
56 میلیون نفر واجد  شرایط حضور
د ر انتخابات هستند 

رفع مشکل 15 ساله
 15 مترى «فتح آباد »

فرد ا حماسه د وازد هم رقم مى خورد  گزارش قد س براى بهارستانى ها به ثمر نشست

میهن على اصغر احمد ى، رئیس ســتاد  
انتخابات گفت: 56 میلیــون و 410 هزار و 
234 نفر واجد ان شرایط حضور د ر انتخابات 
29 ارد یبهشت هستند  که از این تعد اد  یک 
میلیــون و 350 هــزار و 294 نفر رأى اولى 

خواهند  بود ...

مشهد    امروز با گذشت کمتر از یک ماه 
پس از د رج گزارش قد س مشــکلى از محله 
بهارستان برطرف مى شود  که نزد یک به د و 
د هه باعث عذاب اهالى بود .اهالى ســاکن د ر 

15 مترى د وم محله فتح آباد  مشهد ...
.......صفحه3 .......صفحه 4

با شکوه ترین اردیبهشت ایرانـیان
مد یرکل اوقاف و امور خیریه گیالن:

 حرم خواهر امام رضا
د ر رشت براساس معمارى 
اسالمى بازسازى مى شود 

.......صفحه 2

مردم براى آفرینش یک حماسه دیگر، فردا پاى صندوق هاى رأى مى روند

.......صفحه 2 و3

 بهره  اى که روابط عمومى ها 
مى توانند  بگیرند 

ایرانشهر - حسین ســپاهى: د ر طــول حکومت 
ستمگرانه طاغوت و طاغوتیان، سرزمین اسالمى ایران 
بخصوص مناطــق محروم و مــرزى از جمله منطقه 
سیستان و بلوچســتان به طور مکرر تحت استثمار و 
اســتعمار بود ه و به علت بى اعتنایى سرد مد اران جور 
و ســتم به مرد م محروم منطقه و جلوگیرى از رشــد  
فکرى و فرهنگى، گاه و بیگاه ضربه هاى جبران ناپذیر 
و ناهنجار اجتماعى به آنان وارد  مى شــد ، اما با طلوع 
خورشــید  انقالب و اســتقرار نظام مقد س اسالمى به 
رهبرى امام خمینى(ره) و مقام معظم رهبرى د ر این 
سرزمین از عوارض ناهنجار قبلى جلوگیرى شد  و عوامل 
مثبت و سازند ه از قبیل جراید  و وسایل ارتباط جمعى، 
ماهیت واقعى و حقیقى فرهنگ غنى مرد م ایران را د ر 
سطح بسیار وسیعى مطرح کرد ه و مى کنند  که نقش 
روابط عمومى ها و خبرنگاران را د ر آن نمى توان ناد ید ه 
گرفت زیرا آن ها عامل و پیام رســان ارزش هاى اصیل 

انقالب بود ه و هستند .
خبرنگاران د ر جامعه همانند  پل ارتباطى با مسئوالن 
هستند  که بیانگر مشــکالت و د رد هاى اجتماع خود  
هستند  و سعى د ارند  تا د ر راستاى رفع مشکالت مرد م 
با همکارى مسئوالن مربوطه گام هاى اساسى برد ارند ، 
از این رو رســانه ها به عنوان چشم بینا و گوش شنواى 
جامعه نقش بســیار مهمى د ر توسعه و گسترش ابعاد  

گوناگون کمى و کیفى جامعه د ارند .
بد ون شک نقش آفرینى یک خبرنگار و رسالت مهم و 
سنگینى که بر عهد ه د ارد ، بسیار سنگین تر از چیزى 
است که امروزه د ر مورد  آن بحث مى شود . بنابراین هر 

کسى نمى تواند  خبرنگار باشد .
خبرنگاران باید  توجه د اشــته باشند  که قلم و نگارش 
آن ها مى تواند ، ســبب برهم زد ن آرامش یک جامعه یا 

برعکس سبب ایجاد  امنیت و آسایش د ر جامعه باشد .
بنابراین مسئوالن باید  بد انند  هر اقد ام و فعالیتى که د ر 
هر راستا و هر زمینه اى که انجام مى شود  اگر پیوست 
رسانه اى ند اشته باشد ، بد ون شک کمترین بازخورد  را 
د ر جامعه خود  خواهد  د اشت، بنابراین حذف رسانه از 
برنامه ها ومحد ود ه فعالیت هاى اجتماعى بد ون شــک 

ضربه اى مهلک بر پیکره جامعه وارد  خواهد  کرد .
مى توان د ریافت که انعکاس و بازتاب حقایق و واقعیت ها 
د ر جامعه مرهون تالش هاى بى وقفه اصحاب رســانه 
اســت و بازتاب حقایق و افکار عمومى یکى از وظایف 
اصحاب رسانه است که باید  مورد  توجه ویژه خبرنگاران 
قــرار گیرد  زیرا اصحاب رســانه آیینه نماى مرد م و به 
عنوان زبان گویا و چشم بیناى مسئوالن و مرد م هستند  
و آن ها واقعیت جامعه را هنرمند انه به تصویر مى کشند  

تا موضوعى به خطا نرود .
د ر چنین جامعــه اى خبرنگاران زبــان گویاى مرد م 
هســتند  و ضعف و نقــاط قوت مد یــران اجرایى را با 
انعکاس واقعیت ها مد یریت مى کنند ، بنابراین مد یران 
روابط عمومى ها مى توانند  با ارتباط خوب و ســازند ه 
با این قشــر فرهنگى جامعه مى توانند  از این ظرفیت 
فرهنگى د ر بهبود  انجام وظایف سازمانى براى خد مت 

بهتر به مرد م بهره بگیرند .

صالحى: 
 قزوین با طرح هاى هسته اى 

متحول مى شود 
قزوین:رئیس ســازمان انــرژى اتمى گفت: 
قزوین با طرح هاى هسته اى متحول مى شود . 
به گزارش خبرگزارى صد ا و سیما، على اکبر صالحى د ر 
جلسه شوراى اد ارى استان قزوین گفت: طرح چشمه نور 
که د ر قزوین کلید  خورد ، مى تواند  د گرگونى هاى بزرگى 

د ر بخش هاى گوناگون ایجاد  کند .
وى با اشــاره به اینکه طرح چشــمه نــور با 1000 
میلیارد  تومان اعتبار د ر قزوین د ر حال ساخت است، 
گفت: موفقیت ایران اســالمى د ر ســطح بین الملل 
نتیجه جانفشــانى فرزند ان همین مرز و بوم است که 

جانشان را د ر این راه فد ا کرد ند  .
همتى اســتاند ار قزوین هم د رخصوص بود جه امسال 
هم گفت: بود جه عمرانى استان امسال از 115میلیارد  

تومان به 220 میلیارد  تومان افزایش یافته است.
حمیــد ه زرآبــاد ى نمایند ه مــرد م قزویــن، البرز و 
آبیک د ر مجلس شــوراى اســالمى هــم از صالحى 
رئیس ســازمان انرژى اتمى خواست به شرکت هاى 
د انش بنیــان و پارك علم و فــن آورى توجه ویژه اى 
شود . ســاخت مد رســه انرژى اتمى د یروز با حضور 

صالحى رئیس سازمان انرژى اتمى آغاز شد .
د بیرستان 15 کالسه انرژى اتمى با 4 میلیارد  تومان 
اعتبار اولیه با د ارا بود ن ســالن ســایت، ورزشــى و 

کارگاه هاى آموزشى و علمى ساخته مى شود .

رئیس سازمان صنعت، معد ن و تجارت گیالن:
 گیالن پیشتاز حمایت از حقوق 

مصرف کنند گان د ر کشور است
رشت- خبرنگار قد س: رئیس سازمان صنعت، معد ن و 
تجارت گیالن گفت: د ر حوزه صنعت فوالد  و فرآورد ه هاى 

مس این استان د ر صد ر جد ول است.
د کتر على منتظرى د ر همایش حمایت از مصرف کنند گان 
استان که د ر شهرك صنعتى سفید رود  برگزار شد ، گفت: 
گیالن از اســتان هاى پیشــتاز حمایت از حقوق مصرف 
کنند گان د ر کشــور است. وى با اشــاره به اینکه حمایت 
از تولید کننــد ه و مصرف کنند ه د ر گیــالن رو به افزایش 
اســت، اضافه کرد : سال گذشته د ر بازرسى هایى که براى 
بررسى رعایت حقوق مصرف کنند گان انجام شد ه است، از 
واحد هاى مختلف صنفى بازد ید  شد  و براى چهار د رصد  این 
واحد ها اخطاریه صاد ر شد . د کتر منتظرى از انجام اقد ام هاى 
اساسى د ر جهت مبارزه با قاچاق کاال د ر استان خبر د اد  و 
خاطر نشان کرد : گیالن از جمله استان هاى کشور است که 

کمترین آمار قاچاق را به خود  اختصاص د اد ه است.

خود روهاي بد ون تجهیزات ایمنی د ر 
82 د رصد  تصاد فات فوتی نقش د ارند 

اصفهان- خبرنگار قد س: رئیس پلیس راه فرماند هی 
انتظامــی اصفهان گفت: 82 د رصــد  از تصاد فات فوتی 
د ر جاد ه هاي اســتان طی یک سال گذشته، مربوط به 
خود روهاي بد ون تجهیزات ایمنی مانند  کیسه هوا و ترمز 

ABS بود ه است. 
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زیار و پلور و ِخشواش نزد یک است

آغاز کوچ 
بهاره...

رشت  مد یرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با ابراز رضایت از 
عملکرد  شــهرد ارى رشت د ر خصوص بازآفرینى محله خواهر 
امام رضا(ع) رشت اظهار د اشت: شهرد ارى رشت د ر بقعه د اناى 

على نیز فضاسازى خوبى انجام د اد ...

رقیه توســلى این بار با رمه اى که روان شــد ه سمت 
ییالق و با هزاران گوســفند ، پا به پا مى شــویم. همسفر با 
چوپانان پیاد ه اى که اهل و عیال و بار و بنه شــان را جلوتر 

.......صفحه4.......صفحه2با ماشین فرستاد ه اند  به ارتفاعات...

 عضو هیئت علمى د انشــگاه امام صاد ق(ع) 
گفت: هد فگذارى که براى ایجاد  اشــتغال و 
رفع بیکارى د ر پایان برنامه ششم توسعه د رنظر گرفته 

شد ه، نرخ بیکارى 7 د رصد ى است. 
مصطفى ســمیعى نســب افزود : براى رســید ن به 
این نرخ بیکارى 7 د رصــد ى، با یک برنامه معمول 
اقتصــاد ى و روند  کند ى که د ولــت د ر حوزه تولید  
و اشــتغال تاکنون د ر پیش گرفته، نمى توان به این 
هد ف د ست پید ا کرد  و باید  براى برطرف کرد ن رکود  
اقتصاد ى، سیاستگذارى قوى و برنامه ریزى منسجمى 

د ر این حوزه صورت گیرد .
 وى د  ر خصــوص پیامد هاى انتخاب مجد د  روحانى 
و اد امــه د ولت وى براى ســال هاى آیند ه د ر حوزه 
اشتغال و بیکارى د ر گفت و گو با قد س آنالین گفت: 
یکى از مسائل حساس و اثر گذار د ر وضعیت کنونى 
کشور که ابعاد  غیر اقتصاد ى آن بر بعد  اقتصاد ى اش 
غلبه د ارد ، بحث اشــتغال و نقطه مقابل آن بیکارى 
موجود  است. اهمیت این مسئله به گونه اى است که با 
وجود  سخنرانى هاى مقام معظم رهبرى د ر سال هاى 
گذشته د ر حوزه تولید  و اشتغال، سال 96 با انتخاب 
شعار سال بر الزام مد یران د ولتى براى فراهم کرد ن 
زیرساخت ها و حرکت جریان اشتغال د ر کشور تأکید  

مجد د  کرد ند .
وى اظهار د اشــت: با وجود  ابالغ سیاست هاى جد ید  
اشتغال زایى تغییر محسوســى د ر مسئله بیکارى 
بخصوص بیکارى د انش آموختگان د انشــگاهى رخ 

ند اد . متأســفانه نرخ بیــکارى د ر میان 
د انش آموختگان د انشگاهى بسیار باالتر 
از عموم جامعه اســت. د ر نرخ بیکارى 
شهرى و روستایى نیز به تفکیک مى توان 
گفت، نرخ بیکارى شهرى بسیار باالتر از 

نرخ بیکارى روستایى است.
عضو هیئت علمى د انشــگاه امام صــاد ق(ع) افزود : 
بیشترین شاغالن د ر کشــور ما، د ر بخش خد مات 
مشغول کار بود ه و 50 د رصد  از فرصت هاى شغلى د ر 
کشور د ر این بخش بود ه و بخش صنعت و کشاورزى 
د ر رتبه هاى بعد ى قرار د ارند . بخش خد مات زمانى 

مى تواند  شغل پاید ار ایجاد  کند  که بخش 
صنعت و کشــاورزى تامین کنند ه شغل 
پاید ار باشــند  و تولید  پاید ار است که به 
اشتغال پاید ار منجر مى شود .این کارشناس 
اقتصاد ى افزود : طبق آمارها امروز جمعیت 
کشــور د ر پنجره طالیــى جمعیت قرار 
گرفته ونیروى انسانى جوان ما زمانى مى تواند  نقطه 
قوت باشد  که فضاى اشتغال زایى و ایجاد  فرصت براى 
فعالیت هاى پاید ار براى این پنجره طالیى جمعیتى 
ایجاد  شود .وى د رباره راهکارهاى ایجاد  اشتغال پاید ار 
نیز گفت: نخستین مورد  براى اشتغال پاید ار، توسعه 

متوازن آموزش عالى است. متاسفانه آموزش عالى ما 
متناسب با سیاســت هاى تولید  و ایجاد  اشتغال د ر 
کشور نبود ه و آموزش د انشگاهى همواره د ر مسیرى 
خارج از مســیر نیازهاى کشــور د ر حــوزه تولید  و 
اشتغال بود ه است که اصالح این موضوع نیازمند  یک 
بازنگرى جد ى د ر رشته هاى د انشگاهى و حوزه هاى 
تخصصى د انش آموختگان است. متأسفانه مجموعه 
وزارتخانه هاى علوم و بهد اشت د ر این امر با توجه به 
احکام قانونى که د ر کشور وجود  د اشته آنگونه که باید  

به خوبى عمل نکرد ند .
این اســتاد  د انشگاه خاطر نشان کرد : راهکار د یگرى 
که مى توان براى اشــتغال پاید ار پیشنهاد  د اد ، بحث 
توانمند سازى شغلى و کارآفرینى قشر جوان بخصوص 
د انش آموختگان د انشگاهى د ر حال حاضر ما با د انش 
آموختگان د انشــگاهى بد ون مهارت و بى تخصصى 
روبه رو هســتیم که براى ورود  به بخش اشتغال د ر 

د وره هاى کارورزى آموزش ند ید ه اند .
سمیعى نســب افزود : فراهم کرد ن فرصت شغلى 
ســالیانه حد ود  800 هزار شغل مستلزم این است 
که به عد د  تک رقمى د ر مسئله بیکارى برسیم. د ر 
فاصله بین ســال هاى 84 تا 94 د ر هر ســال 118 
هزار فرصت شغلى ایجاد  شد ه است، حال براى اینکه 
بتوان به عد د  تک رقمى نرخ بیکارى مطرح شــد ه 
د ر برنامه ششم د ست یافت، باید  ساالنه د ست کم 
800 هزار شغل ایجاد  شود  که هشت برابر متوسط 

سال هاى گذشته است.

عضو هیئت علمى د انشگاه امام صاد ق(ع):
نرخ بیکارى کشور روند  افزایشى د اشته است 

اصفهان- خبرنگار قد س  رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با انتقاد  
از اینکه فعاالن اقتصاد ى از قیمت هاى جهانى سنگ ناآگاه هستند ، 

گفت: ما باید  رصد خانه سنگ را د ر کشور راه اند ازى کنیم.
سید  عبد الوهاب سهل آباد ى د ر د ومین همایش سنگ و چالش هاى 
صاد راتى با اشاره به اینکه کارخانه هاى سنگ طى د و سال گذشته 
بــراى پرد اخت نکرد ن عوارض و مالیات بر ارزش افزود ه با تعطیلى 
واحد هاى خود  اتحاد شان را نشان د اد ند ، پیشنهاد  د اد : باید  اتحاد یه 
صاد رکنند گان، سنگ متشــکل از تولید کنند گان، فعاالن معد ن، 
سنگ، فراورى سنگ، ماشین آالت سنگ و صاد رکنند گان این حوزه 
د ر اســتان تشکیل شود .وى اظهار د اشت: انسجام ند اشتن فعاالن 
این صنعت د ر اصفهان و کشور با یکد یگر موجب شد ه د ر صاد رات 

موفق نباشیم.رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با تأکید  بر اینکه شمارى 
از واحد هاى تولید ى سنگ د ر کشور و استان به روز هستند ، اما به 
د لیل انسجام ند اشتن با یکد یگر نتوانسته اند  د ر امر صاد رات موفق 
عمل کنند ، بیان د اشت: د ر این شرایط، د الالن کشورهاى هد ف از 

وضعیت بازار ما سوءاستفاد ه مى کنند .
وى با اشــاره به اینکه متأســفانه ما به وارد ات کم و صاد رات باال و 
باکیفیت توجهى نمى کنیم، افزود : بهره ورى پایین د ر این صنعت 

موجب کیفیت پایین محصوالت سنگى شد ه است.
سهل آباد ى همچنین بابیان اینکه د ر تأمین مالى صاد رات صنعت 
سنگ ضعیف هستیم، تأکید  کرد : نبود  نظام قوى بانکى د ر صاد رات 

سنگ ازجمله معضالت این بخش است.

د ر همایش سنگ اصفهان تأکید  شد 
لزوم راه اند ازى رصد  خانه سنگ د ر کشور 

گار ��ریاد د ا�ت ��رن

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سوژه از شما / پیگیرى از ما
د ر راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود  می د اند   به منظور  رفع مشکالت مرد می،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانند گان  عزیز  د ر حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصاد ی و ...  را پیگیری و منعکس کند  .

لطفًا ابتد اي پیام کلمه «سوژه» را قید  نمایید .منتظر سوژه هاى شما از طریق سامانه پیامکى  هستیم.
شماره پیامک:   300072305
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سال سى ام  شماره 8402 

کشاورزان کرمانى:

چرخ کشاورزى 
و صنعت د ر 

رود بار جنوب 
نمى چرخد 

کرمان   کشــاورزان جنوب کرمان معتقد  هستند  
که چرخ صنعت و کشــاورزى منطقــه نمى چرخد  و 
محصوالت آن ها کماکان اسیر «خام فروشى» است و د ر 

این منطقه اقتصاد  و اشتغال راکد  است.
یکى از مشکالت بر سر راه ارتقاى بهره ورى کشاورزى 
د ر شهرستان رود بارجنوب، نبود ِ کارخانه ها و کارگاه هاى 

صنایع تبد یلى و نبود  بازار مناسب فروش است.
رود بارجنوب از جمله شهرســتان هاى کشور است که 
بیشــتر مرد م آن به کار کشاورزى و د امپرورى مشغول 
هســتند  و از این راه امرار معاش مى کنند ، اما به گفته 
کارشناســان به د لیل نبود  بازار مناســب براى فروش 
محصوالت و همچنین نبود  صنایع تبد یلى، بهره اى از 

ارزش افزود ه این مواد  نصیب استان نمى شود .



مردم براى آفرینش یک حماسه دیگر، فردا پاى صندوق هاى رأى مى روند

با شکوه ترین اردیبهشت ایرانیان
خجسته نیا- مروج کاشانى  39 سال از پیروزى انقالب ��ر

شــکوهمند اســالمى ایران مى گذرد و در تمامى این سال ها 
ملت هوشــیار و ســرافراز ایران اســالمى با  تبعیت از مقام 
عظمــاى والیت فقیه بــراى پایدارى این نظــام مقدس در 

تمامــى عرصه ها حاضر و آماده ایثار و فداکارى بوده اند.
بدون تردید انتخابات یکــى از مهم ترین عرصه هاى تجلى و 
ظهور مردم ساالرى دینى اســت و در تمامى سال هاى پس 
از پیروزى انقالب شــکوهمند اسالمى، شاهد حضور حماسى 

و افتخــار آفرین مردم در پاى صندوق هاى رأى بوده ایم. 
در انتخابات پیش رو نیز بــا توجه به رقابت هاى انتخاباتى و 
فضاى گرم و پرشــور تبلیغات همچون سال هاى قبل، شاهد 
این حضور دشــمن شــکن خواهیم بود و ایــن انتخابات بار 
دیگر بــه همه جهان اثبــات مى کند کــه نهاد هاى اصلى و 
ارکان نظام اســالمى برآمده از رأى و اراده ملت بزرگ ایران 

است.
بى شــک تمامى اقشــار مردم کشــور در این روز بزرگ  و 
سرنوشت ساز در پاى صندوق هاى رأى حاضر خواهند بود و 
رأى خود را پشتوانه نظام مقدس جمهورى اسالمى خواهند 

ساخت.
پــس از برگزارى مناظــرات و پخش برنامه هــاى تلویزیونى 
و تبلیغــات نامزدهــاى انتخابات دوازدهمین دوره ریاســت 
جمهورى، به میان شــهروندان مشهدى رفته و نظرات آنان 
درباره اینکه اگر باالترین مســئول اجرایى کشــور بودند را 
جویا شــدیم. از آنان پرســیدیم که اگر رئیس جمهور بودند 
چــه کار مهم و سیاســت فورى و اساســى را در اقدام هاى 

عاجل خود قرار مى دادند؟!
مردم ایران با تبدیل 29 اردیبهشــت به روزى حماسى این 
بار نیز عزت و ســربلندى ایران اسالمى را به نمایش خواهند 

گذاشت.

مشارکت در تعیین سرنوشت کشور  
اما هر بار که مســئله انتخابات مطرح مى شــود، این پرسش 
نیز براى بخشى از مردم طرح مى شود که چرا باید رأى داد؟ 
این نظرات و پرســش ها همیشه بوده و هست و کسى هم که 
نمى خواهد در انتخابات شــرکت کند، کارى به پاســخ هاى 
داده  شده ندارد، ولى شــاید کسانى باشند که این پرسش ها 
براى آنــان موضوعیــت دارد؛ بنابراین براى پاســخ به این 

پرسش ها به میان مردم رفته ایم.
على نراقى یکى از کارشناســان رسمى دولتى مى گوید: من 
در انتخابات شــرکت مى کنم، چون کشورم را دوست دارم و 

نمــى خواهم بیگانگان برایش تصمیم بگیرند.
این شهروند با اشــاره به یکى از اشتباهات رایج عموم مردم 
اظهــار مــى دارد: برخى نیز گمــان مى کننــد منتخبى که 
ازطریق رأى  دادن انتخاب مى کننــد، لزوماً به نفع آنان کار 

نمى کند این در حالى اســت که این عقیده اشتباه است.
یکى از جوانان رأى اولى که بــراى حضور در انتخابات فردا 
اشــتیاق زیادى دارد، مى گویــد: من در انتخابات شــرکت 
مى کنم، چون مى خواهم سرنوشت کشورم را به دست فردى 

صالح تر و مفیدتر واگذار کنم.
وى با بیان اینکه فردا براى اولین بار مهرى در شناســنامه ام 
زده مى شــود که مایه افتخار من است مى افزاید: خرسندم از 

اینکه من نیز در تعیین سرنوشت کشورم شریک خواهم بود.
وى رأى دادن را وظیفه اى شــرعى عنــوان مى کند و اظهار 
مى دارد: اما مســئله فقط رأى دادن نیســت، چراکه اگر رأى 
بدهیــم و دیگر پیگیر رأى خود نباشــیم، به طبع اثرگذارى 

اندکى خواهیم داشت.
یکى از بانوان ورزشکار هم مى گوید: من در انتخابات شرکت 
مى کنــم، چــون رأى من مهــر تأییدى بر نظــام جمهورى 

اسالمى و نشان اعتماد به این نظام است.
او بر نقش مشــارکت مردم در انتخابات هاى گذشــته صحه 
مى گذارد و مى افزاید: این در حالى اســت که دشمنان نظام 
همیشــه سعى در به اثبات رساندن خالف این موضوع دارند.

جوانى هم که امســال موفق به دانش آموختگى در رشــته 
مهندســى عمران شــده مى گوید: «من در انتخابات شرکت 
مى کنــم، چون نمــى خواهم بدخواهان و نامحرمان چشــم 
طمع به این مرز و بوم داشــته باشند و بر آن مسلط شوند».

وى با اشــاره به ضرورت کارآفرینى و رفع مشــکل بیکارى 
جوانــان مى افزایــد: اگر با اقتصــاد مقاومتى پیــروز میدان 
کارآفرینى شــویم، آن موقع اســت که باید افتخار کنیم به 

ایم. اقتصاد مقاومتى عمل کرده 

زن جوانــى هم که به همراه فرزندانش در یکى از جلســات 
انتخاباتى شــرکت کرده، مى گوید: من در انتخابات شــرکت 
مى کنم، چون «انتخاب» حق من اســت و کســى نمى تواند 

چیزى بر من تحمیل کند.
وى استقالل کشور را باالتر از هرنوع وابستگى به کشورهاى 
بیگانــه عنوان مى کنــد و مى افزاید: همیــن انتخابات آزاد، 

نمونه اى از استقالل کشور است. 
یک بازنشســته هم به گزارشگر ما مى گوید: من در انتخابات 
شــرکت مى کنم، چون دشــمنان این ملت و بدخواهان این 

کشــور، از حضور من در انتخابات بیم دارند و بیزارند.
او با اشــاره به جانفشانى هایى که هم سن و سال هاى او در 
پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى داشته اند، مى افزاید: این 
در حالى است که دشمنان نظام با هزاران ترفند و تحریم به 

دنبال پشــیمانى ما از پیروزى انقالب هستند.

انتخاب اصلح  
یکى از طالب حوزه علمیه هم با بیان اینکه «من در انتخابات 

شرکت مى کنم، چون انتخابات ما تجلى مردم ساالرى دینى 
و مصداق بارز اســتبداد ســتیزى اســت» مى گوید: در همه 
انتخاباتى که مردم نقــش آفرینى کرده اند، چیزى جز مردم 

ساالرى دینى به اثبت نرسیده است. 
وى با بیان اینکــه انتخاب اصلح ترین ها با رأى مردم یکى از 
مهم ترین بندهاى قانون اساســى اســت، اظهار مى دارد: در 

غیــر این صورت حکومتى غیر مردمى و اســتبدادى خفقان 
آورى بر کشور حاکم مى شد.

 براى اداى دین به شهدا باید در انتخابات شرکت کرد
یکى از فرهنگیان بازنشســته آموزش و پرورش هم مى گوید: 
مــن در انتخابــات شــرکت مى کنم، چون خــود را مدیون 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى استان:
  مشکل کمبود دارو در ایالم نداریم

ایــالم- خبرنگار قدس: معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشکى استان ایالم گفت: خوشبختانه در ایالم مشکل کمبود 

دارو نداریم.
نصراهللا نقدى با بیان اینکه سهم بیماران از هزینه دارو به حدود 
10درصد کاهش یافته اســت، اظهار داشت: بیماران با ارائه 
مدارك مستند دال بر بیمارى سخت درمان و نیازمند بودن 
تخفیف بیشــترى دریافت کرده و دولت سهم بیمار از هزینه 

دارو را نیز پرداخت مى کند.
وى به فعالیت 70 داروخانه در ســطح اســتان اشاره کرد و 
خاطرنشان ساخت: 23شرکت توزیع دارو در استان نیز فعال 
است و خوشــبختانه هیچ کمبود دارویى نداریم و در برخى 
مراکز دارو دپو شده و در مواقع اضطرارى در اختیار بیماران و 

دیگر مراکز قرار مى گیرد.

  شهرستان خاتم پیشتاز اجراى طرح 
تعادل بخشى منابع آب در استان یزد است

خاتم - خبرنگار قدس: مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى 
اســتان یزد گفت: حفاظت از منابع آب یکى از اصول تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتى است و شهرستان خاتم در اجراى طرح 
تعادل بخشى و احیاى منابع آب زیرزمینى از مناطق پیشتاز 

در استان است.
محمد مهدى جوادیان زاده افزود: خاتم در سال زراعى جارى 
از بارش هــاى خوبى برخوردار بوده و 146 میلى متر بارندگى 
داشــته که در دوره مشابه سال گذشته 77 میلى متر بوده و 

حدود 110 درصد افزایش داشته است.
وى با بیان اینکه اجراى طرح سد خوانسار در این شهرستان از 
پیشرفت خوبى برخورداربوده، تصریح کرد: امید داریم که این 

طرح در بهمن ماه سال جارى به بهره بردارى برسد. 

معاون امور مالیاتى ایالم:
  فرار مالیاتى قابل رصد است

ایالم- خبرنگار قدس: معاون امور مالیاتى استان ایالم گفت: 
فرار مالیاتى مؤدیان قابل رصد است.

عزیــزاهللا عباس پور با بیان اینکه ارتبــاط الکترونیک مراکز 
تجارى همچــون بانک ها با امور مالیاتــى، فعالیت صنفى و 
اقتصادى افراد را قابل رصد مى کند، اظهارداشت: مؤدیانى که 
قصد فرار مالیاتى دارند، فعالیت آن ها کامالً رصد مى شود و این 

افراد نمى توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.
وى با اشــاره به اینکــه مالیات بر ارزش افزوده در ســال 
گذشته، کاهش یافته اســت، افزود: با حذف ماده 104 از 
قانــون مالیات، پروژه هاى عمرانى از پرداخت ســه درصد 
مالیــات معاف شــده اند کــه همین امــر موجب کاهش 

درآمدهاى مالیاتى استان شده است.

  قطع ارتباطات مخابراتى در بخش 
چلگه چاه هاشم دلگان

ایرانشهر - خبرنگار قدس: به گفته کشاورزان بخش چلگه 
چاه هاشــم دلگان، قطعى چهار روزه خطوط تلفن همراه در 
بخش جلگه چاه هاشم، صدور بارنامه براى حمل محصوالت 

کشاورزى در این بخش را با مشکل روبه رو کرده است.
آن هــا در گفت گو با خبرنگار ما افزودنــد که نگران برجاى 
ماندن و فاسد شــدن محصوالت خود هستند و در این بین 

بیشترین نگرانى بابت دپوى محصول هندوانه است. 
آن ها گفتند: افرادى هم که به دنبال رفع نواقص سجلى خود 
هستند تا بتوانند در انتخابات روز جمعه شرکت کنند با مشکل 

روبه رو شده و مجبورند به شهرهاى دلگان و ایرانشهر بروند.
برپایه این خبر 20 پارچه آبادى و روستاى بخش جلگه چاه 

هاشم دچار قطعى خطوط تلفن ثابت و همراه اول شدند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استاندارى 
چهارمحال و بختیارى:

  خسارت 65 میلیارد تومانى 
بارندگى هاى اخیر به چهارمحال و بختیارى

 شهرکرد: مدیرکل دفتر مدیریت بحران استاندارى 
چهارمحــال و بختیارى گفــت: بارش هاى اخیر 65 

میلیارد تومان خسارت به چهارمحال و بختیارى وارد کرد. 
به گزارش ایسنا، ستار فرهادى با اشاره به اینکه به بخش هایى 
از اســتان بر اثر بارش هاى اخیر و جارى شــدن سیالب 65 
میلیارد تومان خســارت وارد شده است، اظهار کرد: خدمات 
زیربنایى از جمله جاده ها، آب، برق و احشــام در جریان این 

سیل خسارت دید.
وى افــزود: از این میزان 15 میلیارد تومان مربوط به ســیل 

روستاى سیدمحمد بخش منج شهرستان لردگان است.
فرهادى با اشــاره به مشکالت پیش آمده براى مردم به دلیل 
جارى شدن سیل در بخش هاى مختلف این استان، تصریح 
کرد: خســارت هاى به وجود آمده از طریق مسئوالن مربوطه 
تعیین و به منظور اجراى اقدام هاى الزم میزان خســارت در 

این زمینه به مسئوالن استانى و ملى اطالع داده شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استاندارى در پایان بر ضرورت 

رعایت ساخت و سازها در حریم رودخانه ها تأکید کرد. 

     

رقیه توســلى این بار با رمه اى که روان شده سمت 
ییالق و با هزاران گوســفند، پا به پا مى شویم. همسفر با 
چوپانان پیاده اى که اهل و عیال و بار و بنه شان را جلوتر 

با ماشین فرستاده اند به ارتفاعات.
مقصدشــان نمارســتاق و زیار و پلور و خشــواش است. 
مى گوینــد، مقصــد دیگران هم َهلى چال و گزنا ســرا و 

لویجان و بهرستاق است.
نیمه اردیبهشــت را دیگر همه مى دانند، فصل کوچ است. 
که دامداران زنگوله ها را مى آورند و سفر به مراتع خنک تر 

و سبزتر و پرعلوفه تر آغاز مى شود.
در آب و هواى ملیح و آفتاب نزده شمال، باز رسماً مستند 
«کوچ» کلید مى خورد. با گله اى ســرحال و چابک که در 
ازدحام به پیش مى روند و بــا دامداران کوچک و بزرگى 
که پس و پیش رمه، پیداشــان اســت. چوب بر دوش و 

تبر به دست. 
در جمعیت عشایر و احشام به راه مى افتیم و نگاه مى کنیم 
به سگ هاى نگهبان که تک و توك پارس مى کنند و انگار 
مى خواهند، شغلى را یادآور شوند که نسل ها به ارث رفته 
و هنوز نفس مى کشــد؛ برخالف مدرن و ماشــینى شدن 
دنیا. بــه چهارپایان زنگوله دار چشــم کوچولو که بع بع 
کنان در حرکت اند. به بزها و گوسفندانى که آرام اند و گاه 
شاخه اى را در مســیر به دهان مى برند و گاه مى ایستند 

براى شیر خوردن بزغاله هایشان.
بهار را با ایلى کوچنده همراه شــدن، پُراز لطف است. تازه 
آنجاست که درمى یابیم رمه گردانى تا جغرافیایى ییالقى، 

ناگفته و زیر و بم و زیبا و ســخت، بسیار دارد... با مردان 
و زنانى که زندگى شــان قشــالق و ییالق و سیاه چادر و 
آالچیق است، همراه شده ایم. با آنان که در سرنوشت شان 

حک شده؛ عشایر.
آرامش طبیعت و همراهى بــا چوپانان خونگرم، همه اش 

حدیث آرامش است. بودن در اردیبهشت آزادى که بشود 
بــه آن جنب و جوش گله اى بــزرگ را اضافه کرد. چرا و 

اُتراق را اضافه کرد.
مســیربلدى گله داران را اضافه کرد. از اینکه بى نقشه و 
گوگل مپ و سرچ و ردیاب، تندتند از پیچ جنگل و جاده 

و رودخانه، اعضا و احشــام را عبور مى دهند. سختى ها را 
نمى بینند و از چهره گلگون شان، لبخند گم نمى شود.

چوپانان کوچنده، مردمان پُر حس و عمیقى هستند. کم 
حرف مى زنند و زیاد تکاپو دارند. تازه نى هم مى نوازند.

مى گویند قــوم و خویش اند و اهل یک طایفه. مى گویند 
کوچ بهاره و مال هایشــان را دوســت دارند و با ُحجب و 

شکر اضافه مى کنند: شغل شان، شغِل انبیاست.
باور کنید حشــر و نشــر و معاشــرت زیر سقف آسمان، 
اتفاق خوبى اســت آن هم وقتى پیاده روى ات همقدم با 
بره هاى بازیگوشــى مى شود که هر چند کیلومتر، خود را 
از رودخانه زالل مسیر سیراب مى کنند و گاه از تپه اى باال 

مى روند و خیال پایین آمدن ندارند.
با رمه اى که روان شــده ســمت ییالق، پا به پا مى شویم. 
لطافــت و عطوفــت خاصى مــى آورد اینکــه آدم، خود 
واقعى اش را بگذارد در شــهر و با یک کوله پشتى، انسان 
دیگرى شــود. تجربه اى را بیندوزد که همگان شانس اش 

را ندارند. 
حاال که آمده ایم بایــد همه چیز را ببینیم. حتى پیش پا 
افتاده تریــن لحظات این همراهــى و بودن را. حتى رنگ 
گوســفندان سیاه و ســفید و قهوه اى را. اینکه کوچ فقط 
آغاز مى شــود، اما هرگز به پایان نمى رســد. هیچ دوره و 

هیچ فصل و هیچ سالى.
مى گویند: نمارستاق و زیار و پلور و خشواش نزدیک است.

میهن على اصغر احمدى، رئیس ســتاد انتخابات گفت: 56 
میلیــون و 410 هــزار و 234 نفر واجدان شــرایط حضور در 
انتخابات 29 اردیبهشت هستند که از این تعداد یک میلیون و 

350 هزار و 294 نفر رأى اولى خواهند بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى وزارت کشور، وى گفت: طبق 
قانون، مالك جمعیت هر روستا و شهر براى برگزارى انتخابات 
و تشکیل شوراهاى شهر و روستا آخرین سرشمارى مرکز آمار 
ایران است و بر همین اساس، جمعیت همه روستاها و شهرها 
بر پایه سرشمارى که در ســال 95 انجام شده به فرمانداران و 

بخشداران ابالغ شده است.
وى ادامه داد: حدود 55 میلیون نفر در انتخابات سال 94 واجد 
شرایط رأى دادن بودند که در این 15 ماهه شمارى از هموطنان 
دار فانى را وداع گفتند، ولى شــمار رأى اولى ها هم به واجدان 
شرایط اضافه شده و تعداد واجدان شرایط به 56 میلیون و 410 

هزارو 234 نفر رسیده است.
براساس قانون، همه کسانى که متولد 29 اردیبهشت 78 و قبل 
از آن هستند با در دست داشتن اصل شناسنامه و شماره ملى 

مى توانند در انتخابات شرکت کنند.
از همه واجدان شــرایط دعوت مى کنم که با در دست داشتن 
اصل شناســنامه و شــماره ملى خود در 29 اردیبهشت پاى 

صندوق هاى رأى حاضر شوند.
معاون سیاسى وزیر کشور با اشاره به اینکه ممکن است برخى 
از هموطنــان براى تعویض شناســنامه اقدام کرده باشــند یا 
شناســنامه آن ها مفقود شده باشد، خاطرنشان کرد: من از این 
افراد مى خواهم به ثبت احوال مراجعه کنند و شناسنامه خودرا 

دریافــت کنند و این کار را به روز انتخابات موکول نکنند. ثبت 
احوال هم در این زمینه آمادگى کامل دارد. احمدى همچنین 
افزود: در داخل کشــور هیچ کس نمى تواند با ارائه گذرنامه در 
انتخابات شرکت کند، اما هموطنانمان در خارج از کشور چنانچه 
شناسنامه نداشــته باشــند، قانون به آن ها اجازه داده است با 

گذرنامه در انتخابات ریاست جمهورى براى یک بار شرکت کنند.

 انتخابات در 1200 شهر و 39 هزار روستا 
رئیس کمیته حقوقى ستاد اتخابات کشور نیز گفت: در این دوره، 
براى بیش از 1200 شــهر و 39 هزار روستا انتخابات شوراهاى 

اســالمى و براى چهار حوزه انتخابیه، انتخابات میان دوره اى 
مجلس شــوراى اســالمى براى انتخاب چهار نماینده مجلس 
شوراى اســالمى برگزار مى شود و در 140 کشور صندوق اخذ 
رأى انتخابات ریاست جمهورى مستقر مى شود که در این زمینه 

برنامه ریزى هاى الزم انجام شده است.

زیار و پلور و ِخشواش نزدیک است

آغاز کوچ بهاره...
فردا حماسه دوازدهم رقم مى خورد

56 میلیون نفر واجد شرایط حضور در انتخابات هستند
فردا برگزار مى شود

انتخابات میان دوره اى مجلس 
در چهار شهر کشور

انتخابات میــان دوره اى دهمین دوره  میهن: 
مجلس شوراى اســالمى همزمان با انتخابات 
ریاســت جمهورى و شــوراهاى اسالمى شهر 
و روســتا در روز 29 اردیبهشــت 96 برگزار 

مى شود.
در ایــن انتخابات میــان دوره اى براى انتخاب 
نماینــده در حوزه هاى بندرلنگه، پارســیان و 
بســتک در هرمزگان، «اهر و هریس» و «مراغه 
و عجب شــیر» در اســتان آذربایجان شــرقى 
و اصفهــان که در هفتم اســفند 94 موفق به 
کسب آراى الزم نشده بودند، رأى گیرى انجام 

مى شود.

من در انتخابات شرکت مى کنم، چون 
نمى خواهم بدخواهان چشم طمع به این 

مرز و بوم داشته باشند.
اگر با اقتصاد مقاومتى پیروز میدان 

کارآفرینى شویم، آن موقع است که باید 
افتخار کنیم به اقتصاد مقاومتى عمل کرده ایم

بــرش

نظام تعلیم و تربیت باید اصالح شود، 
جذب دانشجو باید هدفمند شود. نگرش 

دانش آموزان به دانشگاه باید تغییر کند، 
مدرك گرایى باید برطرف شود و به طور 

خالصه علم را براى خود علم 
باید فرا گرفت

بــرش
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اخبار

معاون عمرانى فرماندار:
بلیت اتوبوس هاى اصفهان هنوز گران نشده است

اصفهان- خبرنگار قدس: معاون عمرانى فرماندار اصفهان با اعالم اینکه مصوبه افزایش 
نرخ اتوبوس در اصفهان به شــوراى حل اختالف ارجاع شده است، تأکید کرد: هنوز نرخ 

بلیت اتوبوس هاى اصفهان گران نشده است.
سید ابوالفضل موسوى در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: در روزهاى پایانى سال گذشته، 
شوراى اسالمى شهر اصفهان مصوبه افزایش تا سقف 15درصدى نرخ کرایه اتوبوس را به 
فرماندارى ارسال کرد، اما فرماندارى اصفهان هشتمین روز فروردین ماه 96 مخالفت خود 

را با این مصوبه اعالم و آن را به شوراى شهر بازگردانده است.
وى تصریح کرد: شوراى اسالمى شهر اصفهان براى دومین بار و در تاریخ 18 فروردین ماه 
ســال جارى بر مصوبه خود در خصوص افزایش تا سقف 15 درصدى نرخ کرایه اتوبوس 
اصرار کرده، اما با توجه به اینکه این مصوبه با سیاســت هاى ابالغى دولت در بودجه کل 

کشور مغایرت دارد، فرماندارى این مصوبه را به شوراى حل اختالف ارسال کرده است.
معــاون عمرانى فرماندار اصفهان با بیان اینکه نرخ تورم در بودجه ســال 96 دولت 8/7 
برآورد شــده و افزایش نرخ کرایه اتوبوس حداکثر تا 10 درصد قانونى است، ادامه داد: در 
شهر اصفهان 154 خط اتوبوسرانى وجود دارد، اما تنها در بعضى از خطوط افزایش قیمت 

اتفاق مى افتد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن:
حرم خواهر امام رضا(ع) در رشت براساس معمارى اسالمى 

بازسازى مى شود
رشت- خبرنگار قدس: مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با ابراز رضایت از عملکرد 
شــهردارى رشــت در خصوص بازآفرینى محله خواهر امام رضا(ع) رشت اظهار داشت: 

شهردارى رشت در بقعه داناى على نیز فضاسازى خوبى انجام داد.
حجت االسالم ولى اهللا عادلى با بیان اینکه بقعه متبرکه فاطمه اخرى خواهر امام رضا(ع) در 
رشت با قدمت چند صدساله، سال ها مورد توجه نبود، اظهار داشت: انتظار مردم این است 
که بقعه متبرکه خواهر امام رضا(ع) در رشت، محور توسعه در رشت باشد و این نگاه در 

شهردارى رشت و شوراى اسالمى شهر رشت وجود دارد.
وى با بیان اینکه مغازه هاى اطراف حرم فاطمه اخرى جزو اموال این حرم اســت، تصریح 
کرد: در این خصوص جلساتى برگزار شده تا براساس قوانین به توسعه و فضاى مجموعه 
حرم اضافه شود. عادلى اذعان داشت: مردم عالقه مند هستند از مسیر زرجوب تا پشت 
پارکینگ حرم مطهر بازگشایى شود و در این مورد صحبت هایى شده و در طرح قرار گرفته 
است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیالن از بازسازى ساختمان بقعه متبرکه فاطمه 
اخرى خواهر امام رضا(ع) در رشت براساس معمارى اسالمى خبر داد و گفت: نقشه این 

طرح آماده شده و در اختیار شهردارى قرار گرفته است.

مدیر کمیته امداد کبودرآهنگ:
کالس هاى فرهنگى تربیتى براى بانوان مطلقه در همدان 

برگزار شد
قدس: مدیر کمیته امداد شهرســتان کبودرآهنگ از برگزارى کالس هاى آموزشى 

فرهنگى تربیتى بانوان مطلقه همدان خبر داد.
محمود ابراهیمى افزود: در اردوگاه فجر اســتان همــدان کالس هایى با موضوعات 
تربیت فرزند و ســبک زندگى دینى و مهدویت در اردیبهشــت ماه امســال برگزار 

شده است.
مدیر کمیته امداد شهرســتان کبودرآهنگ با بیان اینکه در ابتداى ســال 96 واحد 
فرهنگى کمیته امداد شهرســتان کبودرآهنگ در خصوص برپایى اردوهاى زیارتى 
فعال بوده است، گفت: از ابتداى سال جارى تاکنون اردوى آموزشى تربیتى به مشهد 
مقدس براى 20 نفر با هزینه یک میلیون و 440 هزار ریال و برگزارى اردوى عتبات 
عالیات براى 13 نفر از زنان سرپرســت خانوار با هزینه نفرى 7 میلیون و 900 هزار 

ریال انجام شده است.
ابراهیمى در خصوص اقدام هاى حوزه فرهنگى کمیته امداد در ســال گذشــته نیز 
خاطرنشــان کرد: 209نفر با هزینه 258میلیون و 60هزار و 858 ریال به اردوهاى 

آموزشى تربیتى جوانان اعزام شدند.

اخبار

یک مسئول در شهردارى اعالم کرد:
شاهین شهر شهر آلوده اصفهان 

اصفهان - خبرنگار قدس: مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین 
شهر گفت: شاهین شهر یکى از شهرهاى آلوده استان اصفهان به شمار مى رود که با توسعه 

فضاى سبز، این آلودگى ها تا حدودى کاهش یافته است.
حمیدرضا فدایى در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از این رو تقویت بنیه فضاى سبز و ایجاد 

تسهیالت براى نگهدارى آن از اهداف تشکیل این سازمان است.
وى با اشاره به اینکه طى چهار سال گذشته 90هکتار فضاى سبز در شاهین شهر ایجاد 
شده است، گفت: شاهین شهر یکى از شهرهاى آلوده استان اصفهان به شمار مى رود که با 

توسعه فضاى سبز این آلودگى ها تا حدودى کاهش یافته است.
وى با ابراز نگرانى از اینکه در حال حاضر مشکل کم آبى، گریبانگیر بسیارى از شهرها شده 
و شاهین شهر نیز از این بحران مستثنا نبوده است، گفت: مدیریت و استفاده صحیح از 
منابع آبى در دســتور کار سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان قرار گرفته و 

تاکنون اقدام هاى زیادى براى مدیریت منابع آبى در این شهر انجام شده است.
فدایى یادآور شد: شاهین شهر اولین شهر کشور بود که از بازچرخانى پساب فاضالب براى 
آبیارى فضاى سبز استفاده کرد و در واقع یکى از زیست محیطى ترین اقدام سازمان به 

شمار مى رود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن:
تشکل هاى ایثارگرى بازوان کارآمد نیازهاى ایثارگران 

هستند 
رشــت- خبرنگار قدس: مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان گیالن گفت: 
تشکل هاى ایثارگرى مى توانند، نیازهاى واقعى ایثارگران را تشخیص و به عنوان بازوهاى 

کارآمد همواره کمک حال بنیاد باشند .
عبداهللا پاکارى با بیان اینکه همه ما وظایفى در قبال ایثارگران و همچنین اشاعه فرهنگ 
ایثار و شهادت داریم، اظهار کرد: ظرفیت تشکل ها و استفاده از این ظرفیت به نفع جامعه 

ایثارگرى است.
وى به قانون جامع خدمات رســانى به ایثارگران اشــاره و خاطرنشان کرد: تشکل هاى 
ایثارگرى از همه گروه هاى ایثارگرى تشــکیل شــده اند. بنابراین به همه ابعاد نیازهاى 
ایثارگران آشــنایى داشته و مى توانند با بهره مندى از مهارت و تخصص ایثارگران دانش 

آموخته خود در طراحى لوایح و طرح ها و همچنین تصویب قوانین کمک مؤثرى کنند.
پاکارى افزود: در مناســبت هایى که با همکارى تشکل هاى ایثارگرى انجام شده، شاهد 
ارتقاى سطح کمى و کیفى فعالیت ها بوده ایم. این تجربیات نشان مى دهد که تشکل هاى 
ایثارگرى به بلوغى رســیده اند که هم از حیث ارائه فکر و طرح نو و هم از حیث تحلیل 

مسائل و همچنین اجراى برنامه ها مى توانند در کنار بنیاد باشند.

مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیارى:
مدرسه علمیه خواهران در بروجن راه اندازى مى شود

 شــهرکرد: مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیارى، راه اندازى 
مدارس ســطح 3 در شهرســتان ها را از اولویت هــاى مدیریت حوزه علمیه 
خواهران این اســتان بیان کرد و گفت: اگر مى خواهیم طالب براى ادامه تحصیل در 

استان بمانند، باید شرایط سطوح عالى را در استان فراهم بیاوریم.
 حجت االســالم والمســلمین رحمانى در نشســت با اعضاى امناى مدرسه علمیه 
الزهرا(س) بروجن با اشــاره به اینکه مدیریت حــوزه علمیه خواهران چهارمحال و 
بختیارى از سال 90 کار خود را در استان آغاز کرد،  خاطرنشان کرد: به لطف الهى 
در این مدت توانســتیم شمار مدارس اســتان را از 4 مدرسه به 9 مدرسه  افزایش 

دهیم.
حجت االســالم رحمانى، مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیارى با بیان 
اینکه طبق بررســى هاى به عمل آمده باید تا ســال 1400 بــه ازاى هر یکصد زن، 
یک طلبه در کشــور وجود داشته باشد و این چشم انداز حوزه هاى علمیه خواهران 
اســت، تصریح کرد: هم اکنون با احتســاب طالب شــاغل در این اســتان، به ازاى 
هــر 250 نفر یــک طلبه وجود دارد که در آینده به نرم مورد خواســته کشــورى 

خواهیم رسید.

� ا��خابات
  دعوت امام جمعه قم 

براى حضور حداکثرى مردم در انتخابات

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و امام 
جمعه قم با صدور پیامى، از مردم همیشه در صحنه ایران 
دعوت کرد تا با حضــور حداکثرى در انتخابات پیش رو، 
پاســخى کوبنده به دسیسه هاى دشمنان انقالب و اسالم 

ناب دهند.
آیت اهللا ســید محمد ســعیدى در پیام خود آورده است: 
«ملت شــریف، مؤمــن و انقالبى ایران؛ دشــمن همواره 
مى خواهد با دسیســه و ایجاد تفرقه به اسالم ناب و نظام 
مقدس و آرمان هاى امام امــت و انقالب ضربه وارد کند. 
شما ملت بیدار و همیشه در صحنه ان شاءاهللا بار دیگر با 
حضور قاطع در پاى صندوق هاى رأى و انتخاب شخصیتى 
انقالبى، دلسوز نظام، پشتیبان دستاوردهاى نظام اسالمى 
و حامى محرومان و مســتضعفان، به توطئه هاى دشمن 

پاسخى کوبنده خواهید داد.» 

  3700 نیروى پلیس ایالم امنیت 
انتخابات را بر عهده دارند

ایالم- خبرنگار قدس: رئیس پلیس پیشگیرى فرماندهى 
انتظامى اســتان ایالم گفت: 3700 نیروى پلیس اســتان 
ایالم، به صورت مستقیم و غیرمستقیم وظیفه تأمین امنیت 

انتخابات را برعهده دارند.
سرهنگ جالل میرزابیگى اظهارداشت: همزمانى دو انتخابات 
و شرایط حســاس منطقه برگزارى این انتخابات را حساس 

کرده است.

  مردم تخلفات انتخاباتى را اطالع 
دهند

رشت- خبرنگار قدس: کمیته اطالع رسانى ستاد انتخابات 
فرماندارى رشت با بیان اینکه صیانت از آراى، مردم رسالت 
شرعى و قانونى این نهاد است، گفت: مردم تخلفات انتخاباتى 

را به شماره تلفن 34222 اطالع دهند.
این کمیته اعالم کرد: با توجه به اینکه صیانت از آراى مردم 
به عنوان «حق الناس» مطرح اســت. بنابراین شــرکت در 
انتخابات هم از یکســو یک حق اجتماعى و از ســوى دیگر 
یک تکلیف ملى است و بر همین اساس، وظیفه همه نهادها 
و دستگاه هاى حاکمیتى، صیانت از این حقوق و تکالیف ملى 

و اجتماعى است. 

  برگزارى جشن رأى اولى ها در یزد 

تســنیم، یزد: جشــن بزرگ رأى اولى هاى یزد  با اجراى 
برنامه هاى شــاد و جذاب ویژه پسران باالى 18 سال در یزد 

برگزار شد.
در ایــن برنامه، شــاعر و خواننده ارزشــى، محمد صادق 
آتشى به اجراى زنده موسیقى و آهنگ هاى ملى و مذهبى 

جذاب  پرداخت.
مســابقه و اهداى جوایز ارزنده از دیگر برنامه هایى بود که 
براى این جشن در نظر گرفته شــده بود و رأى اولى ها از 

آن بهره مند شدند.

  ثبت 50 تخلف انتخاباتى در سیستان 
و بلوچستان

ایرانشهر - خبرنگار قدس: معاون پیشگیرى از وقوع جرم 
دادگسترى سیستان و بلوچستان ازثبت 50 تخلف انتخاباتى 

دراستان خبر داد.
حمیدیان گفت: این موارد در ستاد پیشگیرى از تخلفات به 

ثبت رسیده و براى شمارى، پرونده تشکیل شده است.
وى افزود: سوء استفاده سه تن ازمقام هاى اجرایى شهرستان ها 
از امکانات ادارى و دیوار نویسى از جمله این تخلفات است که 

با دو نفر از دیوارنویسان برخورد شده است. 

  انصراف 314نفر از داوطلبان شوراهاى 
شهر و روستایى یزد

یزد - خبرنگار قدس: رئیس ســتاد انتخابات استان یزد 
گفت: شمار داوطلبان انتخابات شوراها در این استان 3470 
نفر بوده که تا روز چهارشــنبه 314 نفر انصــراف داده اند 
که 150 نفر مربوط به شــوراهاى شهر و 164 نفر مربوط به 

شوراهاى روستایى است.
محمد على طالبى همچنین از آمادگى کامل مســئوالن 
و دســت اندرکاران ذى ربط براى برگزارى انتخابات سالم 
و قانونمنــد خبر داد و افزود: اقــالم انتخاباتى به ازاى هر 
شــعبه توزیع شده و عوامل انتخابات، آموزش هاى الزم را 

فرا گرفته اند.
وى با اشــاره به برخى تخلفات تبلیغاتى در اســتان اظهار 
داشت: تخلفات نســبت به دوره گذشته 30 درصد کاهش 
داشــته و هم اکنون فضاى خوب و آرامى بر روند تبلیغات و 
فضاى انتخاباتى استان حاکم است و همکارى و تعامل خوبى 

بین دستگاه ها وجود دارد.
وى تصریح کرد: در برگزارى انتخابات استان بیش از 24هزار 

نفر مشارکت دارند.
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خون هــاى پاکى مى دانم که وجب به وجــب این خاك را با 
عطر دل انگیزشان معطر کرده اند.

وى با بیان اینکه براى شــرف و استقالل و آزادى این مرز و 
بوم، رنج ها، جان ها و درد هاى بســیارى هزینه شــده است، 
مى افزایــد: براى اداى دین به شــهدا نیز بایــد در انتخابات 

شرکت کرد. 

یکى از دانشــجویان رشــته پزشــکى هم مى گویــد: من در 
انتخابات شــرکت مى کنم تا با موفقیت کشورم را ثبت کنم.

وى بــا بیان اینکــه در هیچ جاى دنیا شــرکت در انتخابات 
به معناى تأیید کســى نیســت، مى افزاید: بــراى همه مردم 
منتخب میدان انتخابات محترم اســت، چراکه آینده بچه هاى 

ایران  زمین اصل است.

جوانى هم که از نزدیکان یکى از نامزدهاى شــوراى اسالمى 
شــهر است، مى گوید: من در انتخابات شرکت مى کنم تا همه 
شــهروندان، صرف نظــر از تعلق فکرى، جایــگاه اجتماعى، 
داشــتن یا نداشــتن قدرت و پول، در مقابــل قانون به طور 

شوند.  انتخاب  یکسان 
وى بــا بیــان اینکه اعتقاد دارم ســربلندى، عــزت و اقتدار 
ایران زمیــن نیازمند مشــارکت همه شــهروندان، صرف نظر 
از دیدگاه هــاى سیاســى و اجتماعى اســت، مى افزاید: رأى 
مى دهم تا خرد جمعى جایگزین خودبینى و خود شــیفتگى 

برخى سیاست  بازان شود. 
بــه گفته وى مردم ایران رأى مى دهند چــون بر این باورند 
توســعه همه جانبه کشور صرفاً به دست زنان و مردان دلسوز 

این آب و خاك میسر است. 

مبارزه با فساد دولتى
جوان 28 ســاله که پزشــک عمومــى اســت در این باره 
مى گویــد: مبارزه با فســاد دولتــى را ســرلوحه کارم قرار 
مى دادم. راه مبارزه با فســاد، انتصاب مدیران الیق و متعهد 
و شفاف سازى انجام امور اقتصادى در دولت و دستگاه هاى 

است. اجرایى 

یک کارشناس بازرگانى در پاسخ به این سؤال اظهار مى دارد: 
جلوى رشــد بى رویه تورم را مى گرفتم، گرانى، رکود و تورم 

در حال حاضر مشکل اساسى کشور است.
مرد میانســالى که خود را بازنشســته دولت معرفى مى کند 
نیز مى گوید: عدالــت اجتماعى به معناى از بین بردن فاصله 

طبقاتى را مورد توجه قرار مى دادم.
فرد دیگرى که از بازنشستگان نیروهاى مسلح است، انتخاب 
وزراى صالح و ساده زیست و پرهیز از تجمل گرایى و اشرافى 

گرى را دغدغه خود در پاســخ به این سؤال عنوان مى کند.
معلم بازنشســته اى هم مى گوید: من برنامه هایم را با جدیت 
و واقعیــت بیان مى کردم، نســل جوان را مــورد توجه قرار 

مــى دادم، اما به آنان وعده توخالى و بیهوده نمى دادم.
یک فروشــنده پوشــاك نیــز رئیــس جمهــور را منتخب 
همــه مــردم مى دانــد و تأکیــد مى کنــد: من اگــر رئیس 
جمهــور بــودم خــودم را جاى قشــر ضعیف مى گذاشــتم 
و آن گاه بــراى زندگى مــردم و تأمین مخــارج و هزینه ها 

مى گرفتم. تصمیم 

 تعامل سازنده با دنیا
مرد میانســالى که خود را تاجر خشــکبار معرفى مى کند نیز 
معتقد اســت: تعامل ســازنده با دنیا باید در اولویت کارهاى 
رئیس جمهور باشــد، زیرا در مدیریت جهانى سایر کشورها، 
تجربیــات مفیدى وجود دارد که با فرهنگ و آداب و رســوم 

کشــور ما سازگار است و باید از آن ها بهره برد.
مهنــدس عمرانى کــه تازه به بحث ما پیوســته اســت نیز 
خاطرنشــان مى کند: خروج اقتصــاد از انحصار دولت و توجه 
به بخش خصوصى و تعاونى از جمله برنامه هاى اساســى من 

در این زمینه است.

توجه به صنایع مادر
یک پزشــک متخصــص نیز تأکیــد مى کنــد: کار خوب دو 
خصوصیــت دارد: برنامه خوب براى ارائــه، مدیران توانمند 
جهــت اجرا، برنامه خوب و انتخاب مدیران متخصص و خبره 

در جهت اجراى برنامه ها از اولویت هاى من مى باشــد. 
یک بازنشسته صنعت فوالد مى گوید: به صنایع مادر که نقش 
اساســى در تولید صنعتــى و تأمین مواد اولیــه کارخانجات 

بیشتر توجه مى کردم. دارند 
یک نظامى شــاغل در نیروهاى مســلح اولویــت کارى خود 
را تقویت بنیه دفاعى و انســداد فیزیکــى مرزها و بخصوص 

مرزهاى شرقى کشور عنوان مى کند.
ورزشــکارى که از صــرف هزینه هاى گزاف و بــى بازده در 
ورزش کشــور انتقاد دارد نیــز مى گویــد: ورزش حرفه اى، 
قهرمانى و همگانى را با شــاخص هاى استاندارد جهانى خود 
گســترش مى دادم، امروز اقتصاد و پــول به اهداف ورزش و 

بخصوص قهرمانى ضربه زیادى وارد کرده است.
جوان دانشــجویى که در رشــته اقتصاد تحصیل مى کند هم 
یادآور مى شــود: از اســالم مقوله اقتصاد اسالمى رادر پیاده 
کردن سیاست هاى اقتصادى بیشتر مورد توجه قرار مى دادم. 

براســتى چقدر مدیران ما با اقتصاد اسالمى آشنا هستند.

 اصالح نظام تعلیم و تربیت 
یک آزاده دوران دفاع مقدس  نیز در پاســخ به این پرســش 
معتقد است: دولت جمهورى اســالمى ایران، دولت مقاومت 
اســت. این روحیه باید در بین نوجوانــان و جوانان بیش از 

تقویت شود.  پیش 
از اســتاد دانشــگاهى این ســؤال را مى پرســیم در جواب 
مى گویــد: نظــام تعلیم و تربیــت باید اصالح شــود، جذب 
دانشــجو باید هدفمند شود. نگرش دانش آموزان به دانشگاه 
بایــد تغییر کند، مدرك گرایى باید برطرف شــود. و به طور 

خالصــه علم را براى خود علم باید فرا گرفت.
یــک کارشــناس مدیریت نیــز در ادامه بحث نظــر خود را 
ایــن گونــه بیان مى کنــد: مهم ترین مشــکل دولــت، خود 
دولــت اســت، انحصارات دولت اســت، تصمیمــات مدیران 
دولتى اســت، یک اقدام عاجــل در مدیریت هاى دولتى باید 

صورت گیرد. 
یک مهندس برق عنوان مى کند: ارتباط دانشگاه با صنعت را 
قوى تر مى کردم. دانش آموختگان دانشــگاه ها باید در همین 
کشــور خدمــت کنند. صنعت بایــد از خروجى دانشــگاه ها 

کند. استفاده 



گزارش قدس براى بهارستانى ها به ثمر نشست

رفع مشکل 15 ساله 15 مترى «فتح آباد»
مهناز خجسته نیا   امروز با گذشت کمتر 
از یک ماه پس از درج گزارش قدس مشکلى از 
محله بهارستان برطرف مى شود که نزدیک به 

دو دهه باعث عذاب اهالى بود.
اهالى ســاکن در 15 مترى دوم محله فتح آباد 
مشهد تاکنون مجبور بودند در زمستان با گل و 
الى و در تابستان با خاك و خاشاك آنجا کنار 
بیایند و در تمام ایام ســال هم با آلود گى هاى 

زیست محیطى آنجا دست و پنجه نرم کنند.
البته تاکنون بارها وعد ه هایى از سوى مسئوالن 
براى سروســامان د اد ن بــه اوضاع این محله 
د اد ه شــد ه بود، اما 15 ســال گذشت و «آش 
همان  آش و کاســه همان کاسه» بود! این در 
حالى اســت که «فتح آباد» محله اى درســت 
پشــت همه زرق و برق هاى حاشیه کمربند 
صد مترى و د ر یک وجبــى آباد انى بازارهاى 

سپاد است.
به گفته اهالى، همه مشکالت این محله واقع در 
فتح آباد یک طرف و اوضاع 15 مترى دوم فتح 

آباد طرف دیگر است.
آنان مى گویند این محله از همه امکانات شهرى 
فقط نام شــهر را ید ك کشید ه در حالى که 
هیچ ســهمى از شهر و شهرنشینى ند ارد. اما 
خرسندیم که حاال با پیگیرى هاى قدس، اهالى 
این محله خبرهاى خوشى را دریافت کرده اند 

که البته متأسفانه نیمه کاره رها شده است.
حدود یک ماه از زیرســازى ایــن 15 مترى 
براى آسفالت مى گذرد و همه اهالى خوشحال 
از بهره مندى خدمتى هســتند که به همت 

روزنامه قدس رقم خورده است.
روز گذشــته که بنا به دعوت اهالى راهى این 
محله شــد یم، شــاهد اوضاعى بود یم که باید 

سریع تر به د اد آن برسند.
جد ول گذارى سیمانى و زیرسازى 15 مترى 
بســیار زیبا به اتمام رسید ه، اما معطل ماندن 
براى آســفالت د غد غه اى اســت که اهالى از 

فراموشى آن نگران هستند.

  امیدى که با صبر 15 ساله ناامید ماند
یکى از اهالى مى گوید: امیدوار شدیم که صبر 
15 ساله ما که با همین خاك و زباله ها زندگى 
را ســر کرده بودیم به نتیجه رسیده، اما حاال 

امیدمان ناامید شده است.
او که شرایط زندگى در این محله از کالنشهر 
مشهد را بدتر از زاغه نشینى در مناطق محروم 

عنوان مى کند، مى افزاید: ســاکنین این محله 
هنوز تکلیفشان روشن نیست که اینجا شهر 

است و آنان شهروند هستند یا اینکه...
یکى دیگر از ساکنین هم از رسیدگى نکردن به 
زمین هاى رها شده گالیه مى کند و مى افزاید: 

مگر مى شود یک طرف بلوار 
مســکونى و جــزء محد ود 
ه شــهر باشد و طرف دیگر، 
بیابان و خارج از حریم شهر 

باقى بماند.
به گفته وى معلوم نیســت، 
ســاکنین اینجا تا کى باید 
صبر کنند کــه طرف دیگر 
هم جزء بافت مســکونى و 

آباد شود.
زن جوانــى هــم مى گوید: 
مترى  اهالــى 15  بیشــتر 
فتح آباد عطــاى زند گى د 
ر ایــن محله را بــه لقایش 

بخشــید ه اند و بناچار خانه هاى خود را خالى 
کرد ه اند.

وى با بیان اینکه زندگى در این محله با اعمال 
شاقه همراه است، مى افزاید: این د ر حالى است 
که محله فتح آباد جزء اولین شهرك هایى است 

که در مشهد شکل گرفته است.
یکــى از کســبه اى کــه تاکنــون مکاتبات 
زیاد ى براى رفع مســایل این محله انجام د اد ه 
نیز مى گوید: متأسفانه این تعلل ها باعث شد ه 
تا شمار زیادى از ساکنین این محله با انشعاب 
غیر مجاز از برق، آب و حتى 
گاز به صورت رایگان استفاده 

 کنند.
وى با بیــان اینکه بارها این 
موضوع را به د ســتگاه هاى 
متولــى اطــالع د اد ه ایــم، 
متأســفانه  مــــــى افزاید: 
دســتگاه هاى خد مت رسان 
نه بــراى رفع مشــکل ما و 
نه درخصــوص جمع آورى 
انشــعابات غیــر مجاز هیچ 

کارى نمى کنند. 

  خبرهاى خوش شهردارى 
منطقه 2

گزارشــگر ما براى پیگیرى انتقادهاى مطرح 
شد ه از سوى اهالى این محله به سراغ مدیران 

اجرایى شهرد ارى منطقه دو مشهد مى رود.
مهنــد س انتخابــى معــاون فنــى و عمران 

شهرد ارى منطقه 2 در گفت وگو با گزارشگر ما 
خبرهاى خوشى براى اهالى مى د هد. 

وى با بیان اینکه قرارداد پیمانکار شــهرد ارى 
براى انجام زیرســازى این پروژه 3 ماهه بسته 
شده، مى افزاید: از زمان تحویل پروژه د ر تاریخ 
24 اسفند ماه ســال 95 پیمانکار باید ظرف 

مدت سه ماه آن را تحویل دهد.
وى نسبت به پیشرفت فیزیکى پروژه زیرسازى 
15 مترى دوم فتح آباد توسط پیمانکار اظهار 
رضایت مى کند و مى گوید: اهالى، هرگز نگران 
وقفه نباشــند چراکه اد امه زیرســازى معطل 
انجام آزمایش  هــاى الزم براى ریختن آخرین 

الیه زیرسازى است.
معاون فنى و عمران شهردارى منطقه 2 مشهد 
در ادامه مى افزاید: بــه محض تحویل پروژه 
زیرسازى نیز آسفالت 15 مترى دوم فتح آباد 

نیز انجام خواهد شد.
به گفته مهندس انتخابى، آســفالت این معبر 
نیز توسط خود شهردارى و حد اکثر در فاصله 
زمانى کمتر از 10 روز از اتمام زیرسازى انجام 

مى شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه شهردارى در 
ارائه خدمات به این محله هیچ کوتاهى نکرده 
اســت، اظهار مى د ارد: د لیل مشــکالت پیش 

محله فتح آباد مشهد 
از همه امکانات 

شهرى فقط نام شهر 
را یدك کشیده در 

حالى که هیچ سهمى 
از شهر و شهرنشینى 

ندارد
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  افزایش تقاضاى خرید در سامانه اتاق 
مبادالت سهام پدیده

قدس: در چند روز اخیر تقاضا براى خرید ســهام در اتاق 
مبادالت سهام پدیده شاندیز افزایش یافته است.

مدیر امور سهام شرکت پدیده شاندیز گفت: به دنبال شروع 
مقدمات راه اندازي ساخت و ساز، دریافت وجه کنسرسیوم 
بانکی و همچنین تبلیغات تلویزیونی در چند روز اخیر تقاضا 

براي خرید سهام افزایش یافته است.
عباســعلى طوســیان در خصوص وضعیــت معامالت اتاق 
مبادالت سهام پدیده افزود: از ابتداي فعالیت اتاق مبادالت 

تاکنون 72 هزار و 15 سهم مبادله شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شــوراى اســالمى 
نیزگفت: پدیده یکى از پروژه هاى ملى اســتانى اســت که 

خوشبختانه بعد از رکود در آستانه حرکت و رشد است.
ســعید باســتانى افزود: پروژه پدیده در چند سال اخیر با 
مشکالت زیر ساختى زیادى رو به رو بود که در حال حاضر با 
عزم ملى مسئوالن این مشکالت یکى پس از دیگرى از پیش 

روى این پروژه برداشته مى شود.
وى با اشاره به آغاز تبلیغات این پروژه در صدا و سیما اظهار 
داشت: با آغاز تبلیغات پدیده در صدا و سیما تا حد زیادى این 
اعتماد از دســت رفته مردم و سهامداران به پروژه باز گشته 

است.
وى ادامه داد: البته تبلیغات باید همزمان با آغاز پروژه و انجام 
معامالت رسمى خرید و فروش سهام در بورس باشد، چرا که 
مردم به آن چیزى که مى بینند اعتماد مى کنند و در خصوص 
پدیده باید مردم به چشم آغاز فعالیت هاى عمرانى پروژه را 

ببینند.
سخنگوى کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى 
گفت: به عقیده من ســاخت و سازها در پدیده باید حمایت 
شــود، چرا که با آغاز ســاخت و ســازها پروژه به سوددهى 
مى رسد و قیمت سهام نیز به طور حتم افزایش خواهد یافت.

در مناظره دیروز
 فحاشى رئیس صنعت، معدن و تجارت 

چهارمحال و بختیارى به خبرنگاران
با  شهرکرد- جهان بین نیوز: مناظره دانشگاه شهرکرد 
موضوع عملکرد دولت یازدهم و با حضور نمایندگان نامزدها 
روز گذشته درحالى برگزار شد که نعیم امامى رئیس سازمان 
صنعت معدن و تجارت در کسوت حامى دولت در دفاع از 

عملکرد دولت در این جلسه حاضر بود.
این در صورتى اســت که شــمار زیادى از غیردانشجویان 
براى اســتفاده از فضاى مناظره حاضر شده بودند و حال 
آنکه حضور در برنامه تنها با همراه داشتن کارت دانشجویى 

امکان داشت.
در این برنامه تریبونى براى خبرنگاران در نظر گرفته نشده 
بود، اما نکته قابل تأمل و تأسفبار این است که نعیم امامى 
پس از فرافکنى و فرار از پاسخگویى نسبت به نابودى صنعت 
استان و تعطیلى صنایع و افزایش آمار بیکارى و همچنین 
تناقضات گفتارى خود، اقدام به فحاشــى علیه خبرنگاران 

کرد.
امامى از اظهاراتى سخیف علیه ساحت خبرنگاران از جمله 
«تف به غیرت خبرنگاران منتقد!» اســتفاده کرد و عمًال راه 

دولتمردان را در فحاشى به منتقدان ادامه داد.

در مریوان اتفاق افتاد
  احضار مدیر رستوران 

در پى مسمومیت میهمانان عروسى
باشــگاه خبرنگاران، مریوان : رئیس کل دادگســترى 
کردستان گفت:رعایت نکردن موازین بهداشتى و استفاده 
از آب چاه در طبخ غذا، علت مسمومیت میهمانان عروسى 

در مریوان است.
رئیس کل دادگسترى گفت: براساس گزاراش هاى رسیده، 
در یکى از روســتاهاى شهرســتان مریوان میهمانان یک 
عروسى به علت نامشــخصى مسموم شده و به بیمارستان 
اعزام مى شوند.گروسى گفت: در این حادثه حدود 200 نفر 
مسموم شدند که 100 نفر از این افراد به بیمارستان مراجعه 
کرده و به صورت سرپایى درمان شدند و 15 نفر هم به علت 
شدت مسمومیت در بیمارستان بسترى شدند که متأسفانه 

در این ماجرا یک خانم 34 ساله فوت کرد.
این مقــام قضایى گفت: پــس از تحقیق و بررســى اولیه 
مشخص شــد که علت این مســمومیت ها رعایت نکردن 
موازین بهداشــتى و اســتفاده از آب چاه دــر تهیه غذاى 

رستوران بوده است.
گروسى ادامه داد: در این راستا پرونده قضایى در دادسرا 
تشکیل شده و افرادى نیز از رستوران طرح شکایت کرده اند.

  افتتاح بیمارستان 96 تختخوابى بى بى 
حکیمه خاتون(س)گچساران

 ایسنا، گچساران: وزیر بهداشت بیمارستان 96 تختخوابى 
بى بى حکیمه خاتون(س) و پایگاه اورژانس هوایى گچساران 

را افتتاح کرد.
عملیات ســاخت بیمارســتان بى بى حکیمه خاتون(س) 
گچساران از سال 86 آغاز شده بود که تا سال 93 حدود 60 
درصد پیشرفت فیزیکى داشت. این بیمارستان در زمینى 
به مساحت 30 هزار متر مربع و زیربناى 11 هزار متر مربع 
با اعتبارى افزون بر 350 میلیارد ریال در سه طبقه ساخته 
و تجهیز شده است. بیمارستان بى بى حکیمه خاتون(س) 
گچســاران با مشارکت مناطق نفتخیز جنوب ساخته شده 
و داراى بخش هــاى اورژانس، بســترى، جراحى، داخلى، 
اتاق هاى عمل، داروخانه، زنان و زایمان و سونوگرافى است.

همچنین پایگاه اورژانس هوایى گچســاران به منظور ارائه 
خدمات به بیماران و مصدومان با در اختیار داشــتن یک 
بالگرد مســتقر در فرودگاه این شهرســتان، با حضور وزیر 

بهداشت افتتاح شد.

نماینده مردم تبریز:
  دولت در احیاى ماشین سازى 

درمانده است
راه دانا،تبریز: نماینده مردم تبریز،اســکو و آذرشهر 
اظهار داشــت: واگذارى ماشــین ســازى بــه فوالد 
ورشکســته، یکى از بى تدبیرى هاى دولت فعلى بود. 
هیچ عقل ســلیمى، یــک کارخانه بحــران زده را به 

شرکت ورشکسته واگذار نمى کند.
محمد اسماعیل سعیدى نماینده مردم تبریز، اسکو و 
آذرشــهر در گفت وگو با «زیتون» با اشاره به ادعاهاى 
رئیــس جمهور مســتقر مبنــى بر افزایش ســرمایه 
گذارى هاى داخلى و خارجى در استان اظهار داشت: 
شــعار انتخاباتى از هر کســى بر مى آید، ما به عنوان 
مطلعین مسایل اســتان از افزایش سرمایه گذارى در 

استان بى خبریم. 
وى افزود: آقاى روحانى مى بایســت به صورت دقیق 
و مصداقى بــه ســرمایه گذارى هاى صــورت گرفته 
در آذربایجان شــرقى اشــاره مى کرد. تــا جایى که 
بنده مطلعم، طى چهار ســال گذشــته در این استان 

سرمایه گذارى جهشى صورت نگرفته است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر بیان کرد: دولتى 
که در احیاى ماشــین ســازى درمانده است، چگونه 
ادعاى افزایش ســرمایه گذارى مى کند. امروز یکى از 
کارخانه هاى مادر کشور به مصیبت تبدیل شده و ما از 

فرداى آن بى خبریم.
سعیدى گفت: ماشــین ســازى زمانى در خاورمیانه 
جــزو بهترین ها بود، اما امروز بــا بدهى و قرض اداره 

مى شود.

  نخستین گردهمایى بین المللى 
دیالیز و پیوند اعضا در شیراز 

گردهمایى  نخستین  شیراز:  خبرنگاران-  باشگاه 
بین المللى مشترك نفرولوژى، دیالیز و پیوند اعضا در 

شیراز برگزار شد.
ملک حســینى دبیر اجرایى این همایــش گفت: از 
مهم تریــن محورهاى این همایش، بیمارى هاى مزمن 
کلیوى، آســیب هاى حاد کلیــه، همودیالیز و دیالیز 
صفاقى، فشــار خون باال و بیمارى هاى عروقى و پیوند 

کلیه و کبد است.
ملک حسینى از حضور 30 متخصص و چهره شاخص 
پیوند عضو، قلب، کبد و کلیه از بیش از 9 کشور جهان 
در این همایش خبر دــاد و گفت: این متخصصان از 
کشــورهاى، ژاپن، اســپانیا، لبنان، پاکستان، سوریه، 
کانادا ، آمریکا و سوییس به همراه متخصصان داخلى 
از سراســر کشــور به تبادل جدیدترین تحقیقات و 

دستاوردهاى علمى - پزشکى مى پردازند.
وى به جایگاه باالى پیوند کبد شــیراز در دنیا اشاره 
کــرد و گفت: این مرکز پارســال بــا 560 پیوند کبد 
رکورددار مراکز پیوند کبد دنیا حتى مراکز پیشرفته 

بود.
رییــس انجمن نفرولوژى ایران گفت: دیابت و فشــار 
خون از علل اصلى و مهم بیمارى کبدى اســت که در 

نهایت منجر به دیالیز مى شود.
گنجى افزود: درمان پرفشارى خون و دیابت و تجویز 
رژیــم غذایى به این افــراد مى تواند مــا را در برنامه 

ریزى هاى بعدى سالمت و پیشگیرى یارى کند.

   احیاى پارك جنگلى30 هکتارى 
«ازنا»

ایســنا، ازنا: مدیرکل منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
لرستان گفت: پارك جنگلى ازنا نقش کلیدى در جذب 

سرمایه گذاران خواهد داشت.
شیرزاد نجفى در حاشیه بازدید از طرح احیاى پارك 
جنگلى 30 هکتارى ازنا (پارك سفید کوه) و ساختمان 
یگان حفاظت این شهرستان اظهار کرد: این بازدید به 
منظور بررسى مشکالت و احیاى پارك جنگلى سفید 
کــوه ازنا، نظارت بر غرس نهال و واکارى پارك با گونه 

  هاى غیر مثمر و مثمر انجام شد.
وى افزود: منابع طبیعى زیربناى اقتصاد مقاومتى است. 
بنابراین باید حفظ، احیاء، توسعه و بهره بردارى آن را 

جدى گرفت.
نجفى ادامه داد: پارك جنگلى سفیدکوه ازنا با مساحت 
30 هکتار تنها تفرجگاه طبیعى مردم این شهر است.

وى افــزود: ایــن پارك جنــگل به همــت اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى ســاخته شده، اما توسعه 
آن مشــارکت عمومى مردم و دستگاه هاى اجرایى را 

مى طلبد.
وى، جایگاه پارك جنگلى سفید کوه ازنا را براى مردم 
شــهر مهم توصیف کرد و گفــت: این پارك به عنوان
 تنها تفرجــگاه جنگلى مردم شــهر مى تواند، نقش 
کلیدى در جذب ســرمایه گذاران و گردشگران داشته 

باشد.

راه دانا، کرمان   کشــاورزان جنوب کرمان معتقد هســتند که چرخ صنعت و 
کشــاورزى منطقه نمى چرخد و محصوالت آن ها کماکان اسیر «خام فروشى» است و 

د ر این منطقه اقتصاد و اشتغال راکد است.
یکى از مشــکالت بر سر راه ارتقاى بهره ورى کشاورزى در شهرستان رودبارجنوب، 

نبوِد کارخانه ها و کارگاه هاى صنایع تبدیلى و نبود بازار مناسب فروش است.
رودبارجنوب از جمله شهرستان هاى کشور است که بیشتر مردم آن به کار کشاورزى 
و دامپرورى مشغول هستند و از این راه امرار معاش مى کنند، اما به گفته کارشناسان 
به دلیل نبود بازار مناســب براى فروش محصوالت و همچنین نبود صنایع تبد یلى، 

بهره اى از ارزش افزوده این مواد نصیب استان نمى شود.
 کشاورزى براى خام فروشى 

یک کارشناس کشاورزى گفته است: على رغم اینکه شهرستان رود بارجنوب د ر تولید 
چند محصول د اراى رتبه هاى کشــورى و اســتانى است، اما به د لیل نبود کارخانه و 

صنایع تبد یلى، همه محصوالت کشاورزى آن خام فروشى مى شوند.
این کارشــناس کشــاورزى که خام فروشى را ســمى مهلک براى بخش کشاورزى 
مى داند، گفت: با خام فروشــى چیزى عاید تولید کنندگان نمى شود و براى حمایت 
از کشاورزان باید چرخه تولید تا مصرف تکمیل باشد تا محصول به باالترین قیمت و 

بهترین زمان به بازار عرضه شود.
وى اد امــه مى دهــد: بــراى صادرات اقتصادــى محصوالت بخش کشــاورزى باید 
زیرساخت هاى بخش صنایع تبد یلى و تکمیلى فراهم باشد و با توجه به جهان امروز 

که صنایع بسته بند ى حرف اول را مى زند، باید این صنعت نیز به منظور فروش بهتر، 
در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

ساالرى با تأکید بر اینکه برخى از محصوالت زمانى که تولید باالیى دارند یا به مرحله 
فروش مى رســند، قیمت آن ها کاهش مى یابد(مثل گوجه و هندوانه) که د ر روزهاى 
اوج تولید با افت شدید قیمت روبه رو مى شوند، افزود: این امر سبب مى شود تا کشاورز 

محصوالت خود را با قیمت پایینى به فروش برساند و از سود کمترى بهره ببرد.
وى صنایــع تبدیلى را یکى از حلقه هــاى مفقوده چرخه کشــاورزى و صنعت در 
شهرستان رودبارجنوب دانست که کشاورزان را مجبور به فروش محصوالت خود به 

د الالن با نازل ترین قیمت و سود نامناسب کرد ه است.
این کارشــناس از صنایع تبدیلى به عنوان یکى از بهترین روش هاى توسعه و ایجاد 
اشــتغال و همچنین افزایش میزان درآمد هاى غیرکشاورزى در مناطق روستایى و 

کمک حال فروش محصوالت زراعى و باغى کشاورزان نام برد.
 فراموشى از اقدام براى ایجاد صنایع تبدیلى 

وى گفته اســت: گرچه توجه به ایجاد صنایع تبد یلى و تکمیلى از د ید گاه اقتصادى 
بسیار داراى اهمیت است، اما تاکنون اقدامى جدى و درخور توجه در زمینه تقویت، 
ایجاد صنایع فرآورى و تبد یلى محصوالت کشاورزى در جنوب کرمان بویژه شهرستان 
رود بارجنوب انجام نگرفته و اهمیت این امر با نگاهى به میزان ضایعات و افت شدید 

محصوالت کشاورزى در این شهرستان نمود بیشترى پیدا مى کند.
این کارشــناس تصریح کرد ه است: هد ررفت ثروت و فرصت سوزى در حوزه اشتغال، 
بهایى اســت که محرومان رودبارجنوب در برابر خام فروشى محصوالت مى پرد ازند؛ 
در حالى که با ایجاد واحد هاى فرآورى مى توان درآمد ناشــى از آن را در سبد مردم 

شهرستان نگه د اشت و سبب ایجاد اشتغال جوانان بیکار این منطقه شد.
«عزیزى» یکى از کشاورزان رود بارى نیز د ر این زمینه گفت: در واقع یک کشاورز براى 
تولید یک محصول، 9 ماه از سال را به طور مرتب در اراضى باغى و زراعى خود با صرف 
هزینه هاى کاشــت، داشت، برداشت و کارگرى، به امید کسب د رآمد تالش مى کند، 
اما این د ر حالى است که به دلیل نبود صنایع تبدیلى و تکمیلى مناسب و همچنین 
ضعف بنیه مالى، ناگزیر به عرضه محصول به شــکل خام و با قیمت هاى بسیار پایین 

مى شود و همین مسئله، عقب ماند گى کشاورزى این استان را موجب شده است.
وى افزود: کشاورزى اولویت توسعه شهرستان رودبارجنوب است و بیش از90درصد 
مرد م این شهرســتان از این طریق امرار معاش مى کننــد و باید نگاه ویژه اى به آن 
شود. اما حسن روحانى نامزد دوازد همین د وره ریاست جمهورى د ر دومین مناظره 
انتخاباتى خود مد عى شــد وضع کشــاورزان د ر دولت یازد هم بهتر شــده است د ر 
حالى که د ر پى کاهش افت شدید قیمت محصوالت کشاورزى جالیزکاران زیاند ید ه 
شهرستان رودبار جنوب مقابل فرماندارى رودبار تجمع و محصوالت کشاورزى خود 

را تخلیه کردند.
 حمله به کشاورزان رودبارى

در سال 95هم به دلیل افت قیمت شدید محصول گوجه، اداره تعاون روستایى جنوب 
کرمان نسبت به خرید این محصول به کیلویى 300 تومان اقدام کرد، اما طى چندین 

مرحله این پول را پس از هشت ماه به کشاورزان پرداخت کرد.
در جیرفت نیز شــاهد ماجــراى دپوى حدود 20 هزار تن ســیب زمینى و پیاز در 
سال زراعى 94و95 و تلف شدن آن در گرماى 

باالى 45 درجه جنوب کرمان بودیم.
د ر شهرســتان کهنــوج نیــز شــاهد طلب 
میلیارد ي گوجه کاران جنوب کرمان از کارخانه 
مواد غذایی هســتیم که صدها هزار تن گوجه 
شهرك  د ر  واقع  غذایی  مواد  کارخانه  توسط 
صنعتی کهنوج به ارزش حدود 9 میلیاردتومان 
خریداره شده، اما با گذشت 14 ماه وجه آن به 

کشاورزان، پرد اخت نشده است .
اگر وضع کشاورزان خوب شده است، چرا نرخ 
بیکارى بلند مد ت در جمعیت روستایى، سیر 
صعــود ى آن را به تصویر مى کشــد و وزارت 
کار از افزایش جمعیت بیکاران روســتایى به 
10 میلیون نفر خبر مى دهد؟ این آمار نشــان دهنده این است که مدت انتظار براى 

جست وجوى شغل د ر روستاها نسبت به جمعیت شهرى بحرانى تر است.
نتایج آخرین طرح آمارگیرى هزینه و د رآمد خانوارهاى روســتایى و شهرى در سال 

1394 ، بیانگر آن است که د رآمد ساالنه یک خانوار روستایى سیر نزولى د ارد!
یاد آور مى شــود: پلمب تنها کارخانه رب گوجه شهرســتان رود بار جنوب مانع ایجاد 
صنایع تبد یلى و تکمیلى د ر رود بارشده است و شهرك صنعتى رودبار خالى  وتنها یک 

سیلوى گندم در آن فعالیت مى کند.
گفتنى است شهرستان رود بارجنوب داراى بیشترین تولید گند م سالیانه در جنوب 

کرمان است که همه این محصول به سیلوهاى کهنوج وجیرفت ارسال مى شود.
از طرفى نبود ســیلو یا انبارهاى مخصوص ذخیره گندم د ر شهرستان سبب مى شود 
که گند م تولید ى ســالیانه به انبارها و سیلوهاى دیگر شهرها فرستاد ه شود و مرد م 
براى تهیه قوت غالبشــان از آرد گند م دیگر مناطق استفاده کنند که قیمت بسیار 
باالیى د ارد و این امر هم هزینه حمل و نقل را افزایش مى دهد و هم نان مرغوبى به 

دست مشتریان نمى رسد.
البتــه کارهایى هم در جهت محرومیت زدایى انجام شــده، ولــى این خدمات د ر 
حد ى نبوده که غبار محرومیت را از چهره شهرستان بزداید و با عنایت به محرومیت 
شهرســتان ، د ر طول سال، شاهد کوچ شمار زیاد ى از شهروند ان به سایر شهرهاى 

استان هستیم.
رود بار جنوب با 120هزار نفر جمعیت د ر330 کیلومترى جنوب اســتان کرمان واقع 
شــده و یکى ازمحروم ترین نقاط کشــور به شمار مى آید که شایسته نگاه د ر خورى 

است.

کشاورزان کرمانى:

چرخ کشاورزى و صنعت در رودبار جنوب نمى چرخد
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