
حمايت آستان قدس از 100 گروه جهادى 
محروميت زدايى بسيج سازندگى در مازندران  صنايع تفت جان مى سپارند

گزارشى از وضعيت كارخانجات ورشكسته اين شهرستان

رئيس بسيج سازندگى مازندران از ساخت 
بــراى محروميــن  واحدمســكونى   300
مازندرانى در سال جارى خبر داد. شريعتى 
در پاســخ به پرســش قدس در خصوص 

همكارى بسيج ...

اكنون حوزه صنعت و توليد شهرستان تفت 
پس از گذشت 4 سال از اجراى سياست هاى 
اقتصــادى دولت يازدهم در شــرايطى قرار 
گرفته اســت كه هر روز شــاهد جان دادن 

صنايع اين شهرستان هستيم...
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جاده گردشگرى سرعين اسير بن بست زباله ها
داليل تخلف 

بنگاه هاى امالك
در مشهد افشا شد
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  ارسال آثار به جشنواره ملى 
صنايع دستى رضوى تا 25 خرداد

اصفهان: مهلت ثبت نام الكترونيكى و ارسال 
تصويــر آثار به دوازدهمين جشــنواره ملى 
صنايع دستى رضوى تا 25 خرداد ماه جارى تمديد 

شد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان با 
اشاره به برگزارى دوازدهمين جشنواره ملى صنايع 
دســتى رضوى در اين اســتان گفت: براساس زمان 
بندى برگزارى اين جشنواره، آخرين مهلت ثبت نام 
اينترنتى و ارسال تصوير آثار تا 25 خرداد ماه و مهلت 
نهايى براى دريافت اصل آثار 15 تيرماه 96 اعالم شده 

است.
ارزانى با اشــاره به برگزارى جشــنواره ملى صنايع 
دستى و هنرهاى سنتى رضوى به صورت دو ساالنه 
گفت: امسال دوازدهمين جشنواره ملى صنايع دستى 
رضوى از سرى برنامه هاى پانزدهمين دوره جشنواره 
بين المللى امام رضا(ع) در دو بخش صنايع دســتى 

چوبى و صنايع دستى فلزى برگزار مى شود.
هرهنرمند مى تواند در هريك از رشــته هاى هنرى 
مربــوط به يك بخش شــركت كند و ثبــت نام در 
دوازدهمين جشــنواره ملى صنايع دســتى رضوى 
 http://esfahan.shamstoos.ir از طريق صرفاً 
و http://portal.shamstoos.ir امكان پذير بوده 
و عالقه مندان نسبت به تكميل فرم ثبت نام مندرج 
در پايگاه مذكور و همچنين ارسال تصوير آثار خود از 

اين طريق اقدم كنند.

  40 كارگر معدن در خوش ييالق 
گرفتار شدند

 تســنيم،گرگان: مديركل مديريت بحران استان 
گلستان با بيان اينكه همه اكيپ هاى امدادرسان به 
معدن زمستان يورت در آزادشهر اعزام شدند، گفت: 
40 تا 50 كارگر معدن بر اثر انفجار در معدن گرفتار 

شدند.
صادقعلى مقدم افــزود: معدن زمســتان يورت در 
آزادشــهر در جاده خوش ييالق در مسير آزادشهر به 
شــاهرود بر اثر انفجار گاز دچار حريق شد و خبرها 
حاكى از آن اســت كه 40 تــا 50 كارگر در معدن 
گرفتار شده اند. وى تصريح كرد: انفجار معدن بر اثر 
گاز در همه دنيا اتفاق مى افتد و شرايط امداد رسانى 

خاص خود را دارد.
اين مقام مديريت بحران با بيان اينكه همه اكيپ هاى 
امدادرســانى و اورژانسى به اين معدن اعزام شده اند، 
افزود: با توجــه به اينكه امدادرســانى به اين گونه 
حوادث نياز به متخصصين دارد از معادن اطراف نيز 
كه اكيپ هاى مخصوص خود را دارند براى كمك به 

آزادشهر آمده اند.
مقدم تأكيد كرد: خود معدن نيز امدادگران مخصوص 
به اين كار را دارد و در محل حضور دارند و همچنين 
اكيپ هاى اورژانس، هــالل احمر و امداد و نجات به 

محل اعزام شده اند.

  تعطيلى 10 هزار كارخانه
با واردات بى رويه

اصفهان: نماينده مردم خمينى شهر در مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه ساليانه حدود 25 
ميليارد دالر كاالى قاچاق وارد كشور مى شود، گفت: اين 
رقم غير از واردات بى رويه اى اســت كه به كشــور وارد 
مى شــود و اين موجبى براى تهديد اقتصاد مقاومتى و 

اشتغال است.
ابطحى افزود: متأسفانه در زمينه ورود كاالهاى قاچاق به 
كشور، نظارتى بر قوانين نيست و آيين نامه قوانين اجرا 
نمى شود و به نظر مى رسد، مجلس بايد پيشنهادى جدى 
براى جلوگيرى مؤثر از واردات بى رويه كاال داشته باشد تا 

از ورود بى رويه كاال به كشور جلوگيرى شود.
وى با بيان اينكه در حال حاضر فعاليت بيش از 10 هزار 
واحد صنعتى متوقف شــده است، افزود: واردات بى رويه 
يكــى از داليل توقف اين كارخانه ها و كارگاه ها اســت. 
عده اى نيز براى سود جويى و به صورت مافيايى كااليى 
را وارد كشور مى كنند كه متأسفانه نظارتى بر اين موارد 
نيست. البته بايد گفت، بخشــى از اين واردات بى رويه 
نتيجه برجام است. وى گفت:ساليانه حدود 25 ميليارد 
دالر كاالى قاچاق وارد كشــور مى شود و اين رقم غير از 
واردات بى رويه اى اســت كه به كشور وارد مى شود و اين 

عاملى براى تهديد اقتصاد مقاومتى و اشتغال است.
وى با بيان اينكه بانك ها جريمه ديركرد خود را به صورت 
ثانيه اى مطالبه مى كنند و برخى از كارخانه ها سود باالى 
30 درصد به بانك ها پرداخت مى كنند، گفت: همه اين 
مســائل دســت به دســت هم داده كه اگر فردى قصد 
راه اندازى كارخانه 100 نفره داشــته و درخواست وام از 
بانك داشــته باشد، بايد بيش از 20 الى 30 درصد سود 
آن را به بانك ها پرداخت كند اين در حالى است كه هيچ 

واحدى ساليانه 20 درصد سود ندارد.
ابطحى ادامــه داد: در خصوص كاالهــاى وارداتى بايد 
ضمانت اجرايى قوى در قوانين مجازاتى وضع شــود تا 
مجازات ها سبب جلوگيرى از واردات بى رويه شوند. بايد 
مجلس در اين زمينه اقدام هاى مؤثرترى انجام دهد و بر 

قوانين نظارت كنند.
  

  كمبود آب؛
اصلى ترين دغدغه يزدى ها

يزد: اســتاندار يزد گفت: ايجاد اشتغال براى 5 
ميليون نفر با شعار نمى شود و نيازمند داشتن 

انديشه، برنامه و پشتيبانى سرمايه گذاران است.
ميرمحمدى اظهارداشت: مشكل اشتغال بسرعت قابل 
حل نيســت زيرا طى چند ســال و با انباشت بيكارى، 
اشــتغال زيادى بايد ايجاد شــود كه اميــد آن مى رود 
با توجه به بهتر شــدن وضعيت اقتصادى، مثبت شدن 
تراز تجارى و مطلوب شدن رشد اقتصادى شاهد جذب 

سرمايه گذارى و افزايش اشتغال باشيم .
استاندار، كمبود آب را به عنوان اصلى ترين دغدغه استان 
ذكر كرد وگفت: هرچند اســتان يزد با مشــكل كم آبى 
شــديد روبه رو است، ولى بايد اين مورد را براى استفاده 
از ظرفيت هاى استان حل كنيم و مشكل كمبود آب از 
طريق خط انتقال گل گهر و چادرملو مى تواند براى 10 

سال مشكل آب مورد نياز صنعت را حل كند.

انتقاد از كندى عمليات آوار بردارى 
در «پسازلزله»

تن خراسان 
همچنان 
مى لرزد

هنگامه طاهرى: 10 درصد بنگاه هاى معامالت امالك سطح 
شهر مشــهد غير مجازند. مسئول واحد رسيدگى به شكايات 
اتحاديه امالك مشــهد  و رئيس ســابق بازرسى اين اتحاديه 
گفت: با توجه به اين كه بنگاه هاى غيرمجاز در فصول مختلف و 

متناسب با وضعيت بازار فعال مى شوند ...

.......صفحه 4 .......صفحه 2

راه دانا- تفــت: اكنون حوزه صنعــت و توليد 
شهرستان تفت پس از گذشــت 4 سال از اجراى 
سياست هاى اقتصادى دولت يازدهم در شرايطى 
قرار گرفته است كه هر روز شاهد جان دادن صنايع 

اين شهرستان هستيم.
حدود 4 ســال پيش دكتر روحانــى با وعده هاى 
روشن و صريح اقتصادى پيروز رقابت هاى انتخاباتى 
در كشور شد. در طول اين مدت دولت يازدهم كه 
محور اقدام ها و جهت گيرى هاى خود را بر اساس 
سياســت خارجى و تالش براى رسيدن به توافق 
هســته اى تنظيم كرده بود، با طوالنى شدن روند 
اجراى برجام، خلف وعده طرف غربى و نداشــتن 
برنامه مســتقل اقتصادى نتوانســت به شــرايط 
اقتصادى كه خود وعده تغيير آن را داده بود، جامه 

عمل بپوشاند.
تالش دولــت يازدهم براى كنترل نــرخ تورم در 
كشــور و برنامه هاى خاص اقتصادى در اين راستا 
پس از گذشت تنها يك سال از شروع دولت يازدهم 
سبب شد بسيارى از واحدهاى توليدى و صنعتى 
در كشور در باتالقى به نام ركود دست و پا بزنند. در 
طول مدت 4 سال حاكميت سياست هاى اقتصادى 
دولت تدبير بر اقتصاد كشور، بسيارى از واحدهاى 
صنعتى و توليدى كشــور به واســطه وجود ركود 
گسترده در بازار و پايين آمدن قدرت خريد مردم 
پس از تعديل نيرو در مراحل متعدد مجبور به اعالم 

ورشكستگى شده و تعطيل شدند.
در اين ميان بودند واحدهاى توليدى و كارخانجاتى 
كه با وجود ســابقه ده ها ســاله در عرصه توليد و 
صنعت كشور ورشكسته شده و كارگران خود را به 

جمع بيكاران اضافه كردند.
اين شرايط موجب شــد افزون بر حاكميت ركود 
گسترده بر اقتصاد كشور كه موجب قربانى شدن 
توليد داخلى شد، نرخ بيكارى نيز به طور فزاينده اى 
در كشــور باال رود، به گونه اى كه در اســتان هاى 
صنعتى مانند يزد كه از آن به عنوان صنعتى ترين 
استان كشــور نام برده مى شود، نرخ بيكارى تا دو 

برابر افزايش پيدا كرد.
از سوى ديگر تالش روز افزون دالالن براى واردات 
كه با مساعدت و همراهى دولتى ها نيز همراه بود 
موجب شــد در طول اين چهار ســال انبوهى از 
كاالهاى وارداتى بازار داخلى را قبضه كند و جاى 
توليــد كنندگان داخلى را گرفتــه و نان كارگران 

ايرانى را آجر كنند.
در شهرســتان تفت نيز كه يكى از شهرستان هاى 
نيمــه صنعتى اســتان يزد بــه شــمار مى رود 
سياســت هاى اقتصادى دولــت و حاكميت ركود 
گسترده بر اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگرى 
تاثيــر خود را بر روند توليــد و حيات كارخانجات 
گذاشت، به گونه اى كه شمارى از كارخانه هاى مهم 
و معروف اين شهرستان تعطيل شدند كه از جمله 
اين واحدها مى توان به كارخانه بسته بندى پستيژ، 
صنايع الكترونيك تامر، كارخانه كاشى نگين سرام، 

كارخانه كاشى شيركوه و... اشاره كرد.

 «پستيژ» بزرگ ترين كارخانه آجيل 
كشورتعطيل شد

شركت پسته «پستيژ» كه مى توان از آن به عنوان 
بزرگ ترين كارخانه فرآورى و بسته بندى آجيل و 
پسته كشور و خاورميانه نام برد، يكى از واحدهايى 
است كه شرايط اقتصادى كشور آن را به مسيرى 
ســوق داده است كه راهى جز تعطيلى پيش روى 
خود نديده و همين موضوع سبب شده كه در اواخر 
سال گذشته به فعاليت خود پس از پنج سال پايان 

دهد.

 شركت صنايع الكترونيك تامر
شــركت صنايع الكترونيك تامر نيز يكى ديگر از 
شركت هاى باسابقه شهرستان تفت است كه بيش 
از چند دهه در صنعت الكترونيك كشــور فعاليت 
داشــته و يكى از بزرگ تريــن كارخانجات صنايع 

الكتريكى كشور شمرده مى شود.
اين شركت با توليد و ساخت در باز كن هاى صوتى، 
تصويرى، انــواع بلندگوهاى كاربــردى در داخل 
ســاختمان، آمپلى فاير مربوط، انواع هواكش هاى 
خانگــى، هواكش هاى حســگردار و قاب مهتابى، 

بخش عمده اى از بازار داخلى كشــور را در اختيار 
داشت. اين شركت نيز در ادامه روند تعديل نيرو و 
ركود بازار در اواخر سال گذشته مجبور به تعديل 
نيروى 100 نفره شــده و بــه حالت نيمه تعطيل 

درآمد.

 كاشى نگين سرام
شركت نگين سرام يزد با نام تجارى نگين سرام از 
سال 1382 شمسى با هدف توليد چينى بهداشتى 
و محصوالت كاشى و سراميك در شهرك صنعتى 

سفيد كوه تفت شروع به فعاليت كرد.
اين كارخانه در اين ساليان موفق به كسب برخى 
اهداف بلند باالى خود در سايه مديريتى سازمان 
يافته و تالش و كوشــش بى وقفــه كارمندان و 
كاركنان اين گروه صنعتى شد. گروه صنعتى نگين 
ســرام با اســتفاده از مواد اوليه باكيفيت و ابتكار 
طرح هاى نوين براى توليد محصوالت توانست در 
بازار ايران جايگاه ويژه اى براى خود به دست آورد و 
محصوالت خود را به استان هاى مختلف صادر كند.
اوضاع اقتصادى و ركود گسترده در عرصه توليد و 
صنعت كشور به اين واحد صنعتى نيز مانند ديگر 
كارخانجات كاشى كشور رحم نكرد و همين موضوع 
سبب شــد گروه صنعتى نگين سرام يزد در چند 
ماه گذشته به علت مشكالت اقتصادى تعطيل شود.

 «كاشى شيركوه»يادش بخير!
كاشــى شــيركوه را مى توان قديمى تريــن و با 
ســابقه ترين كارخانه توليد كاشى در استان يزد و 
شهرستان تفت دانست. شــركت كاشى شيركوه 
يزد از شــهريور ماه ســال 1371 تشكيل و تحت 

شــماره 181 در اداره ثبت شركت هاى شهرستان 
تفت به ثبت رسيده است؛ اين كارخانه در زمينى 
به مســاحت 67 هكتار پس از روستاى فيض آباد 

شهرستان تفت ساخته شده است.
اين شــركت در فروردين ماه سال 1381موفق به 
اخذ پروانه بهره بردارى با ظرفيت توليدى 2 ميليون 

متر مربع كاشى گرانيتى شد.
اما مشكالت اقتصادى و ناتوانى در عرضه محصوالت 
توليدى خود به بازار سبب شده است اين كارخانه 
نيز مانند ديگر كارخانه هاى فعال در صنعت كاشى 
و سراميك كشــور تا مرز ورشكستگى پيش رود. 
ناتوانى كارخانه مذكور در پرداخت حقوق كارگران 
خود در مراحل متعدد سبب اعتصاب بيش از 300 
كارگر اين كارخانه شــده است. اين روزها كارخانه 
شيركوه با تعديل نيرو به حالت نيمه تعطيل درآمده 
اســت. شــرايط بد اقتصادى واحدهاى توليدى و 
صنعتى شهرستان تفت و رنج بردن آن ها از ركود و 
شرايط بد اقتصادى در حالى است كه واردات كاال 
از كشورهاى گوناگون مانند چين جاى بسيارى از 
كاالهايى كه اين كارخانه ها قادر به توليد و عرضه 
آن به بازار هستند را گرفته است و بازار به نوعى از 
كاالهاى وارداتى اشباع شده و توان جذب توليدات 

داخلى را ندارد.
در طول چهار ســال گذشته روند واردات كاالهاى 
مختلف به صورتى بوده است كه كاالهايى كه مشابه 
توليد داخل دارند بــا انواع رانت و خألهاى قانونى 
وارد كشور شده اند و همين موضوع ركود گسترده 
حاكم بر اقتصاد كشــور را تشديد كرده و موجبات 
تعطيلى كارخانجات و بيــكارى كارگران را فراهم 

آورده است.

گزارشى از وضعيت كارخانجات ورشكسته اين شهرستان

 صنايع تفت جان مى سپارند
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92 درصدى 
شدن آبرسانى به 
روستا ها تا پايان 

برنامه ششم 
صداوسيما مديرعامــل آب و فاضالب كشور گفت: 
آبرسانى به روستاهاى كشور در يك سال گذشته بيش 
از تمامى روســتاهايى بوده كه در هشــت سال دولت 
گذشته، آبرسانى شده است و آمار آبرسانى به روستا ها 
تا پايان برنامه ششم توسعه به 92 درصد افزايش خواهد 
يافت. حميدرضا جانباز با اشــاره به اينكه در سال هاى 
اخير به 5200 روستاى باالى 20 خانوار آبرسانى شده 
است، افزود: با آبرسانى به اين تعداد روستا، 4 ميليون 
نفر از هموطنان روستايى از آب سالم برخوردار شدند كه 
اين امر جهشى در آبرسانى روستايى محسوب مى شود. 
وى گفت: با پيگيرى مجلس و دولت، امســال اعتبار 
خوبى از صندوق توســعه ملى به آبرسانى روستايى 

اختصاص يافت تا مسيرى كه در...



 حمايت آستان قدس از 100 گروه جهادى 
محروميت زدايى بسيج سازندگى در مازندران

سارى، خبرنگار قدس: رئيس بسيج سازندگى مازندران 
از ســاخت 300 واحدمسكونى براى محرومين مازندرانى 

در سال جارى خبر داد. 
شــريعتى در پاسخ به پرسش قدس در خصوص همكارى 
بسيج ســازندگى مازندران با آستان قدس رضوى، يادآور 
شد: همكارى هاى خوبى با معاون امداد محرومين آستان 
قدس صورت گرفته ودر اين راســتا آســتان قدس 100 
گــروه از 700 گروه جهادى را كه با بســيج ســازندگى 

مازندران همكارى داشتند، تحت پوشش قرار داد.
وى با اشاره به اينكه ساخت واحدهاى مذكور با همكارى 
كميته امــداد و خيرين صورت خواهد پذيرفت، افزود: در 
سال گذشته 240 واحد مسكونى براى محرومين ساخته 

و تحويل شد.
رئيس بســيج ســازندگى مازندران با بيان اينكه خيرين 
مازندرانــى 2 ميليــارد تومان براى ســاخت مســكن 
محرومين كمك كرده اند، يادآور شــد: اقتصاد مقاومتى، 
اشــتغال و باالبردن توليد، رويكرد اصلى بسيج سازندگى 
اســت و در اين راستا سال گذشته 3500 فرصت شغلى 

ايجاد شد.
وى اضافه كرد: همچنين از سال 91 تا سال 94 تعداد 12 

هزار شغل با هزينه 120 ميليارد تومان ايجاد شد.
رئيس بسيج ســازندگى مازندران با اشاره به اينكه 200 
ميليارد تومان پروژه در راستاى محروميت زدايى تعريف 
شده است، گفت: در سال جارى براى ايجاد اشتغال، توجه 

ويژه اى به آموزش خواهيم كرد.

 قول مساعد استاندارى 
براى حل مشكالت شهرى شادگان 

اهواز: معاون عمرانى اســتاندارى خوزســتان با 
حضور در شهرستان شادگان مشكالت پروژه هاى 

عمران شهرى اين شهرستان را مورد بررسى قرار داد.
جعفرى نســب و ناصرى نژاد نماينده مردم شــادگان در 
مجلس شــوراى اســالمى و رئيس مجمــع نمايندگان 
اســتان خوزستان، شــهاب صديقى مديركل امور شهرى 
و شوراهاى استاندارى خوزســتان و تعدادى از مسئوالن 
ادارات و دســتگاه هاى شهرســتان از شهرهاى شادگان، 
خنافــره و دارخوين بازديد و وضعيت امــور عمرانى اين 

شهرها را ارزيابى كردند.
در ايــن بازديدهــا حل مشــكالت پروژه هــاى فاضالب 
شــهرى، آب هاى سطحى، ســاماندهى دستفروشان بازار 
شــادگان، پرداخت بموقع حقوق گارگران، ســاماندهى 
تاكســى هاى فرســوده، آســفالت خيابان هــا و معابــر، 
اختصاص ماشــين آتش نشــانى نشــانى و حمل زباله و 
ساير مســائل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.همچنين 
معاون عمرانى اســتاندارى خوزســتان براى رفع مسائل 
و مشــكالت مطــرح شــده در كمترين زمــان ممكن، 

قول مساعد داد.

 ثبت 2 وقف جديد همزمان با اعياد 
شعبانيه در نايين

اصفهــان: رئيــس اداره اوقاف و امــور خيريه 
شهرســتان نايين گفت: همزمان با اعياد خجسته 
شعبانيه توســط واقف نيك انديشــى دو وقف جديد در 

بافران از توابع شهرستان نايين به ثبت رسيد.
 جبلى اظهار داشــت: همزمان با اعياد خجسته شعبانيه 
رضا قلى بافرانى در اقدامى خيرخواهانه نسبت به ثبت دو 
وقف جديد در بافران از توابع شهرستان نايين اقدام كرد.

رئيــس اداره اوقــاف و امــور خيريه شهرســتان نايين 
افــزود: اين واقــف نيك انديــش يك آب انبــار و يك 
مســجد را بــا نام امــام رضــا(ع) در بافران ســاخت و 

وقف كرد.
اين مســئول نايينى تصريح كــرد: آب انبار در زمينى به 
مساحت 90 متر مربع و با ظرفيت آبگيرى 100 هزار ليتر 
آب به ارزش يك ميليارد و 50 ميليون ريال ساخته شده، 
همچنين مســجد امام رضا(ع) نيز در زمينى به مساحت 
330 متــر مربع و اعتبارى افــزون بر يك ميليارد و 300 
ميليون ريال توسط اين واقف نيك انديش ساخته و وقف 

شده است.

 فعاليت 28 مدرسه ويژه اتباع خارجى 
در استان يزد

يزد، خبرنگار قدس: استانداريزد گفت: دراستان يزد 28 
مدرســه ويژه اتباع خارجى ايجاد شــده و در بيش از70 
درصد مدارس استان نيز شاهد حضور دانش آموزان اتباع 

خارجى هستيم. 
 ميرمحمــدى اظهار داشــت: در حال حاضــر 12 هزار 
دانش آموز تبعه خارجى در اســتان يــزد داريم كه همه 
امكانات آموزشــى در اختيار آن ها قــرار دارد و فرزندان 
اتبــاع و خود آن ها از تمام امكانات و خدمات بهداشــتى، 
درمانى و آموزشى بهره مند هستند، بويژه اينكه اين افراد 

برادران دينى ما به شمار مى روند.
وى افزود: ساماندهى اتباع خارجى در ايران بويژه در اين 
اســتان به نحو مطلوبى انجام شــده و اين رويه بر خالف 
كشــورهايى كه حتى دارندگان ويــزا را نيز از حضور در 
كشــور خود محروم كرده انــد، حكايت از ايــن دارد كه 
جمهورى اسالمى ايران به قوانين بين الملل و حقوق بشر 

پايبند بوده است.
اســتاندارگفت: افتخــار ميزبانى مردم شــريف كشــور 
افغانســتان را داريم و در مهمانشهرهاى اين استان بيش 
از 6000 تبعه افغانســتانى ساكن هستند. يك مهمانشهر 
نيز در دســت ساخت اســت و پنج مدرســه نيز در اين 

مهمانشهرها ساخته شده است.

جاذبه هاى اكوتوريسم آلوارس در تهديد زباله

جاده گردشگرى سرعين اسير بن بست زباله ها
��ر

مهر، سرعين  جاده گردشگرى آلوارس 
بــا وجود برخــوردارى از طبيعــت زيبا به 
محل دفن زباله هاى شهر توريستى سرعين 
تبديل شده است، منظره اى كه براى تغيير 
آن مسئوالن ســال ها است وعده مى دهند، 

اما به آن ها عمل نمى شود.
 ســال ها اســت محل انتقال و دفن فعلى 
زباله ســرعين در جلسات كارگروه مديريت 
پســماند به عنوان يك معضل جدى طرح 
مى شــود و جاده سرعين- آلوارس كه يكى 
از جاده هــاى گردشــگرى اســتان اردبيل 
محســوب مى شــود، به دليل جمع آورى و 
دفن زباله به جاى حال و هواى گردشگرى 

به زباله دانى تبديل شده است.
على رغم اعتراض مكرر مردم ساكن در منطقه، 
محل دفن زباله در سرعين تاكنون تغيير نيافته 
و زباله هاى يك شــهر گردشگرى به روستاى 

گردشگرى ديگرى انتقال مى يابد.

 زباله ها بهداشت و سالمت روستا را 
تهديد مى كند

زباله هاى جمع شده در جاده به دليل وزش باد 
به اطراف از جمله محدوده زندگى روستاييان 

انتقال مى يابد.
يكى از اهالى ســاكن در روســتاى آلوارس به 
خبرنگار مهــر گفت: ما از فراوانــى زباله هاى 
پالستيكى آسايش نداريم و هر لحظه كه سرعت 
باد افزايش پيدا مى كند، زباله ها به حركت در 

آمده و اطراف خانه ها را آلوده مى كند.
نادرى افزود: بارها از مســئوالن درخواســت 
كرده ايم كه براى جمع آورى اين زباله ها فكرى 
بكنند چراكــه در وضعيت فعلى زباله ها حتى 
به اطراف پخش مى شــوند و نه تنها ساكنان 
بلكه رهگذرانى كه نام آلوارس را به عنوان يك 
منطقه گردشگرى شنيده اند، با ديدن صحنه 

تپه هاى زباله دچار حيرت مى شوند.
يك دوســتدار محيط  زيست هم تأكيد كرد: 
متأســفانه خيل عظيم زباله جمع آورى شده 
چهره نامطلوبى به اين جاده داده و بى شــك 

صدماتى نيز به محيط  زيست وارد مى كند.
رضا ارزنده تصريح كــرد: هر چند هرازگاهى 
دوستداران محيط  زيست نسبت به پاك  سازى 
جاده اقدام مى كنند، اما اين چاره كار نيســت 
و الزم است، مســئوالن از شيوه هاى جديد و 

مناسب جمع آورى زباله استفاده كنند.

 سوغات سرعين، زباله هاى رنگارنگ
آلــوارس از جمله گنجينه هاى گردشــگرى 
اردبيــل در 12 كيلومترى روســتاى آلوارس 
در حال تبديل شــدن به يكــى از جاذبه هاى 
گردشــگرى تمام فصل ها اســت تا جايى كه 
به اعتقاد كارشناســان، جاذبه هاى آن با شهر 
ســرعين رقابت مى كند و شايد چندان طول 
نكشد كه زيبايى هاى فرزند بر مادر غلبه كرده 

و به مقصد اصلى گردشگران تبديل شود.
مردم از فراوانى زباله هاى پالســتيكى آسايش 
ندارند و هر لحظه كه سرعت باد افزايش پيدا 
مى كند، زباله ها به حركــت در آمده و اطراف 

خانه ها را آلــوده مى كند. آلوارس به ســبب 
طبيعت بكر، چشــمه هاى طبيعى و پيست 
اسكى خود به عنوان منطقه جاذبه هاى همه 
فصل گردشگرى شناخته مى شود، اما وضعيت 
فعلى جاده آن كــه در واقع ورودى به منطقه 

است، اسفبار و نيازمند اصالح جدى است.
زباله هاى توليدى شــهر سرعين در بخشى از 
حاشيه اين جاده جمع شده و تپه هاى زباله روز 
به روز فربه تر مى شوند. يكى از مسافران سرعين 
بــه خبرنگار مهر گفت: ما تعريــف آلوارس را 
شنيده بوديم اما متأسفانه جاده آن پر از زباله 
است و آدم رغبت نمى كند به آن مسافرت كند.

نســرين حقى تصريح كرد: هرچند در جاده 
منتهى به خود شــهر ســرعين نيــز مقدار 
قابل توجهى زباله ديده مى شــود، اما وضعيت 

جاده آلوارس بمراتب بدتر است.

 تغيير مكان دفن زباله در دستور كار
شــهردار ســرعين در پاســخ بــه تمامــى 
گله مندى هايى كه چندين ســال است طرح 
شــده، تصريح كــرد: محل دفــن كنونى در 
باالدســت سرعين واقع شــده و ما معتقديم، 
مشكالتى براى شهروندان و ساكنان به وجود 

آورده است.
رضازنــده دل افزود: مــكان ديگرى در پايين 
دست ســرعين تدارك ديده شده و دريافت 
مجوزهاى الزم بــراى تغيير مكان دفن زباله، 
پيگيرى مى شود. فرماندار سرعين نيز در اين 
خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما مشــكالت 
فعلى محل دفن زبالــه را قبول داريم و مكان 
جديدى در ســه كيلومترى سرعين انتخاب 

شده تا براى دفن زباله استفاده شود.
عاطف ناصــرى متذكر شــد: در حال حاضر 
شهردارى فنس كشى اين محل را آغاز كرده 
و در فاز نخســت 200 ميليــون تومان براى 

آماده سازى آن اعتبار اختصاص داده ايم.

وى متذكر شد: ما با تغيير محل دفن، معضل 
20 ســاله را حل كرده ايم و بعد از اتمام فنس 
كشى، عمليات انتقال آغاز مى شود. على رغم 
تأكيدات فرماندار ســرعين هنوز اجراى اين 
مهم عملياتى نشده و ساكنان روستاى آلوارس 

همچنان از وضعيت دفن زباله گله مندند.
يكى از ساكنان به مهر گفت: متأسفانه با آمدن 
تابســتان بوى نامطبوع نيــز به معضل قبلى 
اضافه مى شــود و انتظار داريم، مسئوالن هر 
چه ســريع تر نسبت به تغيير مكان دفن زباله 

اقدام كنند.

 تالش 20 ساله 
براى اجراى ايده اى منسوخ

شهر توريســتى ســرعين به دليل حضور 
مســافران، ســاالنه حجم قابل توجهى زباله 
توليــد مى كند. بــا وجود اينكه اين شــهر 
شــاخص ترين شــهر گردشــگرى اردبيل 
محسوب مى شود، اما همچنان معضل زباله 

در آن حل وفصل نشده است.
كارگروه مديريت پســماند به جاى ايده هاى 
جديد تنها تغيير مكان دفن را بررسى مى كند، 
در حالى كه به تعبير دوستداران محيط  زيست 

موضوع دفن، ايده منسوخى است و الزم است 
شــيوه هاى جديدى براى مديريت پسماند به 
كار گرفته شود. نماينده تشكل هاى مردم نهاد 
محيط زيســت و منابع طبيعى استان معتقد 
است خروجى محسوسى از كارگروه مديريت 

پسماند استان مشاهده نمى شود.
صادق پناهى بــا تأكيد بر اينكــه دفن زباله 
شيوه منسوخى است، ادامه داد: در استان هاى 
همجوار، اقدام هاى درخــورى براى مديريت 
پســماند صورت گرفته، امــا در خود اردبيل 

تحرك خاصى مشاهده نمى شود.

  ضعف مطالعه و پژوهش در حل مشكل
وى افــزود: موضوعاتــى از جملــه راه اندازى 
كارخانه زباله سوز در اردبيل مطرح مى شود، اما 
به نظر مى رسد، مديريت پسماند در اردبيل با 
ضعف مطالعه و پژوهش همراه است و مشخص 

نيست اين طرح ها تا چه حد خروجى دارند.
اين  نگرانى ها در وضعيتى طرح مى شــود كه 
مديريت نامطلوب پسماند، خود كمر به نابودى 

سرمايه هاى گردشگرى و طبيعى بسته است.
در كتاب «سرعين در آينه قلم» آمده است: «در 
روستاى آلوارس باغ هاى بزرگى وجود داشت 
كه از درختان تنومندى چون شمشاد و سرو و 
بيد تبريزى انباشته بود. نجاران از آن درختان 
انبوه، الوار مى بريدند و كسانى كه در روستاهاى 
همجوار خانه مى ساختند از نجاران آلوارس الوار 
مى خريدند، بنابراين به دليل وجود اين درختان 
تنومند و الوار محكم، اين روستا به الوارستان 

معروف شد.»
امروز اما نه از درختان تنومند اثرى مانده و نه 
از دشت هاى پر گل. با وجود مبارزه و استقامت 
طبيعت براى حفاظت از خود حجم زباله هاى 
آلوارس بر توان دشت هاى سرسبز چيره شده 
اســت و طبيعت همچنــان در انتظار اجراى 

طرح هاى الك پشتى حفاظتى است.

  350 ميليون نفر از جمعيت جهان 
مبتال به افسردگى هستند

 يزد: مديركل دفتر سالمت روانى، اجتماعى و اعتياد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: هم 
اكنون 350 ميليون نفر در جهان مبتال به افسردگى هستند و 
در برخى كشورها از هر 10 نفر مبتال به اختالل افسردگى، تنها 

يك نفر درمان مناسب دريافت مى كند.
حاجبى در كنگره بين المللى اعتياد و رفتارهاى پرخطر در 
يزد اظهار داشــت: از بيمارى افسردگى در سال 2017 به 
عنوان يك بحران جهانى ياد شــده و در 23 سال گذشته، 
آمار مبتاليان به اختالل افسردگى به ميزان 50 درصد در 

جهان افزايش يافته است.
وى در ادامه بر ضرورت پرداختن به جنبه هاى مغفول مبارزه 
بــا اعتياد تأكيد كرد و گفت: در اين كنگره 20 مقاله و هفت 
پوســتر مرتبط با موضوع كنگره پذيرش شده كه از امروز به 

مدت سه روز ارائه مى شوند.
ياسينى تصريح كرد: هدف از برگزارى اولين كنگره بين المللى 
اعتياد و رفتارهاى پرخطر به ميزبانى استان يزد، بحث و تبادل 
نظر در مورد معضل اعتياد و ارائه دســتاوردهاى جديد اين 

حوزه است. 

 بزرگداشت مقام معلم 
در دانشگاه شهركرد برگزار شد

شهركرد: همزمان با سالروز شهادت آيت اهللا مرتضى 
مطهرى و به مناسبت روز معلم، آيين بزرگداشت مقام 
معلم و اســتاد با حضور رئيس دانشگاه شهركرد و جمعى از 

مسئولين و استادان برگزار شد.
رئيس دانشگاه شهركرد در اين مراسم ضمن گراميداشت روز 
معلم و ياد و خاطره شهيد آيت اهللا مطهرى گفت: دانشگاه ها 
بايد به ســمت كارآفرينى بروند و اكوسيستم كارآفرينى بايد 
تشــكيل بشود كه در اين راستا دانشگاه شهركرد در راستاى 
تأســيس مركز كارآفرينى، ايجاد مركز آپا و كشــت گياهان 

دارويى و گل محمدى گام برداشته است.
شايان شامحمدى در ادامه توليد سرانه مقاله دانشگاه شهركرد 
در سال 1395 را 3 و 56 صدم عنوان كرد و گفت : اين حركت 
به همت اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلى محقق شده 
است. وى افزود: يكى از افتخارات سال گذشته، ارتقاى دانشگاه 
شــهركرد به رتبه 26 در ميان74 دانشگاه جامع كشور بوده 
است. در ادامه اين مراسم مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه نيز ضمن تبريك اعياد شعبانيه، به بيان 
روايتى از امام على(ع) پرداخت و گفت: علم سلطان است، مايه 
اقتدار است و كسى كه به آن دست يابد، مى تواند، اقتدار خود 
را به رخ ديگران بكشــاند و كسى كه به آن دست پيدا نكند، 

ناتوان خواهد بود.

 پرداخت وام ضرورى به مددجويان 
كميته امداد دشتى 

دشتى: مديــر كميته امداد شهرستان دشتى گفت: 
پارسال 6 ميليارد ريال وام ضرورى به مددجويان اين 

نهاد حمايتى در اين شهرستان پرداخت شد.
بحرينــى درجمــع خيــران و مددجويان كميتــه امداد 
شهرســتان دشــتى افزود: اين مبلغ وام ضرورى در قالب 
384فقره بــه 380خانواده زيــر حمايت كميتــه امداد 

شهرستان دشتى پرداخت شده است.
وى تصريح كــرد: در زمان حاضر 9300 نفر از نيازمندان 
شهرستان دشتى زير پوشــش خدمات حمايتى اين نهاد 

هستند.

 بيمارستان ديّر تجهيز شد
 بوشهر: رئيس دانشــگاه علــوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى درمانى بوشهر گفت: براى تجهيز بيمارستان 
ديّر از بهترين و معتبرترين برندها در زمينه تجهيزات پزشكى 

استفاده شده است.
دكتر رئيسى در بازديد از بيمارستان 56 تختخوابى امام هادى 
(ع) ديّر گفت: پس از چندين ســال وقفه در عمليات اجرايى 
بيمارستان ديّرامروز شاهد تكميل و تجهيز اين بيمارستان و 

بهره بردارى آن هستيم.
وى افزود: اين بيمارســتان داراى دو اتاق عمل است و همه 

تجهيزات آن خريدارى و نصب شده است.

یک ��� یک ��ر

صداوســيما مديرعامل آب و فاضالب كشور گفت: 
آبرسانى به روستاهاى كشور در يك سال گذشته بيش از 
تمامى روستاهايى بوده كه در هشت سال دولت گذشته، 
آبرســانى شده است و آمار آبرسانى به روستا ها تا پايان 

برنامه ششم توسعه به 92 درصد افزايش خواهد يافت.
حميدرضا جانباز با اشاره به اينكه در سال هاى اخير به 
5200 روســتاى باالى 20 خانوار آبرسانى شده است، 
افزود: با آبرســانى به اين تعداد روستا، 4 ميليون نفر از 
هموطنان روستايى از آب سالم برخوردار شدند كه اين 

امر جهشى در آبرسانى روستايى محسوب مى شود.
وى گفت: با پيگيرى مجلس و دولت، امســال اعتبار 
خوبى از صندوق توســعه ملى به آبرسانى روستايى 
اختصــاص يافت تا مســيرى كه در ســال 95 براى 

آبرسانى روستايى آغاز شده، امسال نيز ادامه يابد.
جانباز تأكيد كرد: به اين نكته توجه داريم كه تأمين 
آب روستا ها با همان سيستم و كيفيتى كه در اختيار 
شهروندان قرار مى گيرد در اختيار روستا ها قرار گيرد. 
يعنى آبى پايدار با كيفيت مناســب و از طريق شبكه 

مدرن به روستا ها برسد.

آبرسانى به روستا ها با تانكر به كمتر از 4000 
روستا رسيد 

 مديرعامل شــركت آب و فاضالب كشــور گفت: از 
شــروع فعاليت دولت يازدهم 6000 روســتا با تانكر 
آبرسانى مى شــد كه اين رقم اآلن به كمتر از 4000 

روستا كاهش يافته است.
حميدرضــا جانباز با اشــاره بــه اينكه بســيارى از 
طرح هاى آبرســانى به روســتا ها در سال گذشته به 
ســرانجام رسيده است، افزود: حجم زيادى از آبى كه 
با تانكر ها آبرســانى ســيار انجام مى داديم با تكميل 

طرح هاى آبرسانى روستايى كاهش يافته است.
وى درباره نزوالت جوى و وضع آب كشــور گفت: در 
بخش هايى از شــمال اســتان فارس و شمال استان 
اصفهان، شمال استان كرمان و يزد همچنان با كمبود 
بارش روبه رو هســتيم، اما در ســاير مناطق در سال 

آبى جارى بارش هاى خوبى داشتيم.
جانباز افزود: تكميل طرح هاى آبرســانى در شــهر ها و 
روستا ها امسال شرايط مناسب ترى را براى تأمين آب 
در شهر ها و روســتا ها فراهم كرده است. اين در حالى 

است كه شرايط تأمين آب در كشور را چه در شهرهاى 
بزرگ و چه در مناطق روستايى رصد مى كنيم.

وى تأكيد كرد: با توجه به شــرايط بارش ها در سال 
آبى جــارى پيش بينــى مى كنيــم در اوج مصرف 
تابســتان، امسال شــرايط مناســب ترى نسبت به 

سال هاى گذشته داشته باشيم.
مديرعامــل شــركت آب و فاضــالب كشــور درباره 
مديريــت مصرف نيــز گفت: مديريــت مصرف چند 
وجهى اســت؛ بخشــى به اقدام هاى ما و بخشــى به 
نحوه تعامل ما با مشــتركين و بخش ديگرى به رفتار 

مشتركين برمى گردد.
جانباز افزود: با اقدام هاى انجام شــده از ســال 92 تا 
پايان 95 مصرف خانگى از 713 ليتر به 690 ليتر به 
ازاى هر خانوار در شــبانه روز كاهش يافته كه گرچه 
عدد خوبى است، اما بايد اين رقم بيشتر كاهش يابد.

وى گفــت: بخش ديگرى از مديريت مصرف به نحوه 
اطالع رسانى از سوى رسانه ملى برمى گردد كه بايد 
اقدام هاى خوبى در اين زمينه انجام داد و نحوه تعامل 
ما با مشتركين بايد به گونه اى باشد كه نحوه مصرف 
را آموزش دهيم و وضعيت منابع سطحى و زيرزمينى 
را دقيــق بيان كنيم و همه اين ها باعث مى شــود در 
اقدام هاى فرهنگى و سازه اى به سمت كاهش مصرف 

سرانه پيش رويم.
مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور افزود: اقدامى 
كه در شــهر ها صورت گرفته، مديريت فشار بر شبكه 
و ايجاد شــبكه هاى هوشمند در اكثر مراكز استان ها 
است و به همين منظور سنسورهاى فشار را در شبكه 
آبرسانى داريم كه در شــب موجب كاهش هدررفت 

آب شبكه مى شود.
جانباز اضافه كرد: اقدام هاى ســازه اى و اطالع رسانى 
موجــب كاهش مصرف ســرانه آب در بخش خانگى 

خواهد شد.
وى به تغيير فرهنگ مصرف آب در خانوار ها اشاره كرد 
و گفت: هنوز حجم زيادى از آب در آشپزخانه ها صرف 
شست وشو مى شــود كه اوج اين مصرف در انتهاى هر 
سال اســت كه مصرف آب را افزايش مى دهد در حالى 
كه مى تــوان جايگزينى براى اين گونه مصرف ها پيدا و 

فرهنگ مصرف مردم را اصالح كرد.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب كشــور با اشاره به 
اينكه شــهردارى ها نيز بايــد در مصرف آب فرهنگ 
مصــرف را رعايت كننــد، افزود: در فضاى شــهر ها 
توجه به اقليم، كمتر ديده مى شــود در حالى كه بايد 
گونه هاى گياهى كشت شــود كه با اقليم آن منطقه 

سازگار باشد و به آب كمترى نياز داشته باشد. 

92 درصدى شدن آبرسانى به روستا ها تا پايان برنامه ششم توسعه 

با وجود اينكه سرعين 
شاخص ترين شهر 

گردشگرى اردبيل 
محسوب مى شود، اما 
همچنان معضل زباله 

در آن حل وفصل
 نشده است 

بــرش
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به گمرك  قطعات واگن هاى قطارشــهرى مشــهد  قدس: 
بندرعباس رسيد

نيش و نوش: يك ماه طول كشيده تا واگن ها از چين به ايران 
برسه ولى سه ماه طول ميكشه تا از بندرعباس برسه به مشهد!

قدس: وعده 6 ساله سيمان مجد از سر خرمن هم گذشت
نيش و نوش: اگه اين وعده دو سال ديگه طول بكشه، ركورد 

وعده هاى انتخاباتى رو هم مى شكنه!
قدس: دورهمى دانش آموزان و معلمان پس از 32ســال در 

محله «بازه شيخ» مشهد
نيــش و نوش: البد مدير مدرســه يا ورثه مدير هم واســه 

جمع آورى وجوه «هديه به مدرسه» در محل حاضر شده!
قدس: ســهم 52 درصدى اهداكنندگان مســتمر خون در 

خراسان رضوى
نيش و نوش: بايد ازينا تســت دوپينگ بگيرن تا معلوم بشه 
چجورى تو اين وضع گرونى، اينقدر خون تو بدنشون مونده كه 

مستمر اهدا هم مى كنن!
قدس: عمل زيبايى بوتاكس؛ چشم و هم چشمى اين روزهاى 

مشهد
نيش و نوش: آخه پديده و ميزان و پرديسبان و... اين قدر مردم 
مشــهد رو غصه دار كردن كه پوست همشون چين و چروك 

افتاده و مجبورن برن بوتاكس!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى
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انتقاد از كندى عمليات آوار بردارى در «پسازلزله»

تن خراسان همچنان مى لرزد
هادى زهرايى 16 فروردين ماه گذشته بود 
كه وقوع زمين لرزه 6/1 ريشــترى با مركزيت 
سفيد ســنگ فريمان، 1000 واحد روستايى 
را تقريبــاً 100 درصــد تخريــب كرد و پس 
از گذشــت 28 روز از وقوع ايــن زلزله بامداد 
روز گذشــته نيز وقوع زلزله ديگرى با قدرت 
5/3 ريشــتر در عمق هفت كيلومترى جنوب 
شــرق مشــهد و 36 كيلومترى شمال شرق 
سفيدسنگ مشــهد را لرزاند و هراس به دل 

شهروندان انداخت.
 ايــن موضــوع در حالى اتفاق افتــاد كه كار 
بازسازى مناطق زلزله زده خراسان رضوى به 
گفته برخى از مسئوالن با كندى رو به رواست.
به همين بهانــه خبرنگار ما بــراى پيگيرى 
وضعيت زلزله زدگان وزلزله اخير گفت و گوهايى 
را با مســئوالن انجام داده است كه در ادامه با 

هم مى خوانيم.

 آوار بردارى از 120 واحد مسكونى
 در فريمان

 فرماندار فريمان در گفت و گو باقدس با انتقاد 
از سرعت پايين آواربردارى ها در منطقه گفت: 
آواربــردارى مناطق زلزلــه زده برعهده بنياد 
مسكن اســت و آن ها نيز تنها 100 مترمربع 
را آواربــردارى مى كنند تــا بتوانند يك واحد 
مســكونى را بهسازى كنند، اما به دليل وجود 
مصالح مورد نياز براى ســاخت و ساز و وجود 
اماكــن دامى در منــازل روســتايى، به نظر 
مى رسد ســرعت آواربردارى كند است و براى 
همين موضوع چهار دستگاه لودر و 6 دستگاه 
كمپرسى توسط دستگاه هاى ديگر به منطقه 
ارسال شده است تا به كمك بنياد مسكن در 

آواربردارى بشتابند. 
محمدحســين يســاقى ادامه داد: همزمان با 
آواربردارى واحدهاى مســكونى تخريب شده، 
نقشــه بردارى ها و پى كنى توســط مردم در 
حال انجام است و تا كنون بيش از 120 واحد 

مسكونى آواربردارى شده است.
وى در خصوص كمبود سرويس هاى بهداشتى 
در مناطق زلزله زده گفت: در مناطق زلزله زده 

سرويس هاى بهداشــتى فراهم شده است اما 
نســبت به جمعيت موجــود در منطقه قابل 
قبول نيست و ما براى برطرف كردن اين نياز 
مردم زلزله زده نيازمندى منطقه را به مديريت 
بحران استان و قرار گاه خاتم اعالم كرده ايم كه 
سرويس هاى بهداشتى پرتابل را براى منطقه 
فراهم كنند. و به مرور زمان اين سرويس هاى 

پرتابل به منطقه اعزام ونصب خواهند شد.

  تأمين كمبودها در فريمان
در همين راستا  مديركل دفتر مديريت بحران 
استاندارى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس 
گفت:پس از زلزله 6 ريشــترى سفيد سنگ، 
وپس از امدادرسانى به زلزله زدگان، از روز سوم 
حادثه، آواربردارى مناطق زلزله زده آغاز شد و 
از ابتداى آواربردارى تا پايان روز 11 ارديبهشت 
ماه، 1098 پرونده تشكيل شده و 825 پرونده 
براى استعالم دريافت پروانه، 118 پرونده براى 
دريافت تسهيالت به بانك معرفى و 451 واحد 
پى كنى شــده و يك واحد نيز در حال اجراى 
فوندانسيون است. وى ادامه داد: ما قرار است تا 

پايان هفته سوم مهرماه امسال، 2000 واحد را 
در مناطق زلزله زده بازســازى كنيم و به نظر 

نمى رسد از برنامه تعيين شده عقب تر باشيم.
شايانفر ادامه داد: امكانات بهداشتى در مناطق 
زلزلــه زده وجود دارد، اما در منطقه فريمان با 
كمبودهايى مواجه هستيم كه در حال تأمين 
آن ها هســتيم و هيئت دولت نيز در جلســه 
يكشنبه -11 ارديبهشــت ماه- 970 ميليارد 
تومان تسهيالت و كمك بالعوض براى مناطق 
زلزله زده مصوب كرده است كه در انتظار ابالغ 

اين مصوبه هستيم.

 37 زلزله طى ده ساعت
مديركل دفتــر مديريت بحران اســتاندارى 
خراسان رضوى در خصوص زلزله 5/3 ريشترى 
بامداد ديروز در منطقه سفيد سنگ گفت: به 
دليل حضور مردم در محل هاى اسكان موقت 
اين زمين لرزه، تلفات جانى نداشــته است و 
براثر اين زلزله تنها دونفر درشهرستان فريمان 
به دليل وحشت و اضطراب ناشى از زلزله و به 

هنگام فرار مجروح شده اند. 

 وى ادامــه داد: بــر اثر اين زلزلــه تعدادى از 
واحدهــاى ترك خــورده قبلى نيــز تخريب 
شــده اند و تا ساعت 10 صبح ديروز، 37 پس  
لرزه ثبت شده است كه چهار مورد از اين پس 
لرزه ها باالى سه ريشتر بوده و بزرگ ترين آن 
3/6 ريشــتر شدت داشــته است و به محض 
وقوع و مشخص شــدن محدوده كانون زلزله 
توســط مركز لرزه  نگارى، از منابع محلى واز 
طريق فرمانداران چهار شهرستان، دهياران و 

پاسگاه هاى انتظامى كسب اطالعات شد.
شايانفر افزود: به چهار فرماندارى شهرستان هاى 
مشهد، فريمان، ســرخس و تربت جام آماده 
باش اعالم شــد و آن ها با كســب اطالعات از 
منابع محلى كه اين زلزله تلفات جانى نداشته و 
13 اكيپ ارزياب هالل احمر به نقاط زلزله زده 
اعــزام و 100امدادگر جمعيت هالل احمر در 
منطقه حضور پيدا كردند و وضعيت آماده باش 
به بيمارستان ها، مؤسسات خدمات درمانى و 
شوراى مديريت بحران مشهد، فريمان، تربت 
جام و سرخس از اقدام هايى بود كه انجام شده 

است.

آب و �وا
 رگبار، رعد و برق و بارش

در خراسان رضوى
قدس: طبق تحليل آخرين نقشه ها و مدل هاي هواشناسى 
با گســترش تدريجى سامانه ناپايدار جوى به مناطق شرقى 
كشور از جمله خراسان رضوى، انتظار مى رود ضمن افزايش 
ابرناكى، شاهد بارندگى به شكل رگبار و رعد و برق از نواحى 

غربى استان باشيم. 
در اين پيش بينى آمده اســت، ناپايدارى هاى اين سامانه با 
گسترش تدريجى خود تا اواسط هفته آينده به طور متناوب 
موجب بارندگى به شكل رگبار توأم با رعد و برق (با احتمال 
بارش تگرگ) و وزش باد نسبتاً شديد، گاهى شديد در بيشتر 
نقاط استان خواهد شد، بنابراين احتمال آبگرفتگى و سيالبى 

شدن مسيل ها طى اين مدت دور از انتظار نيست. 
طبق مدل هاى هواشناســى، بيشــترين ناپايدارى هاى اين 
سامانه، طى روزهاى جمعه و شنبه هفته آينده رخ خواهد داد. 
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 تصميم هاى مهم پديده 

بدون حضور خبرنگار
هنگامه طاهرى: هيئت نظارت اســتان و سيستم قضايى با 

رسانه اى شدن اخبار ستاد تدبير براى پديده مخالفت كردند.
با اينكه هفته گذشــته معاون اقتصاد وزير كشور اعالم كرد، 
پرونده پديده اين هفته براى هميشــه بسته مى شود، اما روز 
گذشته نه تنها وزير كشور در ستاد تدبير پديده شركت نكرد، 
بلكه از ورود خبرنگاران هم به اين نشست جلوگيرى شد. به 
گفته مدير روابط عمومى استاندارى خراسان رضوى، هيئت 
نظارت اســتان و سيستم قضايى با رســانه اى شدن آخرين 

تصميمات پديده مخالفت كردند.
اما علت اين مخالفت بيان نشد. با اين حال شنيده ها حاكى 
است، دليل اصلى مخالفت هيئت نظارت و سيستم قضايى به 

مقوله انتخابات بر مى گردد.
از آنجا كــه هماهنگى هاى الزم براى حضــور خبرنگاران و 
عكاسان رسانه اى مهيا شده و خبرنگاران در محل مورد نظر 
براى عزيمت به ســوى پديده حضور يافته بودند، دستور لغو 
شــدن خبر چنان با قوت اعالم شد كه حتى راننده اتوبوس 

درها را بست و از ورود خبرنگاران جلوگيرى كرد.
گويا كش و قوس مسئوالن براى رسانه اى نشدن خبر ستاد 
تدبيــر پديده چنان موج باال و پايينى داشــته كه تا آخرين 
لحظه ها اميد تغيير نظر باال دستى ها براى حضور خبرنگاران 
مى رفتــه كه در دقيقه 90 خبر لغــو آن به خبرنگاران اعالم 
شد. در اين خصوص حتى اميدبخش ترين خبرى كه در كانال 
پديــده روى كانال بود، اظهار اميدوارى اســتاندار براى رفع 
مشكالت قانونى پديده و رونق دوباره فعاليت آن بود. ناگفته 
نماند، اين خبر هم سرانجام از روى سايت استاندارى برداشته 
شد، به عبارتى خبر در سانسور كامل و تحت نظارت مسئوالن 
در حجمى بســيار خالصه اعالم شد. اما اين خواسته عوامل 
پديده نبود، زيرا بى درنگ روابط عمومى پديده طى ارســال 
متنى از برگزار نشدن جلسه با خبرنگاران ابراز شرمندگى كرد. 
گفتنى است، معاون وزير كشور به جاى وى براى شركت در 
اين نشست به مشهد آمد و در نهايت آخرين تصميمات پديده 

در ابهام ماند!

 مشهد ميزبان نمايشگاه گل و گياه

مهناز خجسته نيا: معاون خدمات و محيط زيست شهرى 
شهردارى مشهد گفت: سهم كشور ايران در جابه جايى مالى 

صنعت گل و گياه در جهان تنها يك درصد است. 
كاظمــى در نشســت خبرى كه روز گذشــته بــا موضوع 
شانزدهمين نمايشــگاه گل و گياه مشهد برگزار شد، اظهار 
داشت: در جهان ساالنه افزون بر 120 ميليارد دالر در صنعت 
گل و گياه جابه جايى مالى صورت مى گيرد كه كشور هلند 
70 درصد از اين رقم را از آن خود كرده است، اما سهم ايران 

در اين بخش تنها يك درصد است. 
وى بــا بيان اينكه در حال حاضر نزديك به 440 هزار هكتار 
از مســاحت كشور زير پوشش توليد گل و گياه است، افزود: 
اين در حالى است كه در هر هكتار از صنعت گل كارى بين 
هشت تا 12 نفر به صورت مستقيم و سه تا 6 نفر به صورت 

غيرمستقيم اشتغال دارند.
كاظمــى ادامه داد: ايران در حال حاضر رتبه 41 را در بخش 
سطح زير كشت گل و گياه در جهان دارد در حالى كه ايران 
به دليل شــرايط جوى مناسب جزو 15 كشور اول دنيا براى 

كاشت گل و گياه است. 

 بازديد 400 هزار نفرى 
مديرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى مشهد 
هم در اين جلســه از برگزارى شانزدهمين نمايشگاه گل و 
گياه مشــهد با حضور 350 شركت داخلى و شركت خارجى 
خبر داد. احمدرضا سالمى با بيان اينكه شانزدهيمن نمايشگاه 
ملى گل و گياه مشــهد از 18 تا 22 ارديبهشت ماه در محل 
نمايشــگاه بين المللى مشــهد برگزار خواهد شد، افزود: اين 
نمايشــگاه در طول هفته از ساعت 17 تا 23 و در روز جمعه 

از 11 صبح تا 23 براى بازديد عموم شهروندان داير است.
مديرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى مشهد 
تصريح كرد: ســال گذشــته 400 هزار نفر از شــهروندان 
طى مدت پنج روز از نمايشــگاه گل و گياه مشــهد بازديد 

كرده اند.
سالمى افزود: در شــانزدهمين نمايشگاه گل و گياه مشهد 
با 650 غرفه در قالب 350 شــركت داخلى و هشت شركت 
خارجى از كشــورهاى روســيه، تركيه، چيــن، آذربايجان، 
تاجيكســتان، تركمنســتان، هلند و اندونزى در فضايى به 

مساحت 20 هزار مترمربع فعال خواهد بود.

 قابل توجه مديرعامل ســازمان اتوبوســرانى و مهندسين و 
طراحان خطوط؛ خواهشمندم پاســخگو باشند! بولوار شهيد 
آوينى و انتهاى خط 41 نيزه به غير از بيابان چه امكاناتى دارد 
كه شما براى خط 41 اين مسير را انتخاب كرده ايد؟ نياز ضرورى 
ما شهروندان ســاكن در قرقى حكمت 62 دسترسى به بولوار 
چمن و خط 3بى آرتى و خط يك مترو است نه بيابان هاى نيزه!
915...7684

 اگر امكان دارد، چراغ قرمز چهارراه مجلسى را چند زمانه 
كنيد. از ســمت حرم كه راننده بخواهد، سمت چپ بپيچد، 
همزمان از طرف بولوار طبرسى هم مستقيم چراغ سبز است. 
اگه امكانش هســت، همزمان اين دو چراغ سبز نباشد چون 

خيلى خطرناك است و منجر به تصادف مى شود.
915...9124

 راهنمايى و رانندگى نسبت به نصب چراغ قرمز و دوربين 
(فوق العاده) با اپراتور خســتگى ناپذيــر و اختصاصى براى 
شــهرك شــهيدرجايى بدون نصب تايمر اقدام كرده و با هر 
چراغ كلى راننده بدبخت را كه اطالعى ندارند، جريمه مى كند. 
تقصير رانندگانى كه وسط چهارراه گير افتاده اند و چراغ قرمز 

شده، چيست؟ انصاف هم خوبه. 
من يك كارگرســاده هستم! اما اگر شــماره حساب بدهيد، 
حاضرم دســتمزد يك روزم را به عنــوان كمك به آن خانم 
محسن آبادى بپردازم. بدون شك ساير دوستان نيز همدلى 
و همكارى خواهند كرد. فقط يادمان باشد در محيط كوچك 
روســتا خبرها زود پخش مى شود و به فكر آبروى دختر اين 

خانم محترم نزد خانواده دامادش باشيم.
939...1119
 واقعاً براى صدا و سيماى استان متأسفم! برنامه هاى تكرارى 
و قديمى و برنامه هاى تقليدى از شبكه هاى سراسرى! نمى دانم 
چطور و توســط چه كسى اين شبكه به عنوان شبكه نمونه 

استانى انتخاب شده!؟
915...3660 

 مى خواســتم بدانــم قبض هاى گاز، بــرق، آب، چطورى 
محاسبه مى شود؟ چرا كسى فكرى به حال مردم نمى كند؟ 

اين چه زندگى است؟ كالفه شديم.
935...6467

 در مورد بيشتر خيابان هاى مشهد، شهردارى حق پارك را از 
صاحبان مغازه ها موقع صدور پروانه تجارى دريافت كرده. حاال 
هم يا پاركينگ اليت كرده يا ايستگاه اتوبوس. جرئت دارى برو 

اعتراض كن. نمونه اش جلو خانه خود من و همسايه هايمان.
915...4631

 مشاركت «بنياد بركت» در طرح هاى 
اقتصادى و اجتماعى قوچان

زهرايى: مدير پروژه هاى كميته توسعه و تحقيق بنياد بركت 
از آغاز مطالعات اجرايى طرح آفتاب در شهرستان قوچان براى 

اولين بار در خراسان رضوى خبر داد.
سيد محسن كالوندى در حاشيه جلسه ارزيابى توانمندى هاى 
شركت هاى تعاونى روستايى قوچان در گفت و گو با قدس گفت: 
در حال پيگيرى براى اجرايى شدن طرح آفتاب در شهرستان 

قوچان به عنوان اولين شهر در خراسان رضوى هستيم.
كالونــدى با بيان اينكه طرح آفتــاب، آيين نامه فقر زدايى و 
توان افزايى بنياد بركت اســت، افزود: در اين طرح ما بدنبال 
اجراى طرح هاى اقتصادى با مشاركت جوامع محلى هستيم 
كه با مشــاركت 51 درصد جوامع محلى و 49 درصد بنياد 
بركت، ساخت يك توليدى يا يك كارخانه را انجام مى دهيم 
كه از لحاظ معيشت حداقل ها را بتوانيم براى خانواده ها فراهم
كنيم. وى ياد آور شــد: در اين طرح به دنبال آن هستيم كه 
در مناطق محروم كشوروارد شويم و پتانسيل هاى اين مناطق 
را شناســايى كنيم و سپس با مشــاركت مردم محلى بويژه 
روســتاييان يك كار اقتصادى كه باعث بهتر شدن معيشت 

مردم مى شود را انجام دهيم.
زكيه بيات، عضو هيئت علمى دانشگاه در گفت و گو با قدس در 
خصوص بررسى طرح هاى بنياد بركت در قوچان به خبرنگار 
ما گفت: با توجه به اينكه سال 96 توسط رهبر معظم انقالب 
سال اقتصاد مقاومتى؛ توليد و اشتغال نامگذارى شده است و 
شهرستان قوچان متأسفانه رتبه بااليى در بيكارى و رتبه پايينى 
در توليدات صنعتــى دارد و با توجه به اينكه بنياد بركت در 
پروژه هاى اقتصادى اجتماعى طبق ضوابط طرحى به نام آفتاب 
(آيين نامه  فقرزدايى و توان افزايى بركت) از طريق مشاركت هاى 
محلى مشاركت مى كند. بيات ادامه داد: پيرو قول مساعد دكتر 
عسگرى آزاد، رئيس هســته مركزى بنياد بركت، رايزنى ها و 
پيگيرى هاى مستمر انجام شــده است و جلسه تخصصى با 
اعضاى شركت تعاونى مرز نشينان قوچان و باجگيران و شركت 
تعاونى روستاهاى بخش مركزى و باجگيران و رؤساى ادارات 
مرتبط برگزار شد و سپس از سوله ها و سالن هاى تعاونى هاى 
روســتاهاى متفاوت از جمله شهركهنه بازديد به عمل آمد و 
در ارتباط با حمايت هاى پروژه هاى توريســتى نيز ازروستاى 
نوروزى بازديد شــد؛ همچنين طرح هايــى مانند توليد آب 
معدنى، دامپرورى هاى كوچك، توليد و پرورش آبزيان و چند 

پروژه ديگر بررسى و تبادل نظر شد.

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.
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داليل تخلف بنگاه هاى امالك در مشهد افشا شد

خبر

هنگامه رســتمى 10 درصد بنگاه هاى 
معامالت امالك ســطح شــهر مشهد غير 

مجازند.
مسئول واحد رسيدگى به شكايات اتحاديه 
امالك مشهد  و رئيس ســابق بازرسى اين 
اتحاديه گفــت: با توجه به اين كه بنگاه هاى 
غيرمجــاز در فصول مختلف و متناســب با 
وضعيت بازار فعال مى شــوند، سال گذشته 
متوسط اخطارهاى ما به بنگاه ها حدود 10 

درصد دفاتر مجاز سطح شهر را شامل شد.
على ابراهيمى مقدم اظهار داشــت:عضويت  
بيش از 12 هزار بنگاه به ثبت رسيده، اما از 
اين تعداد مواردى ابطالى داشتيم و تعدادى 

هم به طرقبه و شانديز انتقال يافته اند.
او در مورد امالك قولنامه اى سطح شهر بيان 
داشــت: در خريد و فروش امالك قولنامه اى 
كه قدمتــى 40 - 30 ســاله دارند كمتر با 

كالهبــردارى و اعمال غيــر قانونى مواجه 
مى شويم اما در مناطقى جوان چون حاشيه 
شهر موارد تخلف در فروش مال غير به وفور 

مشاهده مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: برخى مشــكالت بر 
مى گردد به صادر نشــدن پروانه از ســوى 

اتحاديه به خاطر بسته بودن سايت ثبت نام. 
وى ادامه داد: ثبت نشدن نام منجر به صادر 
نشدن پروانه كسب و در نهايت نداشتن كد 
رهگيرى مى شــود اين در حالى است كه ما 
مرتب به مردم تأكيد مى كنيم تنها در دفاترى 
اقدام به انعقاد قــرار داد كنند كه داراى كد 

رهگيرى باشند.
او خطاب به مردم هشدار داد: از بنگاه ها الزاماً 
درخواست ثبت كد رهگيرى در قولنامه ها را 
داشــته و در صورت نداشتن كد رهگيرى از 

انعقاد قرار داد با اين دفاتر خود دارى كنند.

او همچنين با اشاره به برگزار نشدن انتخابات 
اتحاديه امالك مشهد گفت: انتخابات قانوناً 
بايد سال 93 برگزار مى شد ولى متأسفانه با 
گذشت دو سال و نيم  اين موضوع به عناوين 
مختلف همچون بررسى صالحيت نامزدها و... 

برگزار نشده است.
به گفته او وقتى اتحاديه ســاماندهى نشود 
و اعضاى هيئت مديره و رياســت مشخص 
نباشند بنگاه هاى غيرمجاز سوءاستفاده كرده 

و تخلفات هم افزايش مى يابد.

هنگام فرار مجروح شده اند. 

گپ

قدس: رئيس اسبق مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران داليل 
وقوع پس لرزه هاى شديد در خراسان رضوى را تشريح كرد.

دكتر نصراهللا كماليان با اشاره به وقوع زمين لرزه 6/1 ريشترى 
سفيد سنگ كه فروردين ماه به وقوع پيوست به قدس گفت: 
اين زلزله كه در مشهد و چند شهر خراسان رضوى احساس 

شد از شدت بااليى برخوردار بود.
استاد بازنشسته دانشگاه تهران اظهار داشت: زلزله اصلى كه 
شانزدهم فروردين به وقوع پيوست در انتهاى جنوبى گسل 
كشف رود رخ داد و تمامى پس لرزه هايى كه بعد از آن اتفاق 
افتاده نشان مى دهد شكستگى تازه اى در گسل ايجاد شده و 

طبيعتاً پس لرزه هاى زيادى را خواهيم داشت.
رئيس اسبق مركز لرزه نگارى كشور با اشاره به اينكه هميشه 

فاصله زمانى پس لرزه ها كم مى شود، تصريح كرد: اما شدت 
زمين لرزه مشــخصه خاصى ندارد و ممكن است كم يا زياد 

باشد. دكتر كماليان، پس لرزه هاى بامداد و صبح 
ديروز را كه شــدت نسبتاً بااليى داشت، طبيعى 
دانست و افزود:در زلزله اصلى انرژى زمين خالى 
شد و انرژى باقيمانده آرام آرام به صورت پس لرزه 

در حال خالى شدن است.
وى ادامــه داد: هــر چقدر زلزلــه اصلى بزرگاى 
بيشترى داشته باشــد، مدت زمانى كه پس لرزه 

اتفاق مى افتد بيشــتر خواهد بود؛ به طــور مثال در زلزله 6 
ريشــترى تقريباً يك تا 1/5 ماه اول پــس لرزه ها زياد اما تا 

حدود 6 ماه ادامه دارد.

وى افزود: هر چه از زلزله اول زمان بيشتر بگذرد، فاصله زمين 
لرزه ها حتى به دو تا سه روز هم مى رسد؛ در حالى كه تا دو 
ماه نخست معموالً فاصله پس لرزه ها بين چند 
ساعت و حتى چند دقيقه اتفاق مى افتد. رئيس 
اسبق مؤسسه ژئوفيزيك تهران تصريح كرد:اگر 
زلزله 7 ريشترى در منطقه اى رخ دهد، احتمال 

ادامه پس لرزه ها تا يك سال وجود دارد.
وى با اشــاره به اينكه مجموع تمام انرژى پس 
لرزه هايى كه از شانزدهم فروردين در خراسان 
رضــوى رخ داده با انرژى زلزلــه اول برابرى مى كند، اظهار 
داشت: به طور كلى اگر 33 زلزله پنج ريشترى رخ دهد انرژى 

اين تعداد با زلزله 6/1 ريشترى برابرى خواهد كرد.

فاطمه معتمدى رئيس ســازمان برنامــه و بودجه 
خراســان رضوى درباره آخرين نرخ تورم در نقاط شهرى 
استان اظهار داشت: نرخ تورم 12 ماهه منتهى به فروردين 
امسال در نقاط شهرى اســتان 6/4 درصد است كه اين 
رقم در مقايسه با ماه گذشته 4 دهم درصد افزايش داشته 

است.
رضا جمشــيدى افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه خراسان 
رضوى در اين ماه 9/6 درصد بوده كه نسبت به ماه گذشته 
1/3 دهم درصد افزايش داشته است. وى با بيان اينكه نرخ 
تورم كشورى 12 ماهه منتهى به فروردين ماه سال جارى 
6/9 درصد اســت، اضافه كرد: اين رقم در مقايسه با ماه 

پيش از آن يك دهم درصد افزايش داشته است.
 تورم 9/4 درصدى

به گفتــه وى، تورم نقطــه به نقطه كشــور درفروردين 

ماه ســال جارى به 9/4 درصد رســيد كه در مقايســه 
بــا اســفند مــاه 1/4 دهــم درصــد افزايش داشــته

است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوى تصريح كرد: 
تورم 12 ماهه منتهى به فروردين 96 در كشور در گروه 
خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات 8/5، پوشاك و كفش 
5/9، مسكن 4/5 و گروه بهداشت و درمان 9/0 درصد بوده 
اســت كه اين ارقام براى خراسان رضوى به ترتيب 7/5، 

6/0، 3/4 و 9/3 درصد است.
وى تصريح كرد: شــاخص بهــاى كل كاالها و خدمات 
مصرفى خانوارهاى شــهرى كشور 244/9 و براى استان 

234/9 بوده است. 

رئيس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

سوژه از شما / پيگيرى از ماافزايش 4 دهم درصدى نرخ تورم در نقاط شهرى خراسان رضوى

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

باشد. دكتر كماليان، پس لرزه هاى بامداد و صبح 
ديروز را كه شــدت نسبتاً بااليى داشت، طبيعى 
دانست و افزود:در زلزله اصلى انرژى زمين خالى 
شد و انرژى باقيمانده آرام آرام به صورت پس لرزه 

وى ادامــه داد: هــر چقدر زلزلــه اصلى بزرگاى 
بيشترى داشته باشــد، مدت زمانى كه پس لرزه 

رئيس اسبق مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در گفت و گو با قدس

پس لرزه ها تا 6 ماه آينده مهمان خراسانى هاست
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