
 خاکستر ناامیدى 
در سفره کشاورزان اسالم آبادغرب

بیکارى تراشکاران 
و رکود بى سابقه بازار الستیک در کرمانشاه

وعده هاى پوچ و بدقولى هاى مسئوالن کسب و کار فعالى برجاى نمانده است

 ایالم  على رغم شعار هاى تو خالى حمایت 
دولت از کشــاورزان و روستائیان، با گذشت 
نزدیک به یک ســال از آتش ســوزى 750 
هکتار مزارع گندم روستاهاى سراب هرسم 

و قلعه هرسم بخش حمیل...

اتحادیه هاى اصناف  رؤســاى  کرمانشاه  
کرمانشــاه در گفت و گوهایى از وضعیت بازار 
در دولت روحانى گالیه کردند. یونس حیدرى 
اظهار داشــت: صنف تراشکارى در کرمانشاه 

هم اکنون در رکود کامل بسر مى برد...
.......صفحه2 .......صفحه 3

داللى بـانک ها در بـازار آهن!
طى 4 سال صورت گرفت

تربیت 400 حافظ 
قرآن در حرم 

حضرت معصومه

.......صفحه 2

رئیس اتحادیه آهن آالت ساختمانى مشهد به قدس خبر داد

.......صفحه 3

.......صفحه 2 

  تخریب سد «کردده» 
سرعین 8 ماه پس از افتتاح!

راه دانا- ســرعین: ســدى که در هفته دولت سال 
95 افتتــاح شــده بود، تخریب شــده و اهالــى را با 
مشــکل کمبود آب روبه رو کرده اســت. سدى که به 
گفته فرماندار سرعین، از ســال 80 راکد مانده بود با 
اختصاص اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون تومانى به 
بهره بردارى رسیده است، اما نکته جالب در این میان 
این اســت که اهالى از این سد بهره اى نبرده اند و تمام 
ذخایر آب آن ها، بر اثر تخریب و سوراخ شدن سد از بین 
رفته است؛ سدى که با هزینه میلیاردى افتتاح شده و 
حاال عمــًال هیچ کارایى ندارد.البته در این میان صرف 
نظر از هزینه کردهاى بى حاصل در اثر ســهل انگارى 
مجریان و ناظران طرح، مشــکل، کمبود آبى است که 
دامنگیر اهالى روستا شده است. هر چند هنوز بهار است 
و کشاورزان چندان نیازى به آب ندارد، اما در تابستان 
و گرماى طاقت فرســاى روزهاى آینــده، آب یکى از 
ضروریات روستائیان خواهد شد که با مخروبه شدن این 

سد تازه افتتاح شده، امیدهاى اهالى ناامید شده است.
اهالى این روســتا که حتى در آب شرب خود نیز دچار 
مشکل بودند، حاال براى زمین هاى زراعى خود نیز باید 
زانوى غم بغل کنند. جمعى از این اهالى در مورد نحوه 

افتتاح این سد نیز نکته تعجب برانگیزى گفتند.
براساس گفته اهالى سد کردده با حضور استاندار اردبیل 
با تانکر آب افتتاح شــده و نکته جالب تر این است که 
ســد فقط به آب هاى سطحى حاصل ذوب برف چشم 
دوخته است و منبع آب پایدارى نیز ندارد. این سد قرار 
بود با آبیارى تحت فشار به مزارع پایین دست خود نوید 

روزهاى خوش بدهد که متأسفانه ممکن نشد.

فرمانده سپاه فجر فارس: 
 پروژه هاى قرارگاه خاتم االنبیا(ص) 

در راستاى خودکفایى کشور است
شــیراز - خبرنگار قدس: فرمانده سپاه فجر استان 
فارس گفت: پروژه هاى قرارگاه سازندگى خاتم االنبیا(ص) 

در راستاى انتفاع مردم و خودکفایى کشور است. 
ســردار سیدهاشــم غیاثى افــزود: فعالیت قــرارگاه 
خاتم االنبیا (ص) نیاز مهندســى و سازندگى ایران را به 
کشورهاى خارجى به میزان قابل توجهى کاهش داده است. 
وى با بیان اینکه توان مهندسى قرارگاه خاتم االنبیا (ص)
در اجراى پروژه هاى عمرانى کم نظیر است، اظهار داشت: 
این پل بزرگ ترین و طوالنى ترین پل کابلى تک پایلون 
کشــور و یکى از نمادهاى پیشرفت علم مهندسى است 
که توســط مهندســان نخبه و جوان قرارگاه سازندگى 

خاتم االنبیا (ص) طراحى و ساخته شده است.
 فرمانده سپاه فجر با اشاره به اینکه کالنشهرها و مراکز 
اســتان ها براى تسهیل عبور و مرور به پروژه هایى نظیر 
پل هاى عظیم، تونل ها و زیرگذرها نیاز دارند، خاطر نشان 
کرد: ساخت پروژه هاى عمرانى عظیمى مانند پل کابلى 
ولیعصر یکى از راه هاى مؤثر تســهیل عبــور و مرور در 
کالنشهرها، کاهش آلودگى هوا و صوت، کاهش مصرف 
سوخت، افزایش ایمنى خودروها و شهروندان در یکى از 

نقاط پرترافیک شیراز و ارتقاى سالمت شهروندان است.
وى خاطرنشــان کرد: بهبود چهره شهر شیراز به عنوان 
ســومین حرم اهل بیت(ع) در ایران اســالمى از طریق 
اجراى پروژه هاى عمرانى شــهرى و برگزارى برنامه هاى 
فرهنگى یکى از وظایف مهم مدیران و مســئوالن این 
کالنشــهر اســت که ارتقاى نشاط شــهروندان، جذب 
سرمایه گذارى، تقویت اقتصاد شهرى و مطرح شدن نام 
شیراز در بین کالنشهرهاى توسعه یافته کشور را در پى 
دارد. وى افــزود: یکى از نکات خاص در طراحى این پل 
فاصله زیاد بین ســتون هاى آن است که دلیل آن وجود 
ایستگاه شماره 9قطار شهرى در زیر عرشه پل است، اما با 
این وجود طراحى و ساخت این پل به گونه اى است که 

به فضاى شهر شیراز زیبایى دوچندانى مى بخشد.

  مساعدت نیکوکاران تفتى 
در جشن گلریزان

تفت - خبرنگار قدس: مدیر کمیته امداد تفت گفت: 
سال گذشــته بیش از 18 میلیارد و 500 میلیون ریال 
کمک معیشت(مستمرى) به مددجویان تحت حمایت 
کمیته امداد شهرستان پرداخت شد و در همین مدت 2 
میلیارد و 400 میلیون ریال براى کمک به تأمین جهیزیه 

59 نوعروس تحت حمایت هزینه شده است.
با هدف تأمین جهیزیه نیازمندان مراســمى با حضور 
فرماندار تفت، جمعى از مســئوالن، پیشکســوتان و 
ورزشکاران شهرستان در محل زورخانه شهداى گمنام 
تفت برگزار شد.محمد حسن وراثى با بیان اینکه خیران 
و ورزشکاران تفتى در جشن گلریزان بیش از 100 میلیون 
ریال به نیازمندان مساعدت کردند، خاطرنشان کرد: هم 
اکنون 4200 مددجوى تحت حمایت از خدمات این نهاد 
در بخش هاى فرهنگى، حمایت و سالمت خانواده، عمران 

و ساختمان، اشتغال و خودکفایى بهره مند هستند.

خبر

رئیس سابق مرکز زلزله نگارى ایران 
در گفت وگو با قدس:

گسل هاى زلزله 
در خراسان 

همـچنان 
فعال است

قم  معــاون فرهنگى حرم کریمه اهــل بیت(س) ضمن 
تشریح فعالیت هاى این حرم در ماه رمضان بیان کرد: 400 
نفر چهار سال گذشــته در حرم کریمه اهل بیت(ع) حافظ 

قرآن شدند...

.......صفحه4

ایرانشهر - حسین سپاهى  برق و آب امروزه 
مهم ترین نیازهاى اولیه زندگى بشر است به طورى 
که زندگى کــردن بدون آب و برق براى انســان 
غیرممکن اســت. در همین راستا مردم روستاى 
اســالم آباد خواســتار مطرح کردن مشکل برق و 
آب این روســتا از سوى مســئوالن شهرستانى و 
استانى شدند.روستاى اسالم آباد در40 کیلومترى 
شهرســتان مهرســتان و در جاده مهرســتان به 
ایرانشهر قرار گرفته و جمعیت آن 13 خانوار است 
که دو خانوار به دلیل نبود امکانات به شهر مهاجرت 
کرده اند.  شــمارى از اهالى روستاى اسالم آباد در 
گفت وگویى با خبرنگار ما اظهار داشــتند که نظام 
مقدس جمهورى اســالمى خدمــات زیادى براى 
روســتاها انجام داده، اما ما ســاکنان روستاهاى 
دوردســت همچنان از بســیارى امکانات محروم 
هستیم. آن ها نبود برق را یکى از مشکالت اساسى 
خود مى دانند و مى گویند: فاصله روستا تا تیر برق 
1000 متر است، اما باز هم روستا در خاموشى بسر 
مى برد. ما براى برق رسانى به روستایمان و استفاده 
از آن روزشمارى مى کنیم و پیگیرى ها و مکاتباتمان 

نتیجه اى نداشته است.
آنان مى افزایند: هنوز نمى دانیم برنامه هاى تلویزیون 
چگونه است و کودکانمان با حسرت چشم انتظار 

نمایان شدن تصویر تلویزیون هستند.
مردم روستاى اســالم آباد بیان مى دارند: حسرت 
نوشیدن یک جرعه آب سرد بر دلمان مانده است 

و به دلیل نبود وسایل سردکننده از قبیل یخچال، 
موادغذایى مان همیشه در معرض فاسد شدن قرار 

دارد.
غالم اهللا حملى معتمد و ریش ســفید اسالم آباد 
مى گوید: باتوجه به فاصله 1000 مترى روستا تا تیر 
برق فشارقوى و على رغم پیگیرى هاى چندین ساله، 
متأسفانه مسئوالن حاضر نیستند براى برق رسانى 
به روستا اقدام کنند. چه بسا روستاهایى با کمتر از 
10 خانوار جمعیت به دلیل نفوذى که داشته اند از 

نعمت روشنایى برق بهره مند شده اند!

حملى مى افزاید: مردم روستا حاضرند، هزینه امتیاز 
10 کنتور برق را پیشاپیش پرداخت کنند و با اداره 

برق همکارى کنند.
وى اضافــه مى کند: با توجه بــه قرار گرفتن در 
آســتانه ماه مبارك رمضان در فصل تابســتان 
و دمــاى بــاالى 40 درجه بــراى چندمین بار 
از مســئوالن امــر در وزارت نیــرو مى خواهیم، 
وعده هاى داده شده خود را عملى کنند و هر چه 
ســریع تر با برق رسانى به روستا، لبخند رضایت 

بر لبان مردم روستایى بنشانند. 

 مشکل آب روستاى اسالم آباد
نبود آب آشامیدنى بهداشتى، زندگى را در برخى از 
روستاها دشوار کرده است و این موضوع به منظور 
جلوگیرى از مهاجرت روستائیان به شهرها نیازمند 

رسیدگى است.
غالم اهللا حملى به مشــکل مهم تر روستاى خود 
یعنــى کمبود آب هم اشــاره مى کند و مى گوید: 
مشکل اساســى این روستا افزون بر برق، نبود آب 
شرب و آشامیدنى اســت و مردم این روستا همه 
روزه آب شــرب مورد نیاز خود را با زحمت زیادى 

تهیه مى کنند.
به گفته وى با همکارى اداره عشایرى از چشمه اى 
که در پایین روستا قرار دارد، لوله گذارى شده و آب 
داخــل این حوضچه مى ریزد و مردم آب مورد نیاز 

خود را از حوضچه بر مى دارند.
این معتمد و ریش ســفید روســتاى اسالم آباد 
مى گویــد: وضعیت برق و آب آشــامیدنى در این 
روستا به گونه اى شده که برخى از اهالى این روستا 
مهاجرت به شــهر را بهترین راه براى غلبه بر این 
مشکالت تشخیص داده اند. برخى از مردم و اهالى 
روســتا از بى برقى و بى آبى ابراز نارضایتى و گالیه 
کرده اند و خواســتار حل سریع این معضل جدى 
شــده اند. گزارش خبرنگار ما حاکى اســت، مردم 
روســتاى اســالم آباد از آموزش و پرورش به دلیل 
اختصاص دادن یک دبســتان ســه کالسه به این 

روستا قدردانى و تشکر کردند.

چشم مردم این روستا کى به روشنایى برق و آب روشن مى شود
بى برقى مردم اسالم آباِد مهرستان در 1000مترى تیر برق! 

زاهدان- ایسنا  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد تجارى - صنعتى چابهار از افتتاح شــهرك تخصصى خرما با 

ظرفیت 200هزار تن تولید در سیستان و بلوچستان خبر داد. 
عبدالرحیم کردى با اشــاره به آخرین وضعیت شهرك تخصصى 
خرما، اعالم کرد: مساحتى حدود 30 هکتار به منظور بهره بردارى از 
شهرك تخصصى خرما در نظر گرفته شده و تخصیص زمین صورت 
گرفته است. همچنین در حال مذاکره با چند سرمایه گذار به منظور 

افتتاح این طرح هستیم.
وى ادامه داد: آماده سازى شهرك به طور کامل انجام شده و آماده 
استقرار واحدهاى مربوطه اســت. بنابراین در سال 1396 بخش 
عمده شهرك افتتاح مى شود و فاز یک آن با ظرفیتى معادل 200 
هزار تن تولید مربوط به سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده 
و با پیاده سازى طرح هاى توسعه اى مى تواند براى کل کشور تولید 

را افزایش دهد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه سیســتان و 
بلوچســتان ظرفیت تولید 200 هزار تن خرما را دارد، گفت: تنها 
بخش کوچکى از این میزان تولید توســط کشــاورزان به صورت 
سنتى بسته بندى مى شود که آن هم مربوط به یک منطقه دیگر 

اســت. بنابراین حتى یک واحد بسته بندى سنتى در منطقه براى 
خرما با این حجم از تولید وجود ندارد، حتى یک واحد فرآورى نیز 

که ایجاد شده بود، تعطیل شده است.
کردى افزود: یکى از دغدغه هاى اصلى بحث بازاریابى و فروش خرما 
در منطقه اســت، زیرا بخش عمده اى از تولید خرما در سیستان 
خرماى صنعتى اســت و قابل بسته بندى نبوده و باید در صنعت 

خرما به خمیر خرما یا محصوالت دیگرى تبدیل شود.
به گفته وى، بخش عمده اى از این خرما در کیسه هایى از مرزهاى 
شــرقى خارج مى شود و حتى ممکن اســت این اقدام به صورت 
رایگان و به منظور پاکســازى باغ ها و کشــاورزان صورت و مورد 

استفاده صنعتى قرار مى گیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان این که مطالعات در 
بازارهاى منطقه اى انجام شــده، خاطر نشــان کرد: دو یا سه بازار 
هدف مدنظر قرار گرفته که بازار روسیه به منظور خرماهاى صنعتى 
و بسته بندى شده بازار اروپا جهت فرآورده هاى خرما بویژه خمیر 
خرما و پودر خرما و هند به منظور استفاده از خرما به صورت فشرده 

مورد بررسى قرار گرفتند.
کردى ادامــه داد: حــدود 40طرح در شــهرك تخصصى خرما 

امکان ســنجى شــده که توجیه اقتصادى براى آن ها تعریف شده 
اســت. افزون بر این سردخانه متمرکزى به منظور فعالیت در این 
شهرك پیش بینى شده تا هر واحد به منظور ایجاد سردخانه اقدام 
نکند و قیمت تمام شده خط تولید باال نرود تا طرح مربوطه براى 

واحدهاى تولیدى توجیه اقتصادى داشته باشد.

نخستین شهرك تخصصى خرما در سیستان و بلوچستان افتتاح مى شود
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نایب رئیس کمیسیون 
عمران مجلس در گفت و گو 

با قدس عنوان کرد
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کشور در 

گرو اجراى 
طرح توسعه 

سواحل 
«مکران» 

رئیس خانه صنعت و معدن ایران خبر داد
  تعطیلى معدن یورت گلستان 

تا زمان برقرارى ایمنى
میزان-گرگان: رئیس خانه معــدن ایران از تعطیل 
بودن معدن یورت گلستان تا زمان تأیید شدن ایمنى 
ایــن معدن خبــر داد.محمدرضا بهرامن با اشــاره به 
تعطیلى معدن یورت گلســتان، اظهار کرد: با توجه به 
حادثــه پیش آمده در معدن یورت تا زمانى که ایمنى 
این معدن توســط کارشناسان تأیید نشود و ایمنى به 
حد مجاز خود بازنگردد، امکان فعالیت دوباره آن وجود 
ندارد.رئیس خانه معدن ایران افزود: کارگروه تشکیل 
شده در حال پیگیرى علت اصلى به وجود آمدن حادثه 
در معدن یورت هستند و همچنان اظهار نظرى از سوى 

مسئوالن و کارشناسان مطرح نشده است.
وى خاطرنشــان کرد: در صورتــى که ایمنى معدنى در 
حد مجاز نباشــد، اجازه فعالیت به معادن داده نمى شود 
و با اتفاق افتادن حادثه یورت نظارت ها بر ایمنى معادن 
بیشتر خواهد شــد.بهرامن درباره داشتن تأییدیه ایمنى 
معدن یورت از ســازمان نظام مهندســى، گفت: معدن 
یورت گلستان ، جزء معادنى بوده که داراى گزارش نظام 
مهندسى مبنى بر ایمنى بودن و مورد تأیید بودن آن بوده 

و نمره قبولى در بین معادن کشور دریافت کرده است.



 بررسى سند راهبردى فعالیت هاى 
قرآنى همدان در شوراى قرآن 

ایکنا، همدان: مدیر بنیاد قرآن همدان، در جلســه شوراى 
هماهنگى و گســترش فعالیت هاى  قرآنى اظهار کرد: سند 
راهبردى فعالیت هاى قرآنى اســتان همدان طى بررســى 6 
ماهه در حوزه هاى تبلیغ و ترویج، آموزش عمومى و پژوهش و 

آموزش عالى براى پنج سال آینده تنظیم شده است.
صدیق افزود: سند راهبردى فعالیت هاى قرآنى استان به عنوان 
سند راهبردى فعالیت هاى پنج ساله قرآن کریم حاصل چند 

ماه تالش و فعالیت و کار جمعى است.
وى عنوان کرد: اهداف کلى این ســند، ارتقاى جایگاه قرآن 
کریم در فرهنگ عمومى در راســتاى تحقق سبک زندگى 
قرآنى، گسترش اشتیاق عمومى و عالقه و انس بیشتر با قرآن 
کریم، رفع موانع و چالش هاى پیش روى فعالیت هاى قرآنى و 

پشتیبانى و تقویت آن هاست.
وى با اشــاره به اهداف کمى و راهبردى این ســند در حوزه 
تبلیغ و ترویج گفت: هدف اول تبیین ســنت وقف و تشویق 
نســبت به موضوعات قــرآن و توزیع موقوفات در ســطح 
شهرســتان هاى استان به منظور تأمین منابع مالى پایدار در 

راستاى  فعالیت هاى قرآنى است.
وى ابــراز کرد: هدف دوم تشــکیل خانه خیریــن قرآنى و 
ساماندهى مشارکت هاى مردمى به منظور تأمین منابع مالى 
براى فعالیت هاى قرآنى است که براى اجرایى شدن این هدف 
نیز دعوت از خیرین قرآنى اســتان و تشکیل سازمان مردم 
نهاد جهت پشتیبانى مالى فعالیت هاى قرآنى توسط اداره کل 

تبلیغات اسالمى استان انجام مى شود.

باز هم سونامى مرگ ماهى ها در گیالنغرب
 دلیل مرگ هزاران ماهى 

در رودخانه گواور مبهم است

راه دانا- گیالنغرب: مرگ هزاران ماهى در شــاخه اصلى 
رودخانه گواور در شهرستان گیالنغرب مشاهده شده که تنها 

بخشى از یک ماجراى تلخ زیست محیطى است.
در پى گزارش یکى از شــهروندان بــه پایگاه «مطلع الفجر» 
مشخص شد که هزاران ماهى و بچه ماهى در رودخانه گواوربه 

دالیل مشکوك تلف شده اند.
این رودخانه که در دو ســال اخیر و پس از خشکسالى هاى 
گذشــته، جانى دوباره گرفته و بسترى براى رشد آبزیان آن 
فراهم شــده، اما بناگاه دچار فاجعه اى بزرگ و نگران کننده 

زیست محیطى مى شود.
 رودخانه گواور که از شــهر سرمســت سرچشمه و نهایتاً از 
روســتاى باسکه مى گذرد، مسیر غنى از آب و محیطى قابل 
توجه براى آبزیان در فصول پر بارش ســال بوده و از قدیم به 
رودخانه اى پر آب شهرت داشته و مورد استفاده کشاورزان و 
مردم واقع شــده و در دو سال اخیر با تداوم بارش ها وضعیت 
خوبى داشــته، اما بنا بر اظهارات اولیه به نظر مى رســد، رها 
سازى فاضالب شهر سرمست در رودخانه و همچنین هدایت 
فاضالب گاودارى چند صد رأســى شهر سرمست در گواور 
علت اصلى مرگ و میر هــزاران قطعه ماهى نگون بخت در 

این رودخانه باشد.
 مرگ ماهى ها و آبزیان در این منطقه سبب نگرانى و ناراحتى 
مردمان ســاکن پایین دست رودخانه شــده است و آن ها از 
اینکه آب رودخانه سالمت خود را حفظ نکرده باشد، نگرانند 
و خواهان ورود مسئوالن بهداشت و محیط زیست به منظور 

بررسى موضوع هستند.
سال گذشــته نیز بنا بر دالیل مبهم و مرموز، هزاران قطعه 
ماهى بزرگ در دایک سراب گیالنغرب بناگاه تلف شدند که در 
میان دوگانگى اظهار نظر مسئوالن بهداشت و محیط زیست 
هیچ گاه اســتدالل قانع کننده و روشنى براى مرگ آن ها به 

منظور تنویر افکار عمومى عنوان نشد.
شهرستان گیالنغرب در غرب استان کرمانشاه با بیش از 60 

هزار نفر جمعیت داراى دو بخش مرکزى و گواور است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان:
  محبت، رمز تأثیرگذارى تعلیم و 

تربیت است
ایکنا، خرم آباد: مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، خشونت 
را چالش بــزرگ دنیاى معاصر برشــمرد و گفت: محبت و 
همدلى و پرهیز از خشونت، رمز ماندگارى و تأثیرگذارى تعلیم 
و تربیت است. دریکوند، در آیین اختتامیه هفدهمین فراخوان 
«پرســش مهر» در خرم آباد، خشونت را چالش بزرگ دنیاى 
معاصر برشمرد و گفت: مشارکت حدود 70 هزار دانش آموز 
لرســتانى در فراخوان «پرسش مهر» نشــان از اقبال و توجه 

دانش آموزان به فرهنگ پرسشگرى دارد .

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با قدس عنوان کرد

شکوفایى کشور در گرو اجراى طرح توسعه سواحل «مکران» 
��ارش

میهن-علیرضــا لعل اکبرى   توســعه 
سواحل مکران به عنوان یکى از سیاست هاى 
برنامه ششم توسعه کشور مطرح است و همه 
سازمان ها و وزارتخانه ها موظف به همکارى در 

این خصوص شده اند.
به گفته کارشناسان اجراى طرح توسعه سواحل 
مکران آثار بسیار ارزنده اى براى کشور به ارمغان 
خواهد داشــت به طورى کــه از آن به عنوان 

دروازه طالیى یاد مى شود.
ُمکران از نظر تاریخى، ســرزمینى ساحلى در 
جنوب شــرقى ایران و جنوب غربى پاکستان 
است که در طول خلیج عمان از رأس الکوه در 
غرب جاسک تا الس بال در جنوب غربى ایالت 

بلوچستان پاکستان گسترده است.
مجاورت آن بــا آب هــاى آزاد بین المللى در 
سرتاســر مرز جنوبى، همسایگى مستقیم با 
کشــورهاى پاکستان و افغانســتان، و به طور 
غیرمستقیم با کشورهاى آســیاى مرکزى(از 
طریق ترکمنســتان) ازجمله قابلیت هاى این 

منطقه محسوب مى شود.
استان سیستان و بلوچستان در مسیر دو کریدور 
از سه کریدور ترانزیتى بزرگ دنیا قرار دارد. این 
امر، منطقه مکران را به عنوان محور ترانزیتى 

طرح توسعه جنوب شرق مطرح مى کند. 

 پروژه همچنان در حال بررسى
در این خصوص نایب رئیس کمیسیون عمران 
مجلس در گفت و گویى با خبرنگار ما مى گوید: 
دولت، برنامه هایى براى توسعه سواحل مکران 
در بخش زیربنایى، انرژى، صنعت، کشاورزى و 
شیالت و ارتقاى امنیت و توسعه پایدار و متوازن 

این سواحل دارد.
علیم یارمحمــدى مى افزایــد: این منطقه 
ظرفیت هاى زیادى دارد و اجرایى شدن این 
طرح، رشد و شکوفایى کشــور را به دنبال 
خواهد داشــت. نماینده زاهــدان در مجلس 
شوراى اسالمى خاطرنشان مى کند: مطالعات 
این پروژه توســط دانشگاه هاى معتبر کشور با 

هزینه باالیى در حال انجام است.
وى مى گوید: نتیجه این مطالعات هنوز اعالم 
نشــده و تا زیرســاخت ها فراهم نشود، طرح، 
اجرایــى نخواهد شــد و مطالبى کــه در این 
خصوص بیان مى شود، فقط در حد شعار است.

 برابرى درآمد سواحل مکران با 
صادرات نفت!

وى به راه ســاحلى آزادراه سراســرى شلمچه 
تا گواتر اشــاره مى کند و اظهــار مى دارد: این 
کریــدور 6 بانده اســت و در اکثر بخش هاى 
مسیر، اقدام هایى براى ساخت صورت گرفته، اما 
عملیات اجرایى این پروژه در منطقه سیستان و 

بلوچستان به کندى صورت مى گیرد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح 
مى کند: سیستان و بلوچستان در مسیر یکى 
از ســه کریدور ترانزیتى بزرگ دنیا قرار دارد و 

با ایجاد طرح توسعه جنوب شرق کشور، درآمد 
حاصل از آن معادل درآمد نفتى کشور خواهد 
بود. بنابراین توجه به زیرســاخت هاى استان 
ضرورى است. وى به ظرفیت هاى منطقه اشاره 
مى کند و مى گوید: در دو نقطه دشــت یارى و 
کهیر دو ســد زیدان و کهیر وجود دارد و 30 

هزار هکتار آماده براى کشت است.

 هندوستان کوچک در کنار دریاى عمان
یارمحمــدى، منطقــه ســواحل مکــران را 
هندوســتان کوچک توصیف مى کند و اظهار 
مى دارد: با تخصیص آب و احیاى شبکه آبرسانى 
و همچنین بــا جلب ســرمایه گذارى بخش 
خصوصى مى توانیم، انواع میوه هاى گرمسیرى 

خاورمیانه را تأمین کنیم.
وى خاطرنشان مى کند: با اجراى طرح توسعه 
ســواحل مکران بســیارى از مشکالت استان 

سیستان و بلوچستان رفع خواهد شد.

 پشت سر گذاشتن بنادر «جبل على» و 
«سنگاپور» 

وى یادآور مى شود: در حال حاضر بندر چابهار 
براى ارائه خدمات کاال به ظرفیت 9/5 میلیون 
تن درمرحله بهره بردارى است و با اجراى کامل 
طرح توســعه جزایر مکران این ظرفیت به 80 
میلیون تن کاال خواهد رسید. وى مى افزاید: با 
افزایــش این میزان ظرفیت، بندر چابهار، بنادر 
جبل على و سنگاپور را پشت سر خواهد گذاشت.

 ساخت شهر فرودگاهى در مکران
یارمحمدى به بازدیــد برخى از نمایندگان 
مجلس از شــهر فرودگاهى اینچوان در کره 
جنوبى اشــاره مى کند  و مى گوید: در این 
شــهر حجم زیادى از کاالى آســیا جابه جا 
مى شود و تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران 
ســرمایه گذارى  شــهر  ایــن  در  زیــادى 

کرده اند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار 
مى دارد: در طرح توســعه جزایــر مکران، 
ســاخت چنین شــهر فرودگاهى نیز دیده 
شده و امید مى رود با توجه به مجاورت دریا 
و عمق مناسب براى پهلوگیرى کشتى هاى 
بــارى در منطقه، شــاهد حجــم باالیى از 

جابه جایى کاال باشیم.

 ضرورت اختصاص اعتبارات بیشتر
وى تصریح مى کند: طرح توسعه سواحل مکران 
به اعتبارات زیادى نیــاز دارد و هرچند که در 
بودجه ساالنه اعتبارى براى این منظور در نظر 
گرفته شــده و اعتبارات ویژه اى نیز به این امر 
اختصاص یافته، اما جذب سرمایه گذار داخلى 

را طلب مى کند.

 توسعه مکران در انتظار هیئت مدیره
نماینده مــردم زاهــدان در مجلس اظهار 
مى دارد: در حال حاضر طرح توسعه سواحل 
مکــران به صــورت هیئت مؤســس اداره 
مى شــود و اعضــاى آن از دفتر مقام معظم 
رهبرى، سپاه پاسداران، وزارتخانه هاى دفاع، 
راه و شهرســازى، نفت و دیگر سازمان هاى 

مرتبط انتخاب شده اند.
وى خاطرنشــان مى کند: بــا تعیین هیئت 
مدیره، عملیــات اجرایى طرح با ســرعت 

بیشترى پیش خواهد رفت.

 نبود زیرساخت هاى تأمین برق 
نماینده مردم زاهدان در مجلس به مشکل 
تأمیــن بــرق در سیســتان و بلوچســتان 
اشــاره مى کنــد و مى گوید: میــزان تولید 
بــرق در اســتان فقط 50 درصــد مصرف 
ســاکنان منطقه را فراهــم مى کند و بقیه 
بــرق مصرفى از دیگر اســتان هاى کشــور 

تأمین مى شود.
زیرساخت هاى  مى دارد:  اظهار  محمدى  یار 
تأمیــن برق در اســتان ضعیف اســت و از 
شبکه ناقص استفاده مى کنیم، به طورى که 
خط 400 کیلوولت در خراسان جنوبى رها 
شــده و این در حالى اســت که سیستان و 

بلوچستان به برق پایدار نیاز دارد.

 انتظار براى رفع محرومیت
با این حال با توجه به ظرفیت هاى سیستان 
و بلوچستان و آثار ارزنده اى که اجراى طرح 
توسعه سواحل ُمکران براى کشور به ارمغان 
خواهــد آورد، مــردم منطقه از مســئوالن 
انتظار دارند با ایجاد زیرساخت هاى مناسب 
و رفع موانع،  توســعه سواحل مکران هرچه 
سریع تر اجرا شود تا غبار محرومیت از چهره 

منطقه پاك شود.

230 کارگر خانه نشین شدند
 کارخانه شیر زهک  تعطیل شد

 اوشیدا/ زهک: کارخانه شیر سیوستان یکى از مهم ترین 
کارخانجات شهرستان زهک در سیستان و بلوچستان به شمار 

مى رود که در دولت یازدهم به وادى فراموشى سپرده شد.
رئیس کارخانه شــیر سیوســتان عنوان کرد: کارخانه شیر 
سیوســتان با ســرمایه گذارى 9 میلیارد تومانى در زیربناى 

3200 مترمربع در ناحیه صنعتى زهک ایجاد شده است.
نعمت اهللا پودینه در گفت و گو با خبرنگار اوشــیدا ابراز کرد: 
در این کارخانه تعداد 230 کارگر مشغول به کار بودند که با 

تعطیلى کارخانه بیکار شدند.
وى با بیــان اینکه پس از تعطیلى سیوســتان هیچ کس از 
کارخانه حمایت نکــرد، افزود: هر یــک از 15 هزار خانواده 
دامدار منطقه روزانه بین یک تا صد کیلوگرم شیر به کارخانه 
سیوستان مى فروختند که با تعطیلى کارخانه عمالً همه آن ها 
بیکار شــدند. رئیس انجمن صنفى کارفرمایان صنعت شیر 
سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این کارخانه با تشویق جهاد 
کشاورزى جهت تأمین شیر یارانه اى ایجاد شد که فقط یک 
سال و نیم شیر یارانه اى توزیع کرد، اما بعد از هدفمند کردن 
یارانه ها شــیر یارانه اى نیز حذف شد و در نتیجه 70 درصد 
خط تولید راکد مانــد. وى ادامه داد: بعد از راکد ماندن خط 
تولید، شروع به تولید دوغ و ماست کردیم و صادرات به کشور 
افغانســتان را انجام مى دادیم که با گذاشتن تعرفه و عوارض 

صادرات، این بازار را هم از دست دادیم.
پودینه با بیان اینکه سیوســتان از اردیبهشــت سال 1395 
تعطیل شده است، عنوان کرد: مردم منطقه گاودارى صنعتى 
ندارند و همه به دامدارى سنتى اشتغال دارند. بنابراین معیشت 

آنان به همین شیر گاو بستگى دارد.
وى همچنین گفت: پس از تعطیلى کارخانه بارها به استاندار 
نامه نوشــتم و در این راســتا چندین جلسه ستاد تشکیل و 
مصوبه پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش مصوب شد، ولى 

چون بدون پشتوانه اجرایى بود، هیچ گاه عملى نشد.
پودینه با عنوان اینکه ندادن یارانه سوخت و نداشتن سرمایه 
در گردش، مهم ترین دالیل تعطیلى سیوســتان به شــمار 
مى رود، بیان کرد: در زمان فعالیت کارخانه به عنوان کارآفرین 

برتر ملى و کشورى انتخاب شدم.
رئیس کارخانه شیر سیوستان با عنوان اینکه هشت کارخانه 
شــیر در استان فعالیت داشــتند که همه ورشکسته شدند، 
گفت: کارخانجات شــیر سیستان و بلوچستان براى دریافت 
وام به منظور به روز رسانى سیستم به بانک ها معرفى شدند، 
اما از آنجا که براى این کار وثیقه هاى سنگین مورد نیاز بود، 
نتوانستند تسهیالت مورد نظر را دریافت کنند تا همچنان این 

مشکل به قوت خود باقى بماند.
رئیس انجمن صنفى کارفرمایان صنعت شــیر سیســتان و 
بلوچســتان افزود: با به روز رسانى ســامانه ها مى توان شیر 
اســتریل مورد نیاز مدارس اســتان را تولید کرد. همچنین 
صادرات به افغانستان را انجام داد تا شاهد رونق اقتصادى در 
منطقه باشیم اما با این حال هیچ کس حمایتى از این کارخانه 
نمى کند.پودینه با اشاره به این مطلب که هزینه بیمه تأمین 
اجتماعى کارگران بسیار سنگین است، ادامه داد: سیستان و 
بلوچستان داراى باالترین شمار افراد مبتال به سوءتغذیه است. 
بنابراین با اختصاص یارانه شیر مى توان کارخانجات را یارى و 

سوءتغذیه را در منطقه ریشه کن کرد.
رئیس کارخانه شیر سیوستان تأکید کرد: در صورت حمایت 
از سوى مسئوالن توان تولید شــیر در سیستان وجود دارد 
به طورى که روزانه مى توان بیش از 50 تن شــیر در منطقه 

تولید کرد.

 کاهش افت سطح آب زیرزمینى با 
اجراى طرح احیا و تعادل بخشى در ابرکوه 
ابرکوه - خبرنگار قدس: رئیس اداره منابع آب ابرکوه گفت: 
اجراى طرح احیا و تعادل بخشــى در این شهرستان موجب 
بهبود کیفیت آب چاه ها و کاهش افت ســطح آب زیرزمینى 

شده است.
محمدحسین باقرى اظهارداشت: نصب کنتورهاى هوشمند، 
تعیین تکلیف چاه هــاى غیرمجاز و انجام طرح خاموشــى 
چاه هاى کشــاورزى از جمله اقدام هاى مهم اجراى این طرح 
بوده و در سال گذشته براى نخستین بار با هماهنگى شوراى 
حفاظت منابع آب و ایجاد تعامل با کشاورزان براى کاهش افت 

سطح آب زیرزمینى اقدام هاى مثبتى صورت گرفت.
وى افزود: طرح راه اندازى کنتورهاى هوشمند و خاموشى 
یک ماهه چاه هاى کشــاورزى شهرستان به طور همزمان 
و در ســطح کل شهرستان اجرایى شد که موجب افزایش 
ســطح آب زیرزمینى دردشــت هاى ابرکوه وچاهگیر(به 
میزان 44 ســانتیمتر) و صرفه جویى به میزان 15میلیون 

مترمکعب شد. 
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 اســالم آباد خبر، ایالم  على رغم شعار هاى تو 
خالى حمایت دولت از کشــاورزان و روســتائیان، با 
گذشــت نزدیک به یک ســال از آتش سوزى 750 
هکتار مزارع گندم روســتاهاى سراب هرسم و قلعه 
هرســم بخش حمیل شهرستان اســالم آباد غرب، 
هنوز هیچ کمکى از ســوى دولت به این قشر آسیب 

دیده صورت نگرفته است.
 در تاریخ سوم تیرماه پارسال آتش سوزى در مزارع گندم 
محدوده روستاهاى سراب هرسم و قلعه هرسم بخش 
حمیل شهرستان اسالم آباد غرب به وقوع پیوست. این 
آتش سوزى که علت آن نامشخص اعالم شد، خسارات 
زیادى را به مزارع گندم روستاهاى سراب هرسم و قلعه 
هرسم وارد کرد. مسئولین خسارات ناشى از این آتش 

سوزى را حدود 8/1 میلیارد تومان ذکر کردند.

  خسارت ندادند
جهانشاه نظرى مدیر جهاد کشاورزى اسالم آبادغرب در 
پاسخ پیگیرى این موضوع گفت: هنوز مبلغى به عنوان 
خسارت از سوى دولت به کشاورزان پرداخت نشده است.
مهندس میرزایى کلهر مدیر پیشین جهاد کشاورزى اسالم 
آبادغرب در گفت و گو با «اسالم آباد خبر» گفت: درخصوص 
آتش سوزى اراضى دهستان هرسم بطور سلسله مراتب 

مکاتبات و پیگیرى هاى فراوانى صورت گرفت.
وى افــزود: 750هکتار از اراضى 186 خانوار دهســتان 
هرسم طى آتش سوزى از بین رفت و ما پیشنهاد کمک 
بالعوض یــا وام کم بهره چهار درصــد براى کمک به 

کشاورزان دادیم، اما از طرف دولت پیشنهاد وام 18درصد 
به کشاورزان خسارت دیده داده شد که چون کشاورزان 
منابع تولیدى خود را از دســت داده بودند، با مخالفت 

آنان روبه رو شد.

  ارسال گزارش حادثه به مسئوالن 
میرزایى خاطرنشــان کرد: دکتر فالحت پیشه نماینده 
شهرستان نیز از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
پیگیر مطالبات کشــاورزان بود و مســئولین هم قول 
مســاعدت دادند، اما تا زمان مدیریت بنده تا اواخر سال 
95 هیچ وامى بابت خسارت به کشاورزان پرداخت نشد.

دکتر حشمت اهللا فالحت پیشه در زمان وقوع حادثه 
بــا حضور در بین کشــاورزان در خصــوص پیگیرى 
پرداخت غرامت آتش ســوزى مزارع منطقه هرســم 
شهرستان اســالم آباد غرب در اســتان کرمانشاه و 
نتایج این پیگیرى گفت: ایــن حادثه، اتفاق ناراحت 
کننده اى بود که گزارش حادثه و خســارت مردم هم 
توسط مسئولین مربوطه براى پیگیرى به استاندارى 

کرمانشاه داده شده است.
وى افزود: تنها امیدى که براى دریافت این خسارات وجود 
دارد، این است که بتوان آن را از محل سوانح غیرمترقبه 

یا پیش بینى نشده ریاست جمهورى دریافت کرد.

با وعده هاى پوچ و بدقولى هاى مسئوالن

 خاکستر ناامیدى در سفره کشاورزان اسالم آبادغرب

سواحل مکران 
ظرفیت هاى زیادى 

دارد و اجرایى شدن 
طرح توسعه جنوب شرق 
کشور، رشد و شکوفایى 

کشور را به دنبال 
خواهد داشت 

بــرش
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ایکنا، قم: معاون فرهنگى حرم کریمه اهل بیت(ع) ضمن 
تشریح فعالیت هاى این حرم در ماه رمضان بیان کرد: 400 
نفر طى چهار ســال گذشــته در حرم کریمه اهل بیت(ع) 

حافظ قرآن شدند.
حجت االسالم والمسلمین فالحى در دیدار مدیران فرهنگى 
حرم مطهر با آیت اهللا  العظمى مکارم شیرازى گفت: بزرگ ترین 
محفل جزءخوانى در حرم حضرت معصومه(س) ایجاد شد و 
پس از آن این الگو در بسیارى از نقاط کشور و جهان نیز مورد 

استفاده قرارگرفت.
وى افزود: خوشــبختانه در چهار ســال اخیر 35 هزار نفر در 
آســتانه کریمه اهل بیت(ع) به قرآنى آموزى مشغول شدند 
و 400 نفــر نیز در این مرکــز به توفیق حفظ کل قرآن نایل

 شدند.
معاون فرهنگى حــرم کریمه اهل بیت(ع) اظهارداشــت: 
امسال برنامه هاى ویژه اى براى اســتفاده مردم و زائران از 
برنامه هاى قرآنى آستان مقدسه در ماه رمضان تدارك دیده 

شده است و برنامه جزءخوانى بانوان با حضور حداقل 700 
نفر اجرا خواهد شد.

وى افزود: همچنین با توجه به تقارن ماه رمضان امسال با ایام 
امتحانات دانش آموزان، برنامه جزءخوانى نوجوانان که از شبکه 
2 نیز پخش مى شــود، دو ساعت پیش از افطار برگزار خواهد 
شد وبرگزارى ویژه برنامه کنگره حضرت آمنه(س) و همچنین 
بزرگداشت حضرت خدیجه(س) و برنامه روزه اولى ها از دیگر 

برنامه هاى حرم مطهر در این ایام است .

طى 4 سال صورت گرفت

 تربیت 400 حافظ قرآن در حرم حضرت معصومه

  کشته و زخمى شدن 5 نفر در حادثه 
اتوبان کاشان - نطنز

باشــگاه خبرنگاران، نطنز: رئیس فوریت هاى پزشکى 
کاشــان از کشته و زخمى شدن پنج نفر در اتوبان کاشان 

- نطنز خبر داد.
محمدحســین مکى  اظهار داشت: حدود ساعت 3 و 30 
دقیقه بامداد جمعــه، حادثه برخورد خودروى ســوارى 

سوناتا با کامیونت، پنج کشته و زخمى به جا گذاشت.
وى افزود: در این حادثه که در کیلومتر 30 اتوبان کاشان-

نطنز رخ داد، به دلیل شــدت جراحات وارده، سه نفر در 
محل حادثه جان باختند. رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت هاى پزشکى دانشگاه علوم پزشکى کاشان تصریح 
کرد: همچنین در این حادثه دو نفر مصدوم شــدند که با 
تــالش نیروهاى اورژانس، پــس از تثبیت وضعیت، براى 
تکمیل مراحل درمانى به بیمارستان شهید بهشتى منتقل 

شدند.

  دونده هرمزگانى، نایب قهرمان جهان شد
صداوسیما، بندرعباس: دونده هرمزگانى در مسابقات افراد 

باهوش میانه جهان به مدال نقره دست یافت.
در فینال دو یکصد متر «کامبیز طارمى» دونده هرمزگانى عضو 
تیم ملى ایران با زمان 11 ثانیه و 37 صدم ثانیه بر ســکوى 

نایب قهرمانى ایستاد.
طارمــى پیش از ایــن در دو 400 متر از راهیابى به فینال و 

کسب مدال بازمانده بود.
همچنیــن در ماده پرتاب وزنه حســن دهقانى دیگر دونده 
هرمزگانــى در جایگاه چهارم قرار گرفــت. کاروان پنج نفره 
ایران با هدایت منصور روشن قیاس مربى هرمزگانى در این 

رقابت ها، که در بانکوك تایلند برگزار شد، شرکت کرد.



مشهد - فاطمه معتمدى  رئیس اتحادیه 
آهن آالت ســاختمانى مشهد با اشاره به رکود 
حاکم بر بازار فوالد اظهار داشت: نبود ساخت 
و ساز مسکن سبب شده است بازار آهن آالت 
طى چند ســال گذشــته در رکود بسر ببرد 
بنابراین امسال هم همین وضعیت حاکم بوده 
است.محمد رضا عطایى در گفت و گو با خبرنگار 
ما افزود: بازار فوالد شامل آهن، میلگرد و نبشى 
در مجموع با چند معضل اساسى مواجه است 
که یکى از اصلى ترین موارد آن بحث مالیات بر 

ارزش افزوده است.

 مافیاى عرضه آهن آالت
وى با اشــاره به وجود مافیا در بحث عرضه 
آهن آالت تصریح کرد: صدور نکردن فاکتور 
فروش توســط فروشنده هاى اصلى و عمده 
آهــن آالت کــه عمدتاً کارگــزاران بورس 
هستند یکى از چالش هاست که این مسئله 
ســبب مى شــود این افراد مالیات بر ارزش 

افزوده را نپردازند.
وى با بیان اینکه عمده کارگزاران بورس در 
حوزه آهن آالت بانک ها هستند، اضافه کرد: 

بانک ها در کار بنگاهدارى وارد شده اند.

 تولید آهن غیر استاندارد و تنبلى
آهــن  تولیــد  را  دوم  معضــل  عطایــى 
غیراســتاندارد دانست و گفت: متأسفانه در 
کار تولید آهن در اکثــر کارخانجات تولید 
فوالد کشــور نظارت کافى از سوى سازمان 
اســتاندارد اعمال نمى شــود و نتیجه این 

مسئله تولید آهن هاى غیر استاندارد است.
وى ادامه داد:کارخانجات طبق اســتاندارد 
باید آهن فرضاً شــماره 14 را با وزن 150 
تا 155 کیلوگرم تولیــد و روانه بازار کنند 
اما بعضاً شاهد تولید شاخه آهن 14 با وزن 
120 کیلوگرم هســتیم که به اسم آهن 14 
عرضه و به فروش مى رســد در حالى که در 
تولید این آهن آلیاژ کم شده است بنابراین 
از اســتقامت مورد نظر برخــوردار نبوده و 
جوابگوى کمترین زلزله نیست و مشکل ساز 

مى شود.
وى بــا بیان اینکــه این مســئله در کالن 
کشور مشــاهده مى شود،گفت:سازمان ملى 
اســتاندارد باید بر روند تولیــد آهن آالت 

در کارخانجات فــوالد نظارت و دقت کافى 
داشته باشند. اما توجه نکردن به این مسئله 
سبب شده است بخشى از آهن آالتى مانند 
تیرآهــن، میلگرد، ناودانى، ورق و نبشــى 
ســبک وزن و غیر استاندارد تولید و به بازار 

عرضه شود.
عطایى یادآور شد: البته فرهنگ جامعه نیز 
در این قضیه بى تأثیر نیســت به طورى که 
به کیفیت چنــدان بها نمى دهد و به دنبال 

خرید ارزان تر هســتند در 
حالى که آهنــى که فرضاً 
10 هــزار تومــان ارزان تر 
است وزنش سبک تر و کم 

کیفیت تر است.
رئیــس اتحادیه آهن آالت 
ســاختمانى مشــهد ادامه 
داد: اکنون بعضاً آهن آالت 
از استان هاى غربى، شمالى 
و مرکزى شــهر با وزن کم 

تولید و وارد بازار مى شود.

 واردات آهن آالت 
غیراستاندارد از ترکیه

وى گفت:یکى دیگر از معضالت بازار فوالد 
و سبک  غیراســتاندارد  واردات محصوالت 
وزن از کشــور ترکیه مى باشــد. متأسفانه 
برخــى از تجار تنهــا به فکــر منافع خود 
هستند بنابراین خرید و واردات محصوالت 

فوالدى ارزان قیمت که بعضاً غیراستاندارد 
اســت را انجــام مى دهند. در این شــرایط 
رســالت دوایر دولتى ذى ربط در گمرکات 
رسیدگى به این مسئله را مى طلبد و افزون 

مى کند.

 الزام حک و درج نام کارخانه بر 
تولیدات فوالدى

وى اضافــه کرد:حک و درج نــام کارخانه 
بــر  کننــده  تولیــد 
آن  تولیدى  محصــوالت 
واحــد یکــى از الزاماتى 
رعایت  بایــد  که  اســت 
شــود در حالى که قالب 
کارخانجــات فــوالد این 
اصل را رعایت نمى کنند. 
نکردن  رعایت  بنابرایــن 
این مسئله سبب مى شود 
اتحادیه در رســیدگى به 
مردم  شــکایت  پرونــده 
از آهــن کــم کیفیت با 
مشــکل مواجه شود چرا 
که مشــخص نیست این 
آهنى که معیوب و شکسته شده مربوط به 
تولید کدام کارخانه است. بنابراین شکایت 

قابل پیگیرى نیست.
عطایى اذعان داشــت: حک و درج نکردن 
برنــد کارخانه بــر روى تمــام محصوالت 

تولیدى آن واحد معضل جدى در رسیدگى 
به پرونده شکایت مردم است.

 آمار باالى شکایت از آهن فروشان 
جوشکار نما

وى در خصوص شمار خروجى اعضاى صنف 
آهن آالت ساختمانى مشــهد یادآورشد:آمار 
خروجى از صنف فوالد باالست که البته یکى 
از دالیل اصلى آن این اســت که اتحادیه هاى 
همگن مانند اتحادیه جوشکاران و آهن کاران 
هنــوز براى بحــث مالیات بــر ارزش افزوده 
فراخوان نشده اند و همین مسئله سبب شده 
است بسیارى براى اینکه مالیات بر ارزش افزوده 
نپردازند از صنف آهن آالت ساختمانى خارج و 
با گرفتن مجوز فعالیت از اتحادیه هاى همگن 
مانند جوشکارى دوباره به فعالیت فروش آهن 
اقدام کنند.وى ادامه داد:آمار شــکایت از آهن 
فروشــان جوشــکار نما بســیار زیاد است به 
طورى که مى توان گفت 60 درصد شــکایات 
واصله به اتحادیه مربوط به کســانى است که 
پروانه فعالیت جوشکارى دریافت کردند ولى 
در عمل آهن فروش هستند.وى درباره پیش 
بینى وضعیت بازار آهن آالت خاطر نشان کرد: 
همه چیز بستگى به وضعیت صنعت ساخت و 
ساز و خروج آن از رکود دارد.وى شمار اعضاى 
فعلى صنف اتحادیه آهن آالت ســاختمانى را 
500 عضو اعالم کرد و گفت: حدود 250 عضو 
از این اتحادیه خارج شدند که 80 درصد آنان 
با گرفتن مجوز از اتحادیه هاى همگن صنایع 
پروفیلى و آهن کاران عمالً همچنان در حوزه 
فروش آهن فعالند و البته بدون اینکه مالیات بر 

ارزش افزوده را بپردازند.

 ظرفیت خالى 40 درصدى
وى در بخش دیگر به مسئله خام فروشى در 
حوزه فوالد اشــاره کرد و گفت: خام فروشى 
فوالد و صادرات آن به شــکل شمش به ضرر 
کشوراســت در حالى که باید تبدیل به ارزش 
افزوده شــود بویــژه اینکه ایــن ظرفیت در 
کارخانجات فوالدى مانند ذوب آهن اصفهان 
وجود دارد و هم اکنون یکسرى از محصوالت 
تولیدى این کارخانجات به کشورهاى اروپایى 
صادر مى شود.وى گفت: به دلیل رکود تنها 60 

درصد ظرفیت کارخانجات فوالد فعال است. 
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مدیرکل بنیاد حفظ آثار 

و  نشر ارزش هاى دفاع مقدس این استان:
           دفاع مقدس براى خوزستان ظرفیت است

میهن - اهواز: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى 
دفــاع مقدس خوزســتان با بیان اینکه دفــاع مقدس براى 
خوزستان یک ظرفیت است، تصریح کرد: ما هنوز به این باور 
نرسیده ایم که این موضوع براى ما ظرفیت محسوب مى شود 
و باید جوانان در زمینه ظرفیت هاى دفاع مقدس از مسئوالن 

مطالبه گرى کنند.
سردار على پور گفت: بزرگ ترین حادثه تاریخى کشور اسالمى 
ما بازگرداندن خرمشهر بعد از اشغال به خاك اصلى خود است. 
پس از پیروزى انقالب اسالمى توطئه هاى متعددى از طرف 
دشمنان انقالب اسالمى بخصوص استکبار جهانى و در رأس 
آن آمریــکا براى از بین بردن یا محدود ســاختن انقالب در 

مرزها صورت گرفت. 
وى افزود: ما در خرمشــهر 19 هزار و 700 سرباز حزب بعث 
را به اسارت گرفتیم و این حرکت، تأثیرات سیاسى، اجتماعى 
و اقتصادى چه در درون کشــور و چه در فضاى جهان براى 
جمهورى اســالمى به دنبال داشت. جمهورى اسالمى ثابت 
کرد که ماندگار است و به عنوان یک کشور اثرگذار مى تواند، 
امنیت خود را تأمیــن و موقعیت خود را در منطقه و جهان 

حفظ کند.

  تشرف یک انگلیسى 
به دین مبین اسالم در کرج

فارس- کرج: یکى از اهالى ولز انگلستان با حضور نماینده 
ولى فقیه در استان البرز به دین مبین اسالم مشرف شد.

دفتــر امــام جمعه کــرج اعالم کرد: اوشــن پیتــر تیرى 
(Osian Peter Thierry) از اهالى ولز انگلستان، با حضور 
در دفتر نماینده ولى فقیه در اســتان البرز، در حضور آیت اهللا 

حسینى همدانى به دین مبین اسالم مشرف شد.
این فرد مسیحى در این دیدار، عنوان کرد که پس از 6 سال 
تحقیق و مطالعه در باب ادیان، دین اسالم و مذهب تشیع را 
برگزیده است.پس از یادآورى نکاتى در باب ارکان دین اسالم 
به این فرد توسط امام جمعه کرج، وى با ذکر شهادتین، به دین 

مبین اسالم و مذهب شیعه اثنى عشرى مشرف شد.
آیــت اهللا حســینى همدانى یک نســخه نفیس قــرآن با 
ترجمه انگلیســى از کتابخانه شــخصى خود به این شهروند 

انگلیسى اهدا کرد.

  اختصاص دستگاه رادیولوژى دیجیتال 
به بیمارستان امام رضا(ع) ایوان 

ایوان - خبرنگار قدس: یک دســتگاه رادیولوژى دیجیتال 
به بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان ایوان اختصاص یافت.

دکترعلى دل پیشه رئیس دانشگاه علوم پزشکى ایالم ضمن 
قدردانى از خدمات و تالش هاى پرســنل بیمارســتان امام 
رضا(ع) شهرســتان ایوان در راستاى خدمت به مردم گفت: 
خدمت به مردم باالترین عبادات و مایه افتخار است و قطعاً از 

سوى پروردگار بى اجر و پاداش نخواهد بود.

با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور
 طرح توسعه مرکز پایش زیست 

محیطى اصفهان افتتاح شد
اصفهان: با حضور رئیس ســازمان محیط زیســت 
کشور، طرح توسعه مرکز پایش زیست محیطى استان 

اصفهان افتتاح شد. 
به گزارش خبرگزارى صداوسیما، افزایش سامانه هاى برخط 
در واحدهاى بزرگ، شهرك هاى صنعتى و نصب و راه اندازى 

افزون بر 190 حسگر از ویژگى هاى این سامانه است. 
این ســامانه خروجى آالینده ها و پســاب 9واحد صنعتى را 
کنترل مى کند.همچنین طرح سر محیط بانى مرکز مدیریت 
تاالب گاوخونى هم از طریق ویدیو کنفرانس در شــهر ورزنه 
افتتاح شــد.این ایستگاه با 3میلیارد ریال هزینه در 925متر 
مربع مساحت و زیر بناى 400متر مربع به بهره بردارى رسید.
این ایستگاه ورودى تاالب گاو خونى را از لحاظ کمى و کیفى 

بررسى مى کند.

یک مسئول اعالم کرد
 962 خانواده یزدى مشمول بازنشستگى 

پیش از موعد صندوق بیمه کشاورزان
یزد - خبرنگار قــدس: مدیر صندوق بیمــه اجتماعى 
کشــاورزان، روستائیان و عشایر یزد گفت: 962 خانوار یزدى 

مشمول بازنشستگى پیش از موعد این صندوق شدند.
حسن ابراهیمى از ابالغ قانون بازنشستگى پیش از موعد در 
این صندوق خبر داد و افزود: براساس این قانون، بیمه شدگانى 
که در صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، روستاییان و عشایر 
10 سال سابقه پرداخت بیمه و 70 سال سن دارند، مى توانند 

درخواست بازنشستگى دهند. 
وى تصریح کرد: این افراد از مستمرى بازنشستگى براساس 

سنوات پرداخت حق بیمه برخوردار خواهند شد. 
ابراهیمى یادآور شــد: 962 سرپرســت خانوار در اســتان 
یزد مشمول قانون بازنشســتگى پیش از موعد هستند که 
شهرستان تفت با 293 سرپرست خانوار باالترین شمار را به 
خود اختصاص داده است. این مسئول گفت: براساس قانون، 
افرادى که عضو این صندوق هســتند باید براى بازنشستگى 
حداقل 15سال حق بیمه پرداخت کرده و 65سال سن داشته 
باشند، اما قانون جدید بازنشستگى پیش از موعد براى افراد 

70 سال به باال تعریف شده است. 
ابراهیمى خاطر نشــان ساخت: در حال حاضر یک میلیون و 
500 هزار خانوار روستایى، کشاورز و عشایر در سطح کشور 
زیر پوشــش صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، روستائیان و 

عشایر هستند. 

رئیس اتحادیه آهن آالت ساختمانى مشهد به قدس خبر داد

  راه اندازى نخستین خط تولید داللى بانک ها در بازار آهن!
کره الکتیکى در کشور

صدا و سیما: مدیرعامل صنایع لبنى پاك گفت: با راه اندازى 
نخستین خط تولید کره الکتیکى در دومین مجموعه لبنى 
کشور، ســاالنه 7000 تن کره به روش مدرن و روز دنیا در 

شرکت لبنیات پاستوریزه پاك تولید مى شود.
سجادى افزود: باتوجه به مصرف ساالنه 60 هزار تن کره در 
سال هاى اخیر، بزرگ ترین مشکل ما در سال 91باتوجه به 
مشکالت ارزى و انتقال پول تهیه و واردات کره به کشور بود. 
وى گفت: خط تولید کره الکتیکى زمانى خریدارى شد که 
قیمت جهانى کره تنى 2700 یورو بود و در سال هاى اخیر 
با ارائه مشوق هاى صادراتى و کمک به دامداران براى تولید 

شیر همچنین صادرات شیرخشک رونق گرفت.
سجادى افزود: حدود 9 میلیارد تومان صرف خرید این خط 
تولیــد و در مجموع 50 میلیارد تومــان براى این مجموعه 
هزینه شــده است که با راه اندازى آن ســاالنه از خروج 35 

میلیون یورو از کشور جلوگیرى مى شود.
وى با بیان اینکه امســال 9 شرکت لبنى فرصت صادرات به 
بازار روســیه را پیدا کردند، گفت: ایران با دراختیار داشتن 
تولید یک درصد از شــیر دنیا، در ردیف دو تا ســه کشــور 
واردکننــده کره خام قرار دارد و درصورت تامین شــیر خام 

مورد نیاز، امکان تأمین نیاز داخلى وجود دارد.
شرکت لبنیات پاستوریزه پاك از شرکت هاى تحت پوشش 

بنیاد مستضعفان است.

 شناسایى 50 هزار بیمار التهاب 
روده اى در کشور

فارس - شــیراز: رئیس مرکز تحقیقات سیاســتگذارى 
ســالمت دانشگاه علوم پزشکى شــیراز گفت: براساس آمار 
انجمن بیمارى گوارشى کشور تاکنون 50 هزار بیمار گوارشى 

التهاب روده اى شناسایى شده اند.
دکتر باقرى لنکرانى در حاشــیه برگزارى ســمینار بیمارى 
التهابى روده اى به مناســبت هفته سالمت در شیراز اظهار 
داشــت: در هفته 25 بیمار التهاب روده اى در استان فارس 
شناسایى مى شوند و طبق پیش بینى ها از هر 1000 نفر یک 

نفر در کشور مبتال به بیمارى التهاب روده اى هستند.
وى با اشاره به اینکه در هفته نخست خردادماه که به عنوان 
هفته گوارش در دنیا و ایران نامگذارى شده است، برنامه هاى 
متعددى برگزار خواهد شــد، افزود: مصرف غذاهاى غربى و 
نوشابه و نیز استعمال دخانیات از جمله عوامل بروز بیمارى 

گوارشى و التهاب روده اى است.
رئیس مرکز تحقیقات سیاســتگذارى سالمت خاطرنشان 
کرد: شرکت هاى زیست  فناورى بومى براى مقابله با بیمارى 
گوارشــى نســبت به تهیه و تولید داروهاى بیولوژیک اقدام 
کرده اند.وزیر اســبق بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى 
تصریح کرد: بیمارى التهاب روده اى ابتدا در جوانان و سپس 
میانساالن بیشــتر خود را نشان مى دهد و اگر در تشخیص 
این بیمارى تعلل شود، مزمن مى شود و درمان آن به سختى 

صورت مى گیرد.
وى توضیح داد: براى مقابله با این بیمارى در مرحله نخست 
شناسایى و درمان بهنگام توسط پزشکان ضرورى است و با 
پیشرفت علم جراحى در کشور و استفاده از آخرین تکنیک ها 
و ابزارهاى روز دنیا بدون باز کردن شکم، عمل جراحى روى 

بعضى از بیماران انجام مى شود.

مدیرکل استاندارد ایالم:
 صدور پروانه پایان کار ساختمان 

منوط به اخذ استاندارد آسانسور است
ایالم- خبرنگار قدس: مدیرکل استاندارد استان ایالم گفت: 
آسانسورهاى نصب شــده در کشور براساس مصوبه شوراى 
عالى اســتاندارد از ابتداى سال 82 تحت پوشش استاندارد 
و دســتورالعمل هاى اســتاندارد ملى ایران قرار دارد که این 
موضوع به شهردارى هاى استان جهت لحاظ در صدور پروانه 

پایان کار ساختمان ها ابالغ شده است.
مهنــاز همتى با بیان اینکــه از ابتداى امســال تاکنون 
بازدید فنى قطعات، کارکرد، نحوه نصب و صدور تأییدیه 
ایمنى آسانســور اماکن عمومى و دولتى (بیمارستان ها، 
دانشگاه ها و پروژه هاى عمرانى) توسط شرکت هاى تأیید 
صالحیت شده سازمان ملى استاندارد ایران در ایالم آغاز 
شده است، اظهارداشت: با توجه به اهمیت ایمنى کاربران 
آسانسورها و ارتقاى کیفیت آن ها، در جلسه شوراى فنى 
استان نیز مقرر شــده، شهردارى هاى استان در خصوص 
اجراى هر چه بهتر اســتاندارد آسانسور، همکارى الزم با 

اداره کل استاندارد استان انجام دهند.
وى با اشــاره به اینکه براســاس مصوبات جلسه شوراى 
فنى استان شهردارى ها موظف شــدند، مجوز پایان کار 
براى ساختمان هاى داراى آسانســور بدون اخذ تأییدیه 
ایمنى و گواهى اســتاندارد صادر نکنند، افزود: با توجه به 
افزایش شمار آسانســورهاى نصب شده در استان، حفظ 
ســالمت و ایمنى فردى و عمومى، حصــول اطمینان از 
کیفیت دستگاه هاى آسانسور و نظارت بر نصب آسانسور 
و اطمینان از ایمنى آن ضرورى است و امیدوارم با اجراى 
کامــل و دقیق موازین و الزامات اســتاندارد آسانســور، 

حوادث ناشى از آن کاهش یابد.

راه دانا- کرمانشــاه  رؤســاى اتحادیه هاى اصناف 
کرمانشــاه در گفت و گوهایى از وضعیــت بازار در دولت 

روحانى گالیه کردند. 
یونس حیــدرى اظهار داشــت: صنف تراشــکارى در 

کرمانشاه هم اکنون در رکود کامل بسر مى برد.
وى بــا بیان اینکــه هزینه هاى بیمه براى تراشــکاران 
کرمانشاه مشکل ساز شده است، افزود: قبالً کارگاه هاى 
تراشــکارى که پنج تا 20 نفر کارگر داشتند از معافیت 
بخشــودگى دولت اســتفاده مى کردند و هفت درصد 
آن را پرداخــت مى کردند، اما اکنــون همه از معافیت 
خارج شــده اند و کارگاهى که پنج یا 6 نفر کارگر دارد، 
باید ماهیانــه یک میلیون و 600 هزار تومان بابت بیمه 

پرداخت کند.
حیدرى گفت: در سال 95 شمار زیادى کارگاه تراشکارى 
در کرمانشاه تعطیل شده و پروانه آن ها را هم باطل کردیم 
و دلیل این مشکالت، رکود بازار است و کار نیز خوابیده 

است.
وى با بیان اینکه هم اکنون 250 کارگاه تراشــکارى در 
شهرســتان کرمانشــاه فعالیت دارند، گفت: روز به روز 
وضعیت رکود در صنف تراشــکاران بیشتر مى شود. به 
عنوان نمونه، کارگاهى با 17 یا 18 کارگر داشتیم که به 
دلیل مشکل مالیات بر ارزش افزوده، کارگاه تعطیل شد 
و کارگران نیز همه اخراج شدند و این کارگران به قشون 

بیکاران شهرستان کرمانشاه اضافه مى شوند.
رئیس اتحادیه صنف تراشــکاران استان کرمانشاه بیان 
کرد: شــهرك صنعتى ما کالً تعطیل شده، کارگاه هایى 
داریم که تنها یک نگهبان آنجا مستقر است و کارگران 

همه از کار بیکار شده اند.
وى بیان کرد: مسئوالن همکارى نمى کنند. مدیرعامالن 
کارخانجات و شــرکت ها و اداره هاى کرمانشاه، کارهاى 
خود را به اســتان هاى دیگر مانند همــدان و اصفهان 
مى دهنــد و هر کار مى کنیم هیــچ کس با ما همکارى 

نمى کند.
حیدرى افزود: ما کارگاه هاى ریخته گرى داشــتیم که 
داراى دســتگاه هاى دایکات و مجهــز بودند، اما هرچه 
دوندگى کردند و خواهان همکارى اداراتى همچون آب 
و فاضالب شــدند تا سفارش این دریچه هاى چدنى آب 
و فاضالب را بگیرند، به نتیجه اى نرســیدند و همچنان 
مدیران سفارشات خود را براى دریچه ها و کنتور آب به 

اصفهان مى دهند.
وى گفت: ما کارخانه گچ گیالنغرب را داشتیم، هزار عدد 
ریل واگن به اصفهان دادند در صورتى که اگر این سفارش 
را به کرمانشاه مى دادند و ریخته گرى و تراشکارى مى شد 
حدود سه شیفت کارگر باید کار مى کردند. خود مسئوالن 
براى اســتان مقدارى مشکل ساز شــدند، سفارش کار 
مدیرعامالن و... به بیرون از استان مى رود. به این مشکل 

هم اعتراض کردیم، اما کسى جوابگو نیست.
حیدرى بیان کرد: ما هم اکنون کارگاه بزرگ ریخته گرى 
در جاده ســنندج داریم که قطعات یدکى را با شرکت 
تراکتورسازى تبریز قرارداد بسته بود، اما قیمت ها که باال 
رفت، قرارداد را منتفــى کردند و هرچقدر که دوندگى 
کردیم و نامه به اداره آب و فاضالب نوشتیم که سفارش 

این دریچه ها را به همدان نفرستند به ما بدهند تا ریخته 
گرى کنیم، اما ندادند و اآلن این کارگاه به النه پرنده ها 

تبدیل شده است.
وى با بیان اینکه کارهاى صنف تراشکاران به استان هاى 
دیگر صادر مى شــود، اظهار کرد: اســتاندار باید جلوى 
مدیرعامل هــاى شــرکت ها را بگیرد، ما یــک کارگاه 
تراشکارى در شهرك صنعتى داریم که با شرکت زمزم 
20 سال قرارداد دارد، اما با تغییر مدیرعامل شرکت زمزم، 
قرارداد را منتفى کردند و با شهر دیگرى قرارداد منعقد 
کرده اند و این کارگاه نیز 13 کارگر داشت که متاسفانه 
ورشکست شد و اآلن فقط یک جوشکار در آنجا مشغول 

کار است.
حیدرى با اشاره به رکود صنف تراشکاران پس از برجام 
گفــت: در ماجراى برجام چند ماه بــازار تکانى خورد و 
ســپس دوباره اُفت کرد و به عبارت دیگر برجام زودگذر 
بود و اآلن بازار راکد اســت و هر مغــازه با حدود 400 
میلیون تومان دســتگاه و چند کارگر بیکار نشســته و 

نمى دانیم عاقبت آن ها چه مى شود.
وى افزود: کارگاه هاى ما تســهیالتى ندارند. وام هایى تا 
ســقف یک میلیارد تومان وجود دارد، اما حالت مضاربه 
دارد با 18 درصد سود و بازپرداخت یک ساله. کسى که 
100 میلیون وام بگیرد با 18 درصد سود، بعد از یک سال 
بایــد پرداخت کند در صورتى که تا فرد بخواهد، تکانى 

بخورد، سال تمام شده و بدهکار هم شده است.
وى بیــان کرد: کارگاه هاى تراشــکارى در شهرســتان 
کرمانشاه در منطقه دیزل آباد، در شهرك صنایع سبک 
دولت آباد، کارگاه هاى سه راه جوانشیر، شهرك صنعتى 

درود و فرامان واقع است.
حیدرى با اشــاره به اینکه تأمیــن اجتماعى نیز قدرى 
مشکل ساز شــده، گفت: باید وام هاى واقعى با سود کم 
به کارگاه هاى ما تعلق گیــرد و ارزش افزوده هم قدرى 
بر کارگاه هاى تراشــکارى فشار آورده در صورتى که کار 

تولیدى و خدماتى ارزش افزوده به آن تعلق نمى گیرد.

 رکود بى سابقه بازار الستیک 
به گزارش شــبکه اطالع رسانى مرصاد، رئیس اتحادیه 
صنفى الســتیک فروشان کرمانشــاه نیز اظهار داشت: 
سال هاى اخیر براى صنف ما یک بى سامانى و رکود بى 
سابقه وجود داشته است که حتى از سرمایه ما هم کاسته 
شــده و ضرر کرده ایم.وى افزود: یکى از دالیل رکود در 
صنف ما رکود شدید در بازار حمل و نقل کشور است که 

نتوانسته اند براى آن فکرى بکنند.

پیرى رکود و کســادى در بازار الستیک و حمل و نقل 
کشــور را در 20 سال اخیر، بى ســابقه خواند و گفت: 

بسیارى از همکاران ما در این صنف ورشکست شده اند.
وى با اشــاره به اینکه 150 نفر در کرمانشاه جواز کسب 
دارند، گفت: شــمار قابل توجهى از این افراد (حدود 30 

نفر) ورشکست شده و کار را رها کرده اند.
رئیس اتحادیه صنفى الستیک فروشان با اشاره به اینکه 
سال 95 عمیق ترین رکود را شاهد بودیم، گفت: کاالهاى 

قاچاق، کمر بازار را شکسته است.
وى گفت: از ســوى دیگر وقتى حمل و نقل در کشــور 
جریانش بشــدت کند شده اســت، راننده کامیونى که 
نمى تواند خودش را تأمین کند، یکى از اقالمى که کمتر 
مى تواند آن را به روز کند، الستیک است یا اینکه اقساطى 

مى برند و نمى توانند پرداخت کنند.
پیرى گفت: در این شــرایط وقتى بحــث مالیات هاى 

سنگین پیش مى آید، ماجرا پیچیده تر مى شود... 

  400 صنف مرتبط بامسکن در تنگنا
رئیس اتحادیه صنفى آهن فروشان استان کرمانشاه نیز 
اظهار داشت: سال گذشته، صنف آهن فروشان در رکود 
بسیار شدیدى قرار داشت و در سال جارى نیز اوضاع به 

همین منوال است.
کوروش امیرى گفت: ســاخت و ســاز در بازار فعلى به 
ســال هاى گذشته رسیده اســت و این به معناى توقف 
بسیار شــدید در حوزه مسکن و ســاخت و ساز است 
که به طور مســتقیم روى صنف آهن فروشــان و رکود 
در بازار آن ها اثر دارد. این کاســب حوزه فروش مصالح 
ســاختمانى ادامه داد: در این راســتا بسیارى از فعاالن 
صنف ما کارشان به تعطیلى کشیده شده و ده ها کارگر 
بیکار شــده اند. کارگرانى که قبــالً بیمه بودند و حقوق 
مى گرفتند، اما متأســفانه در عین این رکود و بیکارى، 
مالیات هاى سنگین، همچنان طبق روال معمول است 
و این امر تعطیلى واحدهاى تجارى را سرعت داده است.

امیرى همچنین خواستار تطابق مالیات هاى اخذ شده با 
درآمد اصناف در سال هاى رکود شد.

امیرى همچنین با اشــاره به برخى خبرها در خصوص 
اینکه فقط بازار مســکن در رکود اســت، اظهار داشت: 
فقط 400 صنف و شــغل دیگر با بازار مسکن در ارتباط 
است مانند شغل هاى تولیدى صنعتى و خدماتى. چطور 
مى توان گفت که فقط بخش مسکن در رکود است؟ تمام 
این بخش ها که با بازار مســکن در ارتباط هســتند نیز 

اکنون در رکود شدید بسر مى برند.

کسب و کار فعالى برجاى نمانده است
بیکارى تراشکاران و رکود بى سابقه بازار الستیک در کرمانشاه
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مواجه است که یکى 
از اصلى ترین موارد 
آن بحث مالیات بر 
ارزش افزوده است 
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رخ رد رخ

خبر

آب و هوا
 افزایش چند درجه ای دما در 

خراسان رضوی
قدس: طبق نقشــه ها و مدل های هواشناســی پیش بینی 
می شــود از امروز جوی نســبتاً پایدار بر روی استان مستقر 
می شود که پیامد این روند، افزایش چند درجه ای دمای هوا 

در اکثر نقاط استان خواهد بود. 
براین اســاس وزش باد در سطح استان گاهی نسبتاً شدید و 
در بخش هایی شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود. 
گفتنی است برای اغلب نقاط خراسان رضوی امروز آسمانی 
صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر افزایش موقتی  ابر گاهی 

با وزش باد شدید همراه با گرد و غبار پیش بینی شده است.

یادداشت
  سبزی های آلوده کشف رود؛ کابوس 

سرطان در سفره مشهدی ها 
مهدی کاهانی مقدم: »کشــف رود« که یکی از رودهای 
تاریخی خراســان و مشهد به شمار می آید، پس از گذشت 
سال ها برنامه ریزی و اقدام های گوناگون دستگاه های اجرایی 
و قضائی، همچنان به عنــوان یکی از مهم ترین بحران های 
زیست محیطی پایتخت فرهنگی ایران خودنمایی می کند و 
هنوز بیشترین مشکالت زیست محیطی و بهداشتی در این 

محدوده رخ می دهد.
بنا به گفته مدیران محیط زیست، از مجموع 290 کیلومتر 
طول کشف رود، 48 کیلومتر آن در شمال شهر مشهد قرار 
داشــته و کانون بحرانی این رودخانه محسوب می شود که 
دچار آســیب ها و مشکالت متعدد اســت و با تداوم پدیده 
خشکسالی، آب اصلی رودخانه از دست رفته و آنچه در این 
محدوده جریان دارد، فاضالبی اســت که از مناطق و منابع 

مختلف وارد آن می شود.
آنچه این روزها اهمیت دارد، کشــت گســترده سبزیجات 
در اراضــی مجاور این رودخانــه و آبیاری این محصوالت با 
فاضالب جاری در آن اســت که با اطالع مســئوالن انجام 
می شود و با فروش سبزی های آلوده، عامل انواع بیماری ها 

سفره شهروندان را پر می کنند.
امروزه کشاورزان بیشتر روستاهای اطراف مشهد و واقع در 
محدوده کشف رود، پساب تصفیه خانه های فاضالب را رسماً 
برای آبیاری ســبزی و صیفی کاری خود مورد استفاده قرار 
می دهند و تعدادی هم مخفیانه فاضالب جاری در کشــف 
رود را بــا موتورپمپ به زمین های کشــاورزی خود منتقل 

می کنند.
در حالی که به باور کارشناسان، حتی از فاضالب تصفیه شده 
و پساب استاندارد تصفیه خانه ها نباید برای آبیاری گیاهان 
ساقه کوتاه و بویژه صیفی و ســبزیجات، استفاده کرد، اما 
شاهد بودیم چندی پیش، تخلیه غیرمجاز فاضالب تصفیه 
خانه های نزدیک کشــف رود که به صــورت ناقص تصفیه 
می شوند، صدای مقام های قضائی را نیز درآورد. اخیراً نیز با 
اجازه مسئوالن روزانه حدود 300 تانکر، فاضالب های خانگی 
را در این رودخانه تخلیه می کردند که گفته می شود این کار 
کماکان ادامه هم دارد و این همه درحالی صورت می گیرد 
که هنوز استاندارد پساب تصفیه خانه های حاشیه کشف رود 
محل تردید اســت و مسئوالن شرکت آب و فاضالب، نبوِد 

بودجه را دلیل این مشکالت می دانند.
در این بین تعیین الگوی کشــت از سوی جهاد کشاورزی 
که یکی از ضروری ترین نیازهای پروســه تأمین و تضمین 
سالمت عمومی در این حوزه است، همچنان مغفول مانده 

و ظاهراً اصلی ترین دلیل آن هم نبود اعتبارات الزم است.
پروژه بهسازی حاشــیه کشف رود و تحصیل حریم آن نیز 
معطل رسیدن بودجه مانده و این همه دست به دست داده 
تا ساالنه هزاران پرونده تهدیدات بهداشتی در محاکم قضائی 
تشکیل شود و سالمت عمومی مجاوران و زائران در دومین 

کالنشهر کشور به طور جدی در معرض تهدید قرار گیرد.
از سوی دیگر درحالی که دولت مجبور است به خاطر بروز 
انواع بیماری های ناشــی از مصرف سبزیجات و محصوالت 
آبیاری شــده با فاضالب، میلیاردها تومان از بودجه عمومی 
کشــور را هزینه کند و خانواده های بســیاری عالوه بر رنج 
بیماری هایی مثل سرطان دستگاه گوارش که گفته می شود، 
خراســان رضوی و مشــهد باالترین آمار را در کشور دارد، 
زیــر بار هزینه هــای آن کمر خم کننــد و زندگی ببازند، 
»پیشــگیری«، به عنوان راحت ترین و ارزان ترین راه مقابله 
با این معضل، در کانون توجــه و اولویت کاری نمایندگان 
مجلس، دولتمردان و مسئوالن مربوطه قرار ندارد و تاکنون 
جز چند کار ضربتی و مقطعی و برگزاری ده ها جلسه بی اثر، 

هیچ گامی در این راه برداشته نشده است.
بــه هرحال این وضعیت که در طول بیش از 30 ســال به 
آرامی پدید آمده، هم اینک به عنوان یک مســئله زیست 
محیطی و مهم منطقه ای مطرح شده و متأسفانه به نمادی 
از عملکرد مســئوالن کشــورمان در نزد جهانیان تبدیل 
شده اســت و جدای از خطرات و آســیب های فراوانی که 
برای ســالمت عمومی دربر دارد، حیثیت مدیریت کشور و 
پایتخت معنوی ایران اسالمی را زیر سؤال برده که ضروری 
اســت تمام مدیران و مســئوالن مرتبط، به دور از هرگونه 
بهانه تراشی و شــعارزدگی، آستین همت باال زده و تا دیر 
نشــده، یک بار برای همیشــه کاری اساسی در این حوزه 

انجام دهند.

 به نظرمن باید زادگاه فردوســی بازسازی شود. هر چقدر 
بتوانیم گردشگر جمع کنیم، به نفع همه ایران است نه تنها 

آن روستا و دیار.
915...9008

 گزارش روستای حصار گلستان شما عالی بود، ولی چقدر 
خوب می شد که در مورد ترافیک روزهای تعطیل هم بنویسید 
که با گذاشــتن حداکثر دو نفر مأمــور راهنمایی و رانندگی 
این مشکل در محدوده بقعه امامزادگان و پل های مرتبط به 
روستای همجوار حل می شد که ما روستاهای همجوار هم از 

این معضل نجات پیدا کنیم.
915...7762

 تدبیر و امید برای ما کشــاورزان وعده  و وعید بود. تگرگ 
چندین میلیون تومان به هرکشاورز گندم و جو و صیفی ضرر 
زده، اما وجوه اعالم شــده دولت )صندوق بیمه کشاورزی( به 
شهرزلزله زده ومحروم طبس درخراسان جنوبی نرسید و ما 

ورشکسته از قبض های برق نفس های آخر را می کشیم.
915...2986

 امیدوارم یک نفر به فکر ایستگاه اتوبوس دالوران 11 باشد. 
نه سایه بان دارد نه نیمکت، کاش یک مسئول ببیند که مردم 

کجا منتظر اتوبوس می نشینند.
915...4817

 خیابان های گلشهر برای اگو حفاری می شود، اما آسفالت 
کردنش ماه ها طول می کشد. چرا؟

930...9083
 چرا برخی بانک ها پیامک مبالغ پایین را ارســال نمی کند 

مگر وجه آن را برای یک سال دریافت نمی کنند؟
935...9203

چرا کسی نظارتی بر شهریه مراکز پیش دبستانی نمی کند؟ 
قیمت ها هر سال چندین برابر نرخ تورم افزایش می یابد.

915...3621

  افتتاح سامانه تاکسی هوشمند بانوان 
در مشهد

قدس: طی مراســمی که در مجتمع تابان مشهد با حضور 
جمعی از مدیران شهری برگزار شد، سامانه تاکسی هوشمند 
بانوان به بهره  برداری رســید. سامانه تاکسی هوشمند بانوان 
زیر نظر ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
مشــهد و توســط بخش خصوصی راه اندازی شده که در فاز 
نخســت آن 50 تاکسی و طی دو ماه آینده 50 تاکسی دیگر 
به این سامانه اضافه می شود.این سامانه از نرم افزار موبایلی نیز 
استفاده می کند و ارتباط تاکسی با مرکز به صورت اینترنتی 
بوده و بیسیم در این تاکسی ها نقشی ندارد. ضمن اینکه شماره 
تلفن ارتباطی با سامانه تاکسی هوشمند بانوان مشهد 1840 

در نظر گرفته شده است.

مدیرفرهنگسرای سالمت خبر داد
 مشارکت 38 هزار نفر در طرح

 »مادر، محور سالمتی«
طاهری: 38هزار نفر از مادران مشهدی و حاشیه این شهر از 

طرح »مادر،محور سالمتی «برخوردار شدند.
مدیر فرهنگسرای ســالمت با بیان این مطلب افزود: طرح 
مادر،محورســالمتی با هدف ارتقای ســطح سواد سالمت 
برای مادران20 تا 40 سال بالفعل و بانوان جوان در آستانه 
پذیرش نقش مادری در 361 مرکز در حال اجراســت که با 
گذشــت حدود 40 روز بیش از 38هزار نفر در آن مشارکت 

کردند. 
حجت االســالم محمد فخراکبری  مقدم با اشاره به اینکه در 
این طرح آمادگی ارائه خدمات به 100هزار نفر از مادران 20 
تا 40 ســاله مشــهدی را داریم افزود: این طرح از فروردین 
ســال جاری آغاز و در دو مرحله عمومی و تکمیلی در حال 

اجراست.
 وی گفت:با توجه به رعایت اصل تقدم پیشگیری بردرمان 
پایش ســالمت مادران شــرکت کننده با انجام تست هایی 
شــامل اندازه گیری قــد، وزن، فشــارخون و BMI مراحل 
ســالمتی آنان بررسی و در صورت نیاز به درمان و پیگیری 
ســالمتی به مراکز درمانی طرف قرارداد ســازمان معرفی 

می شوند.
وی ادامــه داد: در اجرای طرح کــه به صورت رایگان انجام 
می شــود، ضمن اســتقبال خوب، بیش از 120 نفر دانش 
آموخته بهداشت و درمان ویژه مادران،400 استاد در بخش 
آمــوزش و همچنین 20 نفر از عوامل اجرایی وظیفه اجرای 

طرح را برعهده گرفته اند.
مدیر فرهنگسرای سالمت مشهد ادامه داد: مرحله تکمیلی 
طرح از تابســتان و در مــرداد مــاه 96، در قالب ثبت نام 
متقاضیان و انتخاب بســته های پنج گانه الزام های سالمت 
خانــواده در واحدهــای متقاضی بر پایه مشــارکت مالی 
متقاضیان برگزار می شــود.به گفته او بسته های مذکور در 
ازای پرداخــت هزینه ای معادل 7000 )برای هر بســته به 
صــورت مجزا( به منظور مشــارکت مالی به مرحله اجرا در 
می آید. وی یاد آور شــد:آمادگی اجــرای طرح مادر،محور 
ســالمتی را در تمام مراکز دولتی، فرهنگســراها، مساجد، 
مدارس، مجتمع های مســکونی و مراکز فرهنگی داریم. او 
بیان داشــت: در صورتی که هر سازمان بیش از 200 ثبت 
نام کننده معرفی نمایــد، برنامه های اجرای طرح در بخش 

عمومی به صورت رایگان اجرا می شود.

مخاطبان عزیز خرسندیم که ارتباط دوسویه با این 
رسانه در ارسال سوژه از سوی شما خوانندگان 
گرامی، با راه اندازی این ستون به ثمر نشست، 

بنابراین امیدواریم مسئوالن دستگاه های اجرایی با 
پاسخ خود، ما را در این مسیر همراهی کنند. شما 

می توانید از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما 
در تماس باشید.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.

شماره پيامک:   300072305
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رئیس اسبق مرکز زلزله نگاری ایران در گفت وگو با قدس:

گسل های زلزله در خراسان همچنان فعال است

گفت و گو

هنگامه طاهری  گسل ُکپه داغ در نزدیکی 
آشــخانه که اخیراً فعال شد، یک گسل تنها 
نیست بلکه مجموعه ای از گسل های موازی یا 

کنار هم و حتی عمود بر هم است.
رئیس اســبق ژئوفیزیک تهران ضمن اظهار 
این مطلب به خبرنگار ما گفت: گسل های این 
منطقــه بر هم اثر دارند و از آنجا که گســل 
مذکور در حال تخلیه فشار است، فعالً در دو 
نقطه - سنگ سفید و آشخانه بجنورد- منجر 

به زمین لرزه شده است.
دکتر نصراهلل کمالیان اظهار داشت: این گسل 
مسیری طوالنی دارد؛ چنانکه از شرق کشور 
آغاز شده، از شمال خراسان گذشته و حتی از 

کمر دریای خزر هم می گذرد.
وی همچنین تصریح کرد: بر اساس آنچه در 
حال وقوع است، سیستم کپه داغ کامالً تحت 
فشار است و نباید فراموش کنیم این سیستم 
باعث وقوع زمین لرزه ای مهیب در 26 آبان 
1272 شــد و نیز 14 ماه بعد در 27 خرداد 
1273 با 10 و 9 ریشتر در قوچان اتفاق افتاد، 
به طوری که شــهر قوچان را جابه جا کرد و 
شهر کهنه امروز حاصل تخلیه قوچان تخریب 

شده 120 سال پیش است.

او تأکیــد کرد: از آنجا کــه این منطقه جزو 
مناطق خطرناک است و مدام هم با پس لرزه 
روبه رو می شــود، باید با نصب لرزه نگارهای 
بیشتر گســل های این منطقه مورد بررسی 
بیشــتری قرار بگیرند تا شــاید قادر باشیم، 
 روش هــای پیــش بینی زلزله را به شــکل 
محکم تری بیان کنیم. وی با اشاره به اینکه 
در آمریکا امروز این کار انجام می شود، خطاب 
به مسئوالن بیان کرد: الزم نیست برای این 
منظور خودمان را وابســته به ورود وســایل 
پیشرفته از خارج بکنیم، بلکه با همین دانشی 
که داریم، قادریم دســتگاه های لرزه نگاری 

برای بررسی گسل ها بسازیم.
رئیس اسبق مرکز زلزله نگاری ایران همچنین 
یادآور شــد: توجه داشته باشید، همین اآلن 
هم زمین لرزه های کوچکی در این منطقه به 
وقوع می پیوندد که توسط لرزه نگارها ثبت 

نمی شود. 
او عالوه بر این اذعان کرد: درســت است که 
کارشناســان اعالم می کنند زمین در حال 
تخلیه انرژی است و بیان می دارند که خطری 
تهدید نمی کند، اما آنچه مسلم است اینکه 
زمین در حال جمع کردن انرژی هم هست 

و باید پیــش از وقوع حادثه احتمالی بزرگ، 
روی این گسل ها تحقیق و بررسی انجام شود. 
او ســپس یادآور شــد: یادمان باشد، اصوالً 

طبیعت قابل تکرار است.
وی گفت: از آنجــا که ایران در منطقه قرمز 
زلزله قرار دارد و تمام گسل های آن خطرناک 
هســتند، باید تمــام ایران تحت پوشــش 
دستگاه های زلزله نگاری برای تحقیق روی 

گسل ها قرار بگیرد.
او گســل های فعال ایران را کپــه داغ، البرز، 
زاگرس و گسل بزرگ کویر شرق ایران بیان 

کرد که نیازمند بررسی هستند.
وی افزود: هر چقدر زمین لرزه بزرگ تر باشد، 
تعداد و دوام پس لرزه ها هم بیشتر می شود. 
لذا زلزله 5/7 ریشــتری بجنورد احتماالً تا 
چهارماه دیگر با پس لرزه روبه رو خواهد شد.

ایرنا  مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراســان رضوی گفت: 112 میلیون و 125 هزار بوته 
انواع گل ساالنه در این استان تولید و روانه بازار مصرف 

می شود. 
ســید هاشم نقیبی افزود: این میزان شامل 926 هزار و 
435 بوته گل آپارتمانی، 14 میلیون و 341 هزار و 150 
بوته گل شاخه بریده، 40 میلیون و 662 هزار بوته گیاه 

فصلی و 133 هزار و 300 بوته گل زینتی است. 
وی تعداد واحدهای گلخانه ای اعم از گل های شــاخه 

بریده، آپارتمانی، زینتی، فصلی و انواع نهال در خراسان 
رضــوی را 710 واحد ذکر اظهار کرد و گفت: این تعداد 
گلخانه نیمی از نیاز مردم این منطقه به انواع گل را تأمین 

می کند و باقی آن از استان های دیگر تأمین می شود.
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی خراسان 
رضوی گفت: با اینکه حدود 50 درصد از نیاز استان به 
گل از استان های دیگر وارد می شود، اما برخی گل های 
شاخه بریده و آپارتمانی تولیدی این استان به کشورهای 

همجوار مانند افغانستان و ترکمنستان صادر می شود.

تولید ساالنه 112 میلیون بوته انواع گل در خراسان رضوی

زخم های پنهان در همسایگی مشهد

ازدواج زود هنگام دختران در كنه بيست!

روســتا  از  وقتی صحبت  علی محمدزاده: 
می شود، تصور ذهنی همه این است که روستا 
جایی به نسبت دور از شهر و نشانه ها و امکانات 
مدنیت شــهری است و وقتی پسوند »محروم 
و محرومیت« به آن اضافه شــود به این یقین 
ذهنی می رسیم که این روستای محروم باید 
در نقطه ای دوردست باشد و برای رسیدن به 
چنین روستاهایی حداقل باید 50 کیلومتر از 

نزدیک ترین شهر به محل مورد نظر دور شد.
ولــی باید گفت آنچه در عالم واقع وجود دارد، 
بســیار متفاوت تر از تمام این تصورات ذهنی 
)ولــی البته منطقی( اســت؛ یعنی اینکه این 
روزها کافی است چند دقیقه رانندگی کنید و 
از حریم شهر خارج شــوید و در اولین آبادی 
چسبیده به شهر جای خالی خیلی از چیزها 

را به عینه ببینید.

 همسايه پير مشهد
از میان محالت قدیمی مشهد در ضلع شمال 
شرقی که پر از آسیب و کمبود است می گذرم 
تا در مســیر روستایی قرار بگیرم که بی تردید 
نامش برای تمامی مشــهدی ها آشناســت؛ 
روستایی پیر که وجود بناهای تاریخی در آن 
حکایــت از قدمت باالی این منطقه به عنوان 
یک ســکونتگاه اصلی انسانی در دشت پهناور 

مشهد دارد.
فاصله نزدیــک به 20 کیلومتر از مشــهد تا 
روستای »کنه بیست« هم روایتگر زخم های 
کهنه ای است که بعضی از آن ها مانند معضالت 
کشــف رود و جاده باریک و خطرناک را باید 
العالج بدانیم؛ چرا که با اتفاقات سال های اخیر 
در حــوزه تأمین منابع مالی پروژه های بزرگ، 
امیدی به تخصیص اعتبارات چشــمگیری به 

این بخشها نیست.

 ورودی متفاوت
پس از عبور از میــان مزارعی که اغلب با آب 
آلوده آبیاری می شــوند کم کم از میزان بوی 
نامطبوع گندآب کشــف رود کاسته می شود، 
روســتای کنه بیســت روی تپه ای کوچک به 
چشم می خورد، اما اطراف روستا پالستیک های 

 رهــا شــده و زباله هــا هــم دیده می شــود.
دو طرف جاده باریک هم حجمی از نخاله های 
ســاختمانی که معلوم است شبانه و یا حداقل 
مخفیانه تخلیه شده اند، قاب نامرتبی از تصویر 

یک روستا را ترســیم می کند، جاده از وسط 
روستا می گذرد و اصلی ترین معبر روستا اندکی 
متفاوت از مسیر طی شده است، چند درخت 
قدیمی و جدول گذاری میانی بولوار که اندکی 
هم رنگ کهنه دارد، کمی دلگرممان می کند که 
احتماالً اقدام های خوبی در روستا انجام گرفته 
است.ولی وقتی طول چند صد متری بولوار را 
تا انتهای روستا طی می کنیم، متوجه می شویم 
جز همیــن بولوار میانی که حتی دو طرف آن 
جدول گذاری نشده، هنوز تمامی معابر روستا 
خاکی است، پساب خانه ها در حاشیه خیابان 

جاری است، زباله هم به وفور دیده می شود.

 درد بيکاری و اعتياد
چند نفر از زنان روســتا زیر ســایه بان فلزی 

ایســتگاه اتوبوس نشسته اند و وقتی از یکی از 
آن ها درخصوص نحوه سرویس دهی اتوبوس ها 
می پرسم می گوید: خودتان بیایید بنشینید تا 
ببینید یک ساعت و نیم تا 2 ساعت باید معطل 

بشوید.
او ادامــه می دهد: بســیاری از خانواده ها توان 
مالی آنچنانی ندارند که بخواهند با خودروهای 
عبوری به شهر بروند و برای همین مجبوریم 
بــرای انجام یک کار چند دقیقه ای در شــهر 

چندین ساعت در ایستگاه اتوبوس بنشینیم.
وقتی از دیگر زن نشسته در ایستگاه از وضعیت 
معیشتی روستاییان می پرسم می گوید: وضع 
مالی بیشتر مردم روســتا خوب نیست، اکثر 
مردها به دلیل خشکســالی سال های گذشته 
که زمینه کشاورزی و دامپروری را هم کاهش 
داده، بیکار شــده اند و برای کارگری به شهر 

می روند.
او می افزاید: زن ها هم که وضعشان معلوم است؛ 
فقط تعدادی از زن ها در کارخانه فرش آستان 

قدس رضوی که در کنار این روستا قرار دارد، 
کار می کنند بعضی از زن ها هم هســتند که 
روزگار ســختی دارند و به نوعی در فقر مطلق 
زندگی می کنند و جز مبلغ یارانه هیچ درآمدی 

ندارند.
چنــد جــوان در گوشــه ای از کوچه خاکی 
نشسته اند به سراغشان رفته و با آن ها همکالم 
می شــوم و وقتی از وضعیت کلی کار مردان 
روستا می پرســم، یکی می گوید: وقتی توی 
شهرها کار نیست روستاها که وضعشان معلوم 
است، ما خودمان در شهر خیاطی می کردیم 
ولی کار به جایی رســید که مغــازه را جمع 
کردیم و ماه ها اســت که بیکاریم.او می افزاید: 
وقتی کار نباشــد آدم ها ناخواسته و تنها برای 
پرکردن وقت خود دست به کارهایی می زنند 
که اوضــاع وخیم تر می شــود؛ مثالً بعضی ها 

ناخواسته و ندانسته در دام اعتیاد می افتند.

 واسطه گری علوفه
جوان دیگر می گوید: کار روستایی کشاورزی و 
دامداری اســت، اما تنها چند خانوار آن هم به 
تعداد کم دامــداری دارند و تعدادی هم هنوز 
کشــاورزی می کنند، ولــی کار اکثر جوان ها 
واســطه گری یا حمل و نقل علوفه اســت، به 
هر طریق شده پولی جمع می کنند تا خودرو 

خاوری بخرند و کاه و علوفه جابه جا کنند.
او به ســاده ترین شــکل می افزاید: راستش را 
بخواهی نسل جدید حال و حوصله بیل زدن 
و دنبال گوسفند رفتن را ندارد، اگر مسئوالن 
می خواســتند جوان ها را در روستا نگه دارند 
که کشاورزی بکنند باید امکانات می دادند تا 

کشاورزی زنده بماند.
با گذر از کوچه های روستا بیشتر به گفته های 
ایــن جوان فکر می کنم وقتی می بینم خاور و 
بســته های علوفه بیشتر از هر چیز دیگری به 
چشــم می خورد و این پرســش که آیا راهی 
هســت که جوانان عادت کرده به واسطه گری 
را به زمین های کشــاورزی بازگرداند و انتظار 
داشــت مانند پدران شــان ماه هــا کار طاقت 
فرسا انجام دهند و امیدشان به فصل برداشت 

محصول باشد؟

زخم های بدخیم پنهان!
در ادامه به سراغ کسانی می رویم که الیه پنهانی از مشکالت روستا را بازگو می کنند؛ زنی 
از نبود امکانات بهداشــتی و درمانی در کنه بیست گالیه مند است و می گوید: درمانگاه 
اینجا فقط در ساعات اداری فعال است و بعدازظهرها و شب ها تعطیل است و اگر یکی از 

اهالی نیاز به خدمات درمانی و پزشکی پیدا کند، باید به مشهد مراجعه کند.
یکی دیگر می گوید: سرگرمی بچه های روستا بازی با سگ ها شده، پارک یا وسیله بازی 
برای بچه ها در کنه بیست وجود ندارد. آب آشامیدنی سالم و به اندازه مورد نیاز نداریم و 

آب چاه قدیمی روستا دیگر کیفیت سابق را ندارد.
یکــی از فرهنگیان اما از اتفاقات تلخ دیگری می گوید که به نظر می رســد متولیان باید 
چاره ای بیندیشــند. او می گوید: ازدواج زودهنگام دختران در روستا یک معضل فرهنگی 
بزرگ است، اینکه دختر دانش آموزی در کالس پنجم ابتدایی به عقد کسی در بیاید و یک 
سال بعد طالق بگیرد مانند زخمی مزمن است که در آینده تبعات جبران ناپذیری خواهد 
داشت. او می افزاید: اکثر خانواده ها وضعیت مالی خوبی ندارند و بچه هایشان در شرایط بدی 
زندگی می کنند که الزم است دستگاه های حمایتی وارد عمل شوند، اعتیاد والدین یکی 
از اصلی ترین دالیل بروز آســیب های بعدی از قبیل طالق، فقر و ازدواج در سنین پایین 
فرزندان است. وی نیز به نبود امکانات تفریحی برای بچه ها اشاره می کند و می گوید: اکثر 

دانش آموزان پسر روستا به محض بازگشت از مدرسه کارشان کبوتربازی است.
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