
پرداخت تسهیالت دولتى 
براى بازسازى مناطق زلزله زده خراسان شمالى

تبلور اقتصاد مقاومتى 
در یک روستاى «ماهنشان»

وزیر تعاون در بجنورد خبر داد کام جوانان این روستا با حمایت بسیج سازندگى شیرین شد

بجنورد  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
گفت: بــراى هر واحد زلزله زده روســتایى 
5 میلیــون تومان کمک بالعــوض و براى 
واحدهاى شــهرى 6 میلیون تومان عالوه بر 

2 میلیون تومان ...

ماهنشان  شهرستان ماهنشان به لحاظ 
دارا بودن مراتع با گیاهان دارویى و خوش آب 
و هوا مناسب و مســتعد براى پرورش زنبور 
عسل است که در صورت حمایت هاى دولت 

در قالب اعتبارات بالعوض...
.......صفحه3 .......صفحه 2

دولت در اجراى طرح «احیاى 550 هزار هکتارى» ُکند است
مازندرانى ها خواستار 

حل مشکالت اقتصادى 
و بیکارى شدند

.......همین صفحه

نمایندگان مردم استان خوزستان در گفت و گو با قدس:

.......صفحه 2 

.......صفحه 4

بیداد بیکارى در بین جوانان دانش آموخته میانه
دولت در این 4 سال چه کرد!

 راه دانا، میانه: موضوع اشــتغال و دست یابى افراد 
به شغل مورد نظر از اساسى ترین نیازهاى یک جامعه 
محسوب مى شــود و بررسى آمارها نشان مى دهد این 
موضوع در شهرستان میانه با بى توجهى و سهل انگارى 

زیاد مسئوالن همراه شده است.
به گفته دولت در پایان ســال 1392 حدود 400 هزار 
نفــر متخصص کامپیوتر بیــکار و 100 هزار مهندس 
بیکار داشــته ایم و هر سال 900 هزار دانش آموخته از 

دانشگاه هاى ایران خارج مى شوند.
افزایش آمار بیکارى در هر منطقه مى تواند، زمینه ساز 
بروز مشــکالت و معضالت اجتماعــى و پایین آمدن 
روحیه امید به زندگانى در میان اقشار جامعه شود. این 
مهم در شهرستان میانه به عنوان وسیع ترین شهرستان 
آذربایجان شــرقى و به لحــاظ پراکندگى بخش ها و 
روستاهاى تابعه، مى تواند، عاملى نگران کننده در مسیر 

توسعه و آبادانى این منطقه به شمار آید.
متأســفانه بیش از 290 واحد تولیــدى و صنعتى در 
این شهرســتان وجود دارد که بیش از 50 درصد این 
واحدها با مشکالت بزرگى دست وپنجه نرم مى کنند و 
براى ایجاد اشتغال و سودآورى این کارخانه ها و واحدها 

نیازمند توجه ویژه دولت هستند.
درحالى که مسئولین و کارشناسان امر اشتغال و صنعت 
در شهرســتان میانه بر این موضوع اذعان دارند که در 
حوزه تعاونى هاى صنعتى پیشرفت چندانى نداشته ایم، 
نبود برنامــه اى مدون براى ایجاد فرهنگ کارآفرینى و 
حفظ اشــتغال موجود در واحدهاى تولیدى، به منظور 
چراغ راه قرار دادن در مسیر آینده اقتصادى شهرستان 
ازجمله مواردى اســت که در میان مشــکالت فراوان، 
کم اهمیت مانده و به فراموشى سپرده شده و چرخش 

چرخ اقتصادى و تولید شهرستان را کند ساخته است.
شهرســتانى کــه در ســال 1359 آمــار جمعیتى 
روستاهایش 164 هزار و 385 نفر بود، متأسفانه در حال 
حاضر این تعداد به دلیل بیکارى جوانان و مهاجرتشان 

به عدد 79 هزار و 68 رسیده است.
این دهســتان ها با وجــود منابع فــراوان طبیعى و 
فرصت هاى بکر ایجاد شــغل در زمینه هایى همچون 
کشاورزى، دامى و دارا بودن بهترین محصوالت صادراتى 
ایران همچون سیب و برنج تا به حال نتوانسته اند از این 
منابع عظیم در صدد اشتغال جوانان سرگردان خود در 

شهرهاى دیگر برآیند.
دومین شهر مهاجرفرست به پایتخت، امروز در حالى 
این روزهاى دشوار را سپرى مى کند که نه تنها از وجود 
منابع عظیم صنعتى بى بهره نبود، بلکه زمانى صاحب 
یکى از پرســودترین قطب هاى صنعتى استان و ایران 

بوده است.
حال، اشــتغال جوانان کشــور در تنور گرم انتخابات 
ریاســت جمهورى باز بــر زبان دولتمــردان جارى و 
نطق هاى از پیش تعیین شده برنامه هاى انتخاباتى آن ها 
شده است، اما وضعیت بیکارى در شهرستان میانه که 
سرآمد و نمونه کشورى است ! نه تنها کاهشى نداشته، 
بلکه امروز میانه را مفتخر به کسب کرسى اول بیکارى 

استان کرده است.

به دنبال حضور حجت االسالم و المسلمین 
رئیسى در دیار علویان

  مازندرانى ها خواستار حل مشکالت 
اقتصادى و بیکارى شدند

سارى – حســین احمدى: مازندرانى هــا مهم ترین 
مشکالت شــان را بى توجهى به کشــاورزى و تعطیلى 

واحدهاى تولیدى اعالم کردند.
به گزارش خبرنگار قدس، مازندرانى هاى مشتاق دیدار با 
حجت االسالم و المسلمین رئیسى که در حاشیه مصالى 
سارى منتظر حضور این نامزد ریاست جمهورى بودند، 
خواستار حل مشکالت اقتصادى و معضل بیکارى شدند.

زارع یکى از شهروندان مازندرانى از تعطیلى کارخانجات 
در این استان ابراز گالیه کرد و گفت: بسیارى از واحدهاى 
تولیدى طى چهارســال گذشــته، تعطیل و بسیارى از 
جوانان خانه نشین شدند.وى با اشاره به اینکه با حرکت 
موتور تولید، اقتصاد شــکوفا خواهد شد، از دولت آینده 

خواست تا فکرى به حال بیکارى جوانان کند.
رضا دهقان شــهروند دیگر نیز بى توجهى به کشاورزى 
مازندران را نگران کننده خواند و یادآور شــد: متأسفانه 
خسارت هاى بحران سرما به کشاورزان مازندرانى پرداخت 

نشده و مشکالت بسیارى را ایجاد کرده است.
خانم محمدپور هم رفع مشکالت اقتصادى را مهم ترین 
دغدغه خانواده ها دانست و از حجت االسالم و المسلمین 
رئیسى خواست تا مشکالت خانواده هاى محروم هرچه 
زودتر برطرف شود.وى توجه به مددجویان کمیته امداد 
و بهزیســتى را مهم ترین خواســته خود خواند و گفت: 

امیدواریم دولت آینده، دولت محرومین باشد.
آقاى طالبى ادعاهاى دولت روحانى را درخصوص کاهش 
تورم و رکود نادرســت خواند و اظهــار کرد: مردم اثرات 

کاهش تورم را در سفره هایشان نمى بینند.

معاون سازمان برنامه و بودجه گیالن خبر داد
  اختصاص 500 هزار میلیون ریال 

اعتبار خرید تضمینى چاى کشور

رشت- خبرنگار قدس: معاون سازمان برنامه و بودجه 
گیالن گفت: 500هزار میلیون ریال براى ســاماندهى 
تولید، فرآورى، تجــارت، تبلیغ و خرید تضمینى چاى 

کشور اختصاص یافت.
روزبه رحمانیان بــا بیان اینکه تخصیص اعتبار موضوع 
این ابالغیه به میزان 100درصد اســت، گفت: به استناد 
ماده «19» قانون برنامه و بودجه بند «د» ماده 28 قانون 
تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت، اعتبار الزم جهت 
ساماندهى تولید، فرآورى، تجارت، تبلیغ و خرید تضمینى 

چاى کشور از محل اعتبارات هزینه اى تعیین شد.

خبر

کشاورزان و باغداران پلدخترى 
از مشکالت پس از سیل مى گویند

«کاشتِ» بدون 
«برداشت»

پلدختر  ســیالب و تگرگ هفته گذشــته، خسارت هاى 
فراوانى به بخش کشــاورزى و باغــدارى پلدختر وارد کرد 
و سبب شد که کشاورزان چشــم انتظار حمایت مسئوالن 
باشند.بارش شــدید باران و تگرگ هفته گذشته، خسارات 

جدى و سنگینى به باغ ها ...

سارى  مازندرانى ها مهم ترین مشکالت شان را بى توجهى به 
کشاورزى و تعطیلى واحدهاى تولیدى اعالم کردند.

به گزارش خبرنــگار قدس، مازندرانى هاى مشــتاق دیدار با 
حجت االسالم و المسلمین رئیسى که در حاشیه مصالى سارى 

منتظر حضور این نامزد ریاست جمهورى بودند، ...

.......صفحه3

 اسدآباد  در اســتان همدان روزگارى 
100هزار نفر در صنعت فرش به بافندگى 
مشــغول بودند، ولى این آمار هرساله رو به کاهش 
بوده و بنا بر آمار تا سال 95 به 50 هزار نفر رسیده 

است.
شهرستان اســدآباد با 110  هزار نفر جمعیت در 
45 کیلومترى همدان واقع شــده اســت و یکى از 
مراکز مهم تولید و بافندگى فرش است.فرش اصیل 
منطقه اسدآباد بیشتر از نوع محلى و یک پود بوده 
که با قاب بافته مى شــود و بیشتر نقشه ها ازجمله 
ماهــى درهم، هراتى با طرح لچک و ترنج یا بدون 

ترنج با رج شمار پایین و زمینه قرمز است.
باوجود شهرت این قالى ها که آوازه آن تا آن سوى 
کره زمین نیز کشیده شده و بهایى به اندازه صدها 
دالر دارد، اما این روزها مشکالت بر تاروپود قالى ها 

و قالى بافان منطقه گره خورده است.

 تار و پود مشکالت در دار نقدینگى
مدیرعامل تعاونى فرش اســدآباد بــا بیان اینکه 
مشــکالت ریزودرشــت از شــمار بافندگان این 
صنعت کاسته است، بیان مى کند: عوامل بسیارى 
در دلســردى و کناره گیرى قالى بافان دخیل است 
که مى توان به بیمه، کمبــود نقدینگى، نبود بازار 
فروش و همچنین تعدد سازمان هاى تصمیم گیر 

اشاره کرد.
على حیدرى بابیان اینکه ســعى شــده است در 
قالب تعاونى به مشــکالت قالى بافان رسیدگى و 
بســتر تولید و همچنین فروش محصوالت فراهم 
شود، ادامه مى دهد: در این راستا اعطاى تسهیالت 
مى توانــد براى این تعاونى نجات بخش باشــد، اما 

بانک ها از همراهى الزم خوددارى مى کنند.
وى دوگانگى در تصمیم گیرى و متولیان این صنعت 
را یکى دیگر از مشکالت گذشته و حال مى داند و 
بیان مى کند: مدیریت فرش یک بار به صنایع دستى، 
چنــد وقت به جهــاد کشــاورزى و اکنون هم به 
صنعت، معدن و تجارت واگذارشــده و گاهى هم 

مى گویند فرشبافان باید خودکفا و مستقل باشند.
وى ضمن اینکه بازاریابى و ایجاد بســتر الزم براى 
فروش را بسیار حائز اهمیت مى داند، ادامه مى دهد: 

از طرفــى به دلیل اینکه بســیارى از قالى بافان با 
بازارهاى جهانى آشنایى نداشته و ذائقه مشتریان 
را نمى دانند، ممکن است فرش هایى تولید کنند که 

خریدار نداشته باشد.
وى اظهار مى کند، تا پیش از این محدودیت براى 
شمارى از بیمه شدگان نیز موجب شد بسیارى از 
قالى بافان به دلیل این کاستى از این کار کناره گیرند.

بافت سنتى و قدیمى 
مشکالت فرش اسدآباد و رکود بردارهاى قالى البته 
تنها در کمبود نقدینگى یا بیمه قالى بافان منحصر 
نمى شــود، بلکه بنا بر گفته هاى رئیس اداره فرش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان بافت سنتى 
و بدون توجه به نیازهاى مشترى یکى از مهم ترین 

موانع تولید فرش است.
احمد على بابایى بیان مى کند: استفاده از نقشه هاى 
سنتى تکرارى در تولید فرش دستباف هنوز رواج 
دارد، در حالى کــه هیچ بافنده اى نباید فرش ببافد 

مگر اینکه به نیاز بازار اشرافیت داشته باشد.
وى با ذکر اینکه نباید بر اســاس خواسته دلمان 
ببافیم، مى افزایــد: یک زمان مصرف کننده  فرش 
خواهــان قالى هایى با طرح هاى شــلوغ بود، ولى 
هم اینک قالى هایى با ترکیب و نقشــه هاى خالى 

را مى پســندند. وى تصریح مى کند: باوجود تغییر 
ذائقه مردم، قالى بافان همچنان قالى هایى با طرح ها 
شــلوغ 12 و 13 رنگ تولید مى کنند، درحالى که 
قالى بافان بیشتر کشورها تنها از دورنگ براى بافت 

قالى استفاده مى کنند.
وى ادامه مى دهد: در مکانیزم هاى جدید در سایر 
کشــورها قالى بافان نیاز به مراجعه به مراکز خم 
رنگرزى ندارند، زیرا پشم با رنگ هاى متنوع وجود 
دارد از ایــن رو، این موضــوع هزینه رنگ ریزى را 

حذف و هزینه تولید را کاهش مى دهد.
بابایى تأکید مى کند: رکود فرش اســدآباد پیامد 
شرایط اقتصادى کشور است و کمبود نقدینگى به 
بافندگان اجازه فعالیت نمى دهد و اندك بافنده اى 
هم که وجود دارد از بازار شــناخت کافى ندارد و 

فرش هاى بافته شده آن ها مشترى پسند نیست.

 تحریم، بالى جان صادرات
وى با اشاره به اینکه به دلیل تحریم هاى ظالمانه، 
بازارهاى هدف را از دســت دادیم، ادامه مى دهد: 
تحریم به رها شــدن و ســرگردانى صنعت فرش 

منجر شد.
وى همچنین با اشــاره به این موضوع که در طول 
15 سال گذشته مدیریت صنعت فرش دستخوش 

تغییرات زیادى شده است، تصریح مى کند: هنوز در 
بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ســاختار 
تدوین شــده براى مدیریت فرش ارائه نشــده و با 
گذشــت 13 ســال از واگذارى این مسئولیت به 
بازرگانى سابق، فرش دستباف کشور مدیریت واحد 

ندارد.
وى بــا ذکر اینکه این بى نظمى مدیریتى به وضوح 
در مدیریت دولتى و بخش خصوصى مشهود است، 
گفت: مرکز ملى فرش ایران باید تشــکل هایى را 
ایجاد کند و با مدیریت آن ها بخش خصوصى را در 

این قالب بگنجاند.

 راه چاره چیست؟
بابایى پیشــنهاد مى دهد: براى خروج از وضعیت 
کنونى تقویت تشــکیالتى فرش و صنایع دستى 
کشــور ضرورى اســت و بهترین حالت تشکیل 
سازمان ملى صنایع دســتى در کشور با محوریت 
فــرش بوده تا جایى که این ســازمان با اختیارات 
تام بتواند تمامى صنایع دستى ازجمله گلیم، گبه، 
جاجیم، چرم، سفال، منبت، معرق، حصیر و... را در 

واحدهاى تعریف شده مدیریت کند.
وى شیوه دوم براى پایان دادن به این نابسامانى ها 
را تقویت مرکز ملى فرش ایران با ســاختار کنونى 
و افزایش اختیارات ایــن مرکز براى ادامه فعالیت 
دانســت، به طورى که همــه فعالیت هاى فرش 
دستباف از تمامى دستگاه ها و دیگر نهادها سلب 

و به مرکز ملى فرش ایران واگذار شود.
وى مى گوید: براى اینکه بتوانیم در بازارهاى فرش 
جهانى نفوذ کرده و نقش مثبت و خوبى داشــته 
باشیم، باید نام هاى تعریف شــده را معرفى کرده 
برچسب و مشخصات تولید یا به عبارتى شناسنامه 

فرش روى آن الصاق شود.
وى تأکیــد مى کند: همه تولیدکنندگان، تجار و 
فرش فروشان باید با علم روز تجارت الکترونیک 
آشــنا باشــند.بابایى مى افزاید: دوره نشســتن 
فرش فروشــان مانند 40 سال پیش در حجره و 
منتظر ماندن براى مشــترى گذشته و این نوع 
تفکر روزبه روز موجب ســقوط فعاالن در عرصه 

فرش دستباف مى شود.

نقش «رکود» بر صنعت فرش همدان 

عضو شوراى شهر تهران:
دولت نسبت به نفس کشیدن 
مردم هم بى تفاوت بوده است

میهن  رئیس کمیته مشــارکت هاى مردمى 
شوراى اسالمى شهر تهران گفت: برخالف تصویب 
منشورحقوق شهروندى از سوى دولت، بسیارى از 
موضوعات مهم و مورد تأکید در آن در برنامه هاى 
انتخاباتى رئیس جمهور مغفول ماند و تاکنون نه 
تنها راهکارى براى حل آن ارائه نشده که اشاره اى 

نیز به آن نشده است.الهه راستگو توسعه حمل و 
نقل عمومى را مهم ترین مطالبه مردم عنوان کرد 
و اظهارداشت: در شرایطى که ترافیک، آلودگى هوا 
و افزایش خودروهاى تک سرنشین به مهم ترین 
معضل شهر تبدیل شده، هیچ گونه راهکارى در 
جهت حل آن از سوى رئیس جمهور در برنامه هاى 
انتخاباتى تاکنون ارائه نشده است.وى تصریح کرد: 
صرف نظر از افزایش قیمت ســوخت و از سویى 
تورم موجود در جامعه مزیت سرعت جابه جایى  
مترو نســبت به دیگر ناوگان فعال حمل ونقلى 

مهم ترین عامل گرایش شهروندان به خطوط ریلى 
مترو بوده که البته عدم تعهد دولت ها به تکالیف 
خود و کوتاهى در پرداخت مطالبات شهردارى ها 
که همان مطالبه و حقــوق قانونى و بحق مردم 
اســت، مدیریت شــهرى را نیز در خدمات دهى
 به شــهروندان با توجه به کمبودهاى موجود و 
فاحش نســبت به تقاضا با چالش جدى روبه رو 
ساخته است.وى با بیان اینکه ازدحام بیش از حد 
در خطوط مترو وضعیتى را موجب شــده که به 
نوعى مى توان آن را نقض فاحش و آشکار حقوق 

شهروندى دانست، افزود: باتوجه به کوتاهى دولت 
فعلى در پرداخت مطالبات شهردارى که رقم آن در 
حدود 14هزار میلیارد تومان عنوان شده، مسبب 
اصلــى و اولیه نارضایتى مردم از وضعیت حمل و 
نقل عمومى، دولت اســت که باید پاسخگوى آن 
باشد.الهه راستگو افزود: درخوزستان گرد و غبار 
فراتر از حد تصور و در تهران و کالنشــهرها دود 
ناشــى از احتراق خودروها تنفس مردم را مختل 
کــرده و این یعنى دولت حتى نســبت به نفس 

کشیدن مردم هم بى تفاوت بوده است.
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این تاالب بین المللى 
در حال جان سپردن است

تاالب 
گاوخونى 

در انتظار آب
اصفهــان  این روزها حــال تاالب بیــن المللى 
گاوخونى خوب نیســت، تاالبى کــه در انتظار حتى 
حقابه اش حوصله اش ســر رفتــه و روح مرده آن با 
قول هاى تو خالى مسئوالن رنج مى برد.مدت هاست 
نبرد بیــن کویر و آب وجود دارد و کویر مغلوب آب 
شده و در برابرش سر خم کرده است. رزم آب و کویر 
شاید چیزى شــبیه به رزم رستم و سهراب باشد و 

نوشدارویى که اگر بیاید هم بهنگام نیست.
سال هاســت که تاالب بین المللى گاوخونى با کویر، 
رقابتى شــبیه به ُمچ اندازى دارد و در این سال ها باز 

هم ُمچ باتالق بر زمین فرو رفته و باز نیامده است.



 تخصيص 7ميليارد ريال براى 
مهارت افزايى مددجويان كميته امداد بوشهر 
بوشــهر - خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد بوشهر 
گفت: در راستاى آموزش مهارت هاى اشتغال زاييبه مددجويان 

كميته امداد استان افزون بر7ميليارد ريال تخصيص يافت. 
احمد لطفى اظهار داشت: با توانمندسازى مددجويان و فراهم 
شدن اشتغال آنان، ســاالنه 10درصد مددجويانى كه داراى 
استقالل اقتصادى شده اند از  چرخه پوشش حمايتى كميته 

امداد بوشهر خارج مى شوند.
لطفى با اشاره به اينكه فعاليت هاى حوزه اشتغال و خودكفايى، 
يكى از ضرورت هاى رشد و توسعه اقتصادى خانواده هاى تحت 
حمايت كميته امداد  اســت، تأكيد كرد:  ارائه آموزش هاى 
مبتنى بر اشــتغال پايدار و متناسب با بازاركار و آماده سازى 
نيــروى كار ماهــر براى واحدهــاى توليــدى و خدماتى از 

اولويت هاى اين نهاد است.
وى توانمندســازى و آموزش هاى مهارتــى مددجويان را با 
رويكرد اشــتغال پايدار، از جمله طرح هاى اولويت دار كميته 
امداد عنوان كرد و افزود:  در اين راستا، سال گذشته  5540 
مددجوى كميته امداد استان بوشهر مهارت افزايى شدند كه 

نقش مهمى در اشتغال زايى آن ها داشته است.

مدير كل دام پزشكى استان يزد اعالم كرد
 خطر شيوع بيمارى تب كريمه كنگو با 

كشتار غيرمجاز دام
يزد - خبرنگار قدس: مدير كل دام پزشــكى اســتان يزد 
گفت: كشــتار غيرمجاز دام خارج از كشتارگاه، خطر شيوع 

بيمارى تب خونريزى دهنده كريمه كنگو را در پى دارد.
دكتر على اكبر حداد زاده گفت: بيمارى تب كريمه كنگو يك 
بيمارى ويروسى اســت كه بين دام و انسان مشترك است. 
گزش كنه شــايع ترين راه انتقال اين بيمارى از دامى به دام 
ديگر است كه در فصل تابستان شيوع بيشترى پيدا مى كند. 
از آنجا كه اين بيمارى مهلك به شــمار مى رود به دامداران و 
مصرف كنندگان گوشت قرمز توصيه مى شود با رعايت موازين 
بهداشتى از شيوع و انتقال اين بيمارى در جمعيت دامى و نيز 

جامعه انسانى پيشگيرى كنند.
وى افزود: كشــتار غيرمجاز دام به معناى كشتار حيوان در 
خارج از كشتارگاه بدون نظارت كارشناسان دام پزشكى است 
و يكى از عوامل مهم در شيوع و بروز بيمارى تب كريمه كنگو 

به شمار مى رود.
وى تصريح كرد: نظارت بر اجراى صحيح ضوابط بهداشــتى 
كشــتار دام و تجهيز كشتارگاه ها به سردخانه باالى صفر به 
منظور نگهدارى الشه هاى كشتار شده براى مدت 24 ساعت 
در دماى 4-0 درجه سانتى گراد منجر به از بين رفتن عامل 

بيمارى تب خونريزى دهنده كريمه كنگو مى شود.

 كسب رتبه برتر سفال استان سمنان 
توسط دانش آموز شاهرودى

شاهرود - خبرنگار قدس: دانش آموز شاهرودى رتبه اول 
رشته سفال را در مسابقات فرهنگى هنرى استان براى دومين 

بار به خود اختصاص داد.
فاطمه اعتماد، از شاگردان اســتاد نورى سازنده بزرگ ترين 
ونازك ترين خشت هاى جهان وعضو كانون بسيج هنرمندان 
شهرستان شاهرود، در مرحله اســتانى مسابقات فرهنگى، 
هنرى و معارفى اســتان ســمنان، براى دومين سال متوالى 

موفق به كسب رتبه اول در رشته سفال شد.
وى كوچك ترين عضو كانون بسيج هنرمندان اين شهرستان و 
عضو انجمن سفال اين كانون است كه سال گذشته نيز مقام 

اول را در استان سمنان كسب كرد.

معاون وزير راه و شهرسازى خبر داد
 پيشرفت فيزيكى 74 درصدى 

بيمارستان لنگرود
لنگرود – خبرنگار قدس: معاون وزير راه و شهرســازى 
از پيشــرفت فيزيكى 74 درصدى بيمارستان 96 تختخوابى 

لنگرود با هزينه كرد 32 ميليارد تومان خبر داد.
محمد عليزاده در حاشيه سفر خود به گيالن با اشاره به اينكه 
بيمارســتان 96 تختخوابى اين شــهر در زمينى به مساحت 
45هزار متر مربع و زيربناى 12هزار و 338 مترمربع در حال 
ساخت است، اظهار كرد: سال 89 ساخت بيمارستان لنگرود در 
سه طبقه آغاز شده و تاكنون 74درصد پيشرفت فيزيكى دارد.

وى به هزينه 32 ميليارد تومان براى ساخت بيمارستان 96 
تختخوابى بيمارستان لنگرود تاكنون اشاره كرد و يادآور شد: 

13ميليارد تومان براى اتمام پروژه مذكور مورد نياز است.
مديركل راه و شهرســازى گيالن نيز از ساخت راه چمخالهـ  
رودسر به طول 16كيلومتر خبر داد و گفت: سال 89 بزرگراه 
چمخاله به طرف رودسر به 3/3 كيلومتر تعريف شده است و 
اين پروژه تاكنون 70 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد و به پل 
شلمان رود منتهى مى شود و قرار است پل 100 مترى روى 

پل ساخته شود.
شعبان على خاورى با بيان اينكه آسفالت 3/3 كيلومتر از اين 
محور اجرايى مى شود، تصريح كرد: 16كيلومتر از باقى مانده 
محور چمخاله ـ رودســر به راه روستايى حسين آباد متصل 
مى شــود و در اين راستا اين قطعه با برآورد اوليه 16ميليارد 

تومان به مناقصه مى رود.
وى يادآور شد: اجراى پروژه مذكور موجب كاهش مسير 25 

كيلومترى شرق گيالن به طرف انزلى مى شود.

نمايندگان مردم استان خوزستان در گفت و گو با قدس:

دولت در اجراى طرح احياى«550 هزار هكتارى » ُكند است
��ز ��ر

ميهن- عليرضا لعل اكبرى  طرح احياى 
550 هزار هكتار از زمين هاى كشــاورزى در 
استان هاى خوزستان و ايالم ازجمله طرح هاى 
مهم كشــور به منظــور بهبود كشــاورزى و 

معيشت مردم به شمار مى رود. 
طرحى كه دســتور اجراى آن در ســفر مقام 
معظم رهبرى به اســتان خوزستان صادر شد 
و براى اجرا 1/5 ميليارد دالر از محل صندوق 

توسعه ملى اختصاص يافت.
اين طرح توسط شركت جهاد نصر با همكارى 
دستگاه هاى اجرايى همچون جهاد كشاورزى، 
استاندارى و آبفاى استان هاى خوزستان و ايالم 

در حال اجراست.
با اين حال بنا به گفتــه برخى از نمايندگان 
مردم خوزســتان در مجلس روند اجرايى اين 
طرح در برخى از مناطــق به داليل گوناگون 
به كنــدى پيش مى رود و مردم اســتان هاى 
خوزستان و ايالم انتظار تسريع انجام اين طرح 

را از مسئوالن دارند.

 اجراى طرح طوالنى شده 
اعضــاى  از  يكــى 
انــرژى  كميســيون 
ايــن  در  مجلــس 
خصوص بــه خبرنگار 
عنايت  مى گويــد:  ما 
ويــژه رهبرى با توجه 
بــه شــرايط منطقه، 
طرح احياى 500 هزار 

هكتار اراضى خوزستان و 50 هزار هكتار اراضى 
ايالم را رقم زد.

نماينده مردم ماهشــهر در مجلس با اشاره به 
روند اجراى اين طــرح مى افزايد: اجراى اين 
طرح، زمان زيــادى را به خود اختصاص داده 

است.
على گلمرادى تصريح مى كند: اگر اجراى اين 
طرح طوالنى نمى شد، امروزه شاهد مشكالتى 

ازجمله بروز ريزگردها نبوديم.
وى تأكيد مى كند: با اجراى كامل طرح احياى 
اراضى استان هاى خوزســتان و ايالم، بخش 
عمــده اى از چالش هاى جدى منطقه برطرف 

مى شود.

 سهل انگارى در اجراى طرح
وى بــا انتقاد از رونــد اجرايى طرح مى گويد: 
در دولت هاى قبل و دولت فعلى شــاهد سهل 
انگارى در اين خصوص بوده و هســتيم و اين 
موضوع به بيكارى جوانان منطقه دامن زده و 
خانواده هاى زيادى از اين بابت در رنج هستند.

عضو كميســيون انرژى مجلس به سفر اخير 
رئيس جمهور به خوزســتان اشاره مى كند و 
اظهار مــى دارد: روحانى به مردم منطقه قول 
داد تســريع در روند اجرايى طرح در اولويت  

قرار بگيرد.

 اولويت چندم دولت!
نماينده مــردم ماهشــهر مى افزايد: وضعيت 
اجرايى طرح مطلوب نيست و به نظر من اين 
موضــوع به عنوان اولويت هاى چندم دولت به 

حساب مى آيد.
وى خاطرنشان مى كند: از ظرفيت هاى موجود 

بخوبى استفاده نشده و اگر قرار باشد اين كار 
به سرانجام برسد، همت و حركت انقالبى الزم 

است.
وى احياى 550 هزار هكتار اراضى دو اســتان 
خوزستان و ايالم را در راستاى اقتصاد مقاومتى 
عنــوان مى كند و مى گويد: توليد و اشــتغال 
دو مقوله اى اســت كه در اقتصاد مقاومتى به 
آن تأكيد شــده و با اجراى اين طرح شــاهد 

شكوفايى توليد و اشتغال خواهيم بود.

 ضرورت تسريع در اجراى طرح
عضو كميسيون انرژى مجلس اظهار مى دارد: 
با توجه به وجود زمين هاى وسيع و حاصلخيز 
استان خوزســتان، چنانچه منابع ازجمله آب 
مديريت شــود به توليد و اشتغال مطلوب در 

منطقه دست خواهيم يافت.
وى مى گويــد: هرچند كارهايى در راســتاى 
احياى اراضى خوزســتان صــورت گرفته، اما 
انتظار مى رود اين كارها با سرعت بيشترى به 

اتمام برسد تا مردم از آثار آن بهره ببرند.
وى به آمار و ارقامى كه برخى از مسئوالن در 
خصوص روند اجرايــى و زمان هاى اتمام اين 
طرح عنوان مى كنند، اشاره مى كند و مى گويد: 
بيان آمار و ارقام براى مردم گره گشــا نيست، 
بلكه آنان آثار اقدام ها و كارهاى انجام شــده را 

انتظار دارند.

 سوء مديريت و كم تعهدى عامل كندى 
اجراى طرح

نماينده مردم ماهشهر 
در مجلــس تصريــح 
مى كند: من اراده قوى 
در دولت بــراى اتمام 
ســراغ نــدارم و آنچه 
كــه در رونــد اجراى 
اين طرح كامالً مشهود 

است، سوء مديريت و كم تعهدى است.
وى خاطرنشان مى كند: با روند اجرايى فعلى 
بعيد به نظر مى رسد كه تا پايان امسال فاز اول 

با توجه به قولى كه داده شده، محقق شود.
عضو كميسيون مجلس مى افزايد: چنانچه روند 
اجرايى به همين شكل پيش برود، شايد اين 

طرح تا يك دهه ديگر به اتمام نرسد!

 متوليان تالش كنند
در همين حال عضو ديگر كميســيون انرژى 
مجلس در اين باره بــه خبرنگار ما مى گويد: 
ضرورى است متوليان امر همه تالش خود را 
به كار ببندند تا طرح به صورت ضربتى، كامًال 

استاندارد و با كيفيت به اتمام برسد.
غالمرضا شرفى تصريح مى كند: انتظار بود كه 
اين طرح با گذشت چندين سال با سرعت به 

اتمام مى رسيد.
وى اظهار مى دارد: به نظر مى رســد لوازم كار، 
بموقع دور هم جمع نشده كه كارها به كندى 
پيش مى رود و اين مى تواند، اشكال مديريتى 
كار باشد كه قبل از شروع، لوازم كار و اولويت 

بندى هاى الزم فراهم نشده است.
نماينده مردم آبادان در مجلس خاطرنشــان 
مى كند: در اين طرح ضرورى بود كه شهرهايى 
كه دسترسى به آب بيشتر دارند در اولويت قرار 
مى گرفتند و ميزان هدررفت آب در كنترل قرار 

مى گرفت.

 حل مشكل ريزگردها، با اجراى طرح 
احياى اراضى

وى به بــروز پديده گرد و غبار و ريزگردها در 
منطقه اشاره مى كند و مى گويد: در حال حاضر 
بيشترين آسيب را در مناطق آبادان- ماهشهر، 
اهواز و خرمشــهر شاهد هستيم كه متأسفانه 
دشت هاى وسيعى اين مناطق را در بر گرفته و 

هيچ طرحى براى مهار آن وجود ندارد.
وى يادآور مى شــود: اگر اين مناطق در درون 
اين طرح تعريف مى شد و زه كشى مناسب و 
اســتانداردى براى آن ها صورت مى گرفت هم 
مى توانســتيم از زمين هاى بالاستفاده منطقه 
بهره ببريم و مانع از هدررفت آب مى شــديم 
و هم در مقابل ريزگردها مى توانستيم، مقابله 

كنيم.
وى بر ضرورت اولويت بندى امور در كشــور 
تأكيد مى كند و مى گويــد: براى هر ضرورتى 
بايد اولويتى تعريف شود و براساس نيازها، طرح 
احياى اراضى استان هاى خوزستان و ايالم يك 

اولويت در كشور است.

 نبود اعتبارات، اجراى طرح را معطل 
كرده

كميســيون  عضــو 
كشاورزى، آب و منابع 
طبيعى مجلس نيز در 
گفت و گو با خبرنگار 
اجراى  مى گويــد:  ما 
اراضى  احيــاى  طرح 
خوزستان  استان هاى 
و ايــالم در جاهايــى 

بخوبى پيش رفته و در جاهايى متوقف مانده 
است!

سيد راضى نورى مى افزايد: كارهايى در منطقه 
شــوش صورت گرفته، اما به دليل اختصاص 
نيافتن اعتبارات مــورد نياز در برخى از نقاط، 

عمليات معطل مانده است.
نماينده مردم شــوش در مجلس خاطرنشان 
مى كنــد: مــردم منطقــه از احيــاى اراضى 
كشاورزى منطقه خشنود هســتند و انتظار 

دارند اين طرح با سرعت بيشترى انجام شود.
وى تصريح مى كند: به نظر مى رسد در برخى از 
مراحل اجرا، نياز به جابه جايى منطقه عمليات 
باشــد با اين حال موانعى در مسير اجرا وجود 

دارد.

 همتى افزون تر بايد
با اين حال مردم خوزستان اميدوارند با همت 
افزون تر دولتمردان شــاهد رفع موانع و فراهم 
آوردن اعتبارات مورد نياز باشند تا روند اجراى 
طرح احياى اراضى كشاورزان منطقه سرعت 
بيشــترى بگيرد و آنان هرچه زودتر از آثار و 

ثمرات اين طرح بهره ببرند.

 «ربيع القرآن» به ميزبانى مساجد يزد 
برگزار مى شود 

يزد – خبرنگار قدس: مسئول دبيرخانه كانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد يزد از برگزاري طرح «ربيع قرآنى» به ميزباني 

اين دبيرخانه در يزد خبر داد.
محسن رستگارى اظهارداشت: اين طرح قرآنى در قالب يك 
طرح يكروزه در روز 29 شعبان به همت دبيرخانه كانون هاى 

فرهنگى هنرى مساجد يزد برگزار خواهد شد.
وي هدف از اين طرح را احياي ســنت توجه ويژه به قرآن و 
قرآن شناسى در ماه مبارك رمضان، ترغيب متوليان مساجد 
به فراهم كردن زمينــه اجراى برنامه هاى قرآنى در طول ماه 
مبارك رمضان، ايجاد پيوند قرآنى بين مسجد، مردم، متوليان 
مساجد و نهادهاى فرهنگى، قرآنى و اجرايى استان، همچنين 
ضرورت توجه به انس هر چه بيشتر عموم مردم با قرآن كريم 
و ارتقاى معارف قرآنى، ارائه الگوى برنامه قرآنى براى مساجد و 

ترويج فرهنگ فعاليت هاى قرآنى ذكر كرد.

 قلعه «فين» بندرعباس مرمت مى شود
ايسنا، فين: معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى هرمزگان از آغاز مرمت قلعه فين 

خبر داد.
اشكان مختارى گفت: استحكام بخشــى برج و حصار قلعه، 

پى گردى و خانه سازى جداره ها در حال انجام است.
وى افزود: قدمت قلعه فين را از روى سفال هاى به دست آمده، 
مى توان به قرون ميانه اسالمى نسبت داد و به احتمال فراوان 

اين قلعه در زمان ساخت، جنبه نظامى داشته  است.
وى بــا بيــان اينكه اعتبــار مرمت اين قلعه افــزون بر يك 
ميليارد ريال اســت، خاطرنشــان كرد: در اين دوره عمليات 

باستان شناسى و مرمت همزمان انجام مى شوند.
قلعه فين بر روى صخره اى بلند و مشرف به راه هاى ارتباطى 
واقع در بخش فين شهرستان بندرعباس قرار گرفته و از نقاط 

گردشگرى و ديدنى استان هرمزگان است.

يك مسئول در جهاد كشاورزى استان عنوان كرد
 زنجيره ناقص توليد مرغ، مشكل 

صنعت مرغدارى ايالم

ايالم- خبرنگار قدس: معاون بهبود توليدات دامى جهاد 
كشــاورزى ايالم گفت: بزرگ ترين مشكل صنعت توليد مرغ 

در استان، بازار فروش اين محصول است.
مجتبى شيرخانى با بيان اينكه در استان ايالم در هر شرايطى 
دو برابر نياز مصرفى استان، مرغ توليد مى شود، اظهارداشت: 
در حال حاضر زنجيره توليد مرغ در استان ناقص است و هيچ 
واحــد توليد مرغ مادر، جوجه كشــى و... نداريم و واحدهاى 
مرغدارى ايالم، تنها مرغ گوشتى مورد نياز مصرف را پرورش 

مى دهند.
وى با اشــاره به اينكه توليدات مرغ استان صادراتى نيست، 
افزود: براى رفع اين مشــكل در تالش هستيم تا خط كشتار 
مرغ صادراتى كه اتوماتيك اســت در كشتارگاه مرغ مانشت 
راه اندازى شــود و بتوانيم از ظرفيت استان در صادرات مرغ 
استفاده كنيم. وى به شرايط مرغ صادراتى اشاره و خاطرنشان 
كرد: مرغ هايى كه براى صادرات كشتار مى شوند، بايد وزنى 
در حدود يك كيلو و 200 گرم تا يك كيلو و 800 گرم داشته 

باشند و به صورت اتوماتيك كشتار شوند.
وى گفت: در حال حاضر 101واحد مرغدارى در اســتان به 
سيســتم گازرسانى مجهز شــده اند كه با برنامه ريزى انجام 

گرفته، قرار است در سال جارى به 150 واحد برسد.

 آغاز برداشت ميوه سردرختى
 سيب گالب در فنوج 

ايرانشهر - خبرنگار قدس: در اين شهرستان پنج هكتار 
درخت ســيب گالب به صورت پراكنده وجود دارد كه از هر 

هكتار 10 تا 15تن ميوه برداشت مى شود. 
اين ميوه از نوع گرمسيرى و نيمه گرمسيرى است كه نسبت 
به آفات گوناگون گياهى مقاوم اســت و نيازى به سم پاشى 
ندارد.  استفاده نكردن از سموم براى پرورش سيب گالب، اين 
ميوه را به يك ميوه طبيعى مبدل ساخته و داراى طعمى لذيذ 
است.  سيب گالب از سيب درختى معمولى كوچك تر و بسيار 
زودرس اســت و در شهرستان فنوج نيز كه آب و هوايى گرم 

دارد، زودتر به ثمر مى نشيند.

قدس: تشكيل 49پرونده تخلف انتخاباتى در مشهد
نيش و نوش: هنوز انتخابات نشــده اينقدر تخلف صورت 

گرفته، خدا به داد بعدش برسه!
قدس: احضار مديران شركت هواپيمايى اترك به دادسرا

نيش و نوش: بجاى احضار به دادسرا بايد ببرن تو همون هواپيماها 
حبسشون كنن و با تاخير 15ساعته بهشون آب و غذا بدن!

قدس: پلمب اماكن توزيع غذاى نامزدهاى شوراى شهر در قوچان
نيش و نوش: حاال نامزدها مجبورن واســه جلب آراى مردم 

واقعا طرح و برنامه ارائه بدن!
قدس: قطع آب مشتركان مشهدى به خاطر پرداخت نكردن 

پول «اگو»
نيش و نوش: مثــل اينكه بخاطر پرداخت نكــردن كرايه 

قطارشهرى، شهردارى زباله هامون رو نبره!
قدس: ارتباط تبليغات برخى نامزدها با ورشكستگى كارخانه ها

نيش و نوش: نامزدى كه تبليغاتش با ورشكستگى كارخونه ها 
مرتبط باشه، خدا ميدونه اگه رأى بياره چه باليى سر توليدات 

داخلى مياد!
قدس: دستگيرى سارق حرفه اى لوازم داخل خودرو در مشهد

نيش و نوش: بره زندان و برگرده، تبديل به سارق حرفه اى 
خود خودرو ميشه!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

 گرگ هاى گرسنه 30رأس گوسفند را 
در بهاباد دريدند 

بهاباد - خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى بهاباد گفت: حمله 
گرگ هاى گرســنه به يك گله گوســفند در منطقه آسفيج 

شهرستان سبب تلف شدن 30 رأس گوسفند شد. 
ســرهنگ مهدى رحيم زاده افزود: در بررســى هاى صورت 
گرفته، مشــخص شد دو قالده گرگ گرسنه گله گوسفندان 

را مورد حمله قرار داده و 30 رأس گوسفند را تلف كرده اند.
وى توصيه كرد: دامداران با ايجاد ســرپناه و افزودن كارگر و 
حيوانات اهلى از جمله سگ از وقوع خطرات احتمالى مانند 
حمالت گرگ ها و نيز دسيسه هاى سارقان جلوگيرى كنند تا 

شاهد ايراد خسارت مالى و جانى به دامداران نباشيم.

�وادث

یک ��� یک ��ر

شهرســتان  ماهنشــان  دانا،  راه 
ماهنشــان به لحاظ دارا بودن مراتع با 
گياهان دارويى و خوش آب و هوا مناسب 
و مستعد براى پرورش زنبور عسل است 
كــه در صورت حمايت هــاى دولت در 
قالب اعتبارات بالعوض، تسهيالت بانكى 
ارزان قيمت و زمينه فروش آن در بازار 
مى تواند بــه اهداف مورد نظر در تحقق 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى دست يابد.
در اين راســتا بسيج ســازندگى سپاه 
ناحيه ماهنشان با شناسايى ظرفيت هاى 
موجود و با ارائه تســهيالت به جوانان 
جوياى كار روستاى پشــتوك از توابع 
ماهنشــان به بيش از 20 نفر آن ها وام 
پرورش زنبور عسل اعطا كرده و آن ها با 
فعاليت در اين زمينه، روستاى خود را به 
قطب پرورش زنبور عسل تبديل كردند.

شهرستان ماهنشــان با دارا بودن بيش 
از 400 زنبورســتان فعــال و 14 هزار و 
806 كندو، ساالنه 200 تن عسل توليد 
مى كند و با راه اندازى ايســتگاه پرورش 
ملكه و اصالح نژاد زنبورعسل در روستاى 
پشتوك، پرورش دهنده هاى زنبور عسل 

نيز بيشتر شده است.
على رحمانى جوان 33 ساله از روستاى 
پشتوك با نگهدارى بيش از 350 كندو با 
ميانگين، 14 هزار كيلو گرم عسل توليد 
مى كند و در هر برداشت ساالنه حدود 50 
ميليون تومان عايد اين بسيجى كارآفرين 

مى شود.
وى با اشاره به نحوه كار و توليد خود در 
زمينه پرورش زنبور عسل اظهار داشت: 
با حمايت بسيج ســازندگى سپاه ناحيه 
ماهنشان توانستيم در اين زمينه اشتغال 
پايدار خود را به همراه چهار نفر آغاز كرده 
و با توليد انواع عسل زندگى خود را تأمين 

كنيم.

وى گفت: از اين فرصت مى شود، نهايت 
استفاده را براى توسعه بخش كشاورزى، 
ايجاد اشتغال پايدار، رونق اقتصادى كشور 
و توليد محصوالت سالم و ارگانيك كرد، 
البته اگر حمايتــى از طرف دولت انجام 

شود.
رحمانى با اشــاره به اينكه اكثر جوانان 
بــا گرفتن  بيكار روســتاى پشــتوك 
تسهيالتى در زمينه پرورش زنبور عسل 
نســبت به راه اندازى واحد هاى توليدى 
عسل اقدام كرده اند، اظهار داشت: عسل 
اين شهرستان كيفيت بااليى دارد كه بايد 
با حفظ كيفيت موجــود براى بازاريابى، 
برندسازى و بســته بندى مناسب عسل 
توليدى نيز تالش شود كه براى اجرايى 
كردن ايــن طرح ها نيازمند حمايت هاى 
مادى و معنوى مسئوالن در قالب اعطاى 
تسهيالت ارزان قيمت بانكى و اعتبارات 

مورد نياز هستيم.
رحمانى با اشــاره به اينكه در كنار توليد 
عســل طبيعى با انواع مختلف گياهان 
دارويى از جمله عســل آويشن و عسل 

ميــوه اى نيز ديگر محصــوالت را از آن 
فرآورى مى كند، اظهار داشــت: در كنار 
توليد عســل طبيعى، ژله رويال و گرده 
نيز توليد مى كنيــم. ژله رويال يك ماده 
غليظ ليمويى يا كرم رنگ اســت كه در 
آب حل شده و كمى كف توليد مى كند. 
داراى خاصيت اســيدى است و از غدد 
ســر زنبورهاى كارگر ترشــح مى شود و 
تنها غذاى اصلى ملكه زنبورهاســت كه 

خاصيت بيشترى در طب سنتى دارد.

 مشكل عسل هاى تقلبى
وى با اشاره به مشكالت اين حرفه افزود: 
يكى از معضالت اساسى توليدكنندگان 
عسل طبيعى، عسل هاى تقلبى و شكرى 
موجود در بازار است كه عسل هاى تقلبى 
و شكرى كه مردم هم از اصل نبودن آن 
خبر ندارند و به خاطر قيمت بسيار پايين 
از آن بيشتر استقبال مى كنند و هرچند 
توليد كنندگان عسل طبيعى بازار خود 
را دارنــد، اما ناآگاهى مــردم هم در باره 
خاصيت هاى عسل هاى طبيعى، گرده و 

ژله رويال سبب مى شود، بازار فروش اين 
نوع محصوالت نيز كاهش يابد.

كارآفرين ماهنشــانى با بيان اينكه اگر 
مردم خاصيت هاى فوق العــاده اين نوع 
محصوالت را مى دانســتند و اســتفاده 
بيمارى ها  دچــار  كمتــر  مى كردنــد، 
مى شــدند، گفت: عســل يك محصول 
غذايى مفيد و يك اكسير پر ارزش است 
كه از قرن ها پيش به عنوان عالى ترين و 
مقوى ترين غذاها شناخته شده است و در 
بيشتر مواقع درمان بسيارى از بيمارى ها 

در همه جوامع ملل شناخته شده است.
گرده گل يا گرده زنبور عســل كه گاهى 
اوقات حتى «غــذاى كامل» نيز خوانده 
مى شــود خواص بى شمار و فوق العاده اى 
براى بــدن دارد و حاوى بيش از 96 نوع 
ماده مغذى گوناگون است و يا ژله رويال 
كه بيشتر مردم باز از خاصيت هاى آن بى 
خبرند و كمتر مورد اســتفاده عموم قرار 
مى گيرد، سبب شده اين نوع محصوالت 
در بازارهاى داخلى كمتر به فروش برسد 

و درخواست كننده زيادى نداشته باشد.

كام جوانان اين روستا با حمايت بسيج سازندگى شيرين شد

تبلور اقتصاد مقاومتى در يك روستاى «ماهنشان»

نماينده مردم ماهشهر 
در مجلــس تصريــح 
مى كند: من اراده قوى 
در دولت بــراى اتمام 
ســراغ نــدارم و آنچه 
كــه در رونــد اجراى 
اين طرح كامالً مشهود 

كميســيون  عضــو 
كشاورزى، آب و منابع 
طبيعى مجلس نيز در 
گفت و گو با خبرنگار 
اجراى  مى گويــد:  ما 
اراضى  احيــاى  طرح 
خوزستان  استان هاى 

اعضــاى  از  يكــى 
انــرژى  كميســيون 
ايــن  در  مجلــس 
خصوص بــه خبرنگار 
عنايت  مى گويــد:  ما 
ويــژه رهبرى با توجه 
بــه شــرايط منطقه، 
 هزار 
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باشــگاه خبرنگاران جوان  ســیالب و 
تگرگ هفته گذشته، خسارت هاى فراوانى به 
بخش کشاورزى و باغدارى پلدختر وارد کرد 
و سبب شد که کشاورزان چشم انتظار حمایت 

مسئوالن باشند.
بارش شــدید باران و تگرگ هفته گذشــته، 
خســارات جدى و ســنگینى به باغ ها، مزارع 
کشــاورزى و موتور تلمبه هــاى مردم بخش 
«معموالن» وارد کرد و در حالى که امســال 
سال خوبى براى کشــاورزان این بخش نبود، 
کشاورزان در انتظار حمایت مسئوالن هستند.

امیــر محمودند یکــى از کشــاورزان بخش 
معموالن اظهار داشت: حدود سه هکتار گندم، 
کلزا، خیار و باقال هر کدام به میزان یک هکتار و 
لوبیا از مزارعم در اثر بارش تگرگ به طور 100 

درصد از بین رفته است.
وى بابیان اینکه اکثر مردم معموالن از طریق 
کشــاورزى و دامدارى امرار معاش مى کنند، 
افــزود: نه تنها مزارع من بلکــه همه مزارع و 
صیفى جات کشــاورزان منطقه بر اثر سیل و 
تگرگ از بین رفته و در این زمینه به بخشدارى 
معموالن مراجعه کرده ایم و مقرر شد از سوى 
جهاد کشــاورزى کارشناســانى براى برآورد 

خسارت به منطقه اعزام شوند.

 آسیب تگرگ به باغ هاى هلو، انار و انگور 
مهدى زیــودار یکــى از باغداران روســتاى 
«برگالن سوخته» معموالن گفت: بر اثر بارش 
شــدید تگرگ، باغ هاى هلو، انار و انگور من به 
طــور 100 درصد دچار ریزش شــده و همه 

سرمایه ما از بین رفته است.
بخشــدار معموالن گفت: بــا توجه به حجم 
خسارت در منطقه، بارش تگرگ در طول نیم 

قرن اخیر در این بخش بى سابقه بوده است.

عباس محمودى افزود: برآورد اولیه نشــان 
بارندگى هاى شــدید تگرگ در  مى دهــد، 
این بخــش موجب خســارات جدى 130 
هکتار مزارع خیار- کــه 90 درصد تخریب 
کامل شده اند- و همچنین ریزش میوه هاى 
انگور، به میزان 50 درصد، تخریب زمین ها 
و انباشت گل والى در ســطح 50 هکتار از 

اراضى کشاورزى شده است. 
وى گفت: بر اثر تگرگ همچنین میوه هاى آلو 
و هلو در سطح 15 هکتار 80 درصد خسارت 
ریزش داشته، میوه هاى انجیر نیز همین طور 
و باغ هــاى انجیر در ســطح 30 هکتار دچار 

آبگرفتگى شده است.

محمــودى افزود: بر اثر این بارش ها 30 موتور 
تلمبه در بخش معموالن دچار آبگرفتگى شده، 
جاده هاى بین مزارع و روستایى به میزان 40 
کیلومتر دچار خسارت شده و به مزارع گندم، 
جو، نخود، باقال و لوبیا خسارات سنگین وارد 

شده است.

  تخریب جاده هاى روستایى
بخشــدار معموالن گفت: جاده هاى روستایى 
مناطق «قلعه نصیر»، «طایى»، «چول هول» 
در منطقه میانکوه شــرقى بخش معموالن، 
«ســرفراش»، «بن تومان»، «چم شهران» و... 

دچار آبگرفتگى شدند.

وى تصریح کرد: پل «دمــرود امیر افرینه» و 
بعضى از منازل مســکونى در شهر معموالن 
دچــار آبگرفتگى شــده و به طــور جدى به 
کشــاورزان بخش معموالن خسارات سنگین 

وارد شده است.
بخشــدار معموالن اظهار کرد: کشــاورزان 
این بخش چون بیشــتر مخــارج و هزینه 
کرد مزارع کشــاورزى مانند بذر و کود و... 
را به صورت قرضى تهیه کرده اند و هم اکنون 
دچار فشارهاى روحى و روانى بیش از حدى 
شــده اند، نیــاز به کمک ویــژه بالعوض و 
وام هــاى کم بهــره از طریق ســتاد حوادث 

استان لرستان دارند.

��ر � ا��خابات
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معاون شرکت ارتباطات زیرساخت استان:
  شبکه فیبرنورى ایالم در ایام انتخابات 

24 ساعته پشتیبانى مى شود
ایالم- خبرنگار قدس: معاون شرکت ارتباطات زیرساخت 
استان ایالم گفت: در ایام انتخابات، شبکه فیبرنورى ایالم به 

صورت شبانه روزى و 24 ساعته پشتیبانى مى شود.
علیرضا سعیدفر با بیان اینکه در روزهاى منتهى به انتخابات 
29 اردیبهشت با همه امکانات و تجهیزات، شبکه فیبرنورى 
نگهدارى و پشتیبانى مى شود، اظهارداشت: در همین راستا 
یک اکیپ نگهدارى در شــمال استان و یک اکیپ دیگر در 
جنوب استان مسئولیت نگهدارى و پشتیبانى از شبکه را بر 

عهده دارند.
وى با اشــاره به اینکه در نقاط حادثه خیز استان به صورت 
شــبانه روزى از شبکه ارتباطى نگهبانى و حراست مى شود، 
افزود: در مســیر ایالم – مهران که جاده در حال دسترسى 
اســت، 9 کیلومتر فیبرنورى پشتیبان قرار داده ایم که اگر با 
قطعى روبه رو شدیم، بسرعت آن را ترمیم کنیم تا در جریان 

برگزارى انتخابات مشکلى به وجود نیاید.

 306 شعبه اخذ رأى 
در ایالم مستقر مى شود

ایالم- خبرنگار قدس: فرماندار ایالم گفت: 306 شعبه اخذ 
رأى ثابت و ســیار براى دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهورى و پنجمین دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر 

و روستا پیش بینى  شده است.
معروف بسطامى اظهار داشت: درمجموع 157 شعبه ثابت 
و سیار (102 شعبه شهرى و 55 روستایى) براى انتخابات 
ریاست جمهورى و 149 شعبه ثابت و سیار (102 شهرى 
و 47 روســتایى) براى انتخابات شــوراهاى شهر و روستا 
براى جمع آورى آراى مردم این شهرستان پیش بینى  شده 

است.
وى یادآور شــد: 306 شــعبه اخذ رأى ثابت و ســیار براى 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى و پنجمین دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا پیش بینى  شده است. 
وى افزود: یکى از مهم ترین مواردى که در برگزارى انتخابات 
باید رعایت شــود، بى طرفى و پرهیــز از جانبدارى از فرد یا 

افرادى از نامزدها از سوى متولیان و مجریان است.

 پیشرفت شهر و روستا 
در گرو تخصص و تعهد نامزدها 

ایرانشــهر - خبرنگار قدس: همه تمهیــدات الزم براى 
برقرارى امنیت شــعبه هاى اخذ رأى در اســتان سیستان و 

بلوچستان اندیشیده شده است.
 فرمانده انتظامى استان گفت: 24 ساعت قبل و پس از رأى 
گیرى همه نیروهاى انتظامى و مرزبانى در استان آماده باش 
هستند تا امنیت و آرامش الزم را براى برگزارى انتخابات در 

استان برقرار کنند.
ســردار رحیمى افزود: تمهیدات الزم بــراى امنیت 2216 
شعبه اخذ رأى در استان که نیمى از آن ها سیار هستند هم 

اندیشیده شده است.
وى به حضور نیروهاى انتظامى در ســطح شهرها و روستاها 
براى رصد فعالیت هاى ســتادهاى انتخاباتى و هوادارانشان 
اشاره کرد و گفت: نیروى انتظامى با هر گونه تخلف و تجمع 

غیرمجاز برخورد قانونى خواهد کرد. 

کشاورزان و باغداران پلدخترى از مشکالت پس از سیل مى گویند

 صدور احکام احراز شهادت «کاشتِ» بدون «برداشت» 
جان باختگان فاجعه تروریستى حّله

 اهــواز: مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
خوزستان از تأیید و صدور احکام احراز شهادت جان 

باختگان فاجعه تروریستى حلّه خبر داد.
فرجیان گفت: با پیگیرى هاى انجام شــده و حســب تأیید 
نماینده ولى فقیــه، معاون رئیس جمهور و ریاســت عالى 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران، احکام احراز شهادت 56 تن 
از هموطنان عزیزى که در جریان واقعه اسفناك تروریستى 
گروه هاى تکفیرى جان خود را از دســت دادند، صادر و طى 
چند روز آینده جهت انجام سایر اقدام ها و تشریفات قانونى به 

بنیاد خوزستان ابالغ خواهد شد.
وى گفت: از مجموع 62 شهید این حادثه، 56 شهید تشییع و 
تدفین شدند و 6 شهید نیز مفقوداالثر بوده که پس از تعیین 
وضعیت و تأیید مراجع ذى ربط در خصوص این عزیزان نیز 

پیگیرى ها و اقدام هاى الزم قانونى انجام خواهد شد.

استاندار یزد خواستار شد
 استفاده از ظرفیت هاى قانونى 

براى حمایت از «سمن» ها 
یزد: اســتاندار یزد گفت: باید از همه ظرفیت هاى 
قانونى براى حمایت از تشکل ها و «سمن» استفاده 
شــود و «سمن» ها نیز باید براساس اهداف و وظایفى که در 

اساسنامه تعیین شده، فعالیت خود را پیگیرى کنند.
میرمحمدى اظهار داشــت: ســازمان هاى مردم نهــاد با ارائه 
پیشنهادات سازنده و اعالم نواقص و کمبودها مى توانند زمینه را 
براى رفع مشکالت از سوى مسئوالن فراهم سازند و ظرفیت ها 
و توانمندى هاى این سازمان ها باید شناسایى شود که متأسفانه 
در حال حاضر از همه این ظرفیت ها اســتفاده نمى شــود.وى 
افزود: سازمان هاى مردم نهادى که عملکرد موفقى دارند، باید 
شناسایى شده و از طریق روابط عمومى استاندارى به ادارات و 
دستگاه هاى دولتى معرفى شوند تا در زمینه هاى گوناگون از 

توانمندى هاى این تشکل ها بهره گرفته شود. 

 صدور محصوالت تولیدى قم 
به 38 کشور جهان

 تسنیم، قم: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
قم از صادرات غیرنفتى استان قم به 38 کشور دیگر خبر داد.
احمد ذاکرى با اشاره به اهمیت اجرایى شدن اقتصاد مقاومتى 
اظهار داشــت: براى ارتقاى وضعیت صنعت در اســتان قم 
گام هاى خوبى براى تبدیل شدن به قطب صنعتى و اجراى 
اقتصاد مقاومتى برداشته شده است که از ابتداى دولت یازدهم 

توانسته ایم بیش از 720 میلیون دالر صادرات داشته باشیم.
وى افزود: مواد پالستیکى و شیمیایى، فرش، چسب، غالت و 
کفش بیشترین کاالهاى صادر شده به کشورهاى دیگر بویژه 
همســایگان ایران بوده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان قم ادامه داد: در سه سال گذشته، مجوز تأسیس 
580 واحد صنعتى با اشــتغال زایى بیش از 7000 نفر در قم 
صورت گرفته اســت، همچنین بیش از 90 درصد واحدهاى 

صنعتى قم را صنایع کوچک و متوسط تشکیل مى دهد.

 برگزارى همایش بزرگداشت فردوسى 
در زاهدان 

ایسنا ، زاهدان: همایش بزرگداشت فردوسى و زبان و ادب 
فارســى با حضور استادان برجسته کشــورى و دوستداران 

شاهنامه در مجتمع فرهنگى و هنرى زاهدان برگزار شد.
اســماعیل آذر، استاد ادبیات فارســى دانشگاه آزاد اسالمى 
تهران با بیان اینکه  ایرانیان بهترین حماسه سرایان در جهان 
هستند در همایش بزرگداشــت فردوسى در زاهدان گفت: 
شاهنامه، حماسه ملى ایران روایت بلند و کاخ بى گزند هویت 
ایرانى و گنجینه سرشار حکمت و تمدن و فرهنگ است که 
بــوى خوش خرد و اندیشــه و داد را در جهان مى پراکند و 
زمانى به وجود آمده است که ملت ایران به تجدید حیات ملى 

و یادآورى تاریخ شکوهمند گذشته خود نیازمند بوده است.
آذر افزود: فردوســى 1500 بار در اثر خودش از قرآن مجید 
یاد کرده است و هر جا که سخن فردوسى را نظاره مى کنیم، 

خداوند مشاهده مى شود .

 توقیف محموله 48 تنى برنج قاچاق 
در بندرعباس

ایسنا، بندرعباس: فرمانده انتظامى بندرعباس از کشف 
48 تن برنج قاچاق به ارزش 2 میلیارد و 400 میلیون ریال 
در شهرســتان خبر داد.سرهنگ اسماعیل مشایخ گفت: در 
راستاى اجراى طرح هاى مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مأموران 
یگان امداد شهرستان حین کنترل محورهاى عبورى به دو 
دستگاه کامیون کشنده مشــکوك شدند و آن ها را متوقف 
کردند.وى افزود: مأموران در بازرسى از این کامیون ها 48 تن 

برنج خارجى بدون مجوز گمرکى و قانونى را کشف کردند.
سرهنگ مشایخ با اشاره به اینکه ارزش کاالى قاچاق شده 2 
میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در 
این راستا دو نفر دستگیر و به همراه خودرو توقیفى و کاالى 

کشف شده به مراجع قضایى معرفى شدند.

خبر

بجنورد- خبرنگارقدس  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
گفت: براى هر واحد زلزله زده روستایى 5 میلیون تومان کمک 
بالعوض و براى واحدهاى شــهرى 6 میلیون تومان عالوه بر 
2 میلیون تومان کمک معیشتى و تسهیالت بانکى پرداخت 

مى شود.
ربیعى در بازدید از مناطق زلزله زده خراسان شمالى اظهار کرد: 

بازسازى منازل آسیب دیده از زلزله به سرعت آغاز مى شود.
وى گفت: مقرر شد در مناطق زلزله زده براى منازل مسکونى 
آســیب دیده روستایى 5 میلیون تومان کمک بالعوض و در 
منازل شهرى 6 میلیون تومان عالوه بر 2 میلیون تومان کمک 

معیشتى و تسهیالت بانکى پرداخت شود.
ربیعى افزود: همه واحدهاى مســکونى روســتایى توســط 
استاندارى بیمه شده اند و روند مقدمات پرداخت خسارت 15 

میلیون تومانى بیمه ایران از امروز آغاز خواهد شد.
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور نیز از دستگاه هاى 
مسئول خواست در کوتاه ترین زمان خسارت ناشى از زلزله این 

استان را برآورد و گزارش نهایى آن را تهیه کنند.
 اســماعیل نجار در جلسه مدیریت بحران خراسان شمالى درباره 
بازسازى مســکن هاى زلزله زده در روســتاهاى بجنورد و مانه و 
سملقان گفت: براى بازسازى این منازل منتظر تأمین مالى نخواهیم 
ماند و از اعتبارات داخلى بنیاد مسکن و البته کمک دستگاه هاى 

اجرایى خراسان شمالى این منازل بزودى بازسازى مى شود.

 راه اندازى 2 مرکز مدیریت بحران 
و مرکز مطالعات درمانى 

استاندار خراسان شمالى خواستار ساخت مرکز مدیریت بحران 
و مرکز مطالعات درمانى و بهداشتى براى استان شد.

وى گفت: ساخت این دو مرکز از نیازها و ضرورت هاى اولویت 
دار اســت که نیازمند تأمین اعتبار 5 میلیارد تومانى از سوى 
دولت هستیم.محمدرضا صالحى در نشست شوراى هماهنگى 
مدیریت بحران اســتان که با حضور وزیــر کار،تعاون و رفاه 

اجتماعى به عنوان نماینده رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشور برگزار شد، گفت: عمده آسیب ها پس 
از زلزله بزرگ شــنبه شب در بخش مرکزى بجنورد و بخش 

مانه،شهرستان مانه و سملقان رخ داد.

 ارسال 18 تن مواد غذایى 
توسط هالل احمر خراسان رضوى 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان رضوى اعالم 
کرد: بیش از 18 تن اقالم امدادى و زیستى به مناطق زلزله زده 

استان خراسان شمالى ارسال شد.
اسماعیل بهمن آبادى گفت: در پى اعالم نیاز استان خراسان 
شــمالى و در هماهنگى انجام شده با سازمان امداد و نجات، 
این محموله اقالم امدادى به مقصد بجنورد ارسال شده است.

وى اظهار کرد: این محموله شامل 10 تن برنج، 2 تن قند، 3/5 
تن حبوباتى مانند نخود و لوبیا، 2/5 تن روغن و 4500 قوطى 

کنسرو مرغ و لوبیا و 4500 قوطى کنسرو ماهى بوده است.
رئیس جهادکشاورزى خراسان شمالى نیز ازتلف شدن 400 
رأس دام سبک بر اثر تخریب واحدهاى دامى در حادثه زمین 
لرزه خبرداد.عبداهللا یوسفى در گفت و گو با خبرنگارما گفت: 
هنوز آمارها در این زمینه نهایى نشــده است و آوار بردارى و 

آمار بردارى در این باره ادامه دارد.

وزیر تعاون در بجنورد خبر داد

پرداخت تسهیالت دولتى براى بازسازى مناطق زلزله زده خراسان شمالى
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 پلنگ زاگرس 
در سفیدکوه خرم آباد آفتابى شد

ایسنا، خرم آباد: مســئول منطقه حفاظت شده سفیدکوه 
خرم آباد از ثبت تصاویر پلنگ زاگرس در این منطقه خبر داد.

رحیمى گفت: طى هفته گذشــته، گزارش هایى از دامداران 
منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم آباد مبنى بر تلف شدن 
احشام توسط پلنگ داده شد که یگان اجرایى بسرعت جهت 

بررسى موضوع به منطقه عازم شدند.
وى اضافه کرد: با توجه به حساســیت موضوع و مشــاهده 
ردپاى پلنگ، چند دستگاه دوربین در محل نصب شد که این 
دوربین ها تصاویر این پلنگ را ثبت کرده اند و نشان مى دهد 

که حیوان از سالمت کامل برخوردار است.
وى گفت: حمالتى که توســط این پلنــگ رخ داده به علت 
تعارضات موجود بین انسان و محیط با ورود انسان به حریم 
و زیستگاه وى بوده اســت که باید این موضوع را به حداقل 
ممکن رساند زیرا ذخایر ژنتیکى با دخالت هاى بى مورد انسان 

در معرض تهدید قرار مى گیرند.

  محصوالت الهیجان ارگانیک مى شوند
ایســنا- الهیجان: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت 
الهیجــان گفت: برآنیم تا بتوانیم در جهت تولید محصوالت 
ارگانیک و همچنین کاهش آلودگى هاى محیط زیستى اقدام 
اساســى انجام دهیم.على امیرى در نخستین جلسه کمیته 
تخصصى پسماندهاى کشــاورزى و روستایى که با موضوع 
چگونگى اســتفاده از کود شیمیایى و ســموم و مضرات آن 
در شهرستان الهیجان برگزار شد، گفت: هدف از این جلسه 
کمیته بررسى خطرات ناشــى از استفاده سموم و کودهاى 

شیمیایى در مزارع این شهر ستان است.
وى افزود: به دلیل شرایط اقلیمى و باال بودن سطح سفره هاى 
آب زیر زمینــى درباره راهکارها و تأکیدات الزم در خصوص 
کاهش استفاده از ســموم و آموزش و اطالع رسانى الزم به 

کشاورزان و موضوعات مرتبط، بحث و تبادل نظر مى شود.
وى تصریح کرد: الهیجان به دلیل شرایط جغرافیایى یکى از 
شهرستان هاى بزرگ در راستاى تولید محصوالت کشاورزى 

به خصوص چاى و برنج است.

مشهد - هنگامه طاهرى   15کیلومترى شمال شرقى 
مشــهد، تقاطع جاده کالت و کارده روى تابلویى آبى رنگ 

نوشته: «اینجا پاژ است قریه اى کهن». 
مسیر روستا تنها یک جاده آسفالت دارد که تقریباً دور قریه 

را دور مى زند. 
خانمى در مرکز بهداشت تپه اى بلند را نشانمان مى دهد 
که چهاردیوارى ِگلى بر بلنداى آن بنا شده است و مى گوید 

آن خانه منتسب به فردوسى است.
مسیر تا تپه اى که نشانمان مى دهد، زیاد دور نیست. ماشین 
را پاى تپه پارك مى کنیم و باقى مســیر را پیاده مى رویم. 
بــاالى تپه خانه گلى مخروبه اى اســت که سال هاســت 
بى ســکنه مانده و گل و الى آن ها زیر بــاد و باران چنان 
در هم تنیده شده که به خانه شباهتى ندارد؛ پله هایى که 
ســنگ هاى آن ها رو به ریزش است و درهاى چوبى نیمه 
بازى که تمایل به لمیدن روى زمین دارند و ســقف هایى 

که خیلى در مقابل طبیعت مقاومت کرده اند تا نریزند... .
منظره خانه اى که نشانمان مى دهند، شباهتى به خانه هاى 
قدمت دار ِ مصادف با زمان فردوسى ندارد. ما که متخصص 
نیستیم، اما این را سازه هاى گچى و تزئینى حاشیه سقف 
مى گوید.  درست رو به روى آن خانه مخروبه دیگرى است 
که مناره هاى طالیى مســجد از پشت آن باال رفته است . 
مادرى با یک دختر تقریباً 15 ساله دانه هاى سبز تسبیح 
را به نخ مى کشد و پسرى نوجوان که پاى تلویزیوِن سیاه و 

سفید قدیمى وقت مى گذراند.
فاطمه که به گفته خودش 30 ســال اســت در آن خانه 
سکونت دارد، مى گوید: «تا یادم مى آید این خانه را منسوب 
به فردوسى مى کردند. گاهى هم توریست ها را با مینى بوس 

و اتوبوس مى آورند اینجا را مى بینند و مى روند.»
اما حرف دیگرى براى گفتن ندارد و براى اطالعات بیشتر 
مــا را ارجاع مى دهد به پیرمردهاى آفتاب نشــین جلوى 

مسجد...
جلوى یک مســجد نوســاز خوش آب و رنــگ دو جوان 
بنایــى مى کننــد و پدربزرگ هایــى که انــگار از بس به 

رســانه اى ها از بى آبى و بى کســى و مهاجــرت و اعتیاد 
گفته اند، خســته شــده اند. تا مى گوییم خبرنگاریم اول 
ســر درد دلشان باز مى شــود که آمده اید براى چه؟! بعد 
هم گالیه ها و اعتراض هایى اســت که بر ســر مان خراب 
مى شود. یکیشــان مى گوید: اگر دنبال نسل هاى فردوسى 
مى گردید، برگردید. آن ها همه از اینجا کوچ کرده اند رفته اند 
شهر. همه هم وضعشــان خوب است، ما مانده ایم که پاى 

رفتن نداشتیم و تعدادى جوان که معتادند و بیکار.
دیگرى مى دود میان حرف قبلــى که دولتى هایى که آن 
باالها نشسته اند، فکر ما رعیت ها هستند؟ فردوسى براى ما 
نان و آب نمى شود که سالى یک روز مى آیند و مى گوید روز 
فردوسى است. اگر این روستا براى فردوسى دوستان ارزش 
داشت، اکنون آب شرب را از روستاى ما نمى گرفتند ببرند 
مشهد، آب فاضالب بریزند پاى باغ ها. تمام دار و درختمان 
خشک شد، حتى یک باغ پیدا نمى کنید که درخت داشته 
باشد. همین ها که از ندارى ناالنند، با تعصب همان ته مانده 
مالشان را داده اند تا مسجدى در روستا داشته باشند که به 

قول خودشان خانه خداست و آبروى روستایشان.
راه را مى گیریم به ســمت «کهن دژ»ى که بیشتر مردم 
نامش را نمى دانند و اصالً از آن آدرســى ندارند. تصویرى 
مشــابه آنچه از کهن دژ قبالً دیده بودم از دور خودنمایى 
مى کند. جایى خارج از روســتا و بعد از آرامگاه فردوسى با 
تابلویى قهوه اى رنگ و زنگ زده که روى آن نوشــته شده 

«کهندژ شهر تاریخى تابران توس»

دژى بزرگ با نگهبانى جوان که موظف شده بود مسیر ورود 
مردم به آن را سد کند!!! حتى عکس هم پنهانى گرفتیم که 
تذکر داد. روى آن را با کمک داربســت و حفاظى پوشانده 
بودنــد که براى جلوگیرى از بــارش بود و احتماال مرمت.

نگهبان هیچ اطالعاتى به ما نداد... .

  پاژ و گردشگرى!
در یکى از سامانه هاى گردشگرى نوشته: روستاى تاریخى 
پاژ زادگاه شاعر صاحب نام ایرانى حکیم ابوالقاسم فردوسى 
است که امروزه به عنوان یکى از مناطق گردشگرى مشهد 
محسوب شده و توسط گردشــگران تورهاى مشهد مورد 

بازدید قرار مى گیرد.
پاژ، روستایى سرسبز بوده که از تاکستان هاى انگور پوشیده 
شده بوده اســت و حدود 500 مترى شمال پاژ بر بلنداى 
تپه اى در جلگه قدیم خراسان قرار گرفته... تپه اى با قدمت 
نامعلوم که خرده سفال و کاشى هاى رنگارنگ اطراف و روى 
آن گویاى تاریخ اســت که گفته مى شود یادگار سده هاى 
اولیه قرون اسالمى تا حدود قرن دهم قمرى است. در میانه 
روستا و 700 مترى شمال آن دو تپه باستانى دیده مى شود 
که مربوط به پاژ قدیم است و نشان دهنده تاریخ این منطقه 

پس از اسالم تا قرن نهم و دهم هجرى مى باشد.

  اعتبار محدود براى پاژ
اگر چه در ســایر کشورها حتى فالن پلى که فالن کس از 
روى آن رد شده مى شود محلى براى درآمد از توریست ها، 
اما مدیر پایگاه میراث توس این محل را جاى مناسبى براى 

تبدیل شدن به منطقه گردشگرى نمى داند.
احســان زهره وند بیشترین مشــکل را تخصیص ندادن 
اعتبارات دولتى به میــراث فرهنگى عنوان مى کند که بر 

حسب اولویت هزینه مى شود.
او مى گوید: وقتى آرامگاه فردوسى هنوز نیاز به هزینه دارد، 
ترجیح مى دهیم به جاى پاژ همان محدود اعتبار را صرف 

آرامگاه کنیم. 

قدس از وضعیت زادگاه خالق شاهنامه گزارش مى دهد  

غربت « پاژ» در غیبت فردوسى
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قدس از يك محله محروم مشهدگزارش مى دهد

زخم هاى پنهان «كنه بيست» ؛ بيكارى و اعتياد!
على محمدزاده  وقتى صحبت از روســتا 
مى شود، تصور ذهنى همه اين است كه روستا 
جايى به نسبت دور از شهر و نشانه ها و امكانات 
مدنيت شــهرى است و وقتى پسوند «محروم 
و محروميت» به آن اضافه شــود به اين يقين 
ذهنى مى رسيم كه اين روستاى محروم بايد 
در نقطه اى دوردست باشد و براى رسيدن به 
چنين روستاهايى حداقل بايد 50 كيلومتر از 

نزديك ترين شهر به محل مورد نظر دور شد.
ولــى بايد گفت آنچه در عالم واقع وجود دارد، 
بســيار متفاوت تر از تمام اين تصورات ذهنى 
(ولــى البته منطقى) اســت؛ يعنى اينكه اين 
روزها كافى است چند دقيقه رانندگى كنيد و 
از حريم شهر خارج شــويد و در اولين آبادى 
چسبيده به شهر جاى خالى خيلى از چيزها 

را به عينه ببينيد.

 همسايه پير مشهد
از ميان محالت قديمى مشهد در ضلع شمال 
شرقى كه پر از آسيب و كمبود است مى گذرم 
تا در مســير روستايى قرار بگيرم كه بى ترديد 
نامش براى تمامى مشــهدى ها آشناســت؛ 
روستايى پير كه وجود بناهاى تاريخى در آن 
حكايت از قدمت باالى اين منطقه به عنوان يك 
سكونتگاه اصلى انسانى در دشت پهناور مشهد 
دارد. فاصله نزديك به 20 كيلومتر از مشهد تا 
روستاى «كنه بيست» هم روايتگر زخم هاى 
كهنه اى است كه بعضى از آن ها مانند معضالت 
كشــف رود و جاده باريك و خطرناك را بايد 
العالج بدانيم؛ چرا كه با اتفاقات سال هاى اخير 
در حــوزه تأمين منابع مالى پروژه هاى بزرگ، 
اميدى به تخصيص اعتبارات چشــمگيرى به 

اين بخشها نيست.

 ورودى متفاوت
پس از عبور از ميــان مزارعى كه اغلب با آب 
آلوده آبيارى مى شــوند كم كم از ميزان بوى 
نامطبوع گندآب كشــف رود كاسته مى شود، 
روســتاى كنه بيســت روى تپه اى كوچك به 
چشم مى خورد، اما اطراف روستا پالستيك هاى 
رهــا شــده و زباله هــا هــم ديده مى شــود.
دو طرف جاده باريك هم حجمى از نخاله هاى 
ســاختمانى كه معلوم است شبانه و يا حداقل 
مخفيانه تخليه شده اند، قاب نامرتبى از تصوير 

يك روستا را ترســيم مى كند، جاده از وسط 
روستا مى گذرد و اصلى ترين معبر روستا اندكى 
متفاوت از مسير طى شده است، چند درخت 
قديمى و جدول گذارى ميانى بولوار كه اندكى 
هم رنگ كهنه دارد، كمى دلگرممان مى كند كه 
احتماالً اقدام هاى خوبى در روستا انجام گرفته 
است.ولى وقتى طول چند صد مترى بولوار را 
تا انتهاى روستا طى مى كنيم، متوجه مى شويم 
جز هميــن بولوار ميانى كه حتى دو طرف آن 
جدول گذارى نشده، هنوز تمامى معابر روستا 
خاكى است، پساب خانه ها در حاشيه خيابان 

جارى است، زباله هم به وفور ديده مى شود.

 درد بيكارى و اعتياد
چند نفر از زنان روســتا زير ســايه بان فلزى 
ايســتگاه اتوبوس نشسته اند و وقتى از يكى از 
آن ها درخصوص نحوه سرويس دهى اتوبوس ها 
مى پرسم مى گويد: خودتان بياييد بنشينيد تا 
ببينيد يك ساعت و نيم تا 2 ساعت بايد معطل 
بشــويد. وقتى از ديگر زن نشسته در ايستگاه 
از وضعيت معيشــتى روســتاييان مى پرسم 
مى گويــد: وضع مالى بيشــتر مردم روســتا 
خوب نيست، اكثر مردها به دليل خشكسالى 
ســال هاى گذشــته كه زمينه كشــاورزى و 
دامپرورى را هم كاهش داده، بيكار شــده اند و 

براى كارگرى به شهر مى روند.
او مى افزايد: زن ها هم كه وضعشان معلوم است؛ 
فقط تعدادى از زن ها در كارخانه فرش آستان 
قدس كه در كنار اين روســتا قــرار دارد، كار 
مى كنند بعضى از زن ها هم هستند كه روزگار 
سختى دارند و به نوعى در فقر مطلق زندگى 
مى كنند و جز مبلغ يارانه هيچ درآمدى ندارند.

چنــد جــوان در گوشــه اى از كوچه خاكى 
نشسته اند به سراغشان رفته و با آن ها همكالم 
مى شــوم و وقتى از وضعيت كلى كار مردان 
روستا مى پرســم، يكى مى گويد: وقتى توى 
شهرها كار نيست روستاها كه وضعشان معلوم 
است، ما خودمان در شهر خياطى مى كرديم 
ولى كار به جايى رســيد كه مغــازه را جمع 
كرديم و ماه ها است كه بيكاريم. او مى افزايد: 
وقتى كار نباشــد آدم ها ناخواسته و تنها براى 
پركردن وقت خود دست به كارهايى مى زنند 
كه اوضــاع وخيم تر مى شــود؛ مثالً بعضى ها 

ناخواسته و ندانسته در دام اعتياد مى افتند.

 واسطه گرى علوفه
جوان ديگر مى گويد: كار روستايى كشاورزى و 
دامدارى اســت، اما تنها چند خانوار آن هم به 
تعداد كم دامــدارى دارند و تعدادى هم هنوز 
كشــاورزى مى كنند، ولــى كار اكثر جوان ها 
واســطه گرى يا حمل و نقل علوفه اســت، به 
هر طريق شده پولى جمع مى كنند تا خودرو 

خاورى بخرند و كاه و علوفه جابه جا كنند.
او به ســاده ترين شــكل مى افزايد: راستش را 
بخواهى نسل جديد حال و حوصله بيل زدن 
و دنبال گوسفند رفتن را ندارد، اگر مسئوالن 
مى خواســتند جوان ها را در روستا نگه دارند 
كه كشاورزى بكنند بايد امكانات مى دادند تا 
كشــاورزى زنده مى ماند. با گذر از كوچه هاى 
روســتا بيشــتر به گفته هاى اين جوان فكر 
مى كنم وقتى مى بينم خاور و بسته هاى علوفه 
بيشــتر از هر چيز ديگرى به چشم مى خورد. 
و اين پرســش كه آيا راهى هست كه جوانان 
عــادت كرده به واســطه گرى را به زمين هاى 
كشــاورزى بازگرداند و انتظار داشــت مانند 
پدران شان ماه ها كار طاقت فرسا انجام دهند 

و اميدشان به فصل برداشت محصول باشد؟

 زخم هاى بدخيم پنهان!
در ادامه به ســراغ كســانى مى رويم كه اليه 
پنهانى از مشــكالت روستا را بازگو مى كنند؛ 
زنــى از نبود امكانات بهداشــتى و درمانى در 
كنه بيست گاليه مند است و مى گويد: درمانگاه 

اينجا فقط در ســاعات ادارى فعال اســت و 
بعدازظهرها و شب ها تعطيل است و اگر يكى 
از اهالى نياز به خدمات درمانى و پزشكى پيدا 

كند، بايد به مشهد مراجعه كند.
يكى ديگر مى گويد: سرگرمى بچه هاى روستا 
بازى با ســگ ها شــده، پارك يا وسيله بازى 
براى بچه ها در كنه بيســت وجود ندارد. آب 
آشاميدنى ســالم و به اندازه مورد نياز نداريم، 
چاه قديمى روستا ديگر كيفيت سابق را ندارد.

يكى از فرهنگيان امــا از اتفاقات تلخ ديگرى 
مى گويد كــه به نظر مى رســد متوليان بايد 

چاره اى بينديشند.
 او مى گويد: ازدواج زودهنگام دختران در روستا 
يك معضل فرهنگى بزرگ است، اينكه دختر 
دانش آموزى در كالس پنجم ابتدايى به عقد 
كســى در بيايد و يك سال بعد طالق بگيرد 
مانند زخمى مزمن است كه در آينده تبعات 

جبران ناپذيرى خواهد داشت.
او مى افزايــد: اكثر خانواده هــا وضعيت مالى 
خوبى ندارند و بچه هايشــان در شرايط بدى 
زندگى مى كنند كه الزم اســت دستگاه هاى 
حمايتى وارد عمل شوند، اعتياد والدين يكى 
از اصلى تريــن داليل بروز آســيب هاى بعدى 
از قبيل طالق، فقر و ازدواج در ســنين پايين 
فرزندان است. وى نيز به نبود امكانات تفريحى 
براى بچه ها اشــاره مى كنــد و مى گويد: اكثر 
دانش آموزان پسر روستا به محض بازگشت از 

مدرسه كارشان كبوتربازى است.
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  طرح اهداى نهال در اصفهان كليد خورد

اصفهان- خبرنگار قدس: مديرعامل ســازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان از اجراى طرح «اهداى نهال» 
خبــر داد و گفت: با توجه به وضعيت اســفبار آلودگى هوا و 
ريزگردهــا، اجراي اين طرح مي تواند، آلودگي هواي شــهر 
اصفهان را كاهش دهد. احمد سليمانى پور اظهاركرد: با توجه 
به درخواســت هاى مكرر مردم براى اهداى درخت يا كاشت 
درخت، طرح اهداى نهال توســط سازمان پارك ها و فضاى 

سبز شهردارى اصفهان كليد خورد.
وى ادامه داد: سال گذشته 230هزار نهال به ياد شهداى واال 
مقام انقالب اسالمى كاشته شد، اما معتقديم اين اقدام بايد 
به صورت مســتمر، در طول ســال و با برنامه ريزى در قالب 
نهادهاى مردمى انجام شود و در مناسبت هاى گوناگون درخت 
با هزينه و مشاركت مردمى و كمك گرفتن از نهادهاى دولتى 

با رعايت ضوابط و قوانين كاشته شود. 
وى بيان كرد: در طرح اهداى نهال افراد با مراجعه حضورى، از 
طريق وب سايت يا درگاه الكترونيكى سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان نام نويسى كرده و با پرداخت هزينه 
درخت، تعيين نوع و تعداد نهال، هزينه كاشت و نگهدارى آن 

در يك دوره 6 ماهه، ثبت نام خود را انجام مى دهند.

در فروردين انجام شد
 صادرات 19/5 ميليارد ريال پسته

 از استان يزد 
يزد – خبرنگار قدس: مديركل اداره اســتاندارد استان يزد 
گفت: در فروردين ماه سال جارى 19ميليارد و 467 ميليون 
ريال پسته از مركز استان يزد به كشورهاى جهان صادر شده 
است. محمد حسين ماجدى اردكانى اظهارداشت: اين مقدار 
پسته از طريق صدور 6 گواهينامه استاندارد اجباري، به وزن 
خالص و كل 77هزار كيلوگرم بوده كه به كشــورهاي لبنان، 
قطر، امارات، پاكســتان و اتحاديه اروپا صادر شده است.  وى 
افزود: واحد صادرات و واردات اداره كل اســتاندارد همچنين 
مبادرت به تعيين ماهيت 9مورد كاالهاي صادراتي شامل لوله 
و اتصاالت پلي پروپيلن، دي اكتيل فتاالت، قير، پارچه رومبلي 
و غيره به ارزش كل 86هزار و 537 دالر به كشورهاي عراق، 

تركيه، افغانستان، پاكستان و آذربايجان كرده است. 

قاچاق و ركود، امان بازاريان را بريد
 تجمع بازاريان بازارچه ساحلى

 مقابل فرماندارى آستارا
آســتارا – خبرنگار قدس: افزون بر 300 نفــر از بازاريان 
بازارچه ساحلى اين شهرســتان در مقابل فرماندارى تجمع 
كردند و از مسئوالن اجرايى شهرستان خواستند تا نسبت به 

رونق گرفتن وضعيت بازار آستارا اقدامى انجام دهند.
بازار آستارا از مدت ها پيش با ركود و بحران اقتصادى شديدى 
دســت و پنجه نرم مى كند و بســيارى از بازاريان به دليل 
نبود رونق در كســب  وكار يا ورشكست شده اند يا در آستانه 
ورشكستگى قرار دارند و ورود كاالى قاچاق از مبادى رسمى 

كشور نيز مشكل بازاريان را مضاعف كرده است.

 منابع تأمين آب آشاميدنى بوشهر
 از رودخانه شاهپور كاهش يافت 

بوشهر – خبرنگار قدس: رئيس اداره نگهدارى و بهره بردارى 
شركت آبفار استان بوشهر گفت: خشك شدن چشمه ساسان 
كازرون و كمبود آب رودخانه شاهپور، زمينه تأمين آبرسانى 
به بخشى از شهرستان هاى بوشهر، دشتستان و تنگستان را با 

مشكل روبه رو كرده است. 
احسان سيفى بوشهرى  در نشست بررسى روند آبرسانى به 
روستاهاى استان بوشهر با اشاره به اينكه روند بازسازى شبكه 
آبرسانى افزايش يافته است، اظهار داشت: شمار اتفاقات شبكه 
توزيع و آبرسانى در روستاهاى استان بوشهر 6500 مورد در 
سال گذشته بوده است كه عمده آن تركيدگى لوله و سوختن 
پمپ است و براى كاهش اين آمار بايد هر ساله كاربازسازى و 

توسعه شبكه آبرسانى صورت گيرد.
وى از  هدررفــت 35درصدى آب از شــبكه هاى آبرســانى 
روســتايى اســتان بوشــهر خبرداد و افزود: با توجه به نبود 
اعتبارات الزم هر ساله شاهد افزايش شمار اتفاقات اين حوزه و 
همچنين افزايش ميزان هدررفت آب هستيم تا جايى كه هم 
اكنون ميزان هدررفت آب شبكه آبرسانى روستاهاى استان 

بوشهر 35درصد است.
سيفى با تأكيد بر لزوم مصرف بهينه آب  از سوى مشتركان 
آب روستايى استان بوشــهر گفت: با توجه به خشك شدن 
چشــمه ساســان كازرون و كمبود آب رودخانه شاهپور كه 
كار آبرســانى به بخشى از شهرستان هاى بوشهر، دشتستان 
و تنگســتان را انجام مى دهد در اين شهرســتان ها ضرورت 
مديريت بهينه مصرف آب به صورت جدى احساس مى شود.

وى  از افت سفره هاى زيرزمينى  آب در نقاط مختلف استان 
بوشهر خبرداد و خاطرنشــان كرد: در ساير شهرستان هاى 
استان بوشــهر نيز به سبب افت سطح سفره هاى زيرزمينى 
مديريت بهينه مصرف آب براى تابســتان فرارو بايد مد نظر 

مشتركان آب روستايى استان بوشهر قرار بگيرد.

 به نظرمن بايد زادگاه فردوسى بازسازى شود. هر چقدر بتوانيم 
گردشگر جمع كنيم، به نفع همه ايران است نه تنها آن روستا و ديار.
915...9008

 گزارش روستاى حصار گلستان شما عالى بود، ولى چقدر خوب 
مى شــد كه در مورد ترافيك روزهاى تعطيل هم بنويسيد كه با 
گذاشتن حداكثر دو نفر مأمور راهنمايى و رانندگى اين مشكل در 
محدوده بقعه امامزادگان و پل هاى مرتبط به روستاى همجوار حل 
مى شد كه ما روستاهاى همجوار هم از اين معضل نجات پيدا كنيم.
915...7762

 تدبير و اميد براى ما كشــاورزان وعده  و وعيد بود. تگرگ 
چندين ميليون تومان به هركشاورز گندم و جو و صيفى ضرر 
زده، اما وجوه اعالم شــده دولت (صندوق بيمه كشاورزى) به 
شهرزلزله زده ومحروم طبس درخراسان جنوبى نرسيد و ما 

ورشكسته از قبض هاى برق نفس هاى آخر را مى كشيم.
915...2986

 اميدوارم يك نفر به فكر ايستگاه اتوبوس دالوران 11 باشد. 
نه سايه بان دارد نه نيمكت، كاش يك مسئول ببيند كه مردم 

كجا منتظر اتوبوس مى نشينند.
915...4817

 خيابان هاى گلشهر براى اگو حفارى مى شود، اما آسفالت 
كردنش ماه ها طول مى كشد. چرا؟

930...9083
 چرا برخى بانك ها پيامك مبالغ پايين را ارســال نمى كند 

مگر وجه آن را براى يك سال دريافت نمى كنند؟
935...9203

 از نيــروى انتظامى و راهنمايــى و رانندگى مى خواهيم با 
افراد و خودروهايى كه باعث راهبندان در خيابان هاى سجاد و

 احمد آباد به بهانه تبليغات مى شوند، برخورد كنند.
915...2315

 جوابيه شهردارى منطقه شش:
با عنايت به درج يك مورد پيام مردمى در روزنامه قدس به تاريخ 
18 فروردين ماه 1396، با موضوع «تعريض خيابان پورسينا» 
به اســتحضار مى رساند: اعتبار تملك امالك واقع در طرح هاى 
شــهرى از سوى معاونت محترم برنامه ريزى در هر سال مالى 
به منطقه ابالغ مى شود و شهردارى منطقه امكان اقدام خارج از 
چارچوب تعيين شده را ندارد. ضمن آنكه قيمتگذارى در كليه 
تملكات توســط هيئت كارشناسان رسمى دادگسترى صورت 
مى پذيرد. خواهشــمند است جهت تنوير افكار عمومى جوابيه 

اين اداره را در آن روزنامه محترم درج بفرماييد.
مدير منطقه 6 قاسم روكى نژاد

 برگزارى اردوى تيم ملى سافت بال 
بانوان در چابهار 

چابهار - خبرنگار قدس: اردوى تيم ملى سافت بال بانوان در 
چابهار برگزار شد. مربى تيم ملى سافت بال بانوان با اعالم اين 
خبر افزود: مكان قبلى اردوى اين تيم چهار ماه قبل در شــهر 

اصفهان بود.
صفاريــان هدف از برگزارى اين اردوى يك هفته اى را تقويت و 
آمادگى بيشتر اعضاى اين تيم براى حضور در مسابقات آسيايى 
ســافت بال بانوان دانست.وى با اشاره به برپايى دو اردوى ديگر 
براى اين تيم در تيرماه و شــهريور ماه، اضافه كرد: هم اكنون 
32 بازيكن در اين اردوى تداركاتى شركت دارند كه در نهايت  

18نفر براى اين مسابقات انتخاب و اعزام مى شوند.
به گفته وى سرمربى زن ايتاليايى اين تيم هم اكنون براى مرخصى 
به كشورش رفته است و رقابت هاى آسيايى سافت بال بانوان آذر 
ماه امسال به ميزبانى كشور تايوان برگزار مى شود. ورزش سافت 
بال كه شــباهت بسيارى با بازى بيس بال دارد از سال 1376 در 

كشورمان راه اندازى شده و ميان بانوان طرفداران زيادى دارد. 

 پيست سواركارى دانشگاه 
حضرت معصومه(س) افتتاح شد

ميهن: پيست سواركارى دانشگاه حضرت معصومه(س) افتتاح 
شد. رئيس اداره تربيت بدنى اين دانشگاه در آيين گشايش اين 
پيســت گفت: اين پيست ورزشى به مساحت بيش از 2400 
متــر مربع و با صرف هزينــه اى در حدود 200 ميليون ريال 
ســاخته شده و با استفاده از سه اســب از نژادهاى خوب، در 

اختيار دانشجويان قرار گرفته است.
صغرى فتحى با اشاره به اهميت ورزش اسب دوانى در اسالم 
و ســفارش بزرگان دين بــر انجام ايــن ورزش افزود: هدف 
از راه اندازى اين ورزش در دانشگاه، تنوع فعاليت هاى ورزشى 

و بهره ورى بيشتر اوقات فراغت دانشجويان است.

رقابت 600 دانش آموز گيالنى
 در جشنواره نوجوان خوارزمى

رشت – خبرنگار قدس: معاون آموزش متوسطه اداره كل 
آموزش و پرورش گيالن گفــت: 600 دانش آموز دوره اول 
متوسطه از سراسر اســتان طى دو روز در جشنواره نوجوان 

خوارزمى با يكديگر به رقابت پرداختند.
جابر اخالقى در خصوص برگزارى جشنواره نوجوان خوارزمى 
در اســتان افزود: اين جشنواره در بخش هاى زبان و ادبيات 
فارسى، دست ســازه ها، فعاليت هاى آزمايشگاهى، زبان 

خارجه (ايفاى نقش) و پژوهش برگزار شد.

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

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

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.
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اين تاالب بين المللى در حال جان سپردن است

تاالب گاوخونى در انتظار آب

خبر

باشــگاه خبرنگاران جوان  اين روزها 
حال تاالب بيــن المللــى گاوخونى خوب 
نيســت، تاالبى كه در انتظار حتى حقابه اش 
حوصلــه اش ســر رفته و روح مــرده آن با 

قول هاى تو خالى مسئوالن رنج مى برد.
مدت هاست نبرد بين كوير و آب وجود دارد 
و كوير مغلوب آب شده و در برابرش سر خم 
كرده است. رزم آب و كوير شايد چيزى شبيه 
به رزم رستم و سهراب باشد و نوشدارويى كه 

اگر بيايد هم بهنگام نيست.
سال هاست كه تاالب بين المللى گاوخونى با 
كوير، رقابتى شبيه به ُمچ اندازى دارد و در اين 
سال ها باز هم ُمچ باتالق بر زمين فرو رفته و 

باز نيامده است.

 ورودى تاالب تقريبًا صفر!
دوســتداران مردمى محيط زيست هم بارها 
بــراى دفاع از آن قد علــم كرده اند، اما انگار 
تيرى بوده كه به ســنگ خورده و مسئوالن 
رده بااليــى هم تنها با قول هــاى تو خالى 
همچنان پاســخ مى دهند كه «طرح احياى 

تاالب گاوخونى در دست اجراست».
از حقابه اى هم كه برايش تعيين شده، خبرى 
نيست و گفته مى شود به دليل كمبود آب، 
ايــن تاالب حقى براى گرفتن آب ندارد و در 
اين مدتى كه آب در بستر رودخانه زاينده رود 
براى كشاورزان اصفهانى جارى شده هم هيچ 

آبى به تاالب نرسيده است.
دولت هم گويى هيــچ اولويتى براى نجات 
جان تاالب گاوخونى در نظر نگرفته است. هر 
چند بى توجهى دولت به تن خشك و بى آب 
اين زيستگاه طبيعى تازگى ندارد. زيستگاهى 
كه زمانى حيات بخش پرندگان مهاجر بوده؛ 
گوش اصفهانى ها به وعده هاى عمل نشدنى 
رئيس جمهــور عادت كــرده، اما همچنان 
اميدوار به آينده اى روشــن در انتظار نجات 
جان زاينده رود و تاالب بين المللى گاوخونى 

نشسته اند.

 هيچ آبى به تن تشنه گاوخونى نرسيد
رئيس انجمن خبرگان كشــاورزى اصفهان 
به خبرنگار «تســنيم» در اصفهان گفت: در 
حالى كه به زمان بســته شدن آب زاينده رود 
نزديك مى شــويم، هنوز هيچ آبى به تاالب 
بين المللى گاوخونى نرســيده و بســتر آن 

همچنان خشك است.
اســفنديار امينى افزود: تــاالب بين المللى 
گاوخونى حقابه ســاالنه خود را مى خواهد 
و حفاظت محيط زيســت هم كه متولى آن 
است براى رســيدگى به وضع اسفبار تاالب 

فقط جلســه برگزار مى كنــد.وى مى گويد: 
محيط زيست بايد به ميدان بيايد و در حال 
حاضر در بخش هايى از اين تاالب بين المللى 
مختصر آب و پســاب وجود دارد، اما اين به 

مفهوم زنده بودن تاالب نيست.
رئيس انجمن خبرگان كشاورزى اصفهان با 
بيان اينكه تــاالب گاوخونى 47 هزار هكتار 
اســت و احياى آن به جريان هميشگى آب 
در بستر آن وابسته است، تصريح كرد: مصرف 
كننده ها زياد شده اند و مى خواهند به يزد و 
چهارمحال هم آب برســانند. در اين صورت 
آب نيست و وقتى نيست، بايد از جايى ديگر 

كم گذاشت.
وى اين راهم گفت كه اولويت تخصيص آب 
پس از آشاميدنى به محيط زيست است، اما 
ما چيزى در اين حوزه نديديم. چرا مسئوالن 
فكر مى كنند، معجزه اى در اين مورد مى شود؟

 مراتع تاالب گاوخونى نصف شده است
چمنى از اســتادان گروه تحقيقاتى دانشگاه 
آزاد اســالمى اصفهان در خصوص تغييرات 
زيستى تاالب گاوخونى گفت: متأسفانه طبق 
نتايج آخرين بررسى ها مراتع موجود در اين 
منطقه به نصف كاهش يافته كه اين موضوع 
مى تواند زنگ خطر هجوم ريزگردها را به صدا 

در آورد.
وى با بيان اينكه برخى از اراضى كشاورزى در 
اين منطقه ظرفيت تبديل شدن به شوره زارها 
را دارند، افزود: شوره زارهاى اين منطقه از 10 
درصد در سال 2013 به 17 درصد در سال 

2015 رسيده است.
استاد گروه تحقيقاتى دانشگاه آزاد اسالمى 
اصفهان، رها شدن اراضى كشاورزى را عامل 
افزايش شــوره زارها دانست و گفت: كاهش 
نيزارهاى تاالب هم ســبب كاهش مهاجرت 
پرندگان شده به گونه اى كه مى توان گفت از 
40 هزار قطعه پرنده اى كه در ســال 62 اين 
تاالب را براى كوچ انتخاب مى كردند، چيزى 

باقى نمانده است.

 سموم موجود در تاالب گاوخونى چند 
برابر حد مجاز است

استاد خاك شناسى و سرپرست تيم تحقيقاتى 
دانشگاه آزاد اصفهان كه بر روى ريزگردهاى 
ناشى از خشك شدن تاالب گاوخونى مطالعه 
مى كنــد، گفت: بررســى نمونه هاى متعدد 
برداشته شــده از تاالب گاوخونى مشخص 
مى كند كه اين محل داراى فلزات ســنگين 
و ســمى نظير كادميون، سرب، روى، نيكل، 
مس و تاحدودى جيوه و آلومينيوم بوده كه 

متأســفانه بيشــتر از حد مجاز است. احمد 
جالليان با بيان اينكه مطالعات در سه قسمت 
شــامل تاالب گاوخونى، زيرحوضه  تاالب و 
شناسايى ريزگردها انجام شده است، افزود: 
وجــود نوعى خاك رس رونده، وجود مقادير 
زياد كادميون، بافت سنگين و وزش بادهاى 
شــديد از جمله موارد نگران كننده است كه 

بايد نسبت به آن ها بسيار حساس بود.
وى بــا بيان اينكه وجود چنيــن فلزاتى در 
اين تاالب منشأ انسانى دارد، افزود: استفاده 
از كودهاى فســفاته و آفت كش ها توســط 
كشــاورزان در طــول ســاليان دراز، وجود 
موتورهــاى ديزلى براى پمپــاژ آب، بزرگراه 
اصفهان- يزد، تردد وسايل نقليه گازوئيل سوز 
در مجاورت تاالب و معدن هاى نمك و وجود 
سنگ هاى آذرين در اطراف كوه سياه ورزنه از 
جمله فرضيه هايى است كه در خصوص منشأ 

اين فلزات مطرح شده است.
جالليــان ادامــه داد: با اينكه هنــوز تاالب

 بين المللى گاوخونى به صورت كامل فعال 
نشده، اما ميانگين فرونشست هاى اتمسفرى 
46 تن در ســال اســت كه مى تواند، فلزات 
ســنگين موجود در بستر تاالب را به صورت 
كامل جابه جــا و مقدمه يك بحران بزرگ را 

فراهم سازد.

 در سال 95 هيچ پايشى بر روى تاالب 
گاوخونى انجام نشد!

اســتاد خاك شناســى و سرپرســت تيم 
تحقيقاتى دانشــگاه آزاد اصفهان با اشاره به 
اينكه در سال 95 هيچ پايشى بر روى تاالب 
گاوخونى انجام نشده، گفت: به صورت مرتب 
در جلسات سازمان حفاظت محيط زيست، 
اتاق فكر استان اصفهان درخواست و تأكيد 
داشته ايم كه تاالب گاوخونى بايد به صورت 
دائم مورد بررســى و پايش قــرار گيرد كه 

متأسفانه تاكنون اين امر محقق نشده است.

وى الگو گرفتن از ستاد احياى درياچه  اروميه 
و جارى شــدن حقابه تاالب گاوخونى را راه 
حل برون رفت از اين بحران دانســت و ادامه 
داد: وضع تاالب به  گونه اى ا ست كه بهتر است 
آبى را كه براى كاشت هزار هكتار گندم مورد 
استفاده قرار مى گيرد به تاالب گاوخونى روانه 

كنيم و خسارت كشاورزان را بپردازيم.
جالليان با تأكيد بر اينكه اگر تاالب بين المللى 
گاوخونى به صورت كامل تبديل به يك كانون 
ريزگرد شود با يك سونامى ريزگردها و فلزات 
سنگين روبه رو خواهيم شد، گفت: در صورت 
بروز چنين اتفاق شومى نه تنها اصفهان كه 
شهرهايى كه در فاصله هزار كيلومترى آن هم 
قرارگرفته اند از تبعات آن مصون نخواهند بود.
براى سونامى ريزگردهاى سمى و انتشار آن 
به پايتخت و ديگر اســتان ها هم بارها همه 
رسانه ها گزارش هايى را منتشر كرده اند، بماند 
كه شرقى هاى اصفهان مدت هاست در حال 

استشمام اين ريزگردها هستند.
يادمان باشــد اگر سال گذشــته، اندك آبى 
در تــاالب گاوخونــى جريان پيــدا كرد به 
دليل پســاب كشت كشــاورزان بود كه آن 
هم به صورت خودجوش توســط كشاورزان 
زحمتكش انجام شد نه توجه مسئوالن و اين 
در حالى بود كه پس از اين جريان، مسئول 
مربوطه تريبون به دست، نويد جريان آب را 
داد. باز هم بماند كه ســرب و كادميوم اين 
تاالب در حال افزايش اســت و با يك وزش 
نسبتاً شديد به شــهر مى رسد، اما جداى از 
بحث حقآبه چرا در سال 95 هيچ پايشى بر 
روى تاالب بين المللى گاوخونى انجام نشد؟ 
تاالبى كه آبستن ريزگردهاى سمى است و 

دائم بايد مورد پايش قرار گيرد.
گويا براى مسئوالن حفاظت محيط زيست 
اصفهان و برخى ديگر از مسئوالن متولى هم، 
پايش و حتى جلوگيرى از ورود ريزگردهاى 

سمى به شهر مسئله خيلى مهمى نيست.
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