
ضرورت پرهیز از بى حرمتى 
به نام هاى مقدس

وعده وزیر براى پایان 
راهرو خوابى بیماران

پوسترهاى تبلیغاتى همه جا پخش شده اند قاضى زاده هاشمى به گزارش قدس از بیمارستان قائم واکنش نشان داد

 رشــت  بر زمیــن افتادن بروشــورها و 
کارت هاى تبلیغات انتخابات حاوى اســماء 
الهى یک آسیب فرهنگى و اجتماعى و نوعى 
بى احترامى به الفاظ مقدس است که باید به 

آن عمیق تر توجه شود.

مشهد  در حاشــیه آیین پایانى دهمین 
جشــنواره «مطهرى» و سفر وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکى به مشهد فرصتى 
یافتیم تا با دکتر ســید حســن قاضى زاده 

هاشمى ...
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خاك فروشى براى یک مشت دالر!
در اعتراض به تأیید صالحیت

 افراد مسئله دار
اعضاى هیئت عالى  

نظارت بر انتخابات شوراهاى 
آذربایجان شرقى

 استعفا دادند
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قدس یک پدیده سوداگرانه را واکاوى مى کند 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3

 براى کاهش تصادفات 
راه حل ها را سرعت ببخشیم!

میهن:براى چهارمین سال متوالى، هفته جهانى ایمنى 
جاده اى با همکارى سازمان ملل از هشتم تا چهاردهم 
مــه (18 تا 24 اردیبهشــت) در نقاط گوناگون جهان 

برگزار مى شود.
یکى از اهداف چهارمین هفته جهانى ایمنى جاده اى 
سازمان ملل، افزایش آگاهى عمومى از خطرات رانندگى 
با ســرعت باال و درنتیجه کمک به کاهش تصادفات و 

نجات جان افراد عنوان شده است.
سرعت یکى از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تصادفات 
رانندگى محسوب مى شود. سرعت باال، عامل یک سوم 
تصادفات منجر به فوت در کشــورهاى توسعه یافته و 
نیمــى از این تصادفات در کشــورهاى کم درآمد و با 

درآمد متوسط محسوب مى شود.
نتایج مطالعات نشان مى دهند، 40 تا 50 درصد مردم با 

سرعتى باالتر از سرعت مجاز رانندگى مى کنند.
هرچــه ســرعت خودرو بیشــتر باشــد، مســافت 
طوالنى ترى براى توقف خودرو (پس از ترمز گرفتن) 
نیاز اســت و خطر مجروح شدن یا مرگ عابر پیاده 

افزایش مى یابد.
خطر مرگ در سرعت 50 کیلومتر در ساعت 20 درصد، 

اما در سرعت 80 کیلومتر در ساعت 60 درصد است.
مجموعــه اقدام هایى که حرکت در ســرعت مطمئنه 
را تضمیــن مى کنــد؛ از آســیب دیدگــى و مــرگ 
(راننده -عابر) پیشگیرى مى کند؛ آلودگى هوا و آلودگى 
صوتى را کاهش مى دهد؛ به کاهش مصرف ســوخت 

کمک مى کند.
همه به دنبال این هســتیم که سالم به مقصد برسیم. 
سرعت مطمئنه، چرخه اى اســت که افزایش ایمنى 
مردم، ایمنى جاده ها و ایمنى خودرو را تضمین مى کند. 
تحقیقات نشان مى دهند، کاهش 5 درصدى متوسط 
سرعت به کاهش 30 درصدى تصادفات رانندگى منجر 

به فوت مى شود.
هرچه سرعت خودرو کمتر باشد، قدرت تصمیم گیرى 
و واکنش راننده در موقع بروز حادثه افزایش پیدا کرده 
و مى توان از بــروز تصادف جلوگیرى کرد؛ پس راننده 
در سرعت پایین، بهتر مى تواند خودرو را کنترل کند و 
قادر به پیش بینى خطرات در زمان مناسب خواهد بود

در ســرعت پایین، فاصله توقف خــودرو پس از ترمز 
گرفتن، کمتر از زمانى است که خودرو در سرعت باال 
اقدام به ترمز گرفتن مى کند و نیز میزان آسیب دیدگى 
راننده در تصادفات با ســرعت پایین، کمتر از شــدت 

آسیب دیدگى در سرعت باالتر است.

براى نخستین بار در ایران انجام شد
 ساخت دستگاه «آسیب زننده 

ضایعات نخاعى، مغزى و عصب 
سیاتیک» در کشور

میهن: جانشین بسیج جامعه پزشکى استان آذربایجان 
شرقى گفت: دستگاه «آســیب زننده ضایعات نخاعى، 
مغزى و عصب سیاتیک» براى نخستین بار در ایران در 
مرکز تحقیقاتى دانشگاه علوم پزشکى تبریز ساخته شد 
که سه ســال زمان برد؛ این دستگاه به شکل استاندارد، 
ضایعات نخاعى ایجاد مى کند.پرویز شــهابى، جانشین 
بسیج جامعه پزشــکى آذربایجان شرقى در گفت وگو با 
خبرنگار سازمان بسیج جامعه پزشکى درباره ویژگى هاى 
این دســتگاه گفت: این دستگاه ویژگى هاى منحصر به 
فردى دارد؛ به این شکل که در 10 میلى ثانیه ضربه اى را 
به نخاع وارد مى کند و بر روى هر نوع موش آزمایشگاهى 
که ما بخواهیم قابل اجراســت؛ به این شکل که نیروى 
خاصى به آن حیوان وارد و ضایعه نخاعى در آن حیوان 
ایجاد مى شود.گفتنى است که این طرح توانسته، مدال 

طالى اختراعات جهان را نیز کسب کند.

 گردشگران خارجى یزد با برنامه هاى 
جشن میالد امام زمان (عج) آشنا شدند 
یزد - خبرنگار قدس: سرپرســت معاونت گردشگرى 
میراث فرهنگى استان یزد گفت: شامگاه بیست و سوم 
اردیبهشت ماه شــمارى از گردشگران خارجى با پیاده 
روى در خیابان هاى استان یزد با برنامه هاى جشن میالد 
حضرت مهدى(عج) از نزدیک آشــنا شدند. به گزارش 
روابط عمومى میراث فرهنگى،اســتان یزد، محمدرضا 
نصیرى اظهارداشــت: برگزارى تور پیــاده روى یکى از 
برنامه هاى تدارك دیده شــده براى آشنایى گردشگران 
خارجى با مراســم جشــن تولد امام زمان(عج) در یزد 
بود که برگزار شد.وى افزود: کمیته گردشگرى مذهبى 
معنوى از چند سال پیش با هدف زدودن زنگارهاى سیاه 
ایران هراسى و اسالم ستیزى، توسط جمعى از راهنمایان 
زبده گردشگرى، روحانیون متبحر، متولیان حسینیه ها و 
دبیرخانه «یزد، حسینیه ایران» در شهر یزد آغاز به کار 

کرده و تاکنون توفیقات چشمگیرى نیز داشته است.

پیش بینى رگبار و رعد و برق 
در بیشتر نقاط کشور

میهن: کارشــناس ســازمان هواشناســى گفت: طى 
روزهاى آینده، شــاهد بارش باران در آسمان 11 استان 
کشــور خواهیم بود.مرتضى ضرابى افزود: بارندگى ها در 
اســتان هاى خراسان شــمالى، جنوبى، رضوى، شمال 
استان سیســتان و بلوچستان، بخش هاى شرقى استان 
یزد، مناطقى از کرمان، دامنه هاى مرکزى و شرقى البرز، 
قزوین، تهران و ســمنان پیش بینى مى شود.کارشناس 
هواشناســى ادامه داد: درحال حاضــر در بخش هایى از 
استان هاى ایالم و خوزستان وزش گرد و غبار پیش بینى 

مى شود که همراه با کاهش کیفیت هوا خواهد بود.
وى اضافه کرد: باتوجه به بروز وزش بادهاى شدید، دریاى 
عمان و خلیج فارس مواج و متالطم پیش بینى مى شود.

رنا
 ای

س:
عک

چهارمحال و بختیارى قهر آب در قعر خاك

تالش براى بقا 
در دشت هاى 

ممنوعه

تبریز اعضــاى هیئت عالى نظارت بر انتخابات شــوراهاى 
آذربایجان شــرقى در اعتراض به تأیید افراد مسئله دار و داراى 
پرونده از ســوى هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات شوراهاى 

اسالمى کشور استعفا دادند... 

.......صفحه4

تولیــدات کشــاورزى   شــاهرود  
شهرســتان شاهرود و ارزآورى به میزان 
22 میلیــون دالر در طول ســال خود گواه این 
مدعاست که این خطه از میهن اسالمى غنى از 
سرمایه هایى است که براى شکوفایى آن به زیر 

ساخت هاى بیشترى نیاز دارد. 
انگور تولیدى شــاهرود، تنها انگور کشور است 
که قابلیــت نگهدارى 6 ماهه در ســردخانه را 
دارد، اما بنا به گفته کارشناســان تا کنون براى 
تبدیل این محصول به کنستانتره یا بهره مندى 
از قابلیت هاى مرز هوایى براى تولید ثروت ملى 
توجه و برنامه ریزى شــایانى صــورت نپذیرفته 

است.
بنا به گفته متولیان استان، نبود سامانه اطالع رسانى 
کارآمد تخصصى کشــاورزى براى رصد بازارهاى 
داخلى و خارجى، ناآشنایى تولید کنندگان با این 
بخش، فروش و صادرات محصوالت کشاورزى به 
صورت خام و مواد اولیه با ارزش افزوده پایین، نبود 
صنایع تبدیلى و مرتبط با صادرات و نبود صنایع 
مرتبط با بســته بندى محصــوالت از عوامل مهم 
مانع صادرات در شهرستان شاهرود و شرق استان 

سمنان است.

 صادرات با واسطه
مدیــر جهاد کشــاورزى شــاهرود در خصوص 
موانع بر سر راه صادرات محصوالت این منطقه 
مى گوید: داشــتن یک فــرودگاه فعــال براى 

صادرات محصوالت کشاورزى ضرورى است.
محمدرضا قاسمى بیان مى کند: راه اندازى گمرك 
و بهره مندى از خط هوایى براى صادرات افزون بر 
اینکه دست واسطه هاى صادراتى را کوتاه مى کند 
به ما کمک مى کند تا با توجه به موقعیت شاهرود 
محصوالت تولیدى از شــهرهاى خراسان رضوى، 
خراسان شمالى، گلســتان را نیز به جهان صادر 
کنیم.وى با اشــاره به اینکــه از محل صادرات 
محصوالت کشاورزى در سال گذشته 22میلیون 
دالر در این استان تولید ثروت شده است، بیان 
مى کند: این در حالى است که این رقم در سال 

94 9 میلیون دالر بود.
وى تأکیــد مى کند: این افزایــش رقم صادرات 
گواه این مدعاســت که بستر و انگیزه تولید در 
این خطه وجود داشته و بنابراین ایجاد «کارگو» 
و مرز هوایى مى تواند به افزایش تولید و صادرات 

کمک کند.

بن بست صادرات
نماینده مردم شاهرود و میامى نیز معتقد است: 
شــرق استان سمنان روى توسعه به خود ندیده 
و مشکل امروز این منطقه فقر برنامه ریزى براى 

توسعه زیرساخت هاى اقتصادى است.
سیدحســن حســینى شــاهرودى بــا بیــان 
اینکه شــاهرود شهرســتان محرومى نیست و 
ظرفیت هاى فراوانى در حوزه هاى گوناگون دارد، 
ادامه مى دهد: وجود برخى قوانین دســت و پا 
گیر موضوعى است که متأسفانه جلوى بسیارى 
از ســرمایه گذارى ها را در ســطح شرق استان 

سمنان گرفته است.
وى تأکیــد مى کند: راه انــدازى دفتر گمرك و 
مرز هوایى از حلقه هــاى اصلى تکمیل زنجیره 
تولید محصوالت کشــاورزى اســت و بنابراین 
مرز هوایى، شهرســتان شــاهرود را از بن بست 
اقتصادى نجات مى دهد و رونق بخش کشاورزى 

و صنایع تکمیلى را هم در پى خواهد داشت.
حسینى شاهرودى یادآور مى شود: یکى از دالیل 
ساخت فرودگاه شاهرود در 30 سال گذشته، از 
بن بســت در آوردن این شهرســتان بوده و با 
تصویب مرز هوایى، فرودگاه شاهرود قادر خواهد 
بود محصوالت تازه باغى و کشاورزى را به خارج 

از کشور صادر کند.

 فرصت هایى که مى سوزد
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس دهم با تأکید 
بــر ضرورت نیاز مرز هوایى براى صادرات گفت: 

بــه طور مثال 40 هزار تن گل توســط یکى از 
سرمایه گذاران در دامغان تولید و به هلند صادر 
مى شود که در نبود مرز هوایى این سرمایه گذار 
مجبور است با استخدام کانتینرهاى سردخانه دار 

فواصل طوالنى فرودگاه ها را طى کند.
حسینى ابراز داشت: این فرودگاه براى سمپاشى 
با باند 2800 متر در حالى ساخته شد که امروز 
براى ساخت 400 متر از باند آن باید 6 میلیارد 
تومــان هزینه کنیم و ما این ســرمایه را از ربع 
قرن پیش در اختیار داشــتیم، امــا بدون عزم 
خاصــى همچنان در راســتاى صــادرات از آن 

استفاده نمى کنیم.

 صادرات راه نجات اقتصادى
وى تأکید مى کند: اولویت در شــرق اســتان با 
توجه به شــرایط اقتصادى، صادرات محصوالت 
کشاورزى اســت، اما باید به این باور برسیم که 

راه نجات شرق استان صادرات است.
شــرق استان سمنان روى توسعه به خود ندیده 
است و مشکل امروز این منطقه فقر برنامه ریزى 

براى توسعه زیر ساخت هاى اقتصادى است.
وى مى افزایــد: صادرات جز در ســایه تکمیل 
زنجیره صدور از کشاورزان و کارگران در مزارع 
تا بهره برداران و کســانى که کاشــت، داشت و 
برداشــت را انجام مى دهند، ادوات کشــاورزى، 
جهــاد کشــاورزى، صنایع و معــادن، گمرك، 
بازرگانى، بســته بندى، حمل و نقل و پایانه ها، 
فرودگاه، نــاوگان ریلى، جــاده اى امکان پذیر 

نیســت و امروز باید اذعان داشــت که صادرات 
محصوالت بسیار سخت است.

 مافیاى اقتصادى 
حســینى شــاهرودى با بیــان اینکــه مافیاى 
اقتصادى نمى گذارد، بسیارى از شیوه هاى غلط 
اقتصادى اصالح شــوند، ابراز مى کند: برخى با 
اصالح قوانین متضرر مى شوند و متأسفانه منافع 
مالى را بر منافع ملى ترجیح مى دهند که دولت 

باید با این دست افراد مبارزه کند.
وى بیان مى کند: بانکدارى ما امروز یک سیستم 
من درآوردى اســت که همه مــا در اجراى آن 
شــگفت زده هســتیم بنابراین باید عزمى براى 
اصالح این موارد در کشــور باشد که در مقوله 

گمرك و بازرگانى نیز مشاهده مى شود.

 مرز هوایى رونق مى گیرد
فرماندار شاهرود با بیان اینکه امکان پروازهاى 
خارجــى با اســتقرار مرز هوایــى در فرودگاه 
شاهرود میسر مى شود، تصریح کرد: با استقرار 
فــرودگاه شــاهرود صادرات  پایانــه گمرکى 
مســتقیم محصوالت از این فرودگاه تســهیل 
شــده و امکان پذیر مى شود.ســید محمدرضا 
هاشمى از پیگیرى ها براى اخذ مصوبه استقرار 
مرز هوایى در فرودگاه شاهرود خبر داد و افزود: 
فرودگاه شــاهرود با اخذ این مجوز بین المللى 

مى شود.
وى افــزود: در این راســتا طرح توســعه باند 
فرودگاه شــاهرود در حال اجرایى شدن است 
و با توســعه باند فرودگاه شاهرود زمینه براى 
ایجاد مرز هوایى در این فرودگاه بیشتر از پیش 

فراهم خواهد شد.
فرماندار شــاهرود با اشاره به اینکه باید صنایع 
تبدیلــى و تکمیلى مانند کارخانه کنســانتره 
شاهرود در این شهرستان توسعه یابد این مهم 
را مانع تــداوم زیان به کشــاورزان و باغداران 

شاهرودى دانست.
هاشــمى با اشــاره به اینکه نباید به اعتبارات 
دولتى بــراى همه امور توســعه اى تکیه کرد 
و ایــن اعتبارات کفاف همــه امور را نمى دهد، 
گفــت: امــروز باید به ســمت حمایت و جلب 
سرمایه گذارى ســرمایه گذاران برویم و در این 
راه مدیران باید زمینــه را براى حضور هر چه 

بیشتر سرمایه گذاران در شاهرود فراهم کنند.

«صادرات» پاشنه آشیل شاهرود
شرق سمنان روى باند توسعه معطل مانده است

��رت�ن��

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سوژه از شما / پیگیرى از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند  به منظور  رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز  در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

لطفًا ابتداي پیام کلمه «سوژه» را قید نمایید.منتظر سوژه هاى شما از طریق سامانه پیامکى  هستیم.
شماره پیامک:   300072305
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دوشنبه 25 اردیبهشت 1396
 18 شعبان 1438 15 مى 2017  
سال سى ام  
شماره 8399 

20 روستا 
در خراسان شمالى 

تخریب شد 

لرزه و 27 
پس لرزه 

در «پیش قلعه»
بجنورد   براساس گزارش شبکه لرزه نگارى وابسته 
به مؤسســه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، زلزله 5/7 
ریشترى ســاعت 22 و 30 دقیقه و 58 ثانیه شنبه 

شب گذشته خراسان شمالى را لرزاند.
کانون مرکزى این زمیــن لرزه «پیش قلعه» در 22 

کیلومترى شمال غرب بجنورد بوده است.
استاندار خراســان شمالى با اظهار تأسف از بروز این 
واقعه گفت: زلزله شنبه شب گذشته  400 مصدوم و 
دو کشته در پى داشت و به حدود 20 روستا آسیب 
وارد شد.محمدرضا صالحى با اشاره به اعزام 37 تیم 
امداد و نجات به مناطق یادشــده خاطرنشــان کرد: 

تیم هایى...

شهرکرد  میــزان فرسایش خاك در دنیا پنج تن در هر 
هکتار اســت و اکنون میزان فرسایش خاك در چهارمحال 
و بختیارى20تن در هر هکتار در طول سال عنوان شده و 

این زنگ خطرى جدى براى استان است...



معاون فنى محیط زیست استان اعالم کرد 
  ایالم در مسیر مهاجرتى سنجاقک ها 

ایالم- خبرنگار قدس: معاون فنى محیط زیســت استان 
ایالم گفت: ایالم در مسیر مهاجرتى سنجاقک ها قرار گرفته 

و این حشرات آسیب زا نیستند.
غالمرضا ابدالــى در گفت وگو با خبرنگار مــا با بیان اینکه 
سنجاقک ها مهاجر هستند، اظهارداشت: سنجاقک ها حشراتى 
متکى به منابع آبى هستند و با توجه به بارندگى هاى مناسب 

در سال جارى، این حشرات در حال عبور از ایالم هستند.
وى با اشاره به اینکه مسیر مهاجرتى سنجاقک ها از جنوب به 
شمال کشور است، افزود: خوشبختانه این حشرات آسیب زا 

نیستند و براى کشاورزى و انسان ها ضررى ندارند.
معاون فنى محیط زیســت اســتان ایالم با بیان این مطلب 
که پرندگان از این حشــرات تغذیه کرده و به همین جهت 
پرندگان کمتر از کلونى زنبورها تغذیه مى کنند، خاطرنشان 
ساخت: به همین علت این حشرات نه تنها مضر نیستند، بلکه 
براى زنبورداران نیز مفید بوده و در این مقطع زمانى آسیب 

پرندگان به کلونى زنبورها را کاهش مى دهند.
غالمرضا ابدالى به تغذیه این حشــرات اشــاره کرد و یادآور 
شد: ســنجاقک ها از الرو دیگر حشرات و همچنین حشرات 
کوچک تر تغذیه مى کنند و بنابراین به انسان و مزارع آسیب 
نمى رســانند و عبور این حشــرات از ایالم نیز نشانه چرخه 

حیات آن هاست.

 اجراى بسته پنجگانه رونق تولید و 
اشتغال با هدف رشد اقتصادى

 همدان - خبرنــگار قدس: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان همدان از اجراى بسته پنج گانه رونق تولید 

واشتغال با هدف رشد اقتصادى خبر داد.       
احمد توصیفیان گفت: در راستاى تحقق منویات مقام معظم 
رهبرى، در اقتصاد مقاومتى وتولید واشتغال، بسته هاى رونق 
تولید واشــتغال با هدف رشــد اقتصادى، ایجاد فرصت هاى 
شغلى پایدار، گسترش بخش خصوصى و مخصوصاً تعاونى، 
توســعه صادرات غیرنفتى و مقررات زدایى توســط ســتاد 

فرماندهى اقتصاد مقاومتى تهیه وابالغ شده است.
وى افزود: این بسته ها با رویکردهاى اقتصاد مقاومتى یعنى 
درون زایى، برون گرایى، دانش بنیان، مردمى وعدالت بنیانى 

تهیه شده است.
وى با اشــاره به عناوین این بسته ها اضافه کرد: ارتقاى توان 
تولید ملى، تأمین مالى و ســرمایه گذارى، جذب، توســعه 
فناورى، تجارت خارجى واشتغال و توانمندسازى نیروى کار از 

برنامه هاى این اداره است.
وى تصریح کرد: در این بسته هاى رونق تولید واشتغال وظایف 
و مسئولیت هاى دستگاه هاى اجرایى به صورت مجزا مشخص 

شده است.

 تنگ ابولحیات کازرون چهار خطه مى شود

شیراز - خبرنگار قدس: مدیرکل راه و شهرسازى فارس 
در بازدیــد از پروژه هاى بزرگ در دســت اجراى کازرون 
گفت: خوشبختانه مشــکل مالى پروژه با تزریق اعتبارات 
مناســبى که صورت گرفته، برطرف شده و پروژه سرعت 

بیشترى گرفته است. 
مهندس فیروز تکاور افزود: تالش مى کنیم تا شهریور ماه تنگ 

ابولحیات به صورت چهار خطه به زیر عبور برود.
وى افزود: بزرگراه در دســت ســاخت دشــت ارژن تا تنگ 
ابولحیات به طول 20کیلومتر توسط دو پیمانکار در قطعات 
10کیلومترى مــورد بازدید قرار گرفت و پروژه کامالً فعال و 

پیشرفت مناسبى دارد.
وى اذعان داشت: دو دستگاه تونل در این 20کیلومتر در حال 
حفارى است و پیشرفت نسبتاً خوبى دارد و سه دستگاه پل 

بزرگ نیز در طول این مسیر در حال ساخت است.
مدیر کل شهرســازى فارس تصریح کــرد : یکى از پل هاى 
شــاخص در این مســیر در درون تنگ ابولحیات در دست 
اجراســت و 70 درصد پیشرفت فیزیکى دارد و طول این پل 
160 متر است که امیدواریم تا پایان شهریور ماه با اتمام این 

پل چهارخطه درون تنگ ابولحیات را بهره بردارى کنیم. 
وى تصریح کرد: این مسیر یک راه مهم بین استانى است که 
بخشى از آن در محدوده برازجان در استان بوشهر و بخشى 

دیگر در محدوده شهرستان کازرون در دست ساخت است.

قدس یک پدیده سوداگرانه را واکاوى مى کند 

خاك فروشى براى یک مشت دالر!
��ز ��ر

را  میهن/محمد رضایى  خاك کشــور 
بر باد داده اند و این یک حقیقت اســت که 
دارند براى یک مشت دالر خاك حاصلخیز 
کشاورزى استان هاى جنوبى و مرکزى را به 

فروش مى رسانند.
خاك یکى از منابع با ارزش و ضرورى براى 
حیات کره زمین اســت. امروزه در مجموع 
31درصــد از خاك زمین، ویژه کشــاورزى 
است که فقط 70درصد آن همواره محصول 
مى دهــد و بقیــه خاك ها قابل اســتفاده 

بیولوژیک نیستند. 
نزدیک بــه 40 درصد از خــاك کره زمین 
به عنوان چراگاه و کشــتزار کاربرد دارد. اما 
اگر ایــن خاك با ارزش -کــه زندگى همه 
جامعه انســانى و نیــز حیوانات به محصول 
آن وابسته است- از بین برود، اوضاع غذایى 

مردم چگونه مى شود؟ 

 سکوت در برابر قاچاق خاك کشور 
بــا هر یک از کارشناســان محیط زیســت 
که گفت و گــو کردیــم- چــه آن هایى که 
مصاحبه شان منتشر مى شود یا آن هایى که 
حاضر به افشاى نام نشده اند- قاچاق حجم 
زیادى از خاك حاصلخیز کشور به کشورهاى 

حاشیه خلیج فارس را تأیید مى کنند. 
امــا نگــران کننده تریــن نکته این اســت 
که هیچ گــزارش رســمى از پدیده خاك 
فروشى ســرزمین ایران منتشر نمى شود و 
دســتگاه هاى مســئول در برابر این خیانت 

سکوت کرده اند.
بر اســاس اظهارات یکــى از منابع آگاه در 
سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش هاى 
غیــر رســمى نشــان مى دهد که ســاالنه 
میلیون ها تن از خــاك حاصلخیز برخى از 
مناطق مســتعد کشور بویژه خاك «کلیننر» 
و«پیــت» به صورت قاچاق و حتى رســمى 
در قالــب صــادرات گل و گیــاه یــا کانى 
غیرفلزى از ایران به کشــورهاى حاشــیه 
خلیــج فارس بویژه شــیخ نشــین امارات 

قاچاق مى شود. 

  انتظار 400 ساله 
براى ایجاد یک سانتى مترخاك 

عباس پاپى زاده، عضو کمیسیون کشاورزى 
مجلــس در ایــن بــاره بــه خبرنگارمــا 
مى گوید:چندى پیش نیز در رسانه ها اعالم 
کردیم که شواهد و مستنداتى داریم مبنى 
بر اینکه خاك کشــاورزى ایــران ازمبادى 
خروجى استان هاى بوشــهر و هرمزگان به 
کشــورهاى قطر و امارات و بــا نام «خاك 
شــیرین» صــادر مى شــود، اما تــا کنون 

نتیجه اى نگرفته ایم.
وى مى افزایــد: براى تولید یک ســانتى متر 
مربــع خاك بیش از 400 ســال زمان نیاز 

است و این ضایعه براى ما اصوالً قابل جبران 
نیست. کشــورهاى عربى حوزه خلیج فارس 
خاك زراعى مرغــوب ندارند و حتى خاك 
باغچــه و گلخانه هاى خودشــان را از خاك 

کشاورزى سایر کشورها تهیه مى کنند.

  دور زدن قانون 
به نام صدور مواد کانى 

این عضو خانه ملت و نماینده مردم دزفول 
همچنین بیان مى کند: در این فرایند، خاك 
حاصلخیز کشــاورزى ایــران در قالب مواد 
کانى غیرفلزى و محموله هاى شن، ماسه و 
صادر مى شــود تا به نوعى قانون را هم دور 
زده باشــند و کسى مانع این خاك فروشى 

سرزمینى نشود. 
وى بــا اشــاره به فرســایش و کــم بازده 
شــدن خاك ایران -به دلیل ادامه این نوع 
صــادرات- تصریح مى کند: باید امنیت ملى 
در این مورد رعایت شــود و همان گونه که 
خاك در مرزبندى هــا و حفظ کیان میهن 
مهم است و قلمرو و وضعیت جغرافیایى یک 
کشــور را تعیین مى کند، باید فروش خاك 

کشاورزى نیز خط قرمز ما باشد.

  صدور محصول به جاى خاك 
پاپى زاده همچنین بــا تأکید بر اینکه بارها 
در مجلــس در این باره تذکر داده شــده، 
مى گویــد: اگرخاك ما مرغوب اســت، باید 
ارزش افزوده آن و محصول تولید شده از آن 
را بفروش برســانیم نه اینکه کارى کنیم تا 
کشورهاى منطقه خلیج فارس بازار مناسبى 
براى محصوالت کشــاورزى باشند و ما در 

آینده به آن ها محتاج شویم.
 به گفته این عضو خانه ملت، خاك فروش ها 
بــا این کار، خاك کشــاورزى کشــورهاى 
کویرى حاشــیه خلیج فــارس را مرغوب و 
تقویت مى کنند و در عوض به همان نسبت 
کشاورزى کشــورمان را تضعیف مى کنند و 
باید با این مشــکل مقابله شــود و دولت و 
مجلس در این زمینه براى حل مشکل وارد 

عمل شوند. 

  صادرات خاك کشاورزى ممنوع است
دکتر بهزاد ســعیدپور، عضــو هیئت علمى 
دانشــگاه محیط زیســت و مدیرکل سابق 
هرمــزگان نیز در ایــن باره بــه خبرنگار 
مــا مى گوید: صــادرات خاك کشــاورزى 
بحــث پیچیــده اى اســت- البتــه خاك 
کشــاورزى معمــوالً صــادر نمى شــود - 
ولــى بایــد زیرســاخت هاى الزم در بحث 
حقوقــى و گمرکــى در ایــن زمینه فراهم 
شــوند تــا از طریــق اهــرم قانــون با آن

 برخورد شود.
وى مى افزاید: طبــق قانون، صادرات خاك 

کشاورزى ممنوع است، اما صادر کردن شن، 
ماســه، ســنگ و انواع کانى (مواد معدنى) 
ممنوعیتى ندارد و افراد نیز با عنوان صدور 
مواد اولیــه، کلینیر و مواد معدنى غیرفلزى 
این نوع صادرات را انجــام مى دهند و باید 
این خأل مد نظــر قانونگــذاران ونهادهاى 

نظارتى قرار گیرد.

 ضرورت ایجاد ارزش افزوده 
و پرهیز از خام فروشى

وى با بیان اینکه کشــور ما در نفت و گاز و 
معادن، غنى است و داراى نعمت هاى زیادى 
از  هســتیم، مى گوید:صادرات مواد معدنى 
قدیم بوده اســت و طبــق قانون صادرات و 
واردات انجام مى شود اما باید با ایجاد ارزش 
افزوده از خام فروشى جلوگیرى و هدر دادن 

منابع ملى جلوگیرى شود.
این کارشناس حوزه خاك و محیط زیست 
همچنین تأکید مى کنــد: خاك موجود در 
کشــور باید از لحاظ علمى فرآورى شود و 
باید خودمان بتوانیم از این نعمت خدادادى 
اســتفاده مســتقیم کنیم، امنیت اقتصادى 
باید ایجاد شــود تا ســرمایه گذار خارجى 
که به مرغوبیت خاك ما عالقه مند است در 

کشور خودمان وارد عمل شود.

  عزم ملى براى درآمد زایى ازخاك
وى تصریــح مى کنــد: در صــورت ایجاد 
عزم ملــى در این زمینه و جذب ســرمایه 
گذار مى تــوان بر روى صنایع باال دســتى 
ســرمایه گذارى کــرد تا با اشــتغال ایجاد 
شــده براى بخــش کشــاورزى و معادن، 
بهــره ورى را افزایــش داد و درآمد ملى را 
باال برد و خوشــبختانه همه خاك ها، کوه ها 
و ســنگ هاى ایران این ظرفیت تولیدى و 

درآمدزایى را دارند.

  تهیه زیرساخت کشاورزى 
در خلیج فارس توسط خاك ایران

زمین شناسى  کارشــناس  عاشورى،  صمد 
و عضــو هیئت علمــى ســازمان مکانیک 
خاك با اشــاره به امکان فــراورى خاك در 
صنایع پایین دســتى مى افزاید: طبق آمار 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، در معادن 
خاك هــاى صنعتــى در ســال 1390 در 
مجموع حــدود 351 معدن فعــال بوده و 
حدود هشــت میلیون تن (تعدیل و اصالح 
شــده) انواع خاك هاى صنعتى اســتخراج 
شــده و مورد مصرف قرار گرفته است و به 
جاى صــدور خاك باید ایــن رقم تولیدات

 افزایش یابد.
این کارشــناس زمین شناســى ومکانیک 
متأســفانه خاك  تأکیــد مى کنــد:  خاك 
فروشــى به خاطر یک مشــت دالر در این 
ســال ها با چــراغ خاموش انجام شــده و 
حتــى نمایندگان هم در ایــن زمینه براى 
مقابلــه بــا آن-بــه بهانه کاهش اشــتغال 
کارگران معــادن خاك- هیچ تالش مؤثرى

نداشته اند.
بــه گفته وى در حالى کــه با قاچاق خاك 
از کشــور، کشورهاى حاشــیه خلیج فارس 
بــه کشــت و زرع محصوالت کشــاورزى 
دســت مى یابنــد و جزیره هاى مســکونى 
در وســط آب هاى خلیج فارس مى سازند، 
نابود شده  مرغوبیت کشاورزى کشــورمان 
و قاچاق خاك، فرســایش خــاك، کمبود 
آب و نبــود مدیریت و نظارت، کشــاورزى 
را به خاك ســیاه نشــانده و با روند فعلى 
ده ها سال دیگر هم نمى توان این مشکل را 

جبران کرد.

  خاك سبالن نیز به توبره کشیده شد!
این کارشــناس زمین شناســى بــا گالیه 
از رســانه ها براى پوشــش ندادن این نوع 
خاك فروشــى ها مى افزاید: متأسفانه خاك 
ســبالن نیز به توبره کشــیده شده است و 
چندى قبل فرمانده یــگان حفاظت منابع 
طبیعى اســتان اردبیل گفته بــود، قاچاق 
خــاك پیت با رویش گیاهــى مراتع همراه 
خاك، دو ســال اســت که در مناطق باغر 
و ســبالن آغاز و ســبب خســارت فراوان 

شده است. 
وى تصریح مى کند: البتــه معاون امور آب 
و خاك وزیر جهاد کشــاورزى با بیان اینکه 
خاك کشــاورزى جزو فهرســت کاالهاى 
ممنوعه صادراتى در گمرکات کشور است، 
گفته بود تاکنــون هیچ گونه صادرات خاك 
کشاورزى نداشــته ایم و اگر هم اقدامى در 
ایــن زمینه صــورت مى گیــرد، غیرقانونى 
بوده و گمرك و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 

مسئول است.

  دولت یک سند نفتى را 55 بار 
اصالحیه زد، اما هنوز ایراد دارد

اصفهان- خبرنگار قــدس: عضو شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى گفت: وقتى صحبت از پیشــرفت کشــور مى شود، 
برخى در هیئت دولت طرحى را سراسیمه تهیه و به اسم سند 
نفتى IPC دولت تدبیر تصویب مى کنند، اما پس از روشنگرى 
نخبگان، دولت مجبور مى شود، 55 بار این سند را اصالح کند.
سعید جلیلى در مسجد سید اصفهان افزود: کسانى که صحبت 
از تدبیر مى کنند، ببینند که دولت تدبیر مصوبه اى دارد که با 

اعتراض نخبگان، 55 بار اصالح مى شود، اما هنوز ایراد دارد.
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى خطاب به دولت خاطرنشان 
کرد: به مردم بگویید که به چه دلیل از بهمن ماه، گاز مجانى به 
ترکیه مى دهید؟ گاز بیشترى مى دهید به این دلیل که محکوم 
شدید و نتوانستید از حق این ملت دفاع کنید، به غیر از 1/8 
میلیارد، باید در چندسال آینده 2/5 میلیارد دیگر هم بپردازید. 

به مردم بگویید چرا گاز ترکمنستان قطع شد.
وى با اشــاره به وعده برداشــتن همه تحریم ها توسط دولت 
روحانى گفت: رئیس جمهور باید به مردم بگوید 10هزار کیلو 
مواد هســته اى را که حاصل 10سال زحمت جوانان بود چرا 
به خارج فرســتادید و در رآکتور اراك که حاصل 15سال کار 
شهداى هسته اى بود، بتن ریختید! وى با بیان اینکه بند 37 
برجام مى گوید اگر ایران شــکایت کند، ظرف 30 روز تمام 
پنج قطعنامه قبلى بر مى گردد، گفت: همه جاى دنیا بروید، 
یک ایرانى نمى توانید، پیدا کنید که بتواند در بانک ها حساب 

دالرى باز کند. این ها مگر تحریم هسته اى نبود؟ 

مسئول بسیج جامعه پزشکى مازندران خبر داد
  برگزارى اردوهاى تربیتى براى اعضاى 

کانون هاى مازندران

میهن: مسئول بسیج جامعه پزشکى مازندران گفت: اجراى 
طرح «یاوران والیت» در طول ماه رمضان در 30 مسجد سطح 

شهر و حاشیه شهرهاى استان اجرایى مى شود.
نصرالدین قاضى زاده درباره برنامه هاى مدون سال جدید در 
این استان گفت: دو برنامه بومى در استان مصوب شده؛ یکى 
طرح «یاوران والیت» در ماه رمضان و دیگرى اجراى اردوهاى 

سالیانه براى طول سال جدید که در دستور کار ما قرار دارد.
وى درباره روند اجــراى طرح « یاوران والیت» در ماه رمضان 
بیان کرد: در دو شهر سارى و بابل که دانشگاه علوم پزشکى 
وجود دارد، هر30 شب ماه رمضان گروه هاى درمانى، بهداشتى 
و آموزشى ما در قالب این طرح در مساجد حاضر مى شوند و 

در واقع «یاوران والیت» یکى از طرح هاى مسجد محور است.
قاضى زاده افزود: در این طرح، پایگاه هاى مقاومت سطح شهر 
داراى مسجد و حاشیه شهرهایى که داراى مشکالت گوناگونى 
مانند اعتیاد، مشکالت زنان و زایمان یا مشکالت روان هستند، 
شناسایى مى شوند و حتى گروه هاى درمانى ما نیز در همان 
قالب به مساجد سطح شهر مى روند و در این باره برنامه دارند.

وى با اشــاره به برپایى اردوهاى تربیتى، فرهنگى در داخل و 
خارج اســتان بیان کرد: اردوى داخل استان به شکل یکروزه و 
اردوى خارج از استان سه روزه برگزار خواهد شد همچنین چهار 

اردو به ازاى تعداد فصول سال به مشهد و قم خواهیم داشت.

در اعتراض به تأیید صالحیت افراد مسئله دار
  اعضاى هیئت عالى نظارت بر انتخابات 

شوراهاى آذربایجان شرقى استعفا دادند
تبریز: اعضاى هیئــت عالى نظارت بــر انتخابات 
شوراهاى آذربایجان شرقى در اعتراض به تأیید افراد 
مســئله دار و داراى پرونده از سوى هیئت مرکزى نظارت بر 

انتخابات شوراهاى اسالمى کشور استعفا دادند. 
ســلمان خدادادى رئیس هیئت عالى نظارت بر انتخابات 
شــوراهاى آذربایجان شــرقى به همراه اهللا قلى زاده و رضا 
علیزاده عضو هیئــت، در نامه اى به رئیس هیئت مرکزى 
نظارت بر انتخابات شــوراهاى اسالمى کشور اعالم کردند: 
افرادى که با اخذ استعالمات قانونى از مراجعه چهارگانه و 
کامًال منطبق بر قانون رد صالحیت شــده بودند از ســوى 
آن هیئت بدون بررســى پرونده و با بى توجهى به نظرات 
هیئت هاى اســتان و مراجع چهارگانه تحت فشــار افراد و 
اشــخاص غیرمسئول به صورت غیراصولى تأیید صالحیت 
شــدند. ما در اعتراض شــدید به اقدام هــاى غیرقانونى و 
غیراصولى و نادیده گرفتن زحمات چندین ماهه هیئت هاى 
استان و بى توجهى به نظر مراجع چهارگانه افکار عمومى و 

مطالبات مردم، استعفاى خود را اعالم مى داریم.

یک ��� یک ��ر

از  رودســر- مریم رفیعیان  «گزافــرود» یکى 
روســتاهاى دهســتان بى باالن بخــش کالچاى از 
شهرســتان رودســر بوده کــه در فاصلــه حدود دو 

کیلومترى از مرکز شهر کالچاى قرار دارد.
دهیار روستاى «گزافرود» با اشاره به اینکه شرایط پل 
این روستا نگران کننده است، گفت: ترمیم و بازسازى 

پل «گزافرود» نیازمند همت مسئوالن است .
فــرزاد احمدى نژاد جمعیت «گزافــرود» را افزون بر 
700 نفر در قالب 200خانوار اعالم کرد و افزود: مردم 
این روســتا در کشــاورزى بویژه تولید برنج و کیوى 

فعالیت دارند .
دهیار گزافرود با اشــاره به وضعیت پــل «گزافرود» 
تصریح کرد: این پل در سال 60 توسط جهادسازندگى 
و خودیــارى مردم به طول 20 متر و عرض 6 متر بر 
روى رودخانــه «گزافرود» براى ارتبــاط محله باال و 
پایین، دسترسى کشاورزان به بیش از 700 هکتار از 
اراضى شالیزارى خود و مسیر ارتباطى روستائیان به 
تنها مسجد روستا و مزار شهداى واالمقام آن ساخته 
شــد که بر اثر سیالب و طغیان این رودخانه در سال 

93 به پایه هاى پل آسیب جدى وارد شد.
وى با اشــاره به پیگیرى هاى بخشدار کالچاى براى 
هدایت آب هاى ســطحى و منتهى بــه پایه این پل 
گفت: در سال گذشته لوله گذارى به طول 100 متر با 

اعتبارى افزون بر 700 میلیون ریال در ضلع جنوبى 
پل انجام شد، اما اتمام این پروژه نیازمند اعتبار است.

وى وضعیت پــل «گزافرود» را نگران کننده و ضریب 
ایمنى آن را پایین خواند و افزود: در حال حاضر یکى 
از خواسته هاى مهم و بحق مردم روستاى «گزافرود» 
ترمیــم و بازســازى این پل بوده کــه نیازمند همت 

مسئوالن است.

دهیــار گز افزود بــا قدردانى از مشــارکت صادقانه 
اهالى و اعضاى شــورا در پیشــبرد اهداف عمرانى 
روســتا گفت: از حمایت هــاى دلســوزانه فرماندار 
رودسر، بخشدار کالچاى، مدیران ادارات و متصدى 
فنــى و اجرایى بخشــدارى کالچاى بــراى تحقق 
مطالبــات مردم و اجراى پروژه هاى عمرانى روســتا 

تشکر و قدردانى مى کنم.

ترمیم پل «گزافرود» کالچاى همت مسئوالن را مى طلبد

خاك موجود در کشور 
باید از لحاظ علمى 
فرآورى شود و باید 

خودمان بتوانیم از 
این نعمت خدادادى 

استفاده مستقیم کنیم  و 
امنیت اقتصادى باید 
ایجاد شود تا سرمایه 

گذار خارجى در کشور 
خودمان وارد عمل شود

بــرش
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قدس: جریمه 1/4 میلیاردى یک مهدکودك در مشهد
نیش و نوش: تو این مهدکودك بجاى اینکه بچه ها تو استخر 
تــوپ بازى کنن، مدیر مهدکودك با پولى کــه از خانواده ها 

مى گرفته، تو استخر پول شنا مى کرده!
قدس: «شاهان گرماب» تنها آبگرم آشامیدنى ایران خشک شد
نیش و نوش: جاى نگرانى نیســت، به زودى مسئوالن آبگرم 

آشامیدنى از چین وارد میکنن!
قدس: دریافت مبالغ سلیقه اى اداره آب از مردم صالح آباد 

نیش و نوش: نهایتش اگه مثل شرکت گاز دستشون رو بشه، 
بعد پول هاى اضافه رو برمى گردونن!

قدس: توقیف اموال کارخانه آساك دوچرخ قوچان در ونزوئال
نیش و نوش: اینم آخر و عاقبت کارخونه اى که همه دنیا رو 

ول کنه بره تو ونزوئال سرمایه گذارى کنه!
قدس: کشــف 50 کیلو تریاك از کامیون حامل بار هندوانه 

در بردسکن
نیش و نوش: به این نوع هندوانه میگن هندوانه به شرط بافور!

قدس: برپایى نمایشگاه اشتغال و کارآفرینى در مشهد
نیش و نوش: در این نمایشــگاه از نقش «پدیده» در سر کار 

گذاشتن و مشغول کردن مشهدیها قدردانى شد!

��ش و �وش
سعید ترشیزى

�وادث
 انهدام 6 باند سرقت مسلحانه و خشن 

در اصفهان
از  انتظامی اصفهان  اصفهان- خبرنگار قدس: فرمانــده 
متالشی شــدن 6 باند سرقت مسلحانه و خشن در عملیات 

کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.
ســردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: با تالش کارآگاهان 
سختکوش پلیس آگاهی اســتان 6 باند سرقت مسلحانه و 
خشــن در سال 95 منهدم و از هم متالشی شدند که عمده 
فعالیت این باندها سرقت از طالفروشی ها، سرقت هاي توأم با 

خشونت و سرقت محموله بود.



شبستان- رشت  بر زمین افتادن بروشورها 
و کارت هاى تبلیغات انتخابات حاوى اســماء 
الهى یک آسیب فرهنگى و اجتماعى و نوعى 
بى احترامى به الفاظ مقدس است که باید به 

آن عمیق تر توجه شود.
به گزارش شبستان از رشت، با فرا رسیدن ایام 
انتخابات و دوره تبلیغات آن، چهره شهر یکباره 
عوض مى شــود و در مــدت چند روز زمین و 
در و دیــوار و حتى درختان و تابلوهاى برق و 
تلفن هم از دست پوسترهاى تبلیغاتى در امان 
نیستند. تبلیغات خیابانى یکى از روش هایى 
اســت که نامزدهاى انتخابات براى رسیدن به 
کرسى مورد نظر خود به آن روى مى آورند، به 
گونه اى که در مدت در نظر گرفته شده براى 
تبلیغات، میلیون ها پوستر، بنر، تراکت، کارت 
و... از سوى نامزدها و جبهه هاى مورد حمایت 
آنان چاپ و در سطح شهرها و روستاها توزیع 
مى شود.این نوع تبلیغات در انتخابات شوراى 
شــهر و روستا بیشتر اســت، چون نامزدهاى 
ریاســت جمهورى فرصت تبلیغــى برابر و با 
مخاطب گســترده اى مانند صدا و ســیما در 

اختیار دارند و البته شناخته شده تر هستند.
انداختن پوستر یا کارت تبلیغات انتخاباتى با 
علم به اینکه روى آن لفظ جالله اهللا منقوش 
شده هتک حرمت به اسماء الهى است و همه 
مراجع عظام تقلید در خصوص اسماء متبرکه 
بــر این تأکید دارند کــه باید از هتک حرمت 
این اســماء خوددارى شــود. به عنوان مثال 
امام خمینى(ره) در این خصوص مى فرمایند: 
«کسى که وضو ندارد حرام است اسم خداوند 
متعال را که به هر زبانى نوشــته شده باشد، 
لمس نماید. حرمت مّس کلمات و آیات قرآنى  
بدون وضو اختصاص به قرآن کریم ندارد؛ بلکه 
شامل همه کلمات و آیات قرآنى  مى  شود، هر 
چند در کتاب دیگرى  یا در روزنامه، مجله، تابلو 

و غیر آن ها باشد.»
بنابراین همه ما در خصوص اسامى متبرکه اى 
که در خیابان ها روى زمین افتاده، مسئولیم، اما 
بیشتر از ما، کسانى که سفارش چاپ تراکت با 

اسماء جالله را مى دهند، مسئول هستند.
 

 نامزدها رعایت نمى کنند
حسام رمضانى، مدیر یک کانون تبلیغاتى در 

این باره گفت: آن دسته از نامزدها یا حامیان 
آن ها که براى سفارش تبلیغات به ما مراجعه 
مى کنند، یا خودشــان طراح دارند و تبلیغات 
آن ها از قبل طراحى شــده و آماده به دســت 
ما مى رسد، یا کار طراحى را در کانون تبلیغى 

خودمان انجام مى دهیم.
 وى درباره استفاده از الفاظ جالله در تبلیغات 
و اصرار داشتن یا نداشتن نامزدها در استفاده 
از این لفــظ مقدس، گفت: اغلــب مراجعان 
ما اســتفاده نکردن از لفظ جاللــه را رعایت 

نمى کنند.
وى خاطرنشان کرد: نامزدها یا حامیان آن ها 
پس از تذکر ما مبنى بر زمین افتادن تبلیغات 
و هتک حرمت شدن لفظ جالله به نظرات ما 
توجه کرده و از استفاده آن در تبلیغات منصرف 

مى شوند.
رمضانى نسبت به هزینه زیاد تبلیغات برخى 
نامزدهاى انتخابات شوراى شهر و روستا انتقاد 
کرد و گفت: این هزینه زیاد در کنار استفاده از 
الفاظ جالله که امکان بى حرمتى نسبت به آن 
وجود دارد از آسیب هاى تبلیغات در انتخابات 

است.

 استفاده نکردن
 از اسماء متبرکه بیانگر بى دینى نیست

استفاده نکردن از اسماء متبرکه در تبلیغاتى 
که زیر پا مى افتد نمى تواند نشانگر بى دینى و 
یا حتى اعتقاد و التزام یک نامزد به اسالم باشد، 
پس وجود اسماء متبرکه در تبلیغات نامزدها 
نه تنهــا کمکى بــه رأى آورى آن ها نخواهد 

کرد، بلکه هزینه هایى معنوى را متوجه فرد و 
جامعه مى کند که ممکن است در دنیا و آخرت 

گریبانگیر ما شود.
استفاده از یک نماد یا تصویر یا شعار اسالمى 
ایرانــى به جاى اســتفاده از پرچم ایران که 
مزین است به اســم جالله، مانند سه رنگ 
ســبز، ســفید و قرمز که به نوعــى تداعى 
کننده پرچم ایران است در تبلیغات محیطى 
و اطــالع رســانى و یادآورى بــه نامزدها و 
ســتادهاى انتخاباتى در مــورد رعایت این 
نــکات در چاپ و تکثیر اقــالم انتخاباتى از 
دیگر راه هــاى جلوگیرى از بى حرمتى لفظ 

جالله است.
مــردم هم مى تواننــد با مشــاهده تبلیغات 
انتخاباتى منقوش به لفظ اسماء الهى با جمع 
آورى این نوع تبلیغات انتخاباتى در جلوگیرى 

از بى حرمتى به اسماء الهى مؤثر باشند.
 به نظر مى رســد، اگر قانونى مشخص در این 
زمینه تدوین شــود و در پــى آن نظارت هاى 
سختگیرانه اعمال گردد، مى شود از انتخابات 
بعدى شاهد جلوگیرى از بى احترامى نسبت به 

اسماء الهى در انتخابات باشیم.

ر�وان � ا��خابات
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رئیس هیئت عالى نظارت بر پنجمین دوره 
انتخابات شوراهاى گیالن:

 رفتار همه نامزدها پس از 
تأیید صالحیت رصد مى شود

رشــت - خبرنگار قدس: رئیس هیئــت عالى نظارت بر 
پنجمین دوره انتخابات شــوراهاى گیالن گفت: رفتار همه 
نامزدهاى شــوراهاى شهر و روســتاى گیالن پس از تایید 

صالحیت از طرف هیئت هاى نظارت رصد مى شود.
سید کاظم دلخوش در نشست هیئت عالى نظارت بر انتخابات 
شوراهاى استان، اظهار کرد: طبق مستندات قانونى نسبت به 

بررسى صالحیت داوطلبان اعمال نظر شده است.
وى ادامه داد: رســانه هایى که فهرســت افراد رد صالحیت 
شــده را در فضاى مجازى به کذب منتشر کرده اند، مرتکب 
خالف شرعى و قانونى شــده و اخالق و ادب اسالمى را زیر 

پا گذاشته اند.

  نام نویسى 3 هزار و 803 نفر 
در انتخابات شوراهاى یزد

یزد - خبرنگار قدس: رئیس ســتاد انتخابات اســتان یزد 
گفت: 3803 نفر در انتخابات شوراهاى یزد ثبت نام کرده اند  
که از این میزان 3563 نفر تأیید نهایى و 19 نفر رد صالحیت 
شده اند و کل آمار داوطلبان استان معادل 99 و 5 دهم درصد 

تائید شده است.
محمدعلى طالبى اظهار داشت: همه برنامه هاى انتخابات برابر 
با برنامه زمان بندى انجام شده است و در این دوره از انتخابات 
413 حوزه انتخابیه شامل 21 حوزه شهرى با 117 نفر اعضاى 
اصلى و 392 حوزه روستایى شامل 1222 نفر اعضاى اصلى 
فعالیت دارند که در مجموع 1339 نفر به عنوان اعضاى اصلى 

شوراهاى اسالمى شهر و روستا انتخاب مى شوند. 
وى افزود : در اســتان یزد 677 هزار و 942 نفر واجد شرایط 
رأى دادن هستند که از این تعداد 17 هزار و 9 نفر رأى اولى 
هستند. طالبى در خصوص برگزارى انتخابات تمام مکانیزه 
در اســتان گفت: 95 شعبه أخذ رأى به صورت تمام مکانیزه 
در دو شهر اردکان و میبد، عملیات انتخابات شوراى شهر را 

انجام مى دهند.
این مسئول با بیان اینکه در این دوره از انتخابات تاکنون آمار 
تخلفات انتخاباتى 30 درصد کاهش داشته، گفت: با توجه به 
گستردگى فضاى تبلیغات انتخاباتى میزان تخلفات انجام شده 

نسبت به دوره هاى قبل مطلوب تر گزارش شده است.

 یک میلیون و 350هزار نفر رأى اولى هستند 
اصفهان- خبرنــگار قدس: معاون فنــاورى اطالعات و 
آمارهاى جمعیتى اداره کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: 
امســال حدود 56 میلیون و 410 هزار نفر در کشــور واجد 

شرایط شرکت در انتخابات هستند.
مجتبى یکتامنش در گفت وگو با خبرنگار قدس اظهارکرد: 
در این دوره از انتخابات یک میلیون و 350هزار نفر رأى اولى 
هستند و براى نخســتین بار، حضور در صحنه انتخابات را 
تجربه مى کنند.وى با اشاره به اینکه در روز انتخابات ارائه اصل 
شناســنامه و کارت ملى الزامى است، گفت: کارت هاى ملى 
جدید یا قدیم براى احراز هویت رأى دهندگان نیاز است زیرا 
برخى از شناسنامه ها عکس قدیمى دارند یا مخدوش هستد و 

براى احراز هویت نمى توان از آن ها استفاده کرد.
وى تصریح کرد: شناســنامه هاى المثنى که از قبل در نوبت 
صادرشــدن بوده پس از مراجعه صاحبــان آن یکروزه صادر 
مى شود.وى یادآور شد: اگر شخصى براى شرکت در انتخابات 
کارت ملى یا شــماره آن را نداشته باشد، ادارات ثبت احوال 

آمادگى اعالم شماره ملى به افراد را دارند.

پوسترهاى تبلیغاتى همه جا پخش شده اند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى مازندران: ضرورت پرهیز از بى حرمتى به نام هاى مقدس
 تقویت دیپلماسى رضوى 

در کشورهاى حاشیه خزر ضرورى است 
میهن: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى مازندران گفت: چهار 
کشور همسایه خزر براى ارتباطات فرهنگى مازندران اهمیت 
ویژه اى دارند و تقویت دیپلماســى رضوى در این کشــورها 

ضرورت دارد. 
احد جاودانى در جلسه بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره 
بین المللى نامه اى به امام رضا(ع) افزود: کشــورهاى حاشیه 
دریاى خزر به دلیل اشــتراك فرهنگــى، قومى و تاریخى 
مى توانند، همکارى هاى مؤثر فرهنگى داشــته و پیوندهاى 
ریشــه دار خــود را تقویت کنند.وى افــزود: از چهار رایزن 
فرهنگى ایران در کشــورهاى همسایه خزر براى حضور در 
دوازدهمین جشــنواره بین المللى نامه اى بــه امام رضا(ع) 
دعوت شده تا زمینه رونق دیپلماسى رضوى در این کشورها 
فراهم شــود.وى افزود: از رایزن هاى فرهنگى کشورمان در 
روسیه، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان براى حضور در 
آیین اختتامیه جشــنواره دعوت خواهیم کرد و پذیراى دل 

نوشته هاى آنان در بخش میهمان جشنواره خواهیم بود.
یادآورى مى شــود؛ جشــنواره بین المللى نامــه اى به امام 
رضا(ع)، از برنامه هاى پانزدهمین جشــنواره بین المللى امام 

رضا(ع) است که در مازندران برگزار مى شود.

  حضور جشنواره تولید کتاب کودك 
رضوى در نمایشگاه کتاب تهران 

میهن: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان چهارمحال و 
بختیارى از عرضه کتاب هاى تولید شده در نخستین جشنواره 
تولید کتاب کودك و نوجوان رضوى در سى امین نمایشگاه 

بین المللى کتاب تهران خبر داد.
جواد کارگران دهکردى گفت: در نخســتین جشنواره تولید 
کتاب رضوى 14عنوان کتاب شعر و داستان به چاپ رسید 
که همه این کتاب ها در سى امین نمایشگاه بین المللى کتاب 

تهران براى فروش عرضه شد.
وى افزود: امسال نیز این جشنواره با استقبال هنرمندان روبه 
رو شده است و آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره اول تیرماه 
است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى چهارمحال و بختیارى 
همچنین از توزیع فراخوان دومین جشــنواره تولید کتاب 
کودك و نوجوان رضوى در ســى امین نمایشگاه بین المللى 

کتاب خبر داد.
دبیر جشنواره تولید کتاب رضوى براى کودکان و نوجوانان 
گفــت: دبیرخانه دومین جشــنواره تولید کتــاب کودك و 
نوجوان رضوى ضمن حضور در محل نمایشگاه کتاب تهران 
نسبت به توزیع بیش از 3000 تراکت فراخوان بین ناشران و 

نویسندگان کتاب هاى کودك و نوجوان اقدام کرد. 
کارگران دهکردى با اشاره به موضوعات این جشنواره گفت: 
پرداختن به ابعاد گوناگون زندگى امام رضا(ع)، تبیین سیره امام 
رضا(ع)، بهره گیرى از احادیث امام رضا(ع) از موضوعاتى است 
که نویسندگان و شاعران حوزه کودك و نوجوان مى توانند در 

بخش داستان و شعر آثار خود به کار گیرند.
وى تصریــح کرد: جشــنواره تولید کتاب رضوى از ســرى 
برنامه هاى جشــنواره بین المللى امام رضا(ع) اســت که در 
11ســال گذشــته با موضوع «ادبیات کودك و نوجوان در 
فرهنگ رضوى» در چهارمحال و بختیارى برگزار شده است.

  فراخوان مسابقه 
«داستان نویسى رضوى» منتشر شد 

میهن: پانزدهمین جشنواره بین المللى امام رضا(ع) فراخوان 
مسابقه «داستان نویسى رضوى» را با هدف ترغیب کودکان 

و نوجوانان به مطالعه در حوزه ادبیات رضوى، منتشر کرد. 
بر پایه این خبر کودکان و نوجوانان سراسر کشور مى توانند 
با محورهــاى موضوعى «امــام رضــا(ع)»، «وقایع زندگى 
ایشــان» و «آیین هاى بومى زیارت» که در فراخوان مسابقه 
«داستان نویســى رضوى» آمده اســت، در این مســابقه با  
حداکثر سه اثر شــرکت کنند.در مســابقه داستان نویسى 
رضوى، مخاطبان در گروه هاى سنى هفت تا 10 سال، 13 تا 

11 و 14 تا 16 سال مى توانند،  آثارشان را ارائه دهند.
عالقه مندان براى شرکت در این مسابقه تا یکم خرداد 1396 

مهلت دارند، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره بفرستند.

بجنورد- خبرنگار قدس   براساس گزارش شبکه لرزه نگارى وابسته به مؤسسه 
ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زلزله 5/7 ریشترى ساعت 22 و 30 دقیقه و 58 ثانیه شنبه 

شب گذشته خراسان شمالى را لرزاند.
کانون مرکزى این زمین لرزه «پیش قلعه» در 22 کیلومترى شــمال غرب بجنورد 

بوده است.
اســتاندار خراسان شمالى با اظهار تأســف از بروز این واقعه گفت: زلزله شنبه شب 
گذشــته  400 مصدوم و دو کشته در پى داشــت و به حدود 20 روستا بین 30 تا 
60 درصد آسیب وارد شد.محمدرضا صالحى با اشاره به اعزام 37 تیم امداد و نجات 
به مناطق یادشــده خاطرنشان کرد: تیم هایى از گلستان و خراسان رضوى نیز براى 
کمک هاى الزم در استان حاضر شده اند. وى تصریح کرد: به دلیل این که تمام منازل 

روستاییان بیمه هستند، مشکلى بابت پرداخت خسارت ناشى از زلزله وجود ندارد.
وى ادامه داد: از ساکنان این مناطق انتظار داریم که با توجه به توزیع اقالم امدادى و 
مواد ضرورى بین خسارت دیدگان، همانند همیشه با روحیه ایثارگرى خود نیروهاى 
امدادى را در توزیع مناســب این اقالم یارى رسانند.صالحى اظهارکرد: تاکنون 500 

تخته چادر و پتو بین آسیب دیدگان توزیع شده است.
استاندار خراسان شمالى با اشاره به قطع گاز 11 روستا پس از زلزله  به دلیل نشت 
گاز گفت: اکنون گازیکى از روستاها وصل شده و بقیه هم درحال انجام است و مشکل 
قطع برق هم نداریم. صالحى افزود: از دو روستایى که شبکه آب آن ها خسارت دیده 

بود، مشکل یک روستا برطرف شد و دومى هم در حال حل مشکل است. 

 وقوع 27 پس لرزه در بجنورد
مدیر کل مدیریت بحران استاندارى خراسان شمالى نیز گفت: تا کنون 27 زلزله در این 
شهر به وقوع پیوسته که خوشبختانه بجز آخرین پس لرزه که سه و نیم ریشتر قدرت 
داشــت بقیه پس لرزه ها قدرت کمترى داشته اند.عظیمى افزود: پرداخت خسارت 
به روســتاییان در اولویت قرار گرفته و به زودى روند تخمین میزان خسارت از طرف 

کارشناسان انجام مى شود.

 اعزام 37 تیم امداد و نجات به مناطق زلزله زده
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور نیز با حضور در مناطق زلزله 
زده خراسان شمالى گفت: 37 تیم امداد و نجات به مناطق زلزله زده این استان اعزام 

شده اند.
مرتضى ســلیمى افزود: تا کنون چهار تیم واکنش سریع از استان گلستان، سه تیم 

امداد و نجات از استان سمنان و سه تیم آنست براى تسریع در امداد رسانى به مناطق 
زلزله زده خراسان شمالى اعزام شدند. 

معاون اول رئیس جمهورى نیز بر ضرورت بســیج همه امکانات و رسیدگی فوري به 
مصدومان و زلزله زدگان استان خراسان شمالی تأکید کرد.

اسحاق جهانگیري صبح دیروز در تماس تلفنی با محمدرضا صالحى استاندار خراسان 
شمالی، گزارشی از آخرین وضعیت رسیدگی به مصدومان و میزان خسارات وارده به 
مناطق زلزله زده استان دریافت کرد و از تمام نیروهاي امدادي خواست با فوریت براى 
بستري و مداواي حادثه دیدگان اقدام کنند و همه مساعی خود را براي کمک رسانی 

به آسیب دیدگان به کار گیرند.
معاون اول رئیس جمهورى همچنین ضمن تسلیت و ابراز همدردي با خانواده هاي 
جانباختگان این حادثه، از خداوند متعال ســالمتی مصدومان و آســیب دیدگان را 

مسئلت و بر لزوم جبران خسارات وارده به مردم مناطق زلزله زده تأکید کرد.
همچنین با توجه به وقوع زلزله ، نگرانى خانواده ها، شرایط خاص ناشى از پس لرزه ها 
و عدم آمادگى روانى دانش آموزان تمامى مقاطع تحصیلى  بجنورد و مانه سملقان در 

نوبت صبح و عصردیروز تعطیل شد.
گفتنى اســت زلزله اى با قدرت 5,7 در مقیاس امواج درونى زمین (ریشــتر) شنبه 
شب گذشته برخى مناطق استان خراسان شمالى را لرزاند و موجب آمدن شهروندان 

بجنوردى به کوچه و خیابان ها شد.
خانم کشور صمدى 60ساله از روستاى لنگرو دختربچه 12ساله به نام سارا سارى  از 

روستاى قصرقجر فوت شدگان زلزله شنبه شب خراسان شمالى هستند.
زلزله شــنبه شب خراسان شمالى در بسیارى از شهرهاى خراسان رضوى بخصوص 

مشهد، چناران، گلبهار، قوچان و سبزوار نیز احساس شد.

20 روستا در خراسان شمالى تخریب شد 

لرزه و 27 پس لرزه در «پیش قلعه»

خبر

قدس  مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوى 
اعالم کرد: بر حســب اعالم نظر قطعى دامپزشــکى، علت 
مــرگ پلنگ تلف شــده در منطقه حفاظت شــده درونه 

بردسکن، کهولت سن بوده است.
حمید صالحى گفت: چندى پیش و به دنبال پیگیرى یک 
گزارش مردمى، محیط بانان منطقه حفاظت شــده درونه 
بردســکن با الشه یک قالده پلنگ در چشمه انجیرى این 

منطقه روبه رو شدند.
وى افزود: به علت فساد الشه، قابلیت تشخیص سریع علت 
مرگ دشوار بود و پس از آن تالش براى ردیابى موضوع و 

بررسى علت مرگ پلنگ، در دستور کار قرار گرفت.
این مســئول با اشاره به اینکه الشه پلنگ بر اثر گرمى هوا 
و گذشت زمان دچار فساد شــده بود، ادامه داد: مأموران 
یگان حفاظت محیط زیست منطقه به همراه کارشناسان 

دامپزشکى در محل حاضر شدند و به دلیل مشاهده نشدن 
آثــار خونریزى و زخم جدى، هرگونه نظریه برخورد گلوله 

یا مضروب شدن حیوان در وهله نخست رد شد.
صالحى گفت: جنســیت این پلنگ بالغ، نر بود و الشــه با 
وجود فســاد زیاد، تا حد ممکن بیومترى (مطالعه مسائل 
بیولوژیکى) و مشخصات الشه این گربه سان به ثبت رسید. 
وى افزود: با بررســى هاى کارشناسى و با توجه به وضعیت 
دندان ها و ســاییدگى هاى آن، پلنگ تلف شــده مســن 
تشــخیص داده و نظریه مرگ بر اثر پیرى پررنگ تر شــد. 
منطقه حفاظت شده درونه بردسکن در خراسان رضوى در 
مجاورت منطقه حفاظت شــده سیدمرتضى قرار دارد؛ این 
منطقه به دلیل تنوع زیستگاه حیات وحش و قابلیت هاى 
بالقوه در زمینه احیا و حفظ پوشش گیاهى و جانورى تحت 

حفاظت قرار گرفته است.

همه ما در خصوص 
اسامى متبرکه اى که در 

خیابان ها روى زمین 
افتاده، مسئولیم، اما 

بیشتر از ما، کسانى که 
سفارش چاپ تراکت 

با اسماء جالله را 
مى دهند، مسئول هستند 

بــرش

علت مرگ پلنگ درونه اعالم شد
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معاون وزیر اقتصاد و انرژى آلمان عنوان کرد
 آمادگى آلمان براى همکارى در تقویت 

وضعیت اقتصادى ایران
انزلى- خبرنــگار قدس: هیئت ســرمایه گذارى 25نفره 
از کشــور آلمان متشــکل از معاون وزیر اقتصــاد و مدیران 
شرکت هاى فعال در حوزه بنادر و کشتى سازى با ظرفیت هاى 

مجتمع بندرى کاسپین در منطقه آزاد انزلى آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومى و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
انزلى، معاون وزیر اقتصــاد و انرژى و مدیران حوزه بندرى و 
کشتى ســازى آلمان گفت: آماده همکارى با دولت ایران در 
راستاى تقویت وضعیت اقتصادى و بهبود و نوسازى بنادر و 

ناوگان تجارى هستیم.
آنه یاکوبز شــالیتهوف بــا ابراز خرســندى از ظرفیت هاى 
متنوع همکارى در مجتمع بندرى کاسپین و کریدور شمال 
جنوب، ابراز امیدوارى کرد که مأموریت تجارى وى و مدیران 
شــرکت هاى همراه با موفقیت انجام شده و آغازگر ارتباطات 

کارى بین ایران و آلمان در حوزه بنادر و کشتى سازى باشد.

 ثبت تصاویر مرال 
در عرصه هاى جنگلى املش

املش- خبرنگار قدس: رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
املــش از ثبت تصاویر مرال (گاو کوهى) در پایش زیســت 

محیطى عرصه هاى جنگلى این شهرستان خبر داد.
على درویشى با اشــاره به پایش محیط زیستى عرصه هاى 
جنگلى این شهرســتان، مرال و شوکا را از جانوران شاخص 
جنگل هاى شــمال خواند و افزود: پایش زیست محیطى و 
مستمر، سرشمارى این حیوان در دو نوبت از سال (فصل گاو 

بانکى و شاخ اندازى) انجام مى شود.

 رفع تصرف 8 هکتار اراضى «لیسار» 
تالش از سودجویان

تالش- خبرنگار قدس: مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
گیالن ازعملیات رفع تصرف هشت هکتار از اراضى «لیسار» 

تالش ازعناصرسودجو و فرصت طلب خبرداد.
محمدپــور افزود: این عملیات در پى تصرفات چند روز اخیر 
شمارى از عناصر سودجو و فرصت طلب که نسبت به تصرف 
اراضى ارزشمند قســمتى از منطقه حفاظت شده «لیسار» 
تالش اقدام کرده بودند، صــورت گرفت که با حضور بموقع 
نیروهاى یگان حفاظت و پس از اخذ دستور قضایى و همکارى 
نیروى انتظامى تمام تصرفات خلع ید شده و ادوات متخلفین 

نیز توقیف شد.

 مخازن «سى. ان. جى» خودروها 
در ایالم رایگان بازرسى مى شوند

ایالم- خبرنگار قدس: معاون ارزیابــى انطباق اداره کل 
اســتاندارد ایالم گفت: مخازن «ســى. ان. جى» خودروهاى 
عمومى دوگانه سوز ایالم به صورت رایگان بازرسى مى شوند.

بهمن رحمتى با بیان اینکه بازدید ادواري مخازن«سى. ان. جى» 
خودروهاي عمومی استان آغاز شده است، اظهار داشت: با نظارت 
شرکت تأیید صالحیت شده همکار سازمان ملی استاندارد ایران 
طرح رایگان بازرســی از مخازن «ســى. ان. جى» خودروهاي 

دوگانه سوز عمومی در ایالم آغاز شده و در حال اجراست.

 آغاز عملیات ساخت نیروگاه سیکل 
ترکیبى در زاهدان 

زاهدان- خبرنگار قدس: عملیات ســاخت نیروگاه 540 
مگاواتى ســیکل ترکیبى در زاهدان آغاز شد.ستار محمودى 
قائم مقام و معاون وزیر نیرو در این مراســم اظهار داشت: با 
ساخت نیروگاه سیکل ترکیبى 540 مگاواتى در زاهدان این 
استان از حیث افت ولتاژ دیگر مشکل نخواهد داشت و نیاز به 
استفاده از ظرفیت و منابع دیگران را ندارد.استاندار سیستان 
و بلوچستان نیز با اشاره به اینکه نیروگاه سیکل ترکیبى 540 
مگاواتى گام بلندى براى تکمیل زیرساخت ها در استان است، 

افزود: این پروژه 1000 میلیارد اعتبار نیاز دارد.
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قاضى زاده هاشمى به گزارش قدس از بيمارستان قائم واكنش نشان داد

وعده وزير براى پايان راهرو خوابى بيماران
پروين محمدى  در حاشــيه آيين پايانى 
دهمين جشــنواره «مطهرى» و ســفر وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به مشهد 
فرصتى يافتيم تا با دكتر ســيد حسن قاضى 
زاده هاشــمى در يك گفت وگوى اختصاصى 
وضعيت بيمارستان قائم (عج)، كمبود تخت 
بســترى و پذيرش بيمــار در راهروهاى اين 
بيمارستان را مطرح و از اقدام هاى انجام شده 

براى رفع مشكالت بيماران مطلع شويم. 
وزير بهداشــت در اين گفت وگو با بيان اينكه 
بزرگ ترين مشــكل مشــهد در حوزه درمان 
و آمــوزش، كمبود فضاى مناســب اســت، 
خاطرنشــان كرد: ما هنوز در بيمارستان هاى  
قائم (عج)،امام رضا(ع)، هاشــمى نژاد، شهيد 
كاميــاب و... با كمبود فضا مواجه هســتيم 
كه نه تنها براى بيماران، بلكه براى اســاتيد 
ماهم مناســب نيســت و هنوز 2000 تخت 

بيمارستانى در مشهد كم داريم. 
وى در خصــوص كمبود فضا و درمان بيماران 
در راهروهاى بيمارستان قائم (عج) كه روزنامه 
قدس در 31 فروردين امسال گزارشى در اين 
خصوص به چاپ رساند، اظهار داشت: براساس 
گــزارش مديران عمران و توســعه دانشــگاه 
اقدام هاى خوبى به منظور رفع مشكالت بيماران 
صورت گرفته، به طورى كه از ســال 94 با 27 
ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته توانسته اند 
عمليات بازســازى را دراين بيمارستان شروع 
كننــد و تاكنون با 20 ميليــارد تومان هزينه 
بخــش اورژانس متمركز بــا 1250 متر مربع 
زير بنا با فضاى مناســب راه اندازى شــده و از 
حدود 250 تخت مورد نياز تعداد 100 تخت 
اضافه شده و مابقى تا دو ماه آينده اضافه خواهد 
شــد. افزون برآن بااستفاده از فضاهاى موجود 
بيمارستان ســه بخش نيز در حال باز سازى 
است و دو بخش پشتيبان داخلى و اعصاب هم 

در حال اضافه شدن مى باشد. 
در اين گزارش به خريدارى و نصب سيســتم 
مركزى سرمايش بيمارستان اشاره شده كه با 
راه اندازى آن وضعيت مطلوبى براى بيماران 

فراهم خواهد شد.
بنابراين با وجود بازســازى پنج بخش قلب ، 
اورژانــس، گوش و حلق و بينى، پشــتيبان 
اعصاب و پشــتيبان داخلى و اضافه شدن به 
مجموعه بخش هاى موجود بيماران شــرايط 

مناســبى خواهند داشــت، بخصوص بخش 
استروك (ســكته هاى مغزى) كه در كاهش 
مشــكالت بيمــاران نقش بســزايى خواهد 
داشت و اميدواريم همان طور كه همكاران ما 
گزارش مى كنند، ديگر بيمارى در راهروهاى 

بيمارستان قائم بسترى نباشد. 
دكتر هاشمى در باره زمان ساخت بيمارستان 
شــرق مشهد نيز گفت: طبق توافق قبلى 50 
در صد هزينه ساخت اين بيمارستان را وزارت 
راه و شهرســازى تقبل كرده و اســتاندارى 
خراسان نيز قول مساعد براى كمك داده است 

كه براى تحقــق آن نياز به پيگيرى از طريق 
استاندارى مى باشد. 

وى ياد آور شد از اين رو اميدواريم با همكارى 
و مشاركت اســتاندارى و ديگر سازمان هاى 
مرتبــط هرچه ســريع تر كار ســاخت اين 
بيمارســتان آغاز شــود و با توجــه به اينكه 
قراراست طرح بيمارســتان 610 تختخوابى 
امام رضا ( ع ) در اين بيمارســتان پياده شود، 
هرچه زودتر بتوانيم اين مركز درمانى را براى 
مردم صبور و محروم اين منطقه به بهره بردارى 

برسانيم. 
وقتى از وزير بهداشــت پرسيديم چه زمانى 
را براى بهره بردارى از بيمارســتان پيش بينى 
مى كنيــد، تصريح كــرد: چنانچه اســكلت 
بيمارســتان شكل بگيرد و همكارى هاى بين 
بخشــى ســرعت پيدا كند، مى توانيم زمان 
تقريبــى آن را تعيين كنيم، اما اكنون نياز به 

پيگيرى هاى استاندارى دارد. 
دكتر هاشــمى به نكته مهمى اشــاره كرد و 
يادآور شد: هركس در مشهد به حوزه سالمت 

كمــك مى كنــد در واقع اين خدمــت را به 
پيشگاه حضرت رضا(ع) پيشكش كرده است، 
چون زائران و مجاورانى كه چشــم به عنايت 
اين امام همام دوخته اند و بيمارانى كه از جاى 
جاى ميهن اســالمى و حتى خارج از كشور 
به نيت شفا به مشهدالرضا مى آيند، مستحق 
دريافت خدمات درمانى بهترى هستند؛ ازاين 
رو ضمن قدردانى از اســتاندار خراســان كه 
هميشه در زمينه رفع مشكالت حوزه سالمت 
باما همراهى و همكارى صادقانه اى داشته اند 
اميدواريم 1000 تخت بيمارستانى هم به ما 
بدهند تا بخش عمده اى از مشكالت و كمبود 

تخت بيمارستانى در اين شهر رفع شود. 
همچنين آســتان قدس رضــوى باتوجه به 
ديدگاه روشــنى كه آقاى رئيســى نســبت 
به ســالمت مردم بخصــوص زائران حضرت 
رضــا (ع) دارنــد، مى تواند با ســاخت چند 
درمانگاه و مركز درمانى در سطح شهر مشهد 
نقش مؤثرى در درمــان بيماران و محرومان 

داشته باشد.

آب و �وا

��ر

 ادامه بارش هاى رگبارى و افزايش 
ابرناكى در خراسان رضوى

قدس: نقشه ها و مدل هاى هواشناسى بيانگر نفوذ امواج ناپايدار 
بارشى از نواحى غربى، به استان خراسان رضوى است به طورى 
كه پيش بينى مى شود تا روزهاى پايانى هفته جارى به تناوب 
شاهد افزايش ابرناكى و بارش هاى رگبارى در برخى نقاط توأم 
با رعدو برق و وزش باد شــديد موقتى خصوصاً در نيمه غربى و 
شمالى استان باشيم. گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى مشهد 

هم امروز به ترتيب به 17 و 29 درجه خواهد رسيد.

 در نشست خبرى ائتالف «جريان خدمت» 
مطرح شد

 كارنامه شورا نبايد كارنامه شهردارى 
باشد

مهناز خجســته نيا: نشســت خبرى ائتــالف «جريان 
خدمت» با حضور نامزدهاى منتخب، روز گذشته در سالن 

اجتماعات مؤسسه فرهنگى قدس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين جلسه تعهد خدمت به مردم، 
پرهيز از شائبه هاى سياســى و تبديل ظرفيت هاى بالقوه 

شهر به بالفعل از جمله اهداف اين ائتالف اعالم شد.
يكى از نامزدهاى اين ائتالف با انتقاد از نگاه صرف شوراى 
اسالمى شهر به شــهردارى گفت: كارنامه شوراى اسالمى 

شهر هرگز نبايد كارنامه شهردارى باشد.
نامزد ديگرى از اين ائتالف هم با بيان اينكه مردم تشــنه 
خدمت به دور از شائبه هاى سياسى و سهم خواهى هستند، 

گفت: مردم از سياست زدگى خسته شده اند.
وى با تأكيد براينكه شــوراى اسالمى شهر نبايد به محلى 
براى كارآموزى تبديل شود، افزود: شورا بايد جايگاه افرادى 

متخصص و توانمند باشد.
به گفته وى اصلى ترين وظيفه شــورا نيز انتخاب شهردار 
است چراكه اگر اشــتباهى در كار انتخاب شهردار صورت 

بگيرد، خشت اولى است كه كج نهاده خواهد شد.
يكى ديگر از منتخبان ائتالف جريان خدمت هم اســتفاده 
نكــردن از ظرفيت هاى موجــود در شــهر را از خألهاى 
دوره هاى گذشته شورا برشــمرد و گفت: دليل اصلى بروز 
اين خأل نيز سياســى كارى اعضاى شورا بوده است. عضو 
ديگــرى از اين ائتالف هم با بيان اينكه مردم بايد به گروه 
متعهــد به خدمت، عمل به عهد، تعهد به مردم و تعقل در 
تصميم گيرى رأى بدهند، اظهار داشــت: هر عضو شوراى 
شــهر نماينده منتخب جمعيت 3 ميليون و 12 هزار و 90 

نفرى اين كالنشهر است.
وى با اشــاره به خطر ايجاد حاشــيه در حاشيه كالنشهر 
مشــهد گفت: اين در حالى است كه چند صدايى فرهنگى 

هم در اين كالنشهر بيداد مى كند.

فرمانده سپاه چابهار:
  صنايع پتروشيمى در رفع محروميت 

سيستان و بلوچستان فعاليت كنند
ميهن: فرمانده سپاه چابهار عمده فعاليت اين نهاد انقالبى 
در منطقــه را رفــع محروميت و تــالش در جهت ارتقاى 
شــاخص هاى رفاه در منطقه دانست و گفت: امنيت پايدار 
در گرو رفع محروميت است و سپاه همه توان خود را براى 

خدمت رسانى به محرومين به كار گرفته است.
سرهنگ پاسدار على كوهستانى با بيان اينكه حفظ وحدت 
مايه امنيت و امنيت سبب جذب سرمايه گذار است، وحدت 
شــيعه و سنى در سيســتان و بلوچســتان را مثال زدنى 
برشمرد و با اشاره به خدمات گسترده سردار شهيد نورعلى 
شوشــترى در سيستان و بلوچستان گفت: در آن دوره كه 
طرح امنيت پايدار مطرح شد، تا 80 درصد اقدام هاى سپاه 

معطوف به محروميت زدايى و مردم يارى در منطقه شد.

 فعاليت 1700 تاكسى فرسوده در اروميه
 ايسنا، اروميه: مديرعامل سازمان تاكسيرانى شهردارى 
اروميه از فعاليت 1700 تاكســى فرســوده در اروميه خبر

 داد.
فخرالدين معصوم زاده با بيان اينكه عمر مفيد تاكسى ها 10 
سال بوده است، گفت: 1700خودرو فرسوده در شهرستان 
اروميه در حال فعاليت هستند كه از اين بين 467 خودرو 
در سال گذشته نوسازى شده و در نظر داريم تا شهريور ماه 

سال جارى همه خودروها را نوسازى كنيم.
وى افزود: از بين 1700 خودرو فرســوده در ســطح شهر 
450 تاكسى، سوارى پيكان است. معصوم زاده خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر 5128 تاكســى در سطح شهر اروميه 
مشــغول به كار هســتند كه از اين بين 2612 دستگاه به 
صورت گردشــى، 1268 دســتگاه خطى و 1248 تاكسى 
تلفنى است. وى گفت: در سال جديد شاهد افزايش قيمت 

در تاكسى ها نبوده ايم.

رئيس كل دادگسترى آذربايجان شرقى:
 برخى افراد با سابقه فساد چگونه در 

مركز بيت المال كار مى كنند؟ 
 تبريز: رئيس كل دادگســترى آذربايجان شرقى با 
بيان اينكه برخى افرادى كه سابقه محكوميت بابت 
فســاد اخالقى و مالى دارند و حتــى برخى تحت تعقيب 
هستند، متأسفانه رفته اند و صالحيت گرفته اند، گفت: اين 
افراد فردا خواهند آمد و در شهر و استان ما تعيين تكليف 

خواهند كرد! 
حجت االسالم حكمتعلى مظفرى در بيست و نهمين جلسه 
شــوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى، در بخشى از 
ســخنان خود در خصوص انتخابات و مسائل پيش آمده در 
شوراى شهر تبريز، افزود: در كنار حضور گسترده در انتخابات 
نبايد از بحث انتخاب فرد شايســته غافل شــويم. انتخاب 
فرد اصلح در كنار حضــور حداكثرى بايد مورد توجه قرار

 گيرد.
رئيس كل دادگســترى آذربايجان شرقى، با اشاره به مسائل 
پيش آمده در بحث تأييد صالحيت افراد در پنجمين دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى، گفت: اتفاقاتى در شوراى شهر 
تبريز و برخى شهرها افتاد، با وجود اين مسئله افرادى كه 
سابقه فســاد دارند، چگونه خواهند توانست در مركزى كه 

بيت المال مردم در آنجا هست كار كنند؟

 شهردارى مشهد توجه كند! برپايى نمايشگاه «مشهد دوست 
داشتنى» خوب است، ولى اولويت شهر مشهد نمايشگاه نيست! 
اولويت مشهد رفع ترافيك است. آيا هنوز مهندسان ومتخصصان 
شهرى نمى توانند، مثل تهران پل هاى دو طبقه درمشهد بسازند؟
915...3660

 شهردارى مشهد بگويد كه اآلن با ايجاد پل، ترافيك تقاطع 
فرامرزعباسى -جانباز با قبل آن چه تفاوتى پيدا كرده؟ پلى كه 
بايد دربلوار جانباز و تقاطع ساجدى- جانباز ساخته مى شد و 
ورودى تقاطع غيرهمسطح قبل از چهارراه مى بود، متأسفانه 
بعد از چهارراه ســاخته شده! كاش مســئوالن شهردارى و 
شوراى شهر درترافيك اين تقاطع ها منتظر مى بودند؛ شايد 

وقت مردم برايشان ارزش پيدا مى كرد!
915...3660

 لطفاً از جاده دســتگردان به ســمت شهرك شهيد باهنر 
گزارشى تهيه كنيد. اين جاده بيش از 30 سال پيش آسفالت 
شده و اآلن از يك جاده كويرى و خاكى بدتر شده به طورى 
كه پر از دست اندازهاى وحشتناك است. فقط كافيه دوبار در 
روز از اين جاده براى زيارت قبور يا رفت و آمد به اين روســتا 

استفاده كنى. محاله از جلوبندى سازى سر در نياورى.
937...8944

 اى مسئوالن شما را به خدا به فكرما حاشيه نشين هاى كم 
درآمد و مستأجر باشيد. چگونه و چطور قبض آب، برق و گاز 
را محاسبه مى كنيد؟ درسال يك بارگوشت نمى خوريم چون 
توانش را نداريم. حال چگونه با حقوق ماهى700تومان زندگى 

را اداره كنيم؟ خودتان را جاى ما بگذاريد.
935...0253

 راننده تاكســى هستم! مى خواستم به اين وسيله از كسى 
كه بانى كار خير شــده و جمعى از رانندگان تاكسى، اتوبوس 
وكاركنان زحمتكش فضاى ســبز را به زيارت عتبات عاليات 
برده، صميمانه تشــكر و قدردانى كنم و از خداى بزرگ براى 
ايشان وخانواده محترمشان آرزوى سعادت وخوشبختى دارم.
915...4721

 اگــر حرف هايى كه در اين مناظــره ها بين نامزدها رد و 
بدل شد، راست و درست باشد، بيچاره مردم كه بازيچه دست 

برخى مسئوالن قرار گرفته اند.
932...3652

 كمك به اشــتغال و توليد در چناران و هر جاى كشــور 
عزيزمان بسيار كار خوبى است، اما چرا يك نهاد نظامى آن را 
انجام دهد و نه وزارتخانه ها و سازمان هاى مرتبط مانند وزارت 

كشاورزى و...
9150...8863

 بهاباد؛ جايگاه نخست استان يزد در 
شاخص هاى عضويت و زيربناى كتابخانه ها

بهاباد - خبرنگار قدس: مديركل كتابخانه هاى عمومى استان 
يزد گفت: كتابخانه هاى عمومى شهرستان بهاباد در دو شاخص 
«ميزان عضويت» و «زيربناى كتابخانه اى» به نسبت جمعيت، 
جايگاه نخست را در استان يزد دارند.رقيه دوست فاطمى ها اظهار 
داشت: شهرستان بهاباد به دليل وجود مردمانى فرهنگ دوست و 
اهل كتاب و مطالعه، جايگاه نخست ميزان عضويت در استان را 
دارد و هم اكنون 16 درصد جمعيت شهرستان عضو كتابخانه هاى 
عمومى هســتند.به گفته وى شهرستان بهاباد هم اكنون داراى 
چهار باب كتابخانه شــهرى و روســتايى است و 2600 نفر نيز 
عضو اين كتابخانه ها هستند. شمار منابع موجود در كتابخانه هاى 

عمومى بهاباد نيز نزديك به 47 هزار جلد كتاب است.

مديركل فنى و حرفه اى استان:
 200 ميليارد ريال تسهيالت اشتغال زايى 

به متقاضيان ايالمى پرداخت شد
ايالم - خبرنگار قدس: مديركل فنى و حرفه اى اســتان 
ايالم گفت: در ســال گذشــته 200 ميليارد ريال تسهيالت 
اشتغال زايى به اســتان اختصاص يافت كه صددرصد آن به 

متقاضيان و دارندگان مدرك اين سازمان پرداخت شد.
رضا نصرى با بيان اينكه براى ارائه تسهيالت اشتغال زايى به 
متقاضيان داراى مدرك فنى و حرفه اى با بنياد مســتضعفان 
در حال رايزنى هســتيم، افزود: در صورت امضاى تفاهم نامه 
با بنياد مســتضعفان در راستاى اشتغال زايى به هر متقاضى 
داراى مــدرك فنى و حرفه اى، ايــن اداره كل و ادارات تابعه 
شهرســتان ها متقاضيان را به بانك مربوطــه براى دريافت 

تسهيالت معرفى خواهند كرد.

 پرداخت تسهيالت به واحدهاى صنعتى 
نيمه تعطيل در چهارمحال و بختيارى 

فارس- شــهركرد: مديــركل صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختيارى گفت: در ســال گذشته 360 ميليارد 
تومان تسهيالت از محل اعتبارات داخلى بانك ها به واحد هاى 

صنعتى پرداخت شده است.
 نعيــم امامى در جمع خبرنگاران در شــهركرد اظهار كرد: اين 
ميزان تسهيالت در سال گذشته به 295 واحد توليدى و صنعتى 
پرداخت شــده اســت. وى با بيان اينكه فعال سازى 50 واحد 
تعطيل شده در دستور كار بوده است، افزود: با حمايت دولت 30 
واحد از سال گذشته، فعال و بقيه تا اوايل خردادماه سال جارى 
به چرخه توليد بازخواهند گشت. وى افزود: در سال گذشته 9 
معدن تعطيل شده به داليل نبود سرمايه و امنيت و... فعال شدند.

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

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

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.
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چهارمحال و بختيارى/ قهر آب در قعر خاك

تالش براى بقا در دشت هاى ممنوعه 

گزارش

 شهركرد  ميزان فرسايش خاك 
در دنيا پنج تن در هر هكتار است و 
اكنون ميزان فرسايش خاك در چهارمحال 
و بختيارى20تن در هر هكتار در طول سال 
عنوان شده و اين زنگ خطرى جدى براى 

استان است. 
در بســيارى از كشــورها اگر زمين چهار 
باشد، حالت  ميلى متر فرونشست داشــته 
بحران اعالم مى شود، ولى ميزان فرونشست 
زميــن در ايــران گاه به 56 ســانتى متر 
مى رسد و اين درحالى است كه بنا به گفته 
كارشناســان منابــع آب را مى توان احيا و 
تجديد كرد، اما در مسئله فرسايش و از بين 

رفتن خاك، راه عالجى وجود ندارد.

 جابه جايى خاك و تغيير اكوسيستم
طاهر نوربخش مدير آب و خاك و امور فنى 
و مهندســى جهاد كشاورزى چهارمحال و 
بختيارى در گفــت وگو با قدس آنالين در 
تشريح داليل بحرانى شدن وضعيت خاك 
در چهار محال و بختيارى گفت: فرسايش 
خاك در چهار محال و بختيارى بشدت در 
حال افزايش و سير صعودى است و اراضى 
منطقه و جنگل ها و مراتع بسرعت درحال 
تخريب و نابودى اســت كــه دليل آن به 
ســه موضوع برمى گردد؛ يكى اينكه استان 
چهارمحال و بختيارى سرمنشأ سه رودخانه 
بزرگ كارون، دز و زاينده رود است و حدود 
10 درصد آب سطحى از اين استان تأمين 
مى شود، دوم اينكه وضعيت توپوگرافى اين 
منطقه به نحوى است كه داراى شيب هاى 
تند است و مسئله ســوم اينكه نوع بارش 
ها در چند ســال اخير از وضعيت برفى به 
صورت بيشتر بارانى تغييركرده كه همه اين 
عوامل ايجاب مى كند كه بحث آبخواندارى 
و آبخيزدارى بــه صورت جدى مورد توجه 
قــرار گيرد. مدير آب و خــاك و امور فنى 
و مهندســى جهاد كشاورزى چهارمحال و 
بختيارى همچنين با بيان اينكه بى توجهى 
به امور آبخيز و آبخواندارى در نهايت سبب 
شسته شــدن خاك استان و سرازير شدن 
منابع خاكى به سمت حوضه زاينده رود و 
كارون مى شــود، گفت: تجمع رسوبات در 
سدهايى كه در مسير قرار دارند، يكى ديگر 
از معضالت فرسايش خاك در استان است 
كه در نهايت نابودى جنگل ها و مراتع را در 

پى داشته و اكوسيستم را به هم مى ريزد.
وى همچنين با ناكافى دانســتن اقدام هاى 
دولت در ســال هاى اخير بــراى حل اين 
معضل افزود: با توجه به مصوبات شــوراى 

آب كشــور، همه بخش ها از جمله سازمان 
جنگل ها و مراتع بايد به اين مســئله ورود 
كنند تا با همكارى همديگــر بتوانيم اين 
مشــكل را هم در حوضه زاينده رود و هم 
در حوضه كارون با پياده كردن برنامه هاى 

آبخيزدارى و آبخواندارى حل كنيم.

 هشت دشت ممنوعه
آثار و پيامدهاى خشكسالى سال هاى اخير 

بختيارى  و  چهارمحال  در 
سبب ممنوعه شدن هشت 
دشــت از 11 دشــت اين 
استان شــده و زنگ خطر 
جدى را براى اين اســتان 
به صــدا درآورده و اجراى 
و  آبخيــزدارى  عمليــات 
استان  اين  در  آبخواندارى 

را ضرورى تر كرده است.
قاسم ســليمانى دشتكى؛ 
و  چهارمحــال  اســتاندار 
بختيــارى بــا تأكيــد بر 
پيگيرى واجراى طرح هاى 
آبخيــزدارى و آبخواندارى 
بختيارى  و  چهارمحال  در 
از سوى مســئوالن ملى و 

استانى با اشاره به باال بودن ميزان فرسايش 
خاك در استان گفت: عمليات آبخيزدارى 
و آبخوانــدارى در اســتان نقــش مهمى 
در حفــظ منابع آب و خاك اين اســتان و 
اســتان هاى زيردست دارد و كاهش شديد 
سطح ســفره هاى زيرزمينى، خشك شدن 
چاه هــا، كاهش دبى رودخانه، كم شــدن 
آب چشمه ها و آبرســانى سيار به شهرها، 

روســتاها و نواحى صنعتــى چهارمحال و 
بختيارى مشكالتى را در روند توسعه اى اين 

استان ايجاد كرده است.

 فرسايش خاك 4 برابر ميانگين جهانى
مديــركل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى 
چهارمحــال و بختيارى نيــز گفت: اجراى 
با  آبخواندارى  و  آبخيــزدارى  پروژه هــاى 
هدف حفظ منابــع آب و خاك چهارمحال 
از ساخت  بختيارى حتى  و 
سدهاى بتنى براى استان از 
اهميت بيشــترى برخوردار 
ســوى  از  بايــد  و  اســت 
قرار  اولويت  در  مســئوالن 
گيرد زيرا ســاخت سدهاى 
بتنــى نقــش مهمــى در 
و  ذخيره طوالنى مدت آب 
تقويت سفره هاى زيرزمينى 
پروژه هاى  اجراى  اما  ندارد، 
آبخيزدارى و آبخواندارى در 

اين زمينه مطلوب تر است.
مقــدم  محمــدى  علــى 
تأكيــد كــرد:  همچنيــن 
به علت  فرونشســت زمين 
كاهش ســطح ســفره هاى 
زيرزمينى در دشــت ها بــه عنوان يكى از 
مهم تريــن دغدغه هاى مردم و مســئوالن 
محسوب مى شود و مسئوالن ملى بايد براى 
جلوگيرى از افزايش اين مشــكل و اتخاذ 
تدابيرى بــراى رفع آن تالش و راهكارهاى 
علمى را ارائه كنند. وى با اشاره به بروز پديده 
خشكسالى از 9 ســال گذشته تاكنون در 
چهارمحال و بختيارى، به اجراى پروژه هاى 

آبخيــزدارى و آبخواندارى، صرفه جويى در 
مصرف آب، تجهيز زمين هاى كشاورزى به 
شبكه آبيارى نوين و استفاده از گياهان كم 
آب بر و ديم به عنوان مهم ترين راهكارهاى 
مقابله با پديده خشكسالى در چهارمحال و 

بختيارى ياد كرد.

 امكان جبران وجود ندارد
بدون شــك اهميت خاك به خاطر فرايند 
تشــكيل آن از آب بيشتر است و خاك به 
عنوان اصلى ترين منبع حياتى بايد در برابر 

عوامل فرسايشى محافظت شود. 
منابــع  كل  اداره  آبخيــزدارى  معــاون 
طبيعى چهارمحــال و بختيــارى در اين 
بــاره بهره بــردارى غيراصولــى از اراضى 
كشــاورزى، مراتع و جنگل هاى اســتان را 
سبب فرسايش شــديد خاك بر شمرده و 
معتقد اســت: تخريب و فرسايش خاك در 
يك اكوسيستم، امكان برگشت اكوسيستم 
بــه حالت اوليه را غيرممكــن مى كند زيرا 
فراينــد خاك ســازى، فراينــد پيچيده و 
وابســته به زمان است و براى تشكيل يك 
سانتى متر خاك بســته به نوع اقليم 300 
تا 1000ســال زمــان الزم اســت. وى با 
اشــاره به اينكه چهارمحال و بختيارى در 
حوضه آبخيز زاينده رود و كارون واقع شده 
است، مى گويد: فرســايش خاك افزون بر 
خسارت هايى مانند كاهش توليد در بخش 
كشاورزى سبب افزايش هزينه هاى جبران 
حاصلخيزى خاك مى شــود و آثار سوء بر 
تغذيه آبخوان ها و سفره هاى آب زيرزمينى 
مى گــذارد و افزون بر فرســايش خاك به 

استان هاى پايين دست صدمه مى زند.

مطابق آمارها در 
حالى كه ميزان 

فرسايش خاك در 
دنيا پنج تن در هر 
هكتار است اكنون 

ميزان فرسايش خاك 
در چهارمحال و 

بختيارى20 تن در هر 
هكتار در طول سال 

عنوان شده است
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