
اجراى طرح هاى احياى 
درياچه اروميه مشكل اعتبارى دارد

اردبيل به قلمرو 
تبليغ نامزدها بدل شد

استاندار آذربايجان شرقى: از تبليغات ميدانى تا تبليغات روى سنگ قبر!

از  اروميه  اســتاندار آذربايجان شــرقى 
مشكل اعتبارى براى اجراى طرح هاى درياچه 
اروميه خبر داد. اسماعيل جبارزاده استاندار 
آذربايجان شــرقى در جلسه بررسى آخرين 

وضعيت درياچه اروميه...

 اردبيل  با وجود اطــالع همه نامزدهاى 
شوراهاى شهر و روســتاى اردبيل از قوانين 
انتخاباتى، تبليغ به شيوه هاى نامتعارف آغاز 
شده و به نظر مى رسد اين اقدام ها مورد توجه 

دستگاه هاى ناظر نيست...
.......صفحه3 .......صفحه 2

كشاورزان «ميناب» فراموش شده اند
مسئوالن شعار را كنار بگذارند

جوانان همدانى 
در انتظار گشايش 

گره بيكارى

.......صفحه 2

نماينده مردم در مجلس و كارشناسان شهرستان در گفت و گو با قدس: 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

آيت اهللا مهدوى:
 دو سوم مسلمانان كنونى جهان 

عترت را كنار گذاشته اند
اصفهان - خبرنــگار قدس: عضو مجلس خبرگان 
رهبــرى و امام جمعه موقت اصفهان گفت: دو ســوم 
مسلمانان كنونى جهان، كسانى هستند كه با قرآن آشنا 
هستند، اما عترت را كنار گذاشته اند و متأسفانه شيعه 

هم گاه ناخواسته از اين مسئله غفلت كرده است.
آيت اهللا ســيد ابوالحسن مهدوى در جلسه ستاد عالى 
چهاردهمين نمايشــگاه قرآن و عترت اصفهان با بيان 
اينكه بخش قرآن در اين نمايشگاه بخوبى تبيين شده 
اســت، افزود: در سال هاى گذشــته بخش عترت نيز 
بدرستى به اين نمايشگاه اضافه شد و عنوان نمايشگاه 
به قرآن و عترت تغيير يافت.وى اظهار داشت: كسانى 
كه به اسالم ضربه مى زنند، كسانى هستند كه راه قرآن 
و عترت را از هم جدا كرده اند. همان طور كه پيدايش 

گروه هايى مانند داعش، نتيجه همين تفكر است. 
عضو مجلس خبرگان رهبرى، به برخى آيات قرآن در 
خصوص تمسك به ثقلين و توجه به قرآن و عترت در 
كنار يكديگر اشاره كرد و گفت: روش شناساندن اهل 
بيت(ع) و ترويج آموزه هاى آنان بســيار مهم است و ما 
بايد از طريق ابزارهاى جديد، شخصيت و آموزه هاى ائمه 

اطهار(ع) را در سطح جامعه ترويج كنيم. 
آيت اهللا مهدوى تصريح كــرد: چهاردهمين دوره اين 
نمايشــگاه فرصت مناسبى براى پيوند بيشتر با بخش 
عترت و شناخت بيشتر اهل بيت(ع) بويژه براى نسل 
جوان اســت زيرا جوانان امروز، افكار پراكنده اى دارند 
و دام هاى فراوانى پيش روى آن ها گسترده شده است. 
مديرعامل شركت نمايشــگاه هاى بين المللى استان 
اصفهان نيز در اين جلسه گفت: خرسنديم كه به لطف 
خداوند از ســال 83 تاكنون، 13 دوره نمايشگاه قرآن 
را در شــهر اصفهان برگزار كرده ايم و شمار مشاركت 
كنندگان نمايشــگاه از 50 نفر در ســال 83 به 209 

مشاركت كننده در سال 95 رسيده است. 
رسول محققيان افزود: طى 13سال گذشته، 115 روز 
ميزبان دوستداران قرآن و اهل بيت(ع) بوده ايم و 115 
روزِ نمايشــگاهى، تالوت قرآن و فعاليت هاى قرآنى در 

محل نمايشگاه اصفهان صورت گرفته است. 

مهدى خلج:
 مهر دامپزشكى ايران 

مورد اعتماد 180 كشور است
فارس: رئيس سازمان دامپزشكى كشور در شوراى ادارى 
دامپزشكى اردبيل با تأكيد بر اينكه سازمان دامپزشكى 
درگاه ورود كاالهاى توليدى ايران به بازار ساير كشورها 
اســت، گفت: در سال گذشــته 20 هزار و 700 مجوز 

بهداشتى صادرات براى 69 كاال صادر شده است.
مهدى خلج افزود: بازارهاى جهانى اعتماد قابل توجهى 
به توليدات دامى كشــور دارند و مهر و امضاى سازمان 
دامپزشــكى در 180 كشــور جهان مــورد اعتماد و 
اطمينان اســت.وى اظهار كرد: سال گذشته تنها يك 
مورد اختالف صدور مجوز بهداشتى را شاهد بوديم كه 

اين اختالف نيز به دليل جعل اسناد ورود كرده بود.

امام جمعه قم:
  شعارها و برنامه هاى نامزدهاى 

رياست جمهورى در راستاى خدمت 
به نظام و مردم باشد

ميهن: توليت آســتان مقدس حضرت معصومه (س) 
گفت: كسى كه به عنوان رئيس جمهور انتخاب مى شود، 
در نظر داشــته باشــد كه او  مطيع فرمايشــات ايشان 
است.آيت اهللا ســيدمحمد سعيدى صبح ديروز در آيين 
خطبه خوانــى خادمان حــرم بانــوى كرامت، ضمن 
گراميداشت سالروز والدت حضرت وليعصر(عج) گفت: در 
برپايى آيين هاى جشن، بايد كارى كرد كه مورد رضايت 

حضرت حجت(عج) باشد.
وى افــزود: در اين آيين ها، بايد بهترين هديه ها را كه 
مورد پســند حضرت حجت(عج) باشد، محضر ايشان 
ارائه كنيم؛ در محضر اين امام همام، بهترين هديه اى 
كــه مى توانيم ارائه كنيم، برآورده ســاختن انتظارات 
ايشان از ماســت. امام زمان(عج) از ما طهارت، پاكى 
از گناه و آلودگى ها، پاكى از خرافات، دورى از تعيين 

وقت زمان ظهور و... انتظار دارد.
وى بــا بيان اينكه همه ما بايد باورها و اعتقادات خود 
را اصالح كنيم، مهم تريــن وظيفه براى اين نامزدها 
و كســانى را كه از ميان آراى مردم انتخاب مى شوند 
اطاعت از ولى امر و ولى فقيه عنوان كرد و گفت: مقام 
معظم رهبرى نگرانى هــا و دغدغه هايى دارند كه در 
بيانات ايشان فراوان ديده مى شود و انتظارات و نصايح 

خود را متذكر مى شوند.
وى گفت: كســى كه اعتقاد به ولى عصر(عج) دارد، بايد 
مطيع نايب او باشد و هر شــعار و برنامه اى كه دارد، در 

راستاى خدمت به نظام و مردم باشد.

وزير جهاد كشاورزى:
 درآمدزايى و ارزآورى بخش كشاورزى 

با تكميل زنجيره توليد محقق مى شود
وزير جهادكشــاورزى گفت:  ايالم- خبرنگار قدس: 
درآمدزايى و ارزآورى در حوزه كشاورزى با تكميل زنجيره 

توليد محقق مى شود.
محمود حجتى در گردهمايى كشاورزان، بهره برداران، 
اعضاى اتحاديه ها، تشــكل ها و تعاونى هاى كشاورزى 
اســتان ايالم با بيان اينكه مرز مشــترك استان ايالم 
با كشــور عراق فرصت مناسبى براى توسعه صادرات 
محصوالت اين استان فراهم كرده است، اظهارداشت: 
عــراق يك بازار مناســب و مســاعد بــراى صادرات 
محصوالت كشــاورزى اســت و بايــد از اين فرصت 

حداكثر استفاده را كرد.
وى با اشــاره به اينكه بى سابقه ترين سرمايه گذارى ها 
در بخــش آب و خاك به عنوان اصلى ترين عوامل توليد 
و پايدارى و توســعه ملى در دولت يازدهم انجام شــده 
است، افزود: احياى 550 هزار هكتار از اراضى كشاورزى 
استان هاى ايالم و خوزستان از ديم به آبى، اجراى سامانه 
گرمســيرى مهار آب هاى مرزى و نيــز طرح هاى نوين 
آبيارى در اراضى با هدف كنترل و جلوگيرى از هدررفت 
آب و فرســايش خاك از ديگر طرح هاى مهم در حوزه 

كشاورزى بوده است.
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شير خفته نساجى خاورميانه 
سرگردان در بى تدبيرى ها!

 نبض «سيوان» 
ُكند مى زند

همدان  امــروزه چالش هايى همچــون ازدواج و بيكارى 
گريبان بســيارى از جوانان را گرفته و بخش زيادى ازعمر و 
جوانى فرد براى پيدا كردن كار مناسب و تشكيل كانون گرم 

خانواده هدرمى رود...

اردبيل   مردم اردبيل كه در ســال 86، وجود كارخانه سبالن 
پارچه را روزنه اميدى مى دانستند كه قفل هاى زنگ زده محروميت 
اين اســتان جوان را بشكند، حال با نگرانى به آينده اين كارخانه 

.......صفحه3چشم دوخته اند كه سرگردان...

تســنيم، كرمانشــاه  با توجه به تخلفات 
صورت گرفته در روند واگذارى پااليشــگاه نفت 
كرمانشــاه، متأسفانه اين پااليشگاه در زير سايه 
كارهاى سياســى و تبليغاتى دولت بسيار ارزان 

واگذار شده است.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى در گفت وگو با خبرنگار 
«تسنيم» در كرمانشــاه با بيان اينكه براساس 
مصوبــه خود دولت اين پــروژه و زمين هاى آن 
به هيچ عنوان قابل واگذارى نيســت و واگذارى 
آن تخلف محســوب مى شود، اظهار داشت: 90 
هكتار زمين اين پروژه بزرگ در منطقه بســيار 
خوبى واقع شده در حالى كه قصد فروش آن به 
قيمت بسيار ناچيزى از سوى دولت وجود دارد 

و خود اين مسئله نيز جاى تأمل بسيار دارد.

 رانت پشت پرده فروش
ســيد قاسم جاسمى گفت: به  طور قطع رانت ها 
و دست هاى پنهان و آشكار و ناپاكى پشت پرده 
فروش شــركت پااليشــگاه نفت كرمانشاه قرار 

دارد.
عضــو مجمــع نماينــدگان مجلس شــوراى 
اســالمى با اشــاره به تخلفات صورت گرفته در 
روند واگذارى پااليشــگاه نفت كرمانشاه گفت: 
متأســفانه اين پااليشــگاه در زير سايه كارهاى 
سياســى و تبليغاتى دولت بســيار ارزان واگذار 

شده است.
وى با انتقــاد از نحوه قيمتگــذارى و واگذارى 
پااليشــگاه نفــت كرمانشــاه اظهار كــرد: اين 
پااليشگاه در سال 1392 حدود 1300 ميليارد 
تومــان قيمتگذارى شــده بود و اخيــراً هم از 
ســوى ســازمان بازرسى كل كشــور 2 هزار و 
400 ميليارد تومان قيمتگذارى شده است، اما 
متأســفانه آن را فقط بــه 11 ميليارد تومان به 

بخش خصوصى فروخته اند.
جاسمى بيان كرد: چرا بايد وزير اقتصاد و وزير 
نفت اين قــدر در اين قضيه بــى تفاوت عمل 

كنند؟

 پااليشگاه كرمانشاه چقدر مى ارزد؟
با توجه بــه گزارش مجمع نمايندگان اســتان 
كرمانشــاه ايــن واگذارى به بخــش خصوصى 
بــه داليلــى داراى ابهامــات فراوانى اســت از 
جمله ميــزان دارايى هاى اين شــركت به طور 
مشــكوكى در صورت هاى مالى بسيار ناچيز در 
نظر گرفته شــده است در حالى كه انبار كاالى 
اين پااليشگاه داراى بيش از 13هزار قلم كاال به 
ارزش تقريبى بيش از 60 ميليارد تومان اســت. 
از طرفى مســاحت زمين اين پااليشگاه مطابق 
اســناد ثبتى موجود، بيش از 90هزار هكتار در 
بهترين نقطه شــهر كرمانشــاه قرار دارد كه در 
كارشناسى انجام شــده از قرار هر متر 50 هزار 
تومان در نظر گرفته شــده اســت. در حالى كه 

براســاس عرف محل، حداقل سه ميليون تومان 
به صورت ميانگين ارزش دارد.

از ســوى ديگر پااليشــگاه مذكــور داراى 44 
مخزن نفتى به ظرفيــت 155 ميليون ليتر به 
ارزش تقريبى بيش از 200ميليارد تومان است 
و بيش از 100تن كاتاليســت كه حاوى حدود 
250كيلو گرم طالى ســفيد و 440 كيلوگرم 
رنيوم اســت، جزو اموال اين شركت محاسبه 

نشده است.
همچنين در اين اواخر دستگاه مولد توربينى و 
كمپرسور توربينى به ارزش بيش از 70 ميليارد 
تومان خريدارى و در محل پااليشگاه نصب شده 

كه محاسبه نشده است.
ايــن پااليشــگاه ادوات و ماشــين آالت بــى 
نظيــرى بــه ارزش تقريبى 50ميليــارد تومان 
شــامل جرثقيل هاى قول پيكر و ماشين آالت 
پيشــرفته آتش نشــانى و بيش از 200ميليارد 
تومان تجهيزات صنعتى در مدار توليد دارد كه 
به صورت شــبانه روزى فرآورده هاى نفتى توليد 

مى كند.
اين پااليشــگاه داراى تعدادى امالك در محله 
صد دســتگاه و سطح شــهر به ارزش تقريبى 
بيــش از20ميليارد تومان اســت و همچنين 
داراى چهــار بــاب منــزل مســكونى جديد 
االحداث بــه ارزش تقريبى 20 ميليارد تومان 
و 60 بــاب منزل قديمى به ارزش 10 ميليارد 

تومان است.
مجمع نمايندگان اســتان كرمانشاه در نامه اى 
به رئيس جمهور خواســتار توقف فورى فروش 
پااليشگاه كرمانشــاه به دليل ابهامات بسيار در 

روند واگذارى و قيمتگذارى آن شدند.
نماينده مردم سنقر و كليايى در مجلس با بيان 
اينكه دولت بايد مانع رانت خوارى فروشــندگان 
پااليشگاه كرمانشاه شود، بيان كرد: فروشندگان 
اين مركز با اعالم زيان ده بودن اين پااليشــگاه 
نســبت به فروش آن اقدام كرده اند و شــايد در 

شــكل ظاهرى، فروش اين پااليشــگاه مشكل 
نداشــته باشــد، اما در حقيقت واگــذارى اين 
سرمايه ملى و استانى به بخش خصوصى خيانت 
بزرگى به مردم اســتان كرمانشــاه محســوب 

مى شود.
حجت االسالم ســيدجواد حســينى كيا افزود: 
واگذارى پااليشــگاه نفت كرمانشــاه به بخش 
خصوصى چرخــه توليد را متوقف و بســيارى 
از شهروندان شــاغل در اين پااليشگاه را بيكار 

مى كند.

 حراج پااليشگاه متوقف شود
احمد صفرى با بيان اينكه حراج پااليشگاه نفت 
كرمانشاه بايد هر چه سريع تر متوقف شود زيرا 
رانت خواران به دنبال 90 هكتار زمين پااليشگاه 
هستند، عنوان كرد: رئيس سازمان بازرسى كل 
كشــور و وزارت اطالعات بايد بــه اين موضوع 
ورود پيدا كنند و برخورد شديدى با متخلفان و 

دالالن در اين عرصه داشته باشند.
عضو كميســيون انرژى مجلس شوراى اسالمى 
با اشــاره بــه اينكه متأســفانه آمــار بيكارى 
سرســام آورى در استان كرمانشــاه وجود دارد، 
بيان كرد: در صورت واگذارى اين پااليشــگاه به 
عنوان يك سرمايه ملى به بخش خصوصى شمار 
زيادى از پرســنل اين پااليشــگاه به سرنوشت 

نامعلومى دچار مى شوند.
وى با بيان اينكه رانت خواران به جز زمين خوارى 
هدفى ديگر ندارند، گفت: اگر اين شركت متضرر 
شــده، دليل خريد و سرمايه گذارى شركت هاى 

خصوصى در آن چيست.
نماينــده مردم اســالم آبادغــرب و داالهو در 
مجلس شوراى اســالمى گفت: دولت هنوز زير 
بار پااليشــگاه آناهيتا نرفتــه در حال واگذارى 
پااليشــگاه نفت كرمانشــاه به بخش خصوصى 

است.
فالحت پيشــه با اشــاره به اينكه پااليشــگاه 

كرمانشــاه يــك ســرمايه ملى براى كشــور و 
كرمانشــاه محسوب مى شــود، گفت: واگذارى 
پااليشــگاه نفت كرمانشــاه به بخش خصوصى، 

چرخه توليد را متوقف مى كند.
وى با بيان اينكه در صــورت هرگونه واگذارى 
احتمالــى بايد قطبيت پااليشــگاهى اســتان 
كرمانشاه حفظ و كاربرى آن به هيچ وجه تغيير 
نكند، بيان كرد: متأسفانه در خصوصى سازى هاى 
سال هاى گذشــته، واگذارى طرح هاى بزرگ با 
شكســت روبه رو شده و طرح ها از چرخه توليد 

خارج و كارگران بيكار شده اند.
مصرى با اشاره به سابقه بد واگذارى ها در استان 
كرمانشــاه عنوان كرد: متأســفانه در سال هاى 
گذشته ما شاهد واگذارى هايى همچون كارخانه 
كشمير و نســاجى غرب در اســتان كرمانشاه 
بوده ايم كه اكنون اثــرى از آن ها وجود ندارد و 
حدود هشت ســال از فروش ماشين آالت آن ها 

مى گذرد و به تلى از خاك تبديل شده اند.
وى با بيان اينكه در حالى كه بايد به واحدهاى 
صنعتى و اشــتغال زاى اســتان اضافه شود، به 
بهانه هاى گوناگونى سعى در واگذارى اين چند 
واحد صنعتى فعال به بخش خصوصى مى شود، 
بيــان كرد: تاكنون ايــن واگذارى ها براى مردم 

كرمانشاه خيرى نداشته است.
نماينــده مردم كرمانشــاه در مجلس شــوراى 
اســالمى با اشــاره بــه اينكه دليــل واگذارى 
پااليشــگاه كرمانشــاه را بدهى و ضرردهى آن 
اعالم كرده اند، گفت: اگر پااليشــگاه كرمانشاه 
در حال ضرردهى است چه سودى براى افرادى 
كه قصد دارند آن را خريــدارى كنند به دنبال 

خواهد داشت.
وى بــا بيــان اينكه هــر زمانى كه پااليشــگاه 
آبادان با بدهى چندين برابر بيشتر از پااليشگاه 
كرمانشاه واگذار شد، پااليشگاه كرمانشاه را نيز 
واگذار كنند، افزود: مسئوالن به جاى واگذارى 
اين پااليشــگاه بايد به تقويت پااليشگاه آناهيتا 

فكر كنند.

طرح تحقيق و تفحص واگذارى در مجلس
مجمــع نمايندگان اســتان كرمانشــاه زمانى 
كه پيگيرى مجمع نمايندگان اســتان و ســاير 
مســئوالن مربوطــه بــراى جلوگيــرى از اين 
واگــذارى به نتيجه نرســيد، طــرح تحقيق و 
تفحص از واگذارى پااليشــگاه نفت كرمانشــاه 
را تقديم هيئت رئيســه مجلس شوراى اسالمى 

كردند.
پس از ارســال اين طرح به كميسيون اقتصادى 
هر يك از نمايندگان اســتان توضيحات خود را 
در خصوص داليــل مخالفت با اين واگذارى در 
اين كميســيون ارائه خواهند داد و مســئوالن 
مربوطه در كميســيون نيز داليــل خود را ارائه 
و سپس اين كميسيون شروع به رأى گيرى در 

مورد اين واگذارى خواهد كرد.

نمايندگان كرمانشاه طرح تحقيق و تفحص را به مجلس بردند

واگذارى پااليشگاه نفت كرمانشاه به قيمت ناچيز
��ر��ر
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در سالروز ميالد منجى عالم 
بشريت صورت گرفت

اوج شادمانى 
و سرور مردم 

در مسجد مقدس 
جمكران

قم  حال و هواى صحن و سراى حضرت معصومه(س) 
و نيز مسجد مقدس جمكران درسالروز ميالد حضرت 
مهدى(عج) وصف ناپذير شــد. همه صحن ها، رواق ها 
و بســت هاى منتهى به حرم و شبستان مسجد مملو 
از دوســتداران و دلباختگان واليت شد كه براى عرض 

تبريك اين عيد پربركت به اماكن مقدسه آمده بودند.
مشتاقان حضرت ولى عصر(عج) با نور افشانى و گلباران 
اين مكان مقدس به استقبال جشن هاى نيمه شعبان 
رفتنــد و با ذكر دعا و نيايش، ظهور حضرت را از درگاه 

الهى تمنا كردند. 



نماينده سابق مجلس شوراى اسالمى:
 17هزار كارخانه در دولت يازدهم 

تعطيل شد
سارى - حسين احمدى: 17هزار كارخانه در دولت يازدهم 

تعطيل شدند.
رئيس ستاد انتخابات حجت االسالم رئيسى در مازندران در 
جمع خبرنگاران از رشد واردات در دولت روحانى انتقاد كرد 
و گفت: 60 درصد صنايع كوچك خوابيده است و هيچ گونه 

توليدى ندارند.
حجت االســالم سيدمحمود نبويان با اشاره به اينكه ركود و 
بيكارى موجود در جامعه نگران كننده است، افزود: اين ميزان 
بيكارى به خانه هاى مردم منتقل شده و معيشت خانواده ها را 

دچار مشكل كرده است.
وى در مازندران در پاسخ به پرسش قدس درباره فضاى ناسالم 
تبليغات و رقيب هراسى در اردوگاه اصالح طلبان، يادآور شد: 
رقيب هراسى يكى از بداخالقى هاى صورت گرفته در انتخابات 
فعلى است و دولت به خاطر نگران بودن از فضاى موجود به 
دروغ متوسل شد تا ذهن افكارعمومى را به سمت خودشان 
بكشاند. حجت االســالم نبويان با بيان اينكه دولت يازدهم، 
دولت ناكارآمد و پرهزينه است، تأكيد كرد: هزينه هاى جارى 

دولت فعلى به بيش از سه برابر افزايش يافته است.
وى با انتقاد از ســفرهاى پرهزينــه دولت، اختالف طبقاتى 
موجود در جامعه را ناشى از توزيع ناعادالنه ثروت و بى عدالتى 
در زمينه هاى گوناگون در كشور خواند و گفت: متأسفانه يك 
عده خاص به رانت دسترســى داشــته و از اين مسئله سوء 

استفاده مى كنند.
نماينده سابق مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه بانك ها 
تسهيالت نابرابر به مشتريان شان مى دهند، اضافه كرد: فاصله 
دهك پايين به باال از يك به 17 در دولت دهم به يك به 44 
در دولت يازدهم رســيده است. حجت االسالم نبويان اضافه 
كرد: وزرايى كه بيش از يكهزار ميليارد تومان سرمايه دارند، 

مشكالت مردم را درك نمى كنند و قادر به حل آن نيستند.
وى افزود: دولت بايد نقدينگى واحدهاى توليدى را تأمين و با 
سرريزكردن نقدينگى به بستر توليد، كارخانجات را احيا كند.

در اين نشست قرار بود، مسئوالن ستادهاى نامزدهاى رياست 
جمهورى به مناظره بپردازند كه با حضور نيافتن نمايندگان 

روحانى و قاليباف، مناظره به نشست خبرى تبديل شد.

 مرمت بافت تاريخى ابركوه ادامه مى يابد

ابركوه - خبرنگار قدس: سرپرست اداره ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى شهرستان ابركوه گفت: مرمت و 
ساماندهى بافت تاريخى ابركوه كه مدتى است در دستور كار 

اين اداره قرار گرفته، ادامه خواهد يافت.
عباس قديريان اظهار داشــت: ابركوه شهرى به قدمت تاريخ 
اســت و اين لقب بى جهت به اين شهر داده نشده و مواريث 
باستانى و تاريخى متعدد در جاى جاى اين شهر تاريخى گواه 
اين مطلب اســت و بيش از 400 اثر تاريخى در شهر ابركوه 
شناسايى شده كه 128 اثر در فهرست آثار ملى كشور به ثبت 
رسيده اســت. وى افزود: بافت تاريخى شهر ابركوه با وجود 
پيوستگى و تراكم و پويا بودن، داراى محالت گوناگونى است 
كه مرز بين اين محالت را معابر و گذرها و گاهى اوقات خانه ها 

تشكيل مى دهند.

عضو شوراى شهر سارى اعالم كرد
   اشتغال غيرقانونى 700 نفر 

در شهردارى سارى
سارى - خبرنگار قدس: عضو شوراى شهر سارى از اشتغال 

غيرقانونى 700 نفر در شهردارى سارى خبر داد.
محمدى كيادهى در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسش 
قدس با اشــاره به اينكه اين افراد توســط پنج عضو شورا به 
بدنه شهردارى تحميل شده اند، افزود: متأسفانه وجود نيروهاى 

ناكارآمد، معضل بزرگ شهردارى است.
وى با بيان اينكه جذب نيروى انســانى در شــهردارى ها 
بايد تابع ضوابط باشد، اضافه كرد: شهردارى ها هر نيروى 
رســمى را بايد از طريق آزمون جــذب كنند درحالى كه 
نيروهاى شــركت هاى خدماتى و رفت و روب در سيستم 

ادارى مشغول به كار مى شوند.

نماينده مردم در مجلس و كارشناسان شهرستان در گفت و گو با قدس: 

كشاورزان «ميناب» فراموش شده اند
��ر

ميهن  عليرضا لعل اكبرى: شــايد وجه 
تســميه «ميناب» در استان هرمزگان وجود 
آب فراوان و رودخانه پر آب با آب شــيرين 
در گذشته باشــد، اما امروز اين شهرستان 
با بحران جدى آب و افت توليد محصوالت 

كشاورزى روبه روست!
كارشناسان جهاد كشاورزى ميناب در چند 
سال اخير با بيان مشكالتى از جمله كمبود 
آب و بروز آفات در منطقه نســبت به آينده 

كشاورزى اين منطقه ابراز نگرانى كرده اند.
به گفته آنان مشــكالت بخش  كشاورزى، 
سبب كاهش سطح كشت كشاورزان منطقه 
شــده و افت توليد محصوالت كشــاورزى 
را رقم زده اســت. بااين حال كشــاورزان و 
دامداران منطقه هرساله به داليل گوناگون 
با خســارت هاى فراوانى روبه رو مى شوند و 

زندگى آنان بسختى مى گذرد.

 خسارت كشاورزان پرداخت نمى شود
در هميــن خصوص 
مــردم  نماينــده 
مجلس  در  مينــاب 
بــا  گفت و گــو  در 
خبرنــگار ما تصريح 
مى كند: كشــاورزان 
و باغداران شهرســتان با مشــكالت زيادى 

روبه رو هستند.
سيد مصطفى ذوالقدر مى گويد: شركت هاى 
بيمه اى به تعهداتى كه در خصوص پرداخت 
خســارت به كشاورزان شهرســتان ميناب 
داده بودنــد، عمل نمى كنند و كشــاورزان 
زيان ديــده همچنان چشــم انتظار دريافت 
اما  جبــران خســارت هاى خود هســتند 
عملكــرد بيمه ها در اين خصوص آنان را در 

بالتكليفى قرار داده است.
وى مى افزايد: مبالغ ناچيزى به شــمارى از 
كشاورزان پرداخت شده، اما اين رقم نسبت 
به سال هاى گذشته، بسيار پايين بوده است.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلى تصريح 
مى كند: طبق قانونــى كه در خصوص حفظ 
نباتات وجود دارد، چنانچه درختى از باغداران 
خشك شود، دولت مبلغى را به عنوان كمك 
به آنان پرداخت كند، اما تاكنون يك ريال هم 

از سوى دولت پرداخت نشده است.
ذوالقدر مى گويد: آمارى از شــمار درختان 
خشــكيده نيست، اما بســيارى از باغ هاى 
منطقه خشــك شــده كه چند هزار اصله 

درخت برآورد مى شود.
وى اظهار مى دارد: در گذشته، ساالنه مبلغى 
بابت كمك به كشاورزان و باغداران منطقه 
داده مى شــد، ولى در حال حاضر حتى يك 

ريال هم پرداخت نمى شود.

 دست خالى كشاورزان 
در خريد تضمينى دولت

وى به موضوع خريــد تضمينى محصوالت 
كشــاورزى اشــاره مى كند و مى گويد: در 
اين خصوص كشــاورزان با مشكل روبه رو 
هســتند، بطورى كه دولت يــا محصولى را 
از آنان نمى خرد يــا اينكه اگر هم خريدى 

داشته باشد، پولى به كشاورزان نمى دهد!
ذوالقــدر در ادامه مشــكالت دامــداران را 

يادآور شده، اظهار مى دارد: دامداران منطقه 
نيز با مشــكالت زيادى روبه رو هســتند و 

گاليه مندند.

 پولى براى مبارزه با بيمارى داده نشد
مدير باغبانى سازمان 
ى  ز ر و كشــا د جها
در  هرمزگان  استان 
پرداخت  خصــوص 
باغداران  به  خسارت 
منطقه بــه خبرنگار 
ما مى گويد: چنانچه بــر اثر حوادث قهرى 
باغ ها آســيب ببينند، فقــط باغدارانى كه 
باغ هاى خــود را بيمه كرده اند، از ســوى 
شــركت هاى بيمه اى مبلغــى را به عنوان 
جبران بخشى از خسارت دريافت مى كنند.

مســعود گرگيچ مى افزايد: چنانچه خسارت 
باغداران و خشك شدن درختان آن ها بر اثر 
بيمارى باشــد، آنان كمك هايى را از دولت 

دريافت مى كنند. 
وى تصريــح مى كند: در منطقــه «ميناب» 
اغلب باغ ها با آفت «جاروك» روبه رو هستند 
و براى مقابلــه با اين بيمارى طرح عمليات 
امحاى 13 هزار هكتار از باغات آلوده به اين 

بيمارى در دستور كار قرار دارد.
اجراى  بــراى  وى خاطرنشــان مى كنــد: 
عمليــات امحاى باغات آلــوده، از مديريت 
اعتبار صورت  درخواســت  اســتان  بحران 
گرفته، اما تاكنون اعتبارى در اين خصوص 

پرداخت نشده است.

 دست و پنجه نرم كردن كشاورزان
 با «جاروك»

معاون بهبود توليدات گياهى سازمان جهاد 
كشــاورزى ميناب نيز اظهار مى دارد: چند 
سالى است كه مبلغى بابت جبران خسارت 

به باغ ها به باغداران پرداخت نشده است.
حسينى زيارتى، به وجود بيمارى «جاروك» 
در منطقه اشــاره مى كنــد و مى افزايد: اين 
بيمارى در سال 75 شناخته شد و عامل آن 

نوعى حشره است.
وى اظهــار مــى دارد: باغــداران منطقه در 
سال هاى 84، 87 و 88 خسارت هاى زيادى 
را متحمل شــدند و ايــن بيمارى همچنان 
وجود دارد و باغداران سال هاست كه با اين 

بيمارى دست و پنجه نرم مى كنند.
وى مى افزايد: باغداران ســاالنه هزينه هايى 
بــراى امحــاى درختــان آلوده و كاشــت 
مجدد درختــان ميوه پرداخت مى كنند كه 
متأســفانه با وجود اين بيمــارى درختان 

كاشته شده، خشك مى شوند.

 ارائه طرح هايى كه اعتبارى
 براى آن نيست

بهبــود  معــاون 
گياهــى  توليــدات 
جهــاد  ســازمان 
ميناب  كشــاورزى 
حــدود  مى گويــد: 
پيــش  ســال   10
كمك هايــى از جمله در اختيــار قراردادن 
لــودر و بولدزر مــورد نياز باغــداران براى 

امحاى درختان آلوده صورت مى گرفت.
وى مى افزايد: ســازمان جهاد كشــاورزى 
استان كمك هزينه اى براى حذف درختان 
آلــوده به باغــداران پرداخت نمــى كند و 

اعتبارى براى اين منظور وجود ندارد.
حســينى زيارتى يــادآور مى شــود: هرچند 
درخواســت هايى در قالب دو طرح براى ادامه 
مبارزه با بيمارى جاروك داده شده، اما تاكنون در 

اين خصوص هيچ اعتبارى تصويب نشده است.
وى اظهار مى دارد: بــراى مبارزه با بيمارى 
جاروك بايد هر ســال اعتبارى براى آن در 
نظــر گرفت تا عليه عامل انتقال بيمارى كه 

يك حشره است، اقدام شود.

 سم و دستگاه سمپاش 
در اختيار كشاورزان قرار دهيد

معــاون بهبــود توليدات گياهى ســازمان 
جهاد كشــاورزى ميناب مى گويد: ضرورى 

است، باغداران براى مبارزه با آفت جاروك 
حمايت شوند و سم مورد نياز و دستگاه هاى 

سمپاشى در اختيار آنان قرار بگيرد.
حسينى زيارتى تصريح مى كند: در خصوص 
مبارزه با بيمارى جاروك طرح هايى آماده و 
برآورد هزينه شــده، اما هنوز اعتبار تأمين 

اين هزينه ها، اختصاص نيافته است.

 گسترش انواع بيمارى مركبات 
درمنطقه

وى وجــود بيمارى گرنينــگ مركبات در 
منطقــه را يــادآور مى شــود و مى افزايد: 
بيمارى جاروك فقط به ليموترش آســيب 
مى رســاند، اما بيمــارى گرنينگ مركبات 
به همه مركبات از جملــه پرتقال، نارنگى، 

ليموترش و گريپ فروت آسيب مى رساند.
وى خاطرنشــان مى كند: متأســفانه بيمارى 
گرنينگ مركبات در منطقه در حال گسترش 
است و براى مبارزه با آن هيچ اعتبارى از سوى 

دولت اختصاص نيافته است.
حســينى زيارتى بيمــارى زوال نارنگى را از 
ديگر بيمارى هاى شــيوع يافتــه در منطقه 
عنوان مى كند و مى گويد: اين بيمارى بر روى 
محصوالت نارنگى و نارنــج تأثير مى گذارد و 
باغ هاى نارنگى منطقه بويژه منطقه سياهوك 

ميناب را در بر گرفته است.
وى تصريح مى كند: براى مبارزه با بيمارى زوال 

نارنگى نيز اعتبارى اختصاص نيافته است.

 ضرورت احياى نخلستان هاى فرسوده
معــاون بهبــود توليدات گياهى ســازمان 
جهاد كشــاورزى ميناب به ضرورت احياى 
نخلســتان هاى پير و فرسوده منطقه اشاره 
مى كنــد و مى گويد: بيــن 20 تا 30 هكتار 
نخلســتان قديمى در منطقــه وجود دارد 
كه الزم اســت نخل هاى جــوان جايگزين 

نخل هاى فرسوده شود.
وى مى افزايد: براى احياى نخلســتان ها نيز 
اعتباراتى درخواست شــده، اما تاكنون در 
اين خصوص اعتبارى اختصاص نيافته است.

در سالروز ميالد منجى عالم بشريت صورت گرفت
  اوج شادمانى و سرور مردم 

در مسجد مقدس جمكران

ميهن/ قم: حال و هواى صحن و سراى حضرت معصومه(س) 
و نيز مســجد مقدس جمكــران درســالروز ميالد حضرت 
مهدى(عــج) وصف ناپذير شــد. همه صحن هــا، رواق ها و 
بســت هاى منتهــى به حرم و شبســتان مســجد مملو از 
دوستداران و دلباختگان واليت شد كه براى عرض تبريك اين 

عيد پربركت به اماكن مقدسه آمده بودند.
مشــتاقان حضرت ولى عصر(عج) با نور افشانى و گلباران اين 
مكان مقدس به استقبال جشن هاى نيمه شعبان رفتند و با 
ذكر دعا و نيايش، ظهور حضرت را از درگاه الهى تمنا كردند. 
مسجد جمكران مملو از زائران از سراسر كشور و خارج از كشور 
شده بود به طورى كه حركت به سمت اين مسجد به كندى 
امكان پذير مى شد و برخى مسيرها نيز به دليل خيل عظيم 

جمعيت مسدود شده بود.
از نخستين دقايق بامداد روز جمعه مسجد مقدس جمكران 
شاهد اجراى مراسم احياى شب نيمه شعبان بود و بسيارى از 
مردم در شب نيمه شعبان با حضور در حرم مطهر و ديگر اماكن 

مذهبى تا هنگام سحر به راز و نياز با معبود خود پرداختند.
همچنين دوســتداران و منتظران حضرت ولى عصر(عج) به 
صورت كاروانى، دســته هاى پياده روى، خانوادگى يا انفرادى 
خود را به ميعادگاه عاشقان موالى عصر خويش مسجد مقدس 

جمكران رساندند. 
همچنين منتظران و شيفتگان حضرت ولى عصر(عج) با قرائت 

ميثاقنامه، بار ديگر با امام زمان خويش بيعت كردند.

  53 درصد اراضى زراعى گيالن 
نشاكارى شد 

رشت- خبرنگار قدس: رئيس سازمان جهادكشاورزى استان 
گيالن از نشــاى 53 درصد از اراضى زراعى كشاورزى استان 

گيالن به مقدار 126هزار و 552 هكتار خبر داد. 
عليرضا شعبان نژاد گفت: كشاورزانى كه موفق به دريافت كود 
نشــده اند از مراكز مجاز و معتبر كودهاى استاندارد دريافت 
كنند زيرا با خريد كودهاى غيراستاندارد زمين هاى كشاورزى 

خود را آلوده مى كنند.
وى خاطر نشــان كرد: در سال گذشته براى نخستين بار در 
استان گيالن 530 تن بذر اصالح شده بين كشاورزان توزيع 

شد و 1200 تن براى امسال پيش بينى شده است.
شعبان نژاد افزود: در سال گذشته براى تسهيالت مكانيزاسيون 
43 ميليارد تومان خرج شده بوده و امسال 53 ميليارد تومان 
تخصيص يافته است. وى گفت: استان گيالن با توليد ساالنه 
30 هــزار تن چاى، 17 هــزار تن فندق، 10 هــزار و 562 
تــن بادام، 396 تن پيله ابريشــم، 17 هزار تن صيد ماهيان 
استخوانى و كيلكا، 50 هزار هكتار صنوبركارى و توليد 301 

تن گل گاوزبان حائز رتبه اول در كشور است.
وى در پايان به دوازدهمين نمايشــگاه نهاده ها، ماشين آالت 
كشاورزى، ادوات، دام و طيور و صنايع وابسته در گيالن اشاره 
كرد و افزود: اين نمايشگاه از دوم تا پنجم خردادماه در جاده 
تهران، با شركت 12 استان كشور در قالب 48 واحد توليدى 
و بازرگانى با حضور نمايندگانى از كشورهاى ژاپن، چين، كره 

جنوبى، ايتاليا و آلمان برگزار مى شود.

  بازارچه مرزى كوهك سراوان نيازمند 
امكانات قرنطينه دامى 

ايرانشهر- خبرنگارقدس: مديركل دامپزشكى سيستان و 
بلوچســتان در بازديد از بازارچه مرزى كوهك سراوان گفت: 
اين بازارچه تنها معبر فعال مرزى براى ورود دام به اســتان 
است به طورى كه 98 درصد دام از اين بازارچه وارد مى شود.

حسينى افزود: با توجه به ورود دام از اين بازارچه الزم است تا 
امكاناتى براى معاينه بالينى، سم پاشى، پالك كوبى و شمارش 

دام ها انجام شود. 
وى ادامــه داد: بــا هماهنگى هايى كه با مديريــت بازارچه، 
فرماندارى و مرزبانى ســراوان انجام شــده، قرار است در اين 

بازارچه امكانات پيش قرنطينه اى فراهم شود. 
حسينى با بيان اينكه بخش خصوصى براى ايجاد كشتارگاه 
در اين محل اعالم آمادگى كرده اســت، گفت: نزديك بودن 
كشــتارگاه به محل ورود دام ها، موجب كنترل بســيارى از 

بيمارى ها و توزيع گوشت سالم به بازارهاى داخلى مى شود. 

یک ��� یک ��ر

همدان - خبرنگار قدس امروزه چالش هايى همچون 
ازدواج و بيكارى گريبان بسيارى از جوانان را گرفته و بخش 
زيادى ازعمر و جوانى فرد براى پيدا كردن كار مناســب و 

تشكيل كانون گرم خانواده هدرمى رود.
رامين يكى از جوانان همدانى كــه داراى تحصيالت فوق 
ليســانس و جوياى كار اســت، گفت: همزمان با ورودم به 
دانشــگاه، داراى شــور خاصى بودم و مى خواستم حداكثر 

استفاده را از جوانى خود ببرم.
وى ادامه داد: شيرين ترين لحظات جوانى ام را صرف درس 
خواندن كردم تا بتوانم فرد مفيد و ســازنده اى براى جامعه 

باشم، اما...
رامين با انتقــاد ازاينكه پس ازاتمام دوره تحصيالتم انتظار 
داشتم، بتوانم اين نيروى جوانى را صرف خدمت به جامعه 
كنم، افزود: متأسفانه در جامعه ما زياد به جوان ها بها داده 
نمى شود و فقط در حد حرف است و واقعاً نمى دانم كى و چه 

زمان مى رسد كه عمالً مسئوالن كارى انجام دهند.
وى با بيان اينكه مهم ترين آرزوى جوان ها تشكيل خانواده 
اســت درحالى كه متأســفانه ازدواج براى جوانان به يك 
آرزوى دســت نيافتنى تبديل شده است، تصريح كرد: اگر 
جوان ها سرموقع ازدواج كنند، بسيارى از مشكالت اجتماعى 
جامعه ريشه كن مى شود. اين جوان در پايان خواستار ارائه 
تسهيالت بيشتر به جوانان براى امر ازدواج و شغل، درعمل و 

نه حرف، ازسوى مسئوالن ذيربط شد.
پروانه مستوفى نيز با اشاره به دغدغه ها و مشكالت نسل خود 
گفت: در شــرايط فعلى، اشتغال، مهم ترين دغدغه جوانان 
است درحالى كه دولتمردان تنها به شعارهايى بى اثر بسنده 

كرده اند. به ما بگوييد تا كى بايد صبر كنيم؟

 فقط ايجاد زمينه تحصيل افتخار نيست  
اين دانشجوى دانشگاه بوعلى سينا خاطرنشان كرد: امروز 
جوانان دانش آموخته ما هيــچ اميدى براى فرداى پس از 
دانشــگاه ندارند و اين در شــرايطى است كه مسئوالن ما 
به وجود آمدن شــرايط براى تحصيل را از افتخارات خود 
مى دانند! وى با اشاره به اينكه جوانان ما درحال حاضر دانش 
آموخته هاى بالاستفاده اى هستند كه تنها افسردگى انتظار 
آن ها را مى كشد، گفت: سردرگمى، ايجاد تنش هاى روانى، 

افزايش جرم و جنايــت، تأخير در ازدواج و كاهش ميل به 
زندگى از تبعات نبود اشــتغال زايى در جامعه است كه به 
نظرنمى رسد، هيچ يك ازمسئوالن چاره اى براى اين معضل 

انديشيده باشند.
حامد بــه عنوان يك جــوان كه با وجــود تحصيالت 
دانشــگاهى براى گذران زندگــى، روزها كارگر روزمزد 
ســاختمان اســت، بيان كرد: دغدغه اصلى من اشتغال 
اســت تا بتوانم در دوران ســالخوردگى حداقل زندگى 
مرفهى داشــته باشــم، درحال حاضر در شهر ما تفريح 
سالم براى جوانان نيست درحالى كه جوانان پر از انرژى 

هستند و نياز به تفريح دارند.
وى ادامه داد: اگر به انرژى و ظرفيت جوانى توجه نشود، 
جوانان دچار فساد و بيراهه مى شوند. به نظرم اآلن بايد به 
مسئله اشتغال، ازدواج، مسكن، تفريح، ورزش و... جوانان 
توجه بشود، زيرا جوانان هر قدر هم دانش آموخته باشند، 
اما اگر به اشــتغال و وضع روحى و جســمى آن ها توجه 
نشــود، انرژى جوانى آن ها ســبب تباهى شان مى شود. 
اكنون وضعيت مســكن، گرانى و ركود درساخت و ساز 
سبب شده كه خريد مســكن براى همه مردم كه حتى 
سال هاســت زندگى مى كنند، دشوار باشد چه برسد به 

جوانى كه تازه ازدواج كرده يا اصًال شغلى ندارد.

 اقدام ها در حوزه اشتغال زايى جوابگوى جمعيت 
بيكارهمدان نيست  

اســداهللا ربانى معاون ورزش و جوانان استان همدان در 
ايــن خصوص با بيــان اينكه متأســفانه در همدان آمار 
بيكارى همچنان به دليل نبود اقتصاد باالســت، تصريح 
كرد: اشتغال هر ساله ايجاد مى شود و كارگروه هاى ايجاد 
اشــتغال در استان در حال فعاليت هستند، اما بايد گفت 
اين اقدام ها جوابگوى همه جمعيت بيكار همدان نيست. 
حال با تمام اين مشكالت و تنگناهايى كه براى وضعيت 
اشتغال و ازدواج جوانان وجود دارد، اين پرسش را از همه 
مســئوالن و دولتمردان كشــور داريم كه تا به كى اين 
وضعيت بيكارى با وجود نيروهاى انسانى خوب، جوان و 

فعال در داخل كشور باقى است؟

 افزايش نرخ بيكارى  
شايان ذكر است بر اساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ 
بيكارى استان همدان از 8/5 درصد در سال 94 به 9/5 

درصد در سال 95 افزايش يافت.

مسئوالن شعار را كنار بگذارند

جوانان همدانى در انتظار گشايش گره بيكارى
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قدس: تنش آبى 30 شهر خراسان رضوى در تابستان
نيش و نوش: تو 30 شــهر استان تنش آبى داريم، تو مشهد 

آب تنى در 30 مجموعه آبى!

قدس: توقف دوچرخه هاى عمومى مشهد در ايستگاه بى پولى
نيش و نوش: اشتباهشــون اين بود كــه فكر مى كردن 
مى تونن اين بى پولى رو از جيب خالى مردم دوچرخه سوار 

جبران كنن!

قدس: ايجاد اكيپ هاى 24ساعته براى جمع آورى متكديان 
در مشهد

نيــش و نوش: قانون بايســتگى گدا در مشــهد ميگه كه 
«متكديان جمع آورى نميشــن، بلكه از خيابونى به خيابون 

ديگه منتقل ميشن»!

قدس: سفره باز حاشيه نشينى مشهد كى بسته مى شود
نيش و نوش: وقتى كه نفت بياد سر سفره ها و ديگه نيازمند 

و حاشيه نشينى باقى نمونه!

قدس: كشف يك ستون سنگى تاريخى در مشهد
نيش و نوش: روى اين ستون از نحوه كشف «شله» و پيدايش 

نخستين صف شله در مشهد سخن گفته شده!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

�وادث
   سقوط خودرو در رودخانه هراز

آمل - خبرنگار قدس: ســخنگوى مركز مديريت حوادث 
و فوريت هاى پزشــكى مازندران گفت:  ســقوط خودرو در 

رودخانه هراز دو كشته برجاى گذاشت.
ذكريا اشــكپور با اشــاره به اينكه اين حادثه در پيچ خانزاد 
درجاده هراز اتفاق افتاد و به گفته شاهدان عينى، اين پرايد 
چهار سرنشــين داشت، افزود: در حال حاضر جسد يك مرد 
60 ساله و يك خانم 50 ساله توسط نيروهاى امدادى از آب 

خارج شده است.
وى يادآور شــد: تالش نيروهاى امــدادى براى خارج كردن 
خودرو و ساير سرنشينان كه احتماالً جان باخته اند، ادامه دارد.

   تبلت هاى قاچاق به مقصد نرسيد
يزد - خبرنگار قدس: مأموران پليس آگاهى استان يزد در 
بازرســى از يك دستگاه سوارى سمند 31 دستگاه لپ تاپ و 
تبلت قاچاق به ارزش يك ميليارد و 100ميليون ريال را كشف 

كردند.
سرهنگ حســين رضايى درباره جزئيات اين خبر گفت: در 
بازرسى از اين خودرو كه از جنوب كشور عازم اصفهان بود 31 

دستگاه تبلت و لپ تاپ خارجى قاچاق كشف شد.
وى افزود: پليس، محموله هــاى خارجى را كه فاقد مجوز از 
گمرك باشــند، توقيف و به عنــوان كاالى قاچاق به مراجع 

قانونى معرفى خواهد كرد.



مهر- اردبيل  با وجود اطالع همه نامزدهاى 
شــوراهاى شهر و روســتاى اردبيل از قوانين 
انتخاباتى، تبليغ به شــيوه هاى نامتعارف آغاز 
شده و به نظر مى رسد اين اقدام ها مورد توجه 

دستگاه هاى ناظر نيست.
طى 10 روز گذشته با اينكه تبليغ نامزدهاى 
رياســت جمهورى آغاز شــده بود، به يكباره 
ستادهاى تبليغاتى شــوراها در گوشه گوشه 

شهر سبز شد.
حجــم فعاليت ســتادها به قــدرى بود كه 
برخــى از ديگــرى مى پرســيدند آيا زمان 
تبليغات شــوراها نيز آغاز شده است؟ افزون 
بر تبليغات زودهنــگام كه گاه به جانبدارى 
از يــك نامزد رياســت جمهــورى نيز گره 
مى خورد، شــيوه هاى جالب  توجه تبليغ هم 
در انتخابات رياســت جمهــورى و هم در 
انتخابات شــوراها موجب شــگفتى شد، به 
طورى كــه برخى از شــهروندان با قضاوت 
شــيوه هاى تبليغ نامزدها پى به مردمدارى، 
عدالــت محورى و مســئوليت گرايى آن ها 
برده و معتقدند قبل از اينكه فرد خاصى بر 
صندلى رياست يا عضويت تكيه كند، حال و 
هواى فكــرى وى از نحوه تبليغاتش نمايان 

مى شود.

 از تبليغ بر روى سنگ  قبرها 
تا تهييج جوانان

على رغم تالش دستگاه هاى ناظر براى فراهم 
كردن زمينه انتخابات سالم، هنوز قوانين براى 
برخى هواداران شناخته شده نيست. تجارب 
انتخابات دوره هاى گذشته نيز موجب نشده تا 
تعصبى به نام «نامزد من» به دليل قانون كنار 

گذاشته شود.
برخى هواداران خود را مجاز به هر گونه و هر 
شــكل از تبليغ مى دانند، بطــورى كه در 10 
روز گذشته با شدت گرفتن التهاب تبليغات، 
شيوه هاى نامتداول و حتى غيرقانونى متعددى 

مشاهده شده است.
از جملــه چيــدن كارت ويزيــت بر روى 
ســنگ قبرها در روز پنجشــنبه اســت كه 
شــهروندان بــراى قرائت فاتحــه مراجعه 
مى كنند؛ اقدامى كه به تعبير رئيس هيئت 
نظارت بر انتخابات استان غيرقانونى بوده و 

نبايد انجام شود. 
رضا كريمى در اين خصوص به خبرنگار «مهر» 
گفت: هر چند زمان انتخابات شوراها محدود 
است و افراد نمى توانند در طول يك هفته خود 

را معرفى كنند، اما اين محدوديت نبايد منجر 
به اقدام غيرقانونى شود.

برخى نيز نسل جوان و رأى اولى ها را تهييج 
مى كننــد. در برخى ســتادها صداى كف و 
ســوت و آهنگ هاى وطنى موجب شــده، 
همســايه ها پايان يافتن روزهــاى تبليغ را 

لحظه  شمارى كنند.
در برخى ستادهاى تبليغاتى موضوع اشتغال 
و ازدواج كــه دغدغه جوانان ايرانى اســت، به 
دســتاويز رأى تبديل شده است. در اين ميان 
به بهانه شدت بخشيدن به هيجان موضوع با 
هر سخنرانى و ميتينگى صداى موزيك ها باال 
مى رود و تا زمان اتمام برنامه كسى از هواداران 
رعايت حقوق اجتماعى و شهروندى را يادآور 

نمى شود.

 قلمرو كوچك نامزدهاى شوراها در شهر
با اينكه تبليغات انتخابات شــوراهاى شهر و 
روســتا بتازگى آغاز شــده، اما اغلب نامزدها 
قلمروهايى در ســطح شهر براى خود تدارك 
ديده اند، به طورى كه اين سؤال تداعى مى شود 
كه اگــر در زمان انتخابات اقــدام نامزدها به 
اين شكل اســت، بعد از دست يابى به يكى از 

ميزهاى شورا چه خواهند كرد؟
برخى نامزدها خيابان، كوچه و مسيرى از شهر 
را قرق كرده اند و تمامى مغازه  داران پوســتر 

رنگى آن ها را به شيشــه نصب كرده اند. برخى 
نيز با جداسازى بخشى از پياده روها نسبت به 
تبليغ و برگزارى مراســم سخنرانى در فضاى 

آزاد اقدام مى كنند.
اين در حالى اســت كه تنها ساعاتى از فرصت 
قانونى تبليغ شوراها سپرى شده و در تمامى 
10 روز گذشــته، تنها به معدودى از تخلفات 

رسيدگى شده است. 
به گفته يوسف خدادادى، معاون پيشگيرى از 
وقوع جرم دادگسترى استان 55 مورد تخلف 
و اقدام غيرقانونى از نامزدهاى انتخابات شوراها 

در استان اردبيل شناسايى شده است.

 پوسترهاى رنگى ناخواسته در ديوار شهر
صحبت خبرنگار «مهــر» با برخى هواداران و 
نامزدهايشان نشان مى دهد، بهانه محدوديت 
زمانى تبليغات موجب شده تا نامزدها به اين 
موضوع دامن بزنند و با اينكه مكان هايى براى 
نصب پوستر تعبيه شده، اما ديوار شهر شاهد 

الصاق پوسترهاى ناخواسته باشد.
يكى از هــواداران در اين خصوص گفت: براى 
اينكه فردى شناخته شود، چاره اى نداريم جز 
اينكه پوسترش را همه جاى شهر نصب كنيم. 
به عقيده يكى از شهروندان اما چنين تبليغاتى 

نتيجه عكس از معرفى يك نامزد دارد.
على ســيف پور تصريح كرد: نامزدهاى شورا 
نمى توانند با نصب پوستر مردم را به رأى دادن 
تشويق كنند بلكه برنامه هاى خود را در مهلت 

قانونى ارائه دهند.
معاون خدمات شهرى شهردارى اردبيل پيش 
از اين به آماده ســازى 160 جايگاه براى نصب 
پوستر نامزدهاى رياست جمهورى اشاره كرده 
بود.مشابه اين آشفتگى هاى تبليغات در فضاى 
واقعى، در فضاى مجازى نيز ديده مى شــود و 
برخى هواداران از هر فرصتى براى تبليغ نامزد 
مورد نظر خود اســتفاده مى كنند. نامزدهايى 
كــه از هم اينك ميزان قانونمدارى آن ها قابل 
ارزيابى است و بى شــك مورد داورى نيز قرار 

خواهند گرفت.

ر�وان 
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رئيس ستاد انتخابات آذربايجان شرقى مطرح كرد
 چگونگى تأييد صالحيت شمارى 

از افراد مسئله دار در تبريز
فارس - تبريز: رئيس ســتاد انتخابات آذربايجان شــرقى 
چگونگى تأييد صالحيت شــمارى از افراد مسئله دار و داراى 
پرونده شوراى شهر رد صالحيت شده را توسط هيئت نظارت 

مركزى انتخابات در لحظات آخر تشريح كرد.
سعيد شبسترى خيابانى با بيان اينكه براساس قانون هيئت 
نظارت مركزى مى تواند، پرونده افرادى را كه توســط هيئت 
نظارت استان رد صالحيت شده بودند، بررسى و آن ها را تأييد 
صالحيت كند، اظهار كرد: ما فقط مجرى قانون هستيم و در 

اين مورد قانون اجازه اعتراض به ما نمى دهد.
معاون سياسى امنيتى استاندار آذربايجان شرقى ادامه داد: اگر 
صالحيت فردى توسط هيئت نظارت شهرستان تأئيد شده، 

هيئت نظارت استان نمى تواند او را رد صالحيت كند.
نماينده مردم تبريز در مجلس نيز با بيان اينكه هيئت نظارت 
مركزى در تأييد صالحيت افراد پرونده دار خوب عمل نكرد، 
گفت: نظارت شورا نبايد بر عهده مجلس باشد.محمداسماعيل 
ســعيدى اظهار كرد: نظارت بر شوراى شهر بر عهده مجلس 
است و هيئت نظارت مركزى نقش اصلى در تعيين صالحيت 
را برعهده دارند.وى با بيان اينكه در نظارت مجلس بر شورا با 
اين شيوه رايج سه موضوع مهم ايجاد مى شود، افزود: نخستين 
موضوع و مهم ترين موضوع خأل قانونى در نظارت است كه بايد 

نظارت از اين شكل و شيوه خارج شود.

رئيس ستاد امر به معروف و نهى از منكر 
چهارمحال و بختيارى: 

 اصحاب رسانه در طرفدارى از نامزدها 
آخرت خود را به دنياى ديگران نفروشند

شهركرد - خبرنگار قدس: رئيس ستاد امر به معروف و 
نهى از منكر چهارمحال و بختيارى در نشســت هم انديشى 
با اصحاب رســانه و خبرنگاران گفت: رســانه هاى ديدارى، 
شنيدارى و نوشتارى مى توانند با بهره مندى از ظرفيت خود 
در احيا و ترويج معروفات و منكــرات اقتصادى، خانوادگى، 

سياسى، ادارى، قضايى، نظامى و علمى تالش كنند.
رضا ســعيدى افزود: امر به معــروف و نهى ازمنكر منحصر 
به قشــر يا گروه خاصى نيست و طى برنامه ريزى هاى انجام 
شــده اين واجب الهى بايد افزون بر عموم مردم در ســطح 
نخبگان و دولتمردان هم تحقــق يابد.وى تصريح كرد: يك 
هيئت انديشه ورز با عضويت اساتيد، دانشگاهيان و روحانيون 
و اصحاب رســانه و فعاالن حوزه فضاى مجازى با محوريت 
اهداف اين ســتاد در حال شكل گيرى است.رئيس ستاد امر 
به معروف و نهى از منكر استان با اشاره به اجراى برنامه هايى 
در حوزه امر به معروف و نهى از منكر گفت: به منظور ترويج 
اين فرهنگ سال گذشته 175 برنامه از جمله پخش 1600 
دقيقــه برنامه، آمــوزش 1750 گروه اجرا و شــوراى امر به 
معروف در دستگاه هاى اجرايى راه اندازى شد.رئيس ستاد امر 
به معروف و نهى از منكر استان با اشاره به انتخابات پيش رو 
گفت: قوم گرايى و استفاده ابزارى از جوانان براى كسب رأى از 
معضالت انتخابات است.سعيدى خاطر نشان ساخت:اصحاب 
رسانه در طرفدارى از نامزدهاى رياست جمهورى، آخرت خود 
را به دنياى ديگران نفروشند و از بزرگنمايى كردن بپرهيزند و 

با واقع گرايى مردم را در انتخاب اصلح يارى دهند.

از تبليغات ميدانى تا تبليغات روى سنگ قبر!

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى كردستان:اردبيل به قلمرو تبليغ نامزدها بدل شد
 فرهنگ رضوى 

در 80 كشور دنيا دنبال مى شود
تسنيم - سنندج: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد كردستان 
گفت: توسعه و ترويج فرهنگ رضوى در حدود 80 كشور دنيا 
تبيين مى شود و نزديك به 400 مؤسسه دولتى و غيردولتى 

در داخل كشور نيز در اين عرصه فعاليت مى كنند.
 حجت االســالم رحيم جعفرى در مراسم اختتاميه سومين 
دهه رضوى كه با حضور مســئوالن استان در مجتمع فجر 
سنندج برگزار شد، اظهار داشــت: هر ساله در دهه رضوى 
برنامه هاى گوناگونى در كشــور برگزار مى شــود و اســتان 
فرهنگى كردســتان نيز اين افتخار را دارد كه در موضوعات 
مربوط به اهل بيت(ع) پيشتاز، موفق و فعال است.وى با بيان 
اينكــه وجود مقدس امام رضا(ع) در ايران از افتخارات مردم 
كشور است، گفت: امام رضا(ع) تنها امام معصومى است كه 
بارگاه مباركش در اين سرزمين تاريخى قرار دارد.وى گفت: 
در ماه هاى آينده جشنواره مولودى خوانى در كردستان برگزار 
مى شــود و خوشبختانه هميشــه در مناسبت هاى مختلف 

برنامه هاى خاصى در استان اجرا شده است.

 نخستين برنامه شب شعر رضوى 
در قزوين برگزار شد 

ميهن: نخستين برنامه شب شعر رضوى در قالب طرح رايحه 
رضوى با حضور عبدالجبار كاكايى از شاعران بنام كشورى در 

قزوين برگزار شد.
به گزارش خبرنگار واحد خبر و اطالع رسانى بنياد بين المللى 
امام رضا (ع) برنامه شــب شــعر رضوى از سرى برنامه هاى 
جنبى جشــنواره بين المللى امام رضا(ع)، با حضور شاعران 
مطرح كشورى و استانى در سالن همايش هاى شهيد آوينى 
شهر الوند برگزار شد.عبدالجبار كاكايى از شاعران برجسته 
كشورى به عنوان مهمان ويژه در اين برنامه حضور داشت و در 
مدح امام رضا(ع) شعر خوانى كرد.عالوه بر عبدالجبار كاكايى، 
شــاعرانى از جمله سحر زينالى، على فالح، مهران حسينى، 
محمد شفيع فر، نويد سلطانى و اكبر آقا رضايى، ليا محمدى، 
معصومه عباســپور، رحيم سليمانى و ســاير شعراى استان 

قزوين به شعر خوانى پرداختند.
عبدالجبار كاكايى در مراســم شب شــعر رضوى در قزوين 
گفت: ويژگى علمى و معرفتى امام رضا(ع) در ســروده هاى 
شاعران جاى گيرد. اين شاعر آئينى كشور گفت: ما در شرق 
كشور خود، مضجع نورانى امام رضا(ع) را داريم كه دو ويژگى 
معرفتى و اخالقــى و همين طور علمــى را در خود دارد و 

شاعران بايد از اين دو ويژگى به نحو احسن استفاده كنند.

همزمان با نيمه شعبان صورت گرفت
 نصب پالك دائمى براى شماره گذارى 

عمودهاى بلوار پيامبر اعظم(ص) قم

ميهن: به منظور آدرس دهى آسان زائرين و مجاورين مسجد 
مقدس جمكران كه پياده مسير حرم مطهر حضرت معصومه 
عليها(س) تا مســجد مقدس جمكران را مى پيمايند، پالك 
دائمى براى شماره گذارى عمودهاى بلوار پيامبر اعظم(ص) 

قم نصب شد.
مديرعامل سازمان زيباسازى شهردارى قم گفت: هر ساله 
تعدادى از عاشــقان امام زمان(عج) با پاى پياده به صورت 
انفرادى، خانوادگى يا در قالب هيئت هاى مذهبى، مســير 
حرم تا جمكران را كه بيش از هفت كيلومتر اســت طى 
مى كنند و با در دســت داشتن پرچم هايى به نام حضرت 
مهدى(عج) و با زمزمه كردن دعاى فرج خود را به مسجد 
مقدس جمكران مى رسانند تا در مراسم شب نيمه شعبان 

حضور داشته باشند. 
وزيرى راد افزود: در همين راستا سازمان زيباسازى شهردارى 
قم براى خدمات رســانى و آدرس دهى آســان به زائرين و 
مجاوريــن حرم كريمــه اهل بيت(س) و مســجد مقدس 
جمكران نسبت به يك امر خيرخواهانه و عام المنفعه براى 
طراحى، ساخت و نصب پالك دائمى به منظور شماره گذارى 

عمودهاى بلوار پيامبر اعظم(ص) اقدام كرد.

به منظور بازسازى ذخاير آبزيان
 9 استخر پرورش ماهى 
در سارى ساخته مى شود

سارى – خبرنگار قدس: مديركل شيالت مازندران از آغاز 
عمليات اجرايى ســاخت 9 استخرپرورش ماهى با اعتبار 5 
ميليارد ريالى در مركز بازسازى و حفاظت ازذخاير ژنتيكى 

آبزيان شهيد رجايى سارى خبر داد. 
رستمى با اشاره به اينكه استخرهاى موردنظر در زمينى به 
مساحت 22هكتار ساخته مى شوند، اظهار كرد: مركز بازسازى 
ذخاير آبزيان شهيد رجايى نقش مهمى در تكثير و رهاسازى 
بچه ماهى داشته و هرساله ميليون ها قطعه بچه ماهى سفيد، 
كپور و خاويارى را تكثير و در رودخانه هاى استان رهاسازى 

مى كند.
وى با بيان اينكه استخر هاى پرورش ماهى تا پنج ماه آينده 
آبگيرى مى شوند، اضافه كرد: حجم آبگيرى استخرها، 350 

هزار مترمكعب است.

باشــگاه خبرنگاران - اروميه  استاندار آذربايجان 
شرقى از مشكل اعتبارى براى اجراى طرح هاى درياچه 

اروميه خبر داد. 
اسماعيل جبارزاده استاندار آذربايجان شرقى در جلسه 
بررسى آخرين وضعيت درياچه اروميه كه با حضور ابتكار 
در استاندارى آذربايجان شــرقى برگزار شد با اشاره به 
اينكه درياچه از وضعيت بحرانى كه مردم نگران بودند، 
عبور كرده است،گفت: انتظار داريم با اجراى پروژه هاى 

احياى درياچه اروميه وضعيت موجود بهتر شود. 
وى بــا بيان اينكه على رغم كاهــش 28 درصدى باران، 
آب درياچــه در حال افزايش اســت، افزود: براى اجراى 

طرح هاى درياچه اروميه مشكل اعتبارى داريم.
جبارزاده با اشــاره به تزريق 2/5 متر مكعب در ثانيه از 
طريق تصفيه فاضالب هاى شــهرى، گفت: مدول دوم 
تصفيــه خانه فاضالب تبريز به مدار بيايد، آب مورد نياز 
تأمين مى شود. اســتاندار آذربايجان شرقى با تأكيد بر 
اينكه درياچه اروميه را به تراز اكولوژيك بر مى گردانيم و 
گردشگرى اين حوزه را تقويت مى كنيم، گفت: اين بيمار 

در حال بهبود است كه توسط مردم مراقبت خواهد شد.

  افزايش 64 سانتى مترى تراز درياچه اروميه 
مديــركل حفاظت محيط زيســت آذربايجان شــرقى 
نيزگفت: تراز درياچه اروميه، نســبت به اول ســال آبى 
جارى، 64 سانتى متر افزايش داشته و اين افزايش معادل 
بيش از يك ميليارد مترمكعــب در واحد حجم و 527 

كيلومتر مربع در واحد سطح درياچه است.
حميد قاسمى در جلسه كارگروه احياى درياچه اروميه، 
اظهار كرد: درياچه اروميه، جايگاه و موقعيتى بين المللى 

دارد و در حالت كلى ذخيره گاه زيست كره است.
وى با ارائه  گزارشــى ازعملكرد اداره كل محيط زيست 
اســتان در راســتاى احياى درياچه اروميه، خاطرنشان 
كرد: تأمين نيازهاى آبى زيســت محيطــى تاالب ها و 
رودخانه هاى حوضه آبريز درياچه، بررســى اثرات جاده 
ميان گذر و اكوسيستم درياچه و ارائه طرح اجرايى براى 
راهكارهاى اصالحى، شناسايى و اولويت بندى كانون هاى 
ايجاد گرد و غبار در بستر و حريم درياچه اروميه از جمله 

اقدام هاى انجام شده بوده است.
قاســمى يادآور شد: در زمان تشــكيل ستاد احياى 
درياچــه اروميه در ســال 93، تراز درياچــه برابر با 
1270 مترمكعب بوده اســت و تراز فعلى افزايش 31 
ســانتى مترى را نشــان مى دهد در حالى كه قبل از 
تشــكيل ستاد احياى درياچه، ساالنه تراز آب درياچه 
بيش از 30 سانتى متر افت داشت، اما پس از تشكيل 
ســتاد نه تنها شاهد افت تراز آب نيستيم بلكه شاهد 

تثبيت در درياچه اروميه هستيم.

استاندار آذربايجان شرقى:
اجراى طرح هاى احياى درياچه اروميه مشكل اعتبارى دارد

خبر

اردبيل - ســبالن ما   مــردم اردبيل كه در ســال 86، 
وجود كارخانه ســبالن پارچه را روزنه اميدى مى دانســتند كه 
قفل هاى زنگ زده محروميت اين اســتان جوان را بشكند، حال 
با نگرانى به آينده اين كارخانه چشــم دوخته اند كه سرگردان 
در بى تدبيرى هاســت. به نظر كارشناسان، نبود زيرساخت هاى 
صنعتى و زيربنايى در استان اردبيل مهم ترين عامل عقب ماندن 
اردبيل از قافله توسعه است به گونه اى كه اين امر نه تنها اكنون 
جلب سرمايه گذار براى پروژهاى بزرگ استان را با مشكل روبه رو 
كرده، بلكه از طرفى اين امر در به شماره افتادن نفس هاى معدود 

صنايع بزرگ استان اردبيل هم بى تأثير نيست.
كارخانه «ســبالن پارچــه» اردبيل كه در ســال 86 به عنوان 
بزرگ ترين نساجى خاورميانه در اردبيل به بهره بردارى رسيد، 
يكى از معدود صنايع بزرگى بود كه مى توانست با اشتغال زايى 
4500 نفرى، از خيل عظيم آمار بيكاران اردبيل بكاهد، اما اين 
كارخانه با روبه رو شدن با مشكالت مديريتى و مالى چندين بار 
تعطيل و با مالك جديد راه اندازى شد تا اينكه اين روزها با وجود 
حدود 60 هزار بيكار در اســتان، اين كارخانه بزرگ تنها با 25 
درصد ظرفيتش و با نام شــركت «سيوان» كار مى كند و روز به 

روز در حال تعديل نيرو است.

  سوء مديريت عامل اصلى است
يك شــهروند اردبيلى مى گويد: مشكل بيكارى جوانان هميشه 
از نبود كار نيســت و در بعضى موارد از بى تدبيرى مســئوالن 

است. اگر مديريت صحيح بود در كارخانه نساجى سيوان( سبالن 
پارچه ســابق) نه تنها كارگرى اخراج نمى شد بلكه اين كارخانه 
روز به روز بر كارگاران خود مى افزود. در اين كارخانه، شغل براى 
بيكاران شهرمان وجود دارد و پتانسيل كارخانه بسيار باالست. 
فقط همت مسئوالن را مى طلبد.رئيس بسيج مهندسين و صنعت 
استان اردبيل درباره آخرين وضعيت سبالن پارچه گفت: دغدغه 
امروز ما اين اســت كه نساجى سبالن بايد احيا شود. امروز اين 
كارخانه با كمتر از 25درصد ظرفيت خود كار مى كند، درحالى 
كه مى تواند بيش از 4500 نفر اشتغال زايى داشته باشد، اما اينكه 
كدام عامل سبب شده اين واحد با ركود روبه رو شود، جاى تأمل 
دارد.وى ادامه داد: در ميان فعاالن حوزه نساجى، سبالن پارچه به 
«شير خفته نساجى خاورميانه» معروف است و چنانچه اين واحد 
صنعتى احيا شود، توان رقابت با البسه وارداتى از جمله تُرك را 
هم دارد زيرا هم از دســتگاه و تجهيزات به روز برخوردار است و 

هم در توليد محدوديت ندارد.

 وعده هايى كه داده شد
عيسى پور ادامه داد: درباره سبالن پارچه مسئولين كشورى هم 
وعده هايى دادند و نمايندگان و اســتاندار بارها براى خروج اين 
واحد از اين وضعيت تالش كرده اند، اما اين تالش ها راه به جايى 
نبرد و سرمايه گذار خصوصى آن خلع يد شده در حالى است كه 
اين واحد، سرمايه ملى و جزو بيت المال است. اينكه چه كسى 
بايد آن را احيا كند، پرسشــى كه تاكنون جوابى براى آن نبوده 

اســت. بايد علت را بررســى و احياى اين واحد مطالبه عمومى 
شود.كارخانه «سبالن پارچه» در سال 86 به عنوان بزرگ ترين 
نساجى خاورميانه در اردبيل به بهره بردارى رسيد، اما بعد از چند 
ماه به دليل ضعف مديريتى و مالى تعطيل شد و پس از چند بار 
راه اندازى مجدد سرانجام در تابستان 90 با عنوان «آرتا تجارت 
زرين» با سرمايه گذارى بانك تجارت با 30 درصد ظرفيت خود 
فعاليت كرد؛ اين شــركت در ادامه راه نيز با مشكل روبه رو شد. 
بعد از گذشــت 6 سال از اجاره اين كارخانه توسط بانك تجارت 
كــه به گفته نماينده مردم اردبيــل در مجلس با اجاره ناچيز و 
پايمال كردن حقوق كارگران مشغول فعاليت بوده، سرانجام اين 
كارخانه به شركت سيوان واگذار شد كه همچنان اين شركت نه 
تنها بر تعداد نيروى اين كارخانه نيفزوده بلكه با فعاليت400 نفر، 

مشكالت اين كارخانه پابرجا ست.
طبق بررســى ها اگر ظرفيت واحدهاى نيمه فعال و راكد استان 
اردبيل فعال شــود بيش از 10 هزار شــغل مى توان از اين 40 
درصد بدون نياز به سرمايه گذارى و زيرساخت مجدد، ايجاد كرد.

در برخى ستادهاى 
تبليغاتى موضوع 
اشتغال و ازدواج 

كه دغدغه جوانان 
ايرانى است، به 

دستاويز رأى تبديل 
شده است

بــرش

شير خفته نساجى خاورميانه سرگردان در بى تدبيرى ها!

 نبض «سيوان» ُكند مى زند
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براى نخستين بار صورت گرفت
 ساخت باالبر درخت خرما در بم كرمان 

ايرنا - كرمان: مدير روابط عمومى سازمان جهاد كشاورزى 
اســتان كرمان گفت: براى نخســتين بار در اين استان يك 
دســتگاه باالبر ويژه درختان نخل با اعتبار300 ميليون ريال 
در شهرستان بم ساخته شد.عبدالكريمى افزود: اين دستگاه 
باالبر درختان نخل بوسيله بخش خصوصى ساخته شده و به 
گفته سازنده آن ساخت اين دستگاه 300 ميليون ريال هزينه 
در بر داشته كه در صورت توليد انبوه، قيمت تمام شده آن نيز 
كاهش پيدا خواهد كرد. وى با اشــاره به ارتفاع بلند درختان 
خرما خاطرنشان كرد: از آنجا كه برداشت خرما كارى دشوار و 
نسبتاً خطرناك است، اين دستگاه مى تواند تا حد قابل توجهى 
هرس كردن درخت و همچنين چيدن خرما را آســان كند. 
وى تصريح كرد: اين دســتگاه تا ارتفاع 12 متر و دور تا دور 
درخت را پوشش مى دهد و به كشاورز اين امكان را مى دهد 
كه به تمام قسمت هاى درخت براحتى دسترسى داشته باشد. 
وى افزود: تاكنون چيدن خرما در تاريكى شب براى كشاورزان 
مقدور نبود، اما با ســاخت اين دستگاه مى توان در شب هم 
كار چيدن و برداشــت خرما را انجام داد و با توجه به گرماى 
مناطق شرق استان چيدن خرما در شب ضايعات كمترى را 
به همراه خواهد داشــت و صرفه اقتصادى بيشترى نيز براى 
كشــاورز به دنبال دارد. پيش از اين يك دستگاه باالبر نخل 
پشت تراكتورى بوسيله بخش خصوصى و همكارى سازمان 

جهاد كشاورزى استان فارس به مرحله توليد رسيده بود.

معاون توسعه مشاركت هاى مردمى
 كميته امداد كشور:

 25 درصد منابع كميته امداد از 
مشاركت هاى مردمى تأمين مى شود

ســارى - خبرنگار قدس: معاون توســعه مشاركت هاى 
مردمى كميته امداد كشــور گفت: حدود 25درصد از منابع 
كميته امداد از مشاركت هاى مردمى و خيران تأمين مى شود.

ذوالفقارى در گردهمايى تخصصى مشاركت هاى مردمى كميته 
امداد در كانون فرهنگى تربيتى رهپويان واليت مازندران افزود: 
10 ميليون مشــترك در قالب صندوق صدقات، نيكوكاران، 
زكات و حاميان اكرام و محسنين، اين منابع را تأمين مى كنند.
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محورى كه از ميان 4 دولت گذشت

بزرگراه كربال 26 ساله شد
 كرمانشاه  عمليات اجرايى پروژه 
بزرگــراه كربال در  ســال 1370 و در 
زمان رياســت جمهــورى مرحوم هاشــمى 
رفســنجانى آغاز شــد، اما از آن سال تاكنون 
مشــكالت مالى و كمبود بودجه سرعت اتمام 
اين پروژه را با ُكنــدى روبه رو كرد و در حال 
حاضر 26 سال از آغاز اين پروژه مى گذرد، اما 

هنوز به سرانجامى نرسيده است.
 اين بزرگراه از تهران به ساوه، ساوه به همدان، 
همدان به كرمانشاه، كرمانشاه به قصرشيرين، 
قصرشيرين به خســروى، خسروى به عراق و 
نهايتاً به كربالى معلى ختم مى شــود تا زوار 
عتبــات عاليات بتوانند از اين مســير ترددى 

آسان تر داشته باشند.

 نياز به بزرگراه
سرپرست اداره كل راه و شهرسازى كرمانشاه 
گفت: طبق آمار در طول سال 3 ميليون خودرو 
به صورت رفت و برگشــت در اين مسير تردد 
دارند كه بيش از 31درصد آن ها را خودروهاى 

سنگين تشكيل مى دهند.
مسعود شريفى با اشاره به سهم صادرات كشوراز 
مرزهاى استان كرمانشاه افزود: 52درصد از كل 
صادرات ايران به كشورعراق از طريق مرزهاى 

استان كرمانشاه صورت مى پذيرد.
وى بيان كرد: همچنين طول كل محور بزرگراه 
كربال 325 كيلومتر اســت كه 200 كيلومتر 
در ســال هاى قبل اجرايى شد و 80 كيلومتر 
باقى مانده در سه سال اخير در دستور كار قرار 

گرفت.

وى تصريح كرد: استان كرمانشاه به عنوان مركز 
منطقه اى غرب كشور و پل ارتباطى مستقيم 
با كشــور عراق نيازمند راه ها و بزرگراهى است 
كه بتواند در راستاى انجام مبادالت تجارى و 

اقتصادى حرفى براى گفتن داشته باشد.

 قطعه پايانى
سرپرست اداره كل راه و شهرسازى كرمانشاه 
با بيان اينكه ساخت قطعه 10 و پايانى بزرگراه 
كربال در مرحله اخذ مجوز قــرار دارد، از آغاز 
عمليات ســاخت اين قطعه در آينده نزديك 
خبر داد. شريفى عنوان كرد: يكى از مهم ترين 

برنامه هاى امسال اين اداره كل، تكميل بزرگراه 
كربالست كه ساخت قطعات 5 الف، 6، 7، 8، 9 
آن در مجموع به طول 36 كيلومتر و واريانت 
قطعه 6 به طول يك كيلومتر و كنارگذر شهر 
كرند و تقاطع غيرهمســطح ابتداى كنارگذر 
شهر ســرپل ذهاب را شامل مى شود و قطعه 
10 و پايانى اين بزرگراه هم به طول 9 كيلومتر 

مراحل اخذ مجوز را طى مى كند.
وى ادامه داد: تاكنــون باوجود كمبود اعتبار 
قطعه 4، 5 الف، قطعــه 7 و قطعه 8 اجرايى 
شــده و عمليات اجراى قطعه 9 به طول 16 
كيلومتر نيز بزودى شروع مى شود و درصورت 

تخصيص اعتبار، تمــام قطعات اين بزرگراه تا 
سرپل ذهاب تكميل مى شوند.

سرپرست اداره كل راه و شهرسازى كرمانشاه 
با اشاره به ســاخت بزرگراه اسالم آباد غرب – 
پل دختر نيز گفت: با تكميل عمليات ساخت 
بزرگراه، مسير اسالم آباد غرب به پل دختر چهار 

خطه مى شود.
وى بــا بيان اينكه مســير اســالم آباد غرب- 
پل دختر در دو قطعه 27 كيلومترى به بزرگراه 
تبديل مى شود، افزود: مسير اسالم آباد غرب به 
حميل و حميل به گردنه شاهبداغ مربوط به 

حوزه راه هاى استان كرمانشاه است.

آب و �وا
 خراسان رضوى 35 درجه باالى صفر 

را تجربه مى كند
به گزارش اداره كل هواشناسى خراسان رضوى دماى هواى 
استان طى امروز و روزهاى آتى 35 درجه باالى صفر خواهد 
بود.طبق پيش بينى هاى اين اداره كل، هواى استان در بيشتر 
مناطق صاف تا كمى ابرى و در برخى نقاط با افزايش ابر روبه 

رو خواهد شد.
براساس اين گزارش، امروز احتمال بارش و رگبار پراكنده در 
شمال غربى استان مى رود. پديده غالب در سطح استان وزش 
باد پيش بينى شده است كه در برخى ساعات بخصوص بعد 

ازظهر بر شدت و سرعت وزش باد افزوده خواهد شد.
اداره كل هواشناسى استان پيش بينى كرده است، امروز دماى 
هواى مشهد در خنك ترين ساعات شب به 20 درجه برسد و 
فردا نيز در گرم ترين ساعات بدون تغيير نسبت به امروز 35 

درجه پيش بينى شده است.
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 رئيس شوراى اسالمى شهرمشهدخبر داد
 تردد خودروها در بافت حرم رضوى 

فقط براى زيارت كنندگان

ايرنا: رئيس شوراى اســالمى شهر مشهد گفت: طرح روان 
سازى ترافيك در اطراف حرم رضوى با همكارى استاندارى 

خراسان رضوى و آستان قدس رضوى در دست تهيه است.
كمال ســرويها در سخنرانى پيش از خطبه هاى نماز جمعه 
مشهد افزود: ترافيك سنگين در هسته مركزى شهر و اطراف 
حرم مطهر رضوى از معضالت ديرينه اين كالنشهر است كه 

بايد فكرى به حال آن شود.
وى بيان كرد: از اين رو ســاماندهى ترافيك اين محدوده در 
دستور كار شــوراى اسالمى شهر قرار گرفت كه با همكارى 
استاندارى و آستان قدس رضوى مشاورى براى تهيه و تدوين 
طرح تعيين شــده و طبق طرح اوليه فقط خودروهايى مجاز 
به تردد در اطراف حرم رضوى خواهند بود كه مقصدشــان 

حرم باشد.

 گردشگرى و آموزش در معادن ظرفيت 
خوبى براى ايجاد اشتغال پايدار است

يزد - خبرنگار قدس: مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد 
معدنى ايران گفت: در طول چهار سال گذشته، بيش از دو برابر 
مدت مشابه دوره هاى قبل در معادن حفارى انجام شده است.

وجيه اهللا جعفرى در سومين همايش نقش معدن و صنايع 
معدنى در توســعه كشور كه با حضور معدن كاران كشور به 
ميزبانى استان يزد برگزار شد، اظهار داشت: در اين عمليات ها 
بيش از 350 ميليون تن ســنگ آهــن و 400 ميليون تن 
زغال ســنگ به ارزش 4 ميليارد و 800 ميليون دالر ذخائر 
جديد كشف شده است. وى افزود: استخراج بهينه از معادن 
ضرورى بوده و بهره بردارى از معادن عميق از اقدام هاى مؤثر 

در بهره بردارى بهتر از ظرفيت هاى معدنى است. 
وى استفاده از حوزه گردشگرى و آموزشى معادن را از ديگر 
زمينه ها در راستاى اســتفاده از ظرفيت هاى معدنى كشور 
دانست و تصريح كرد: آموزش دانش آموختگان دانشگاهى در 
محيط معدنى نقش مهمى در ارتقاى علمى و ظرفيت اجرايى 

دست اندركاران مديريت حوزه معدن كشور ايفا مى كند.

 ساخت مدرسه توسط دو نيكوكار در ايرانشهر

ايرانشهر - خبرنگار قدس: به همت دو خير براى ساخت 
مدرسه اى در ايرانشهر عمليات ساخت مدرسه اى 6 كالسه در 

ايرانشهر آغاز شد.
اين مدرســه در زمينى به مساحت 1300 مترمربع و در دو 
طبقه ساخته مى شود. زمين اين مدرسه را خانواده اى فرهنگى 

و خير به نام ارژنگ كه اهل ايرانشهر هستند، اهدا كرده اند. 
هزينه ساخت مدرسه را هم يك خير اهل تهران به نام كاملى 
پرداخت مى كند. عبدالغفور حسينى مدير آموزش و پرورش 
ايرانشــهر گفت: اين مدرســه با 700 مترمربع زيربنا براى 
دانش آموزان دختر متوسطه دوم ساخته مى شود و تا مهرماه 
امسال در اختيار بيش از 200 دانش آموز قرار خواهد گرفت. 

 افتتاح 9 طرح بهداشتى - درمانى در دلگان 
دلگان - خبرنگار قدس: 9 طرح بهداشــتى - درمانى در 

شهرستان دلگان به بهره بردارى رسيد.
مدير شبكه بهداشت و درمان دلگان گفت: براى اين طرح ها 9 

ميليارد و 800 ميليون ريال هزينه شده است. 
ياور شــريف زاده افزود: اين طرح ها شامل افتتاح چهار خانه 
بهداشت در روستاهاى مند سفلى، بالشتى، چاهشور شماره 2 
و هوديان، افتتاح دو پايگاه اورژانس بين راهى مند، جلگه چاه 

هاشم و گنبد و افتتاح دو ساختمان پانسيون پزشكان است.

بعد از حادثه معدن همه مسئوالن يك چيزى گفتند، حاال كه 
كارگران بيچاره مردند صداشون شنيده شد! كجاست فردوسى 

توسى كه معنى نوشدارو بعد مرگ سهراب را درك كند.
915...0063

همه ســبزى فروشى هاى شــهر، ســبزى را به نام نيشابور 
مى فروشند، پس البد سبزى هاى كشف رود به شهرهاى ديگر 

صادر مى شود. چرا كسى به اين معضل رسيدگى نمى كند.
930...3251

يك زمانى در ميامى و امامزاده آنجا رونق و كســب و كار در 
جريان بود، اما اكنون به شهر ارواح تبديل شده و بجز روزهاى 
پنجشنبه وجمعه آن هم بسيار اندك هيچ رفت وآمدى نيست!
938...3216

تو را به خدا از مســئوالن مدرســه ايوب فرشــتگان طالب 
بلوارنبوت 24بپرسيد روى چه حســابى بايد230هزارتومان 
بدهيم كه كارنامه پسرمان را بدهند؟ ما به خرج زندگى مانديم. 

اين همه ظلم! از خدا بترسيد.
915...1557

تكليف زمين هاى نيروى انتظامى را در اول جاده شانديز روبه 
روى موج هاى خروشان بلوار مدرس خيابان ياس كه از سال 
78 با سند ملكى خريده ايم روشن كنيد. تكليف ما زمين داران 

كه اكثرأ بدون خانه هستيم،چيست.
936...1596

شهردارى منطقه يك؛ محض رضاى خدا يك فكرى به حال 
ايســتگاه اتوبوس قرنى 34جنب دكه روزنامه فروشى بكنيد. 
سايه بان كه ندارد هيچ، دريغ از يك نيمكت چوبى، همه مثل 

پادگان بايد خبردار بايستند تا اتوبوس بيايد.
938...9548

ما به كســى رأى مى دهيم كه متعهد شــود يا نفت نفروشد 
يا كمــى از پول نفت را خرج ايرانى هــا كند تا نرخ خدمات 
دولتــى كاهش يابد زيرا در كشــور نفت خيــز، دولت ها با 
صدها برابر كردن قبوض و مالياتهــا، پولى در جيب مردم و 
كارفرماها نگذاشته اند تا شغل ايجاد شود و به جاى آن همگى 
كارگردولت شده ايم و هر چه زحمت مى كشيم درآخرماه به 

جيب دولت و بانك ها مى ريزيم.
915...2986

«بــاز هم از جيب مردم مى خورند» جمله جديدى نيســت! 
مغازه اى را به دليل بزرگ كردن خيابان در خيابان پورســينا 
مى خرند. خب اشــكال ندارد، اما چطورى؟ حتى نمى گذارند 

كولر و وسايل خودت را بردارى!
933...1991

 شبكه هاى اجتماعى در صدر جرايم 
فضاى مجازى اصفهان

اصفهان - خبرنگار قدس: رئيــس پليس فضاى توليد و 
تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 45 
درصد از پرونده هاى جرايم فضاى مجازى اســتان مربوط به 

شبكه اجتماعى است.
 سرهنگ سيدمصطفى مرتضوى اظهار داشت: كشفيات پليس 
فتاى اســتان اصفهان در فروردين ماه امســال 92/5 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
وى افزود: اين رقم از كشــفيات در حالى رخ داده كه ميزان 
پرونده هاى جرايم فضاى مجازى نســبت به سال قبل رشد 

داشته است.
اين مقام انتظامى از رشد 9 درصدى جرايم اقتصادى در فضاى 
مجازى در فروردين ماه امسال خبر داد و افزود: عمده ترين اين 
جرايم مربوط به برداشت هاى غيرمجاز از حساب مشتريان بود 
كه سهل انگارى مالباختگان نيز در وقوع اين جرايم بى تأثير 

نبوده است.
وى به رشد 125 درصدى جرايمى مانند هك و نفوذ، اختالل 
و حذف داده ها در فروردين امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل اشاره كرد و گفت: جرايم اجتماعى نيز در اين مدت 114 

درصد رشد داشته است.

رئيس كل دادگسترى آذربايجان شرقى مطرح كرد
 جزئيات جديد پرونده محيط زيست در 

آذربايجان شرقى
فارس - تبريز: رئيس كل دادگسترى آذربايجان شرقى درباره 
پرونــده مربوط به مديركل و شــمارى از كارمندان اداره كل 
محيط زيست استان گفت: مدت بررسى و ارائه حكم قطعى 
در مراحل پايانى بــوده و طبق پيش بينى هاى انجام گرفته، 
حداكثر تا سه ماه آينده حكم به صورت قطعى صادر مى شود.

حجت االسالم حكمتعلى مظفرى اظهار داشت: اين موضوعات، 
بسيار حساس هستند و نبايد براى رسيدن به حكم قطعى در 
مدت زمان كم فشار زيادى آورد. وى تصريح كرد: پرونده هايى 
از اين قبيل نيازمند استعالم از بازرسى و نيز بررسى اسناد ديگر 
است و بعد از به قطعيت رسيدن و بررسى همه مستندات و 

شواهد، حكم قطعى صادر خواهد شد.
در اين حال اما مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقى 
در گفت وگــو با خبرنگار فارس در تبريز از حكم تعليق اظهار 

بى اطالعى كرد و گفت: به من حكمى نداده اند.

 آغاز عمليات اجرايى ساخت قطعه 
پايانى جاده بافق - يزد

بافق – خبرنگار قدس: فرماندار بافق از پيگيرى مجدانه و 
افزايش ســرعت كار براى تكميل جاده بافق - يزد خبر داد 
و گفت: عمليات اجرايى ســاخت قطعه پايانى اين محور آغاز 

شده است.
محمد زاده رحمانى اظهار داشت: روكش آسفالت اين مسير تا 
مسجد ابوالفضل(ع) به طول 30 كيلومتر با اعتبارى افزون بر 

65 ميليارد ريال آغاز شده است.
وى افــزود: از مجموع 43 كيلومتر باقى مانده جاده بافق، 17 

كيلومتر آن در ايام اهللا دهه فجر زير بار ترافيك رفته است.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسؤوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.
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وعده هاى اقتصادى؛ چشم انتظار اقدام و عمل

طرح ايجاد بازارچه هاى مرزى در ايالم خريدار ندارد

گزارش

 ايــالم مرزهــاى غربى كشــور 
سال هاست كه از مزيت بازارچه هاى 
مرزى و فعاليت هاى كوله برى بهره مند شده اند 
و اين نوع مبادالت تجارى از نظر افزايش سطح 
درآمــد و ايجاد اشــتغال در آن مناطق تأثير 
چشمگيرى داشته است، اما در استان ايالم با 
اينكه يك سوم مرزهاى غربى كشور با عراق در 
محدوده اين استان قرار دارد اين نوع تجارت 
رونق چندانى نيافته است. بعد از سقوط صدام 
در عراق، افق جديــدى پيش روى مبادالت 
مرزى با اين كشور در استان ايالم گشوده شد 
و در دو نقطه صفر مرزى مهران و دهلران(چم 
سرى) شرايط ايجاد بازارچه مرزى ايجاد شد و 
بازارچه مرزى مهران از تيرماه سال 82 فعاليت 

خود را آغاز كرد.
هر چند كه در چهار سال گذشته وعده هاى 
فراوانى از طرف مسئوالن استان براى ايجاد 
بازارچه هاى جديد در اين استان داده شد، اما 

اين وعده ها رنگ واقعيت به خود نگرفت.
ايالم با سه استان واسط، ديالى و ميسان عراق 
هم مرز است و فاصله بسيار كم اين استان با 
مركز عراق(بغداد) و شهرهايى همچون كوت، 
كربال، نجف، كاظميــن و العماره لزوم توجه 
مسئوالن امر براى توسعه امكانات به منظور 
تقويت مناسبات مرزى و بازرگانى را در اين 
نوار مرزى دو چندان مى كند و مى توان از اين 

فرصت براى ايجاد اشتغال استفاده كرد.

 آنچه گذشت
مرداد ماه سال گذشته، معاون هماهنگى امور 
اقتصادى و توسعه منطقه اى استاندار ايالم با 
بيان اينكه امكان بهره مندى و اســتفاده اين 

استان از همه ظرفيت هاى عراق با يك گذرگاه 
وجود ندارد، گفت: گذرگاه هاى مرزى ايالم با 
عراق افزايش مى يابد. ســخنان حشمت اهللا 
عسگرى در اين راســتا بارقه اميدى در دل 

بسيارى از ساكنان نوار مرزى ايجاد كرد.
وى بيان كــرد: مرز بين المللــى مهران به 
عنوان يكى از مهم ترين كانون هاى تردد زوار 
و صادرات كاال به كشــور عراق تنها گذرگاه 
رسمى اين اســتان با عراق است و مقدمات 
ايجاد دو گذرگاه رسمى و دو بازارچه مرزى 

ديگر نيز فراهم شده است. 
عسگرى اظهار كرد: اين دو مرز شامل چنگوله 
در شهرستان مهران و چيالت در شهرستان 
دهلران و دو بازارچه هالله شمالى و چم سرى 
است كه دولت عراق موافقت خود را با ايجاد 

آن ها اعالم كرده است. 
هر چند استاندار ايالم و معاون امور اقتصادى 
وى بار ها از راه اندازى و ايجاد مرزهاى چنگوله 
و چيالت ســخن راندند و معتقد بودند اين 
اقدام استان ايالم را به شاهراه جنوب شرقى 
عراق و مسير ترانزيتى بسيار با اهميت بصره - 
بغداد متصل مى كند، اما مقصد و زمانى براى 

رسيدن به اين آرزو تعيين نشد.

 رابطه اشتغال و امنيت
نماينده مردم ايالم در مجلس شوراى اسالمى 
ايجاد اشــتغال در مناطق مرزى را مرتبط با 
تأميــن امنيت مى دانــد و مى گويد: مناطق 
مرزى تأثير كوتــاه مدت، ميان مدت و بلند 
مدتى بر امنيت ملى دارند. بنابراين نبايد اجازه 
دهيم اين مناطق به دليل نبود اشتغال، خالى 
از سكنه بشود.جالل ميرزايى تأكيد مى كند: 

بايد به گونه اى بازارچه هاى مرزى را مديريت 
كرد كه به معبــرى براى واردات كاال تبديل 
نشوند.اين نماينده مجلس تصريح مى كند: 
اگر اين بازارچه ها را بدرستى مديريت كنيم و 
روى آن ها نظارت داشته باشيم، فرصت خوبى 
براى اشــتغال در مرزها و صــادرات كاالى 

داخلى به كشورهاى همسايه ايجاد مى شود.

 ايالم بازارچه مى خواهد
نماينده مــردم دهلران نيز بيــان مى كند: 
شهرستان دهلران يكى از مهم ترين مناطق 
مرزى استان ايالم است كه نيازمند بازارچه 

مرزى براى فعاليت هاى تجارى است.
شــادمهر كاظم زاده ادامه مى دهد: اســتان 
ايالم به علت تكميل نشــدن زيرساخت ها و 
عدم ســرمايه گذارى در بخش هاى گوناگون 

همچنان با پديده بيكارى روبه روست.
وى بيان مى كند: مردم از دولت انتظار دارند، 

بازارچه هاى مرزى را در استان ايالم احيا كند 
تا شــاهد رونق گرفتن صادرات محصوالت 
لبنى و دامى از اين مناطق به كشورهاى ديگر 
باشيم. عضوكميسيون عمران مجلس با بيان 
اينكه اســتان ايالم از نظر دامدارى وضعيت 
بسيار مناســبى دارد، مى افزايد: بازارچه هاى 
مرزى مى تواند، معبر مناسبى براى صادرات 

اين محصوالت باشد.
وى با اشــاره به وعده هــاى دولتمردان ابراز 
مى كند: بازارچه مرزى موسيان در شهرستان 
دهلران سال هاســت اجرايى نشده و معلوم 
نيســت به چه دليلى اجرايى نمى شــود در 

حالى كه مصوب شده است.
وى با تأكيد بر اينكــه اين بازارچه مى تواند، 
نقش مهمى در اقتصاد شهرســتان داشــته 
باشــد، مى گويد: با وجود مرزى بودن استان 
ايالم، متأسفانه اين استان فقط يك بازارچه 

مرزى مهران دارد.

قدس  در حالى كه پيمانكاران ايرانى توان 
توسعه فرودگاه هاشمى نژاد مشهد را دارند، 
توســعه اين فرودگاه به شركت «وينسى 
فرانسه» داده شد! كارشناسان مى گويند اين 

قرارداد يك طرفه و مشكوك است.
ترديدى نيســت كه نهايى شدن قرارداد 
مذكور بين شــركت فرودگاه ها و شركت 
وينسى فرانسه برخالف اقتصاد مقاومتى 

و مغاير با منافع ملى است، چرا كه عمده 
مصالح مورد نياز توسعه فضاى فرودگاهى 
شهيد هاشمى نژاد در داخل توليد مى شود.

طبق بررســى هاى صــورت گرفته، يك 
هيئت سه نفره به سرپرستى آقاى «ك- 
آ» از مديران شــركت فرودگاه ها و ناوبرى 
هوايى ايران، چند روز پيش و براى انعقاد 
قرارداد 300 ميليون دالرى طرح توسعه 
فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد با شركت 

«وينسى فرانسه»، عازم پاريس شده اند.
اين بررسى ها حاكيســت ظاهراً هدف از 
عزيمت ســه مدير شــركت فرودگاه ها و 
خدمات ناوبرى ايران به فرانسه آن هم در 
آستانه برگزارى انتخابات رياست جمهورى، 
نهايى كردن قرارداد مذكور بين شــركت 
فرودگاه ها و ناوبرى هوايى ايران و شركت 

مورد اشاره فرانسوى بوده است.
در طرح توســعه فضاى فرودگاهى شهيد 

هاشــمى نژاد مشــهد كه ظاهراً از سوى 
شركت وينسى فرانسه به اجرا در خواهد 
آمد 43 هزار مترمربع ترمينال خارجى به 
فضاى فرودگاه مشهد اضافه مى شود. مدل 
سرمايه گذارى شركت فرانسوى در فرودگاه 
مذكــور هم به صورت BOT (ســاخت، 
بهره بردارى و واگذارى) اســت كه مدت 

زمان آن هم 24 ساله خواهد بود.
بنابراين شــركت وينسى فرانسه به جاى 
دريافــت مبلغ ســرمايه گذارى، به مدت 
24ســال كل درآمــد فرودگاه شــهيد 
هاشمى نژاد مشــهد را از آن خود خواهد 

كرد.

 شيراز  معاون گردشگرى اداره ميراث فرهنگى 
فارس با اشاره به اينكه گردشگرى رويداد يكى از 
انواع گردشگرى است، گفت: تقويم رويدادهاى گردشگرى 

در استان تهيه مى شود. 
مويد محســن نژاد با اشــاره به اينكه امروزه جشنواره ها و 
رويدادها يكى از روبه رشدترين بخش هاى تجارت گردشگرى 
اســت كه با عنوان «گردشگرى رويداد» شناخته مى شود، 
اظهار داشــت: رويدادها، آيين هاى سنتى و مناسبت هاى 
مذهبى، تاريخى و فرهنگــى، اعياد و يادروز بزرگان ادب و 
هنر استان فارس ظرفيتى براى توسعه گردشگرى رويداد 
اســت. وى گفــت: برپايى جشــنواره گل و گالب ميمند 
فيروزآباد، اليزنگان داراب، جشنواره نرگسزارهاى شهرستان 
كازرون و بسيارى از جشــنواره هاى ديگر ظرفيتى نهفته 

در اســتان فارس براى توسعه گردشــگرى رويداد است. 
محســن نژاد افزود: در اين نوع گردشگرى نه تنها رويداد و 
جاذبه گردشگرى معرفى مى شود، بلكه گردشگران با صنايع 
دســتى و فرهنگ خاص هر منطقه نيز آشنا مى شوند. به 
همين دليل نخستين اقدام براى توسعه گردشگرى رويداد 
معرفى و شناســايى اين رويدادهاست. معاون گردشگرى 
ميراث فرهنگى استان فارس بيان كرد: تقويم رويدادهاى 
گردشگرى استان فارس براى شناســايى اين رويدادها و 
معرفى آن ها به آژانس ها و تورهاى گردشگرى تهيه مى شود. 
محسن نژاد با تأكيد بر لزوم ارائه بسته هاى تبليغاتى براى 
آژانس هاى مســافرتى براى جذب بيشتر گردشگر در اين 
زمينه عنوان كرد: برپايى جشنواره هايى با محوريت معرفى 
محصوالت كشــاورزى چون خرما، غوره، ليمو و گل هاى 

نرگــس و محمدى نه تنها مناطق گوناگون اســتان را به 
گردشگران معرفى مى كند، بلكه ســبب رونق اقتصادى 
مناطق نيز مى شــود. وى اظهار داشت: رويدادهاى استان 
فارس در ابعاد مختلف كشــاورزى، ادبى و نمايشــگاهى 
مى تواند به عنوان منابع درآمدزايى معرفى و در سطح ملى، 

استانى و محلى برگزار شود.

تقويم رويدادهاى گردشگرى فارس تهيه مى شود

توسط دولت انجام شد

قرارداد 1100 ميليارد تومانى توسعه فرودگاه مشهد با شركت فرانسوى !
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