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 تا كارگر نباشد، اقتصاد نخواهد بود
شهركرد- عين على ميربابا: در هر جامعه اى نيروى 
انسانى فعال و پويا ضامن پيشبرد برنامه هاى آن جامعه 
به لحاظ اقتصادى، سياســى، اجتماعى، فرهنگى و... 
مى باشد درهمين راســتا روزى به عنوان «روز كارگر» 
نامگذارى شــده كه هدف اصلــى آن تجليل از مقام 

گرانقدر كارگران در همه عرصه هاست.
در جامعــه ايران پس از انقالب اســالمى، اين قشــر 
زحمتكــش هويــت واقعى خــود را پيدا كــرد و در 
چرخه هاى اقتصادى نقش بســزا و مثبتى ايفا كرد تا 
آنجا كه كارگران در امر توليد سبب شدند ايران اسالمى 
شكوفايى خود را در همه ابعاد بخصوص در بُعد صنعتى 
به دست آورد و در نتيجه، شاهد توفيقات روزافزون در 
صنعت كشور باشــيم. بايد اذعان داشت در برهه اى از 
زمان، سياست هاى غلط اقتصادى كه مى توان از آن به 
نام «سياست اقتصاد باز» ياد كرد، قشر كارگرى آن نقش 
مثبــت خود را كمتر ايفا كرد و اين روند تا ســال هاى 
متمادى ادامه پيدا كرد تا آنجا كه امروز شاهد تعطيلى 
كارگاه ها و كارخانه هاى صنعتى در حد وسيع هستيم 
و ركود بر اقتصاد كشور سايه افكنده است؛ هر چند باز 
هم نيروى انسانى فعال و پويا زحمات زيادى را متحمل 

مى شوند تا شكوفايى از رونق نيفتد.
آرى، امروز ديگر كارگر ما امنيت شــغلى ندارد. امروز 
كارگر ما با سياست هاى اقتصاد باز، بيكارتر از هميشه 
شــده و چرخه هاى صنعت از كار افتاده است. براستى 

چگونه بايد ديگر روز كارگر را گرامى بداريم؟
چگونه بايد اين قشر را فعال و پويا بناميم و چگونه بايد 
انتظار داشــت كه كارگر كار كند تا چرخه اقتصاد به 

گردش درآيد؟
آيا فراموش كرده ايم كــه حضرت پيامبر اكرم(ص) بر 
دســت قشر محبوب و زحمتكش كارگر بوسه زده و از 
آنان به نيكى ياد كرده است. بياييم به بهانه اين هفته 
به طور نمادين هم كه شــده، قدر كارگران عزيزمان را 
بدانيــم و از ياد نبريم كه تا كارگر نباشــد، اقتصاد هم 

نخواهد بود.

 ابالغ قرارداد خط 3 بى آر تى مشهد
قدس: مديرعامل ســازمان اتوبوسرانى مشهد گفت: 
با تزريق 112 دســتگاه اتوبوس جديد 164 دســتگاه 
اتوبوس فرسوده از ناوگان اتوبوسرانى مشهد خارج شد.

على اصغر نيشــابورى بيان كرد: حمــل و نقل عمومى 
تأثير مســتقيمى بر كاهش آلودگى هــوا دارد و در اين 
بين سهم اتوبوسرانى بيشتر از ديگر ناوگان هاى حمل  و 
نقل عمومى اســت. وى با بيان اينكه خريد اتوبوس هاى 
جديد در برنامه ســازمان قرار دارد، گفت: در اين بخش 
100دستگاه ميني بوس يورو 3 و 230 دستگاه اتوبوس 

يورو 3 خريدارى شده است.
وى از تصويب و ابالغ قرارداد خط 3 خبر داد و خاطرنشان 
كرد: مسير اين خط از انتهاي شهيد بسكابادي ( بولوار 
حر) تا پايانه الهيه تعيين شده كه ابالغ قرارداد اجرايي 
مرحله اول اين پروژه از تقاطع رستمي، چمن، تقاطع 

معلم و سيدرضي ابالغ شده است.

  دولت ها بايد سهم شهردارى ها را از 
نفت پرداخت كنند

اصفهان: امام جمعه اصفهــان تأكيد كرد: اگر 
دولت هــا ســهمى را كه بــراى شــهردارى از 
بودجه هاى نفتى مشخص شده، پرداخت مى كردند، اين 

نهاد كارهاى بهترى در سطح شهرها انجام مى داد.
آيت اهللا سيد يوســف طباطبايى نژاد در مراسم افتتاح 
سامانه اتوبوس تندرو گفت: وقتى گردشگرى وارد كشور 
مى شود، ابتدا زيبايى و ظاهر شهرها را مشاهده مى كند و 
اين ظاهر شهرها آبروى كشور است، بنابراين بايد دولت 

به اين مهم توجه بيشترى داشته باشد.
وى با اشاره به ركود حاكم بر كشور گفت: ركود ساخت 
و ســاز بيشتر بر روى شهردارى اثر مى گذارد زيرا درآمد 
اين نهاد حاصل از ســاخت و ساز است، اما با اين وجود 

شهردارى اصفهان پروژه هاى خوبى را اجرا كرده است.
شايان ذكر اســت راه اندازى سامانه اتوبوس هاى تندرو 
از ميدان امام على(ع) تا پايانه ارغوانيه، نخســتين خط 
هوشــمند تندرو در شهر اصفهان محسوب مى شود كه 
با 60 دســتگاه اتوبوس و صرف هزينه اى افزون بر 400 

ميليارد تومان به شهروندان سرويس دهى مى كند.

وزير صنعت، معدن و تجارت:
  معدن آزادشهر تا بررسى دقيق 

علت حادثه تعطيل مى شود
وزير  گنبدكاووس:   
صنعــت، معــدن و 
تجارت با اشاره به حادثه انفجار 
و ريزش معدن «زمستان يورت» 
آزادشهر گفت: حادثه غم انگيزى 
بود كه رخ داد، اما علت واقعى 
اين حادثه پس از بررسى دقيق 

مشخص مى شود و معدن تا بررسى دقيق، تعطيل خواهد 
شد.

محمدرضا نعمت زاده افزود: در معادن ذغال ســنگ در 
برخى مواقع در حفره ها گاز متان جمع مى شود و ما براى 
برطرف كردن اين مشكل دستگاه هاى جديدى خريدارى 
كرديم و 6 دســتگاه هم براى سنجش ميزان گاز به اين 
معدن داده شده، اما اينكه چرا پيام هاى اخطار كار نكرده 

بايد بررسى شود.
وى در حاشيه عيادت از مجروحان حادثه انفجار معدن 
زمســتان يورت آزادشهر در بيمارستان گنبدكاووس در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين حادثه غم انگيزى بود 
كه رخ داد اما علت واقعى اين حادثه پس از بررسى دقيق 
مشخص مى شود و معدن تا بررسى دقيق، تعطيل خواهد 

شد.
 نعمت زاده تأكيد كرد: تيم ويژه اى براى بررســى علت 
حادثه تشكيل شــده و پس از اتمام كار جست وجوى 
محبوسان و كمك هاى پزشــكى به مجروحان حادثه، 
بررسى علت دقيق اين حادثه در دستور كار قرار مى گيرد.
نعمــت زاده تصريح كرد: اين شــركت خصوصى بوده و 
نهاد هاى گوناگونى از جمله بازنشســتگان و چند ارگان 
ديگر در آن سهيم بودند اما آنچه مشخص است به اين 

معدن كمتر رسيدگى شده است.

يك نماينده مردم
در گفت و گو با قدس: 

 شهرستان هاى 
محروم اصفهان 

فراموش شده اند

ســوژه اصلى ايــن گــزارش طالق نيســت، امــا بى ربط 
بــا آن هــم نيســت. بحث مــا ســر مهريه اســت؛ همان 
چيــزى كــه در رونــد طــالق كمــى پشــت مــرد را

 مى لرزاند...

.......صفحه 2

قزوين: بيابان زدايى دشت قزوين وعده اى 
بود كه رئيس جمهور در سفر استانى خود 
به مردم اين اســتان داد هــر چند مديركل منابع 
طبيعى قزوين مى گويد، نيمى از وعده 7 ميليارد 
تومانى رئيس جمهور محقق شده، اما واقعيت اين 

است كه اين دشت حال و روز خوبى ندارد.
دشــت قزوين از نظر پيشينه تاريخى، محصوالت 
كشــاورزى و گونه هاى جانورى، اهميت اقتصادى 
و تاريخى مهمى در ميان دشــت هاى كشور دارد، 
اما كم آبى اين دشــت باعث شده نگرانى ها درباره 
آن اوج بگيرد تا جايى كه برخى رسانه ها از «مرگ 

دشت قزوين» هم سخن مى گويند.
پيش از اين صفرى، رئيس پيشين سازمان جهاد 
كشــاورزى قزوين گفته بود كه اين دشــت اگر با 
همين روند در آن فعاليت شود، تا 25 سال آينده 
تبديل به بيابانى لم يزرع خواهد شــد كه نتيجه 
آن مهاجرت مردم و مرگ زندگى در اين دشــت 
تاريخى است. برخى ديگر هم از نفوذ شوره زار به 
اين دشــت و كاهش آب هاى زيرزمينى آن تا 18 
متر سخن گفته اند.حجت االسالم روحانى در سفر 
هيئت دولت به اين استان وعده داد كه اقدام هاى 
الزم را براى احياى 50هزار هكتار اراضى اين دشت 

صورت دهد.

  بسيج سازندگى، پيمانكار احياى دشت 
قزوين

اكبر اسداللهى، مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان قزوين در اين راستا به خبرنگار قدس آنالين 
از اختصاص 7 ميليــارد تومان اعتبار براى احياى 

دشت قزوين خبر مى دهد. 
وى ادامــه مى دهد: از اين بودجه 4 ميليارد تومان 
در سال 95 اختصاص يافته و 3 ميليارد هم امسال 

اختصاص خواهد يافت.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى قزوين مبارزه 
با بيابان زايى را در دشت هاى قزوين در دو عرصه 
اساسى معرفى مى كند و مى گويد: بخشى از اراضى 
نيــاز به بوته كارى دارند و بخشــى ديگر با قرق و 
جلوگيرى از چراى دام، بويژه دام سنگين و رعايت 

ظرفيت مرتع، احيا مى شوند.
اســداللهى مى گويد كه در بخش اول، يعنى بوته 
كارى بسيج سازندگى با اداره كل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى قزوين پاى كار آمده و بوته كارى را به 

عهده گرفته است.
البته اســداللهى به اين نكته هم اشاره مى كند كه 
بسيج سازندگى براى احياى اراضى حدود 2 ميليارد 
تومان از مجموع 4 ميليارد تومان اعتبار تخصيص 

داده را جذب كرده است.

اســداللهى ادامه مى دهد: بسيج سازندگى وظيفه 
دارد كــه اقدام هاى بيولوژيكى انجام دهد. مثال در 

بيابان هاى بويين زهرا و آّبيك بوته بكارد.
وى همچنين ابراز اميدوارى مى كند كه براســاس 
پيش بينى ها بتوانند تــا 4500 هكتار اراضى را با 

بوته كارى احيا كنند.
دشت قزوين اگر درست مديريت شود، توان ارتزاق 
300 ميليون نفر را دارد. مديركل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى قزوين گام دوم احيــاى اين اراضى را 
آبيارى آن ها عنــوان مى كند و مى گويد: عمليات 

آبيارى اين اراضى در سال 96 دنبال خواهد شد.
وى با بيان اينكه بخش ديگرى از اقدام هاى ضرورى 
براى حفظ منابع طبيعى، مراقبت و قرق اين منابع 
و جلوگيــرى از چراى دام، بويژه دام ســنگين در 
آن ها است، مى گويد: تاكنون براى دامداران متخلف 
پرونده هايى تشــكيل و براساس آن احكامى هم 

صادر شده است.
اسداللهى همچنين اشــاره مى كند كه بخشى از 
منابعى كه دچار خشــكى شده و تبديل به بيابان 
شده اند يا بزودى بيابان مى شوند، در تملك اشخاص 

است.

  مردم مشاركت كنند
وى مى گويد: اين افراد در ســال هاى گذشــته كه 
آب در اختيار داشــتند در اين زمين ها كشاورزى 
مى كردند، اما با كاهش آب هاى زيرزمينى و به تبع 
آن خشكى اين مراتع، كشت هم در آن ها متوقف 
شده و عمالً مالكان زمين هاى خود را رها كرده اند.

اسداللهى مى گويد كه حدود 2 تا 3 هزار عرصه رها 
شده در دشــت قزوين وجود دارد كه اين ها يكى 
ديگر از كانون هاى ريزگردها را در اســتان تشكيل 

مى دهند.
به اعتقاد وى آنچه در دشــت قزوين جاى نگرانى 
دارد، 50 هزار هكتار اراضى اســت كه بايد در دو 

حوزه بوته كارى و حفاظت از مراتع احيا شوند. 
وى مى گويد: آنچه در حال حاضر بايد بشــدت با 
تبديــل آن به بيابان مقابله كــرد، 50 هزار هكتار 
اراضى است كه بايد در دو حوزه حفاظت و قرق و 

همچنين بوته كارى آن ها را احيا كنيم.

  دشت قزوين 5 تا 10 سال ديگر احيا 
مى شود

وى به اراضى اهللا آباد، دهســتانى در شمال بويين 
زهرا، اشاره مى كند و مى گويد: اين اراضى با اقدامات 
حفاظتــى و بدون نياز به بوته كارى احيا شــده و 

حيات گياهى به آن بازگشته است.
اســداللهى به ضرورت مشــاركت مردم در احياى 
دشــت قزوين اشــاره مى كند و ادامــه مى دهد: 
كارگاه هاى آموزشى و هدايتى برگزار شده كه مردم 
نسبت به ايجاد مراتع جديد در اراضى خود تشويق 
شوند و خوشبختانه همراهى مردم با ما براى احياى 
اين اراضــى تاكنون خوب بوده و انتظار مى رود در 

آينده بهتر هم شود.
وى همچنين با ابراز اميدوارى كه طى برنامه هاى 
پنج ساله و 10 ساله، زندگى به طور كامل به دشت 
قزوين بازگردد، مى گويــد: موفقيت اين برنامه ها 

مستلزم اين است كه مالكان زمين در دشت قزوين 
در بحث بيابان زدايى جدى تر از گذشته وارد شوند.

   دشت قزوين ظرفيت ارتزاق 300 ميليون 
نفر را دارد

داود محمــدى، نماينده مــردم قزوين در مجلس 
شوراى اسالمى است و رياست كميسيون اصل 90 
را در مجلس به عهده دارد. به تأكيد محمدى دشت 
قزوين اگر درست مديريت شود، توان ارتزاق 300 

ميليون نفر را دارد.
وى معتقد است كه راه مقابله با مشكالت تكيه بر 

اقتصاد مقاومتى و كشاورزى است. 
وى مى گويد: يكى از ركن هاى اصلى عملياتى كردن 

اقتصاد مقاومتى توجه به كشاورزى است.
محمدى مشكل اساسى را در دشت قزوين، كمبود 
آب مى داند و مى گويد: راهكار مقابله با آن استفاده 
از آبيارى نوين و صرفه جويى در مصرف آب است.

وى البته به اين نكته هم اشاره و اعتراض مى كند 
كه استان قزوين، تنها استانى است كه از آب هاى 
زيرزمينى خود براى تأمين آب اســتفاده مى كند؛ 
هرچند ســدهاى مختلفى در اختيــار دارد، اما از 

استفاده مستقل از آن ها محروم است.
نماينده مردم قزوين در مجلس شــوراى اسالمى 
همچنين معتقد است كه پيمانه بودجه در قزوين 
از ابتدا ضعيف گرفته شــده و مى گويد: اختصاص 
25درصد از درآمدهاى داخلى استان براى تأمين 
هزينه هاى مختلف در استان، توزيع ناعادالنه بودجه 

است و اين مهم بايد بازنگرى شود.

وعده بيابان زدايى در اين استان محقق نشد

عرصه هاى كشاورزى دشت قزوين رها شدند
یاددا�ت ���مان

��ر

��ر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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پرسش هاى معدنكاران
«زمستان يورت» آزادشهر

از نعمت زاده:

چرا قبل از 
حادثه معدن 

گلستان صداى 
كارگران

 شنيده نمى شد؟
گلستان: در گفت و گوى دوستانه با معدنكاران «زمستان 
يورت» غربى شهرستان آزادشــهر در استان گلستان، 
آن هــا اعالم كردند كه مــا را از مصاحبه منع و تهديد 
به اخراج از كار و مســائل ديگر كه نمى توانيم بگوييم، 
كرده انــد. به گزارش پايگاه اطالع رســانى «تيتر آزاد»، 
برخــى از كارگران مى گفتند كه دوســتان ما به دليل 

حضور پياپى در اعتراضات از كار اخراج شده اند و...

وزير 
صنعــت، معــدن و 
تجارت با اشاره به حادثه انفجار 
و ريزش معدن «زمستان يورت» 
آزادشهر گفت: حادثه غم انگيزى 
بود كه رخ داد، اما علت واقعى 
اين حادثه پس از بررسى دقيق 

.......صفحه 3



 رشد صادرات در استان يزد
بازرگانى، صنايــع، معادن و  اتــاق   يزد: رئيس 
كشاورزى يزد گفت: عملكرد صادرات اين استان 
نســبت به آمار كشورى رشد مثبتى داشــته و صادرات 
اســتان يزد در ســال گذشــته بــه 470 ميليــون دالر 

رسيده است .
محمدرضا قمى در نشست شــوراى گفت و  گوى دولت و 
بخش خصوصى اســتان اظهار داشــت: در سال 95 رقم 
صادرات اســتان نزديك به 470 ميليون دالر بوده كه به 
نسبت عملكرد كل كشور مثبت بوده است، واردات استان 
هم نزديك به 115 ميليون دالر بوده كه بيشتر به قطعات 

و ماشين آالت مربوط مى شود. 

  كاهش 21 درصدى بارش باران 
در مازندران

ســارى - خبرنگار قدس: مدير دفتــر مطالعات آب 
منطقــه اى مازندران از كاهش 21درصدى بارش باران در 

هفت ماهه اول سال آبى در استان خبر داد.
قربانعلى خدابخشــى اظهار كرد: در هفت ماهه اول سال 
آبى يعنى از مهر سال گذشته تا فروردين ماه سال جارى، 
مقــدار بارش در مازندران حــدود 400ميلى متر بود كه 
در مقايسه با مدت مشــابه سال گذشته حدود 21درصد 

كاهش داشته است. 
وى با بيان اينكه مقدار بارش در مقايســه با شاخص دوره 
درازمدت نيز حدود 9درصد كاهش نشان مى دهد، افزود: 
عمده دليــل كاهش ها مربوط به مناطق شــرقى و مركز 
مازندران بوده كه در برخــى از مناطق اين رقم افزون بر 

40درصد است.
مدير دفتر مطالعات آب منطقه اى مازندران حجم آبدهى 
7رودخانه مهم استان از جمله چشمه كيله، هراز، بابلرود 
و تجن را در هفت ماهه اول ســال آبى 1180ميليون متر 
مكعب اعــالم كرد و گفت: اين رقم در مقايســه با مدت 
مشابه سال گذشته 23درصد و در مقايسه با دوره شاخص 

درازمدت 34درصد كاهش داشته است.
خدابخشى يادآور شد: وضعيت تغييرات حجم آبخوان آب 
زيرزمينى مازندران در مقايسه با ماه قبل حدود 6ميليون 
مترمكعب كاهش و در مقايســه با ماه مشابه گذشته 38 
ميليــون مترمكعب كاهش و در مقايســه با ماه مشــابه 

درازمدت 21ميليون متر مكعب كاهش نشان مى دهد.

 سومين پايگاه اورژانس قرچك 
گشايش يافت

اورژانس  پايــگاه  ســومين  قرچك - خبرنگار قدس: 
شهرســتان قرچك در منطقه باقرآباد با حضور فرماندار، 
رئيس شبكه بهداشت و درمان و ديگر مسئوالن شهرستان 

قرچك، مورد بهره بردارى قرار گرفت.
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان قرچك گفت: عمليات 
ساخت ســومين پايگاه اورژانس 115 شهرستان قرچك، 
از ســال 89 آغاز شد و در ســال 91عمليات ساخت آن 

به پايان رسيد.
 لياقتدار افزود: براى ســاخت اين ساختمان در آن سال، 
يك ميليارد ريال هزينه شــد، ولى به دليل تأمين نشدن 
نيروى انســانى و تكميل نشــدن تجهيزات، پنج ســال 

متروكه باقى ماند.
رئيس شــبكه بهداشــت و درمان قرچك اظهار كرد: اين 
پايگاه در زمينى به مســاحت 380متــر مربع و زير بناى 
114مترمربع ســاخته شده اســت كه 600ميليون ريال 
بابت ساخت بنا و 400ميليون ريال بابت خريد انشعابات 

هزينه شده بود.

 آغاز عمليات اجرايى ساخت
 جاده شهرك صنعتى الهيجان

الهيجان- خبرنگار قدس: عمليات اجرايى ســاخت راه 
دسترسى شهرك صنعتى الهيجان آغاز شد.

 معــاون وزير، رئيس هيئت مديره و مديرعامل ســازمان 
صنايع كوچك و شــهرك هاى صنعتى ايــران گفت: در 
نشستى كه با حضور نماينده و فرماندار الهيجان و توليد 
كنندگان و كار آفرينان در شهرك صنعتى الهيجان برگزار 
شد، مشكالت و مسائل آن ها بررسى شد. وى خاطرنشان 
كرد: شهرك صنعتى الهيجان مشكالتى از نظر زيرساخت 
نظير راه ارتباطى و تصفيه خانه فاضالب دارد كه با توجه 
بــه هماهنگى هايى كه با اســتاندار گيالن در اين زمينه 
شــده و از قبل، تقسيم كارى در اين شهرستان و شهرك 
صورت گرفتــه، امروز عمليات اجرايى راه ارتباطى را آغاز 

مى كنيم.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل ســازمان صنايع كوچك 
و شــهرك هاى صنعتى ايران اظهار داشت: منابع اعتبارى 
اين راه مشــخص شده و تالش مى شود تا تابستان و قبل 
از بارندگى هــاى پاييز، اين راه به اتمام برســد.همچنين 
پيمانكار تصفيه خانه شهرك صنعتى الهيجان هم تعيين 
شــده كه ظرفيت اين تصفيه خانه از 100 مترمكعب در 

شبانه روز به 300مترمكعب افزايش مى يابد.

يك نماينده مردم در گفت و گو با قدس: 

 شهرستان هاى محروم اصفهان فراموش شده اند
��ر

ميهن- عليرضا لعــل اكبرى   نماينده 
مردم فريدن، فريدون شــهر، چادگان و بويين 
مياندشت در مجلس گفت: خانواده هايى در اين 
شهرها زندگى مى كنند كه فقط با پول يارانه ها 
زندگى خود را مى گذرانند و كم بضاعت هستند.
«اكبــر تركى» در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 
هرچند كه اســتان اصفهان به عنوان استانى 
برخوردار مطرح است، اما اين شهرستان ها در 

محروميت به سر مى برند.
وى گفت: آمــار خانواده هاى تحت پوشــش 
كميته امداد امام خمينى(ره) و بهزيستى اين 
شهرستان ها باالست و به دليل بيكارى، معيشت 

مردم بسختى مى گذرد.
وى به مهاجرت شــهروندان فريدن، فريدون 
شهر، چادگان و بويين مياندشت به شهرهاى 
اصفهان و نجف آباد و سكونت آن ها در حاشيه 
اين شــهرها اشــاره كرد و اظهار داشت: طبق 
آمارهاى اعالم شــده در سه چهار سال اخير، 

رشد جمعيت منطقه منفى بوده است.

 كشاورزان و دامداران گاليه مندند
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: 
زمانى شهرهاى فريدن، فريدون شهر، چادگان 
و بويين مياندشــت به عنوان قطب كشاورزى 
كشور مطرح بود، اما با توجه به خشكسالى هاى 
چند سال اخير و نبود حمايت هاى مناسب از 
سوى دولت، كشــاورزان و دامداران در شرايط 

سختى بسر مى برند.
وى خاطرنشــان كرد: محصول سيب زمينى 
منطقه در ســال هاى قبل زبانزد كشــورهاى 
منطقه بود و به عنوان برندى مطرح در كشور 
از آن ياد مى شــد، اما در حال حاضر كشاورزى 
در منطقه هزينه هاى كاشت، داشت و برداشت 

كشاورزان را تأمين نمى كند.
«تركى» نگرانى كشاورزان در خصوص افزايش 
ميزان حقابه را از ديگر مشــكالت كشاورزان 

منطقه عنوان كرد.
نماينده مردم فريدن، فريدون شهر، چادگان و 
بويين مياندشت در مجلس به پروژه هاى معطل 
در حوزه آبخيزدارى و سدها منطقه اشاره كرد 
و گفت: حدود پنج سال است كه مطالعاتى در 
اين خصوص انجام شده، ولى هيچ اقدام اجرايى 
صورت نگرفته است.  وى گفت: موضوع مالكيت 
زمين هاى كشاورزى نيز به عنوان يكى ديگر از 
مشكالت كشاورزان منطقه است كه اين روزها 
از سوى ادارات منابع طبيعى عنوان مى شود و 

همين امر گاليه هايى را به وجود آورده است.

 بى رقبتى سرمايه گذاران در شهرك هاى 
صنعتى 

«تركى» نبود صنايع تبديلــى در منطقه را از 
مشكالت عمده منطقه عنوان كرد و گفت: در 
سال هاى اخير هيچ اقدام مؤثرى در خصوص 
تأسيس واحدهاى صنعتى و صنايع تبديلى در 
شهرستان هاى فريدن، فريدون شهر، چادگان و 
بويين مياندشت از سوى دولت صورت نگرفته 

است. وى به مشكالت بخش صنعت در حوزه 
انتخابيه خود اشاره كرد و اظهار داشت: در هر 
چهار شهرستان فريدن، فريدون شهر، چادگان 
و بويين مياندشت يك شهرك صنعتى وجود 
دارد، اما در اين شهرك غير از چند واحد بقيه 

واحدها تعطيل شده اند.
وى تصريــح كــرد: طــى ســال هاى اخير 
كوچك ترين سرمايه گذارى در اين شهرك هاى 

صنعتى صورت نگرفته است.

 فراموشى شهرك گلخانه اى
وى ســاخت شــهرك گلخانه اى 40 هكتارى 
منطقه را يادآور شــد و گفــت: در دولت قبل 
جهاد كشاورزى زيرساخت هاى اين شهرك را 
ايجاد كرد، ولى در دولت بعدى اين شــهرك 
به فراموشى سپرده شــد. تركى افزود: تأمين 
آب گلخانه قرار بود، توســط جهاد كشاورزى 
انجام شود، ولى اين كار انجام نشده و همچنان 

شهرك گلخانه اى بالتكليف مانده است.

 روستاهاى محروم از نعمت گاز
نماينده مردم فريدن، فريدون شــهر، چادگان 
و بويين مياندشــت در مجلس، به مشكالت 
روستاها اشــاره كرد و اظهار داشت: طرح هاى 
هادى در روستاهاى اين مناطق به دليل نبود 

اعتبارات به خوبى اجرا نشده است.

وى افزود: روســتاهاى پيش كوه و پشت كوه 
شهرســتان فريدون شهر و همچنين چندين 
روستا در شهرســتان بويين مياندشت هنوز 
گازكشى نشده است. عضو كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس خاطرنشان كرد: فصل سرما در 
اين مناطق طوالنى است و در همين حال مردم 

از نعمت گاز محروم هستند.

 مردم توان پرداخت قبوض را ندارند
وى اظهــار داشــت: شهرســتان هاى فريدن، 
فريدون شــهر، چادگان و بويين مياندشــت 
ازجمله شهرهاى سردسير كشور است و اين در 
حالى است كه فصل سرد اين چهارشهرستان 
پنج ماه اعالم شــده در صورتى كه بايد هشت 

ماه تعيين مى شد.
وى به هزينه هاى دريافتى گازمصرفى شهروندان 
و روستاييان منطقه اشاره كرد و گفت: پرداخت 
اين هزينه ها از توان مردم خارج است و قبوض 

فروردين و ارديبهشت ماه آنان بسيار باالست.

 وعده هايى كه عملى نشده
نماينده فريدن، فريدون شهر، چادگان و بويين 
مياندشــت به پروژه هاى عمرانى منطقه اشاره 
كــرد و گفت: بودجه اختصــاص يافته در اين 

خصوص جوابگو نيست.
تركى تصريح كرد: در جلسه مجمع نمايندگان 
اســتان با اســتاندار اين موضوع مطرح شد و 
بسيارى از دستگاه ها اعالم كردند كه اعتباراتى 

كه وعده داده شده، هنوز عملى نشده است.
وى به پروژه هاى معطل منطقه اشــاره كرد و 
گفت: پروژه هاى گوناگونى در شهرستان هاى 
فريــدن، فريدون شــهر، چــادگان و بويين 
مياندشت مطرح شــده كه با اينكه مطالعات 
برخى از آن ها انجام شــده، اما كارهاى اجرايى 
آن شروع نشده و همچنان معطل مانده يا اينكه 
كارهاى ابتدايى اين پروژه ها صورت گرفته، اما 

هيچ گونه پيشرفت فيزيكى نداشته است.
تركى بــه وضعيت راه هاى حوزه انتخابيه خود 
اشاره كرد و گفت: پروژه هايى در اين خصوص 
وجود دارد كه هنوز تكميل نشده و همچنين 
راه هاى بين شهرستان هاى استان قرار بود دو 
بانده بشوند، اما هنوز اين كار انجام نشده است.

 مشكالت بهداشتى و درمانى 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره 
به وضعيت بهداشت و درمان منطقه گفت: اگرچه 
با اجراى طرح تحول سالمت هزينه هاى مردم در 
موضوع بســترى در بيمارستاهاى دولتى كاهش 
يافته است، ولى هزينه هاى درمانى در قسمت هاى 
سرپايى و ديگر موارد افزايش يافته و پرداخت اين 
هزينه ها براى مردم منطقه بســيار سخت است. 
تركى خاطرنشان كرد: نيروهاى بهداشت و درمان 
شهرســتان ها در بخش دولتى متمركز شده اند و 
بخش خصوصى از اين لحاظ با كمبود روبه رو است.

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى گيالن:
  مديريت حوادث، مهم ترين راهكار 

ارتقاى بهداشت و ايمنى است 

پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس  رشت- خبرنگارقدس:  
گيالن در آيين افتتاح دهمين همايش كشورى بهداشت 
و ايمنــى كار گفــت: مديريت تروما و حــوادث يكى از 
راهكارهاى اساســى براى ارتقاى بهداشــت و ايمنى در 

جامعه است.
 يوســف زاده در دهمين همايش سراســرى بهداشت و 
ايمنى بــا بيان اينكــه برنامه راهبردى دانشــگاه علوم 
پزشــكى گيالن بر اساس افق چشم انداز 1404 در نظر 
گرفته شده است، گفت: دانشگاه علوم پزشكى گيالن به 
عنوان پايلوت سيســتم تروما كشــور است و هنوز تروما 
به عنوان مهم ترين معضالت كشــور محسوب مى شود و 
آســيب هايى كه جامعه متحمل مى شــود، هر روز و هر 

لحظه ادامه دارد.
دكتر يوســف زاده چابك افزود: بحث تروما، عمال ذهن 
را به مسايل ترافيكى ســوق مى دهد كه بيشترين علت 
مرگ و مير، ناشــى از حوادث ترافيكى اســت و اين امر 
موجب مى شود از برخى از حوادث همچون سقوط ها (از 
ارتفاعات) همچنين از تروماهايى كه بر اثر غرق شدگى، 

سوختگى و كار به وجود مى آيد، غفلت كنيم.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى گيالن با اشاره به ترومايى 
كه با ســقوط افراد در حين برداشت محصوالت خود از 
درختان ايجاد مى شــود، يادآورشد: جمعيت مخاطب ما 
فقط كارگاه هاى صنعتى نيستند، بلكه مردم ما هم امروز 

جزء آن ها به شمار مى روند.

«امراهللا احمدجو»: 
  اصفهان يك سالن نمايش شايسته 

ندارد

اصفهان- خبرنگار قدس: مراســم تجليــل از امراهللا 
احمدجو و نمايش فيلم مســتند «مردى از كوير» درباره 
آثار تصويرى ايــن هنرمند در دانشــگاه فرهنگ و هنر 

اصفهان برگزار شد.
در مراســم تجليل از اين هنرمند، فيلم كوتاه مســتند 
«مــردى از كوير» از آثــار تصويرى اســتاد احمدجو به 
تهيه كنندگى نوشين شاهين و كارگردانى شيرين شاهين 

نيز اكران شد.
كارگردان و نويســنده ســينماى ايران در حاشــيه اين 
مراســم به خبرنگار ما گفت: مهم ترين درسى كه من از 
اســاتيد اصفهانى خود گرفتم، اين بود كه آن ها با ذوق و 
استعداد خود، من را در ساخت كارهايم حمايت كردند.

امراهللا احمدجو با بيان اينكه نخســتين فيلم او در محل 
انگورستان ملك ساخته شده، افزود: اصل كار هنرمندان 
خلق اثر اســت و پرســش من اين اســت كــه اصفهان 
به عنوان يك شــهر تاريخــى با فلســفه هاى معمارى و 
زيبايى هاى تمام نشدنى، چرا نبايد يك سالن درخور براى 
اجراى نمايش ها و يك تاالر براى به نمايش گذاشتن آثار 

هنر هنرمندان داشته باشد؟
اين كارگردان ســينماى ايران ادامــه داد: وقتى اصفهان 
پايتخت هنر مى شــود، بايد اســتانداردهاى الزم را تمام 
و كمال داشــته باشد و مهم ترين دانشكده هاى هنرى در 

اين شهر باشد. 
وى افزود: با توجه بــه اينكه 50 درصد از اعضاى صنف 
ســينماى ايران اصفهانى هســتند، بايد اين شهر مركز 

جشنواره هاى هنرى باشد.
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  اهواز  رئيس ســازمان مديريت بحران 
كشورگفت: بدون مشاركت مردم هيچ كارى 
ميسر نيست، اگر بتوانيم در اين زمينه، اقتصاد مردم 
را بيش از گذشــته بــه اين امر گره بزنيم، بســيار 

تأثيرگذار خواهد بود.
اسماعيل نجار در سمينار آموزشى مقابله با سيالب 
و ريزگردها كه در گيت بوســتان اهواز برگزار شــد، 
با بيان اينكه ريزگردها در خوزســتان سالمت مردم 
را تهديد مى كند، بــه طورى كه 2600 نفر در مدت 
كوتاهى براى بيمارى هاى تنفســى به مراكز درمانى 
مراجعــه كرده اند، اظهار كرد: نشســت ريزگردها بر 
روى درختــان و محصوالت دوپايه، مانع نشســتن 
هاگ ها روى يكديگر مى شود كه پيامدهاى اقتصادى 

به بار مى آورد.
وى با اشــاره به اينكه اغلب كارشناســان معتقدند كه 
منشأ ريزگردها خارجى است، افزود: اكنون سد تركيه بر 
روى رودخانه دجله و فرات موجب شده كه 48 ميليارد 
مترمكعب آب ذخيره شود. حجم اين آب برابر 50 درصد 

آب تجديد شونده كشور ماست كه وارد عراق مى شد.
نجــار افزود: اكنون هزينه ســنگينى بــراى درياچه 
اروميه مى شود تا دوباره احيا شود. همچنين درياچه 
پريشــان اكنون كامًال خشك شده و ديگر آبى در آن 
ديده نمى شود. من اكنون ريزگرد را به عنوان ابربحران 

ذكر كرده ام.
وى بــا بيــان اينكه براى منشــأ داخلــى ريزگردها 
اقدام هــاى خوبى انجام شــده و دولــت توجه جدى 
نشــان داده اســت، گفت: بدون مشاركت مردم هيچ 
كارى ميسر نيست. اگر بتوانيم در اين زمينه اقتصاد 
مردم را بيش از گذشــته به اين امر گره بزنيم، بسيار 
تأثيرگذار خواهد بود. رئيس سازمان مديريت بحران 
كشــورگفت: اعتبارات، محدود و كار، بســيار وسيع 
است. ما هر راهكار مؤثرى را انجام مى دهيم، اما نگاه 

فرابخشى به اين موضوع نيز بسيار مهم است. 

  سدسازى عامل خشكسالى در خوزستان 
استاندار خوزستان نيز در اين سمينار گفت: همزمان 
با ساخت سدهاى بزرگ روى رودخانه كرخه، مارون 

و زهره، دوره خشكسالى در خوزستان آغاز شد.
 شــريعتى با اشاره به منشــأ و عوامل خارجى پديده 
گرد و خاك در خوزســتان، بر اهميت مدرنيزه كردن 
كشاورزى براى مهار پديده ريزگردها و تأمين حقابه 

تاالب ها تأكيد كرد و افزود: اگر خواهان حفظ وضعيت 
موجود كشــاورزى، تأمين حقابه تاالب ها، اســتفاده 
بهينه از سدهاى موجود و جلوگيرى از بروز ريزگردها 
هســتيم، راهى جز مدرنيزه كردن كشاورزى، اصالح 
روش هاى آبيارى و كشــاورزى و اســتفاده بهينه از 
منابع آبى موجود در مصارف كشــاورزى و بازگردانى 

زه آب هاى كشاورزى براى استفاده مجدد نداريم.
وى با بيان اينكه قطعاً دســتكارى در محيط زيست، 
بحران هــاى خاص خود را به دنبــال دارد، بيان كرد: 
افزايش توليد و ثروت به قيمت روبه رو كردن سالمت 
جامعه با مخاطرات، هيچ ارزشى ندارد؛ بنابراين حفظ 
محيط زيســت، تأمين حقابه تاالب ها و ايجاد فضاى 
بهتر براى زيست سالم تر، اولويت اصلى در خوزستان 

است و دولت بر اين امر تأكيد دارد.

  مهلت به وزارت نفت
شــريعتى با تأكيد بر اصرار دولت بــر تأمين حقابه 
اســتان، گفت: آبگيــرى بخش عمــده اى از تاالب 
هورالعظيــم حل شــده و براى دو نقطــه اى كه آب 
ندارند نيز تا خردادماه به شركت هاى نفتى براى رفع 
موانع آبگيرى بخش خشــك تاالب مهلت داده ايم. ما 
خواهان تأمين حقابه ساير تاالب هاى خوزستان نظير 
تاالب ميانگران ايذه، تاالب شادگان و ساير تاالب هاى 

استان هستيم.

  گرد و غبار 900 ميليارد تومان به كشاورزى 
خوزستان آسيب زد

سرپرست اداره كل مديريت بحران خوزستان هم در 
اين ســمينار گفت: بيش از 3 هزار ميليارد تومان در 
كشور آســيب به كشاورزى وارد شده كه اين رقم در 

خوزستان 900 ميليارد تومان است.
 حاجى زاده با اشــاره به اينكه در ســال هاى اخير 
در مناطق وسيع كشــور بويژه خوزستان وقوع گرد 
و غبار ســبب كاهش نزوالت جوى و افزايش ميزان 
آلودگى به چندين برابر حد استاندارد رسيده است، 
اظهــار كرد: با وقــوع پديده گرد و غبــار در زمينه 
محيط زيســت از بيــن رفتن گونه هــاى گياهى و 

جانورى را شاهد بوديم.
وى افزود: همچنين 5000 بيمار ساالنه، آلوده شدن 
تجهيــزات، افزايــش خطر براى بيمــاران، كودكان، 
ســالمندان و افزايش مراجعه بيمــاران نيز از ديگر 

خسارت هاى وارد شده است.
سرپرســت اداره كل مديريت بحران خوزستان با اشاره 
به اينكه بيش از 3 هزار ميليارد تومان در كشــور آسيب 
به كشاورزى وارد شــده كه اين رقم در خوزستان 900 
ميليارد تومان است. گفت: تعطيلى واحدهاى صنعتى و 
بازار، افزايش روند مهاجرت نيروهاى متخصص و خسارت 
به تأسيسات زيربنايى از جمله مبلمان شهرى وبرق نيز از 

ديگر خسارت هاى وارد شده بر اثر گرد و غبار است.

رئيس سازمان مديريت بحران:

ريزگرد يك ابر بحران است

دن
ري

م ف
رو

مح
ن 

ستا
هر

 ش
 از

يى
نما

شهرهاى فريدن، 
فريدون شهر، چادگان 

و بويين مياندشت با 
توجه به خشكسالى هاى 

چند سال اخير و نبود 
حمايت هاى مناسب از 

سوى دولت، كشاورزان 
و دامداران در شرايط 

سختى بسر مى برند
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قدس: قيمت گوشــت گوسفندى در مشــهد 1500 تومان 
افزايش يافت

نيش و نوش: مسئوالن گفتن اين افزايش به خاطر زلزله اخير 
بوده كه سبب شده گوسفندا بترسن و گوشت تنشون آب بشه و 

گوشت كم بشه و قيمتش بره باال وگرنه ما بى تقصيريم!
قدس: به كارگيرى غيرمجاز 5200 كارگر خارجى در خراسان 

رضوى
نيش و نوش: هركــدوم از نامزدها جلــوى همين بكارگيرى 
كارگران خارجى رو بگيره، خودبه خود اون چندميليون شــغل 

ايجاد ميشه!
قدس: حذف نقاط حادثه خيز خراســان رضوى 440 ميليارد 

ريال اعتبار نياز دارد
نيش و نوش: هر مديرى هم كه بخواد اينقدر بودجه از دولت 

بگيره، خودش حذف خواهد شد!
قدس: اخطار زيست محيطى به 6 مركز معاينه فنى در خراسان 

رضوى
نيش و نوش: اخطار دادن كه اينقدر پول مى گيرين الاقل روزى 

يك خودرو را هم بازديد كنين!
قدس: همايش بين المللــى تازه هاى جراحى «آب مرواريد» در 

مشهد برگزار شد
نيــش و نوش: در حاشــيه اين همايش، شــركت كنندگان 
از غرفه هــاى مرواريد و فيروزه و زعفران و نبات و اشــترودل و 

سمبوسه هم بازديد كردند!
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راه دانا: در گفت و گوى دوستانه با معدنكاران 
«زمستان يورت» غربى شهرستان آزادشهر در 
اســتان گلستان، آن ها اعالم كردند كه ما را از 
مصاحبه منع و تهديد به اخراج از كار و مسائل 

ديگر كه نمى توانيم بگوييم، كرده اند.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى «تيتر آزاد»، 
برخى از كارگران مى گفتند كه دوستان ما به 
دليل حضور پياپى در اعتراضات از كار اخراج 
شده اند و حتى از آن ها تعهد گرفته اند كه اگر 

مصاحبه كنند به زندان خواهند افتاد. 

  چرا نبايد مردم بتوانند حق خود را از 
مسئوالن مطالبه كنند

با حضور سردار جاويدان در محل حادثه، مردم 
به صورت گاليه به سردار مى گفتند، شما چرا 
آمده ايد؟ مســئوالن چرا آمده اند؟ چرا قبالً به 

اعتراضات ما رسيدگى نشد؟!
نعمــت زاده وزير صنعت، معــدن و تجارت 
در جمــع خبرنگاران از پرداخت شــدن همه 
مطالبات اين عزيزان آسيب ديده و واريز حق 
بيمه هاى واريز نشــده اين عزيزان خبر داد و 
گفت، خانواده اين عزيزان نگران بيمه و حقوق 
و مزايــاى اين عزيزان مصــدوم و جان باخته 

نباشند.
اما پرســش ما از مســئوالن اســتان و وزير 
محترم اين اســت كه با اينكه اين معدنچيان 
بارها تجمع هاى اعتراضى روبه روى فرماندارى 
آزادشــهر داشــته اند و اعتراض خــود را به 
گوش مســئوالن شهرستان و استان از طريق 
رســانه هاى استانى و محلى رســانده اند، چرا 
مديركل اداره كار اســتان يا استاندار محترم 
تاكنون قدمى براى رفع مشكالت اين عزيزان 

برنداشته اند؟!
آيا وزير از اعتراض آن ها مطلع نبوده است در 
حالى كه نماينده وقت شهرســتان، آقاى رضا 
صابرى در مجلس شوراى اسالمى انتقاد تندى 

از وزير صنعت، معدن و تجارت كرده بود؟!
آيا وزير كار، صداى اعتراض اين عزيزان را كه 
بارها تحصن كرده بودند، نشــنيده بود؟! چرا 
بايد اتفاقى بيفتد تا مســئوالن كشور به فكر 
مظلومين بيفتنــد، آيا اين واكنش هاى ضرب 
االجلى و انقالبى براى آرام كردن خشم مردم از 

بى تدبيرى آن هاست؟!
آيا مسئولين استان از اســتاندارد نبودن اين 
معدن مطلع نبودنــد در حالى كه در نامه اى 
پيرو نامه شماره 54855 مورخ 20 تير 1390 
كارشناس اداره كل معادن، عليرضا عباس زاده 
مديركل دفتر فنى از گازخيز بودن اين معدن 
خبر داده بود و درخواست تعطيلى اين معادن 

را كرده بود؟!
پرسش ديگر ما از وزراى محترم كار و صنعت، 
معدن و تجارت اين اســت كــه حقوق ديگر 
كارگــران معدن و بيمه آن ها پيگيرى خواهد 
شد يا اينكه آن ها هم بايد زير آوار بمانند و بعد 

به آن ها توجه شود؟!
يكى از معدنــكاران مى گفت: بــاز چند تا از 
عزيزانمان فوت كردند و مســئولين آمده اند، 

ژست نوعدوستى و انقالبى بگيرند!

   14 نفر در تونل معدن آزادشهر
 حبس هستند

معاون وزير كشــور و رئيس سازمان مديريت 
بحران كشــور گفت: 14نفــر در تونل معدن 
آزادشــهر حبس هســتند و دغدغــه اصلى 
گروه هــاى مســتقر در معدن زغال ســنگ 
زمستان يورت آزادشهر، نجات جان كارگران 

محبوس در عمق معدن است.
اسماعيل نجار ديروز در حاشيه بازديد از معدن 
زغال سنگ آزادشهر استان گلستان اظهار كرد: 
با بهره گرفتن از توان متخصصين استان هاى 
كشــور به دنبال پيدا كــردن راه نجات براى 
رسيدن به محبوسان و زنده خارج كردن آنان 

هستيم.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور همچنين 
گفت: اين حادثــه مربوط به نبود ايمنى بوده 

است.
جاللى درباره حادثه معدن آزادشهر گفت: اين 
حادثه مربوط به ايمنى اســت و ادارات كار و 
صنعت و معدن مكلف به انجام مقررات ايمنى 

هستند.

  گاليه معدنكاران 
درحالى كه كارشناســان معدن از استان هاى 
كرمان، خراسان شمالى و مازندران به آزادشهر 
رفته اند، مســئوالن گلســتانى اجازه ورود به 

عمليات را به آن ها نمى دهند.
پس از وقوع حادثه انفجار در معدن زمســتان 
يورت شهرستان آزادشهر، كارشناسان معدن از 
استان هاى گوناگون در ساعات اوليه عازم محل 

حادثه شدند.
درحالى كه اين كارشناســان تجهيزات الزم را 
همراه دارند، ولى ساعت هاست، پشت ورودى 

معدن ايستاده اند. 
آن ها مى گويند: مديريت حادثه بسيار ضعيف 

است و به ما هم اجازه ورود نمى دهند.

  عمدى بودن حادثه معدن تكذيب شد
استاندارى گلستان در اطالعيه اى اظهارات يك 
نماينده مجلس و نقل قول از اســتاندار درباره 
عمدى بودن انفجار معدن آزادشهر را تكذيب 

كرد.
در اطالعيه روابط عمومى استاندارى گلستان 
آمده اســت، به اظهارات غير كارشناسى نبايد 
توجهى كرد و مسائل فنى بايد از زبان اهل فن 

مطرح شود.

  معدنكاران چند استان به كمك آمدند
معاون اقتصادى اســتاندار گلســتان گفت: 6 
اكيپ 10 نفره آواربردارى از معدن «زمســتان 

يورت» آزادشهر را انجام مى دهند.
به گزارش مهــر، محمود ربيعى در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهار كرد: از روز پنجشــنبه 6 
گروه 10نفره از معادن زغال سنگ البرز شرقى، 
طبس، ســوادكوه، كرمان و ساير بخش هايى 
كه مى توانستند به عنوان عوامل فنى در محل 

انفجار مستقر شدند.
وى افزود: اين افراد در نوبت هاى سه ســاعته 
وارد تونل مى شــوند و كار آواربردارى را انجام 

مى دهند.

  جزئيات حادثه معدن «زمستان يورت»
جزئيات حادثه هم از اين قرار بوده كه تعدادى 
از معدنكاران براى حمل زغال سنگ از طريق 
واگن هاى حمل، داخل معدن رفتند. در زمان 
حمل، گويا واگن به دليل مشــكل در باترى 
واگن خاموش مى شــود كــه كارگران معدن 
نســبت به تعويض باترى اقدام مى كنند، اما 
گفته مى شــود در زمان روشن كردن واگن با 

وقوع جرقه، متأسفانه يك انفجار رخ مى دهد.
عمليات آواربردارى براى رســيدن به اعماق 
معدن در حال انجام اســت و پيش بينى شده 
كه شمار كشته ها به 35نفر هم مى رسد. از اين 
25 نفر تعداد 24 جسد از معدن بيرون كشيده 
شده، اما اجساد چهار نفر هنوز در معدن بوده 
و تيم هاى امدادى موفق به خروج پيكر آن ها از 

معدن نشده اند.

 پيگيرى ابعاد حادثه معدن آزادشهر به 
صورت ويژه در كميسيون صنايع

رئيس هيئــت اعزامى كميســيون صنايع و 
معادن مجلس شــوراى اسالمى گفت: ميزان 
برخوردارى كارگــران از ايمنى كافى، بيمه و 
رعايت اســتانداردهاى الزم از سوى متولى و 

كارفرما به صورت ويژه پيگيرى خواهد شد.
رئيس ســازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر گفت: عمليات امدادرسانى تا پيدا شدن 
همه پيكرهــا ادامه دارد و احتمال اينكه تمام 

پيكرها پيدا نشود، صفر است.
معاون استاندار گلستان نيز گفت: براى رسيدن 
به نقطه اصلــى انفجار معدن، 140 متر ديگر 

بايد آواربردارى شود.
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در پاسخ رئيس كل بانك مركزى به پرسش 

خبرنگار ما مطرح شد
 دفاع «سيف»  از تسهيالت ناچيز 

بانك ها به خسارت ديدگان حوادث طبيعى
خليل خانه: رئيس كل بانك مركزى، سيســتم بانكى را از 
تخصيص تسهيالت ناچيز به خسارت ديدگان حوادث طبيعى 

تبرئه كرد.
سيف در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنى براينكه تخصيص 
تنها 20ميليون تومان تسهيالت 15ساله براى زلزله زدگان 
خراسانى بســيار ناچيز است و خسارت ديدگان با اين مبلغ 
حتى نمى توانند خانه هايشان را نوسازى كنند، اظهار داشت: 
برآورد ميزان تســهيالتى كه در اين گونه حوادث و بالهاى 
طبيعى به خسارت ديدگان پرداخت مى شود، توسط سازمان 
مديريت و برنامه ريزى تعيين و مصوبه آن به دولت پيشنهاد 
مى شود. وى با بيان اينكه بايد به امكاناتى كه براى تخصيص 
ايــن منابع وجود دارد هم توجه كنيــم، افزود: تالش  ما نيز 
اين اســت كه آنچه را تكليف شده و رقمى را كه در دولت به 

تصويب رسيده بسرعت انجام دهيم.
به گفته وى اگر هم قرار باشــد، تجديد نظرى در اين زمينه 
صورت گيرد، نياز به بررســى و اعتبار سنجى دارد كه بحث 

بعدى است.

مديرعامل هالل احمر اين استان اعالم كرد
 آمادگى كمتر از 10 درصد گيالنى ها در 

مخاطرات
رشــت- خبرنگار قدس: مديرعامل جمعيت هالل احمر 
گيالن با بيان اينكه كمتر از 10 درصد مردم اســتان در برابر 
مخاطرات آمادگى دارند، گفــت: ارائه آموزش هاى امدادى و 
توجه مردم به كسب مهارت هاى اوليه امداد و نجات ضرورى 

است.
ولى پور در نشست خبرى در جمع خبرنگاران به اجراى طرح 
ملــى خادم (خانواده آماده در مخاطرات) با هدف آمادگى در 
برابر مخاطرات و افزايش تاب آورى جامعه در حوادث اشــاره 
و اظهار كرد: در اجراى ايــن طرح 8610 خانواده گيالنى از 

آموزش چهره به چهره اين جمعيت بهره مند مى شوند.
وى با بيان اينكه طرح ملى «خادم» از دهه فجر سال گذشته 
در گيالن آغاز شده، خاطرنشان كرد: اين تعداد از خانواده ها، 
به مدت يك سال از آموزش هاى الزم اين جمعيت به صورت 

چهره به چهره برخوردار مى شوند.

 واريز 222 ميليارد ريال اعتبارات 
عمرانى به حساب دستگاه هاى اجرايى يزد

يزد: رئيس خزانه معين اســتان يــزد گفت: 222 
ميليارد ريال اعتبار عمرانى اســتان يزد به حســاب 

دستگاه هاى اجرايى واريز شد.
سعيد نورايمانى در نشست ذى حسابان دستگاه هاى اجرايى 
اســتان يزد اظهار داشــت: از اين ميــزان 66 ميليارد ريال 
عمومــى و بقيه از محل اعتبارات ســاير منابع اســت. وى 
افزود: دســتگاه هاى اجرايى بايد طبق قانــون، موافقت نامه 
و شــرح پروژه، ايــن اعتبار را هزينه كننــد. نورايمانى از در 
اختيار گذاشتن اعتبارات اسناد خزانه اسالمى بابت مطالبات 
شهردارى ها در ســال 95 به دستگاه هاى اجرايى خبر داد و 
خاطرنشان ساخت: در اين زمينه 200 ميليارد ريال در اختيار 

دستگاه ها قرار خواهد گرفت.
وى مهلت مصرف اين اعتبارات را آخر تيرماه بيان كرد و گفت: 
در ســال جارى، سازوكار صدور و انتشار اوراق خزانه اسالمى 
به استان تفويض شد و اين كار از طريق بانك ملى به عنوان 

بانك عامل انجام مى شود.

 بزرگ ترين شهرك گلخانه اى كشور در 
ورامين راه اندازى مى شود

ورامين - خبرنگار قدس: رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
استان تهران از راه اندازى بزرگ ترين شهرك گلخانه اى كشور 

در شهرستان ورامين خبر داد.
منصــورى در بازديد معاون امور عمرانى اســتاندار تهران از 
پروژه هاى عمرانى، خدماتى و كشاورزى شهرستان ورامين، 
گفت: اجراى پروژه ســاخت بزرگ ترين شــهرك گلخانه اى 
كشــور در منطقه حصارگلى شهرستان ورامين سال ها قبل 
طراحى شده بود كه به داليل گوناگون از جمله تأمين نشدن 

زيرساخت هاى مناسب، اجراى آن عملياتى نشده بود.
وى افزود: با توجه به سياســت هاى دولت در توسعه بخش 
كشــاورزى، راه اندازى اين شــهرك با هدف توليد و ايجاد 
فرصت هاى شغلى با برگزارى جلسات مشترك با وزير جهاد 
كشــاورزى و شركت شهرك هاى كشــاورزى در دستور كار 

سازمان جهاد كشاورزى استان تهران قرار گرفت.
وى اظهار كرد: راه اندازى اين شــهرك گلخانه اى به تأمين 
زيرســاخت هاى الزم از جمله آب، برق، گاز، شــبكه آبيارى 
داخلى و خيابان كشــى نياز داشــت كه با كمك وزير جهاد 
كشــاورزى و مسئوالن استان، 90درصد از اين زير ساخت ها 

تأمين شده است.
منصورى بيان كرد: هم اكنون آب مورد نياز شــهرك با بهره 
گيرى از دو حلقه چاه با آب دهى 50ليتر در ثانيه تأمين شده 

و انتقال برق و خيابان كشى هاى مورد نياز اجرا شده است.
وى گفت: فاز نخســت اين شــهرك گلخانه اى با وســعت 
104هكتار در چارچوب قانون و از طريق شركت شهرك هاى 
كشاورزى به دانش آموختگان كشــاورزى و سرمايه گذارى 
عالقه مند به فعاليت در حوزه گلخانه واگذار شده و در خرداد 
ماه امسال، نخستين ســازه گلخانه اى اجرا وعمليات توليد 

محصوالت كشاورزى در اين شهرك آغاز مى شود.
وى افزود: با بهره بردارى از فاز نخســت اين شهرك صنعتى، 
600نفر از دانش آموختگان كشــاورزى به صورت مستقيم 
مشغول به كار مى شوند و در فصل برداشت، حدود 3000 نفر 

نيز به صورت موقت به فعاليت مى پردازند.

پرسش هاى معدنكاران «زمستان يورت» آزادشهر از نعمت زاده:

 فخرفروشى با پيراهن سفيدچرا قبل از حادثه معدن گلستان صداى كارگران شنيده نمى شد؟
در كارخانه معدن زغال سنگ نور

 راه دانا- هفته نامه «بالغ»: در هفته منتســب به كارگر، 
متوليــان مازندران و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به 
همراه نماينده مردم نور از معدن گلندرود اين شهرســتان 

بازديد كردند.
اقدامى كه شــايد به ظاهر خوشــايند باشد و به نوعى اعالم 
شود كه مسئوالن اســتانى و ملى به فكر كارگران هستند، 
اما عكس هاى منتشر شده از اين ديد و بازديد نشان از نوعى 

فخرفروشى متوليان نسبت به كارگران دارد.
وقتى مســئولى قرار اســت خودش را با كارگر همنوا نشان 
دهــد، حداقل در ظاهر امور بايد به اين مســائل توجه كند. 
ائمه اطهار(ع) وقتى قرار بود به ديدن افراد محروم بروند، سر 
ســفره آن ها حاضر شــده و با آن ها غذا مى خوردند و تالش 
مى  كردند كه خودشان را به افراد فقير و نيازمند نزديك كنند 
و با وجود توان مالى مناســب زندگى تجمل آميز نداشتند. 
وقتى كسى قرار است، مسئول يك كشور اسالمى باشد و درد 

و رنج محروم را حس كند، بايد با آن ها همنوا باشد.
يك كارگر با افتخار از اينكه پيامبر(ص) دستش را بوسيده، 
بــراى روزى حالل تالش مى كند و به خودش مى بالد، اما از 
مســئولى كه تالش دارد از محيط كار كارگر براى خودش 
نردبانى بسازد، بيزار است. آنچه در اين عكس ها ديده مى شود 
در نگاه اول، فخرفروشى متوليان امور نسبت به كارگران زغال 
سنگ اســت در حالى كه ادب حكم مى كرد كه وقتى قرار 
است در محيط كارگرى آن هم معدن حضور پيدا كنيد، لباس 

متناسب با معدن مى پوشيديد.
حداقل براى اينكه درد و رنج جامعه كارگرى را حس كنيد 
و در ايام منتســب به كارگران در اين معدن حضور يافتيد، 
كافى بود كه يك ســاعت در محيط معــدن كنار كارگران 
قرار مى گرفتيد. اگر بازديد شما براى در جريان قرار گرفتن 
وضعيــت اين معدن بود كه نياز به اين همه لشكركشــى و 

گرفتن عكس هاى يادگارى نبود.

معاون سازمان ميراث فرهنگى عنوان كرد
 پرداخت 50درصدى

هزينه مرمت خانه هاى بومگردى

 معاون ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى كشــور از پرداخت 50درصد هزينه هاى 
مرمــت خانه هاى بوم گردى و80درصد حمام هاى ســنتى 

خبرداد.
طالبيان در نشســت گردشگرى با محوريت قنات قصبه در 
گناباد گفت: قنات قصبه گناباد يكى از افتخارات جهانى است 
و در پروژه ثبت جهانى 11 قنات ايرانى، به عنوان مادر قنات ها 

از آن ياد شده است.
وى گفت: با توجه به اينكه قنات قصبه گناباد در سال گذشته 
ثبت جهانى شده اســت، انتظار مى رود از سال آينده شمار 
زيادى از گردشگران خارجى براى بازديد از اين قنات به گناباد 
ســفر كنند، بنابراين افزون بر آماده سازى قنات قصبه، ساير 
ظرفيت هاى گردشگرى گناباد بايد براى بازديد گردشگران 
آماده شود. طالبيان افزود: دولت بايد در راستاى امور قنوات، 
تنها نقش نظارتى و حاكميتى داشــته باشــد و قنوات بايد 

توسط مردم مديريت شود.
معاون ميراث فرهنگى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى كشور بابيان اينكه يكى از اهداف ثبت جهانى 
قنات قصبه گناباد، حفظ آن بود، تصريح كرد: نبايد نوسازى 
در منطقه قنات قصبه صورت گيرد چون گردشــگرانى كه 
براى بازديد اين قنات به گناباد ســفر مى كنند، گردشگران 
فرهنگى و به دنبال مشاهده حقايق هستند لذا هر اقدامى كه 
در محيط قنات قصبه صورت مى گيرد بايد با اولويت حفظ 

اصالت اين اثر تاريخى باشد.
طالبيان ادامه داد: در حاشــيه توجه به قنات قصبه بايد به 
احياى خانه هاى قديمى براى اقامتگاه هاى بومگردى توجه 
شــود و در اين راستا اگر مالك يا بخش خصوصى تمايل به 
مشاركت در اين بخش داشته باشند، سازمان ميراث فرهنگى 
50 درصــد هزينه احياى اين خانه هــا را به صورت بالعوض 

پرداخت مى كند.
وى خاطرنشان كرد: همچنين اين سازمان 70 تا 80 درصد 
هزينه احياى حمام هاى ايرانى را پرداخت مى كند زيرا حفظ 
اصالت ايرانى براى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 

گردشگرى كشور مهم است.

عضو شوراى شهر سارى در گفت وگو با قدس:
 شهردارى سارى بشدت فربه شده است

سارى - خبرنگار قدس: عضو شوراى شهر سارى از فربه 
شدن شــهردارى از نظر نيروى انسانى گاليه و در پاسخ به 
پرسش قدس اظهار كرد: كمتر از انگشتان يك دست نيرو به 

شهردارى معرفى كردم.
ســيد محمد جعفرى در گفت وگو با خبرنگار ما زياد شدن 
نيروى ناكارآمد در بدنه شهردارى را ميراث گذشتگان خواند و 

گفت: اين روند را خالف مصالح شهر مى دانم.
وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا كاركردهاى شوراهاى 
اسالمى براى شهرها مناسب است، خاطرنشان كرد: شوراها 
هنوز به بلوغ كامل نرسيده اند، اما گفتمان مردم در مديريت 
شــهرى بوده و نگاه و نياز مردم را به ســمع مديران شهرى 
مى رسانند. عضو شوراى شهر سارى برآيند عملكرد شوراى 
چهارم ســارى را مثبت خواند و يادآور شــد: شوراى چهارم 
سارى تحول خوبى در عمران و آبادانى شهرى رقم زد و سطح 

توقعات مردم را باال برد.
جعفرى با اشــاره به اينكه 450 پروژه به صورت همزمان در 
سطح شهر سارى در دست اجراست، از افتتاح 300 ميليارد 

تومان پروژه شهرى در نيمه شعبان خبر داد.

مشهد - فاطمه معتمدى   چادر به عنوان نماد ملى 
و اسالمى يكى از پر مصرف ترين كاالها در بازار پوشاك 
و مايحتاج بانوان محسوب مى شود كه متأسفانه همچنان 
اين بازار پر مشترى در قبضه كشورهايى مانند ژاپن، كره 
و چين است و ايران سهمى از اين بازار ندارد و نياز كشور 
را چرخ كارخانه هاى كشــورهاى ياد شده كه براى ايران 
همراه است با خروج قابل توجهى ارز، تأمين مى كند. اين 
در حالى اســت كه انتظار مى رود، حداقل در مشهد كه 
يكى از قطب هاى صنعتى كشور است و با توجه به حضور 
چندين ميليون زائر و مسافر با هدف پاسخ گويى به نياز 
زائران در تأمين سوغات و نيز جمعيت حدود 5 ميليونى 
ساكن، كارخانه توليد چادر مشكى ايجاد و از اين بازار پر 

سود، سهمى نيز عايد استان و كشور شود.

  فخر فروشى با چادرهاى ميليونى 
چند سالى است چادر تقريباً وارد گردونه تجمالت و فخر 
فروشــى شده اســت و البته بازار هم اين تقاضاى رو به 
افزايش را بى پاســخ نگذاشته به طورى كه خريد و تهيه 
چادر چند صد هزار تومــان و گاه چند ميليون تومانى 

آب مى خورد.

 چادرهاى 4 ميليون تومانى
كيان راد يكى از فعاالن حوزه فروش چادر مشــكى در 
مشهد است. به گفته وى قيمت چادر مشكى از 50 هزار 

تومان تا 2 و حتى 4 ميليون تومان است.
وى مى گويــد: چادرهاى گران قيمت برنــد و طرح دار 
هستند و كار دست بر روى آن انجام شده است و كيفيت 
و عمر استفاده طوالنى دارد و البته مشتريان خاص خود 

را نيز دارد.

 چادر توليد ويتنام و اندونزى 
وى مى افزايــد: چــادر مشــكى به ترتيــِب كيفيت از 
كشــورهايى مانند ژاپن، كره، چين، ويتنام و اندونزى با 
تنوع قيمتى متفاوت وارد مى شود و خريداران، بسته به 

توانايى مالى، آن را انتخاب و خريدارى مى كنند.

 توليد وطنى؛ صفر
وى در خصوص سهم توليدات داخلى از بازار مصرف چادر 
مشكى اظهار مى دارد: حدود هشت سال پيش توليدات 
يك كارخانه مستقر در اراك در بازار بود، اما اكنون نيست. 
نكته مهم اينكه توليدات وطنى در حوزه چادر مشــكى 
گران خواهد بود و توان رقابت با مشابه خارجى را ندارد به 

طورى كه در همان سال ها قيمت هر قواره چادر مشكى 
با برند كيميا 250 هزار تومان بود در حالى كه برخى از 

برندهاى چادر مشكى ژاپن 100 هزار تومان بود.
وى با تأكيد بر اينكه هم اكنون نيز حرف و حديث هايى 
در خصوص سرمايه گذارى در حوزه توليد چادر مشكى 
در ايران مطرح است، تصريح مى كند: مطمئن باشيد اگر 
جنس توليد ايران باشــد به هيچ عنوان حاضر نيستيم 
دينــارى به اعراب (براى ترخيص چادر به ايران) وپول و 
ارزى به ژاپن و كره براى خريد چادر مشكى بپردازيم و 
حتماً توليدات داخل را با افتخار عرضه مى كنيم، اما اآلن 

ايران سهمى در توليد چادر مشكى ندارد.

  بازار كم رونق
وى دربــاره رونق بــازار خريد و فروش چادر مشــكى 
مى گويد: چادر مشكى يكى از نيازهاى اصلى بسيارى از 
خانوارها اســت. بنابراين بسته به توان خريد خود براى 
تهيه چادر اقدام مى كنند هر چند نســبت به گذشته، 

بازاركم رونق تر شده است.
وى با اشــاره به ســابقه 10 تا 12 ســاله خود در حوزه 
فروش چادر مشــكى بيان مى كند: به طور تخصصى در 
اين حرفه مشغول هســتيم و فقط و فقط فروش چادر 
مشــكى را داريم و نكته مهم اينكه در اين بازار رضايت 
مشترى و كيفيت حرف اول را مى زند. بنابراين به لحاظ 
توجه به اين دو اصل مهم در همين وضعيت كنونى بازار 
20 خانوار از اين فروشــگاه كه چند شعبه نيز دارد، نان 

مى خورند.

  نخ طال در چادرهاى ميليونى 
متصدى يكى ديگر از فروشــگاه هاى چادر مشــكى در 
مشــهد نيز مى گويد: چادر مشكى را بسته به كيفيت، 
مى توان از 90 هزار تومان تا بيش از 2 ميليون تومان در 

بازار يافت و خريدارى كرد.
وى كه سابقه بيش از 40 ساله فعاليت در حوزه فروش 
چادر مشكى دارد، مى افزايد: دو تا پنج درصد مشتريان، 
خريدار چادرهاى مشــكى چند ميليونى هســتند. اين 
چادرها طرح دار و داراى نگين هســتند و حتى نخ طال 
در آن ها به كار رفته اســت و همه نيز توليدات برند و با 

كيفيت ژاپن و كره هستند.

 چادرهاى يكبار مصرف!
به گفته مهريزى چادر گران را عموماً خانم هاى مايه دارى 
خريدارى مى كنند كه پول برايشان به دليل تمكن وتوان 

باالى اقتصادى مهم نيست و البته نكته مهم ديگر اينكه 
تنها يك بار از آن استفاده مى كنند! 

 فرهنگى كه بايد تغيير كند
وى درباره ضرورت ايجاد كارخانه توليد چادر مشكى به 
عنوان تأمين كننده بخشى از سوغات مورد نياز زائران و 
همچنين تأمين نياز مردم در مشــهد با توجه به سفر و 
حضور ساالنه 27 ميليون زائر و درآمد زايى از اين محل 
تأكيد مى كند: به هيچ وجه اين امر موفق نخواهد بود چرا 
كه مردم حاضر به خريد چادر ايرانى نيستند، حتى اگر 

كيفيت آن با نوع خارجى برابرى كند.
وى ادامه مى دهد:40 سال است در اين حرفه مشغول به 
كارم و ذائقــه ايرانى را بارها امتحان كرده ام. اگر بهترين 
قواره چادر مشــكى ژاپنى را نشــان دهيد و بگوييد كه 
ايرانى اســت، حاضر به خريد آن نيستند، ولى حاضرند 
بى كيفيت ترين چادر ژاپنى را خريدارى كنند. بنابراين اگر 
كارخانه اى هم ايجاد شود، موفق نخواهد شد و فرهنگ 

مردم بايد تغيير كند.
وى عمر متوســط يك چادر ژاپنى با كيفيت را بيش از 
10 سال مى داند و مى افزايد:50 درصد چادر هاى مشكى 
موجود در بازار، ژاپنى و مابقى ســهم كره اســت و نوع 
چينى و ديگر كشــورها به دليل كيفيت پايين ســهم 

چندانى ندارد.

 چادرهاى رنگى 500 تا 600 هزار تومانى 
وى درباره چادرهاى رنگى گران قيمت نيز مى گويد: چادر 
رنگى از قواره 25 تا 600 هزار تومان در بازار موجود است 
كه نوع 25 تا 35 هزار تومانى آن ايرانى و عمدتاً نخى و 
توليد كاشان و رى است، اما چادرهاى رنگى گران قيمت 
500 تــا 600 هزار تومانى توليد كره و چين اســت كه 
مشتريان خاص خود را دارد و به عنوان مثال براى عروس 

خريدارى مى شود.         

بازار سياه چادر مشكى در مشهد

در نامه  شماره 54855 
مورخ 20 تير 1390 
كارشناس اداره كل 

معادن، مديركل دفتر 
فنى از گازخيز بودن اين 

معدن خبر داده بود و 
درخواست تعطيلى اين 

معادن را كرده بود

بــرش
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ساعتى پاى درد دل يك نانواى مشهدى

تنور دلم ديگر گرم نيست!
رضا طلبى  ســفره هــر ايرانى بدون نان 
رنگ و لعابى ندارد و تا نانى در سفره نباشد 
اگر بهترين غذا را هم صرف كنى، انگار چيز 
گمشــده اى در سفره بوده است كه لذت آن 
غذا را از بين برده است. بعضاً اسراف هاى نان 
سبب مى شــود كه فارغ از احترامى كه بايد 
به اين نعمت نهاده شــود، نسبت به زحمات 
و تالش هايى كه افــراد مختلف درحرارت 
داغ نانوايى ها انجام مى دهند بى اعتنا باشيم 
و اگــر پاى درد دل اين قشــر از جامعه نيز 
بنشــينى صحبت هايى دارند به داغى نانى 

كه تازه پخته شده است. 
يك نانــوا در اين زمينه مى گويد: نانوايى در 
شرايط كنونى چيزى جز مشقت و ناراحتى 
ندارد، در گذشــته به ازاى هر 1500نفر در 
يك محله مجوز يــك نانوايى مى دادند، اما 
اكنــون وجب به وجب مانند قــارچ نانوايى 
وجود دارد، شاطرى كه روزى سه هزار چانه 
مى زند و ســاير افراد را كه در سرما و گرما و 
در حــرارت باال در اينجا كار مى كنند و آخر 
ســر هم چشمشان به دست تو است را بايد 

راضى نگه داشت.
شاطر حســين در ادامه به قدس مى افزايد: 
آرد خوب و با كيفيــت در اختيار نانوايى ها 
قــرار نمى دهنــد، اين در حالى اســت كه 
بازرســان و مردم هميشــه توقع نان خوب 

دارند.
 او كه به گفته خودش 50سال از عمرش را 
دراين شــغل در مناطقى از مشهد گذرانده 
اســت، ادامه مى دهد: اكنــون اگر 100متر 
مكان داشته باشــى، مجوزنانوايى را سريع 
مى دهند، به گونه اى كه اكنون در سه طرف 

ما نانوايى وجود دارد.
وى كه وظيفه پاچــال دارى را هم خودش 
برعهــده دارد، تصريح مى كند: هميشــه به 
نيروهايــم گفته ام چونه ها را ســنگين و به 
ســود مردم بردارند، اگرچــه برخى از اين 
نانوايى هــاى جديــد عقيده اى بــه اين امر 
ندارند و دنبال منافع خودشــان هســتند تا

 مشتريان. 
از طرفــى فشــار در شــرايط كنونــى بر 
نانوايى هاى تعاونى اســت و نانوايى هاى آزاد 
و پخــت وجود ندارد، اگر در بــاره آن ها به و نظارتــى بر آن ها درخميــر، چونه، قيمت هر كارى كه دوســت دارند انجام مى دهند 

اتحاديه ها نيز شــكايت و انتقادى كنيد، در 
پاسختان مى گويند كه از آن ها خريد نكنيد!
وى مى افزايــد: در شــرايط كنونى اگر فقط 
مــكان اين نانوايى را اجــاره بدهم، دو برابر 
درآمد نانوايى،درآمد دارم، اما به خاطر عشق 
وعالقه به اين كار، تأمين معاش پنج خانواده 
و تهيــه نان گرم براى ســفره هاى مردم كه 
اين روزها حال و روزخوبى ندارند و شــايد 
تنها اميدشان به همين نان ما باشد، تاكنون 
ادامه داده ام، با اينكه هرســال نرخ گاز،آب، 
برق وهزينه هاى دســتمزد بســيار افزايش 
مى يابد، اما قيمت نــان همان قيمت قبلى

 است.
او اظهــار مى دارد: از طرفى شــركت آب و 
فاضالب براى طرح اگو دوســال است از ما 
حدود 2ميليون تومان پول گرفته است، اما 
هيچ خبرى از آن ها نيســت كه براى تخليه 
چاه بايد هنوز هزينه پرداخت كنم، اگرچه در 
ابتدا تهديد كردند اگر اين مبلغ را پرداخت 

نكنى آب نانوايى ات را قطع مى كنيم.

آب و �وا
 انتظار بارش رگبارى باران همراه با 

وزش باد در خراسان رضوى 
قدس: با عبور متناوب امواج ناپايدار و بارشــى از روى استان 
خراســان رضوى، انتظار داريــم، امروز عمدتاً در ســاعات 
بعدازظهر به بعد بارش هايى به شكل رگبار و رعد و برق بيشتر 
در نيمه شمالى، نواحى غربى و در بخش هايى از جنوب استان 

داشته باشيم. 
در حين فعاليت امواج مذكور، ســرعت وزش باد در ســطح 
استان گاهى شديد همراه با گرد و خاك پيش بينى مى شود. 

امروز در غالب نقاط اســتان تغييرات دمايى نظم نداشــته، 
اما قابل مالحظه نيز نيســت. بر اين اساس براى امروز اغلب 
نواحى خراســان رضوى آسمانى قســمتى ابرى با مه رقيق 
صبحگاهى يا غبار صبحگاهى و در بعضى ســاعات بويژه در 
ساعات بعدازظهر به بعد رشد و افزايش ابر همراه با رگبار باران 
با احتمال رعد و برق گاهى با وزش باد شديد همراه با گرد و 

خاك پيش بينى شده است.

��ر
معاون استاندار تأكيد كرد

 تسريع در بازسازى روستاهاى
 زلزله زده بخش رضويه

قدس: با حضور معاون استاندار و فرماندارمشهد جلسه بررسى 
و پيگيرى بازســازى روســتاهاى بخش رضويه روز گذشته 

درمحل مسجد روستاى كالته منار برگزارشد.
اين جلسه باحضور معاون عمرانى فرماندار، بخشدار رضويه، 
رئيس بنيادمسكن، مسئول اعتبارات بانك مسكن، دهياران و 
شوراهاى روستاى زلزله زده و برخى معتمدين محلى برگزار 

شد. 
در اين جلسه بخشدار و هريك از نمايندگان روستاها مشكالت 
و پيشنهادات خود را مطرح و مسئوالن بانك و بنياد مسكن 
نيز گزارشــى از عملكرد و آخرين اقدام هاى انجام شده، ارائه 

كردند.
فرماندارمشهد هم با اشاره به تأكيد استاندار خراسان رضوى 
براى اتمام كار بازسازى تا اواسط مهرماه گفت: آواربردارى بايد 
تسريع شــود و نمايندگان بنياد و بانك مسكن وسايرادارات 
ذيربط، الزم است در روســتاها حضوريابند و كارهاى ادارى 
را انجام دهند ودهياران وشوراهاى محل نيزبا تالش وجديت 
بيشترى مشاركت مردم راجلب كنند تا براى اعطاى وام وانجام 
جدى بازسازى مشكلى نباشــد. وى  معاون عمرانى خود را 
مأمور كرد تا پيگير دريافت پاسخ استعالمات وتشكيل  كميته 

فنى مربوطه براى طرح ومحدوده روستاها شود.
گفتنى است در شــماره گذشته گزارشى با عنوان «انتقاد از 

كندى عمليات آوار بردارى در پسا زلزله » به چاپ رسيد.

معاون اجتماعى وزير بهداشت در نيشابور:
 رويكرد سالمت جامعه محور
 فرهنگ سازى و آموزش است

نيشابور- خبرنگارقدس: نخستين مجمع منطقه اى سالمت 
دانشــكده علوم پزشكى نيشــابور با حضور معاون اجتماعى 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى در فرهنگسراى 

سيمرغ نيشابوربرگزارشد.
معاون اجتماعى وزير بهداشــت در نيشــابور اظهار داشت: 
كاردرحوزه خيرسازى بسيار ارزشمند است وخيرسازى باقيات 

و صالحات ماندگار است.
دكترمحمد هادى ايازى گفــت: از برنامه هاى حوزه معاونت 
اجتماعى اين است كه مردم به فكر سالمتى خودشان باشند و 

اين نخستين رويكرد در سالمت جامعه محور است.
در  ســالمت  منطقــه اى  مجمــع  نخســتين  در  وى 
نيشابورخاطرنشان كرد: رويكرد سالمت جامعه محور يعنى 
توجه به موضوع فرهنگ ســازى و آموزش مردم و توجه به 

اقدام هاى پيشگيرانه است.
دكتر حميد گرمابى، نماينده مردم شهرســتان هاى نيشابور 
و فيروزه در مجلس شــوراى اسالمى نيزگفت: بايد از دولت 
به ســبب اجــراى طرح تحول نظام ســالمت تشــكر ويژه 
كرد. رئيس دانشكده علوم پزشكى نيشابور نيز عنوان كرد: مايه 
افتخار اســت كه امروز همه مسئوالن نيشابور به اين اجماع 
رسيده اند كه براى توسعه بخش سالمت نيشابور بايد تالش 

كنند.
دكتر محســن عظيمى نژاد افزود: يكى از اولويت هاى دولت 
آينده بايد حوزه سالمت باشــد و نامزدها بايد براى سالمت 

مردم برنامه داشته باشند و اين يك مطالبه عمومى است.
رئيس دانشكده علوم پزشكى نيشابور تصريح كرد: برنامه طرح 
تحول سالمت نقطه عطفى در نظام سالمت جمهورى اسالمى 

ايران است.

يك مسئول در گفت و گو با قدس :
  سخت گيرى بانك ها فرش دستبافت 

خراسان شمالى را بر دار ماندگار كرده است

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس اتحاديه فرش و صنايع 
دستى خراســان شــمالى گفت: در حال حاضر نبود بازار 
فروش مناســب، مهم ترين مشــكل توليدكنندگان فرش 

دستبافت استان است.
حســين ايزانلو در گفــت و گو با خبرنگار مــا اظهار كرد: 
خراسان  شمالى يكى از استان  هاى توليد كننده فرش است 
و مشكالتى در اين حوزه وجود دارد كه نيازمند توجه ويژه 

مسئوالن است.
وى گفت: نبود بازار فروش مناسب، سختگيرى بانك ها و... 
از جمله مهم ترين مشكالت توليدكنندگان فرش دستبافت 
خراســان شمالى است كه بايد در ســال اقتصاد مقاومتى، 
توليــد و اشــتغال اين مشــكالت كاهش يابــد و برطرف

 شود.
ايزانلو با اشاره به مزيت هاى اقتصادى فرش دستبافت افزود: 
توجه به اين حوزه و رفع مسائل آن باعث اشتغال زايى بيشتر 

و رونق اين بخش در استان خواهد شد.
وى تأكيد كرد: براى پيشــرفت فرش استان بايد مطابق با 
ســليقه بازار و رعايت استانداردهاى الزم پيش رفت و بايد 
بافنــدگان و افراد مرتبط با حوزه فرش با همكارى يكديگر 
ضمن حفظ اصالت و نقش فرشــى مطابق با استانداردها، 
ســاليق، با كيفيت، به دور از مشكالت زيست محيطى و... 

توليد كنند.
ايزانلو گفــت: بايد زمينه حضور تاجران فرش اســتان در 
نمايشگاه هاى فرش فراهم شود چراكه اين امر كمك شايانى 

به امر بازاريابى فرش خواهد كرد.
وى تصريح كرد: براى اينكه يك تاجر فرش در يك نمايشگاه 
حضور يابد، بايد تمامى هزينه هاى خود را پرداخت كند، اما 
هزينه حضور در يك نمايشگاه باالست و بايد دولت در اين 

زمينه كمك كند.

 كشاورزان خراسان جنوبى 77 ميليارد 
ريال غرامت گرفتند

بيرجند-خبرنــگار قدس: مدير صنــدوق بيمه جهاد 
كشاورزى استان خراســان جنوبى گفت: 77ميليارد ريال 
غرامت خســارت ديدگان بخش كشاورزى خراسان جنوبى 

واريز شد.
 جــواد غنچه در بازديد مزارع خســارت ديده كشــاورزى 
استان اظهار داشت: اين مبلغ براى طلب بيمه كشاورزان و 
دامداران خسارت ديده از عوامل مختلف طبيعى و حوادث 
زيرپوشش صندوق بيمه براى ســال زراعى 95-94 واريز 

شد.
وى مجمــوع طلب بيمــه گــذاران در اين ســال زراعى 
را براســاس تعرفه هــاى بيمــه 151 ميليــارد ريال اعالم 
كــرد و افزود: از اين مقــدار، تاكنــون 122 ميليارد ريال 
غرامــت بيمه كشــاورزان و دامــداران پرداخــت و مابقى 
آن بــه صــورت تهاتر بــا بهره برداران محاســبه شــده

 است .
وى بيشترين عامل خسارت به كشاورزان را سرما دانست و 
افزود: بيشترين خسارت به اراضى كشاورزى شهرستان هاى 

قاين، سرايان و بشرويه وارد شد.
وى بيان كرد: ســال زراعى گذشــته 35 هزار و600 بيمه 
گذار بخش كشاورزى و دامدارى با صندوق بيمه كشاورزى 

قرارداد منعقد كرده اند.

يك نان و هزار نرخ
وقتى از شاطر حسين مى پرسم كه چرا قيمت نان در نانوايى هاى مختلف متفاوت 
اســت، مى گويد: مايه خميرى كه تا چند سال پيش كيلويى 50هزار تومان بود، 
اكنــون بايد كيلويى 180هــزار تومان بخرم، آرد كيســه اى 22هزارتومان را بايد 
كيســه اى 33هزار تومان تهيه كنم بهداشت، بيمه، دارايى و آب و فاضالب هم كه 
حسابشــان جداســت، ولى ما با همان قيمت ثابت نان را به مردم مى دهيم. دل 
پردردى دارم، اما كسى پاسخگو نيست.درآمد امروز در نانوايى آزاد است كه به كمى 
خمير مواد افزودنى وسبزى مى زنند و به هرقيمتى آن را به فروش مى رسانند. برخى 
افراد نيز بركت نان و نانوايى را كه در دين اسالم از جايگاه و احترام خاصى برخوردار 
است و بر گرامى داشتن و پرهيز از اسراف آن توصيه هاى زيادى شده است زير سوال 
برده اند وازاين شغل شريف و حالل به دنبال كسب درآمدهاى نامشروع و مشكوك 
هستند و بدون توجه به وزن چونه، به كارگيرى شاطر ماهر و آزموده، نان بى كيفيت 
پخت مى كنند و با قراردادهايى كه با دامدارى و گاودارى ها منعقد مى كنند، نانى را 
كه با آرد مصرفى پخت مى شود را با قيمت هاى باال به آن ها مى فروشند. در حالى 
كه من حتى براى تحويل نان به مردم بر خالف خيلى ازرويه هاى مسئوالن پارتى 

بازى نمى كنم.
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 شهردار در گفت و گو با قدس خواستار شد

راه هاى دسترسى بيشتر براى طرقبه

گپ

هنگامه طاهرى  اگر شــهردارى مشهد 
در بودجه بندى امسال تعريض پل پرتوى 
را مد نظر قرار دهد، معضل ترافيك مسير 

طرقبه به مشهد برطرف خواهد شد.
شهردار طرقبه ضمن اظهار اين مطلب به 
قدس گفت: يكى از برنامه هاى كوتاه مدت 
طرقبه حل مشكل ترافيك مشهد- طرقبه 
بخصوص در ايام پيك اســت كه عالوه بر 
استاندارى نيازمند كمك راه و شهرسازى 

است.
على رضا خادم پير اظهار داشــت: با توجه 
بــه اينكه طرقبه با 20 هــزار جمعيت،در 
جوار شهر ســه ميليونى مشــهد ميزبان 
زائران امام هشــتم (ع) اســت،همواره در 
مسيرهاى دسترسى با معضل ترافيك روبه 

رو مى شود.
او استقبال گردشگران از طرقبه را در سال 
گذشــته 15 ميليون و 200 هزار خودرو 

عنوان كرد.
وى افزون بر اين در مورد دسترســى هاى 
طرقبــه به تعريــض بلوار امــام خمينى 
و فرهنگ بــه طول 7 كيلومتر اشــاره و 
محدوده آن را از طرقبه تا چاليدره عنوان 

كرد.

او در مورد گســترش راه هاى دسترســى 
اضافه كرد: شــهردارى طرقبه در راستاى 
بهبود  گردشگران همچنين  تكريم حقوق 
آسفالت مسير روستاهاى حصار،مايان،ازغد 
توجــه ويژه كرده و عالوه بر آن ها اقدام به 
احداث يك پل در يك كيلومترى حصار و 
پلى بزرگ نيز در ورودى اين روستا نموده 

است.
وى در مــورد يكــى از برنامه هــاى بلند 
مدت طرقبه با اشــاره به كنارگذر جنوبى 
شــهر مشــهد بيان داشــت: هم اكنون 
شهردارى هاى طرقبه و مشهد و استاندارى 
براى اتصال كنارگذر شهر مشهد به طرقبه، 
كارگروه تشــكيل داده انــد كه حصول آن 
در راســتاى تســهيل تردد گردشــگران 
زمانبر بــوده و از برنامه هــاى بلند مدت

 است.
او در خصوص ارتقاى گردشــگرى طرقبه 
افزود: طرح جامع گردشــگرى طرقبه در 
آخريــن مرحله مطالعات اســت و پس از 
مصوب شدن با سرمايه گذارى مناسب به 

مرحله اجرا در خواهد آمد.
او در اين مورد بــه ارتقاى 170 هكتار از 
منطقه گردشگرى چاليدره نيز اشاره كرد.

 وى عالوه بر اين خاطر نشــان كرد: شهر 
طرقبه هر ساله با افزايش ورود گردشگران 
روبه رو مى شود و اين مهم ايجاب مى كند 
مســئوالن همچون گذشــته نســبت به 
اين منطقه گردشــگرى نگاه ويژه داشته

 باشند.
او همچنيــن احداث پــارك منطقه عزيز 
منصــور در مســير طرقبه - بلــوار امام 

خمينــى 3 – احداث پارك تمشــك در 
خيابان صاحب الزمان پيش از ســه راهى 
طرقدر،احداث پارك تشــتريان در خيابان 
جانباز طرقبه و توســعه پارك بوســتان 
جنب دانشــگاه بينالــود را از جمله موارد 
ديگــر شــهردارى طرقبه بــراى ميزبانى 
از گردشــگران داخلــى و خارجى عنوان 

كرد. 
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