
نصب  سيستم هشدار گرد و خاك ژاپن
در خوزستان

هشدار استاندار 
به تعيين تكليف پروژه شهرك صنايع دستى

معاون مدير امور بين الملل وزارت محيط زيست ژاپن خبر داد يك بام و دوهوادرجذب سرمايه گذارصنايع دستى زنجان

معاون مدير امــور بين الملل وزارت محيط 
زيست ژاپن از سنجش جوابگويى سيستم 
پيش بينى و هشــدار گرد و خاك ژاپن در 
دامنه غلظت گرد و خاك خوزســتان خبر 

داد. ميشيو كاكه گاوا در حاشيه...

با وجود اينكه همكارى هــاى الزم به ادعاى 
مســئوالن اســتانى با اجراى پروژه شهرك 
صنايع دستى و گردشگرى نور زنجان انجام 
شده است، اما درصد پايين پيشرفت فيزيكى 

اين پروژه نشان از تمايل نداشتن...
.......صفحه2 ....... همين صفحه

گالب كاشان گردشگران را سرمست كرد
عضو كميسيون انرژى مجلس

در گفت و گو با قدس:

نخلستان هاى شادگان
در معرض نابودى

قرار دارد

.......صفحه 3

گزارشى از ميراث معنوى در گلزارهاى محمدى 

.......صفحه 2 

 افزايش 50 درصدى
بهره ورى آبيارى دريزد 

يزد- خبرنــگار قدس: معاون برنامه ريــزى و امور 
اقتصادى جهاد كشاورزى اســتان يزد گفت: 20 هزار 
هكتار از اراضى اســتان مجوز سيستم نوين آبيارى را 
دارد كه راندمان آب كشاورزى در اين 20 هكتار تا 50 
درصد افزايش يافته است. عباس حاجى  حسينى با بيان 
اينكه استان يزد از نظر علمى اقليمى فراخشك دارد، 
افزود: فعاليت هاى كشاورزى در استان از بُعد اقتصادى 
و زيســتى داراى اهميت بــوده و ازايــن رو، مجموع 
فعاليت هاى بخش كشاورزى اســتان بايد در راستاى 
افزايش بهره ورى از منابع آبى، منابع خاكى، توســعه 
سيستم هاى نوين آبيارى و توسعه كشت هاى گلخانه اى 
باشــد. و ى با بيان افزايش راندمان آب كشــاورزى در 
اين اســتان تصريح كرد: 42 ميليــارد از 54 ميليارد 
ريال مصوب در حوزه افزايش راندمان آب كشــاورزى 
تخصيص يافته كه در همين راستا آبيارى 5000 هكتار 

از اراضى به روش تحت فشار تبديل شده است. 

 زيست 36 رأس گوزن زرد
در سايت تكثير مانشت ايالم 

مديــركل حفاظت محيط  ايالم- خبرنگار قدس: 
زيست استان ايالم گفت: در حال حاضر 36 رأس گوزن 

زرد در سايت تكثير مانشت ايالم زيست مى كنند.
 ســليمان نژاد با بيان اينكه سايت تكثير مانشت تنها 
ســايت تكثير گوزن زرد ايرانى در استان ايالم است، 
اظهارداشــت: اين سايت به عنوان يك سايت موفق در 
كشور مطرح اســت كه توانسته جمعيت اين گونه در 

معرض خطر را بخوبى افزايش دهد.
وى با اشــاره به اينكه ســال گذشــته، چهار رأس از 
گوزن هاى اين ســايت به استان خوزستان انتقال داده 
شــد، افزود: عالوه بر اين در سال 94، تعداد 10 رأس 
گوزن زرد ايرانى تكثير شده در سايت مانشت به استان 

يزد منتقل شده و در آنجا مراقبت و تكثير مى شوند.
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان ايالم هدف 
از ايجاد ســايت هاى تكثير گونه هاى در معرض خطر 
را افزايش جمعيت اين گونه ها دانســت و خاطرنشان 
ساخت: اين گونه جانورى پس از افزايش تعداد آن ها و 
به حد نصاب رسيدن، در مناطق جنگلى حفاظت شده و 
شكار ممنوع، رهاسازى خواهند شد. مازيار سليمان نژاد 
به ديگر گونه هاى جانورى در معرض خطر انقراض اشاره 
كرد و يادآور شــد: در حــال حاضر پلنگ ايرانى نيز در 
معرض خطر انقراض قرار دارد و متأسفانه شرايط براى 
تكثير اين گونه جانورى در سايت هاى تكثير وجود ندارد.

 صف 2روزه براى تحويل گندم دردلگان 
ايرانشــهر- خبرنگارقدس: نبود جايگاه مناسب براى 
خريد و تخليه گندم در شهرســتان َدلــگان، گندمكاران 
اين شهرستان را با مشــكل روبه رو كرده است. شمارى از 
كشــاورزان دلگان در گفت و گو با به خبرنگارما خاطرنشان 
كردند: دو روز اســت در گرماى شديد اين منطقه، به علت 
وجــود صف هاى طوالنى و  كمبــود جايگاه خريد، منتظر 
تخليه و فروش گندم هايمان هستيم. اين كشاورزان افزودند: 
با توجه به اينكه جايگاه مناســبى بــراى خريد گندم در 
شهرســتان دلگان وجود ندارد، مجبوريم گندم هايمان را 
با قيمتى ارزان به دالالن بفروشيم تا محصوالتمان خراب 
نشود و اين موضوع باعث هدر رفتن دسترنج مان مى شود. 
شهرستان دلگان در جنوب سيستان و بلوچستان يكى از 

قطب هاى اصلى كشاورزى در استان به شمار مى آيد.
 

  فعاليت 771 واحد صنفى متخلف 
تاناكورا در كشور

 البســه تاناكورا با قيمتى پايين مشتريان زيادى 
به خود جذب كرده است و بسيارى از مشتريان اين 
پوشاك به عواقب و مشكالت بهداشتى و پوستى استفاده از 
آن توجهى ندارند. پوشــاك دســت دوم و كاركرده كه به 
تاناكورا معروف هســتند با ورود به كشــور از دهه هفتاد، 
مشــتريان خاص خود را پيدا كرد، پوشاكى كه با قيمتى 
پايين مشتريان زيادى را به خود جذب كرده به گونه اى كه 
بارها شاهد صف بســتن آنان در جلوى مغازه ها به هنگام 
رسيدن بسته هاى اين البسه هستيم. بوى نامطبوع ناشى از 
به كارگيرى برخى از مواد شيميايى در نخستين قدم مراجعه 
به مراكز عرضه پوشاك تاناكورا به مشام مى رسد و مشتريان 
براى پيدا كردن پوشاك مورد نظر خود مدت ها به دنبال زير 
و رو كردن البسه هســتند، حتى بدون اينكه به عواقب و 
مشكالت بهداشتى و پوستى آن توجه داشته باشند. با توجه 
به اينكه همواره دغدغه هايى نظير سالمت بهداشتى و روانى 
مردم، تهاجم فرهنگى و زيان رسانى به اقتصاد مطرح بوده و 
در قوانين گمركى نيز جرايم قابل توجهى براى قاچاق درنظر 
گرفته شده است، اما اين موانع و ذكر دغدغه ها موثر نيفتاده 
و اين بازار روزبه روز بر شــمار مغازه ها و تنوع اجناســش 
مى افزايد.خورشيدى؛ سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز گفت:واردات البســه تاناكورا (مستعمل و دست دوم) و 
هرگونه اجناس و كاالهاى دست دوم مطابق قانون ممنوع 
است. وى توضيح داد: واحدهاى موجود شناسايى شده در 
ابتداى سال 95 بالغ بر يك هزار و 71 واحد بوده است كه 
از اين تعداد حدود 200 واحد تبديل به نوفروشــى و 100 
واحد نيز پلمب شده اند. خورشيدى تاكيد كرد: گردش مالى 
تقريبى اجناس دست دوم در كشور اعم از پوشاك و غيره، 
ســاالنه حــدود 350 ميليــارد تومان برآورد مى شــود و 
فعاليتهاى مادر اين ستاد به 2 صورت پيشگيرانه و مقابله اى 
بوده اســت. وى افزود: در بيشتر اســتان ها اين واحدهاى 
صنفى تعطيل شده اند.البته اقدامات فرهنگى و توجيهى با 
همكارى رسانه ها از جمله صدا و سيما در ترغيب مردم به 
خريد پوشــاك داخلى و عدم خريد البســه خارجى بويژه 
دست دوم و همچنين افزايش ميزان توليد داخلى به منظور 
تأمين تقاضاى مصرف كننده در زمينه پوشــاك (البسه) و 
مقابله جدى با قاچاق آن در سطح عرضه، مى تواند از ورود 

البسه هاى غير مجاز در كشور جلوگيرى به عمل آورد.

يك مقام مسئول در اصفهان:

امنيت 
داروهاى گياهى 

عطارى ها را 
تضمين نمى كنيم

نماينده مردم شادگان در مجلس گفت: نخلستان هاى شادگان 
به دليل بروز بيمارى در معرض نابودى قرار دارند. مجيد ناصرى 
نژاد در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: بيمارى خشكيدگى برگ 

نخل مدتى است كه نخلستان هاى شهرستان را...

.......صفحه 3 .......صفحه 2

راه دانا- زنجان  با وجود اينكه همكارى هاى 
الزم به ادعاى مســئوالن اســتانى با اجراى پروژه 
شهرك صنايع دستى و گردشگرى نور زنجان انجام 
شده است، اما درصد پايين پيشرفت فيزيكى اين 
پروژه نشان از تمايل نداشتن سرمايه گذار به اجراى 

آن است.
عمليات اجراى شهرك صنايع دستى و گردشگرى 
نور در اوايل ســال 1391 در زمينى به وسعت 85 
هــزار متر مربع و زير بناى كلى در حدود 55 هزار 
متر مربع و محوطه سازى حدود 50 هزار متر مربع 

با كاربرى هاى مختلف آغاز شده است.
براى اين پروژه 9000 مترمربع پاركينگ زير نظر 
مهندسين و طراحان در مهم ترين محور مواصالتى 
شمال غرب كشور ابتداى آزاد راه زنجان - قزوين 

تعريف شده است.
البتــه به گفته مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان زنجان اجراى اين پروژه 
از سال 88 آغاز شده و قرار بوده است ظرف چهار 

سال اين پروژه اجرايى شود.
در حال حاضر اين پروژه پس از گذشــت 9 سال 
داراى 20 درصد پيشرفت فيزيكى است كه استاندار 
زنجان در كارگروه گردشگرى استان ضمن زيبنده 
نبــودن مدت اجراى اين پروژه، خواســتار تعيين 
تكليف فورى سرمايه گذار براى ادامه كار يا اتمام 

قرارداد با سرمايه گذار تأكيد كرد.

 همكارى شهردارى در ارائه مجوز 
«حبيب مالئى يگانه» شهردار زنجان نيز در پاسخ به 
اظهارات مديرعامل شهرك صنعتى صنايع دستى 
نور زنجان و اينكه مجوزهاى الزم از سوى مسئوالن 
دير به اين شهرك اختصاص يافته است، گفت: با 
دستور استاندار وقت رسيدگى به وضعيت اين پروژه 
در دستوركار شهردارى قرار گرفت و در زمان بسيار 

كوتاهى نسبت به ارائه مجوز اقدام شد.
وى بــا گاليه از همكارى نكردن مديران اين پروژه 
در پرداخت عوارض، ادامه داد: ســرمايه گذار پروژه 

فرصت ســوزى زيادى در سال گذشته انجام داده 
است. شــهردار زنجان با بيان اينكه متأسفانه اراده 
الزم براى انجام كارها از ســوى مديران اين پروژه 
ديده نمى شــود، گفت: بهانه تراشــى هاى متعدد 
موجب اجرا نشــدن اين پروژه شده است.يگانه با 
اشاره به اينكه قرار بود از سال 91 پروانه اخذ شود 
اما ادعايى براى بوجود آمدن مشكالت اخذ پروانه 
از ســوى سرمايه گذار مطرح شد كه شهردارى در 
اسرع وقت نســبت به حل مشكالت و ارائه مجوز 
اقــدام كرد. وى با بيان اينكه در حال حاضر پروانه 
اين پروژه در ســال گذشته براى چهار سال صادر 
شده است،افزود: پيش از اين نيز سرمايه گذار براى 

پرداخت عوارض آتش نشانى اقدامى انجام نداد.
شهردار زنجان با بيان اينكه شهردارى مى توانست 
جلوى انجام پروژه را بگيرد اما براى اجراى پروژه به 
اين كار نيز مبادرت نكرد، افزود: مجموعه شهردارى 

همراهى الزم را با سرمايه گذار داشته است.

 شرايط شهرك صنايع دستى
 زيبنده زنجان نيست

استاندار زنجان نيز با اشاره به اينكه زمين شهرك 

صنعتى صنايع دستى و گردشگرى نور در سال 91 
تحويل و بعد از چهار ســال مجوز خود را دريافت 
كرده است، گفت: اين شرايط زيبنده استان زنجان 

نيست.
 درويش اميرى با بيان اينكه همه دســتگاه ها بايد 
پروژه شهرك صنعتى صنايع دستى و گردشگرى 
نور را حمايت كنند، افزود: بايد ســرمايه  گذار نيز 

فعاليت خود در اين پروژه را سرعت ببخشد.
وى با اشاره به اينكه شهرك صنعتى صنايع دستى 
و گردشــگرى نور 533 هزار مترمربع زير بنا دارد، 
گفت: زمان طوالنى براى بهــره  بردارى اين پروژه 
پيش بينى شده است و ضرورى است در زمان بندى 

جديدى اين پروژه به اتمام برسد .
 وى با اشاره به اينكه تاكنون پروژه شهرك صنعتى 
صنايع دستى و گردشگرى نور سه استاندار را تجربه 
كرده است، افزود: اين براى يك پروژه خوب نيست 
و ما يا بايد كارى را نپذيريم و يا به ســرعت پروژه 

را جمع كنيم.
وى بــا بيان اينكه جامعه هنرمندان، صنعتگران و 
فعاالن عرصه صنايع دستى در انتظار اتمام پروژه 
شهرك صنعتى صنايع دســتى و گردشگرى نور 

هستند، گفت: اين پروژه يكى از پروژه هاى كم نظير 
استان است كه بايد سرمايه گذار اجرا يا اجرا نكردن 

آن را تعيين تكليف كند.
وى به ارائه اين پروژه به ســرمايه گذار ديگر تأكيد 
كرد و گفت: در صورتى كه سرمايه گذار فعلى بازهم 

كارشكنى كند، اين پروژه واگذار مى شود.

 فرصت سوزى سرمايه گذار در اجراى 
پروژه

مديــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان نيز با گاليه از اجرا نشدن اين 
پروژه، فرصت سوزى سرمايه گذار را يكى از داليل 

اجرا نشدن اين پروژه عنوان كرد.
رحمتى با بيان اينكه قرارداد نهايى در ســال 91 
منعقد شــده است، افزود: مجرى تعهد كرده است 
كه اجراى اين پروژه مورد توجه باشد و حتى دستور 

خلع يد سرمايه گذار داده شده است.

 سال 99 پروژه به اتمام مى رسد
رحمتى با اشاره به صدور پروانه چهار ساله گفت: تا 
پايان ســال 99 در دو فاز اين پروژه به بهره بردارى 

مى رسد.
وى افزود: سرمايه گذار ميزان اشتغالزايى اين پروژه 
را در زمــان احداث 350 نفر به صورت مســتقيم 
و 1000 نفــر به صورت غيرمســتقيم و در زمان 
بهره بردارى نيز 1000 نفر به صورت مســتقيم و 
5000 نفر به صورت غير مستقيم عنوان كرده است.

وى گفــت: 150 ميليارد تومان بــراى اجراى اين 
پروژه هزينه مى شــود كه 50 ميليارد تومان آورده 
سرمايه گذار اســت و 100 ميليارد تومان هم قرار 
اســت به صورت تسهيالت كم بهره در اختيار اين 
مجموعه قرار گيرد و انتظار داريم مســاعدت الزم 

براى اجراى اين پروژه در نظر گرفته شود.
به گفتــه وى تاكنون 25 ميليــارد تومان هزينه 
شده و 25 ميليارد تومان نيز تا پايان پروژه تزريق

مى شود.

يك بام و دوهوادرجذب سرمايه گذارصنايع دستى زنجان

هشدار استاندار به تعيين تكليف پروژه شهرك صنايع دستى
��ر��ر
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رودبار  مديرعامل شركت سهامى برق منطقه اى گيالن 
از توسعه توليد برق از انرژى خورشيدى در مناطق منجيل، 

هرزويل و لوشان در شهرستان رودبار خبر داد.
 بلبل آبادى با اشــاره به توليد 3000 مگاوات بــرق از انرژى هاى 
تجديدپذيــر در گيالن اظهار كرد: برنامه ريزى به منظور توســعه 
نيروگاه هاى توليد بــرق از انرژى هاى تجديدپذير با اســتفاده از 

سرمايه گذارى بخش خصوصى در استان انجام شده است.
وى به مناطق مستعد ســاخت نيروگاه هاى انرژى تجديدپذير در 
گيالن اشاره كرد و افزود: نيروگاه هاى توليد برق از انرژى خورشيدى 
در مناطق منجيل، هرزويل و لوشان در شهرستان رودبار پيش بينى 

شده است.
مديرعامل شركت ســهامى برق منطقه اى گيالن در ادامه با بيان 
اينكه صنعت برق با روزهاى خوب، سخت و نيز با فراز و نشيب هايى 
در سال گذشته روبه رو بود، تصريح كرد: كاركنان شركت مذكور با 
توجه به تنگناهاى مالى در صنعت برق كشور توانستند، عملكرد 

موفقى ارائه كنند.
بلبل آبادى از كســب رتبه نخست شركت سهامى برق منطقه اى 
گيالن در مديريت و برنامه ريزى مصرف انرژى در كشــور خبر داد 
و بيان كرد: طبق ارزيابى ها رتبه نخست رشد برق هاى منطقه اى 

كشور به گيالن اختصاص يافته است.

وى بــه اجراى پروژه به منظور پايدارى شــبكه و فوق توزيع برق 
توسط شركت سهامى برق منطقه اى گيالن اشاره كرد و يادآور شد: 
در پايان سال 94 و اوايل سال 95 بيش از 100 ميليارد تومان پروژه 
در استان آغاز شده و پروژه هاى ساخت خطوط و پست هاى انتقال 
و فــوق توزيع در بازه زمانى 16 تا 24 ماهه بتدريج به بهره بردارى 

مى رسند.
وى با بيان اينكه 22 و نيم ميليارد تومان پروژه برق در ســال 95 
در گيالن افتتاح شده است، اظهار كرد: استقرار يك دستگاه پست 
230 به 63 كيلوولت در تالش از جمله پروژه هاى افتتاحى شركت 

سهامى برق منطقه اى گيالن در سال گذشته بود.

توسعه توليد برق از انرژى خورشيدى در رودبار 

خلخال
به همت مسئوالن 
چشم دوخته است
اروميه  همزمان با نزديك شدن به انتخابات 
شوراهاى شــهر و روســتا و همچنين رياست 
جمهورى مردم خلخال نيز توقعاتى دارند كه قالب آن ها 
در كمبود فضاى ســبز و اماكن تفريحى، سيل جوانان 
جوياى كار و زوج هاى بى ســرپناه، اشــتغال و معيشت 
خالصه مى شــود. شهرســتان خلخال بــا 95 هزار نفر 
جمعيت در 105 كيلومترى جنوب اردبيل قرار دار د و بنا 
بر گفته ســاكنانش كمبود مكان هــاى تفريحى براى 
كودكان در خلخال يكى از مطالبات مهم مردم از شوراى 
اســالمى شهر خلخال است. تعطيلى شــهر بازى، نبود 
امكانات مطلــوب در پارك ها، كمبود فضاى ســبز در 
مناطق مختلف شهر خلخال از نكاتى است كه شهروندان 
در رويارويــى با خبرنــگاران به آن ها اشــاره مى كنند. 
شهروندان ساكن در مناطق خيابان هاى سليمان خاطر، 
كوى فرهنگيان، محله مســجد امام حسن (ع) خلخال، 
زمين نوعى، راه زاويه سادات، خيابان كاشانى، خيابان امير 
كبير و قاضى خلخال از نبود فضاى سبز و پارك در اين 

مناطق گله مند بوده واز شوراى اسالمى شهر...



 فعاليت 10 واحد گالب گيرى در
 آران و بيدگل 

آران و بيدگل: مدير جهاد كشاورزى آران و بيدگل از 
آغاز گالب گيرى از گل هاى برداشت شده از كوير اين 
شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر 10 واحد صنعتى و 
سنتى گالب گيرى در اين شهرستان فعاليت مى كنند. فتاحى 
افزود: واحدهاى صنعتى و سنتى گالب گيرى آران و بيدگل 
كار گالب گيــرى را در شــهرهاى آران و بيدگل، نوش آباد، 

ابوزدآباد و روستاى يزدل انجام مى دهند.
وى تأكيد كرد: برداشــت گل از ابتداى ارديبهشت ماه از 30 
هكتار از مزارع كوير آران و بيدگل آغاز شده و تا پايان اين ماه 
نيز ادامه دارد.مدير جهاد كشــاورزى آران و بيدگل ادامه داد: 
پيش بينى مى شود، امسال بيش از 100 تن گالب ناب از 30 

هكتار گل برداشت شده در شهرستان گرفته شود.
وى با اشــاره به اجراى طرح تغيير الگوى كشــت در آران و 
بيدگل با توجه به كم آبى شــديد در منطقه كويرى آران و 
بيدگل تصريح كرد: در راستاى اجراى اين طرح، امسال سطح 
زير كشت گل در آران و بيدگل 25 درصد افزايش يافته است.
فتاحــى از برنامه ريزى براى افزايش ســطح زير كشــت و 
جايگزينى اين محصول با ساير محصوالت پرمصرف آب خبر 
داد و گفت: طبق پيش بينى ها سطح زير كشت اين محصول 

تا سال 1404 به 100 هكتار افزايش مى يابد.

  مدارس آذربايجان شرقى استاندارد 
كافى ندارند

 تبريز: مديركل آموزش و پرورش آذربايجان شرقى با 
بيان اينكه يك ســوم كالس هاى درســى در استان 
استاندارد نيســتند، گفت: 31 هزار كالس درسى در استان 
داريم كه يك سوم اين كالس ها از استاندارد كافى برخوردار 

نيستند.

جعفر پاشايى با اشــاره به پرداخت بموقع حقوق فرهنگيان 
استان اظهارداشــت: تاكنون حقوق هاى فرهنگيان پرداخت 
شــده، اما پاداش پايان خدمت بازنشستگان، اضافه تدريس 
همكاران شــاغل و حق الزحمه امتحانــات، باقى مانده كه 
اميدواريم، حداكثــر تا پايان اين ماه پاداش بازنشســتگان 
پرداخت شــود. وى در ادامه با اشــاره به اقدام هاى آموزش و 
پرورش در سه سال گذشته، اذعان داشت: كليدواژه برنامه هاى 
آموزش و پرورش در چند سال گذشته، عقالنيت برنامه محور، 
تكريم فرهنگيان، كيفيت مدرســه محور بوده كه در اغلب 
شــاخص هاى آموزشى و پرورشى و رفاهى، استان در جايگاه 

خوبى قرار گرفته و فعاليت هاى جدى انجام گرفته است.
مديركل آموزش و پرورش استان با بيان اينكه استارت پروژه 
مهر سال تحصيلى آينده از اين ماه زده شده است، ادامه داد: 
با توجه به اينكه 50 هزار نيروى انسانى در استان فعاليت دارند 

براى برنامه ريزى دقيق، از اكنون پروژه مهر را آغاز كرديم.
پاشــايى همچنين ادامه داد: در دو سال گذشته، آموزش و 
پرورش اســتان رتبه اول كشورى در زمينه پروژه مهر كسب 
كرده و همچنين در زمينه بزرگداشــت مقام معلم نيز در دو 
سال گذشته با توجه به برنامه ها و اقدام هاى متنوع، در رتبه 
اول كشــورى قرار گرفته است.وى با اشاره به ساير اقدام هاى 
آموزش و پرورش استان اظهار كرد: ايجاد مدارس روستايى، 
اجراى المپيادهاى ورزشــى درون مدرســه اى، سوادآموزى، 
اسكان 245 هزار نفر فرهنگى در استان نيز از ساير اقدام هاى 
آموزش و پرورش در استان است.پاشايى در ادامه با بيان اينكه 
آرامش خاطر دانش آموزان براى ارتقاى انگيزه تحصيل، افزايش 
انگيزه تدريس همكاران و ارتقاى مشاركت اولياى مدارس از 
اهم اهداف آموزش و پرورش است، ادامه داد: مشاركت خيرين 
مدرسه ساز و مدرسه يار نيز در كنار اهداف آموزش و پرورش 
بخوبى ملموس بوده كه از ســال 92 تا كنون 234 ميليارد 

تومان اعتبار براى نوسازى مدارس جذب شده است.
وى با بيان اينكه يك ســوم كالس هاى درســى در استان 
اســتاندارد كافى را ندارند، ادامه داد: 31 هزار كالس درسى 
در اســتان وجود دارد كه يك سوم اين كالس ها از استاندارد 
كافى برخوردار نيستند، اما با توجه به اختصاص بودجه كافى 
در برنامه ششم توسعه، اميدواريم اين كالس ها بازسازى شوند.

 افتخار ناجا پاسدارى از اسالم و 
جانبازى در راه واليت است

اصفهان: فرمانده انتظامى استان اصفهان با بيان اينكه 
پيروى سيره و روش امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل 
العباس (ع) به عنوان منشور كار نيروى انتظامى است، پاسدارى 
از اسالم و جانبازى در راه واليت را افتخار بزرگ نيروى انتظامى 
عنوان كرد. سردار آقاخانى گفت: اعياد ماه شعبان بركت ويژه و 
خاصى براى ما شيعيان دارد و مطمئناً يكى از بركات اين ايام 
نيز امنيت و آرامش بيشتر براى مردم عزيز خواهد بود.وى به 
نامگذارى روز والدت امام حســين(ع) به نام روز پاسدار و روز 
والدت ابوالفضل العباس(ع) به نام روز جانباز اشاره كرد و اظهار 
داشــت: امروز نيروى انتظامى به نوعى پاســدار نظام مقدس 
جمهورى اسالمى به شمار مى آيد ومنشوركار اين نيرو پيروى از 
سيره و روش امام حسين (ع) و ابوالفضل العباس (ع) است.اين 
مقام مسئول، پاســدارى از نظام مقدس جمهورى اسالمى و 
جانبازى در راه واليت را افتخار بزرگ ناجا عنوان كرد و اظهار 
داشت: موفقيت ها به بركت همين مسيرى است كه افراد شاغل 
در اين نيرو پيش گرفته اند.وى همچنين به شهادت 9 تن از 
مرزبانان نيروى انتظامى در مرز شــرقى كشور اشاره كرد و با 
گراميداشت ياد و خاطره اين عزيزان گفت: مطمئناً آن ها نيز 
مسير اهل بيت عصمت و طهارت(ع) را رفتند و پاداش كسى 
كــه در اين راه قدم بگذارد، شــهادت است.ســردار آقاخانى، 
بزرگ ترين پالك افتخار بر سينه نيروهاى انتظامى را شهادت و 
جانبازى عنوان كرد و اظهار داشت: شهيد شدن و جانباز شدن 
در راه حفظ اسالم و واليت، افتخارى است كه نصيب هر كسى 
نمى شود و خدا را شاكريم كه باب شهادت و جانبازى در نيروى 

انتظامى همچنان باز است.

گزارشى از ميراث معنوى در گلزارهاى محمدى

گالب كاشان گردشگران را سرمست كرد
��ر

مهر- اصفهان   اين روزها شميم دلنشين 
گل هاى محمدى از شــهر 7000 ساله ايران 
برخاسته است و گردشگران را به همنشينى 
و سرمســتى از عطر دل انگيز گلزارهاى خود 

فرا مى خواند.
در ارديبهشــتى كه هــواى آن كم از حال و 
هواى بهشــتى ندارد، بــا پيش بينى آمارى 
حضــور بيــش از دو ميليون گردشــگر در 
مراسم گل چينى و گالب گيرى در شهرستان 
كاشان، اين شهرستان 7000 ساله كم كم به 

استقبال آيين گالب گيرى مى رود.
هر ســاله حــدود دو ميليون گردشــگر در 
روزهاى ميانى ارديبهشــت ماه به كاشان پا 
مى گذارند تا در ميان گلزارهاى گل ســرخ، 
از روح ســبز طبيعت جرعه اى نوشــيده و با 
حضور در مراســم گالب گيرى از شميم ناب 
معنويت روح و جان را سيراب كنند، گالبى 
كه هر ساله با عشق رسيدن به كعبه دل هاى 
مسلمان و استفاده براى شست وشوى دوست 
داشــتنى ترين مكعب سياه (بناى) جهان، از 

شيره جان گل هاى محمدى تهيه مى شود.
مديركل ميراث فرهنگى كاشــان در ارتباط 
با فصل گل چينى و گالب گيرى در كاشــان 
به مهر مى گويد: آيين گالب گيرى كاشــان 
شهرتى جهانى دارد و بر اين اساس هرساله 
گردشــگرانى از گوشــه و كنــار جهان در 
فصل گالب گيرى به اين شــهر تاريخى سفر 

مى كنند.
 آيين گالب گيرى كاشان در فهرست 
ميراث معنوى به ثبت ملى رسيده است

محســن جــاورى با اشــاره به اينكــه آيين 
گالب گيرى كاشان در فهرست ميراث معنوى 
به ثبت ملى رســيده اســت، افزود: برداشت 
گل هاى محمدى از گلســتان هاى كاشان از 
اواســط ارديبهشت ماه آغاز شــده و تا پايان 
خردادماه ادامــه دارد. رئيس ميراث فرهنگى 
كاشــان افزود: گالب گيرى كاشــان يكى از 
آيين هاى ســنتى اســت كه به طور معمول 
تمامــى گردشــگران از آن بازديد مى كنند 
و در ايــن فصل از ســال نيز تورهاى مختلف 
گردشــگرى براى حضــور در اين مراســم 
برنامه ريزى مى كنند و با توجه به اســتقبال 
گردشــگران از اين آيين سنتى در سال هاى 
گذشته،روزهاى زيبايى در انتظار اين عزيزان 
اســت.جاورى اين حضور ميليونى را در رشد 
اقتصادى كاشان مؤثر برشمرد و ابراز داشت: 
كاشان از شهرهاى تاريخى بسيار قديمى است 
كه مطابق آثار به دســت آمده از تپه سيلك 
كاشــان قدمتى 7000 ســاله دارد و بر اين 
اساس از شــهرهاى پررونق استان اصفهان و 
كشور در زمينه گردشگرى محسوب مى شود.

وى اضافه كرد: آمار گردشــگران اين شــهر 
تاريخى در ايام گالب گيرى رشد فزاينده اى
 دارد و ايــن امر در افزايــش بازديد از ديگر 

مكان هاى تاريخى اين شهر نيز مؤثر است.

  برداشت بيشترين گل محمدى از شهر 
برزك

رئيس ميراث فرهنگى كاشــان با بيان اينكه 
بيشــترين ميزان گل محمدى از شهر برزِك 

كاشــان برداشت مى شــود، ابراز داشت: اين 
نكته نيز قابل ذكر است كه در برخى مناطق 
كاشــان مانند برزك، جوشقان و كامو كه از 
كاشان هســتند، گل هاى  مناطق سردسير 
محمدى در تيرماه به بار مى نشيند و بر اين 
اســاس تا فصل تابســتان گل هاى محمدى 
تازه چين قابل دسترســى در اين شهرستان 

هستند.
وى با اشــاره به قدمت اين آيين در كاشان 

ابــراز داشــت: بر ســطح 
آمده  به دست  سفالينه هاى 
از حفارى هاى سيلك شكل 
گل هايى نقش شــده است 
كه نشــان مى دهد ساكنان 
هزاره هاى  از  منطقــه  اين 
قبــل از ميالد بــا گل ها و 

گياهان آشنايى داشتند.
جاورى ادامه داد: گالب در 
دوره هــاى تاريخى مختلف 
در كاشــان وجود داشــته 
است و به نوعى كه برگزارى 
عيــد گالب يكى از آداب و 
رسوم در كاشان قديم بوده 
است. وى با اشاره به ارزش 

صادراتى گالب و اسانس كاشان تأكيد كرد: 
اســانس گل محمدى از جملــه محصوالت 
صادراتى كشور اســت به نوعى كه به گفته 
مسئوالن مربوط در سال گذشته 350 هزار 

دالر اسانس گل محمدى صادر شده است.

 كارخانه هاى عطرسازى اروپا مشترى 
اسانس گل قمصر

رئيس ميراث فرهنگى كاشــان با اشــاره به 
اينكه كشورهاى اسپانيا، فرانسه و بلغارستان 
بيش از ساير كشــورها خواهان اين اسانس 
هســتند، تأكيد كرد: بيشــتر كارخانه هاى 
عطرسازى اروپا از اسانس گل قمصر به عنوان 

پايه ساخت عطر اســتفاده مى كنند كه اين 
موضوع موجب شده تا گالب و اسانس كاشان 
شهرتى جهانى داشته باشد.كاشان رتبه سوم 
كشت گل را در كشور به خود اختصاص داده 
اســت، بر اين اساس هم اكنون 1500 واحد 
سنتى گالب گيرى در شهرستان كاشان فعال 
هســتند و حدود 3000 ديگ گالب گيرى 
نيــز در امر تهيه گالب مورد اســتفاده قرار 
مى گيرد.بر اين اساس هرساله به طور معمول 
اوايل خردادماه جشــن  در 
گل محمــدى نيــز در اين 
شهرســتان برگزار مى شود 
كه شــايد متكى بــر آيين 

قديمى عيد گالب باشد.
مرتضــى حق جــو يكى از 
اهالى كاشــان با اشــاره به 
كاشــان  اينكه گالب گيرى 
و هواى خاصى  داراى حال 
اســت، بــه خبرنــگار مهر 
مى گويد: ايــن روزها به هر 
نقطــه از كوچه خيابان هاى 
كاشــان كــه گام بگذارى 
راهنمايــى  از  نشــانى 
گردشگران به سمت و سوى 

مراسم گالب گيرى دارد.
وى مى افزايد: گرچه كاشان رتبه سوم كشت 
گل محمدى را در كشــور به خود اختصاص 
داده است اما گالب كاشــان به اندازه اى در 
دنيا معروف است كه از آن در شست وشوى 

خانه كعبه استفاده مى شود.

 مدت زمان گالب گيرى در روش 
سنتى 5 تا 7 ساعت به طول مى انجامد

حق جو به نحوه گالب گيرى اشاره و با تأكيد 
بر اينكه مدت زمــان گالب گيرى در روش 
ســنتى 5 تا 7 ســاعت به طول مى انجامد، 
تأكيد كرد: در گالب گيرى به شــيوه سنتى، 

به ازاى هــر كيلوگرم گل محمدى يك ليتر 
آب در يك ديگ مسى ريخته، درپوش روى 
ديگر روى آن قــرار گرفته و ديگ را محكم 

مى بندند.
وى با بيان اينكه بر روى در ديگ ســوراخى 
وجــود دارد كــه بــه لوله هاى اســتيل يا 
آلومينيومى متصل اســت، بيان داشت: سر 
ديگــر اين لوله به ظرف مســى بــه نام پاچ 
منتهى مى شــود كه بخــارات حاصل از در 
داخل اين پاچ بتدريج سرد شده و در نهايت 
گالب حاصل مى شود.حق جو بهترين وسيله 
نگهدارى گالب را ظروف شيشه اى برشمرد 
و گفت: اين شيشــه ها در اندازه هاى مختلف 
بــوده كه ظرفيت آن ها از 200 گرم تا ســه 
كيلوگــرم متفاوت و با عنوان شيشــه كپ، 

كتابى، نيزه اى يا فوتى طبقه بندى مى شود.
وى اضافه كرد: مشهور است كه شهر قمصر 
كه به عنوان مركز اصلى گالب گيرى در اين 
شهرستان مطرح مى شده داراى كارخانه هاى 

شيشه سازى نيز بوده است.

  چاى با عطر گل سرخ در ارديبهشت ماه 
كاشان

خــواص درمانــى گل محمــدى در درمان 
بيمارى هاى مختلف بويژه رفع فراموشــى و 
بيمارى آلزايمر به اثبات رســيده است و اين 
امر نشان مى دهد بازگشت به اصول قديمى 
ايرانى و حفاظت از ميراث هاى معنوى ايرانى 

تا چه اندازه ارزش دارد.
ايرانيان قديــم از هديه هــاى طبيعت ناب 
خداوندى براى اصالح خــواص غذايى بهره 
مى جستند، شــايد هنوز نيز با تكيه بر اين 
ميراث اصيل ايرانى يك فنجان چاى كه بخارى 
عجين با عطر گل ســرخ از آن برمى خيزد
 بهترين دمنوش ايرانى ها براى لذت بردن از 
يك جمع خانوادگى در حال و هواى بهارى

 باشد.

  نياز دختران مددجوى در آستانه 
ازدواج يزد به حمايت خيران

يزد- خبرنگارقدس: قائم مقام كميته امداد اســتان يزد 
گفــت : تهيه جهيزيه در اســتان يزد هزينــه بااليى براى 
خانواده ها در بــر دارد، حدود 200 دختر تحت حمايت در 
آســتانه ازدواج در شهرســتان يزد نيازمند حمايت خيران 

براى تأمين جهيزيه هستند.
رضا زارع زاده مهريزى در مراسم جشن گلريزان براى تأمين 
جهيزيه نوعروســان تحت حمايت اظهارداشــت: برگزارى 
جشــن گلريــزان در زورخانه عالوه بر گســترش فرهنگ 
پهلوانى و مرام جوانمردى، گوشه اى از شكوه ملى ايرانيان 
و درفــش فرهنگ و تمدن ايران اســالمى را به نمايش در 

مى آورد. 
وى افزود: نخســتين مرحله از ســنت حســنه گلريزان با 
هدف تأمين جهيزيه نوعروسان تحت حمايت كميته امداد 
شهرســتان يزد با مشــاركت و همراهى هيئت پهلوانى و 

زورخانه اى يزد برگزار شد.
زارع زاده مهريزى با بيان اينكه سرانه پرداختى كمك هزينه 
تأمين جهيزيه به نوعروسان تحت حمايت 40 ميليون ريال 
است، تصريح كرد: تهيه جهيزيه در استان يزد هزينه بااليى 
براى خانواده ها در بر دارد، حدود 200 دختر تحت حمايت 
در آستانه ازدواج در شهرستان يزد نيازمند حمايت خيران 
براى تأمين جهيزيه هســتند.قائم مقام كميته امداد استان 
يزد افزود: مردم نيكوكار اســتان يزد در سال گذشته پنج 
ميليــارد و 344 ميليون ريال (نقــد و كاال) در قالب طرح 
كوثر (تأمين جهيزيه نوعروســان نيازمند) به كميته امداد 

اهدا كردند.

  نصب  سيستم هشدار گرد و خاك 
ژاپن در خوزستان

ايســنا، اهواز: معاون مدير امور بين الملل وزارت محيط 
زيســت ژاپن از ســنجش جوابگويى سيستم پيش بينى و 
هشــدار گرد و خــاك ژاپن در دامنه غلظــت گرد و خاك 

خوزستان خبر داد.
ميشيو كاكه گاوا در حاشــيه نشست مشترك هيئت هاى 
تخصصى و كارشناســى كشــورهاى ايران و ژاپن كه 11 
ارديبهشــت ماه در راســتاى اجــراى تفاهمنامــه اين دو 
كشــور در زمينه همكارى هاى زيســت محيطى در اهواز 
برگزار شــد، اظهار كرد: با توجه بــه وجود اراضى و نواحى 
بيابانى زياد در كشــورهاى مغولستان، كره جنوبى و چين، 
كشــور ژاپن پروژه اى تحقيقاتى در زمينه پيش بينى پديده 
طوفــان گرد و خاك به صورت مشــترك با اين كشــورها 
انجــام داد و اكنــون تقريباً قادر بــه پيش بينى اين پديده

 هستيم.
وى با اشــاره به ابرازها و دستگاه هاى مورد استفاده كشور 
ژاپــن در پيش بينى پديده گرد و خــاك افزود: به منظور 
پيش بينى اين پديده، دســتگاه هاى ليدار را در كشورهاى 

چين و مغولستان نصب كرديم.
معاون مدير امــور بين الملل وزارت محيط زيســت ژاپن، 
درختــكارى و ايجاد فضاى ســبز در نواحى بيابانى را يكى 
از اقدام هــاى كشــور ژاپن به منظور مقابلــه با پديده گرد 
و خــاك عنوان و تصريح كرد: از طريــق نهادهاى ان جى 
او تــالش كرديم همين كار را در كشــورهايى كه منشــأ 
خارجى پديــده گرد و خاك ژاپن محســوب مى شــوند، 
انجام دهيم. در مجموع درختكارى تنها اقدامى اســت كه 
توانســتيم براى مقابله با پديده گرد و خــاك ژاپن انجام 

دهيم.
كاكه گاوا با اشــاره به اقدام هاى ژاپن بــراى جلوگيرى يا 
كاهش آسيب هاى پديده گرد و خاك بر سالمت مردم اين 
كشــور، بيان كرد: از طريق سيستم هاى هشدار اين پديده 
در ژاپن، ســعى مى كنيم در زمان وقوع اين پديده نسبت 
به اطالع رســانى و هشــداردهى به مردم براى خوددارى از 
رفتن دانــش آموزان به مدارس و لــزوم ماندن در خانه ها 
براى افراد داراى بيمارى هاى قلبــى و ديگر بيماران اقدام

 كنيم.

قدس: بوق قطار مشــهد-گلبهار ســال 1400 به صدا در 
مى آيد

نيش و نوش: يعنى تا سال 1400 فقط بوق قطار مشهد-
گلبهار آماده ميشه، بقيش ميره تا 1500!

قدس: پرونده «پديده» اين هفته براى هميشــه بســته 
مى شود

نيش و نوش: سهامدارا فقط اين هفته رو فرصت دارن كه 
با رؤياى رسيدن به پولشون سر كنن!

قدس: بى توجهى به حقابه كشــاورزان از ســد دوستى تا 
كى؟

نيش و نوش: تا وقتى كه اون كشــاورزا روستاهاشــون رو 
خالى كنن و مهاجرت كنن به حاشيه مشهد!

قدس: ضرر 850ميليون تومانى اتوبوســرانى مشــهد از 
پرداخت نشدن كرايه

نيش و نوش: اتوبوســرانى هــم با گرون كــردن كرايه 
اتوبوس ها اين ضــرر رو از حلقوم اونايى كه كرايه پرداخت 

مى كنن مى كشه بيرون!
قدس: دستگيرى شكارچى كبك در هزارمسجد

نيش و نوش: بايد ســر شــكارچيه رو عين كبك زير برف 
كنن تا دفعه ديگه ازين كارا نكنه!

قدس: نجات كشف رود سه سال ديگر زمان نياز دارد
نيش و نوش: تا ســه ســال ديگه هم مســئوالن فعلى 
عوض ميشن و مســئوالن جديد 13 سال زمان ميخوان تا 

كشف رود رو نجات بدن!
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 اروميه  همزمــان با نزديك 
شدن به انتخابات شوراهاى شهر و 
روستا و همچنين رياست جمهورى مردم 
خلخال نيز توقعاتى دارند كه قالب آن ها 
در كمبود فضاى سبز و اماكن تفريحى، 
ســيل جوانان جويــاى كار و زوج هاى 
بى سرپناه، اشــتغال و معيشت خالصه 

مى شود.
شهرستان خلخال با 95 هزار نفر جمعيت 
در 105 كيلومتــرى جنوب اردبيل قرار 
دار د و بنــا بر گفته ســاكنانش كمبود 
مكان هــاى تفريحى براى كــودكان در 
خلخال يكى از مطالبــات مهم مردم از 

شوراى اسالمى شهر خلخال است.
تعطيلى شهر بازى، نبود امكانات مطلوب 
در پارك ها، كمبود فضاى سبز در مناطق 
مختلف شــهر خلخال از نكاتى است كه 
شــهروندان در رويارويى با خبرنگاران به 

آن ها اشاره مى كنند.
شهروندان ساكن در مناطق خيابان هاى 
ســليمان خاطر، كوى فرهنگيان، محله 
مسجد امام حســن (ع) خلخال، زمين 
نوعى، راه زاويه سادات، خيابان كاشانى، 
خيابان امير كبير و قاضى خلخال از نبود 
فضاى سبز و پارك در اين مناطق گله مند
 بوده واز شوراى اسالمى شهر انتظار دارند 
تا با برنامه ريــزى درجهت ايجاد فضاى 
سبز الزم و ايجاد زيرساخت پارك و محل 
تفريح كودكان نســبت به حاشيه شهر 

خلخال نيز عنايت داشته باشند.
شهروندان خلخال مى گويند: در بيشتر 
محالت خلخال كودكان وســايل تفريح 
و بازى نداشــته و مجبور هستند در هر 
فضايى كه پيش رو دارند به بازى و تفريح 

بپردازند.
آن ها از شوراى اسالمى انتظار دارند تا به 
قول هاى داده شــده قبل از انتخاب براى 

شورا عمل و به عهد خود وفادار بمانند.

اهالــى مى گويند فضاى ســبز پارك ها 
در مسير خيابان امام و سى مترى قرار 
داشته و در بقيه مسير ها هيچ فضاى سبز 
و پاركى براى لحظاتى آرامش براى مردم 

در شهر وجود ندارد.
اما مشكالت مردم خلخال تنها به غرس 
چندين درخت و توســعه فضاى سبز 
ختم نمى شود و بسيارى از آن ها بيكارى 
جوانان، كمبود متخصص و پزشــك و 
همچنين مسكن را از مشكالت ديگر اين 
شهر و دست به گريبان خود مى خوانند.

ســيل بيكاران و جوانان جوياى كار از 
جمله مشكالت برجســته اى است كه 
رئيــس اداره ورزش و جوانــان خلخال 
نيــز بر آن مهر تأييد مى زند و مى گويد: 
برخالف تالش هاى انجام پذيرفته براى 
اعطاى تسهيالت ازدواج و ايجاد شغل اما 
فاصله رفع اين كمبود ها تا شاخص هاى 

استاندارد بسيار زياد است.
ســيدناصر مير مرسلى با اشــاره به اين 
موضــوع كه كمبود اعتبــارات فرهنگى 
خود يكى ازمشــكالت دست به گريبان 
اين مجموع است ادامه مى دهد: در سال 
94 12 ميليــون ريال اعتبار فرهنگى به 
خلخال تخصيص يافته بود كه در ســال 
95 همين رقم نيز براى اجراى برنامه هاى 

فرهنگى تخصيص نيافت.
وى با بيان اينكه در حال حاضر افزون بر 
چهار هــزار جوان خلخالى در انتظار كار 
هستند يادآور مى شــود: مشكل ازدواج 
مسكن و اشتغال از مهم ترين مشكالت 

پيش پاى جوانان اين شهرستان است.
وى اذعان مى كند: با توجه به محدوديت 
اســتخدامى در اداره ها و ســازمان هاى 
دولتى در صورت ســرمايه گذارى بخش 
خصوصى در ايجــاد واحدهاى صنعتى 
بزرگ و اشتغال زا مى توان به حل مشكل 
جوانان بيكار خلخال در آينده اميدوار بود.

 درآمد اندك شهردارى
شهردار خلخال كه خود از وضعيت توسعه 
فضاهاى تفريحى و پارك ها دل خوشى 
ندارد در اين رابطه توضيح مى دهد: براى 
رفع مشكل مالى شهردارى دست نياز به 
سوى مسئوالن اســتانى و كشورى دراز 
كرده ايم. على عاليى درآمد اندك و منابع 
ناپايدار شــهردارى را عامل اصلى كندى 
طرح ها و پروژه ها مى داند و بيان مى كند: 
سال گذشته تعداد پروانه ساخت و احداث 
بنا در شهردارى به 100 مورد هم نرسيد. 
وى افــزود: درآمد حاصل از اين پروانه ها 
براى شــهردارى 2 ميليــارد بود اين در 
حالى است كه شهردارى براى پرداخت 
حقــوق 170 نفر از كاركنان خود ماهانه 
نيازمند تأمين 2 ميليارد و 500 ميليون 

ريال درآمد است.
وى با اشــاره به اين موضوع كه به علت 
پايين بــودن ســطح درآمــد عمومى 
شــهروندان ومحدوديت منابع درآمدى، 
شــهردارى اين شــهر با مشكل كمبود 

درآمد محلــى مواجه اســت ادامه داد: 
انتظار اســت با توجه به وضعيت موجود 
شهردارى مسئوالن دستگاه هاى اجرايى 
شهرســتان با پرداخت بدهــى معوقه و 
همراهى با شــهردارى، ما را در حل اين 

مشكل يارى كنند.
 وى اضافــه كرد: با توجه به پايين بودن 
درآمد شــهروندان اين شهر نبايد انتظار 
داشت كه مشكل مالى شهردارى خلخال 
از محل مشاركت هاى مردمى تأمين شود. 
شــهردار خلخال گفت: شهردارى جاى 
سياســى كارى، جناح بازى و باند بازى 
نبوده و مردم شهر امروزه بيشتر نيازمند 

تكريم هستند.
وى گفت: با اين حال ســاماندهى گلزار 
شهدا و آرامستان، رسيدگى به مشكالت 
مناطق حاشيه نشــين، راه اندازى شبكه 
يكپارچه مكانيزه و ادارى شــهردارى و 
همچنين تــالش براى افزايــش درآمد 
شهردارى از محل ايجاد زير ساخت هاى 

گردشگرى در دستور كار قرار دارد.

خلخال به همت مسئوالن چشم دوخته است

كاشان قدمتى 7000 
ساله دارد و بر اين 
اساس از شهرهاى 

پررونق استان اصفهان 
و كشور در زمينه 

گردشگرى محسوب 
مى شود 

بــرش
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ميهــن- عليرضا لعل اكبرى   نماينده 
مردم شادگان در مجلس گفت: نخلستان هاى 
شادگان به دليل بروز بيمارى در معرض نابودى 

قرار دارند.
مجيد ناصرى نــژاد در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود: بيمارى خشــكيدگى برگ نخل مدتى 
است كه نخلستان هاى شهرستان را در بر گرفته 
و چنانچــه با اين بيمارى مبارزه نشــود، ديگر 
نخلستان هاى خوزستان نيز از بين خواهد رفت.

 گسترش بيمارى به دليل غفلت مسئوالن
وى خاطرنشان كرد: طى چند ماه اخير اقدام 
جدى در اين خصوص صورت نگرفته و به دليل 
غفلت برخى مسئوالن اين بيمارى پيشرفت 

كرده است.
وى اظهارداشــت: در بازديــدى كه بتازگى از 
منطقه انجام شــده، موضوع بار ديگر با معاون 
اســتاندار و مديركل بحران استان مطرح و در 

خصوص رسيدگى به اين موضوع تأكيد شد.
ناصرى نژاد افزود: مســئوالن مبــارزه با آفات 
كشاورزى در استان، بيمارى را كه نخلستان هاى 
شــادگان را در برگرفته، نوعى ويروس عنوان 
مى كنند و مى گويند در حال تحقيق اين موضوع 
هستيم، اما متأسفانه روند اين تحقيق از سوى 
آنــان به كندى پيش مــى رود و اين وضعيت، 

نوشدارويى پس از مرگ سهراب خواهد بود!

 آب آلوده
نخلستان ها را تهديد مى كند

عضو كميســيون انرژى مجلس با اشــاره به 
مشكالت كشاورزان منطقه گفت: كمبود آب 
كشاورزى و خشكسالى از يكسو و شورى آب 
رودخانه جراحى به خاطر وجود پســاب هاى 
كشــاورزى باال دســت از اصلى ترين مشكل 

كشاورزان شادگان است.
وى اظهار داشت: ميزان آلودگى آب كشاورزى 
در برخى نقاط با اى پى 10 هزار گزارش شده 
كه اين ميزان براى محصوالت كشــاورزى و 

نخلستان هاى شادگان  كشنده است.
وى تعداد نخل هاى منطقه را حدود 3 ميليون 
اعالم كرد و گفــت: چنانچه در روند رفع اين 
مشكل تسريع نشــود، شــاهد از بين رفتن 

نخلستان ها و ثروت ملى خواهيم بود.

 پروژه اى كه به متروكه تبديل شد
نماينده مردم شادگان در مجلس، در ادامه به 

وضعيت راه هاى حوزه انتخابيه خود اشاره كرد 
و گفت: راه اصلى بين دارخوين به شادگان تا 
سه راهى خور دورق جاده اى بسيار باريك است 

و همين امر، تصادفات ناگوارى را رقم مى زند.
ناصــرى نژاد افــزود: هر هفته شــاهد مرگ 
هموطنانمان در اين مسير هستيم و ضرورى 
است هرچه زودتر اين جاده عريض تر ساخته 
شود. وى خاطرنشان كرد: حدود هشت سال 
پيش پروژه تعريض اين جاده مطرح شــد، اما 
متأسفانه طى اين ســال ها اقدام الزم صورت 

نگرفته و پروژه به متروكه تبديل شده است.
ناصر نژاد اظهار داشت: بتازگى اجراى اين پروژه 

شروع شده، اما كار به كندى پيش مى رود.

 تخصيص قطره چكانى اعتبارات
نماينــده شــادگان در مجلس با اشــاره به 
پروژه هاى روستايى منطقه گفت: كارهايى در 
اين مناطق صــورت گرفته و با اعتبارى كه از 
درآمــد نفت در اين خصوص اختصاص يافته، 

عمليات ساخت در روستاها در حال اجراست.
وى تصريح كرد: به دليــل اينكه اعتبارات به 
صورت قطره چكانى تخصيص مى يابد، پروژه ها 
با كندى انجام مى شود. ناصرى نژاد پروژه هاى 
ناتمام شــادگان را يادآور شد و گفت: مسكن 
مهر شهرستان ازجمله پروژه هاى ناتمامى است 

كه مدت هاست رها شده است.
وى خاطرنشان كرد: در برخى از قسمت هاى 
مسكن مهر، شاهد تخريب بناهاى ساخته شده 

هستيم و بســيارى از مصالح و آهن آالت اين 
پروژه به سرقت رفته است. ناصرى نژاد با اظهار 
گاليه از مسئوالن مسكن مهر شادگان گفت: 
درخواســت هاى مكررى براى احياى پروژه از 
مســئوالن صورت گرفته، اما هيچ نتيجه اى 
به دنبال نداشته و جاى تأسف است كه شاهد 
حيف و ميل شدن پول هاى مردم در اين پروژه 

هستيم و كسى جوابگو نيست.

 ساخت تصفيه خانه اى كه
به كندى پيش مى رود

نماينده مردم شــادگان در مجلس، مشــكل 

كيفيت و كميت آب شــرب شهرســتان را از 
ديگر مشــكالت عنوان كرد و گفت: به دليل 
اينكه ساخت تصفيه خانه شهرستان به كندى 
صورت مى گيرد، شــهروندان با مشــكل آب 

آشاميدنى روبه رو هستند.
وى ورود فاضــالب خــام به مــزارع، باغ ها، 
نخلستان ها و مراتع چراى دام ها را يادآور شد 
و اظهار داشت: ساخت تصفيه خانه شادگان از 
ضروريات اســت هرچند كه با فاينانس چين 
اين پروژه شروع شده، اما متأسفانه از پيشرفت 
خوبــى برخوردار نيســت و نفــوذ فاضالب، 
سالمتى مردم و دام ها و محصوالت كشاورزى 

را تهديد مى كند.

 برخى مسئوالن دلسوز نيستند
عضو كميســيون انرژى مجلــس تأكيد كرد: 
مشكل اصلى اين است كه برخى از مسئوالن 
دلســوز نيستند و تعهد و پيگيرى كه از آن ها 

انتظار مى رود، ديده نمى شود.
وى خاطرنشان كرد: نمايندگان مجلس وظيفه 
صرف وقت بر روى مســائل كالن كشــور را 
برعهــده دارند، اما عمــالً كارهاى خرد حوزه 
انتخابيه خود را مجبور هستند دنبال كنند و 
چنانچه پيگيرى صورت نگيرد، ممكن اســت 
پروژه اى سال ها روى زمين بماند و كسى سراغ 

آن را نگيرد.
ناصرى نژاد گفت: از مســئوالن انتظار مى رود، 

وعده هاى داده شده را عملى كنند.
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معاون وزير كشور:

  صيانت از آراى مردم 
وظيفه همه مسئوالن است

شهركرد،خبرنگار قدس: قائم مقام وزير كشور با حضور 
در ســتاد انتخابات در جمع فرمانداران و بخشداران استان 
گفت: برقــرارى امنيت انتخابــات در ارزيابى فرمانداران و 

بخشداران استان ها مؤثر است.
محمدحســين مقيمى در ســتاد انتخابــات چهارمحال و 
بختيارى با حضور فرمانداران و بخشــداران اســتان تأكيد 
كرد: تمامى دست اندركاران برگزارى انتخابات موظفند از 

آراى مردم صيانت و حفاظت كنند.
وى افــزود: برقــرارى امنيت و حفاظــت از آراى مردم در 
انتخابات به عنوان مهم ترين وظيفه وزارت كشور محسوب 

مى شود.
مقيمى تصريح كرد: اقدام هاى مهم دولت يازدهم نســبت 
به دولت هاى قبل در شــاخص هاى مختلف بايد براســاس 
مستندات علمى و كارشناسى به مردم كشور اطالع رسانى 

شود.
وى بيان داشــت: تكميل و بهره بردارى طرح هاى ناتمام و 
احياى واحدهاى توليــدى راكد در دولت هاى قبل يكى از 
مهم ترين اقدام هاى شاخص و برجسته دولت يازدهم است.
قائم مقام وزير كشور اضافه كرد: در دولت هاى قبل، بيماران 
براى درمان خود مى بايســت 70 درصد هزينه را پرداخت 
مى كردند، اما اين سرانه در دولت يازدهم براى روستائيان به 
سه درصد و براى مردم شهرى به هفت درصد كاهش يافت.
وى عنوان داشــت: دولت يازدهم توانســت رشد اقتصادى 
كشور را از منفى 6/8 درصد در دوران دولت قبل به مثبت 

هشت درصد افزايش دهد.
مقيمى اظهار كرد: تمامى مقدمات برگزارى انتخابات امسال 
در كشور فراهم شده و هيچ گونه مشكلى براى برگزارى اين 

انتخابات وجود ندارد.

 
 كار و كارگر دركشور از مرتبه وااليى 

برخوردارند

ميهن/همدان: توصيفيان مديركل تعاون كارورفاه اجتماعى 
استان همدان  در جشن كارگرى كه در شركت  بريس صنعت 
برگزار شد، اظهار داشت: در دين مبين اسالم توجه بسيارى 
به مقام كارگران شده است و پيامبر اكرم(ص) به دست كارگر 

بوسه مى زند و كار آن ها را يك عبادت قلمداد مى كند.
وى در مورد ارزش و جايگاه كارگران با بيان اينكه كسب روزى 
حالل يكى از اصول مؤكد اســالم اســت، افزود: كارگرى كه 
براى توسعه و پيشرفت نظام جمهورى اسالمى ايران فعاليت 
مى كند، كارش مقدس، در خور توجه و قابل قدردانى است.                   
توصيفيان  بــا بيان اينكه رويكرد جديــد دولت با توجه به 
وضعيت فعلى كشور، پيگيرى بحث اقتصاد مقاومتى و اشتغال 
است، اضافه كرد: با توجه به رشد جمعيتى كه در زمان انقالب 
با آن روبه رو شــديم، اكنون نيروهاى بســيارى وارد بازار كار 
شدند كه نيازمند شغل و كسب درآمد هستند و در اين راستا 

بايد همه تالش كنيم تا زمينه هاى اشتغال را فراهم آوريم.

 653 هكتار از زمين هاى جنگلى 
گلستان به بيت المال بازگردانده شد

گرگان: رئيس كل دادگسترى گلستان گفت: با رأى 
دادگاه هاى استان، 653 هكتار زمين هاى جنگلى و 

مرتعى گلستان، سال گذشته به بيت المال بازگشت.
هاشميان اظهارداشت: حدود 30 هكتار از اين زمين ها جنگلى 
و 623 هكتار هم مرتعى بود كه با حكم دادگاه هاى اســتان 

خلع يد و به منابع طبيعى بازگردانده شد.
وى بــا بيان اينكه ارزش ريالى اين زمين ها، ميلياردها تومان 
اســت، تصريح كرد: با توجه به پسروى آب دريا در سال هاى 
اخير براى جلوگيرى از تصرف زمين هاى ساحلى، هماهنگى ها 

الزم با دستگاه هاى اجرايى مرتبط  صورت گرفته است.
رئيس كل دادگسترى گلستان گفت: با تالش دادستان هاى 
سراسر استان پارســال از تغيير كاربرى 420 هزار مترمربع 

زمين هاى كشاورزى استان جلوگيرى شد.
هاشميان افزود: نكته مهم درباره زمين هاى كشاورزى و باغى 
اين است كه جلوى تغيير كاربرى ها در همان مراحل ابتدايى 
گرفته شد و اجازه نداديم، ساخت و ساز در اين زمين ها آغاز 

شود.
هاشــميان افزود: با قاطعيت دســتگاه قضايى در برخورد با 
متخلفان و همراهى مردم و مسئوالن سال گذشته 288 مورد 
فنس و ديوارهايى كه به منظور تفكيك زمين هاى كشاورزى 

به منظور ويالسازى ساخته شده بود، برداشته شد.

عضو كميسيون انرژى مجلس در گفت و گو با قدس:

يك مقام مسئول در اصفهان:نخلستان هاى شادگان در معرض نابودى قرار دارد
 امنيت داروهاى گياهى عطارى ها را 

تضمين نمى كنيم

اصفهان : مدير نظارت بر داروى معاونت غذا و داروى 
دانشگاه علوم پزشكى اصفهان تأكيد كرد: مردم بايد 
داروهاى گياهى مورد نياز خود را از داروخانه ها تهيه كنند زيرا 
ما به هيچ عنوان امنيت مصرف داروهاى گياهى عطارى ها را 
تضمين نمى كنيم. دكتــر جان نثارى اظهارداشــت: همه 
داروخانه ها ســازمان يافته و تحت كنترل هستند و در آن ها 

داروهايى كه منشأ غير مجاز داشته باشد، عرضه نمى شود.
وى با اشاره به اظهارنظر مديركل نظارت بر داروهاى طبيعى 
وسنتى سازمان غذا و دارو كه چندى پيش اعالم كرد از اين 
پس تبليغات چاقى و الغرى در عطارى ها ممنوع است، گفت: 
چاقى و الغرى بايد زير نظر متخصصان تغذيه درمان شود و 

صرفاً با خوردن نمى توان آن را كنترل كرد.
وى ادامه داد: متأســفانه عده اى از افراد با تبليغات سوء در 
زمينه درمان چاقى و الغرى به قصد فروش محصوالت خود، 

سالمتى افراد جامعه را به خطر مى اندازند.
وى در پاســخ به اين پرسش كه چه اقدام هاى نظارتى بر روى 
تبليغات چاقى والغرى انجام مى شــود، تصريــح كرد: اتفاق 
جديدى كه در اين بخش افتاده، تشــكيل يك اداره كل جديد 
در ســازمان غذا و دارو اســت كه به صورت مستقيم بر روى 

فرآورده هاى گياهى و سنتى نظارت مى كند.
جان نثارى ادامه داد: نظــارت بر توليد، مصارف و تبليغات 
داروهاى گياهى به عهده واحد نظارت بر امور دارويى دانشگاه 
علوم پزشكى گذاشته شده است و مردم بايد داروهاى گياهى 
مــورد نياز خــود را از داروخانه ها تهيه كنند زيرا ما به هيچ 
عنــوان امنيت مصرف داروهاى گياهى عطارى ها را تضمين 
نمى كنيم. وى افزود: با نگاه به بسته بندى يا مشخصات درج 
شده بر روى داروهاى گياهى، نبايد اعتماد كرد بلكه بهترين 
راهكار براى مصرف اين است كه منبع تهيه داروها را درست 

تشخيص دهيم.
مدير نظارت بر داروى معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم 
پزشكى اصفهان به مردم توصيه كرد كه داروهاى گياهى را 
از داروخانه ها كه سازمان يافته و تحت كنترل هستند، تهيه 
كنند زيرا در داروخانه ها دارويى كه منشــأ غير مجاز داشته 
باشــد، عرضه نمى شود. وى اضافه كرد: شهروندان بايد بين 
دو واژه «داروهــاى گياهى» و «گياهان دارويى» تفكيك قائل 
شوند. وقتى گفته مى شــود، داروى گياهى؛ منظور فرآورده 
هايى است كه از منشأ گياهى به شكل قرص، شربت و انواع 
فرآورده ها در اختيار قرار مى گيرند كه توصيه مى شود، حتماً 

از محلى غير از داروخانه ها تهيه نشود.
دكتر جان نثــارى تصريح كرد: وقتى صحبــت از گياهان 
دارويى مى شود، منظور انواع گياهان دارويى خام است كه از 

عطارى ها يا طبيعت تهيه مى شود.

 منافع كشور و مردم اصل مهم در 
خريد محصوالت پزشكى است

اشتهارد: وزيــر بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
كشور با بيان اينكه اگر محصولى كه در ايران توليد 
مى شــود از نظر كيفيت و قيمت با محصوالت خارج رقابت 
كند، اولويت ما با محصول داخل اســت، گفت: در غير اين 
صورت اگر كيفيت محصول داخل پايين باشد يا قيمت آن دو 
تا ســه برابر باشد، ترجيح مى دهيم به نحوى عمل كنيم كه 

منافع كشور و مردم را در بر داشته باشد.
 قاضى زاده هاشمى ديروز در حاشيه بازديد از شركت توليد 
تجهيزات پزشكى فارمد در اشتهارد، اظهار داشت: اين شركت 
از 10 ســال گذشته كار ساخت محصوالتى را كه در دياليز 

استفاده مى شود، آغاز كرده است.
وى با اشــاره به اينكه خط توليد اين شركت در حال توسعه 
است، بيان كرد: اين شركت مى تواند عالوه بر نيازهاى كشور، 

نيازهاى بازار بين المللى را در آينده تأمين كند.
وى با بيان اينكه شركت فارمد در زمينه توليد كيسه خون هم 
فعاليت دارد، افزود: باالترين حمايت ما از اين شركت خريد 

اين محصوالت براى سازمان انتقال خون است.
قاضى زاده هاشمى با اشــاره به اينكه اميدواريم اين شركت 
آن قدر توسعه يابد تا نياز كل منطقه را تأمين كند، عنوان كرد: 
مصرف كيســه خون در كشور 2 و نيم برابر ميزان توليد اين 
شركت است. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كشور با 
بيان اينكه سرمايه گذارى هاى جديد در كشور در حال اتفاق 
افتادن است، افزود: بخشى از آن مربوط به همين شركت است 

و باالترين حمايت، خريد محصوالت اين شركت ها است.
وى با اشــاره به اينكه در حوزه پزشكى كيفيت مهم است، 
اظهار داشــت: در مورد ســالمت، مردم ما را نمى بخشند و 

كيفيت، حرف نخست را مى زند.

 فعاليت تورهاى غير مجاز گردشگرى
در دزفول   

اهواز: سرپرست اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى دزفول از برخورد با برگزار كنندگان 

غيرمجاز تورهاى گردشگرى در اين شهرستان خبر داد.
 آريايى نيا بــا اعالم اين مطلب اظهار كرد: طى بازرســى و 
نظارت هاى صورت گرفته با 6 برگزار كننده تورهاى غيرمجاز 
گردشــگرى در داخل و خارج استان برخورد شد و تحويل 

اماكن و نيروى انتظامى شهرستان شدند.
وى افــزود: اين افراد بدون اخذ مجوز، نســبت به برگزارى 
تورهاى داخل و بيرون اســتان اقدام مى كردند كه به محض 
مطلع شــدن اداره ميراث فرهنگى شهرستان، با هماهنگى 
دادستان دزفول و نيروى انتظامى برخورد الزم با آن ها صورت 

گرفت.
او بيان كرد: 11 دفتر خدمات مسافرتى و گردشگرى (داراى 
مجوز بند ب) در شهرســتان دزفول فعاليت دارند كه مردم 
مى توانند براى كســب اطالعات صحيح و اطمينان حاصل 
كردن از قانونى بــودن تورها، به اداره ميراث دزفول مراجعه 

و براى عقد قرارداد استعالم كنند.

باشــگاه خبرنگاران- اليگودرز   دشــت داالنى 
اليگــودرز با 2900 هكتار وســعت در يكى از ارتفاعات 
منطقه حفاظت شده اشترانكوه قرار دارد و احاطه شدن 
توسط كوههاى ديگرى همچون مورزرين قالى كوه شاه 

كول و نسارتخت، زيبايى آن را صدچندان كرده است.
مجموعه اين مناظر چشمنواز و بى بديل، باعث شده همه 
ساله خيل عظيم گردشــگران و دوستداران طبيعت از 
سراسر كشور به اين منطقه سرازير شوند. در اين دشت 
زيبا ومنحصر به فرد دو نوع نادر از گل هاى الله واژگون به 
نام هاى «سوسن چلچراغ» و «اشك مريم» با ارتفاعى افزون 

بر 120 سانتى متر مى رويد.
با ذوب شدن برف ها در دامنه كوه هاى منطقه دره دائى 
اليگودرز، هزاران الله ســرخ واژگون از بطن خاك سياه 
مى رويند و همچون نــوزادان طبيعت در دامن دايه باد 

سرود زندگى آغاز مى كنند.
رويــش هزاران الله واژگون در اوايل هر بهار در دشــت 
زيباى الله هاى واژگون جلوه بى نظير و كمياب طبيعت 

گوناگون حيات وحش را در ايران نمايان مى كند. 
دشــت زيباى «الله هــاى واژگون اليگــودرزدر منطقه 
سردسير شرق استان لرستان قرارگرفته و رويشگاه گل 
منحصر به فرد و كمياب «الله هاى واژگون» و انواع ديگرى 

از گياهان مرتعى خودرو است.
الله واژگون برخالف ساير گونه هاى الله و ساير گل ها از 
ساقه به سوى زمين برگشته است و بدين سبب نامش 
را واژگون نهاده اند و برخى نيز به ســبب آنكه درميان 
گلبرگ هايش همواره قطره آبى جارى است، بدان «گل 

اشك» نيز مى گويند.
از مجموع 12 گونــه گل تزيينى الله، الله واژگون، گل 

بومى سرزمين ايران است كه در قرن شانزدهم ميالدى 
به اروپا برده شــد و در اقليم مناســب قاره سبز پرورش 
يافت. در كنار رويش الله هاى واژگون، گون، موســير و 
انــواع ديگرى از گياهان مرتعى در هر بهار زينت بخش 

دشت الله ها است. 
مناظر زيبا و پوشش گياهى منحصر به فرد اين منطقه 
همه ساله هزاران نفر از مشتاقان طبيعت را به سوى خود 
مى كشاند، ولى اين طبيعت بى نظير در گام رو به جلوى 
تخريب ونابــودى هرروز عقب تر مى رود و دوســتداران 
طبيعت در هر ســال نشانه هاى كمترى از اين طبيعت 
بكر را نسبت به سال هاى قبل از آن مى يابند. بوته كنى 
بى رويه خصوصاً كندن پيازاللــه، اين عرصه طبيعى را 

كوچك تر كرده است.
اين منطقه به ســبب رويش گونه هاى منحصر به فرد از 

گياهان مرتعى و نيز الله هــاى واژگون در دومين ماه از 
بهار هرسال، غنيمتى از طبيعت در استان لرستان است 
كه بتدريج ازكف مى رود. هر دوستدار طبيعتى مى داند 
كه گل هاى وحشــى تنها در اقليم خود مى رويند و آنان 
كه هرســاله به قصد تفرج براى ديدن اين الله ها هجوم 
مى برند، با الله ها درست رفتار نمى كنند و اقدام به كندن 
الله هــا مى كنند، غافلند از اينكه ايــن گل زيبا تا چند 
ساعت ديگر پژمرده مى شود و به كنار جاده پرتاب خواهد 
شد و درصورت كاشت پياز آن درحياط خانه بندرت رشد 
خواهد كرد. به همين دليل بوته كنى و چيدن الله هاى 
واژگــون آن هم در فصل تكثيــر و رويش، عامل مرگ 
گل هاست و ديرى نخواهد پاييد كه دراين منطقه ديگر 
گلى نخواهد روئيد و اين دشــت زيبا بر نام بى مسماى 

خود خواهد گريست.

الله هاى واژگون اليگودرز را گلباران كردند

خبر

بيمارى خشكيدگى 
برگ نخل مدتى است 

كه نخلستان هاى 
شهرستان را در بر 

گرفته و چنانچه با اين 
بيمارى مبارزه نشود، 

ديگر نخلستان هاى 
خوزستان نيز از بين 

خواهد رفت

بــرش
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اهواز   زكات جمع آورى شده بر اساس سياستگذارى 
شوراى زكات، در زمينه توانمندســازى خانواده هاى 
نيازمند، تهيه جهيزيه و ازدواج جوانان، مسكن، اشتغال و درمان 

هزينه مى شود.
همايش زكات با حضور نماينده مردم خوزســتان در مجلس 
خبرگان رهبرى، مديركل كميته امداد اســتان خوزســتان، 
نماينده ولى فقيه در جهاد كشــاورزى، امام جمعه، فرماندار و 
ديگر مسئوالن شهرســتان ايذه در تاالر مولوى دانشگاه آزاد 

اسالمى اين شهرستان برگزار شد.
موصلى مديركل كميته امداد استان خوزستان دراين همايش 
گفت: توسعه فرهنگ انفاق و زكات از سنت هاى حسنه است 
كه مى توان با سمت و سو دادن وجوه جمع آورى شده زكات در 
خدمت رفع فقر و محروميت از چهره جامعه، به نهادينه شدن 

هر چه بيشتر اين فريضه دينى كمك كرد.
وى با اشاره به مشــاركت مردم در طرح هاى مختلف كميته 
امداد بويژه طرح اكرام ايتام، گفت: توسعه مشاركت هاى مردمى 

از طريق مبانى اعتقادى و اخالقى در جامعه، ســبب كاركرد 
بهتر كميته امداد در زمينه كمك رســانى به نيازمندان و رفع 

محروميت شده است.
موصلى اظهار داشت: در سال گذشته بيش از 16 ميليارد تومان 
زكات در استان خوزستان پرداخت شد كه اين مبلغ نسبت به 

سال 94 رشد 30 درصدى داشته است.
وى اضافه كرد: زكات جمع آورى شده براساس سياستگذارى 
شوراى زكات، در زمينه توانمندســازى خانواده هاى نيازمند، 
تهيه جهيزيه و ازدواج جوانان، مسكن، اشتغال و درمان هزينه 

مى شود.
مديركل كميته امداد با قدردانى از همراهى امامان جمعه، علما 
و كشــاورزان در تحقق امر زكات افزود: در شهرستان ايذه به 
همت مردم خوب و امام جمعه بيش از 900 ميليون ريال زكات 
پرداخت شده است كه اين مبلغ در جهت رفع محروميت مردم 

اين شهرستان هزينه مى شود.
وى تصريح كرد: در جهت توسعه و تحقق امر زكات، هر ميزان 

زكات كه در مناطق مختلف توسط مردم پرداخت شود، عالوه 
بــر بودجه، معادل مبلغ جمع آورى شــده زكات نيز از طرف 
كميته امداد اســتان براى آن منطقه در نظر گرفته مى شود تا 
زمينه ساز و گره گشاى هر چه بيشتر مشكالت نيازمندان آن 

منطقه شود.

جمع آورى16 ميليارد تومان زكات در استان خوزستان 



مرضيه رضايى  انتخابــات پنجمين دوره 
شوراهاى اسالمى شهرها و روستاها همزمان 
با انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى 
29 ارديبهشــت ماه در سراســر كشوربرگزار 
مى شــود. از آنجا كه الزمه موفقيت شــورا ها 
كارشناسى مشكالت، نيازها و دغدغه هاى مردم 
است به ميان مردم شهرهاى مشهد و بجنورد 
و قوچان رفته ايم تا با انعكاس مشكالت آنان و 
انتظاراتى كه از نمايندگان شوراهاى شهر دارند، 

گامى در جهت توسعه شهرمان برداريم.
خانم هستى مقدم يك معلم 42 ساله مشهدى 
اســت كه فروش خالفى ساختمان ها توسط 
شهردارى ها را كه منجر به شكل ناهنجار شهر 
شــده از اهم مشــكالت مى داند. او مى گويد: 
اين مسئله خيلى ناراحت كننده است كه در 
بسيارى ازنقاط شهر، ساختمان هاى غير مجاز 
مى ســازند بعد با پرداخت خالفى همه چيز 
تمام مى شــود. فروش شهر واقعاً عجيب است 
و در خواســت من از نمايندگان شوراى شهر 

رسيدگى به اين مسائل است.
وى وضعيت آبيارى فضاى سبز در بسيارى از 
پارك ها را مشكل اساسى ديگرى مى داند كه 
بايد توســط نمايندگان شوراى شهر مديريت 
شود. او مى گويد: هدررفت آب توسط تانكرهاى 
آبيارى فضاى سبز خيلى زياد است. وقتى به 
اين مســئله اعتراض مى كنيم، مى گويند آب 
چاه است. خوب چه بدتر! آب چاه هم شيرين 
است و نبايد هدر داد. من فكر نمى كنم در هيچ 
كجاى دنيا مثل ما اين گونه آب را هدر بدهند. 
آبيــارى در همه جا مخصوصاً پارك ها بايد به 
روش قطره اى انجام شود و اميدوارم نمايندگان 

شورا اين مسئله را جدى بگيرند.
الهام شايان دانشجوى 24 ساله نيز مى گويد:  
تقاضاى من از مديران شــهرى اين است كه 
در ارائــه خدمات تفاوتى بين محالت پايين و 
باالى شــهر قائل نشوند. به عنوان مثال مردم 
محروم و كارگرمنطقه پنجتن از گاز محرومند 
و يا در مناطقى از شهر مشهد همچون گلشهر 
يا مهرآباد فاقد مبلمان شــهرى است و حتى 
ايستگاه هاى اتوبوس فاقد ســايه بان و جاى 
استراحت اســت و صداى اين مردم را كسى 
نمى شنود چرا كه  مســئوالن به اين مناطق 

سر نمى زنند.
وى مى گويد: ستاد اســتقبال از بهار همواره 
توجه ويژه اى به مناطق باالى شــهر دارد و به 
همان ميزان نسبت به مناطق جنوب شهر كم 
لطف هســتند در حالى كه همه ما شهروند و 

داراى حقوق يكسانيم.
آقاى عبادى 55 ساله داراى يك مغازه خواروبار 
فروشــى و از كسبه منطقه ســيدى در بلوار 
صباى مشهد است. او مى گويد: عوارض شهرى 
بدون توجه به نوع كسب و كار است به اين معنا 

كه مشاغل خرد همچون بقالى تفاوت چندانى 
با مشــاغل پر زباله همچون هتلدارى ندارد و 
درخواست من از نمايندگان شوراى شهر اين 

است كه اين موضوع را مورد توجه قرار دهند.

 بستر سازى اشتغال خواسته قوچانى ها
مرتضى احمدى مهر يكى از شهروندان قوچانى 
هم مى گويد: اعضاى شــوراى شهر بايد تالش 
كنند تا تمركز زدايــى از بافت هاى جمعيتى 
چهــار خيابان اصلى به مناطق ديگرشــهرى 
انتقال داده شــود كه براى تحقق اين امر بايد 
قانون هاى مدون و با هدف مشخصى وضع شود 

و در اين قانون ها بايد آينده نگرى شهرى نيز 
لحاظ شود.

اكبر ميرى مى افزايد: شهر قوچان نياز به توسعه 
فضاهاى سبز در مناطق محروم و پر جمعيت 
دارد كه برنامه ريــزى دقيق به صورت كوتاه 
مــدت و بلند مدت براى شــهر را مى طلبد تا 
مردم به طور مساوى از امكانات تفريحى شهر 

بهره مند شوند.
پژمــان قربانى ديگر شــهروند قوچانى نيزبه 
خبرنگار ما مى گويد: شــوراى شهر مى تواند با 
تصويب قانون هاى مؤثر و با تســريع در روند 
سرمايه گذارى در شهرها فرصت ايجاد سرمايه 

گذارى براى شغل پايدار فراهم كند. استفاده 
از ظرفيت ها و سرمايه هاى موجود شهر يكى 
از مهم ترين خواســته هاســت و بايد به جاى 
كمــك به ادارات و نهادهــا و هزينه برگزارى 
خيلى از همايش ها در درون شهر آنرا براى رفع 
مشكالت نسل جوان شهرى برنامه ريزى كند 
و خــود اجرا كننده اين برنامه مصوب خويش 

باشند.
مينا ســفر نژاد نيز مى گويد: در شهر قوچان 
هنوز بافت هاى سنتى وجود  دارد و نامزدهاى 
شوراى شــهر براى حفظ اين فضاى سنتى با 
تعامل با دستگاه هاى ديگر بايد بكوشند تا اين 
فضاها را به بستر مناسب براى تفريح و ايجاد 
اشــتغال براى جوانان اين شهر تبديل كنند و 
شوراى شهر با قانون هاى خود مى تواند، باعث 
جذب سرمايه هاى سرريز شهر مشهد شود تا 
مهم ترين خواسته جوانان اين شهر كه اشتغال 

است، فراهم شود.
مريــم موســوى ديگر شــهروند قوچانى نيز 
مى گويد: اعضاى شــوراى شهر نبايد به دنبال 
دسته بندى شهر باشــند و به اين فكر كنند 
كه اين گروه بــه فرد خاصــى رأى داده اند. 
آن ها بايد براى همه مردم شــهر تالش كنند 
و سياســت زدگى و سياســى بازى را در راه 
خدمت به شــهروندان  كنار گذاشته و از نظر 
نخبگان و دلسوزان شهر حتى اگر برخالف رأى 

و نظرشان باشد، استفاده كنند.

ت�ن��

آب و �وا
 پيش بينى بارش هاى رگبارى در 

خراسان رضوى
قدس: طبق نقشــه ها و مدل هاى هواشناســى، بارش هاى 
رگبارى همراه با رعد و برق و كاهش چند درجه اى دما از روز 

پنجشنبه هفته جارى اين استان را فرا مى گيرد. 
همچنين از امروز و فردا جوى به نســبت پايدار در اســتان 
خراسان رضوى حاكم خواهد شد و آسمان در بيشتر نقاط اين 
استان صاف تا كمى ابرى پيش بينى مى شود كه در عصرها 
ابرناكى افزايش مى يابد. براين اساس انتظار مى رود كه از عصر 
روز پنجشنبه بارش ها از نواحى غربى خراسان رضوى به شكل 
رگبار همراه با رعد و برق آغاز شود و بتدريج مناطق مختلف 

استان را فرا گيرد و تا روزهاى ابتدايى هفته آتى ادامه يابد.
در اين مدت وزش باد به نســبت شديد تا شديد براى نواحى 
جنوبى و شــرقى خراســان رضوى پيش بينى شده و از روز 
پنجشنبه شاهد كاهش چند درجه اى دما به علت بارش هاى 

رگبارى باران در اين استان خواهيم بود. 

مردم شهرهاى مشهد، بجنورد و قوچان از انتظاراتشان مى گويند 

قابل توجه اعضاى ستاد بحران استانپرهيزنامزدهاى شوراى شهر از شعار گرايى 
 پل هاى مسدود كشف رود مستعد بروز 

حادثه است
على محمدزاده: هر چند بالياى طبيعى قابل پيش بينى 
نيســتند، اما در برخى حوزه ها با قاطعيــت مى توان وقوع 

حوادث تلخ ناشى از همين باليا را پيشگويى كرد.
اگر نگاهى به حوادث رخ داده از ســيل در اســتان و كشور 
بيندازيم مى بينيم نقش انســان در بروز يا تشديد حوادث 
پررنگ بوده و هست يا بستر رودخانه را تصرف كرده ايم يا با 
آسودگى تمام و بى توجه به هشدارها بويژه در فصل بهار در 
مسير رودها اتراق كرده ايم. برهمين اساس يكى از اقدامات 
پيشگيرانه در بحث سيل مسئله اليروبى مسيل ها مى باشد، 
چرا كه مسدود بودن مسير جارى شدن در بستر هميشگى 

موجب انباشت آب و بروز حوادثى است كه خسارات فراوانى 
به تأسيسات زيربنايى از قبيل راه ها وارد مى كند و در موارد 
زيادى هم متأسفانه شاهد جان باختن هموطنانمان بوده ايم، 
از اين رو مى توان با اقدامى كم هزينه زمينه هاى بروز حوادث 

ثانويه ناشى از سيل را از بين برد.
نمونه عينى اين بخش كه به نظر مى رســد با توجه به قرار 
داشتن در فصل بهار و بارندگى هاى رگبارى و مقطعى كه در 
سال هاى اخير بسيار شاهد آن بوديم، ضرورى است متوليان 
امر در ستاد بحران استان اقدام الزم را به عمل آورند، اليروبى 
بخش هايى از كشف رود است كه شاهد انباشت زباله هستيم 
به عنوان مثال پل مواصالتى روستاى كنه بيست با كمترين 
بارندگى به طور كامل مسدود خواهدشد و سيل خساراتى را 

به مسير جاده و مزارع اطراف وارد خواهد كرد.
كالم آخر، براى آنكه پس از بارندگى و جارى شــدن سيل 
به فكر امدادرســانى و جســت وجوى مفقودان باشــيم و 
چندين اكيپ از دستگاه هاى مختلف را مأمور كنيم، امروز 
با فرستادن يك بيل مكانيكى و برداشتن موانع زمينه تمام 

حوادث بعدى ناشى از سيل را تا حد ممكن از بين ببريم.

  مرگ جوان 30 ساله در مزرعه
قدس: جوانى 30 ســاله هنگام سمپاشــى در يكــى از مزارع 
شهرســتان مه والت به طرز دلخراشــى جان باخــت. فرمانده 
انتظامى مه والت در تشــريح خبر گفت: درپى تماس با پليس 
110 و گــزارش يك فقره مرگ مشــكوك در يكــى از مزارع 
روستاى حســن آباد در محدوده جاده قديم فيض آباد به مهنه 
بالفاصله تيمى از ماموران پاسگاه شهيد شوقى به همراه عوامل 
امدادى به محل اعزام شــدند.  ســرهنگ ذوالفقارى افزود:  در 
بررســى ها مشخص شد جوان 30 ســاله به نام مرتضى كه به 
همراه برادرش براى سمپاشــى مزرعه صيفى جات مشغول كار 
بودند شالى كه به صورتش بسته بود به گاردن تراكتور گير كرده 
و به طرز دلخراش باعث شكستن گردن و خفگى وى شده است.

  كشف 391 كيلوترياك در بار سيب زمينى
كاهانى مقدم: در بازرســى از يك كاميون كه بار ســيب 
زمينى از زاهدان به مشــهد حمل مى كرد، 391 كيلوگرم 
مواد مخدر كشــف شــد. فرمانده انتظامى خراسان رضوي 
گفت: تيم هاى مركز عمليات ويژه فرماندهى انتظامى مشهد 
با دستورات مقام قضايى و هدايت سرهنگ محمد بوستانى، 
در اقدامى اطالعاتى به ســرنخ هايى از قاچاق محموله مواد 

مخدر از زاهدان به مشهد دست يافتند.
ســردار بهمن اميرى مقدم افزود: اين مأموران در عوارضى 
باغچه واقع در 35 كيلومترى مبدأ ورودى شهر مشهد كمين 
كردند. با ورود دو دســتگاه كاميون حامل بار سيب زمينى 
به نقطه كمين پليس، عمليات دستگيرى قاچاقچيان آغاز 
شد و مأموران انتظامى كاميون را متوقف كردند. اما راننده 
خودروى ديگر قبل از ورود به عوارضى مسير خود را تغيير 

داد و قصد فرار داشت كه اين خودرو نيز متوقف شد.
وى اظهار داشــت: جان بركفان مركز عمليات ويژه پليس 
مشهد، در بازرسى از كاميون بيش از 391 كيلوگرم ترياك 
با لفافه كشف كردند. فرمانده انتظامى خراسان رضوي گفت: 
در اين عمليات تاكنون چهار عضو باند قاچاق از زاهدان به 

مشهد دستگير شده اند و ردزنى ها در اين باره ادامه دارد. 
وى اضافه كرد: همچنين مأموران در بازرسى از سه دستگاه 
كاميونت 2 ميليارد و 200 ميليون ريال پارچه و البسه قاچاق 
كشف كردند. ســردار اميرى مقدم گفت: مرحله ديگرى از 
طرح تشديد مبارزه با قاچاق كاال، توسط كارآگاهان پليس 
اجرا شد و در اين راســتا با گشت زنى در محدوده خيابان 
كوشش به سه كاميونت در حال تخليه بار پارچه مشكوك 
و پس از بررسى 6770 متر پارچه و 1261 ثوب انواع البسه 
قاچاق كشــف كردند. وى با اشاره به اينكه ارزش كاالهاى 
كشف شده 2 ميليارد و 200 ميليون ريال برآورد شده است.

  دخترعمه كينه جو دستش رو شد
قدس: پليس قوچان عامل انتشار مطالب توهين آميز عليه 

خانم جوان در شبكه اجتماعى تلگرام را دستگير كرد.
سرهنگ رضا قدمگاهى، فرمانده انتظامى قوچان در تشريح 
اين خبر گفت: با دريافت مرجوعه قضايى مبنى بر انتشــار 
تصاوير خصوصى و درج مطالب توهين آميز در تلگرام، تيمى 
از پليس فتا وارد عمل شد. وى افزود: كارشناسان پليس با 
يك سرى تحقيقات مشخصات فرد ايجاد كننده پروفايل را 

بدست آورده و وى را به پليس فتا احضار كردند.
ســرهنگ قدمگاهى تصريح كرد: مرد جوان در بازجويى ها 
اظهار داشت كه مالك شماره تلفن بوده، ليكن مدتى شماره 
تلفن را مسدود كرده است و هيچ شناخت و اطالعاتى نسبت 

به شاكى و درج مطالب توهين آميز در پروفايلش ندارد.
وى ادامه داد: پليس فتا در ادامه با اســتفاده از مهندســى 

اجتماعى متهم را كه دخترى جوان بود شناسايى كردند.
سرهنگ قدمگاهى گفت: متهم كه دختر عمه شاكى است 
در بازجويى ها، ضمن اعتراف به بزه انتسابى اعالم داشت در 

پى اختالفات قبلى قصد انتقام داشته است.
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ايرنا: بر اساس گزارش عملكرد چهار ساله 
شوراى اسالمى شهرمشهد كه روز گذشته 
در نشست علنى اين شورا قرائت شد، سرانه 
فضاى سبز اين شهر 2/3 متر افزايش يافته 

است.
در يكصد وهفتاد و دومين جلسه علنى اين 
شــورا گزارش 43 ماهه عملكرد چهارمين 
دوره شوراى اســالمى شهر مشهد با 890 
مصوبه در آســتانه انتخابات شوراها قرائت 
شد كه در آن آمده است: سرانه فضاى سبز 
در اين شهرقبل از مهر ماه سال 92 به ازاى 
هر شهروند 11/7 متر بود كه در سال 95 به 

14 متر افزايش يافته است .
در ايــن گزارش به تســويه 2200 ميليارد 
تومان بدهى شــهردارى به بانك ها در اين 

مدت اشاره شد.
مدير روابط عمومى شــوراى شــهر مشهد 
در ارائه گزارش گفــت: از جمله مهم ترين 
اقدام هــاى اين دوره توجــه ويژه به بحث 
حاشيه شــهر و تبديل آن به يك گفتمان 

ملى است .
محمد اســكندرنژاد در تشــريح مهم ترين 
اقدام هاى شــورا اظهار كــرد: مقابله با فقر 
با بهره گيرى مؤثر از بودجه شــهردارى در 
ايجاد اشــتغال ورونق اقتصــادى ، توانمند 
ســازى مناطق كم در آمــد از جمله اين 

اقدام ها است . 
وى بــه مقابله با فســاد و تبعيض از طريق 
شفاف سازى كامل قوانين و رويه ها در حوزه 
شهر و شــهروندان و بهبود فرهنگ سازى 

در اين زمينه اشــاره كــرد و آن را از ديگر 
اقدام هاى مهم اين دوره شورا اعالم كرد .

همچنيــن محمد كمال ســروى ها رئيس 
شوراى شهر مشــهد نيز گفت: با توجه به 
اينكه قطار شهرى يك طرح زيربنايى است 
قرار بوده دولت 400 ميليارد تومان به اين 
طرح پرداخت كند كه 200 ميليارد تومان 
آن را پرداخــت كــرده و و از اين بابت قرار 
اســت 157 ميليارد تومان از شهردارى با 

تعيين تعرفه، دريافت كند.
همچنين على اصغر نخعى راد، عضو شــورا 
در ادامــه به تيتــر« 2500 ميليارد تومان 
پرداختى دولت به حاشيه شهر» در روزنامه 
اتفاقيه اشــاره كرد و گفــت: اين آمار غلط 
اســت و دولت اين ميــزان كمك را به كل 

استان اختصاص داده است.
در جلسه شوراى شهر نحوه پرداخت و هبه 
30 ميليارد ريالى كمك به مناطق زلزله زده 
خراســان رضوى، مورد بحث و تبادل نظر 

نمايندگان قرار گرفت .
همچنيــن اليحــه آيين نامه ســاماندهى 
خطوط ويژه تاكســيرانى مشهد مقدس با 
تغييراتى مجدد مــورد تصويب نمايندگان 

شورا قرار گرفت.

در يكصد و هفتاد و دومين جلسه علنى شوراى شهر مشهد مطرح شد 

آمار اشتباه كمك دولت به قطارشهرى و حاشيه شهر 

ت
اس

ى 
يين

تز
س: 

عك

فاطمه معتمدى   مدير تنظيم بازار جهاد كشاورزى خراسان رضوى يك روز پس 
از گزارش قدس در خصوص گران شدن گوشت گوسفندى در بازار مشهدگفت: براى 
تعديل قيمت، توزيع گوشت گوسفندى گرم در قالب طرح تنظيم بازاراقدام شده است.

جــوادى افزود: اين نوع گوشــت در 35 واحد صنفى و همچنيــن در بازارهاى ارزاق 
عمومى شهردارى در حال توزيع است.

وى با اشــاره به گران شدن قيمت گوشت گوسفندى گفت:نرخ هر كيلو دام زنده هم 

اكنون بين 14700 تا 15 هزار تومان است كه قيمت الشه دام تقريباً دو برابر نرخ زنده 
مى باشــد، بنابراين حتى اگر دام زنده هر كيلو 15 هزار تومان باشد نرخ الشه گوشت 
براى مصرف كننده بايد 30 هزار تومان باشد كه متاسفانه به دليل گرانفروشى قيمتى 
بين 31 هزار و 500 تا 32 هزار تومان هم عرضه و به فروش مى رســد؛ از اين رو بايد 

بخش بازرسى سازمان صنعت معدن و تجارت در اين خصوص ورود يابد و نسبت به 
مديريت عرضه و تقاضاى اين بازار اقدام كند. گفتنى اســت سازمان جهاد كشاورزى 

متولى تأمين است.
 افزايش 10 درصدى

وى با بيان اينكه تغييرات قيمتى گوشت گوسفند مربوط به اواخر سال گذشته و در 
اســفند ماه است، تصريح كرد: اين افزايش تقريباً 10 درصدى به دليل افزايش تقاضا 
ايجاد شد و به همين دليل بحث عرضه گوشت گوسفندى گرم در قالب طرح تنظيم 

بازار آغاز شده است.
 توزيع 1595 كيلوگرم گوشت ارزان 

وى با بيان اينكه اين اقدام از 9 ارديبهشــت ماه آغاز و تا 22 ارديبهشت ادامه خواهد 
يافت، گفت: تاكنون 110 رأس گوســفند كشتار و در قالب 1595 كيلوگرم گوشت 

گوسفندى گرم در بازار عرضه شده است.
جــوادى اذعان كرد:در صورت نياز اين طرح تمديد و يا بر ميزان عرضه اضافه خواهد 
شد.  مشاور رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى تصريح كرد:در قالب اين 
طرح الشه گوسفندى با قيمت 31 تا 32 هزار تومان سطح بازار به نرخ 27 هزار تومان 

عرضه مى شود.
وى گفت: اقدام جهاد كشــاورزى خراسان رضوى در عرضه گوشت گوسفندى طرح 
تنظيم بازار ســبب شده است، قيمت گوشت گوسفندى بيش از اين در بازار گران تر 

نشود.
وى خاطر نشان كرد:مردم براى خريد گوشت گوسفندى ارزان تر مى توانند به بازارهاى 

ارزاق عمومى شهردارى مراجعه كنند. 
مشــاور عالى رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان رضوى ادامه داد:در مرحله قبل 
نيز كه از 21 فروردين تا 7 ارديبهشــت ماه ادامه داشــت 1990 رأس گوسفند زنده 

كشتار و به وزن 34 هزار و 582 كيلوگرم در مشهد توزيع شده است. 

يك روز پس از گزارش قدس اعالم شد

آغاز توزيع گوشت گوسفندى ارزان قيمت در مشهد

��ر
سال گذشته محقق شد

  صادرات 2000 تن كاال از گمركات 
خراسان رضوى

هادى زهرايى: ناظر گمركات خراســان رضوى از صادرات 
بيش از 2000 تن كاال به ارزش بيش از يك ميليون و 700 

هزار دالر از گمركات خراسان رضوى در سال 95 خبر داد.
مسعود عاطفى در گفت وگو با قدس گفت: براساس نتايج حاصل 
از آماركارشناسى شده سيستم تجارت خارجى گمرك ايران، 
ميزان صادرات كاال از گمركات خراســان رضوى طي ســال 
گذشته، معادل 2/098 تن و به ارزش 1/704 ميليــــون دالر 
است كه نسبت به مدت مشابه سال 94 در وزن چهار درصد و 

در ارزش دالري دو درصد رشد داشته است. 
عاطفى افزود: در سال 1395، ميـزان واردات استان 431 هزار 
تن كاال و بـــه ارزش افزون بر 396 ميليون دالر بوده كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال 94 ازنظر وزن 18درصد كاهش و 
از لحاظ ارزش 6/6 درصد رشد داشته است. ضمناً واردات سال 
94 به ميزان 527 هزارتن به ارزش 371 ميليون دالر اســت 
كه با توجه به مقايســه ارقام صادرات و واردات، تراز بازرگاني 
خارجي گمركات خراســان رضوى طى سال1395 مثبت و 

معادل 1/308 ميليون دالر است.

  اعتراض لوله كش هاى گاز مه والت به 
فعاليت همكاران غيربومى

مــه والت - خبرنگار قدس: جمعى از لولــه كش هاى گاز 
شهرستان مه والت نسبت به واگذارى لوله كشى گاز روستاهاى 
اين شهرستان به افراد غير بومى و بدون مجوز اعتراض كردند.
محمد عبداللهى، نماينــده لوله كش هاى  گاز مه والت در اين 
باره گفت: تعداد 35 لوله كش گاز اين شهرســتان كه زير نظر 
اتحاديه گازرســانى مى باشند و هرساله عوارض و حق عضويت 
مى دهند و داراى صالحيت نظام مهندســى گاز مى باشند، در 
حالى بيكارند كه دهيار واعضاى شوراهاى روستاها كار گازكشى 
روســتاهاى خود را به دو لوله كش غيــر بومى واگذار كرده اند. 
رئيــس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان مه والت در 
گفت وگو با خبرنگار ما در پاســخ به معترضان گفت: با توجه به 
اينكه اكثر روستاهاى شهرستان ازسال گذشته در حال گازرسانى 
مى باشد، تدابير الزم از طرف اين اداره با برگزارى دو جلسه با لوله 
كش هاى گاز شهرستان انجام شده كه همگى بايد مبحث 17 
را از طريق نظام صنفى گرفته و براى فعاليت نيز پروانه كســب 
داشته باشند. كريمى از دهياران و شوراهاى روستاهاخواست 

از افراد بومى و داراى پروانه كسب در اين باره كمك بگيرند.

  راه اندازى جمعه بازار تخصصى 
موتورسيكلت و دوچرخه در مشهد 

قدس: اولين بــازار تخصصى خريد و فروش موتورســيكلت و 
دوچرخه جمعه 15 ارديبهشــت در مشــهد آغاز به كار مى كند.

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى مشهد با اعالم اين خبر گفت: در راستاى ساماندهى بازار 
خريد و فروش غيررســمى موتورسيكلت و دوچرخه با همكارى 
سازمان پايانه هاى مسافربرى شهردارى اين بازار راه اندازى مى شود. 
احمد محبى افزود: اين بازار در زمينى به مساحت 4000 مترمربع 
با ظرفيت 2000 دســتگاه موتورســيكلت و دوچرخه در پايانه 

مسافربرى راه ابريشم واقع در بلوار حر ساخته شده است.

در پى چاپ ميزگردى با عنوان «كارگران چوب ضعف مديريت 
دولتى را مى خورند» كه 11 ارديبهشت ماه در همين صفحه 
به چاپ رسيد، اظهار نظر «مطلب انفجار بيكارى» كه به نقل 
از مهندس محسن شركا عنوان شده است، مربوط به حميد 
زينلى دبير كانون هماهنگى شوراهاى اسالمى كار خراسان 

رضوى مى باشد كه بدين وسيله اصالح مى شود.
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 انتخاب كانديداى اصلح
يك شــهروند بجنوردى نيز مى گويد: مردم ابتــدا بايد بدانند كه وظايف قانونى و 
اختيارات واقعى شوراها چيســت و بعد از آن، با توجه به اين اختيارات و وظايف، 
افراد مختلف را مرتبط با تخصص، تجارب و سوابقشان، انتخاب كنند. زينب وحدانى 
مى افزايد: حضور در شورا بار سنگين و مسئوليت بسيار خطيرى است، شهروندان 

بايد به افرادى رأى بدهند كه اصلح باشند و خيانت نكنند.
يكى از شهروندان فرهنگى نيز اظهار مى دارد: نامزد شوراى شهر، بايد اداره شهر را 
براساس نيازهاى مردم تنظيم كنند و برنامه مدونى براى هدايت مديريت شهرى و 

زير ساخت هاى آن داشته باشد.
حسين ابراهيمى با بيان اينكه نامزدها بايد اهل عمل باشند و از شعارگرايى پرهيز 
كنند، اظهار مى دارد: كسانى كه مى خواهند عضو شوراى شهر يا روستا باشند، بايد 

شهامت و شجاعت الزم براى اجراى طرح ها و برنامه هاى خود را هم داشته باشند.
وى تصريح مى كند: داوطلبان بايد به دنبال ايجاد وحدت، همدلى و وفاق شهروندان 

و با حقوق شهروندى آشنا باشند و از حقوق زنان و كودكان دفاع كند.
يكى از كسبه شهر بجنورد نيز مى گويد: با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري در 
حوزه اقتصاد مقاومتى، اين موضوع بايد در اولويت شوراى شهر باشد و زمينه توسعه 

اشتغال و توليد را در شهر فراهم كند.

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

300072305 پيامك كنيد.
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