
 لزوم توسعه راه ها 
در تقویت استعدادهاى گردشگرى «اورامان»

ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین 
در انتظار تصویب نهایى مجلس

نودشه شهر «گیوه» ایران نام گرفت مسئوالن استان کرمانشاه پیگیرى مى کنند

اورامان جشــن بزرگ ثبت ملى نودشــه 
به عنوان شهر ملى گیوه با حضور مسئوالن 
اســتانى و شهرستان در شهر نودشه از توابع 
شهرستان پاوه برگزار شد. استاندار کرمانشاه 

در مراسم جشن ملى ثبت...

قصرشیرین معاون فرماندار قصرشیرین 
گفت: الیحه منطقه آزاد قصرشــیرین پس 
از اینکــه در دولت به تصویب رســید به 
مجلس ارائه شــد و هم اکنــون در انتظار 

تصویب نهایى آن در مجلس است...
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وعده هاى توخالى با آمارهاى خیالى
قدس ضرورت رسیدگى به مشکل 
راه هاى این استان را در گفت و گو با 

نماینده مردم بررسى مى کند

مسیر اعتبارات 
براى راه هاى لرستان 

هموار شود

.......صفحه 2

قدس از عملکرد دولت در خراسان رضوى گزارش مى دهد
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.......صفحه 4

حال و هواى این روزهاى یزد
از تخلف هاى انتخاباتى 

تا تخریب چهره شهر
یزد- زهرا افضلیان: سراســر ایــران در این روزها 
آکنده از تبلیغات نامزدهاى انتخاباتى است و در یزد 
با شــروع تبلیغات نامزدهاى شورا از 21 اردیبهشت 

چهره شهر رنگ خاصى به خود گرفت.
در شــهر یزد تبلیغات ریاســت جمهورى با نظم و 
نظارت خاصى برگزار مى شــود ولى تبلیغات شوراها 
با بنرها و پوســترهاى فراوان، شــهر را شلوغ جلوه 

مى دهد.
نامزدهاى شــورا هر جا که توانستند تبلیغات خود 
را در هر مکانى قرار دادند و چهره شــهر را شلوغ و 
رنگارنگ کرده اند، شعارهاى خاصى را در بنرها تبلیغ 
مى کنند و همه از آبادانى شهر دم مى زنند اما تا چه 
حد به این شــعار پاى بند باشند در آینده اى نزدیک 

معلوم مى شود.
برخــى نامزدها و هواداران آن ها البته تخلفاتى را در 
زمینه نصب بنر انجام داده اند، آن ها پوســتر و بنر با 
ابعاد بزرگ تر از حدمجاز در برخى از نقاط شــهر به 

تعداد زیاد نصب کرده اند.
این در حالى اســت که بر اســاس مقررات انتخابات 
بنرهاى تبلیغاتى بزرگ باید تنها در محل ستادهاى 
داوطلبان انتخابات نصب شود اما در بسیارى از نقاط 
شهر و خارج از محل ستاد، برخى از داوطلبان بنرها 

را به صورت گسترده نصب کرده اند.
در این بین از قبل از آغاز رســمى تبلیغات شوراها، 
فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى استان یزد نیز 
مملو از تبلیغات نامزدها شد و هر داوطلب انتخابات 
یا دوستانشــان بــا راه انــدازى گــروه و کانال هاى 
تبلیغاتى، سعى در عضوگیرى و ارائه برنامه ها دارند.

 متأســفانه برخى از نامزدهاى خانم با نصب بنرهاى 
بزرگ و تصاویر و ژســت هاى خــاص در جذب رأى 
از یکدیگر پیشــى گرفته اند که ایــن کار انتقادات 

بسیارى را در پى داشته است.
حال و روز این روزهاى شهر یزد با هجوم پوسترهاى 
تبلیغاتى بسیار شلوغ اســت و هر نامزد با هر روش 
ممکن ســعى در جمع کردن آراى بیشتر براى خود 

مى کند.
متأسفانه شوراى قبلى در بسیارى از پروژه ها از جمله 
خیابان قیام بسیار ضعیف عمل کرد و حال باید دید 
نامزدهــاى رنگارنگ این دوره بــا وعده هاى فراوان، 

براى آبادانى شهر یزد چه کارى انجام خواهند داد.

هفتمین جشنواره کتابخوانى رضوى 
در جیرفت برگزار مى شود 

میهن: رئیس اداره کتابخانه هاى عمومى جیرفت گفت: 
هفتمین جشــنواره کتابخوانى رضوى بــا هدف ترویج 
فرهنگ کتابخوانى، شناسایى و حمایت از پدیدآورندگان 
کتاب هاى فرهنگى مرتبط بــا فرهنگ رضوى و ترویج 

فرهنگ رضوى در این شهرستان برگزار مى شود.
على اکبر صالحى افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره 
مى توانند کتاب 10 قصه از امام رضا (ع) ویژه گروه سنى 
پنج تا 10 سال، کتاب «ماه غریب من» ویژه گروه سنى 
نوجوانان (11 تا 17) و چهار کتاب دیگر ویژه گروه سنى 
جوان و بزرگســال (17 ســال به باال) را انتخاب کنند و 
به پرســش هاى آن پاســخ دهند.وى اظهار کرد: افراد 
باید پاســخنامه خود را تا اول تیر به دبیرخانه جشنواره 
ارســال کنند و پس از آن داورى آثــار در روز برگزارى 
جشنواره (20 تیر سال جارى) انجام مى شود.وى گفت: 
افراد مى توانند با مراجعه به کتابخانه عمومى شهرستان 
جیرفت به صورت رایگان کتاب هاى مربوط را تهیه کنند.
شایان ذکر است 6 باب کتابخانه با 62هزار جلد کتاب در 
مرکز شهر جیرفت، جبالبارز، ساردوئیه، على آباد، بلوك و 
دلفارد فعال است که در مجموع بیش از 8000 عضو دارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان کرد
سرمایه گذارى 1516 میلیارد ریالى 

بنیاد برکت در استان فارس
میهن: نماینده مردم شیراز در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایى فرمان حضرت 
امام خمینى(ره) در استان فارس، با سرمایه گذارى افزون 
بر 1516 میلیارد ریال زمینه اشتغال 3970 نفر را فراهم 
کرده است.علی اکبري اظهار داشت: اجراى هفت طرح 
در استان توسط این بنیاد، تولید و اشتغال زایى و توسعه 

مناطق محروم استان را به دنبال داشته است.
وى تأسیس کارخانه  ذوب فوالد و تولید نورد آلومینیوم 
در یکى از مناطق محروم زرین دشــت، اجراى طرح هاى 
پرورش گل رز، تولید محصوالت لبنى، لمینیت و پارکت، 
آلفا ســلولز و فالف پالپ، فرآورده هاى نســوز و سنگ 
مرمریــت را از جمله اقدام هاى بنیاد برکت در اســتان 
فارس عنوان کرد. وى همچنین برنامه  ساخت و تجهیز 
52 مدرسه و بهره برداري از 28 واحد آموزشی در مناطق 
محروم و روستایى شهرستان هاي استان فارس را از دیگر 

فعالیت هاى این بنیاد برشمرد.
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یک مقام قضایى 
خراسان رضوى خبر داد

احضار 49 
متخلف انتخاباتى 

به دادسرا

میهن  اجراى برخــى از پروژه هاى راه ســازى با اینکه 
وضعیت ترافیکى را بهبود مى بخشــد، اما وضعیت معیشتى 
مردم آن مناطق را تحت تأثیر قرار داده و گالیه هایى را به 

وجود مى آورد... 

.......صفحه4

شیراز  زندگــى روزمره همه انسان ها 
پس از ســاعت ها خســتگى، شب ها به 
تشــک ها و بالش هایى ختم مى شود که بستر 
استراحت و زدودن خستگى است، اما این روز ها 
بســیارى از این تشک هاى غیراستاندارد موجب 
بر هم زدن نظم و آرامش بسیارى از شهروندان 

شده است که جاى بحث دارد.
اگر سرى به فروشــگاه هاى تشک زده باشید به 
طور حتم با قیمت هاى فاحش که بر اساس نوع 
جنس و استاندارد الزم تعیین شده است، آشنا 
هستید و پتوهایى را مى توانید حتى با پرداخت 

کمتر از 3000 تومان خریدارى کنید!
اگر تا پیش از این در ســطح فروشگاه هاى شهر 
بیش از ســه یا پنج مدل تشــک خوشــخواب 
پیدا نمى شــد، امروز اما به مــدد ورود و حضور 
قاچاقچیان، سودجویان و ســایر افراد، آن قدر 
انواع تشــک در بازار ارائه شــده است که از 50 
هــزار تومان تا 3 میلیون ریــال قابل خریدارى 
است. فروش انواع تشک در بازار به نظر مى رسد 
بیــش از اینکه به راحتى و ســالمت مشــترى 
ارتباط داشــته باشد به جیب مشــترى پیوند 

خورده است.
 ایــن روز ها ظاهــر پتو ها و تشــک ها آن قدر 
فریبنده شده است که کمتر خریدارى به درون 
و نــوع مواد به کار رفته در آن توجه دارد و این 
موضوع، سالمتى بسیارى از ما را تهدید مى کند.

 تقلب در خواب
رئیــس اتحادیــه پتوفروشــان و فرآورده هاى 
اســفنجى شــیراز که از فعالیت هاى زیرزمینى 
و ارائــه اجنــاس قاچاق و بى کیفیــت در بازار 
به ســتوه آمده اســت در این زمینه مى گوید: 
تشک هاى امروز مانند هندوانه سربسته هستند. 
وقتى تشک روکش مى شود، دیگر هیچ شخصى 
داخــل آن را نمى بیند و همیــن موضوع زمینه 
سوء استفاده برخى افراد فرصت طلب را فراهم 

مى کند.
ذاکرعباســعلى بیان مى کنــد: از این رو برخى 
تولیدکنندگان زیرزمینى تشک، به جاى استفاده 
از اسفنج خالص از موادى مثل کائوچو، یونولیت 
یا حتــى کارتون، زباله هاى پتــو و پنبه هاى به 
درد نخور استفاده مى کنند که در نهایت سبب 

تشدید کمر درد و یا بروز بیمارى هاى پوستى و 
تنفسى براى خریدار و مصرف کننده مى شود.

 بازار گرم پتو
وى ادامــه مى دهد: یکــى از کاالهایى که این 
روزها در بــازار خودنمایى مى کند و البته از راه 
قاچــاق پاى خود را در دل ایــن بازار باز کرده، 
پتوهایى است که در طرح ها و رنگ هاى دلفریب 
امــا بى کیفیت و غیر اســتاندارد، پیش چشــم 

مشترى جلوه گرى مى کند.
رئیــس اتحادیــه پتوفروشــان و فرآورده هاى 
اسفنجى شــیراز ادامه مى دهد: این ها پتوهایى 
است که شــاید تن مصرف کننده را گرم کند، 
اما گرماى اشتغال را در کارخانه هاى بسیارى از 
بین مى برد و چــراغ روزى خیلى از کارگران را 

خاموش مى سازد.
وى با بیان اینکه پتوى قاچاق دو معضل بزرگ 
را در جامعه ایجاد مى کند، یادآور مى شود: اولین 
معضل پتوهاى قاچاق، مشــکل اقتصادى است 
که در قالب تعطیلــى کارخانه هاى تولیدکننده 
پتو و بیکارى کارگران جلوه گر مى شود؛ دومین 
معضل اما مستقیم به خود مصرف کننده پتوى 
قاچاق برمى گردد و این افراد بهاى بسیار گزافى 
را بــراى خرید پتوهاى به ظاهــر ارزان قاچاق 

مى پردازند و آن بها، سالمتى شان است.
على ذاکر عباسعلى با اشاره به فعالیت افزون بر 
هشت کارخانه تولید پتو در سطح کشور اظهار 
مى کند: در هرکدام از ایــن کارخانه ها بیش از 
500 نفــر نیروى کار فعالیــت مى کنند که در 
صورت فروش نشــدن تولیداتشان در بازار یا با 
بیکارى روبه رو مى شــوند یا با تعطیلى کارخانه 
کــه در نهایت چندهــزار خانــواده تحت تأثیر 
مصــرف پتوى قاچاق از درآمــد مورد نیاز خود 

براى تأمین معاش محروم مى شوند.
وى در تشــریح آثار منفى اســتفاده از پتوهاى 
قاچاق بر روى ســالمت افراد نیز ابراز مى دارد: 
پتوهاى قاچاق عمدتاً از مواد پلى اســتر درجه 
سوم ساخته مى شود که خود این مواد پلى استر 
از بازیافت ظروف نوشابه و آب معدنى به صورت 

غیربهداشتى به دست مى آید.
وى مى گویــد: در واقع نخ اســتفاده شــده در 
پتوهاى قاچاق، نخ هاى طبیعى و پلى اســترهاى 
تولید شــده از مواد اولیه درجه یک نیســتند؛ 
بلکه پلى استرهاى درجه سه است که استفاده 
از آن ها ســبب بروز حساســیت هاى پوستى و 
تنفســى در مصــرف کنندگان مى شــود و در 
بلندمدت ســالمتى آن هــا در معرض خطرات 

جدى قرار مى گیرد.

ذاکرعباسعلى با انتقاد از همکارى نکردن برخى 
نهادهاى مســئول در امر مبارزه با کاالى قاچاق 
تصریح مى کند: متأســفانه برخى نهادها با این 
بهانه که اعزام نیرو و برخورد با کاالهاى قاچاقى 
که تعدادشان کمتر از 100 عدد باشد به صرفه 
نیســت، از انجام وظایف خود کوتاهى مى کنند، 
در حالــى که اگر در یک مغازه 20 یا 30 پتوى 
قاچاق وجود داشــته باشــد خود نشان دهنده 
وجود شمار بیشــترى پتو در انبارهاست و باید 

با آن ها به صورت قانونى برخورد شود.

 خطر تشک هاى تقلبى جدى است
آالله فردى پــور فیزیوتراپ نیز بــا بیان اینکه 
مــردم باید بدانند که با انتخاب صحیح تشــک 
استاندارد، مانع بروز عوارض شدید ستون فقرات 
در بدن مى شوند، مى گوید: خریداران تشک باید 
به این ســطح از آگاهى دســت یابند که هنگام 
اســتراحت، انعطــاف پذیرى ســتون فقرات از 
جمجمه تا دیســک هاى غضروفى براى بدن از 

اهمیت باالیى برخوردار است.
فردى پــور اضافه مى کند: مشــتریان تشــک 
باید با آگاهى مناســب نســبت به استانداردها، 
تفاوت قیمت را بــراى خرید کاالیى که مرتبط 
با ســالمتى آن هاست فراموش کنند و به سمت 
استفاده از کاالهاى استانداردى روى بیاورند که 

سبب تضمین سالمت آن ها باشد.
وى تأکیــد کــرد: یکى از عوارض تشــک هاى 
غیراســتاندارد ضربه زدن به دیســک هاى بدن 
است که شــاید طى چند روز ابتدایى آثارى از 
درد در بدن مشاهده نشــود، اما عوارض ناشى 
از این اشــتباه در سال هاى بعد به صورت کامًال 

مشهود گریبان گیر فرد مى شود.
فردى پور خاطرنشــان مى کنــد: بنابراین نباید 
ســالمت آینــده مکانیــزم و ســاختار بدن را 
ارزان تشــک هاى غیراســتاندارد  فداى قیمت 

کرد.
به گفته وى بســیارى از متقاضیان تشــک در 
ایــران، به علت ناآگاهى از ســاختار داخلى آن، 
توانایى تشخیص یک تشک استاندارد را از نمونه 
غیراستاندارد آن ندارند و تنها از لحاظ ظاهرى 
و تفاوت قیمت نسبت به خرید یک تشک اقدام 

مى کنند.

اشتغال کشور یخ زده، اما بازار پتوى قاچاق گرم است ر�وانت�ن��

��ر

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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قدس از قمصر خراسان 
گزارش مى دهد

فرخد؛ 
مهد گل 

محمدى 
در بوته 

فراموشى
مشــهد  مهد گل محمدى مشــهد کجا و قمصر 
کاشــان کجا! آنجا یک دنیا شــهرت اینجا در نهایت 
غربــت! آنجا پر از محبوبیت، اینجا مملو از محرومیت! 

آنجا جزء پر بازدیدترین نقاط کشور...



قدس از عملکرد دولت در خراسان رضوى گزارش مى دهد

وعده هاى توخالى با آمارهاى خیالى
قــدس  در ایام تبلیغــات یازدهمین دوره انتخابات ریاســت ��ر

جمهورى در سال 92 شــعارها و وعده هایى داده شد که نه تنها 
پایتخت نشینان، بلکه ساکنین پایتخت معنوى ایران هم دستشان 

خالى ماند. 
«بهبود معیشت، بازگشــت رونق اقتصادى، بهبود شاخص فضاى 
کسب و کار، مبارزه با اقتصاد دستورى، اصالح هدفمندى یارانه ها 
در کنار وعده هایى براى رفع مشــکالت شــهرها» تنها بخشى از 
وعده هایى بودند که منتخب برگزیده این دوره مطرح کرد تا بعد از 

چهار سال بتوان در کارنامه کارى اش ارزیابى کرد.
در این مدت وعده هاى ریز و درشت دیگرى هم براى رفع مشکالت 
استان خراسان رضوى داده شــد و بسیارى از مردم با وجود ارائه 
آمارهایى غیر واقعى، شاهد تحقق نیافتن وعده هاى توخالى هستند.

در نگاه اول به عملکرد دولت یازدهم مطابق اعالم دولتمردان، فقط 
مصوباتى در بوق و کرنا اعالم شد که نه تنها مشکلى از مشکالت 
این استان برطرف نکرد، بلکه توهمى بود که دولت با بیان آن سعى 

در قانع کردن مردم داشت.

  قسم جالله اى که خالف بود
رئیس شوراى اسالمى شهر مشهد در ارزیابى عملکرد دولت یازدهم 
در عمل به وعده ها مى گوید: متأســفانه دولتمردان مى نشینند و 
قســم جالله مى خورند که دو ســه برابر گذشته در همه حوزه ها 
فعالیت کرده اند، اما آنچه مشهود است خالف این اظهارات مى باشد.

کمال سرویها خلف وعده دولت در کمک به ناوگان اتوبوسرانى این 
کالنشــهر را گواه این ادعا عنوان مى کند و مى افزاید: در دوره قبل 
1000 اتوبوس به شــهردارى مشهد تخصیص یافت که تمام آن 
تحقق پیدا کرد ولى از تعدادى که دولت یازدهم وعده کرده فقط 

40 اتوبوس دریافت کرده ایم. 
وى تحقق وعده دولت در کمک به حاشیه شهر مشهد را نیز بسیار 
تأســف بار اعالم مى کند و اظهار مى دارد: یک ریال از وعده کمک 
160 میلیارد تومانى دولت به شــهردارى مشهد براى ساماندهى 

حاشیه شهر پرداخت نشده است.
عضو دیگر شــوراى اسالمى شهر مشهد هم مدعى است برخى به 
خودشان اجازه مى دهند که آمار نجومى از عملکرد دولت بدهند 
درحالى که دولت یازدهم ریالى براى حاشــیه شهر مشهد هزینه 

نکرده  است.

حســن قدیرى، در جلســه اى پیرامــون خبرى کــه در یکى از 
جراید مشــهد پیرامون دفاع از عملکرد دولت در مشــهد منتشر 
شــده بــود خطاب به محمــد مقــدورى، معاون امــور عمرانى 
اســتاندارى خراســان رضوى، اظهار داشت: بنده به عنوان رئیس 
کمیسیون شــوراى شــهر مشــهد از کمک هاى دولت یازدهم 
کامًال مطلع هســتم و جناب عالى و حواریون شــما را به مناظره 

دعوت مى کنم.
وى با بیان اینکه بودجه تخلفات به اســتان آمده است، مى افزاید: 
متأسفانه این بودجه را از استاندارى براى شهردارى تقاضا کردیم 
اما معاون استاندار در جواب گفتند که من قانون باالدستى ندارم و 
هرطور که بخواهم تقسیم مى کنم.به گفته این عضو شوراى شهر 
این در حالى است که 70 درصد این تخلفات در مشهد بوده است، 

پس چرا در شهرهاى دیگر هزینه کرده اید؟

  طلب 50 میلیارد تومانى در ناوگان اتوبوسرانى
مدیر عامل ســازمان اتوبوسرانى شهردارى مشهد هم مى گوید: 
در ســفر رئیس جمهور به مشهد در شــهریور سال 93، قول 
پرداخت 70 میلیارد تومان براى کمک به ناوگان اتوبوســرانى 
این کالنشــهر داده شد، اما فقط 20میلیارد تومان آن پرداخت 

شده است.
نیشــابورى مى افزاید: این در حالى اســت خلــف وعده 50 
میلیارد تومانى دولت به کالنشــهر مشهد باعث شده تا فرایند 
جایگزینى اتوبوس هاى فرســوده با نو با وقفه اى چند ســاله 

مواجه شود.
به گفته مدیر عامل ســازمان اتوبوســرانى شــهردارى مشهد 
دولت هنوز ســهم یارانه سفر اتوبوس هاى درون شهرى در این 
کالنشهر را در ســال 95 پرداخت نکرده است؛ سهمى که یک 

سوم بهاى واقعى هزینه هاى این ناوگان است.
   وضعیت خراب صنعت و رکود شدید بازار

مدیر یک شــرکت صنعتى هم هفته گذشــته در سرکشــى 
گزارشــگر ما از شــهرك صنعتى توس گفته بود: وضعیت کار 

 رقابت 800 نفر در چهلمین دوره 
مسابقات سراسرى قرآن کریم لنجان

اصفهان- خبرنگار قدس: رئیــس اداره اوقاف و امور خیریه 
لنجان گفت: مرحله شهرستانى چهلمین دوره مسابقات قرآن 
کریم با حضور بیش از 800 نفر از خواهران و برادران برگزار شد.

محمدرضا ترحمى اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 214نفر 
مرد براى راهیابى به مرحله اســتانى این دوره از مســابقات در 
دو مرحله و در رشــته هاى حفظ، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، 

دعاخوانى و اذان بایکدیگر به رقابت پرداختند.
وى افزود: همچنین بیش از 600 نفر از خواهران نیز در رشته هاى 
حفظ، قرائت ترتیل، قرائت تحقیــق و دعاخوانى براى رفتن به 
مرحله استانى این دوره از مسابقات بایکدیگر به رقابت پرداختند.

ترحمى گفت: رقابت خواهران نیز در محل جامعة القرآن زرین 
شهر و با داورى فاطمه زارعین، راضیه شرافت، کبرى سلیمیان و 

سمیه سلیمى از استادان مطرح استانى برگزار شد.

  بى اعتنایى فرماندار شاهرود به دعوت 
مردم روستاى «نمدمال» 

شاهرود - خبرنگارقدس: فرماندار شاهرود که از قبل به منظور 
حضور براى افتتاح ساختمان دهیارى و پارك روستاى نمدمال 
بخش بسطام هماهنگ شده بود به مراسم نیامد. این در حالى بود 

که مردم روستا در هواى گرم، حدود یک ساعت معطل ماندند.
گفته مى شــود گرایش مردم «نمدمال» به سید ابراهیم رئیسى 

سبب حضور نیافتن فرماندار شاهرود به این روستا بوده است. 
شایان ذکراست مراسم براى افتتاح ساختمان دهیارى و پارك 
روستاى نمدمال توسط حجت االسالم رضوى امام جمعه بسطام 

ومردم همیشه در صحنه این روستا برگزار شد.

معاون حفاظت از محیط زیست یزد:
 192 گونه از پرندگان با خطر انقراض 

روبه رو هستند

یزد - خبرنگار قدس: معاون فنى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان یزد با اشاره به بهتر شدن شرایط پرندگان مهاجر 
در استان، گفت: طبق آخرین آمار به دست آمده، هم اکنون 192 

گونه از پرندگان در معرض خطر انقراض هستند.
حســن اکبرى با بیان اینکه هم اکنون 192 گونه از پرندگان با 
خطرانقراض دست و پنجه نرم مى کنند، اظهار داشت: متأسفانه 
پرندگان مهاجرى که تا کنون وارد ایران مى شدند با دشوارى هاى 
زیادى روبه رو شده اند و چون امنیت کافى نداشتند، حتى رفتار 
آن ها تغییر مى کرد، اما درسال هاى اخیر با همکارى مردم شاهد 
شرایط بهترى براى پرندگان مهاجر هستیم وتاالب ها و آبگیرهاى 
شهرستان هاى خاتم، اردکان و همچنین تصفیه خانه شهر یزد از 
جمله زیستگاه هاى موجود در استان براى پرندگان مهاجر است.

 پیش بینى برداشت 10 هزار تن هندوانه 
در رامشیر 

  اهواز: مدیر جهاد کشــاورزى رامشــیر اظهار داشت: 
برداشــت هندوانه از ســطح 250 هکتار از مزارع این 
شهرستان که یکى از مناطق مهم در کشت و تولید این محصول 

در استان است، آغاز شد.
 مصطفى هنرمندیان با بیان اینکه عملیات برداشت هندوانه تا 
اوایل خرداد ماه ادامه دارد، گفت: پیش بینى مى شود 10هزار تن 

هندوانه از سطح مزارع شهرستان رامشیر برداشت شود.
وى با بیان اینکه کشــت هندوانه در شهرستان سبب اشتغال 
175نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شده است، گفت: رودخانه 
جراحى، شرایط محیطى و اقلیمى مناسب و دشت حاصلخیز از 

جمله علل توسعه کشت هندوانه در منطقه است.

 2 شبکه آب شرب در شهرستان تفت 
بازسازى شد

تفت - خبرنگار قدس: مدیر امور آبفار تفت گفت: بازســازى 
شبکه آب شرب روستاى حاجى على عسکر و روستاى دره گل از 

توابع این شهرستان آغاز شد.
رضا مظفرى اظهار داشــت: بازسازى و اجراى خط انتقال آب به 
روستاى حاجى على عسکر و مزرعه امام به طول 700 متر آغاز 
شــد. وى افزود: روستاى حاجى على عسکر 300 خانوار و880 
نفر جمعیت دارد. مظفرى تصریح کرد: بازسازى شبکه آب شرب 
روستاى دره گل، بخش نیر از توابع شهرستان تفت نیز به طول 
2300 متر آغاز شــد. وى گفت : در روستاى دره گل 33خانوار 

و100نفر جمعیت زندگى مى کنند.

میهــن- علیرضا لعل اکبــرى  اجــراى برخى از 
پروژه هاى راه ســازى با اینکه وضعیــت ترافیکى را بهبود 
مى بخشد، اما وضعیت معیشتى مردم آن مناطق را تحت 

تأثیر قرار داده و گالیه هایى را به وجود مى آورد. 
در همین راستا اگرچه ســاخت آزاد راه خرم آباد زال در 
منطقه «پلدختر» ســبب ســهولت تردد در مسیر استان 
لرســتان و خوزستان شده، اما مردم پلدختر از این پروژه 
به عنوان عاملى براى بیکارى شــمارى از مردم شهر خود 

یاد مى کنند.
نماینــده مــردم پلدختــر در مجلس در ایــن خصوص 
به خبرنــگار ما مى گوید: در گذشــته، جاده سراســرى 
تهران به اســتان خوزســتان از پلدختر مى گذشت، اما با 
ســاخت آزاد راه خرم آباد زال، مسافران از این شهرستان 

عبور نمى کنند.
حمیدرضا کاظمى مى افزاید: مســیر خرم آباد به پلدختر 
قبًال مسیر اصلى شــمال به جنوب کشور بود و با ساخته 
شــدن آزادراه، بســیارى از مردم که به مســافران مسیر 

خدمات ارائه مى دادند، بیکار شدند.
وى تصریح مى کنــد: این موضوع صدمه جدى به اقتصاد 

منطقه وارد کرده است.

 منطقه گردشگرى که فراموش شد

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس اظهار 
مى دارد: طبق تصمیم شوراى برنامه ریزى استان لرستان، 
مسیر پلدختر به خرم آباد منطقه ویژه گردشگرى مصوب 

شده، اما اقدامى در این خصوص صورت نگرفته است.
وى چهار خطه شدن مســیر خرم آباد به پلدختر را یکى 
از نیازهاى منطقه عنوان مى کند و مى گوید: با گذشــت 

حدود هشت سال، این پروژه به اتمام نرسیده است.
کاظمى مى افزاید: مسئوالن وعده داده اند که یک قطعه 17 
کیلومترى را تا یکى دوماه آینده تحویل مى دهند، اما انتظار 
مردم بیش از این میزان است. وى تصریح مى کند: تاکنون هیچ 
قطعه اى آماده نشده ومورد بهره بردارى قرار نگرفته است. وى 
یادآور مى شود: مسیر خرم آباد به پلدختر، مسیر اصلى است که 
استان ایالم، خوزستان و شهرستان پلدختر، حومه و معموالن 
و روستاهاى اطراف را به یکدیگر متصل مى کند. وى مى افزاید: 
چهار بانده شدن این مسیر مى تواند به کاهش حوادث جاده اى، 
هزینه ها، مصرف سوخت، ارتقاى ایمنى جاده ها، تسریع آمد و 

رفت و بهبود اقتصاد مردم منطقه کمک کند.

 توجه ویژه براى بهبود راه هاى روستایى
وى ضرورت توجه ویژه به روستاهاى منطقه را خاطرنشان 
مى کند و مى گوید: از مســئوالن انتظار داریم براى بهبود 

جاده هاى روستایى منطقه تالش بیشترى بکنند.
وى با اشــاره به اینکه روســتائیان، مولــد و تولیدکننده 
هســتند و ارائه خدمات به آنان از وظایف مسئوالن است، 
مى افزاید: ســاخت جاده، گاز کشــى، آبرسانى آب شرب 
و ارائه خدمات بهداشــتى و آموزشى مطلوب از نیازهاى 

روستائیان منطقه است.

 آزادراه را تعطیل نمى کنیم
در همین حال مدیر راه و توســعه راه هاى اداره کل راه و 
شهرسازى لرستان موضوع صدمات اقتصادى را که مردم 
پلدختر از ایجاد آزاد راه خرم آباد زال متحمل شدند، تأیید 
مى کند و به خبرنگار ما مى گوید: در مسیر قبل مسافران 
از داخل شــهر پلدختر عبور مى کردند و مشــاغلى براى 
خدمات دهى به آنان ایجاد شــده بود و عده اى از مردم از 
این راه کسب درآمد و امرار معاش مى کردند، اما با ساخت 

آزادراه، درآمد آن ها کاهش یافت.
صادق مریــدى مى افزاید: این موضــوع گالیه هایى را به 
دنبال داشــت، اما آثار مفید ساخت این آزادراه را نباید از 
نظر دور داشت و پروژه اى را که 100 میلیارد تومان خرج 

آن شده، نمى خواهیم تعطیل کنیم.

 پروژه خرم آباد- پلدختر فعال است
وى بــا تشــریح پروژه خرم آبــاد- پلدختر، خاطرنشــان 
مى کند: طول مسیر 111 کیلومتر است و 34 کیلومتر آن 
طى ســال هاى گذشته، اجرا شده و بخش دیگر مسیر در 
ســال 93 به پیمانکار داده شده و از پیشرفت فیزیکى 60 

تا 75 درصدى برخوردار است.
صادق مریدى مى افزاید: تا پایان امسال 34 کیلومتر دیگر 
این مسیر به اتمام مى رسد و عملیات ساخت 16 کیلومتر 
نیز قبل از ســال جدید به مناقصه گذاشته شد و در حال 
حاضر پیمانکار آن مشــخص شده و عملیات اجرایى این 

قطعه از 10 روز قبل آغاز شده است.
وى خاطرنشان مى کند: پروژه ساخت محور خرم آباد- پلدختر 
تعطیل نیســت و ویژگى هاى منطقه از جمله کوهستانى و 

هزینه بر بودن، سبب کندى عملیات ساخت شده است.

 70 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز براى ساخت تونل

مریدى مى گوید: 15 کیلومتر تونل باید در مسیر ساخته 
شــود و رقمى معادل 70 میلیــارد تومان نیاز دارد و این 
در حالى اســت که اگر 15 کیلومتر در دشــت بخواهیم
 بسازیم، حدود 23 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

وى یاد آور مى شــود: یکى از دالیل اینکه روند ســاخت 
پروژه محور خرم آباد به پلدختر نســبت به دیگر پروژه ها 
مثل خرم آباد - کوهدشــت و خرم آبــاد- نورآباد کندتر 

پیش مى رود، شرایط سخت کارى است.
مدیــر راه و توســعه راه هاى اداره کل راه و شهرســازى 
لرستان به محدودیت اعتبارات اشاره مى کند و مى گوید: 
با تزریق اعتبارات، کارها سرعت بیشترى مى گیرد، اما این 
نکته را باید یادآورى کرد که طى عملیات ساخت، کمبود 

اعتبارات سبب تعطیلى کار نشده است.

 پیمانکاران طلبکار مشغول کارند
وى فعالیــت پیمانکاران بومى در منطقه را خاطرنشــان 
مى کنــد و مى گوید: پیمانکارى در پــروژه داریم که 11 

میلیارد تومان طلب دارد، اما بازهم در حال کار است.
وى اعتبــار الزم را بــراى اتمــام پروژه مســیر خرم آباد 
- پلدختــر 200 میلیــارد تومــان عنــوان مى کنــد و 
مى افزاید: اگر اختصاص این میزان اعتبارات با مشــکلى 
روبــه رو نشــود، اواخر ســال هاى 98 و 99 ایــن پروژه 

به پایان مى رسد.
مدیــر راه و توســعه راه هاى اداره کل راه و شهرســازى 
لرســتان بــه عملیات اجراى چهار بانده شــدن مســیر 
اشــاره مى کند و مى گوید: روزانــه 5000 خودرو از این 
مســیر تردد مى کنند و چهاربانده شــدن مسیر، کاهش 
تصادفــات، مصرف ســوخت، زمان ســفر و هزینه ها را 

بدنبال دارد.

 سختى پروژه مسیر خرم آباد- پلدختر
مریدى پروژه خرم آباد - پلدختر را با ســه پروژه خرم آباد 
- کوهدشــت، خرم آباد - بروجرد و خرم آبــاد- نورآباد، 
متفــاوت عنوان مى کند و مى گوید: به دلیل کوهســتانى 
بودن مسیر و کمبود اعتبارات، عملیات ساخت این پروژه 

از دیگر پروژه ها کندتر پیش مى رود.
وى مى افزاید: این سه پروژه سالى 40- 30 میلیارد تومان 
اعتبار داشــته، اما پروژه خرم آبــاد - پلدختر به اعتبارات 

بیشترى نیاز دارد.

 200 کیلومتر راه روستایى و عشایرى لرستان خاکى است
مدیــر راه و توســعه راه هاى اداره کل راه و شهرســازى 
لرستان به وضعیت راه هاى روستایى پلدختر اشاره مى کند 
و مى گوید: در منطقه حدود 570 کیلومتر راه روستایى و 
راه عشــایرى وجود دارد که حدود 370 کیلومتر آسفالت 

است و 200 کیلومتر آن باقى مانده است.
وى تصریح مى کند: 140-130 کیلومتر راه شوسه وجود 
دارد که ضرورى اســت آســفالت شــود و این کار جزء 

برنامه هاى اداره کل راه و شهرسازى استان است.

 بیکارى حاصل از ساخت آزادراه
با این حال هرچند که ســاخت و توسعه راه هاى کشور از 
نیازها و ضروریات به شمار مى آید ، اما در خصوص ساخت 
آزاد راه خرم آباد- زال، مردم پلدختر از مســئوالن انتظار 
داشتند به آثار آن بر زندگى روزمره آن ها توجه مى شد و 

به معضل بیکارى در منطقه دامن نمى زد.

باشگاه خبرنگاران، قصرشــیرین معــاون فرماندار 
قصرشــیرین گفت: الیحه منطقه آزاد قصرشیرین پس از 
اینکه در دولت به تصویب رســید به مجلس ارائه شــد و 

هم اکنون در انتظار تصویب نهایى آن در مجلس است.
نعمــت اهللا نازپرورده بــا بیان اینکه ایــن الیحه مراحل 
ادارى و قانونى خود را در دولت طى کرده اســت، افزود: 
الیحه ایجــاد منطقه آزاد قصرشــیرین تنهــا در انتظار 
تصویــب نهایــى مجلس به  ســر مى بــرد و چنانچه این 
الیحه به تصویب برســد، عملیات اجرایى آن بزودى آغاز 

خواهد شد.
وى تصریح کــرد: براى ایجاد این منطقــه زمین هایى از 
حوزه قصرشیرین تا خسروى  با مساحتى حدود 12هزار 
هکتار پیش بینى شــده است و ما در انتظار تصویب آن از 

سوى مجلس شوراى اسالمى هستیم.
نازپرورده ایجاد منطقه آزاد را زمینه ساز ایجاد اشتغال در 
استان کرمانشاه و شهرستان قصرشیرین دانست و گفت: 
امیدواریم ایجاد این منطقه سبب تحولى در حوزه اشتغال 
و رفع بیکارى استان باشد و با ایجاد آن حرکتى رو به جلو 

در این حوزه داشته باشیم.
گــزارش «مهــر» نیــز حاکــى اســت: قصر شــیرین از 
شهرســتان هاى غربى استان کرمانشــاه است که باوجود 
موقعیــت ویژه و مرزى با کشــور عراق، سال هاســت که 
مورد بى  توجهى قرارگرفته است، به طورى که مشکالت و 
معضالت این شهرستان به قدرى سیر صعودى داشته که 

تا سال هاى سال براحتى رفع نخواهد شد.
بیکارى، دســت وپنجه نرم کردن بــا ریزگردهاى مزاحم، 
رکود اقتصادى، نبود سرمایه گذار، تعطیلى مرز خسروى، 
بیکارى قشر عظیمى از جوانان این شهرستان، بى توجهى 
به ظرفیت هاى گردشگرى و توریستى، استفاده نامطلوب 
از ظرفیــت منابــع طبیعى، نبــود بازار و وحــدت رویه 
کسب وکار بخشى از مشکالت مردم رنج دیده قصر شیرین 

است.
یکى از مطالبات مهم مردم استان و بویژه شهرستان قصر 
شــیرین تبدیل منطقه ویژه اقتصادى این شهرســتان به 

منطقه آزاد تجارى - صنعتى است.
ظرفیت هایــى همچون امکان صــادرات 50 درصدى به 
بازارهاى عراق، وجود بســترهاى کشــاورزى، وجود مرز 
خسروى براى تردد زوار عتبات ازجمله مواردى است که 
مى توان بدین وســیله ایجاد منطقه آزاد تجارى - صنعتى 

را در قصر شیرین توجیه کرد.
بــه گفته کارشناســان با توجــه به اینکه دسترســى به 
بازارهاى عراق از طریق قصرشــیرین آسان است، اگر مرز 
خســروى در کمال امنیت بازگشایى شود، شاهد برطرف 

شدن بخشى از مشکالت شهرستان خواهیم بود.
موافقت ضمنى با تبدیل منطقه ویژه اقتصادى قصرشیرین 
به منطقه آزاد تجــارى - صنعتى نیازمند پیگیرى جدى 
و بیشــتر نمایندگان مردم و مســئوالن اســت تا هر چه 
سریع تر این طرح به ســرانجام برسد و بیش از این اسیر 

وعده مسئوالن نشود.

  مطالبه جدى مردم منطقه 
نماینده مردم قصر شــیرین، سرپل ذهاب و گیالن غرب 
در گفت و گو با خبرنگار «مهــر»، ارتقاى منطقه ویژه قصر 
شــیرین به منطقه آزاد تجارى - صنعتى را مطالبه جدى 
مردم این شهرســتان از دولت عنوان و اظهار کرد: پیگیر 
ایجــاد منطقه آزاد قصر شــیرین هســتم و این مهم از 
اولویت هاى اصلى براى رســیدگى در ســفر هیئت دولت 

خواهد بود.
فرهاد تجرى ابراز امیدوارى کرد که با حمایت دولت و ارتقاى 
منطقه ویژه قصرشــیرین به منطقه آزاد تجارى - صنعتى 

بخشى از مشکالت مردم این شهرستان برطرف شود.
وى اســتفاده از ظرفیت مرز سومار و تیله کوه را مطالبه 
دیگر مردم منطقه عنوان کرد و گفت: مردم قصرشیرین، 
ســرپل ذهاب و گیالن غــرب خواهان اســتفاده هرچه 
بیشتر از ظرفیت هاى مرزى این منطقه هستند و یکى از 
مهم ترین مطالبه نمایندگان استان از هیئت دولت ایجاد 

منطقه آزاد تجارى در قصر شیرین است.
 تجرى افزود: معاون اول رئیس جمهور در ســفر به استان 
کرمانشــاه و شهرستان قصر شــیرین وعده ایجاد منطقه 
آزاد تجارى را به مردم استان داد که امیدواریم این وعده 

عملیاتى شود.

 اهمیت منطقه آزاد تجارى در رونق اقتصادى و 
ایجاد اشتغال

سرپرست فرماندارى قصرشــیرین نیز ایجاد منطقه آزاد 
تجارى در این شهرســتان را از مهم ترین مطالبات مردم 
عنــوان کــرد و گفت: این مهم در ســفر هیئت دولت به 
اســتان به عنــوان مطالبــه اى جدى مطرح مى شــود و 

امیدواریم عنایت الزم به آن صورت گیرد.

مرادعلى تاتار با اشــاره به اهمیت و اثرگذارى منطقه آزاد 
تجارى در رونق اقتصادى و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه 
افــزود: منطقه ویژه ظرفیت ایجاد حدود 30 هزار فرصت 
شــغلى را دارد و در صورت توجه الزم مى توان از حمایت 

و حضور سرمایه گذاران ایرانى و خارجى استفاده کرد.
وى همچنین به اهمیت راهبردى شهرستان قصرشیرین 
و داشتن مرز مشترك با کشورهاى همسایه اشاره و بیان 
کــرد: در صورت تبدیــل منطقه ویژه اقتصــادى به آزاد 
تجارى در شهرستان، امکان رونق بیشتر و تبادالت بیشتر 

فراهم مى شود.
تاتار خواســتار حمایت هــاى الزم براى رونــق صادرات 
غیرنفتى از مرزهاى خســروى و پرویز خان شد و گفت: 
قصر شیرین شهرستانى مرزى و راهبردى و نیازمند توجه 

بیشتر است.

 طرح ایجاد منطقه آزاد تجارى قصرشیرین به 
عنوان مطالبه اصلى

سرپرســت فرماندارى قصر شــیرین همچنین خواستار 
عنایت مســئوالن براى بازگشــایى مرز خســروى شد و 
گفت: انســداد این مرز، مشکالتى براى شهرستان و بویژه 

هتلداران مستقر در این منطقه ایجاد کرده است.
وى بــا بیان اینکه منطقه ویژه نســبت بــه منطقه آزاد 
محدودیت هایــى دارد، افزود: منطقه آزاد اقتصادى وقتى 
براى شهرســتان قصرشــیرین در نظر گرفته شود، تمام 
مبــادالت مــرزى و بین المللى آن در محــدوده تعیین 
شده اى از قصرشــیرین تا هر قســمتى که بخواهد جزو 
محدوده منطقه آزاد باشــد براى مردم اســتان کرمانشاه 
آزاد اعالم مى شــود. یعنى تمام داد و ستدهاى اقتصادى 
در این منطقه به شــکل آزاد خــارج از بحث گمرکات و 

سیستم هاى عوارضى آنچنانى صورت مى گیرد.
نازپــرورده افــزود: در منطقه آزاد تجارى داد و ســتد و 
صادرات و واردات براحتى انجام مى شــود. از سوى دیگر 
معافیت هــاى عوارضــى دارد که به ســود صاحبان کاال 
خواهد بــود و از منظر اقتصادى بــراى منطقه و مردم و 
اســتان اولویت خاصى خواهد داشت. همچنان که برخى 
اســتان ها از نعمت منطقــه آزاد برخوردارند و این امتیاز 
ســبب ارتقاى ســطح زندگى و درآمد و کاهش بیکارى 

مى شود.
معاون سیاســى و اجتماعى فرماندارى قصرشیرین اظهار 
کرد: ما از طریق مرزهاى قصرشــیرین به عراق و اردن و 
سوریه و ترکیه دسترسى خواهیم داشت و از طریق ترکیه 

به اروپا وصل مى شویم.
وى همچنین گفت: هم اکنون بســیارى از کاالهایى که 
به سلیمانیه عراق وارد مى شود از چین و دوبى خریدارى 
مى شود، اما صاحبان بار ما از طریق پرویزخان و خسروى 

به عراق دسترسى دارند.
وى افــزود: با داشــتن منطقه آزاد تجــارى ارتباط ما با 
آسیاى میانه براحتى از طریق مرزهاى قصرشیرین انجام 
مى شود و ما در سایر قســمت ها با ترکیه و اردن و عراق 
ارتباط داریم. رازانى استاندار کرمانشاه نیز موضوع ارتقاى 
منطقــه ویژه قصر به منطقــه آزاد تجارى - صنعتى را از 
مطالبات اولویت دار مردم اســتان در ســفر هیئت دولت 

عنوان کرده است.

 مسیر تصویب دشواراست
از ســوى دیگر عبدالرضا مصرى، نماینده مردم کرمانشاه 
نیز گفــت: همزمــان نبودن ارائــه الیحــه منطقه آزاد 
قصرشیرین با هفت منطقه قبلى، مسیر تصویب را دشوار 

کرده است.
وى به «مهر»، درباره خبر تصویب منطقه آزاد قصرشیرین در 
هیئت دولت اظهار داشت: این فقط الیحه دولت است و فعًال 
تا تصویب نهایى راه زیادى داریم زیرا دولت، ســال گذشته 
الیحه تصویــب هفت منطقه آزاد در کشــور را به مجلس 
فرستاد و در اقدامى عجیب منطقه آزاد قصرشیرین را حذف 
کرد که با پیگیرى نمایندگان مردم در مجلس از روز ســفر 
هیئت دولت تا کنون، سرانجام الیحه مربوط به کرمانشاه نیز 

مورد موافقت دولت قرار گرفت.
مصرى افزود: باید بــراى جبران این تعلل تالش کرد که 
منطقه آزاد قصرشیرین در کمیسیون تخصصى به الیحه 
قبلى الحاق شــود تا شــانس رأى آورى در صحن علنى 
مجلس براى آن باشــد. در حالى که اگر قصرشــیرین در 

الیحه قبلى وجود داشت، مسیر ساده ترى داشتیم.
 وى افزود: تمام تالش ما این بود که دولت متقاعد شــود 
و الیحه منطقه آزاد قصرشــیرین را قبل از مطرح شــدن 

الیحه قبلى در مجلس، ارائه کند.
مصرى ادامه داد: الیحه قبلى هم بیش از یک ســال اســت 
که به صحن مجلس نیامده است، بنابراین ایجاد منطقه آزاد 

هنوز قطعى نیست و به پیگیرى نمایندگان بستگى دارد.

قدس ضرورت رسیدگى به مشکل راه هاى این استان را در گفت و گو با نماینده مردم بررسى مى کند

مسیر اعتبارات براى راه هاى لرستان هموار شود
مسئوالن استان کرمانشاه پیگیرى مى کنند

ایجاد منطقه آزاد قصرشیرین در انتظار تصویب نهایى مجلس 

رئیس شوراى اسالمى شهر مشهد :
در دوره قبل 1000 اتوبوس به شهردارى 

مشهد تخصیص یافت که تمام آن تحقق 
پیدا کرد ولى از تعدادى که دولت 

یازدهم وعده کرده فقط 40 اتوبوس 
دریافت کرده ایم 

بــرش
در بهمن ماه 1394 رئیس جمهور و 

همراهانش آغاز عملیات اجرایى 
برقى کردن خط   آهن تهران - مشهد را 

جشن گرفتند اما هنوز فاینانس آن تأمین 
نشده است و امروز در آستانه انتخابات، 

دوباره دم از آغاز این پروژه مى زنند

بــرش
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� ا��خابات
امام جمعه اهل سنت سرباز:

  وضعیت معیشتى مردم  سیستان و 
بلوچستان در دولت یازدهم بحرانى شد

تسنیم- ســرباز: امام جمعه اهل سنت سرباز گفت: امروز 
بخش عمده مردم مــا بویژه مردم مناطق محروم اســتان 
سیســتان و بلوچستان به لحاظ معیشتى در شرایط بحرانى 

بسر مى برند و بیکارى به باالترین سطح خود رسیده است.
مولوى رسولى زاده با تأکید بر اینکه «امروز فقر و بیکارى بخش 
عمده جامعه ما را فرا گرفته است»، بیان کرد: مردم باید فردى 
را برگزینند کــه در برنامه هاى خود با تکیه بر رهنمودهاى 
رهبر معظم انقالب، اقتصاد مقاومتى و توجه به توان داخلى 
را به عنوان راهکار حل مشکالت حوزه اقتصاد کشور معرفى 

مى کند.
وى ادامــه داد: رئیــس جمهــور آینده مى توانــد از طریق 
ســازماندهى مرزهاى سیستان و بلوچســتان و استفاده از 
ظرفیت هاى متعدد این استان شمار زیادى شغل براى جوانان 
ایجاد کند؛ امروز جوانان و بویژه جوانان تحصیل کرده استان 
ما بیکار هستند و این امر موجب ناامیدى آن ها شده تا جایى 
که بسیارى از آن ها از فرصتى که صرف تحصیل کرده اند ابراز 

پشیمانى مى کنند.

جانشین فرمانده انتظامى استان خبر داد
  پلیس اصفهان آماده اجراى 

بزرگ ترین رزمایش امنیتى کشور 
 اصفهان: جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از 
میــزان باالى آمادگى و هوشــیارى مأمــوران این 
فرماندهى براى اجراى بزرگ ترین رزمایش امنیتى کشور در 

روز 29 اردیبهشت خبر داد.
سرهنگ حسین حسین زاده گفت: تأمین امنیت انتخابات در 
واقع بزرگ ترین رزمایش امنیتى کشور است که توسط نیروى 
انتظامى در سراسر میهن اسالمى ما در روز 29 اردیبهشت 

ماه به اجرا در مى آید.
وى افزود: همه تمهیدات الزم و تدابیر امنیتى براى برگزارى 
یک انتخابات امن و آرام در ســطح اســتان صورت گرفته و 
مأمــوران پلیس آموزش هــاى الزم در خصوص حفاظت از 

صندوق ها و امنیت شعب اخذ رأى را فرا گرفته اند.

  محدودیت هاى ترافیکى در روز 
انتخابات در ایالم اجرا مى شود

 ایالم: فرمانــده پلیس راهور ایالم گفــت: در روز 
انتخابات محدودیت هاى ترافیکى در سطح شهر ایالم 

اجرا مى شود.
سرهنگ محســن ناصرى، با بیان اینکه در روز جمعه براى 
ســهولت در برگزارى انتخابات محدودیت هاى ترافیکى در 
سطح شهر اعمال مى شود، اظهارداشت: این محدودیت ها در 

مسیرهاى منتهى به فرماندارى ایالم است.
وى افــزود: در همین راســتا، خیابان طالقانى به ســمت 
فرمانــدارى، خیابــان والى، تقاطع ســعدى به ســمت 
فرمانــدارى، کوچه مهــر و همچنین مســیر میدان 22 
بهمن به سمت خیابان طالقانى نیز براى تردد خودروهاى 

شخصى مسدود است.

  با انتخاب صحیح امید واقعى را در کشور 
ترویج دهیم نه بى تدبیرى و ناامیدى را

شهرکرد - خبرنگار قدس: مسعود میر کاظمى در همایش 
حامیان حجت االسالم والمسلمین رئیسى گفت: دسترسى به 
آب هاى آزاد، وجود معادن فراوان، کشــاورزى، وجود جوانان 
انقالبــى و دانش آموخته و جاذبه هاى گردشــگرى از جمله 

دارایى هاى کشور است. 
وزیر نفت دولت نهم افزود : براساس آمار اعالم شده سال 94، 
32درصد از جمعیت شهرها و 24درصد از جمعیت روستاها 

زیر خط فقر قرار دارند.
میرکاظمى با اشاره به هزینه هاى دولت یازدهم گفت: در طول 
سه سال گذشته، هزینه هاى دولت به680هزار میلیارد تومان 
رسیده است و در سال گذشته، هزینه هاى دولت به 208هزار 
میلیارد تومان رســید در حالى که در ســال 91 هزینه هاى 

دولت 89هزار میلیارد تومان بوده است.
وى با اشــاره به اینکه با افزایش هزینه هاى جارى دولت 
نقدینگى نیز افزایش پیدا کرده و فشار آن بر اقشار ضعیف 
جامعه است، تصریح کرد: هزینه هاى جارى دولت در سال 
96، 236هــزار میلیارد تومان پیش بینى و به مجلس ارائه 
شــده که در مجلس به 252هزار میلیارد تومان افزایش 
مى یابد و با ادامه این روند تا پایان دولت دوازدهم، دولت 

ورشکسته مى شود.
وى با اشــاره به وضعیــت اقتصادى امروز کشــور گفت: 
وضعیت اقتصادى کشور واقعاً آشفته است، ولى به گونه اى 
وانمــود مى کنند که انــگار گالبى هاى برجام رســیده و 

مى خواهند بچینند.
میرکاظمى در ادامه افــزود: واردات کاال در دولت یازدهم از 
کشور چین به 2/5 برابر و واردات خودرو به دو برابر افزایش 
یافته اســت. وى تأکید کرد: به گزارش بانک مرکزى، بدهى 
دولت به بانک ها به 210هزار میلیارد تومان رسیده که بیش 
از مجموع بدهى دولت هاى گذشــته است.  وى خاطرنشان 
کرد: تمام بانک ها در این دولت ورشکسته شده اند و دولت هر 

کجا که کم آورده، دست در صندوق ذخیره ملى برده است.
وى با اشاره به اینکه با انتخاب صحیح امید واقعى را در کشور 
ترویج دهیم نه بى تدبیرى و ناامیدى را، افزود: هر زمانى که 
لیبرال ها سر کار بودند، تهدید شدیم و هر زمانى که بچه هاى 

انقالبى سر کار بودند در اوج قدرت بودیم.
وى گفت: اعتبارات عمرانى دولت یازدهم کمتر از 10درصد 
شده است و اعتبارى که به پروژه ها اختصاص مى دهند بسیار 
اندك است، اما هر روز مى روند و پروژه ها را افتتاح کرده و با 

آن ها عکس یادگارى مى گیرند.
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قدس: نقاشى در مشهد هیچ جایگاهى ندارد
نیش و نوش: فقط موقع رنگ کردن چغوك براى فروش بجاى 

قنارى در بازار جایگاه داره!
قدس: مسکن مهر گلبهار شکوفه نزد

نیش و نوش: چون باغبون خوبى نداشت!
قدس: آغاز گازرسانى به 32 روستاى شهرستان نیشابور

نیش و نوش: خدا رو شــکر که دیگه روســتاى بــدون گاز در 
کشورهاى دوست و همســایه باقى نمونده و نوبت به روستاهاى 

خودمون رسیده!
قدس: جوالن غول ترافیک در مشهد

نیش و نوش: اگه بجاى این همه مســئول، یک پهلوون داشتیم 
تاحاال شاخ این غول رو شکسته بود!

قدس: وقوع 1815 پس لرزه طى 33روز در خراسان رضوى
نیش و نوش: حداقل تو یک زمینه داریم با ژاپنى ها رقابت مى کنیم!
قدس: کالهبردارى 35میلیونى براى بخت گشایى در خراسان 

شمالى
نیش و نوش: تو این وضعیت اقتصــادى همینکه 35میلیون 
تو جیبت پوله یعنى بختت گشــوده شــده، دیگه بیشتر ازین 

چى میخواى؟!

��ش و �وش
سعید ترشیزى

معاون برنامه ریزى آب منطقه اى مازندران:سرپرست معاونت گردشگرى  استان خبر داد مدیرکل پزشکى قانونى سیستان و بلوچستان:رئیس هیئت اطباء طب اسالمى ایرانى: مدیرکل بهزیستى استان یزد اعالم کردمدیرکل استاندارد استان ایالم  تأکید کرد

300 هزار تن به تولید برنج مازندران اضافه مى شودگشایش 54 واحد اقامتى بومگردى در یزد مرگ 108 نفر در جنوب شرق بر اثر مصرف مواد مخدرطب اسالمى سنتى در دولت یازدهم بسته شد مصون سازى بهترین راه مقابله با مشکل فضاى مجازىلزوم استانداردسازى در حوزه هاى فنى و حرفه اى
یزد - خبرنگار قدس: سرپرســت معاونت گردشگرى یزد گفت: در سال گذشته و 

سال قبل از آن 45 واحد بومگردى در استان یزد به بهره بردارى رسید.
محمدرضا نصیرى اظهار داشت: استان یزد با بیش از 2100 هکتار بافت تاریخى، شرایط 
مناسبى براى ایجاد اقامتگاه هاى بومگردى دارد که در این راستا تاکنون در استان یزد 
بیش از صد موافقت اصولى براى ایجاد این واحدها صادرشده و با پیگیرى هاى انجام شده 
و برنامه ریزى مناسب تاکنون 50 واحد اقامتگاه بومگردى به بهره بردارى رسیده است. وى 
گفت: بیش ازسى واحد از اقامتگاه هاى بومگردى در بافت تاریخى شهر یزد مستقر شده 
که هدف از آن: تجربه زندگى سنتى، حفظ خانه هاى تاریخى و احیاى زندگى در اماکن 
تاریخى و روســتاهاى هدف گردشگرى است. وى تصریح کرد: طى تفاهمنامه منعقد 
شــده بین سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى کشور و صندوق امید، 

تسهیالتى از 500 میلیون تا یک میلیارد ریال به واحدهاى بومگردى تعلق مى گیرد.

سارى- خبرنگار قدس: معاون برنامه ریزى آب منطقه اى مازندران گفت: با ساخت 
سدهاى در دست اجرا، میزان تولید برنج در استان 300 هزار تن افزایش مى یابد.

قاسم اسالمى افزود: با ساخت این سدها، امکان توسعه سطح زیر کشت و کشت مجدد 
تا میزان 350 هزار هکتار در استان فراهم مى شود. 

وى با بیان اینکه در حال حاضر حدود 120 هزار تن برنج تولیدى مازندران در استان 
مصرف و بقیه یعنى 680 هزار تن دیگر به ســایر استان ها صادر مى شود، یادآور شد: 

با ساخت سدها این رقم به 980 تن بدون احتساب نیاز داخلى استان خواهد رسید.
وى تأسیسات ذخیره آب استان را ناکافى خواند و گفت: مازندران در شرایط خشکسالى 
و کم آبى بســیار آسیب پذیر است زیرا ساالنه از 3/5 میلیارد مترمکعب آب مصرفى 
اســتان، حدود 700میلیون متر مکعب آن از طریق ســدها و آب بندان ها مدیریت 

مى شود و بقیه باید از طریق  آب زیرزمینى  و آب رودخانه ها تأمین شود.

 تسنیم- قم: رئیس هیئت اطبا طب اســالمى ایرانى گفت: مؤسسه طب اسالمى 
سنتى که با خون دل و زحمت هاى فراوان بازشده بود در این دولت بسته شد.

مســعود فراهانى در همایش بزرگ حامیان جامعه طب اســالمى سنتى در مسجد 
طفالن مسلم اظهار داشت: نخستین کارى که دولت کنونى انجام داد لغو مصوبات وزیر 

بهداشت دولت دهم در زمینه طب اسالمى سنتى بود.
وى افزود: سال 95 تصمیم گرفتیم مؤسسه فعاالن طب اسالمى سنتى ایران را تأسیس 
کنیم که الحمدهللا اتفاق افتاد و در اربعین همان سال 95 این مجوز را گرفتیم که به 

همه مردم طب اسالمى سنتى ایران را بشناسانیم.
رئیس هیئت اطبا طب اســالمى ایرانى با اشــاره به اینکه مؤسسه طب سنتى که با 
زحمت هاى فراوان باز شده بود بسته شد، عنوان کرد: مؤسسه طب اسالمى سنتى که 

با خون دل و زحمت هاى فراوان بازشده بود در این دولت بسته شد.

زاهدان- عصر هامون: مدیرکل پزشکى قانونى سیستان و بلوچستان از جان باختن 
108 نفر بر اثر ســوءمصرف مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: زاهدان رکورددار 
آمار تلفات اعتیاد بوده است. همزمان با پیشرفت جامعه بشرى نگرانى خانواده ها از بروز 
رفتارهاى پرخطر در بین جوانان و نوجوانان از قبیل اعتیاد، خشونت و غیره نیز افزایش 
پیدا کرده اســت. در این زمینه افزون بر کاهش ســن اعتیاد بیشترین عامل گرایش 
به اعتیاد در جوانان شــامل مشکالت خانوادگى، عدم دوستى والدین با فرزندان، فقر 
مادى، بیکارى، دوستان ناباب، چشم وهم چشمى، تنهایى و حس کنجکاوى است که 
ســاالنه افزون بر اینکه آمار باالى قربانیان را به خود اختصاص داده آسیب جدى هم 
بر پیکر خانواده وارد مى کند. مدیرکل پزشکى قانونى ادامه داد: شهرستان هاى زاهدان 
با 79، ایرانشهر با 16 و سراوان با هشت نفر بیشترین و شهرستان هاى زابل و نیکشهر 

هرکدام با دو و خاش با یک نفر کمترین آمار تلفات اعتیاد را داشته اند.

قدس آنالین- ایالم: مدیرکل استاندارد استان ایالم گفت: استانداردسازى در همه 
زمینه ها بخصوص در حوزه هاى فنى و حرفه اى بسیار حائز اهمیت است.

مهناز همتى در جریان انعقاد تفاهم نامه همکارى بین اســتاندارد استان و آموزشکده 
فنى پســران ایالم با اشاره به اینکه براى آزمایشگاه بتن آموزشکده فنى پسران ایالم 
درخواست تأیید صالحیت داده شده است، افزود: در این راستا استاندارد با دانشگاه ها، 
مراکز علمى و تحقیقاتى اســتان همکارى مطلوبى دارد. سرپرست آموزشکده فنى 
پسران ایالم نیز گفت: آموزشکده هاى فنى حلقه مفقوده بین دانشگاه و صنعت هستند 
و هدف اصلى دانشگاه فنى و حرفه اى تربیت نیروى آچار به دست براى توسعه صنعت 
و خدمات در جامعه اســت. جواد باژدان با بیان اینکه اهداف اشتغال و تولید بخوبى 
در آموزشــکده هاى فنى در حال تحقق است، اظهار داشت: بیش از 70 درصد دانش 

آموختگان این آموزشکده جذب بازار کار مى شوند و یا اشتغالزایى مى کنند.

یزد - خبرنگار قدس: مدیرکل بهزیستى استان یزد با اشاره به سطح شیوع آسیب هاى 
اجتماعى در جامعه گفت: پیشگیرى و مصون سازى، بهترین ابزار مقابله با معضالت و 
مشکالت ناشى از فضاى مجازى است. جلیل عفتى در همایش آسیب شناسى فضاى 
مجازى افزود: اگر مصونیت ایجاد کردیم و توانمندى افراد را باال بردیم آن وقت در مقابل 
آســیب ها موفق بوده ایم. وى خاطر نشان ساخت: پیش از این تصور بر این بود که در 
بحث آسیب هاى اجتماعى، اعتیاد و موادمخدر، مرزها را هرچه محکم تر ببندیم، اشاعه 
نمى یابد، اما عمالً نتوانستیم موفق باشیم و آسیب هاى اجتماعى از مرزهاى گوناگون 
وارد شــد. عفتى تصریح کرد: در آموزه هاى دینى ما گفته مى شود که فرزندان خود را 
براى زندگى فردا تربیت کنیم در حالى که مخاطرات گوناگونى متوجه سالمت جامعه و 
فرزندان است و در بحث آسیب هاى مجازى نیز با توجه به نوع امکانات و ارتباطاتى که 
وجود دارد باید آن ها را بشناسیم و فرزندانمان را نسبت به آسیب هاى آن توانمند کنیم.

اکنون خوب نیست و رکود شدیدى بر بازار حاکم است. 
او کــه در بخش ذوب فلزات و قالب بنــدى قطعات مورد نیاز 
راه آهن فعال اســت مى گوید: در این شرایط براى جزئى ترین 
هزینه مانده ایم. این تولیدکننده با بیان اینکه اســفند ماه سال 

گذشــته به ناچار و ناخواســته به تعدیل و تســویه حساب با 
هشــت نیرو کار شــده ایم و از 38 نفر نیروى کار با دو شیفت 
کارى رسیده ایم به یک شیفت با 11 نیرو اظهار مى دارد: دلیل 
این امر هم این اســت که از بهمن ماه تاکنون سفارشى براى 

نداشته ایم. تولید 
کشورى با بیان اینکه صحبت از اشتغالزایى و حمایت از تولید 
فقط در اندازه حرف و شــعار است، مى افزاید: چندین بار برق 
ایــن واحد را قطــع کردند و مأمور در خصــوص قطع نکردن 
برق پاســخ مى داد که شرکت گفته اســت اگر برق واحدهاى 
بدهکار را قطع نکنید، حقوق خودتان قطع مى شــود و شرکت 
گاز هم بى رحمانه و بدون اطالع در صورت داشتن بدهى گاز 

را قطع کرد.
وى با اشــاره به اینکه هیچ کس دلش به حال تولید و ســرمایه 
گذارى در این بخش نمى سوزد،مى گوید:مالیات هم وحشتناك 
فشــار آورده است و به کوچک ترین مسئله دفاتر را رد و نسبت 
به صدور مالیات به صورت على الراس اقدام مى کند و اگر ظرف 
یک ماه فرصت پرداخت نشود هر آنچه به نام شرکت ثبت است، 

توقیف مى کند.

  داستان هزار و یک شب قطار برقى تهران- مشهد
خلف وعده هاى مکــرر دولت در اجراى راه آهــن برقى تهران-  
مشهد هم به داســتان هزار و یک شبى تبدیل شده که تمامى 

ندارد.
در بهمن مــاه 1394 رئیس جمهــور و همراهانش آغاز عملیات 
اجرایى برقى کردن خط   آهن تهران - مشهد را جشن گرفتند اما 
هنوز فاینانس آن تأمین نشده است و امروز در آستانه انتخابات، 

دوباره دم از آغاز این پروژه مى زنند.

در ابتــداى آغاز بکار ایــن دولت عباس آخونــدى، وزیر فعلى 
راه و شهرســازى، زمانــى کــه به عنــوان گزینه پیشــنهادى 
وزارت راه و شهرســازى مطرح شــد، در جلسه رأى اعتماد در 
مجلس شــوراى اســالمى، یکى از اولویت هاى خــود را اجراى 
پروژه برقى کردن راه  آهن تهران-مشــهد عنــوان کرد؛ پروژه اى 
کــه تکمیل آن به این دولت هم نرســید و وعــده دولتمردان 

در حد حرف ماند.

  اشتغال هر روز بدتر از روز قبل
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوى هم با بیان اینکه دولت 
در حوزه بیکارى تنها آمارسازى کرده و شعار تحویل مردم داده 
است، مى گوید: مشاهدات نشان از این دارد که هر روز وضعیت 

تولید از قبل بدتر شده است. 
نماینده مردم ســبزوار مى افزاید: کافى اســت که یک نفر تنها به 
شــهرك صنعتى برود و برخى از مشــاهدات خود را با گفته هایى 
که از زبان مسئوالن دولتى شنیده مى شود، تطبیق دهد تا براحتى 
متوجه شود که اظهارات کنونى با واقعیت تفاوت بسیار زیادى دارد.

  غفلت از فرصت 10 ساله
اکنون پس از گذشــت چهار ســال نه تنها از تحقق وعده هاى 
دولت خبرى نیست، بلکه در دولت یازدهم از شروع سال 2017 
میالدى و معرفى مشــهد مقدس به عنــوان «پایتخت فرهنگى 

جهان اسالم» غفلت شد.
فرصتى که مى توانست براى مشــهدالرضا(ع) مغتنم باشد تا در 
عنوانى بین المللى که با تصمیم آیسســکو (ســازمان اسالمى، 
آموزشى، علمى و فرهنگى وابسته به سازمان کنفرانس اسالمى) 
به مشهد مقدس اطالق شده است این کالنشهر مذهبى جهان در 
کنار شهرهاى سنار از سودان، امان از اردن و کامپاال از اوگاندا به 
عنوان یکى از چهار پایتخت فرهنگى جهان اسالم در سال 2017، 

فرصتى فراملى براى فعالیت هاى فرهنگى داشته باشد.
چراکه با گذشت 11 سال از سال 2006 که شهر اصفهان براى اولین 
بار از ایران به عنوان پایتخت فرهنگى جهان اسالم معرفى شد، حاال 
مشهد مقدس دومین شهر ایران است که این فرصت یک ساله را در 
اختیار دارد و بر اساس اطالعات موجود، شاید تا 10 سال دیگر این 

فرصت براى هیچ کدام از شهرهاى ایران اسالمى تکرار نشود.
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فرخد؛ مهد گل محمدی در بوته فراموشی
مهناز خجسته نیا  مهد گل محمدی مشهد 
کجا و قمصر کاشــان کجا! آنجا یک دنیا شهرت 
اینجا در نهایت غربت! آنجا پر از محبوبیت، اینجا 
مملو از محرومیت! آنجا جزء پر بازدیدترین نقاط، 
اینجا ناشــناخته ترین منطقه در دل یک روستا! 
اردیبهشت آنجا بهشت ایران و اینجا برزخی میان 
بهشت و جهنم! آنجا پایتخت گل و گالب ایران، 

اینجا »فرخد« روستایی محروم در جاده کالت!

 روستای گل محمدی
کافی است تنها یک بار اردیبهشت ماه میهمان 
»فرخد« شــوی تا همراه با طبیعت چشم نواز، 

مهمان هرساله مهد گالب ناب مشهد باشی.
خیابان اصلی، بلند و پر پیچ و خم روســتا را که 
تمام کنی، رنگ خوش گل های محمدی تو را از 
دور به نظاره باغ های گل محمدی دعوت می کند. 
هیچ تصور نمی کنی در دل یک روســتا، زراعت 
گل محمدی به حدی باشد که در حیرتش بمانی.

 
 مزارعی پر از گل

با توجه به شروع فصل برداشت گل محمدی روانه 
روستای »فرخد« در چند کیلومتری جاده کالت 

می شویم.
در مزارع گل محمدی این روســتا زنان و مردان 
چنان با ســرعت مشغول چیدن گل هستند که 

انگار نه انگار خاری هم کنار گل وجود دارد.
خودشــان معتقدند، چیدن گل محمدی روش 
خاصی دارد، باید انگشــت شست را داخل گل 
بگذاری و با انگشــت اشاره بر انتهای ساقه فشار 
بیــاوری. آن موقع هیچ خاری در دســتت فرو 

نمی رود.
یک گلکار که دو هکتار گل محمدی زیر کشت 
دارد، می گوید: وضعیت کشت و کار گل محمدی 
با دیگر محصوالت کشاورزی قابل مقایسه نیست. 
به گفته وی زمان برداشت محصول گل محمدی 

تنها 20 روز در ســال است در حالی که در تمام 
سال باید هر 16 روز به بوته های گل آب داد.

وی با یک حســاب سرانگشــتی از هزینه های 
آبیاری، کارگر، سمپاشی و... مزرعه گل محمدی 
در طول ســال می گوید: درآمد این مزرعه گل، 
حتی مخارج آن را تأمین نمی کند. بنابراین اگر 
امسال قیمت خرید گل بیشتر نشود، حتماً سال 
آینده بخشی از اراضی زیر کشت گل محمدی به 

گل زعفران تبدیل خواهند شد.
یکی دیگر از کشــاورزان »فرخد« نیز می گوید: 
اگــر وضعیت خرید گل به همیــن منوال ادامه 
یابد تا چند سال دیگر تمام مزارع باقی مانده گل 

محمدی هم خشکیده خواهند شد.
او که در فنون کشت و کار گل محمدی سابقه ای 
طوالنی دارد، می افزاید: متأسفانه امروز زراعت گل 
محمدی اصال مقرون به صرفه نیست چراکه اآلن 
برداشت و فروش گل شروع شده، اما هنوز قیمت 
خرید آن معلوم نیست.به گفته وی قیمت پایین 
خرید گل محمدی از کشــاورزان »فرخد« این 
روستا را به حیاط خلوت یک کارخانه گالبگیری 
معروف تبدیل کرده است. وی با انتقاد از عملکرد 
مروجین اعزامی به روســتا ها می گوید: مروجین 
بیشــتر داللند تا مروج! بنابراین همین امر، بی 

اعتمادی کشاورز را در پی داشته است.

 بالتکلیفی قیمت گل
مسئول یکی از مراکز خرید عمده گل محمدی 
روستای فرخد هم با اشاره به کسادی بازار خرید 
گل محمدی می گوید: تعطیلــی چند کارخانه 
تولید گالب در مشــهد باعث شده تا قیمت گل 

بالتکلیف بماند.
رجبی از ســختگیری متولیان در رونق صنایع 
تبدیلی گالب در مهد گل محمدی مشهد انتقاد 
می کند و می افزاید: این در حالی است که بخش 
عمده ای از موفقیت تولیدکنندگان گل محمدی 
 در قمصــر به دلیل صنایع تبدیلی ایجاد شــده

 است.
او که مرکز اصلی خرید گل محمدی در روستای 
فرخد را دایر کرده است، اظهار می دارد: متأسفانه 
وضعیت بازار فروش گل محمدی هر سال بدتر از 

سال قبل می شود. 
به گفته وی امســال هر کیلــو گل محمدی از 
گلکاران روستای فرخد بین 6 تا هفت هزار تومان 
اســت که آن هم به دلیل نبود امکان رقابت در 
بین کارخانه های تولید گالب به صورت نســیه 

خریداری می شود.
در تکمیل این گزارش اظهارات رئیس شــورای 
اســالمی روســتای فرخد الزم بود، اما به رغم 
هماهنگــی قبلــی، امــکان مصاحبه بــا او در 
 زمان حضور تیم گزارشــی مــا در فرخد فراهم

 نشد.

آب و هوا

گزارش کواته

 پیش بینی کاهش چند درجه ای هوا در 
خراسان رضوی 

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: بارش های 
رگبــاری باران همراه بــا کاهش چند درجــه ای دما تا روز 

پنجشنبه هفته جاری در استان ادامه دارد.
براساس پیش بینی های انجام شده، میانگین دما در خراسان 
رضوی در روزهای آینده نیــز کاهش چند درجه ای خواهد 

داشت.
از روز جمعه دوباره شــاهد افزایش تدریجی میانگین دما در 

مناطق مختلف استان خراسان رضوی خواهیم بود.

شهرونداندرگفتوگوباقدس:
  نیمی از نان تولیدی در جوین به 

خوراک دام تبدیل می شود
جوین-پیرمحمد نقابی:جمعی ازشهروندان نقابی از وضعیت 
نامطلوب نان در این شهر انتقاد کردند. خانم حسین زاده در 
این باره گفت: کیفیت نان در شهر نقاب به گونه ای است که 

دوسوم ازیک قرص نان قابل استفاده نیست.
خانم کاظمی خاطرنشــان کــرد: وضعیت نامناســب نان، 
شهروندان را به ســتوه آورده است تاحدی که ناچاریم فقط 

از برنج استفاده کنیم.
یکی ازمتصدیان نانوایی شهرنقاب هم گفت: مشکل اصلی نان 
در شهرســتان جوین از آردهای تحویلی است چرا که نانواها 
تمــام تالش خود را برای پخت با کیفیت و مطلوب نان انجام 
می دهند.مســئول آرد و نان شهرستان جوین نیز گفت: برای 
جلب رضایت شــهروندان و تحویل آرد خوب به نانوایان همه 
تالشــمان را برای متقاعد کردن مسئولین انجام داده ایم ولی 
تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.حسن عباسی افزود:موضوع 
کیفیت نامطلوب آرد شهرستان را همچنین ازطریق نمایندگان 
مجلس و مسئولین استانی وفرمانداری پیگیری کرده ایم ولی 

تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است.
وی یادآور شــد: اگــر آرد مصرفی حداقل ازدوشهرســتان 
همجوارتحویل شود، مطمئناً کیفیت نان در نقاب باال خواهد 
رفت.فرماندارشهرستان جوین گفت: در این مورد اقدام های 
مناسبی انجام شده، ولی مدیران استانی مشکل حمل ونقل را 

یکی از بزرگ ترین موانع تهیه آرد اعالم می کنند.
حسین جمشــیدی تأکید کرد: برای بهبود کیفیت نان در 

شهرستان جوین باید از ابزارهای مختلفی استفاده شود.
وی یادآورشد: ایجاد مجتمع های نانوایی واستفاده ازشاطرهای 

متخصص یکی ازشیوه های تهیه نان مرغوب است.
جمشیدی تأکید کرد: در حال حاضر نیمی از نان های تولیدی 

به علت نامرغوب بودن، خوراک دام ها می شود. 

خبر
 4هزار برنامه به مناسبت سالروز 

آزادسازی خرمشهر در فارس اجرا می شود
شیراز - خبرنگار قدس: برنامه های سالگرد پیروزی عملیات 
بیت المقدس امسال با شعار »من انقالبیم« از روز سه شنبه 
2خرداد با عنوان روز سلحشــوری، پایمــردی، ایثارگری و 
مدافعین حرم با نمایش رشادت های بیت المقدس در استان 

فارس آغاز می شود. 
مدیــر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در نشســت 
خبری پیرامون سالروز آزاد سازی خرمشهر عنوان کرد: دراین 
روز دســت کم 4هزار برنامه توسط اقشار مختلف و رده های 
مقاومت بسیج در فارس برگزار می شود. سرهنگ حمیدرضا 
گرامی افزود: روزشمار دفاع مقدس کارنامه درخشانی است که 
باید الگوی مسئوالن قرار گیرد و دفاع مقدس سبب افتخار و 

عزت و اقتدار مردم ایران در اقصی نقاط دنیاست.

 پروژه آب شیرین کن صالح آباد ایالم 
آماده بهره برداری است

ایالم- خبرنگار قدس: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
شــهری استان ایالم گفت: کیفیت آب شرب شهر صالح آباد 

)از توابع استان ایالم( بهتر می شود.
داراب بیرنونــدی با بیان اینکه پروژه آب شــیرین کن صالح 
آباد با پیشرفت 95درصدی در آستانه بهره برداری قرار دارد، 
اظهارداشت: برای راه اندازی پروژه آب شیرین کن صالح آباد 
حدود 700متر خطوط انتقال بین مخازن و تأسیســات آب 
شیرین اجرا شده و جمعیتی افزون بر 5800 نفر از آب شیرین 
بهره مند می شوند. وی با اشاره به هزینه 15میلیارد ریالی این 
طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی، خاطرنشان ساخت: با 
مشارکت بخش خصوصی بار مالی اجرای این پروژه را از روی 
دوش دولت برداشته شد و هم اکنون آبفا استان ایالم در قالب 
قرارداد با فعاالن بخش خصوصی نسبت به اجرای پروژه ها در 

سطح استان اقدام کرده است.

مدیرعاملشرکتغلهوخدماتبازرگانیمنطقه2:
 تعداد زیادی از نانوایی های مازندران 

وضعیت مناسبی ندارند
ساری- خبرنگار قدس: مدیرعامل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی منطقه2 کشور از درجه بندی خبازی های مازندران 
خبــر داد و گفــت: نتایج حاصل از درجه بنــدی خبازی ها 
نشان می دهد، متأسفانه شماری زیادی از نانوایی های استان 

وضعیت مناسبی ندارند.
سید محمد جعفری در نخستین جشنواره برترین های طرح 
درجه بنــدی خبازی های مازندران افزود: اســتان مازندران 
با اجرای دقیق و کارشناســی طــرح درجه بندی واحدهای 
خبازی که مورد تمجید شــرکت بازرگانــی دولتی ایران و 
مرکز پژوهشکده غالت قرار گرفت، پایلوت طرح درجه بندی 
خبازی های کشور شد. وی با اشاره به اینکه کاهش ضایعات 
و ارتقای کیفیــت نان یکی از برنامه هــای اصلی و محوری 
فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی مازندران است، یادآور شد: 
شــرکت غله، درجه بندی واحدهای خبــازی، درجه بندی 
کارخانجات آرد ســازی و آموزش خبــازان را برای 750 نفر 
پیگیری و اجرایی کــرد. جعفری میزان یارانه ای را که برای 

نان در مازندران داده می شود 20 میلیارد تومان اعالم کرد.

یکمقامقضاییخراسانرضویخبرداد
 احضار 49 متخلف انتخاباتی به دادسرا

علی محمدزاده: رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات 
انتخاباتی دادگســتری خراســان رضوی از احضار 49 نفر به 
دادســرا و ارســال چند گزارش تخلف نهادهای نظامی برای 

سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد.
سیدامیر مرتضوی روز گذشته و در نشست خبری با اصحاب 
رسانه گفت: معیار دستگاه قضایی استان در برخورد با تخلفات 
انتخاباتی، قانون اســت و اصل بی طرفی اولویت رفتاری است 
و به منظور برگزاری انتخاباتی ســالم و مشارکت حداکثری 
شهروندان، تمام تالش ها برای مقابله با تخلفات احتمالی است.

وی افزود: به طور متوســط روزانه گــزارش 10 مورد تخلف 
انتخاباتی به این ســتاد می رســد که ابتدا به مرجع قضایی 
مربوطه یا مرجع قانونی مرتبط ارجاع می شود تا مورد بررسی 
قرار گیرد و در صورت اثبات تخلف، برخوردهای قانونی صورت 

می گیرد.
مرتضوی اظهار داشت: گزارش تخلف دو فرماندار هم رسیده 
که به وزارت کشور ارجاع داده شده است تا بررسی های الزم 
انجام شود. همچنین دو یا سه گزارش نیز از تخلفات نهادهای 
نظامی به ســازمان قضایی نیروهای مسلح فرستاده شده تا 

نسبت به صحت و سقم آن تحقیقات الزم صورت گیرد.
وی گفت: در بخش انتخابات شــوراها نیــز 49 نفر به دلیل 
ارتکاب برخی تخلفات به دادســرا احضار شده اند که در میان 
آن ها چهره های شــاخصی که از اعضا شورای چهارم هستند 
نیز وجود دارند.رئیس ســتاد پیشگیری از جرایم و تخلفات 
انتخاباتی دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: متأسفانه گاه با 
بداخالقی های انتخاباتی روبه رو هستیم که رو به افزایش است 
و سخنان بیان شده علیه نامزدهای رقیب بیشتر افترا، توهین، 

نشر اکاذیب، تشویش اذهان و تحقیر است.
در ادامه جاویدنیا معاون دادســتان عمومی و انقالب مشهد 
در جرایم رایانه ای نیز گفت: جدی ترین اولویت فعاالن حوزه 
مجازی امکان سوءاستفاده ضدانقالب از فضای مجازی است. 
بنابراین شهروندان هر نوشته ای را در فضاهای مجازی بدون 
بررسی باور نکنند. وی افزود: مدیران کانال های تلگرامی هم 
مراقب باشند مطالب منتشر شده از مصادیق جرایم اینترنتی 
نباشــد و مهم ترین نکته اینکه چنانچه افرادی با شماره های 
ناشناس یا تماس های بدون رؤیت شماره تلفن با آن ها تماس 
گرفتند و خواهان درج یا برداشــتن مطلبی از کانال شدند و 
خود را منتسب به دستگاه های امنیتی و نظارتی معرفی کردند 
به آن توجه نکرده و موضوع را به اطالع مراجع قانونی برسانند.

 یک شایعه
خرید و فروش آرا در فضای مجازی باب شده است که کاماًل 
کالهبرداری است و ارقامی چون هشت تا 80 میلیون تومان 

ذکر شده است.
 نامه ای در فضای مجازی منتشــر شده است که وزیر کشور 
سابق نامه ای خطاب به رهبر معظم نوشته و تقلب در انتخابات 

)سال 88( را تأیید کرده که این نامه کامالً جعلی است.

واکنشقاضیپوربهسخناندیروزروحانیدرتبریز:
 دریاچه ارومیه را با پساب های صنعتی 

و فاضالب پر کردند
قدس آنالین - تبریز: نماینــده مردم ارومیه تصریح کرد: 
آقــای روحانی کذب فرموده اند؛ کجا دریاچه را احیا کرده اند؛ 
از چهار ســال گذشــته دریاچه را با فاضالب های شهری و 
پساب های صنعتی بدون تصفیه دارند پر می کنند. یک قطره 

آب سالم به دریاچه تزریق نکردند. 
نادر قاضی پور در واکنش به سخنان انتخاباتی روحانی در تبریز 
در خصوص دریاچه ارومیه اظهار داشــت: دریاچه ارومیه در 
حال حاضر نسبت به سال گذشته 15سانتی متر کاهش تراز 
داشته است. به نظر شــما این یعنی احیای دریاچه ارومیه؟ 
ســدهای آذربایجان غربی را تعطیل کرده انــد، 3000 چاه 
کشاورزان و دامداران عزیز را پلمب کرده اند در حالی که شغل 

جاگزین مهیا نکرده اند. 
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
آقای جهانگیری به عنوان رئیس ســتاد احیا چند جلسه در 
ســری جلسات ستاد احیا شــرکت کرده است؟ به جای این 
حرف ها بگویند، بودجه های میلیاردی را که مجلس برای این 

مسئله اختصاص داده، کجا خرج کرده اند؟
 

 بخش پیوند کبد در استان گیالن 
راه اندازی شد

رشت- ایســنا: رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن 
گفت:بخش پیوند کبد با هزینه سه و نیم میلیارد تومانی در 

بیمارستان رازی رشت راه اندازی شد. 
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک، در آیین افتتاح بخش پیوند 
کبد مرکز آموزشی درمانی پژوهشی رازی رشت، اظهار کرد: با 
راه اندازی بخش کبد در این مرکز دانشگاهی، در مدتی کوتاه 
شاهد انجام نخستین پیوند کبد در استان گیالن خواهیم بود.

وی بــا بیان اینکه با کمک و حمایت ســازمان های مدیریت 
برنامه ریزی کشور و استان گیالن این امر تحقق یافته است، 
گفت: در آینده نزدیک نخستین پیوند کبد با حضور پدر پیوند 
کبد ایران )دکتر ســیدعلی ملک حسینی( در گیالن انجام 

می شود.
وی با اشاره به اینکه گیالن از معدود استان های دارای بخش 
پیوند کبد اســت، یادآور شــد: در حال حاضر پیوند کبد در 
بیمارســتان شــیراز انجام می گیرد و در استان های تهران و 

گیالن همزمان این واحد نیز راه اندازی شده است.

 114 پروژه شهری در منطقه شانزده 
تهران امروز افتتاح می شود

میهن: شهردار منطقه شانزده تهران در نشست فصلی ائمه 
جماعات منطقه از افتتاح و بهره برداری از 114پروژه شهری 

خبر داد.
مهندس میرزاقلی با تأکید بر ضرورت تقویت مساجد گفت: 
240مسجد در زمان مدیریت شهری دکتر قالیباف در تهران 
ساخته شده است. مهندس میرزا قلی شهردار منطقه شانزده 
با اشــاره به رویکرد کاهش فاصله جنوب وشــمال و اهمیت 
افزایش فضاهای ورزشــی و تفریحی بویژه در مناطق جنوبی 
افزود: بوســتان بانوان به مساحت 3هکتار در راستای افزایش 

روحیه شادابی و نشاط بانوان افتتاح می شود.

برداشت11 تن گل در هر هکتار
یکی از ریش سفیدان روستا هم با بیان اینکه متوسط میانگین برداشت گل محمدی از 
هر هکتار زیر کشت 6 تا هشت تن است، می گوید: البته برخی از کشاورزان نمونه روستا 
11 تن هم برداشت کرده اند. او با بیان اینکه قیمت خرید هر کیلو گل محمدی فرخد 
با گل محمدی قمصر تفاوت زیادی دارد، اظهار می دارد: این در حالی است که کیفیت 
گل محمدی فرخد شاید باالتر هم باشد.او با گالیه از بی توجهی متولیان امر کشاورزی 
در رسیدگی به گلکاران می گوید: گلکاران مشهد از گذشته تاکنون ناشناخته مانده اند. 
این کشاورز از موانع پیش روی کشاورزان گلکار مشهد در ایجاد صنایع تبدیلی گالب در 
مزارع گل محمدی انتقاد می کند و می افزاید: ما چاره ای جز تحویل گل به کارخانه های 

گالب با قیمت های بسیار پایین و نسیه نداریم.
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نودشه شهر »گیوه« ایران نام گرفت

 لزوم توسعه راه ها در تقویت استعدادهای گردشگری »اورامان«

گزارش

اورامان- راه دانا  جشن بزرگ ثبت ملی 
نودشه به عنوان شــهر ملی گیوه با حضور 
مسئوالن اســتانی و شهرســتان در شهر 

نودشه از توابع شهرستان پاوه برگزار شد.
 استاندار کرمانشــاه در مراسم جشن ملی 
ثبت گیوه نودشــه، گفت: استان کرمانشاه، 
شهرســتان پاوه، منطقــه اورامان، مناطق 
مرزی ما و شــهر نودشــه هم در مســیر 
توسعه هستند، کرمانشاه این روزها شاهد 
افتتاح پروژه های مهمی است، سد داریان و 
مجموعه گرمسیری که آب رودخانه عظیم 
سیروان را به مناطق گرمسیری غرب انتقال 

می دهد، پروژه مهمی است.
با اشــاره به مطالبات امام جمعه نودشــه 
و فرمانــدار شهرســتان در اســتعدادهای 
گردشــگری منطقــه اظهار کرد: توســعه 
گردشگری منطقه، بدون راه مناسب فراهم 
نمی شــود و امروز چهار بانده کردن مسیر 
کرمانشاه به پاوه از برنامه های ما خواهد بود 
و حتماً ان  شــاءاهلل وارد مراحل اجرایی آن 

خواهیم شد.
اداره میراث فرهنگــی، صنایع  مدیــرکل 
دستی و گردشگری اســتان کرمانشاه نیز 
گفت: شــورای مرکــزی رأی موافق را در 
ثبت ملی گیوه در شهر نودشه داد که خود 

مرهون چندین عامل بود.

مهندس باالیی افــزود: اولین عامل، عنصر 
مشــارکت مردم در اداره امور محلی است 
که خوشــبختانه در منطقه اورامانات بویژه 
در شهر نودشه و روستاهای اطراف، مردمان 
این سرزمین در مقابل یکدیگر و نسبت به 
مســائل پیرامونی خود، احساس مسئولیت 
می کنند و در حل مشکالت خود مشارکت 

دارند.
وی گفــت: خالقیــت در ایــن منطقه در 
ساخت صنایع دستی بویژه گیوه یا کالش، 
از عوامل مهــم دیگری بود که همزمان در 
دیگر اســتان ها همچون استان کردستان 
هم ساخته می شــد، اما خوشبختانه عنصر 
خالقیت در تنوع رنگ، اندازه و شــکل های 
گوناگون منجر به این شــد که گیوه برای 

این شهر ثبت ملی شود.
وی افزود: تعداد و تمرکز افراد در این شهر 
عامل مهم دیگری بود که منجر به انتخاب 
شهر نودشه شد چرا که بیش از 2000 نفر 
صنعتگر گیوه باف در این شــهر مشــغول 

ساخت کالش هستند.
ایــده پور، فرماندار پاوه نیــز گفت: صنایع 
دســتی در این شــهر به عنوان تنها منبع 
درآمد مردم نودشــه بعد از باغداری است 
که رونق خاصی را در طول این چهار سال 
داشته است. البته هنرمندان و بزرگان این 

شهر هم به یاری مســئوالن شتافتند و با 
جذب یک میلیارد تومان حرکت های خوبی 
در این شهر صورت گرفت و آنچه که امروز 
سبب رونق در این شهر شده، اندک خدمات 

دولت و مشارکت خود مردم بوده است.
ماموســتا مال احمد مبارکشاهی افزود: جا 
دارد که از همه عزیزانی که زحمت برگزاری 
این مراسم را کشــیده اند، و »کالش« این 
شــهر را ثبت ملی کردند، قدردانی و تشکر 

کنیم. 
وی گفت: این صنعتی که امروز شاهد ثبت 

ملی آن هســتیم، یکی از هــزاران فعالیت 
صنایع دستی اســت که مردم در دل این 

صخره ها درست کرده اند.
وی ادامه داد: مردم نودشه مردمی هستند 
که از نظر بیکاری با مشــکل جدی روبه رو 
هستند و این موضوع می طلبد که از منابع 
خدادادی نهایت استفاده شود. ما می توانیم 
در بحث گردشگری، با وجود ظرفیت هایی 
همچون چشــم اندازهای طبیعی و میراث 
هزارساله نیاکان این شهر، آن را حفظ کنیم 

و سبب جذب گردشگر و مسافران شویم.

فارس-گرگان  مادر یکی از جان باختگان حادثه معدن 
آزادشــهر گفت: داغ پسرم و یتیمی نوه هایم آتشی بر دلم 
زده که این حسرت با آمدن آقای روحانی در محل حادثه 

بیشتر شد.
 محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی در جریان سفری یکروزه به استان 
گلستان پای گالیه های شماری از خانواده های جان باخته 

حادثه معدن آزادشهر نشست.
مادر طالبی سوســرایی یکی از کارگران جانباخته حادثه 
معدن آزادشهر که هنوز اشک چشمانش خشک نشده و 
داغ فراق فرزندش را فراموش نکرده اســت از بی تدبیری 
مسئوالن ناالن است و می گوید: با رفتن پسرم یک خانواده 
داغدار نشد، حاال ما مانده ایم و کودک یتیمی که باید تا آخر 
عمرش درد بی پدری را بچشد. چه چیزی می تواند، تسکین 

دل داغدیده ما باشد؟
بغض گلوی مادر اجازه حرف زدن را به او نمی دهد. لرزش 
شــانه هایش حکایت از غمی ســنگین دارد. تنها دختر 
6 ســاله ای که حاال یتیم شــده و امروز جلوی چشمان 

پدربزرگ و مادربــزرگ به این طرف و آن طرف می دود، 
این داغ را بر دل آن ها تازه تر می کند.

به منزل یکی دیگــر از خانواده های جان باخته معدن کار 
آزادشــهر می رویم. هنوز پرچم های سیاه روی در و دیوار 
خانه نصب اســت. داغ دو فرزند و یک داماد که در معدن 
آزادشهر کار می کردند بر دل پدر و مادر خانواده سنگین 
است و بی تدبیری مســئوالن هم برای آن ها قابل هضم 

نیست.

  از ظرفیت کارگران معدن استفاده نشد
 صحبت های آقای میردار بــرادر داغدیده این معدنکار 
که خودش نیز در معدن آزادشهر کار می کند در جای 
خود شنیدنی است که می گوید: من هم در این حادثه 
حضور داشتم، اما نجات پیدا کردم. انفجار در عمق 1400 
کیلومتــری معدن اتفاق افتاد. اگــر از ظرفیت کارگران 
معدن استفاده می کردند، شاید شماری از آن ها اآلن زنده 

بودند.
این برادر داغدیده می افزاید: امکانات برای نجات آن ها بسیار 

قدیمی بود، این همه دم و دستگاه و لوکوموتیو آوردند، اما 
کار نمی کرد، چراغ روی کاله هایمان نداشــتیم که داخل 
معدن برویم، کمبودها آن قدر زیاد بود که نگویم بهتر است. 
حاال معوقات چندماهه ما را وقتی که داغدار شدیم، دادند. 
حقوق عقب افتاده کســانی را دادنــد که دیگر در بین ما 

نیستند.
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