
پاييز زودرس درختان 
در مشـهد

ده ها خانه مردم سيستان 
در محاصره شن

مردم در گفت وگو با قدس گاليه كردند با شدت گرفتن بادهاى 120روزه در روستاهاى زابل اتفاق افتاد

مشهد  درختان ريه هاى شهر هستند كه 
فضا را براى تنفس، تلطيف و نفس كشيدن 
تســهيل كنند. به طور قطع همه به اهميت 
كاشــت درخت و ايجاد فضاى ســبز در هر 

شهرى واقفند، اما انتخاب گونه...

ميهن  بســيارى از ما اين ماجرا را كه صبح 
براى بيرون رفتن از خانه مجبور باشــى توده 
انبوهى از بــرف را كنار بزنى و راهى محل كار 
شوى شــنيده و يا ديده ايم، اما اينكه كوهى از 

شن هاى روان با شالق باد ...
.......صفحه4 .......صفحه 2

ناتوانى مسئوالن در برخورد با مافياى همه چيز خوار!
استاندار خراسان رضوى خبر داد

سكونت 1/2 ميليون 
نفردر هشت پهنه 
و 66 محله حاشيه 

شهر مشهد

.......صفحه 4

اراضى ملى با رانت تصرف مى شود

.......صفحه 3

  7 ميليون بيكارى 
كه نه مدرك دارند نه مهارت

مهر-اراك: بررسى ها نشــان مى دهد بين 35 تا 38 
درصد جوانان غيرشاغل كشور در حال تحصيل يا كسب 
مهارت نيستند كه اين گروه بشدت در معرض خطر به 

حاشيه رانده شدن در بازار كار هستند.
طبق گزارش هايى كه سازمان جهانى كار ارائه مى دهد، 
جوانان جزو نخستين كسانى هستند كه شغل خود را 
از دســت مى دهند و همچنين اين قشر از جوامع جزو 
آخرين افرادى هستند كه شغلى به دست مى آورند كه 
اين امر ناشى از عوامل بسيارى از جمله كمبود تجربه 

و مهارت است.
بررســى تحليل آمار بازار كار حكايــت از آن دارد كه 
ايران به عنوان كشــور در حال توسعه كه در سال هاى 
اخير تحوالت جمعيتى گوناگونى را تجربه كرده است، 
در حال حاضر همچنــان از نظر بافت جمعيتى داراى 

ساختار سنى جوان است.
محاســبه شــاخص «جوانان غيرشــاغل كه در حال 
تحصيل يا كسب مهارت نيســتند» كه تحت عنوان 
NEET شناخته مى شود، نشان مى دهد، طى سال هاى 
90 تا 94 حدود 31 درصد جوانان 15 تا 24 سال كشور 
شاغل نبوده و در حال تحصيل يا كسب مهارت نيستند 
كه اين ســهم براى جوانان حدود 15 تا 29 ساله طى 

اين سال ها بين 35 تا 38 درصد در حال نوسان است.
طبق اطالعات به دست آمده از مجموع 19 ميليون و 
342 هــزار و 433 جوان 15 تا 29 ســال 7 ميليون و 
326 هزار و 27 نفر تعداد بيكارانى اســت كه در حال 

تحصيل يا كسب مهارت نيستند!

مشاور وزير نيرو:
 حال آب وخيم شده است!

ايسنا- گرگان: مشاور وزير نيرو با بيان اينكه 83 درصد 
مصارف شرب روســتاها به آب زيرزمينى وابسته است، 
افزود: تنش آبى و تهديد آب شــرب مناطق پرجمعيت 
كشــور از جملــه تهران، خراســان، همــدان، كرمان، 
فارس، يزد، سيســتان و بلوچستان، گلستان و زنجان از 

چالش هاى حوزه آب است.
توكلى افزود: بحران و كمبود آب در كشور و كاهش منابع 
آب تجديدشــونده و ذخاير زيرزمينى، تخليه روستاها، 
گسترش بيابان ها و فرونشست زمين، پايين رفتن سطح 
آب هاى زيرزمينى، خشك شــدن درياچه ها، تاالب ها، 
برخى از رودخانه ها و تشديد ريزگردها از اهم چالش هاى 

حوزه آب است.
مشــاور وزير نيرو، افزايش دما و تبخير و تغييرات آب و 
هوايى كشور، ناپايدارى مصارف آب به دليل مصرف بيش 
از ظرفيت منابع آب كشور را از ديگر چالش ها عنوان كرد.
وى تصريح كــرد: كاهش حجم آب زيرزمينى كشــور 
و بحرانى شــدن حدود 78 درصد دشــت ها معادل 88 
درصد مســاحت كشــور در اثر اضافه برداشت ساليانه 
اهم چالش هاى حوزه آب اســت، در حالى كه 83 درصد 
مصارف شــرب روســتاها، 57 درصد شرب شهرها، 59 
درصد مصارف كشــاورزى و 63 درصد مصارف خدمات 

و صنايع آب زيرزمينى وابسته است.

  قطار همدان برقى مى شود
همــدان - خبرنگار قدس: نماينده مــردم همدان و 
فامنين در مجلس شــوراى اســالمى اعالم كرد: قطار 

همدان برقى مى شود.
امير خجسته با اشــاره به اينكه در حال حاضر سرعت 
قطار همدان 160 كيلومتر بر ســاعت است، گفت: طى 
انعقاد قراردادى با شركت چينى مقرر شده، قطار برقى 
خريدارى و وارد خط شود و بدين ترتيب سرعت به 200 

كيلومتر بر ساعت ارتقا يابد.
وى با بيان اينكه  اســتفاده از ايستگاه باربرى شورين به 
عنوان مســافربرى به صورت آزمايشى بوده است، افزود:  
خارج از شهر بودن ايستگاه، غيراستاندارد است و ايستگاه 
مســافربرى همدان به داخل شــهر منتقل خواهد شد. 
بنابرايــن برنامه ريزى هاى زيادى به منظور ريلگذارى به 
مسافت 18 كيلومتر و انتقال ايستگاه مسافربرى به داخل 

شهر وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار گيرد.

 كشف يك ميليارد ريال كاالى 
قاچاق و ممنوعه در بوشهر و گناوه 

بوشهر - خبرنگار قدس:  فرمانده دريابانى استان بوشهر 
گفت: با توقيف دو فروند شناور بارى در آب هاى بوشهر 
و گناوه بيش از 19ميليارد ريال كاالى قاچاق و ممنوعه 
كشف و 9 نفر دستگير شدند. سردار قلندر لشكرى افزود: 
از دو فروند شــناور ياد شده 26 دستگاه يخچال و فريزر 
دوقلــو، كيف، كفش، پارچه، پوشــاك و 46 تن برنج و  
10 تن ليمو خشــك، 11هزار و 579 قطعه لوازم يدكى 
خودرو، 12هزار و 584 قلم لوازم آرايشــى و بهداشتى، 

961 تكه ظروف آشپرخانه و انواع المپ كشف شد.
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رانندگان خودروهاى حمل بار 
در گفت وگو با قدس انتقاد كردند

نبض بازار بار 
در دست 

دالالن!

مشهد  بــا حضور استاندار خراســان رضوى پروژه 150 
واحدى مســكن مهــر ويژه طالب علوم دينى در شــهرك 

مهرگان مشهد، به بهره بردارى رسيد... 

.......صفحه2

 بابك رحيميان  كاهــش حجم آب 
هامون نفس ماهيان را به شماره انداخته و 
صيــادان تور خــود را بر آخرين قطــرات هامون 

گسترانيدند تا رزق و روزى خود را برگيرند. 
سيستان 19سال است كه بار خشكسالى را بر دوش 
مى كشــد و تاكنون هيچ مسئولى با همه ادعاهاى 
محيط زيستى نتوانسته، مرهمى بر دردهاى مردم 

اين منطقه بگذارد.
هر ســاله پس از ذوب شدن برف ها در افغانستان، 
رودخانه هــاى محلى به غرش افتاده و بخشــى از 
آب هاى سطحى به ايران و بستر خشكيده هامون 
مى رسد.با رسيدن آب به هامون به يكباره زندگى در 
اين منطقه تكثير مى شود و بسيارى از بچه ماهيان 
شور زندگى را در هامون نغمه سرايى مى كنند، اما 
اين شادى بيش از چهار ماه به طول نمى انجامد و 
با گرماى 50 درجه و قطع شدن جريان آب، دوباره 
ديو خشكسالى بر پهنه اين تاالب بين المللى خيمه 

مى زند و نفس ماهيان را به شماره مى اندازد.
خشكسالى هاى مســتمر و خشــكيدگى هامون، 
طى سال هاى گذشــته، راه هاى ارتزاق مردم را نيز 
خشــكانده و بســيارى از معادالت زندگى و حتى 
طبيعت را در منطقه سيســتان تغيير داده است به 
طورى كه صيادان سيســتانى كه تا ديروز در سايه 
نيزارهاى هامون انبوهى از ماهيــان را در تور خود 
صيــد مى كردند، حال در زمين هــاى كف درياچه، 
گودال هاى آب را براى يافتن ماهى هاى در حال مرگ 

جست وجو مى كنند تا جان آن ها را نجات دهند!
صيادان سيستانى براى كمك به ادامه حيات هامون 
چند روزى اســت كه ماهى ها را در نقاط كم عمق 
درياچه، نه بــراى امرار معاش بلكه براى كمك به 
زنده نگاه داشــتن هامون صيد مى كنند و آن ها را 

به نقاط داراى آب با عمق بيشتر حمل مى كنند.

صيادانى كه صيد طبيعت شدند
3707 صياد سيســتانى كه روزگارى از سفره پر 

بركت هامون، نان براى خانواده خود صيد مى كردند 
در حال حاضر به دليل خشكيدگى تاالب خود صيد 

طبيعت شده اند. 
صيادان سيســتانى مدت مديدى است كه در تور 
مشــكالت گرفتار آمده اند و ديگــر نانى بر قالب 
آن ها به چنــگ نمى افتد و مشــاغل جديدى از 
جمله كارگرى، بنزين فروشــى و دستفروشــى 
در كنار خيابان ها را پيشــه خود كرده اند. بيش از 
5000 خانواده خودكفا نيز به مهاجرت و آوارگى در 

شهرهاى شمالى ايران تن داده اند.
درياچه هامون كه روزگارى 44هزار تن صيد را به 
سفره هاى ايرانيان گسيل مى داشت در حال حاضر 
در حسرت قطره اى آب براى تنفس ماهيان بر جاى 

مانده بر بستر خود مانده است. 

مرگ ميليون ها قطعه ماهى
با قطع شــدن جريــان آب رودخانه هيرمند حال 
بارى ديگر تراژدى مرگ ماهيان هامون فرا رسيده 
و ميليون ها قطعه ماهى به دليل كاهش سطح آب 

در حال مرگ تدريجى هســتند. در همين راستا 
بسيارى از صيادان سيستانى طى روز هاى گذشته 
بر آن شــدند تا ماهى هاى در حال مرگ را جمع 

آورى و به استخرهاى پرورش ماهى منتقل كنند.

ماهى ها پودر مى شوند
مديرشيالت سيستان مى گويد: متأسفانه با خشك 
شــدن تاالب بين المللى هامون بــر اثر قطع آب 
رودخانه هيرمند، بتدريج شاهد مرگ و مير ماهى ها 

در اين تاالب هستيم.
محب على سيستانى با بيان اينكه به همت صيادان و 
مردم محلى تاكنون افزون بر 100هزار بچه ماهى از 
تاالب هامون جمع آورى شده است، ادامه مى دهد: 
پس از صيد ماهى ها در صورت مناســب بودن از 
نظر وزنى به بازارهاى محلى منتقل مى شوند و در 
غير اين صورت به استخرهاى پرورش ماهى گسيل 
مى شوند تا پس از رسيدن به وزن مناسب رهسپار 

بازارهاى فروش شوند.
وى با اشاره به اين موضوع كه امكان جمع آورى و 

صيد همه بچه ماهى ها در اين درياچه به دليل نبود 
راه دسترسى امكان پذير نيست، ادامه مى دهد: در 
برخى نقاط تاالب بين المللى هامون كه دسترسى 
صيادان بــراى جمع آورى بچه ماهى ها به صورت 
زنده وجود ندارد به صورت خشك شده جمع آورى 

و به كارخانه هاى پودرسازى ماهى ارسال مى شود.
وى اذعــان مى كند: در حال حاضر اين آمادگى در 
ادارات شيالت شهرستان ها و ادارات محيط زيست 
منطقه سيستان وجود دارد كه در صورت مشاهده 
خشــك شــدن هر منطقه و احتمال وقوع تلفات 
ماهى، بالفاصله گروه هاى ساماندهى شده صيادان 
به محل اعزام و نسبت به نجات ماهى ها اقدام كنند.

سر منشأ هامون
تاالب بين المللى هامون از طريق رودخانه مرزى 
هيرمند آبگيرى مى شــود. رودخانه هيرمند نيز از 
كوه هاى بابايغما در مركز افغانســتان سرچشــمه 
گرفته و پــس از طى بيش از هزار كيلومتر و گذر 
از واليات افغانستان به سد كجكى در واليت هلمند 
ريخته و پس از آن به واليت نيمروز و سپس وارد 

خاك ايران در منطقه سيستان مى شود.
آب اين رودخانه از 19سال پيش قطع شده و رو به 
خشكى نهاده و هرازگاهى با ريزش باران در مناطق 
ميانى و ســرازير شدن آب هاى سطحى، مقاديرى 

آب وارد خاك ايران مى شود.
بر اســاس معاهده امضا شده ميان دو دولت وقت 
ايران و افغانستان در سال 1351 سهميه اى معادل 
820 ميليــون مترمكعب آب از ذخيره گاه ســد 
كجكى براى ايران در نظر گرفته شــده كه دولت 
افغانســتان بايد در طول ســال اين ميزان آب را 

رهاسازى كند.
با قطــع جريان آب رودخانــه هيرمند تاالب بين 
المللى هامون نيز دچار خشكسالى شد و اكنون به 
بســتر حركت گرد و غبار و شن هاى روان تبديل 

شده است.

صيادان در تكاپوى نجات صيد
«تاالب هامون» در سوگ ماهى ها نشست

شهركرد - خبرنگار قدس  استاندار چهارمحال و بختيارى 
در حاشــيه نشست بررســى پروژه انتقال آب بن به بروجن در 
گفت وگو با قدس تصريح كرد: اين پروژه با دستور شخص دكتر 
روحانى كليد زده شــد و با پيگيرى هاى مديران ارشد استان در 
حال اجراست و نمايندگان اســتان هيچ سهمى در اجراى اين 

پروژه نداشته و ندارند.
وى ضمن گاليه از برخى از نمايندگان اســتان در مجلس شوراى 
اســالمى و مديران ذى ربط با پروژه ياد شــده، تأكيد كرد: من از 
همين جا از نمايندگان محترم استان خواهش مى كنم، اگر پيگير 

طرح هاى عمرانى نيســتيد، چوب هم الى چرخ مديران استانى 
نگذاريد و بگذاريد، پروژه هاى عمرانى استان روال طبيعى و سيكل 

ادارى خودش را طى كند.
استاندار خاطرنشان ساخت: سال 95 انقالبى بزرگ در اجراى پروژه 
انتقال آب بن به بروجن رخ داد و دولت با اختصاص 123 ميليارد 
تومان قدمى بزرگ در راستاى توسعه و حل مشكل بى آبى استان 

چهارمحال و بختيارى برداشت.
ســليمانى با بيان اينكه تا كنون بيش از 300ميليارد ريال از اين 
بودجه جذب شــده، گفت: همين امروز به دكتر حبيب اهللا وفايى 

دســتور دادم تا مبلغ 10 ميليارد ريال ديگر به حساب شركت آب 
منطقه اى واريز شود تا اين پروژه شتاب بيشترى به خود بگيرد.

وى در پايان ضمن تشــكر از همكارى صميمانه مطبوعات استان 
گفت: الحق و االنصاف خبرگــزارى قدس آنالين و روزنامه قدس 
همكارى خوبى را با مجموعه استاندارى داشته و در بحث پوشش 
اخبار و اطالعات اســتان و بويژه پروژه انتقــال آب بن به بروجن 
خبرهاى خوبى را مخابره و منتشر كرده اند كه بنده به سهم خود 
به عنوان نماينده عالى دولت در استان از اين مجموعه زحمتكش 

و فعال قدردانى مى كنم.

استاندار چهارمحال و بختيارى در گفت و گو با قدس: 
پروژه انتقا ل آب بن به بروجن تير ماه 97 به بهره بردارى مى رسد

�نگ 
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مدير جهاد كشاورزى نكا 
خبر داد

بحران كم آبى 
در 530 هكتار 

از شاليزارهاى نكا
نكا   مدير جهاد كشاورزى نكا گفت: در اثر گرما و 
خشكى، 530 هكتار از شاليزارهاى اين شهرستان با 

بحران كم  آبى روبه رو شده است.
على طاهرى اميرى اظهار كرد: در اثر گرماى شديد 
و خشك شــدن بعضى از چشــمه  ها و رودخانه  ها، 
530 هكتار از شاليزارهاى شهرستان نكا دچار تنش 
خشــكى و بحــران كم آبى شــده و در 80 هكتار از 
اراضى، نشاكارى صورت نگرفت يا پس از نشاكارى، 

خشك و رها شد.
طاهــرى با اشــاره به اينكه ســطح شــاليزارهاى 
شهرستان نكا 8550 هكتار است، افزود: 200هكتار 
در معــرض خطر و 250 هكتار نيز تحت اســترس 

خشكى قرار دارند.

استاندار:
 ورزش كردستان با كمبود 

زيرساخت ها روبه روست
سنندج- خبرنگار قدس: استاندار كردستان عنوان 
كرد: كردســتان با اينكه از ظرفيت ها و توانايى هاى 
خاصى در حوزه ورزش برخوردار است، اما با كمبود 

زيرساخت ها روبه روست.
 «عبدالمحمــد زاهدى» با اشــاره به بهــره بردارى 
از پروژه هاى ورزشــى در اســتان گفت: در اســتان 
كردستان 140پروژه ورزشى وجود دارد كه تاكنون 
90پروژه آن به بهره بردارى رســيده و با اين وجود 
سرانه ورزشى كردستان نسبت به ميانگين كشورى 

پايين است.
وى اضافه كرد: براى شكوفايى و تقويت استعدادهاى 
ورزشى در استان بايد به سه عامل عمده زيرساخت 
ها، اسپانسرى ورزشى و تثبيت مديريتى در ورزش 

استان توجه شود.
زاهدى با تأكيد بر ارتقاى ورزش اســتان افزود: براى 
رسيدن به ميانگين كشورى به حمايت وزارت ورزش 
نيازمنديم و اميدواريم با بهره گيرى از سهم 47 صدم 
درصدى ارزش افــزوده كه براى كمك به ورزش در 

نظر گرفته شده، بتوانيم ورزش استان را ارتقا دهيم.



  وجود 17هزار دانش آموخته 
آماده به كار در استان يزد

يزد - خبرنگار قدس: مدير كارآفرينى و اشتغال تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى استان يزد با اعالم وجود 17هزار دانش آموخته 
آماده به كار در اســتان گفت: تاكنون 2800 نفر در سامانه 

كارورزى ثبت نام كرده اند.
فريبا آيت اللهى اظهار داشــت: در طرح كارورزى كارفرمايان 
مى توانند با جذب به عنوان كارورز، افزون بر به كارگيرى افراد 

آماده به كار از تسهيالت اين طرح دولتى برخوردار شوند.
وى با بيان اينكه دوره كارورزى از چهار تا 6 ماه است، افزود: 
پــس از پايان يافتن دوره كارورزى، چنانچه كارفرما و كارورز 
تمايل به ادامه همكارى با يكديگر داشــته باشند، كارفرما با 
اعالم اين موضوع و به كارگيرى كارورز به عنوان نيروى كارى 
خود، تا دو سال از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايى كارورز 

جذب شده، معاف خواهد بود.
وى گفت: از ســوى ديگر در مدت كارورزى، از پرداخت حق 
الزحمه به كارورز معاف هستند زيرا پرداختى مربوطه از سوى 
دولت به كارورز با مدرك كاردانى به ميزان 270هزار تومان، 
كارشناســى به ميزان 310هزار تومان و كارشناسى ارشد و 

دكترى 350هزار تومان انجام مى شود.

 اعزام كاروان 40 نفره مددجويان 
كميته امداد دشتى بوشهر به مشهد

بوشهر- خبرنگار قدس: مدير كميته امداد امام خمينى(ره) 
دشــتى اســتان بوشــهر گفت: 40نفر از مادران و دختران 
مددجوى تحت حمايت كميته امداد دشــتى راهى ســفر 
زيارتى مشــهد مقدس شدند. احمدرضا بحرينى افزود: اعزام 

اين كاروان با همكارى افراد خير و نيكوكار انجام شده است.
وى گفت: اميدواريم با مشــاركت خيريــن و ادامه اين طرح 
فرهنگى، شمار بيشترى از مددجويان مشتاق زيارت مشهد 

و ساير شهرهاى مذهبى به اين سفر اعزام شوند. 
بحرينى يادآور شــد: در حال حاضر 9300 نفر از مددجويان 

كميته امداد تحت پوشش خدمات حمايتى هستند.

 آغاز مبارزه با «سنبل آبى» 
در آبگيرهاى لنگرود

لنگــرود - خبرنگار قدس: با همــكارى نهاد خود جوش 
مردمى و سمن محيط زيستى زيستاپ، عمليات از بين بردن 
اين گياه بســيار خطرناك از تاالب و آبگيرهاى شهرســتان 

لنگرود آغاز شد.
اين عمليات توسط تيم تحقيقاتى برداشت نمونه هاى بالينى 
مناســب گياه خطرناك و مهاجم ســنبل آبى براى ارائه به 

نخستين دانشگاه گيالن انجام مى شود.
سنبل آبى كه در اصطالح زيست محيطى به آن شيطان سبز 
گفته مى شــود، زيباى خفته اى است كه تهديد جدى براى 

تاالب ها و آبگيرهاى شهرستان لنگرود محسوب مى شود.
رشد ســريع و مصرف بيش از حد اكســيژن آب، اين گياه 
درظاهر زيبا را در فهرســت يكى از صد گياه مرگ آور منابع 
آبى و آبزيان داخل تاالب ها و آبگيرها در جهان قرار داده است 
كه نمونه آن در سال هاى اخير در استان گيالن و لنگرود نيز 

مشاهده شده است.

 برگزارى جشنواره غوره 
«دشمن زيارى» فارس 

شيراز- خبرنگار قدس: جشــنواره غــوره دشمن زيارى براى 
دومين سال پياپى امروز آغاز مى شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت. 
معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع گردشگرى 
وصنايع دســتى فارس گفت: برگزارى اين گونه جشــنواره ها 
در حوزه كشــاورزى از لحاظ گردشــگرى سبب مى شود كه 
آژانس هاى خدمات گردشگرى برنامه هاى تازه اى براى سفر به 
محل اين جشنواره ها براى مسافران ببندند و موجب رونق اماكن 

اقامتى محل برگزارى آن ها نظير اماكن بومگردى مى شود.
ســيد مؤيد محسن نژاد با بيان اينكه  از رويدادهاى اينچنينى 
نظير جشنواره انار ارسنجان، انجير استهبان و... تاكنون استقبال 
خيلى خوبى از ســوى گردشگران شده است، افزود: از ظرفيت 

برداشت غوره مى توان براى جذب گردشگر استفاده كرد.
شايان ذكر اســت: «دشــمن زيارى» را مهد غوره مى نامند. 
منطقه اى بكر در شهرستان ممســنى كه در ميان درختان 
بلوطش باغ هاى غوره و انگور، زيبايى خاصى را به چشمان هر 

بيننده اى هديه مى دهد.

 پرداخت 213 ميليارد ريال
 از مطالبات چايكاران املشى

املش- خبرنگار قدس: رئيس اداره چاى املش گفت: بيش 
از 213 ميليارد ريال از مطالبات چايكاران املشــى پرداخت 
شده است. محمدعيسى طالبى اظهار داشت: چايكاران املشى 
در ســال زراعى جارى تاكنون 19هزارو 287 تن برگ سبز 
چــاى در مجموع به ارزش 387ميليارد و 697 ميليون ريال 
از 4850 هكتار از باغ چاى اين شهرســتان برداشت كرده اند 
كه 213ميليارد و 876 ميليون ريال از مطالبات چايكاران به 
حساب بانكى شان واريز شده و 173ميليارد و 820 ميليون 

ريال هم باقى مانده است.

با شدت گرفتن بادهاى 120روزه در روستاهاى زابل اتفاق افتاد

ده ها خانه مردم سيستان در محاصره شن
��ر

ميهن/ محمدرضايى  بسيارى از ما اين ماجرا 
را كه صبح براى بيرون رفتن از خانه مجبور باشى 
توده انبوهــى از برف را كنار بزنى و راهى محل 
كار شــوى شنيده و يا ديده ايم، اما اينكه كوهى 
از شــن هاى روان با شالق باد و توفان خودت و 
خانه ات را مدفون كنند، نديده ايم!  اين روزها اما 
شنيده ايم كه ده ها خانواده و هموطن زابلى مان 
با شدت گرفتن بادهاى 120روزه سيستان همه 
زندگى شــان زير آوار شن دفن شده و زمينگير 

شده اند و زندگى برايشان دشوار شده است.

  شعار درمانى مسئوالن با توزيع «ماسك»
خوانندگان قدس در تماس تلفنى و ارسال پيامك 
از ما مى خواهند در اين باره گزارش تهيه كنيم و 
بگوييم؛ ده ها خانه و حتى جاده ها و خودروهاى 
مردم زيركوه شن هاى روان سيستان دفن شده اند 

و براى ادامه حيات مشكل دارند.
مردم مى گويند، مسئوالن كه همواره به شعارهاى 
دهان پركن عادت دارند و مرور زمان را بهترين 
دليل براى پيگيــرى نكردن مطالبــات مردم 
مى دانند، از خودشان نمى پرسند كه آيا واقعاً فقط 
با توزيع ماسك مى توان از تشديد مشكل كاست 
و از تشديد و اشاعه بيشتر بيمارى هاى خطرناك 
تنفسى و ريوى و چشمى در منطقه توفان زده 

سيستان جلوگيرى كرد؟

  وزش توفان ادامه دارد 
احــد وظيفه، مســئول پيش بينى ســازمان 
هواشناســى كشــور در اين باره به خبرنگار ما 
مى گويد: وزش باد همراه بــا توفان ادامه دارد و 
باران در اســتان هاى اصفهان، يزد، سيستان و 
بلوچستان و بويژه زابل همراه با وزش باد شديد و 

اختالل در خطوط پروازى خواهد بود.
 وظيفه با بيان اينكه وزش باد پديده غالب كشور 
است، افزود: به دليل نفوذ جبهه جديد به آسمان 
كشور طى چند روز آينده در جنوب سيستان و 
بلوچستان، بخشى از كرمان، هرمزگان و جنوب 
شــرق فارس نيز شــاهد بارش خواهيم بود، اما 
توفان ها تا چند روز آينده ادامه خواهد داشت و 
بايد مردم در جنوب شرق براى مقابله با تبعات 

اين پديده آماده باشند.

 غفلت دولت از وظايف اصلى اش 
براى نجات سيستان

محسن معصوم زهكى، استاديار دانشكده محيط 
زيست و فعال «سمن» گردشگرى طبيعت در اين 
باره به خبرنگار ما مى گويد: واقعيت اين است كه 
به دليل نبود مطالبــه گرى در بين جوانان اين 
اســتان محروم دولت از وظايف اصلى اش براى 
نجات سيستان غفلت كرده و روز به روز مشكالت 

اين استان تلنبار مى شود.
وى مى افزايد: توفان شــن يك مشكل قديمى 
است و بايد استفاده از ظرفيت مشاوران داخلى 
و خارجــى، پيگيــرى جدى حقابــه هامون از 
افغانســتان، رهاســازى آب در درياچه هامون، 

كاشت درخت و گياهان مقاوم در برابر خشكى 
و مالچ پاشى به عنوان راهكارهايى كه مورد تأييد 
كارشناسان حفاظت محيط زيست قرار گرفته، 
مد نظر اســتاندارى سيســتان و بلوچستان و 
دولت باشد، اما در اين زمينه تاكنون هيچ تالش 

اثربخشى صورت نگرفته است.

  مسئوالن چند روزى 
در سيستان زندگى كنند

به گفته معصوم زهكى، اصوالً مقابله با ريزگردها 
در ايــن منطقــه موضوعيــت نــدارد، اما اگر 
مســئوالن يك هفته در بازه زمانى ارديبهشت 
تا شــهريور(بادهاى 120روزه سيستان)در اين 
منطقــه زندگى كنند، حتمــاً متوجه خواهند 
شد كه بايد براى رفع ريزگردهاى استان برنامه 
ودســتور كار تهيه كنند تا مردم استان به دليل 
مشكالت تنفسى ناشى از ريزگردها به مهاجرت 
و حاشــيه نشــينى روى نياورند. مدير ســمن 
گردشگرى طبيعت سبز بيان مى كند: همه اين 
مطالبات ما - ازجمله زندگى كردن مسئوالن در 
توفان شن سيســتان - در حد رؤيا و آرزو باقى 
مانده است. زيرا واقعيت اين است كه مسئوالن 
اســتانى به صورت پــروازى و غير بومى در اين 
استان منصوب شده و هرگز درد مردم را در زمان 
بادهاى 120روزه سيستان نچشيده اند كه بتوانند 

براى درمانش چاره جويى كنند.

بادهاى 120 روزه سيستان هنوز تهديد است
 حبيب اهللا دهمرده نماينده مردم زابل، زهك و 
هيرمند در مجلس نيــز در اين باره به خبرنگار 

ما مى گويد: بادهاى 120 روزه سال هاســت كه 
زندگى مردم منطقه سيســتان را بشدت تحت 
تأثيــر قرار داده و به شــكلى زندگى عادى ما را 
مختل كرده به دليل بى تدبيرى برخى مسئوالن، 
هنوز هــم براى اهالى سيســتان تهديد جدى 

محسوب مى شود.
وى مى افزايد: متأسفانه افزون بر مشكالت تنفسى 
شاهد انواع بيمارى هاى واگير ناشى از اين معضل 
هستيم در حالى كه اگر مديران استانى و كشورى 
به فكر احياى تاالب هامون و اســتفاده بهينه از 
بادهاى 120 روزه سيستان بودند، هرگز اين همه 
بودجه ملى صــرف هزينه درمان اين بيمارى ها 

درقالب طرح تحول نظام سالمت نمى شد.

  بر باد رفتن فرصت بادهاى سيستان 
عضو خانــه ملت و نماينده مــردم زابل، زهك 
و هيرمند در مجلس شــوراى اســالمى با بيان 
اينكه بادهاى 120 روزه سيســتان به علت گرد 
وخــاك و افزايش بيمارى ها و پايين آمدن بهره 
ورى از تهديــدات جــدى هموطنان در جنوب 
شرق ايران است، مى افزايد: بر باد رفتن فرصت 
بادهاى سيستان، براى تبديل آن به انرژى پاك، 
بزرگ ترين افســوس كارشناسان در اين زمينه 
است. وى تصريح مى كند: بر اساس مطالعات بين 
المللى انرژى هاى نو در صورت مديريت درست 
و صحيح مى توان پديده خدادادى بادهاى 120 
روزه سيستان را به فرصت تبديل كرد، ولى بايد 
نوع نگاه مسئوالن در اين حوزه تغييركند و همان 
گونه كه در راستاى احياى درياچه اروميه تالش 

مى كنند براى مردم سيستان نيز تالش كنند.

 كوچ 25 درصد مردم استان
 به دليل مشكالت

احمدعلى كيخــا، نماينده مردم زابل و عضو 
كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى نيز 
در اين باره مى گويد: 25 درصد مردم استان 
به دليل چاره انديشــى نكردن مســئوالن 
براى مهــار ريزگردها و احياى تاالب هامون 
به اجبــار از منطقه اى كه روزى نام انبار غله 
ايران را برخود نهــاده بود، كوچ كرده اند كه 
نشان ازسوء مديريت و بى توجهى مسئوالن 
براى حل مشكالت هامون نشينان دارد. وى 
مى افزايد: وقتى اين پرســش مطرح مى شود 
كه مسئوالن سازمان حفاظت محيط زيست 
تاكنون چــه اقدام هايى براى رفع كانون هاى 
داخلــى و خارجى ريزگردها در سيســتان 
و بلوچســتان داشته اند، كســى پاسخ قانع 
كننده اى ندارد و اين نگاه تبعيض آميز، مردم 

ما را رنج مى دهد.

  توصيف يك امدادگر
وزش باد شــديد با سرعت 70 تا 90كيلومتر بر 
ساعت، مناطق گسترده اى از بزرگ ترين استان 
ايران را درمى نوردد و حجم قابل توجهى از شن 
و گــرد وغبار را در فضا مى پراكند، به نحوى كه 
اكنون تنفس حتى در خانه هاى دربسته بسختى 
انجام مى شود و در خانه ها از پشت با آوار و «بهمن 
شن» بسته شده اســت و جاده ها محو شده اند. 
اين ها بخشى از توصيف موقعيت منطقه هيرمند 

از قول يك امدادگر به نام «بهنام اسدى» است.

  35 روستا در محاصره شن هاى روان
محمدعلى پيرى، فرماندار هيرمند نيز در بازديد 
از روستاهاى منطقه به «ايرنا» گفته است: با وزش 
بادهاى 120 روزه منطقه سيســتان و حركت 
شــن هاى روان، 35 روســتاى اين منطقه در 

محاصره اين شن ها قرار گرفته اند.
وى بــا بيان اينكه بســيارى از مردم منطقه به 
علت وجود گرد وخاك شديد دچار بيمارى هاى 
تنفسى و چشمى شده اند، افزود: توفان همچنين 
خسارت هايى نيز به بخش كشاورزى و آب منطقه 
وارد كرده است، اما كار امدادرسانى به روستاهاى 

منطقه در حال انجام است.

 توزيع 14 هزار ماسك در منطقه سيستان
رسول راشكى، مديرعامل جمعيت هالل احمر 
سيستان و بلوچستان نيز گفته است: 14 هزار 
و 800 عدد ماســك بين مردم توفان زده چهار 
شهرستان شمال استان و 1515 سبد غذايى نيز 
از سوى اين سازمان در منطقه توزيع شده است.

به گفتــه وى نيروهاى عملياتــى هالل احمر 
در منطقــه حاضر و خدمات رســانى به مردم 
را در دســتور كار قــرار دادند و تا ظهر شــنبه 
84 نجاتگراين جمعيــت در مناطق توفان زده 
سيستان به 450نفر آسيب ديده اين توفان در 

منطقه خدمات رسانى كردند.

مديركل بهزيستى مازندران 
در پاسخ به پرسش قدس: 

  نسبت به آسيب هاى اجتماعى 
غفلت كرده ايم

سارى - خبرنگار قدس: مديركل بهزيستى مازندران در 
پاسخ به پرســش قدس، از توقف رشد طالق در مازندران 

خبر داد.
سيدســعيد آرام به مناســبت هفته بهزيســتى در جمع 
خبرنگاران، با اشــاره به اينكه ميزان طالق از سال 81 تا 
91 به بيشترين ميزان خود رسيد، اظهار كرد: رشد طالق 
در سال گذشــته، متوقف شد و اين اتفاق نتيجه همراهى 

همه دستگاه هاى اجرايى است.
وى به كاهش دو درصدى طالق در ســال جارى اشــاره 
و تأكيــد كرد: متأســفانه مدتى از توجه به آســيب هاى 
اجتماعى غفلت كرديم و نگاهمان به توسعه صرفاً عمرانى 
بود و بســته هاى فرهنگى را در راســتاى توسعه مناطق 

درنظر نگرفتيم.
وى از راه اندازى 6 مركز اورژانس اجتماعى در شــهرهاى 
اســتان خبر داد و گفت: با راه اندازى اين مراكز، شــمار 

مراكز اورژانس اجتماعى به 18 مركز افزايش يافت.
مديركل بهزيستى مازندران با اشــاره به اينكه با مداخله 
همــكاران اورژانــس اجتماعــى از 750 مــورد اقدام به 
خودكشــى جلوگيرى شد، افزود: در سال گذشته بيش از 
20 هزار تماس با تلفن 123 برقرار شــد و 3000 مداخله 

در آسيب هاى اجتماعى صورت گرفت. 
«آرام» به راه اندازى مركز كودكان كار در مازندران اشــاره 
كرد و يادآور شد: در سال گذشته 60 كودك تحت پوشش 
قرار گرفتند و امســال نيز شناســايى خانواده 11 كودك 

انجام شد.
وى از تحت پوشــش بودن 14هزار زن سرپرســت خانوار 
خبر داد و اضافه كرد: همه زنان سرپرست خانوارى كه در 

سامانه ثبت نام كرده باشند، مستمرى دريافت مى كنند.
مديركل بهزيســتى مازندران به آماده شــدن 170 واحد 
مســكونى ويــژه معلوالن اشــاره كرد و گفــت: در هفته 
بهزيســتى، 76 واحد مســكونى معلولين به بهره بردارى 

مى رسد.

نماينده مجلس شوراى اسالمى:
 شبكه برق كشور 

مربوط به 30 سال پيش است

تالش- خبرنگار قدس: نماينده مردم تالش، رضوانشهر 
و ماســال در مجلس شوراى ســالمى  با قديمى خواندن 
شبكه برق كشور گفت: زيرساخت هاى برق فرسوده است 

و با اعتبارات اندك قابل اصالح نيست.
محمود شــكرى اظهار كرد: ممكن است، ظاهر شبكه برق 
در گيالن خوب به نظر برســد، اما در برف زمستان يا در 
گرماى تابســتان با كوچك ترين حوادثى خود را نشــان 
مى دهد كه چه فاجعه اى در اين خطوط شبكه وجود دارد.
وى همچنيــن بــه وضعيــت اســفبار خدمات رســانى 
دســتگاه هاى متولــى برق در پيش از انقالب اشــاره و با 
افتضاح خواندن وضعيت شــبكه برق در آن زمان، تصريح 
كــرد: قبل از انقالب تا يك كيلومترى شــهرها آب و برق 
وجود نداشــت، اما اكنون ما در ييالقات و كوه ها شــاهد 

جاده، آب آشاميدنى و برق هستيم.
وى با اشاره به حركت جهادى مسئوالن در اوايل استقرار 
نظام جمهورى اســالمى در پى خدمت رســانى به مردم 
افزود: اگر شــاهد هستيم در دوردست ها مردم از خدمات 
آب و برق و گاز بهره مند مى شــوند، نشان دهنده اين است 
كه مســئوالن در آن زمــان حركت هاى جهــادى انجام 

مى دادند و هيچ گاه به ساعت نگاه نمى كردند.

یک ��� یک ��ر

رانندگان  مشهد- فاطمه معتمدى  
و  فعــاالن  از  مى تــوان  را  جــاده اى 
زحمتكش ترين قشر جامعه دانست كه در 
گرما،سرما،شب و ر وز مسافت هاى طوالنى 
را در دورترين نقاط كشور طى مى كنند تا 
كاالها و محصوالت مختلف را به مقاصد 
اصلى برســانند كه اين مى تواند رساندن 
كاال به بنادر براى صادرات،ترانزيت و نيز 
انتقــال كاالهاى وارداتى به اســتان هاى 
مختلف از جمله حمل  مواد اوليه مورد نياز 

واحدهاى صنعتى توليدى را شامل شود.
امــا با وجود اينكه فعاليت اين قشــر در 
حوزه جابه جايى كاال بســيار مهم است، 
اما به همان نسبت هم افرادى ناشناخته 
و با انبوهى از مشــكالت مواجه اند كه به 
گفته خودشان كسى پيگير حل مسائل 

آنان نيست.

 پرداخت 30 ساله، سابقه 10 ساله!
در اين رابطه ســروش نيا به عنوان يكى 
از كاميون داران گفت:عمرى در جاده هاى 
ايران ســپرى كردم و اكنــون هم با 73 
سال سن همچنان مجبورم براى تأمين 
هزينه هاى زندگى با وجود زخم پا در اثر 

بيمارى ديابت كار كنم.
وى افزود:با اينكه حدود 30 ســال حق 
بيمــه پرداخت كــردم و مــدارك آن از 
جملــه بارنامه و دفترچــه بيمه موجود 
اســت، اما حاال كه براى بازنشستگى به 
تأمين اجتماعى مراجعه كردم، مى گويند 
فقط سابقه 10 ســال وجود دارد، اين در 
حالى اســت كه 14 سال تحت پوشش 
شركت هاى پيمانكارى كار و هر ماه ليست 
بيمه را امضا مى كردم، اما حاال مى گويند 

هيچ پرونده اى وجود ندارد.
وى با انتقاد از اين مســئله اضافه كرد:هر 
چند همه كارهاى خودروهاى حمل بار از 
جمله تعيين نرخ جابه جايى بار، اعطاى 
دفترچه كار، كارت هوشمند با وزارت راه 
و شهرسازى اســت، اما از راننده ها و در 
پيگيرى حق و حقوق آنان هيچ حمايتى 

نمى كند و هيچ خدماتى نمى دهد.
وى با اشاره به اينكه هم اكنون وضعيت بار 
بسيار خراب و كساد است،گفت: وضعيت 

به گونه اى اســت كه نرخ كرايه حمل بار 
به صورت مضاربه اى تعيين مى شــود به 
عنوان مثال يك هفته نــرخ كرايه براى 
مســير تهران- مشــهد تناژى 50 هزار 
تومان و هفته ديگر 40 هزار تومان و روز 
ديگر كه راننده ويا ماشين كم است اين 
مبلغ را افزايش مى دهند كه البته در اين 
كار بيشتر دالل ها مؤثرند.هر چند گفته 
مى شود اين ها نماينده پيمانكار هستند، اما 

از ديد ما دالل و واسطه هستند.
وى با بيان اينكه اكثر راننده ها مستأجر و 
براى صاحب ماشين كار مى كنند، گفت: 
در حالى كه راننده ها شب و روز در جاده 
هستند و بيشــترين سختى را متحمل 
مى شوند اما سهمشان از كرايه 20 درصد 
آن است؛ يعنى حدود 80 درصد درآمد، 

سهم مالك مى شود.

 اولويت حمل بار 
با خودروهاى پيمانكاران

 راننده ديگرى نيــز با گاليه از اينكه به 
راننده هــاى خودروهاى جــاده اى هيچ 
خدمتــى ارائه نمى شــود،گفت: از نظر 
قوانين و مقــررات و آيين نامه ها، وزارت 
راه و شهرســازى طرف حساب ماست، 
اما اين ارتباط يك طرفه اســت و هيچ 
خدمتى به راننــدگان ارائه نمى دهند و 
مى گويند به ماربطى ندارد. بنابراين اين 
ضعف بزرگ بايد برطرف شــود و دولت 
از راننده ها حمايت كند. وى با بيان اينكه 
اكنون با 60 سال سن و 40 سال سابقه 
كارى همچنان مســتأجرم افزود:از سال 
63 بيمه پرداخت كــردم و در اين بين 
يكى دوبــار اين پرداخت به خاطر بيكار 
شدن قطع، اما دوباره وصل شده است با 
اين حال بيمه مدعى است بيشتر از 10 
سال سابقه نداريد در حالى كه پيمانكار 
مدعى است پرداخت كرده است، ضمن 

اينكه مداركى مانند بارنامه نيز داريم.
وى ادامه داد:مشكل ديگر اينكه معموالً هر 
شــركت و پيمانكار از خودش 10 تا 20 
ماشين دارد، بنابراين در اين كسادى بازار 
اگر بارى هم باشد، اولويت با خودروهاى 
پيمانكار اســت و اگر چيزى باقى ماند به 

ديگران مى سپارند.
وى با اشاره به اينكه اين وضعيت در همه 
پايانه هاى بار ازجمله مشــهد كم و بيش 
وجود دارد،گفت:واقعيت اين اســت كه 
دالالن پيمانكاران در بــازار بارهمه كاره 
هســتند و كســى هم نظارت نمى كند، 
بنابراين در اين بين حق رانندگان تضييع 
مى شود. وى اضافه كرد:اين در حالى است 
كه نرخ جابه جايى بار توسط وزارت راه و 
شهرسازى تعيين مى شود، اما پيمانكاران و 
دالالن آنان تغييراتى را لحاظ مى كنند، از 
جمله اينكه اگر نرخ كرايه حمل هر تن بار 
از مشهد به تهران 60 هزار تومان است با 
توجه به شمار باالى تقاضا و با سوءاستفاده 
از بازار حمل بار 50 يا 55 هزار تومان به 

راننده مى پردازند.
وى تصريح كرد: اگر اين اقدام پيمانكاران 
براى وزارت راه ثابت شود، تخلف است و 
برخورد مى شود اما موضوع اين است كه 
نظارت وزارت در كشــور و سازمان راه و 
شهرسازى در استان در اين خصوص كم 

و اندك است.

 تضييع حق راننده
جراحى نيز كه به گفتــه خودش داراى 
سابقه فعاليت 28 ساله در اين حرفه است، 
يادآورشد: با 61 سال سن همچنان بايد 
براى گذران زندگى كار كنم در حالى كه 
همچون بســيارى از رانندگان با بيمارى 
و مشكالتى مانند ديسك كمر و واريس 
مواجــه ام. وى با بيان اينكه اوضاع كار به 
داليلى ماننــد نبود صــادرات و تحريم 
بسيار بد است،گفت:در همين شرايط هم 
پيمانكاران حق ما را ضايع مى كنند و بار را 

به راننده هاى خودشان مى دهند.
وى اضافه كرد:از سوى ديگر طبق قانون 
پيمانكار مى تواند تنها بين پنج تا هشت 
درصد نرخ كرايه را دريافت كند در حالى 
كه اكنون اين مسئله رعايت نمى شود و 
بعضاً تــا 50 درصد هم مى گيرند و چون 
كسى هم نظارت نمى كند، راننده با توجه 
به كســادى بازار مجبور است اين رقم را 

پرداخت كند.

 از كار افتادن سامانه اعالم بار
راننده ديگــرى نيز با بيان اينكه حمل و 
نقل جاده اى يكى از پر خطر ترين مشاغل 
است،گفت:اين قشر با مشكالت متعددى 
مواجه اند، از جمله اينكه از آن جايى كه 
تعرفه حمــل و نقل جاده اى حدود چهار 
ســال تغييرى نكرده است و اين به مثابه 
ثابت بودن درآمد رانندگان است، چرا بايد 
حق بيمه رانندگان همه ساله افزايش يابد.
وى افزود: در حالــى راننده ها حق بيمه 
پرداخــت مى كنند كه انجــام آزمايش 
چندين نوبته هر سال از جمله براى كارت 
سالمت،كارت هوشــمند و گواهينامه با 
دفترچه بيمه قابل انجام نيست و بايد آزاد 

پرداخت شود. 
وى اضافه كرد:يكى ديگر از مشكالت اين 
اســت كه در اكثر پايانه هاى بار سيستم 
اعالم بار از كار افتاده اســت و همچنين 
در پايانه بار مشهد 90 درصد بارها توسط 
دالالن بــه صــورت آزاد در پايانه اعالم 
مى شود.از سوى ديگر كميسيون بار 10 
درصــد را گاهى تا 50 درصــد از راننده 
مى گيرند و مى گوينــد كه كرايه توافقى 

است، مى خواستيد بار نگيريد. 

رانندگان خودروهاى حمل بار در گفت وگو با قدس انتقاد كردند

نبض بازار بار در دست دالالن!

اگر مديران به فكر احياى هامون و استفاده بهينه از بادهاى 
120روزه سيستان بودند، هرگز اين همه بودجه صرف هزينه 

درمان اين بيمارى ها درقالب طرح تحول نظام سالمت نمى شد

بــرش
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قدس: معابر، پل ها و فضاى سبز مشهد نمره قبولى مى گيرد
نيش و نوش: وقتى فقط اينا نمره 10قبولى ميگيرن و بقيه 
شــهر زير 10ميشن، پس چجورى شــوراى شهر به شهردار 

مشهد نمره 17 داده؟!
قدس: هنرمند نبايد وقتش را در پيچ و خم هاى ادارى بگذراند
نيش و نوش: اتفاقاً هركســى بتونه از پيچ و خم هاى ادارى 

عبور كنه، هنر كرده و اسمش هنرمنده!
قدس: رهاسازى فاضالب كشــتارگاه دام قوچان در محيط 

زيست
نيش و نوش: اگه اين فاضالب هم مثل فاضالب كشــف رود 
مشهد توسط كشاورزان مديريت بشــه، ميشه ازش سبزى 

نيشابور تازه به عمل آورد!
قدس: مدرسه هايى كه شهريه دانشگاهى مى گيرند

نيش و نوش: چون اين مدارس قراره بچه ها رو براى دانشگاه 
و والدين رو براى شهريه دانشگاه آماده كنن!

قدس: شهر جديد بينالود به منطقه توليد كاغذ كشور تبديل 
مى شود

نيش و نوش: آخه بس كه واسه تعيين نام بينالود كاغذبازى 
شد، االن به قطب كاغذ ايران تبديل شده!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى



على محمدزاده  سال هاســت كه پسوند 
ناميمون «خوار» در فرهنگ عامه ما جا خوش 
كرده است و هر جا كه تركيباتى از آن را ديديم 
و شــنيديم، ناخودآگاه به ياد بروز يك چرخه 

فاسد افتاده ايم.
از جمله واژه هايى كه بســيار تكرار شــده و 
هميشه مى شنويم، واژه «زمين خوارى» است 
كه از سال ها قبل در هر گوشه كشور به شكلى 
بروز مى كرد و ما گمــان مى كرديم بزودى از 
ادامــه آن جلوگيرى خواهد شــد، ولى زمين 
خوارى نه تنها ريشــه كن نشد كه فرزندان و 
نوادگانى چون ســاحل و جنگل و كوه خوارى 
هم زاده شــدند و حتى كار به موقوفه خوارى 

رسيد.
تصاحب غير قانونى منابــع طبيعى و اراضى 
ملى، ساده ترين شكل زمين خوارى بود، ولى 
در سال هاى اخير متأسفانه اين عمل تغييراتى 
ظاهرفريب كرده و در اكثر موارد شكلى كامًال 

قانونى  به خود گرفته است.

 ورود رهبرى به موضوع
راستش را بخواهيد، ورود عالى ترين مقام هاى 
يك كشور به يك مســئله پيام هاى متفاوتى 
دارد.به طور مثال وقتى وزير يا رئيس جمهور 
به موضوع زمين خوارى ورود پيدا كنند، اين 
فكر تقويت مى شود كه قرار است كارى اساسى 
صورت بگيرد، ولى وقتى مقام معظم رهبرى با 
صراحت تمام به وضعيت موجود انتقاد مى كند، 
اين پيام ضمنى را همراه خود دارد كه مافياى 
همه چيزخوار  به قدرى ريشــه دوانده اند كه 
ديگر وزير و رئيس جمهور از مقابله با آن عاجز 
شده اند. چند ســال قبل بود كه رهبر معظم 
انقالب در ديدار با مســئوالن محيط زيست 
كشور از دست اندازي افراد سودجو به جنگل ها 
و منابع طبيعي بخصوص در شمال كشور ابراز 
تأسف شديد كردند و فرمودند: «دستگاه هاي 
مسئول بايد قاطعانه با تعدي به جنگل ها به هر 
بهانه اي اعم از هتل سازي و جذب گردشگر و 
ساخت حوزه علميه و برخي توجيهاِت به ظاهر 

قابل قبول، مقابله كنند.»
ايشان پديده زمين خواري و اخيراً كوه خواري 
و ساخت و ساز در ارتفاعات را از ديگر مسائل 
رنج آور و اسفبار دانستند و تأكيد كردند: «بايد 
در قانون، اين گونه اقدام ها جرم تلقي شــود و 
افراد سوءاستفاده كننده بي هيچ اغماضي مورد 

تعقيب قضايي قرار گيرند و 
اگر در دستگاه ها نيز كوتاهي 
انجام گيرد، بايد با عوامل اين 
برخورد  بشدت  كوتاهي هم 

شود.» 

 و اما امروز
على رغم گذشت چند سال 
معظم  رهبر  فرمايشــات  از 
انقالب كــه البته پس از آن 
هم در موارد ديگرى به اين 
مسئله اشــاره كرده اند، ولى 
گويا روند زميــن خوارى و 
ســاير مشــتقات آن خيلى 
كند نشده است تا جايى كه 
شمارى از نمايندگان مجلس 

معتقدند، تصــرف اراضى ملى طى ســاليان 
گذشــته تا آنجا پيش رفته كه بخش وسيعى 
ازجنگل ها و منابع طبيعى در معرض نابودى 

قرارگرفته است.
نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى معتقدند 
كه تصرف اراضى ملى به دست دانه درشت ها 
و متخلفان بزرگ اگر با جديت پيگيرى شود، 
مى توان ميــزان زمين خوارى را در كشــور 

كاهش داد.

 تصرف هاى سازمان يافته 
ســلمان خدادادى در گفت و گو با خبرگزارى 
«خانه ملت»، با بيان اينكه در سه دهه گذشته 

بــراى خلع يــد زمين هاى 
تصرف شده، اقدام هاى قابل 
قبولى صورت نگرفته است، 
در حال  البتــه  مى گويــد: 
حاضر ســازمان بازرسى كل 
كشور و دستگاه ها به دنبال 
مقابلــه با متصرفــان منابع 
طبيعى هستند، اما پيشنهاد 
مى شود كه دستگاه قضايى 
يا سازمان هاى نظارتى براى 
مقابله بــا زمين خوارى هاى 
صــورت گرفته، يا هزينه آن 
را دريافــت كنند يــا اينكه 
آزاد  شده  تصرف  زمين هاى 
شود؛ هرچند كه هم اكنون 
به  خوارى ها  زميــن  برخى 
شكل سازمان يافته و تشــكيالتى با نفوذ به 

دستگاه هاى دولتى صورت مى گيرد.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس مى افزايد: 
اقدام هاى دستگاه ها براى مقابله با مردم عادى 
و كشاورزان به تنهايى در كاهش زمين خوارى 

كافى نيست.

 ورود كميسيون اصل90 به پرونده هاى 
كوه خوارى و جنگل خوارى 

بهرام پارســايى نماينده مردم شــيراز نيز 
در خصــوص آخرين وضعيــت پرونده هاى 
زمين خوارى در كميسيون اصل نود مجلس، 
نتايج بررســى ميدانى  مى گويد: گزارش و 

پرونده هاى زمين خوارى هنوز به كميسيون 
اصل 90 ارائه نشده است، بخشى از پرونده 
اقدام هاى مجلس  بــه  زمين خوارى مربوط 
نهم در اين زمينه اســت، اما گزارش هايى 
هم در طول يك ســال اخير به كميسيون 
اصل نود ارائه شــد كه در مجموع در حال 

بررسى است.
سخنگوى كميسيون اصل نود مجلس شوراى 
اسالمى تأكيد مى كند: مقابله با زمين خوارى 
نيازمنــد تعيين مالكيت اراضــى، صيانت از 
مالكيت هــاى دولتى، تصويب قانون صريح و 
محكم، تعيين مجازات بازدارنده و تسريع قوه 

قضائيه نسبت به رسيدگى پرونده هاست.

 زمين خوارى رانتى دانه درشت ها
يحيى كمالى پور نيز با بيان اينكه مهم ترين 
نقــص درمقابله با زمين خوارى نوع عملكرد 
دستگاه هاى ذى بط است، مى گويد: دربرخى 
متولى موجب  اقدام هاى دستگاه هاى  مواقع 
سوء استفاده افراد سودجو در تصاحب اراضى 
مى شود، در چندين سال اخير برخوردهايى 
با متخلفــان در زمين خوارى صورت گرفته 
است، اما اين برخوردها مؤثر و كارآمد نبوده 
اســت، زيرا در برخوردها گاهى حقوق افراد 

بدرستى رعايت نمى شود.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد درمجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به اينكه گاهى افراد 
به شــكل غيرقانونى و بــا رانت اراضى ملى  
را تصــرف مى كنند، مى افزايد: متاســفانه 
برخوردهــا با اين افــراد بدرســتى انجام 
نمى شــود، اما فردى كه اقدام به خريدارى 
چنديــن زميــن مى كند، متهم بــه زمين 
تعارضات  اگــر  بنابراين  خوارى مى شــود؛ 
درحوزه عملكردى مــورد توجه قرار گرفته 
و با افراد متخلف و دانه درشــت ها برخورد 
شــود؛ مى تــوان ازافزايش زميــن خوارى 

جلوگيرى كرد.
نايب رئيس كميســيون قضايــى و حقوقى 
مجلس با بيان اينكه طى چند ســال آينده 
بحران زمين در كشور به وجود مى آيد، افزود: 
براى مقابلــه با دانه درشــت ها در تصاحب 
اراضــى ملى عزم جدى وجود ندارد، هرچند 
كه تفاوتى ندارد اين دانه ها شخصيت حقيقى 
يا حقوقى داشته باشند، بنابراين برخوردها با 

افراد، كوچك و عادى است.

ر�وان ��ر

ورز�ی

 افزايش پرورش بوقلمون در باغ هاى 
مركبات رودسر

رودسر- خبرنگار قدس: مديرجهاد كشاورزى رودسر گفت: 
پرورش بوقلمون در باغ هاى رودسر نسبت به گذشته بيشتر 

شده است.
 احســان اهللا مشــتاق گفت: شهرســتان رودســر از جمله 
شهرستان هاى توليدكننده مركبات خوش طعم كشور است 

و بتازگى پرورش بوقلمون در اين باغ ها افزايش يافته است.
وى افزود: توليد همزمان چند محصول موجب ارتقاى درآمد 
كشــاورزان مى شود و از مهاجرت جوانان روستايى به شهرها 

جلوگيرى مى كند.
مشتاق ادامه  داد: امسال كشت همزمان برنج و ماهى يا توليد 
برنج و پرورش اردك در شــاليزارهاى رودسر نيز انجام شده 

است.

 واردات برنج تا توزيع محصول داخلى 
متوقف مى شود

مهر- صومعه ســرا: اســتاندار گيالن با تأكيد بر ضرورت 
حمايت از كشاورزان بويژه برنج كاران گيالنى گفت: تا زمان 

برداشت و توزيع برنج داخلى، واردات برنج متوقف مى شود.
نجفى در مراسم آغاز برداشت مكانيزه ابراز اميدوارى كرد در 

توليد برنج خودكفا شويم.
برداشت مكانيزه برنج در گيالن با حضور استاندار در روستاى 

الكسار صومعه سرا آغاز شد.

 ده ها تن پرتقال در مرند فاسد شد

تسنيم- مرند: ده ها تن پرتقال ذخيره شده در سردخانه هاى 
شهرستان مرند در تيرماه سال جارى به علت فاسدشدن در 

بيابان تخليه شدند.
  با انتشــار تصاوير تخليه ده ها تن پرتقال فاســد شــده در 
بيابان هاى شهرســتان مرند در فضاى مجازى و رسانه هاى 

محلى اين موضوع ابعاد گسترده ترى يافت.
براســاس اين گزارش مقرر بود، اين پرتقال ها در بازار مرند و 
ساير شهرها مورد اســتفاده مردم قرار گيرد، اما متأسفانه با 
گذشت چند ماه از ذخيره سازى اينك اين ميوه ها فاسد شده 

و جايى جز بيابان ندارند.
رئيس جهاد كشاورزى مرند گفت: فاسد شدن اين پرتقال ها 
به جهاد كشاورزى شهرستان مربوط نيست زيرا ذخيره سازى 
اين حجم ميوه يك فرآيند ملى بوده و به علت واردات از تركيه 
صرفاً در مرند ذخيره شــد و توزيع آن دســت ما نبود. البته 
با ايــن  وجود طى ماه هاى اخير چند مورد تذكر به نهادهاى 
ذى ربط انجــام داديم تا در اين خصوص كارى كنند و قطعاً 
موضوع فاسدشدن پرتقال هاى وارداتى در دو سردخانه «امير» 
و «كالنترى» مرند را به كميســيون كشاورزى ابالغ كرده و 

پيگير موضوع خواهيم بود.

مرگ 19 مازندرانى در بهار 
 مسموميت با قرص برنج ادامه دارد 

ســارى - خبرنگار قدس: مســوميت با قرص برنج و به 
دنبال آن جان باختن شــهروندان مازنى حكايتى است كه 

سال هاست با آن دست به گريبانيم.
در اين زمينه جلسات متعددى در مازندران برگزار شد، اما اين 
اتفاق ناخوشايند همچنان رخ مى دهد و دسترسى به اين ماده 

شيميايى به آسانى ميسر است.
دســتگاه هاى نظارتى همچنان در خواب غفلت بسر مى برند 
و اقدام هاى سختگيرانه در راستاى توزيع اين ماده خطرناك 

صورت نمى گيرد.
مديركل پزشــكى قانونى مازندران در اين خصوص از مرگ 
19 مازندرانى بر اثر مسموميت با قرص برنج در سه ماه بهار 

خبر داد.
دكترعلى عباســى با اشاره به اينكه نسبت به مدت مشابه با 
كاهش 10 درصدى روبه رو هســتيم، اظهار كرد: امسال 13 

مرد و 6 زن جان باختند.

 پيشرفت كار 80 درصدى طرح تصفيه 
فاضالب مسكن مهر آستانه اشرفيه

آستانه اشرفيه- خبرنگار قدس: معاون مهندسى- توسعه 
شــركت آب و فاضالب روســتايى گيالن گفت: طرح جمع 
آورى و دفع بهداشــتى فاضالب مسكن مهر آستانه اشرفيه 
با پيشرفت كار 80 درصدى و با مشاركت دو شركت ُكره اى 

در حال اجراست.
جمشيد عليپور  گفت: شركت هاى كى.تى و ديليم كره جنوبى 
از مدت ها قبل براى ســرمايه گذارى و اجراى طرح هاى دفع 
بهداشتى فاضالب روستاهاى گيالن اعالم آمادگى كرده بودند 
كه نخستين طرح اين دو شركت براى 250 خانوار مسكن مهر 

آستانه اشرفيه در حال اجراست.

اراضى ملى با رانت تصرف مى شود

 تلف شدن صدها هزار ماهى در ناتوانى مسئوالن در برخورد با مافياى همه چيز خوار!
رودخانه لوداب و بى توجهى مسئوالن

تسنيم - ياســوج: صدها ماهى ريز و درشت در رودخانه 
لوداب بويراحمد در ســايه بى توجهى مسئوالن و متوليان 
امر تلف شد.صيادان بى رحم، از خواب زمستانى مسئوالن و 
متوليان امر حفاظت و صيانت از رودخانه ها و آبزيان استفاده 
كرده و با ريختن كلر در رودخانه لوداب بويراحمد صدها هزار 
ماهى ريز و درشت را نابود كردند.صيد بى رحمانه آبزيان به 
وســيله كلر و يا انداختن موتور برق در رودخانه در بسيارى 
از مناطق استان كهگيلويه و بويراحمد در سايه بى توجهى 
مســئوالن و متوليان امر به يك تفريح تبديل شــده كه در 
صورت ادامه اين روند بايد شــاهد نابــودى كامل آبزيان در 

رودخانه هاى اين استان در آينده اى نه چندان دور باشيم.

 آبيارى بهنگام باغ هاى ايالم، 
راه فرار از گرماى بى سابقه

ايالم- خبرنگار قدس: رئيس ســازمان جهادكشــاورزى 
استان ايالم گفت: در اين فصل گرما، آبيارى بهنگام تنها راه 
باغداران ايالم براى فرار از گرماى بى سابقه است.سيدمحمد 
تراب ميرى افزود: توصيه كارشناســان براى آبيارى باغ ها، 
ساعات اوليه صبح و آخر شب است و در ساعات ميانى روز، 
آبيارى به علت گرما سبب شرجى شدن هواى اطراف درختان 
مى شود كه اين امر در گياهان و درختان تنش ايجاد مى كند.

  مساعدت 170ميليون ريالي 
مجمع خيرين سالمت همدان 

به بيماران سخت  درمان
همدان - خبرنگار قدس: مســئول امور مددكاري مجمع 
خيرين سالمت همدان از مساعدت 170ميليون ريالي مجمع 
خيرين ســالمت همدان به بيماران سخت  درمان خبر داد.
حميد شاكرى صفت با اشاره به برگزارى يكصد و پانزدهمين 
جلسه امور مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان اظهار 
كرد: در اين جلسه با حضور اعضا، پرونده 11 بيمار بررسى و 
تصويب شد كه 50 ميليون ريال وام قرض الحسنه به بيماران 

سخت درمان پرداخت شود.
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ايرانسرا

خبر

فيل سنگى و درياچه اليماالت كجاست

على محمدزاده: ايران ما پر از مكان هاى ديدنى و رؤيايى است، آن قدر فراوانند كه نام 
بسيارى از اين محل ها را نشنيده ايم ولى فقط كافى است اهل سفر باشى وبه اين مناطق 

سربزنى.
يكى از همين مناطق رؤيايى منطقه چمستان در استان مازندران است. شايد بسيارى از ما 

نام چمستان را شنيده باشيم ولى نمى دانيم چه زيبايى هايى را در دل خود دارد. 
درمسيرجاده نور به چمستان درياچه اى زيبا در ميان جنگلى سرسبز قرار دارد كه در نگاه 
اول همچون مادر، جنگل را در آغوش خود گرفته اســت. اما پس از چند دقيقه توقف در 
اين مكان به سمت پايين درياچه رفته تا با منظره اى زيبا تر رو به رو شويد. اين مسير با طى 
كردن چند پله ســنگى به رودخانه اى  ختم مى شود كه در فصول بهار و تابستان ميزبان 
گردشگران بسيارى است.باتوجه به اســتقبال فراوان گردشگران از اين منطقه امكانات 
رفاهى خوبى براى ســپرى كردن اوقات فراغت در نظر گرفته شــده است. با استفاده از 

قايق هاى پدالى مى توانيد به ميان درياچه رفته از زاويه اى ديگر به زيبايى آن بنگريد.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه زيبايى هاى چمستان تنها به درياچه اليماالت ختم 
نمى شــود. در صورت سفر به اين منطقه، خوب اســت گذرى كوتاه به روستاى ييالقى 
الويج نيز داشته باشيد. اين روستا با قرار گرفتن ميان دره هاى جنگلى به يكى از مناطق 
پرطرفدار گردشگرى تبديل شده اســت؛ اما وجود آب گرم الويج توانسته جذابيت اين 
منطقه را چند برابر كند.آب گرم الويج خواص درمانى زيادى به همراه دارد، به همين دليل 
در همه فصول سال ميزبان گردشگران است؛ اما در كنار آثار طبيعى در دل الويج آثارى 
تاريخى نهفته است كه زيبايى سفر شما را دو چندان مى كند. فيل سنگى، قطعه سنگى 

بزرگ است كه بر اثر عوامل طبيعى ايجاد و به شكل فيل ديده مى شود.

مديركل پزشكى قانونى استان:
گيالن فقط 2 سالن تشريح فعال دارد

رشت - خبرنگار قدس: مديركل پزشكى قانونى گيالن گفت: اين استان در حال حاضر 
فقط دو سالن تشريح در شهرستان رشت و انزلى دارد.

مهدى قربانى با اشاره به اينكه پزشكى قانونى ريشه در تاريخ دارد، افزود: در حال حاضر 
تنها دو سالن تشريح در رشت و انزلى فعال است و به دليل كمبود اعتبارات، ساخت سالن 
تشريح در شهرستان هاى صومعه سرا، رودبار و تالش پس از گذشت يك دهه با پيشرفت 

85درصدى روبه رو بوده است.
وى اضافه كرد: فعاليت هاى پزشكى قانونى استاندارد بوده و نياز است كه پزشكى قانونى از 

امكانات استانداردى نيز برخوردار شود.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر در دو شهرستان سياهكل و رضوانشهر ادارات پزشكى 

قانونى نداريم و نياز است كه سالن هاى تشريح بيشترى در استان ساخته شود.
وى ادامه داد: بيشترين مراجعان ما مربوط به ضرب و جرح عمدى بوده اند كه 17هزار و 
778 مورد پرونده به ما ارجاع شده كه خوشبختانه نسبت به سال 94 شاهد كاهش پنج 

درصدى بوده ايم.

 دعوت 3 ورزشكار همدانى 
به مرحله دوم مسابقات ليگ طاليى

دو و ميدانى ايران
همدان - خبرنگار قدس: دبير هيئت دو و ميدانى همدان 
از دعوت سه ورزشكار همدانى به مرحله دوم مسابقات ليگ 

طاليى دو و ميدانى ايران خبر داد.
مسعود بنوان گفت: على عالمى و سيد  امير زمان پور به ترتيب 
در ماده هــاى 800متر و 3000متر با مانع و مينا رحمانى در 

ماده پرتاب وزنه به اين مسابقات دعوت شده اند.
وى افزود: مرحلــه دوم رقابت هاى ليگ طاليى در دو بخش 
آقايان و بانوان اول مرداد ماه در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران 

برگزار مى شود.
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قدس واكاوى مى كند

پاييز زودرس درختان درمشهد
هنگامــه طاهرى  درختان ريه هاى شــهر 
هســتند كه فضا را براى تنفس، تلطيف و نفس 
كشيدن را تسهيل مى كنند. به طور قطع همه به 
اهميت كاشت درخت و ايجاد فضاى سبز در هر 
شهرى واقفند، اما انتخاب گونه درخت متناسب 
با شرايط محيطى و يا چگونگى تغذيه يا آبيارى 
آن يا توجه به تغذيــه درختان و... نگاهى كامًال 

كارشناسانه مى طلبد.
اين روزها در مشهد شاهد خزان زودرس درختان 
هستيم كه مورد گاليه شهروندان واقع شده است. 
اينكه حتى شــهروندان هم به اين مقوله توجه 
دارند، وظيفه مســئوالن را در حفظ و نگهدارى 

درختان و فضاى سبز سنگين تر مى كند.
يكى از شــهروندان اظهار مى دارد: در حالى كه 
هنوز در فصل تابســتان به ســر مى بريم، شاهد 
سرشــاخه هاى زرد درختان هستيم. آيا سالمت 

درختان شهر در معرض خطر است؟
شهروندى ديگر بيان مى دارد: واقعاً آبيارى گياهان 

در زير آفتاب ظهر، كارى كارشناسانه است؟
او كه دو بار شــاهد آبيارى درختان هنگام ظهر 
بوده، اظهار مى دارد كه اآلن هر كسى مى داند كه 
آبيارى در ختان زير آفتاب باعث ســوختن گياه 

مى شود.
ديگرى مى خواهد بداند كه آيا ايجاد فضاى سبز 
در شــهر فقط يعنى كاشــت و آبيارى آن؟ و آيا 

مسئوالن نگاهى به خاك هم دارند؟
او بيان مى دارد: طورى با فضاى سبز شهر برخورد 

نكنيم كه فردا شرمنده آيندگان شويم.

 مكانيزم دفاعى درختان در برابر گرما
معاون خدمات محيط زيست شهرى شهردارى 
مشــهد در گفت و گو با خبرنگار ما در پاســخ به 
پرســش هاى مردمى مى گويــد، زردى زودرس 
درختان شــهر مشــهد، فعل و انفعال طبيعى 

درختان در محافظت خود از گرماست.
دكتر كاظمى ادامه مى دهد: درختان مشــهد در 
تابستان امسال گرماى باالى 40 درجه را تحمل 
كردند و در اين شــرايط، درخت در رويارويى با 
تنشى مانند گرما براى حفظ خود واكنش نشان 
مى دهــد. او مى افزايد:در اين شــرايط آوندهاى 
درخت براى حفظ آن مــواد غذايى كمترى به 
سرشــاخه ها مى رســاند، اما با برگشت شرايط، 

بالفاصله خود را بازسازى مى كند.
وى ادامه مى دهد: حفظ طراوت درختان شــهر 
در هواى خشــك مشــهد نيازمند برنامه ريزى 
صحيح است كه در اين خصوص سازمان پارك ها 

اقدام هاى گوناگونى انجام داده است.
وى خاطرنشان مى كند: يكى از اين اقدام ها تهيه 
ماشــين مه پاش براى تأميــن رطوبت درختان 

مخصوصاً درختان برگ پهن است.
او عــالوه بر اين اذعان مــى دارد: از جمله داليل 
اينكه درختان برگ پهن مانند چنار دچار خشكى 
شديد مى شــدند، همين كمبود رطوبت هواى 
مشــهد بود كه در حال حاضر با پاشيدن مه در 
شب به درختان، كمبود رطوبت هوا تا حد زيادى 

جبران شده است.
وى ضمن اشاره به اينكه آبيارى درختان مشهد با 
مشكلى روبه رو نيست، مى گويد: سازمان پارك ها 
و فضاى ســبز مشــهد در رويارويى با دماى باال 
ميزان آبيارى درختان را دو برابر مى كند. بنابراين 
اگر درختان با كمبود آب رو به رو بودند آن را به 
شكل خشك شدن نشان مى دادند نه زرد شدن 
سرشاخه ها. دكتر كاظمى اطمينان مى دهد كه 
فضاى سبز مشــهد به طور كامل تحت نظارت 

سازمان پارك ها و فضاى سبز است.

 مشكل درختان يكى دو تا نيست
زرد شــدگى درختان كه اين روزها چهره شهر 
را به پاييزى بدل كرده اســت، ناشى از دريافت 

استرس هاى شديد دمايى است. 
اين را «آرمين اسكوئيان» متخصص فيزيولوژى 

گياهان مى گويد.
او ادامه مى دهد: با توجه به تغييرات اقليمى كه 
در تمام جهان در حال وقوع است، تعدد تنش ها 
در حــال افزايش اســت. اين موضــوع اهميت 

تغذيه گياهى و كمك به ايجاد مقاومت در برابر 
تنش هاى محيطى در فضاى ســبز شــهرى را 
چندين برابر مى كند، اما متأسفانه در سال هاى 
گذشــته از آنجا كه توجه زيادى به مقوله تغذيه 
گياهى در فضاى سبز شهرى مخصوصاً در بخش 
درختان نشــده اســت، امروزه متوجه اتفاقات 

ناگوارى در اين حوزه هستيم.
اين متخصص اضافه مى كند: درختان در سطح 
شــهر تحت تأثير تنش هاى زيادى هســتند از 
جمله گرما، شــورى آب و خــاك و همچنين 
آاليندگى هاى حوزه شهرى كه مى توان به فلزات 
سنگين و گازهاى سمى اشاره كرد كه به سبب 
آن ها تنش هاى گياهان زياد شده است. با توجه 
به افزايش و حضور اين تنش ها فقط آبيارى هاى 
مداوم كمكى به بهبود شرايط درخت نمى كند، 
بلكــه بايد با اســتفاده از تركيبات ضد تنش در 
بخش كشــاورزى و تغذيه اى به القاى مقاومت 
در گياهان كمك كــرد. در اين صورت گياهان 
مى توانند اين اســترس ها را با خسارت كمترى 

پشت سر بگذارند. 
او در اين خصوص تأكيد مى كند: اين موضوع با 

آبيارى بيشــتر قابل جبران نيست، بلكه بايد در 
گياهان مكانيزم هاى مقاومت را فعال كرد. 

به گفته او براى اين مهم مســئولين شهرى بايد 
با توجه بــه اطالعات علمى برنامه ريزى دقيقى 
داشته باشند. مخصوصاً در ماه هاى خرداد و تير 
هر سال در اين ماه ها تنش ها به اوج خود رسيده 
و به درختان خســارات بسيارى وارد مى شود. از 
اين رو در اين ماه هاى مهم بايد تدبيرى انديشيده 
شود تا با اســتفاده از روش هاى نوين در تغذيه 
گياهى، شــرايطى را براى گياهان فراهم كرد تا 
با خســارت كمترى اين استرس ها را پشت سر 
بگذارنــد. او عالوه بر اين بيان مى كند: اگر تعداد 
اين تنش ها زياد شــود و تدبيرى بــراى ايجاد 
مقاومت در گياهــان در برابر اين تنش ها انجام 
نگيرد، گياهان قادر نخواهند بود، خود را بازسازى 
كنند و شرايط بدترى در فضاى سبز شهرى يا ريه 

شهرى ايجاد خواهد شد. 
او عالوه بر اين مى گويد: در چند ســال گذشته 
به داليل اشــاره شــده، بخش زيادى از فضاى 
سبز (درختان شــهرى) را از دست داده ايم واين 
زنگ خطر بزرگى براى شــهر عريض و طويل و 
پر ترددى چون مشهد است. بنابراين نبايد تصور 
كرد كه آبيارى تنها شيوه براى غلبه بر تنش هاى 

پيش رو درختان است. 
او تأكيــد مى كند: مديريت شــهرى بايد براى 
جلوگيرى از خســارت به گياهان و درختان به 
ســمت بهبود وضعيت تغذيه فضاى سبز برود و 
دركنار مديريت آفات و آبيارى و كشت و كار بايد 

مديريت تغذيه را هم مد نظر قرار دهد.

آب و �وا
 استقرار جو پايدار در خراسان رضوى

قدس : هواشناسى خراســان رضوى اعالم كرد: نقشه هاى 
پيش يابى و خروجى مدل هاى هواشناسى  نشان مى دهد در 
24  ساعت آينده جو پايدارى در سطح استان حاكم خواهد 
بود، طى اين مدت پديده جوى قالب در ســطح استان وزش 
باد مى باشد كه در ساعات بعداز ظهر بر شدت و سرعت آن 
افزوده شــده  بطوريكه در پاره اى نقاط( بويژه در نوار شرقى 
و جنوبى اســتان ) وزش باد شديد موقتى توأم با گردو خاك 

دور از انتظار نيست.
بر اساس اين گزارش كمينه و بيشينه هواى مشهد نيز طى 
امروز دوشــنبه به ترتيب 19 و 31 در جه سلسيوس خواهد 

بود.

��ر
 با تزريق گاز به شبكه 9 روستا محقق شد
 بهره مندى 2500 خانوارروستايى 

نيشابور از نعمت گاز 

قدس: رئيس اجراى طرح هاى شركت گازخراسان رضوى از 
موفقيت آميز بودن مراحل تزريق گاز 9روســتاى شهرستان 

نيشابور خبر داد.
ســيد محمد جواد طباطبايى اظهار كرد: مراحل راه اندازى 
و تزريق گاز 9 روســتاى محور فديشه شهرستان نيشابور با 
ساخت و راه اندازى دو مورد ايستگاه تقليل فشار گاز شهرى 
« TBS» با ظرفيت 5000 و 2500 مترمكعب بر ســاعت 

و يك مورد ايستگاه حفاظت كاتديك «CPS» انجام شد.
وى افزود: براى اتمام اين پروژه 58 هزار متر شبكه پلى اتيلن 

و 15هزار و 507 متر شبكه تغذيه فوالدى اجرا شده است.
طباطبايى با اشــاره به پيش بينى ها و اقدام هاى انجام شده 
براى نصب 1600 مورد انشــعاب در اين منطقه اظهار كرد: 
برنامه ريزى هاى الزم براى اشــتراك پذيرى از ســاكنان اين 

تعداد روستا صورت گرفته است. 
به گفته رئيس اجراى طرح هاى شــركت گازخراسان رضوى 
با اتصال 9 روستاى فديشه، حســين آباد جنگل، شهرآباد، 
دستفشــاد، احمدآباد، نصرآباد، گلقندشت، اردمه و فتح آباد 
شهرستان نيشابور به شبكه سراسرى گاز كشور 2500 خانوار 

روستايى از نعمت گاز طبيعى بهره مند شدند.

 سهم پايين دفاتر خدمات مسافرتى از 
ورود مسافر در خراسان رضوى

ايرنا: دبير انجمن صنفى دفاتر مسافرت هوايى و جهانگردى 
خراسان رضوى گفت: دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى به 
عنوان مشــكلى مزمن سهم پايينى از برنامه ريزى براى ورود 

مسافر در اين استان دارند.
مجيد فرقانى از ســهم اندك و كمتــر از 50 درصدى دفاتر 
خدمات مســافرتى و جهانگــردى در مســافران ورودى به 
خراسان رضوى ابراز ناخرسندى و بيان كرد: يكى از مهم ترين 
عوامل اين است كه خود اماكن اقامتى به صورت مستقيم با 
هدف تأمين منافع بيشــتر اقدام به عقد قرارداد براى اقامت 
مسافران مى كنند.وى افزود: همچنين اغلب ارگان هاى دولتى 
داراى اماكن اقامتى مخصوص خود هستند و اقدام به پذيرش 
و اقامت كاركنان بدون استفاده از ظرفيت تورهاى مسافرتى 
و دفاتر خدمات مسافرتى مى كنند.دبير انجمن صنفى دفاتر 
مســافرت هوايى و جهانگردى خراســان رضوى ادامه داد: 
تورهاى ورودى به مشــهد نيز ساماندهى خاصى ندارند و در 
زمينه برگزارى تورهاى مسافرتى هم داراى فرهنگى ضعيف 
هستيم.وى گفت: توسعه و ترويج فرهنگ مسافرت با تور از 
جمله مسائلى است كه بايد متوليان امر در اين زمينه بيش از 

گذشته تالش نمايند.

 كسب امتياز درجه يك براى 
بيمارستان هاى كاشمر

كوهســرخ - خبرنگار قدس: دكتر محمد جواد يزدانى 
اظهار داشــت: با اجراى برنامه تحول نظام سالمت در سطح 
بيمارستان ها،اقدام هاى بسيار مناســبى در راستاى ارتقاى 
كيفيت هتلينــگ، حضور پزشــكان متخصــص و اجراى 

استاندارد هاى اعتبار بخشى انجام شد.
وى گفــت: در پى بازديدهاى اعتبار بخشــى بيمارســتانى 
توسط ارزيابان ارشد وزارت بهداشت، بيمارستان هاى شهيد 
مدرس(ره) و بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع) موفق به كسب 
امتياز درجه يك از ســوى وزارت بهداشت و درمان آموزش 

پزشكى شدند.
وى افزود: در ساليان اخير با اجراى برنامه ملى اعتبار بخشى، 
استانداردهاى سختگيرانه و دقيقى بايد توسط بيمارستان ها 
رعايت شود كه دريافت چنين درجه اى توسط بيمارستان هاى 
كاشــمر، حاكى از انطباق خوب آن با استانداردها و الزامات 

تعيين شده است.
دكتر محمد جواد يزدانى با بيان اينكه از مهم ترين محورهاى 
اين دوره از اعتبار بخشى توجه به ايمنى بيماران، تكريم آن ها 
و رضايتمندى مردم از خدمات بيمارســتان ها بود، ادامه داد: 
بيمارستان هاى سراسركشور پس از اعتباربخشى و با توجه به 
ميزان رعايت استانداردها به ترتيب در گروه هاى درجه عالى، 

يك، دو، سه قرار گرفتند.
مدير شــبكه بهداشت و درمان كاشمر با قدردانى از حمايت 
مســئوالن شهرستان و دانشــگاه علوم پزشــكى مشهد و 
تالش هــاى بى وقفــه همه مديران و پرســنل ســتادى و 
بيمارستان هاى كاشمر، افزود: كســب عنوان «درجه يك» 
توسط بيمارستان هاى شهرستان كاشمر به اين معنى است 
كه مردم در اين بيمارســتان ها از خدمات دريافتى راضى تر 
هســتند و بيمــاران از خدمــات با كيفيت تــر و ايمن ترى

 برخوردارند.

 چرا هيچ كس به فكر بازار كســاد كار نيست؟ ما سه برادر 
در كار «ام دى اف» هستيم و با اين وضع كار و ساخت و ساز 

نمى دانيم چكار كنيم. بايد تعطيل كنيم.
915...6178

 چرا براى خط99، ايستگاه آزادى101حذف شده؟ لطفاً به 
فكر سالمندان هم باشيد.

915...6637
 خواهشمندم براى ارتقاى ســطح امنيت و آرامش عموم 
مردم عزيزمان، دوربين هاى مداربسته پليس و سازمان ترافيك 
شهردارى، به تعداد بيشترى نصب شود چون همين كار باعث 
ترس مجرمين مختلف مى شــود. حتى اگــر به علت نبودن 
بودجه، تعدادى از دوربين ها به صورت صورى نصب شــود، 

خيلى خيلى دركاهش انواع جرايم مؤثر خواهد بود.
915...3558

 آقايان مسئول! چرا پاركينگ هاى طبقاتى كه با هزينه زياد 
احداث ساخته شده  بالاستفاده مانده وكارآيى ندارد؟ نمونه اش 
پاركينگ طبقاتى بزرگ چهارراه آزادشهركه به صورت نمادين 
درآمده وپاركينگ طبقاتى نبش معلم يك كه مدت هاســت 
تعطيل است. فقط مى خواســتيد، آمار بدهيد كه اين تعداد 

پاركينگ طبقاتى ساخته ايد!
915....1074

 جوانى هستم كه پنج ميليون تومان قرض و در بانك رفاه 
شعبه شهر خرو سپرده گذارى كردم.  قرار بود پس از يك ماه 
پنج ميليون وام بگيرم، اما حاال پس از دو ماه مى گويند كه وام 
نيست. اســتفاده كردن از پول مردم بدون هيچ دليلى حرام 
است و من راضى نيســتم. دو ماه معطل شدم. بانك رفاه آيا 

اصالً مديريت و بازرسى هم دارد؟
915...5241

 15 ســال در شهرك  صنعتى به عنوان سرپرست قسمت 
كار كردم و 15سال است بازنشسته شده ام. سؤال من از اداره 
كار اين  است كه چرا نتوانستيد، مسئله گرفتن چك از كارگر 
براى ضمانت كارى توسطه كارفرما  را حل كنيد؟ مگر انسانى 

به نام كارگر برده است!
935...2256

 چندى پيش به داروخانه شبانه روزى گلشهر مشهد رفتم 
و داروى كوريــزان گرفتم. قيمت رويش 3500 تومان بود در 
صورتى كه مثل آب خوردن 7400 تومان حساب كرد. وقتى 
هم ميگى چرا، ميگن همينه كه هست! واى به حال ما مردم.
935...2971

 شهردارى منطقه 3 لطفاً از زمين چمن مصنوعى فوتبال 
طبرسى شمالى 12 بازديد كنيد. جلوى دروازه ها فاقد چمن 

است (كنده شده) و خطرناك است.
915...0248

 درقبض آب مبلغ آب بها آمده 9400 تومان به غيراز قانون 
بودجه وعوارض و آبونمان مبلغ تبصره هاى قانونى كه 7200 

تومان است. لطفاً پيگيرى فرماييد.
915...7579

 يك مسئول خبر داد
  فعاليت 1000 مركز آموزشى

 وفنى حرفه اى در خراسان رضوى
شانديز- خبرنگار قدس: معاون آموزشى وپژوهشى اداره 
كل فنى وحرفه اى خراسان رضوى در جلسه كارگروه اشتغال 
و ســرمايه  گزارى كه در سالن اجتماعات فرماندارى طرقبه 
وشانديز برگزار شد، گفت: بيش از 1000 مركز آموزشى فنى 
وحرفه اى در حال حاضر در استان فعاليت دارند  كه پنج درصد 
از اين تعداد دولتى هســتند كه در حوزه آموزش  نيروى كار 

فعاليت داشته و خدمات ارائه مى دهند.
خراسانى افزود: عالوه بر آن طرح هاى متنوع در اين سازمان 
در حــوزه آموزش از قبيل طرح مهارت آموزى در محيط كار 

اجرا مى شود. 
وى ياد آور شد: دولت در اين راستا تسهيالت خاص و ويژه اى 
براى كارآموزان و واحد هــاى فعال در اين طرح مد نظر قرار 
داده كه بنگاه هاى مختلف اقتصادى مى توانند براى مشاركت 

به ادارات فنى و حرفه اى سراسر استان مراجعه كنند. 
فرماندار طرقبه و شانديز هم در اين جلسه خواستار استقرار 
اداره فنى و حرفه اى در اين شهرستان شد و گفت: استقراراداره 
فنى و حرفه اى در اين شهرستان مى تواند در راستاى مطالبه 

در حوزه اشتغال توليد و سرمايه گذارى مؤثر باشد. 
سيد حسن حســينى در ادامه افزود: با توجه به ظرفيت هاى 
گســترده خدماتى صنعتــى توليدى و گردشــگرى در اين 
شهرســتان، مهم ترين عامل بيكارى، نبوِد متخصص الزم در 
نيروى كار براى تصدى ظرفيت هاى شــغلى است و از سوى 
ديگر حجم زيــادى از نيروهاى متخصص غيرمرتبط با بازار 
كار روبه رو هســتند كه مى توان با امكان سنجى و تشخيص 
ظرفيت ها نســبت به آموزش هوشمندانه اقدام كرد تا بخش 
اعظم مشــكل بيكارى حل شود كه سازمان فنى حرفه اى در 

اين حوزه مى تواند با تدبير اقدام كند.

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

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

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

تغذيه گياهى و كمك به ايجاد مقاومت در برابر 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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استاندار خراسان رضوى در مراسم افتتاح پروژه 150 واحدى مسكن مهر ويژه طالب خبر داد

توسعه خدمات متوازن در مركز  و حاشيه شهرمشهد

خبر

حسين پورحســين  با حضور استاندار 
خراســان رضوى پروژه 150 واحدى مسكن 
مهــر ويژه طــالب علوم دينى در شــهرك 

مهرگان مشهد، به بهره بردارى رسيد. 
 عليرضا رشــيديان در اين مراسم با اشاره به 
اينكه يكى از اهداف متعالى نظام اســالمى، 
توسعه فرهنگى و نهادينه كردن ارزش هاى 
دينى و الهى در جامعه اســت، افزود: در اين 
ميان نقش طالب به عنوان شــاگردان امام 
صادق(ع) و كسانى كه مسئوليت مستقيم ترى

 در اين حوزه دارند؛ تعيين كننده است. 
وى  تأكيد كرد: بايد از ظرفيت علم، آگاهى 
و دانش اين افراد براى اشاعه فرهنگ دينى، 
پاسخگويى به شبهات بويژه در نسل جوان و 

حل معضالت اجتماعى استفاده كنيم. 
رشــيديان به اهتمام دولت مبنى بر توسعه 
متوازن خدمات در اقصى نقاط كشور اشاره 
و خاطرنشان كرد: تمام تالش خدمتگزاران 
مردم، كاهش فاصله مركز با پيرامون شهر به 

لحاظ كالبدى است. 
وى تصريح كرد: اگرچه هنوز تا نقطه ايده آل 
فاصله داريم، ولى در چهار ســال گذشته در 
اين خصوص تالش هاى گسترده اى صورت 
گرفته است؛ به گونه اى كه رئيس كميسيون 

امنيت ملى مجلس شوراى اسالمى خدمات 
ارائه شده را در بازديد اخير خود در مقايسه 
با دو سال گذشــته قابل قدردانى و ارائه در 
ســطح ملى، توصيف كرد. استاندار خراسان 
رضوى با بيان اينكه جمعيت شــهر مشهد 
حدود 600 هزار نفر بوده و هم اكنون طبق 
آخرين سرشــمارى سال گذشته افزون بر 3 
ميليون و 400 هزار نفر شده، گفت: بيش از 
يك ميليون و 200 هزار نفر در هشت پهنه و 
66 محله حاشيه شهر مشهد ساكن  شده اند. 
رشــيديان افزود: طى استقرار دولت تدبير و 
اميد، مدارس سه نوبته در حاشيه شهر به دو 
نوبت كاهش پيدا كرده و تا پايان امسال ميزان 
ساخت شبكه فاضالب در اين مناطق به 400 
كيلومتر مى رسد، تصفيه خانه ساخت شده و 
خدمات زير بنايى مثل آب، برق و گاز رسانى 
نيز در حال تكميل اســت. وى اظهار داشت: 
ســاخت ســوله هاى چند منظوره صالحين 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمى، ايجاد 
پارك ها و فضاى ســبز از سوى شهردارى و 
راه اندازى پايگاه ها و مراكز سالمت از طريق 
وزارت بهداشت  از جمله ديگر اقدام هاى انجام 

شده در حاشيه شهر است. 
به گفته اســتاندار خراسان رضوى راه اندازى 

حوزه هــاى علميه و تخصيــص اعتبار براى 
ســاخت و ترميم مســاجد در حاشيه شهر 
مشهد طى چهار سال گذشته به جد دنبال 
شده است. رشيديان گفت: دشمنان به اين 
مهم پى برده اند كه يكى از پايه هاى اساسى 
قدرت نظام جمهورى اسالمى ايران، پايبندى 
مــردم به اصول و ارزش هــاى الهى و دينى 
است. به همين منظور تمام تالش خود را از 
طريق شبكه هاى ماهواره اى، فضاى مجازى 
و... براى سست كردن اعتقادات در جامعه به 

كار گرفته اند.

وى تأكيد كرد: حضور طالب و فضالى حوزه 
در بدنــه جامعه و بويژه مناطق حاشــيه اى 
باعث رونق اماكن فرهنگى، جذب جوانان به 
سمت دين  و خنثى شدن توطئه هاى شوم  

دشمنان مى شود.
گفتنى است در اين مراسم 150 واحد مسكن 
ويــژه طالب با اعتبارى بيــش از 9 ميليارد 
تومان با هــدف ارتقاى مباحث فرهنگى در 
مناطق كم برخوردار به بهره بردارى رسيد و 
هفته گذشته نيز  50 واحد ديگر در شهرك 

رضويه مشهد افتتاح شد.

بجنــورد- خبرنگار قدس: اســتاندار 
خراســان شــمالى در تازه ترين نشست 
شوراى آموزش و پرورش ضمن تأكيد بر 
لزوم همكارى تمام دستگاه ها با اين نهاد 
براى آماده ســازى و بازگشايى مدارس در 
آغاز مهرماه، از اتخاذ تدابيرى براى تسريع 
بازسازى مدارس آسيب ديده از زلزله خبر 

داد.
محمدرضا صالحى در اين نشست، جلب 
كمك هاى ديگر دســتگاه ها و نيز خّيران 
را براى بازسازى، تعمير و تجهيز مدارس 
تا پيش از آغاز سال تحصيلى جديد مورد 
تأكيد قرار داد و گفت: همه تالش ها بر اين 
نكته متمركز است كه مهر96 مدارس در 
كمال طراوت و شادابى براى حضور دانش 

آموزان آماده باشد.
رئيس شــوراى آموزش و پرورش استان 
همچنين اتخاذ راهكارهاى كارشناســى 

شــده براى بهينه ســازى ســامانه هاى 
گرمايشــى مدارس كوچك و روستايى را 
خواســتار شــد و از ادارات كل آموزش و 
پرورش و نوسازى مدارس خواست، برنامه 
منسجمى براى اين منظور تدارك ببينند.

صالحــى از برگــزارى جلســات و اتخاذ 
تصميماتى براى بهــره گيرى از ظرفيت 
خّيران مدرسه ساز، بانك ها و بنيادهاى عام 
المنفعه براى كمك به بازســازى مدارس 
آسيب ديده در اثر زمين لرزه ارديبهشت 

ماه نيز خبر داد.
غالمرضــا عــوض زاده فرمانــدار مانه و 
ســملقان نيز در اين نشســت با اشاره به 
خدمات دولت در اين شهرستان، بازسازى 
142 كالس درس را در كمتــر از چهــار 
سال با هزينه اى معادل 160 ميليارد ريال 
رويدادى بى سابقه در تاريخ اين شهرستان 
توصيف كــرد و گفت: 22 مدرســه نيز 

استانداردسازى شده، ولى براى تخريب و 
بازسازى شمار ديگرى از مدارس فرسوده 
به اعتبــارات تكميلى نياز اســت. مجيد 
پورعيسى رئيس سازمان برنامه و بودجه 
استان هم در اين نشست با اعالم آمادگى 
كارگروه اقتصاد مقاومتى براى حمايت از 
مصوبات شــوراى آموزش و پرورش گفت: 
براى تأمين اعتبار طرح هاى بازســازى يا 
تجهيز مدارس اســتان بايد بيش از پيش 
از ظرفيــت خّيــران و كمك هاى مردمى 

و ديگر دســتگاه ها يارى جست.در پايان 
اين نشســت، تصميماتى براى مديريت 
يكنواخت مدارس و مراكز پيش دبستانى 
غيردولتى، تأمين هزينه هاى اردوى ملى 
ســازمان دانش آموزى، انســداد مبادى 
بى ســوادى، واگذارى اراضــى دراختيار 
هنرســتان ها و آموزشكده هاى كشاورزى 
استان به بخش غيردولتى براى نوسازى و 
تجهيز آن ها و آماده سازى مدارس استان 

براى بازگشايى در مهر 96 اتخاذ شد.

در نشست شوراى آموزش و پرورش خراسان شمالى تصويب شد

تسريع بازسازى مدارس زلزله زده براى اول مهر

و ديگر دســتگاه ها يارى جست.در پايان استانداردسازى شده، ولى براى تخريب و 
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