
«گردشگرى دريايى» غرق در نبود زيرساخت ها سايه مرگ بر سر بزرگ ترين تاالب ايذه خيمه زد
7 استان كشور از مزيت همجوارى دريا برخوردارند فاجعه در ميانگران

بوشهر گردشگرى دريايى يكى از مهم ترين 
انواع گردشگرى در كشور است و هفت استان 
داراى مزيــت قرارگيرى كنار دريا هســتند 
كه برخى از اين اســتان ها در نيمه جنوبى 
كشــور قرار دارند. استان هاى جنوبى كشور 
با برخوردارى از سواحل خليج فارس و درياى 

عمان شرايط بسيار ...

 فارس پس از تاالب نابود شده بندون ايذه، 
ســايه مرگ بر تاالب بزرگ ميانگران خيمه 
زد و اين روزها در صورت وارد نشــدن آب و 
فاضالب بايد شاهد نابودى كامل آن باشيم و 
اين در حالى اســت كه برداشت بى رويه آب 
از چاه آن هم در كنار سد كارون 3 علت اين 
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هجوم آب هاى شور به منابع شيرين
ارائه آمار متناقض مسئوالن

نرخ بيكارى در 
سيستان و بلوچستان 

ركورد زد
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دشت هاى سمنان فرو نشست

.......صفحه 2 

   فرزندان زنان ايرانى كه همسر 
غير ايرانى دارند، كارت هويت 

دريافت مى كنند

اداره  اجتماعى  معاون  اصفهان- خبرنگار قدس: 
كل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعى اســتان اصفهان 
با اشــاره بــه درخواســت وزارت كار از دولت براى 
صدور كارت هويت فرزندان زنان ايرانى كه همســر 
غيرايرانــى دارند، گفت: البته بــه هيچ عنوان براى 
اين فرزندان شناسنامه صادر نمى شود و كارت هاى 
هويــت فقط براى رفع مشــكل در بخش ســواد و 

سالمت آن ها خواهد بود.
احمدرضا پرنــده اظهاركرد: موضــوع مهمى كه از 
ســوى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به ادارات 
كل استان ها ابالغ شد، طرح سرشمارى زنان ايرانى 

كه داراى همسر غيرايرانى هستند، بود.
وى با اشاره به اينكه بر اساس قانون مدنى جمهورى 
اســالمى ايران، فرزنــدان حاصــل از ازدواج زنان 
ايرانى با اتباع خارجى، در داخل كشــور نمى توانند، 
شناســنامه ايرانى دريافت كنند، ادامه داد: از طرف 
ديگــر تعداد قابل توجهى از زنان ايرانى ما با مردان 
غيــر ايرانــى ازدواج كرده انــد كه فرزنــدان آن ها 
شناســنامه ندارند و فاقد هويت رسمى هستند كه 
براى رفع اين مشكل و نگرانى وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى از دولت درخواست كرد براى اين فرزندان 
كارت هويت صادر شــود تا بتوانند با استفاده از اين 
كارت هم در مــدارس ثبت نام كنند و هم دفترچه 

بيمه براى آن ها صادر شود.
وى تأكيــد كرد: البته بــه هيچ عنــوان براى اين 
فرزندان شناسنامه صادر نمى شود و پيشنهاد صدور 
كارت هويت فقط براى رفع مشكل در بخش سواد و 

سالمت اين افراد به دولت ارائه شده است.
وى يادآور شــد: مرحلــه اول براى صــدور كارت 
هويت اين اســت كه كليه زنان و مادران ايرانى كه 
همســر غيرايرانى دارند، كد ملى خود را به شماره 
2000195 پيامك كنند تــا همكاران ما در وزارت 
تعاون، كار و رفــاه اجتماعى پس از دريافت پيامك 
با فرد تمــاس گرفته و اطالعاتى را از آن ها دريافت 

كنند تا مراحل بعدى اجراى اين طرح انجام شود.
پرنده خاطرنشان كرد: به هيچ عنوان نياز نيست كه 
ايــن زنان يا مادران به جايى مراجعه كنند يا هزينه 
هايى را پرداخت كنند و فقط كافى اســت كد ملى 

خود را به شماره اعالم شده، پيامك كنند.
وى افــزود: در حال حاضر هيــچ محدوديت زمانى 
بــراى ارســال پيامك از ســوى وزارتخانــه اعالم 

نشده است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس:
  بدهى بيمارستان ها به بيمه ها 

5برابر شده است

اصفهان- خبرنگار قدس: نماينده مــردم اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: استان اصفهان نسبت 
به استان هاى آذربايجان شرقى، فارس، خراسان و خوزستان 
ســهم درآمدى مالياتى بيشتر و در مقابل، سهم بودجه اى 
كمتــرى دارد و در واقــع مى توان گفت كــه بى عدالتى 

بودجه اى در اصفهان بيداد مى كند.
حميدرضا فوالدگر افزود: استان اصفهان بيشترين درآمد 
مالياتى را تقديم خزانه كشور مى كند، اما متأسفانه در نقطه 
آخر تخصيص بودجه نسبت به ديگر استان هاى بزرگ كشور 

قرار دارد. 
وى ادامه داد: سال گذشته 600 ميليارد تومان بودجه استان 
اصفهان بود كه نصف آن محقق نشــد، امسال اين عدد به 
900 ميليارد تومان رسيده اســت اين در حالى است كه 
فارس با درآمدى حدود يك ســوم اصفهان 960 ميليارد 

تومان بودجه دارد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى اظهاركرد: 
نشســتن به اميد اعتبارات دولتى كار خطايى است. بايد 
بخش خصوصى را فعال كرد تا ســرمايه گذاران اصفهانى 

سرمايه خود را در استان هاى ديگر هزينه نكنند.
وى ســختگيرى هاى بيش از اندازه در اســتان اصفهان را 
مهم ترين عامل فرار سرمايه گذاران اصفهانى دانست و گفت: 
بايد زيرســاخت هاى الزم را براى حضور گسترده سرمايه 
گذاران فراهم كرد. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى با اشــاره به اجراى طرح تحول سالمت در دولت 
يازدهم گفت: متأســفانه در اين سال ها فقط از خوبى هاى 
اجراى اين طرح صحبت شــد و هيچ كجا عنوان نشد كه 
با اجراى طرح تحول ســالمت در چهار سال اخير بدهى 

بيمارستان ها به بيمه ها پنج برابر شده است.
وى توضيح داد: چالش تأمين مالى از بانك ها چهار ســال 
است كه مشكل اصلى توليدكنندگان و بى ثباتى قيمت ها در 
مرحله بعد از سرمايه در گردش است. مشكل ديگر اقتصاد 
كشور اين است كه قدرت رقابت پذيرى را به داليل شرايط 
موجود ندارند، بخشى از آن ها را مى توان با ساماندهى ماليات 

بر ارزش افزوده و سود تسهيالت بانكى حل كرد.
وى در بخش ديگرى از اين نشست خبرى به نرخ بيكارى 
در كشــور و استان اصفهان اشــاره و تصريح كرد: در حال 
حاضر نرخ بيكارى در كشور 12/5 درصد اعالم شده و اين 
در حالى اســت كه نرخ بيكارى استان اصفهان 2 درصد از 

ميانگين كشورى بيشتر است.
وى با بيان اينكه در رتبه 120 كســب كار و جهانى چند 
سالى است كه ثابت مانده ايم و تغييرى نداشته ايم، گفت: 
توليدكننده داخل قدرت رقابت با محصوالت خارجى ندارد.

نماينده مردم زاهدان 
مى گويد: در حالى كه 

دولتمردان نرخ بيكارى را 12 
يا 13 درصد عنوان مى كنند، ما 

شاهد باالترين نرخ بيكارى در 
كشور هستيم به گونه اى كه به 
بيش از 50 درصد رسيده است

بــرش

به دليل ضعف در زيرساخت ها

چراغ 
صنعت دزفول 
كم فروغ است

زاهدان   در حالى كه مســئوالن كشور نرخ بيكارى در 
استانى همچون سيستان و بلوچستان را كمتر از 13 درصد 

عنوان مى كنند، اما بسيارى از ...

دزفول  شــهرك صنعتى دزفول عمرى 25 ساله دارد و در 
حال حاضر گذشت ربع قرن از راه اندازى اين شهرك به وضوح 

.......صفحه 2غبار فرسودگى نشسته بر چهره اش را ...

زاهــدان   در حالى كه مســئوالن كشــور 
نرخ بيكارى در اســتانى همچون سيســتان و 
بلوچستان را كمتر از 13 درصد عنوان مى كنند، 
امــا بســيارى از مســئوالن محلــى از جمله 
حسينعلى شــهريارى نماينده مردم زاهدان در 
مجلس شــوراى اسالمى اين استان را ركورددار 
باالترين نرخ بيكارى در كشور دانسته و معتقد 
است دولت در زمينه اشتغالزايى توفيقى كسب 

نكرده است.
نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اينكه نرخ بيكارى در اين استان به بيش 
از 50 درصد رســيده اســت، اظهار مى كند: در 
اين اســتان برخالف آمارى كه دولتمردان ارائه 
داده و نرخ بيــكارى را 12 يا 13 درصد عنوان 
كرده اند، ما شاهد باالترين نرخ بيكارى در كشور 
هستيم به گونه اى كه در سيستان و بلوچستان 

نرخ بيكارى باالى 50 درصد است.
حسينعلى شــهريارى با اشــاره به اينكه فقر و 
بيكارى علت بسيارى از ناهنجارى ها و معضالت 
اجتماعى است، ادامه مى دهد: برخى از شهرهاى 
استان سيســتان و بلوچســتان همچون مركز 
اســتان، ايرانشهر و برخى شــهرهاى سيستان 

شاهد نرخ بيكارى 47 و 48 درصدى هستند.
وى تنهــا راه رفــع معضل بيكارى را ســرمايه 
گــذارى دولت عنــوان كــرد و گفــت: امروز 
حاشيه نشينى در اغلب شــهرهاى بزرگ وجود 
دارد و مشكالت اجتماعى گريبانگير كل كشور 

شده است.
 

  بيكارى روى كاغذ 
نماينده مردم خاش،ميرجــاوه و نصرت آباد در 
مجلس نيز با اعتقاد بر اين موضوع كه مشــكل 
حل بيكارى فقط روى كاغذ مانده اســت، اظهار 
مى كند: عملكرد دســتگاه هاى اجرايى دولت در 
زمينه رفــع معضل بيكارى جوانــان تنها روى 
كاغذ و صورتجلسه ها باقى مانده است، ثبت آمار 
و ارقام از ســوى دولت در ايــن زمينه دردى از 
جوانان بيكار برطرف نمى كند و اين آمار و ارقام 

تنها شعار و تبليغاتى است بدون عمل.
على كــرد بيان مى كند: اســتان سيســتان و 
بلوچستان سال هاست كه با مشكل خشكسالى 

دسته و پنجه نرم مى كند و جوانان بسيارى در 
طول اين سال ها از دانشــگاه هاى كشور دانش 
آموخته شده اند، اما متأسفانه دولت هيچ برنامه 
تدوين شــده و زمان بندى شده اى براى جوانان 

جوياى كار نداشته است.
وى اذعان مى كند: اين بيكارى مايه شرمسارى 
جوانان در اجتماع شــده است و دولت نتوانسته 
برنامه مناسبى براى استفاده از ظرفيت جوانان 

درجهت آبادانى و پويايى جامعه ارائه دهد.
وى بيان مى كند: عملكرد دســتگاه هاى اجرايى 
دولت در زمينه رفع معضل بيكارى جوانان تنها 

روى كاغذ و صورتجلسه ها باقى مانده است.

  همايش مرهم درد نيست
نماينده مردم مدعى اســت: توانايى هاى مرزى 
فقط در حد سياسى كارى و شعار باقى مانده و 
هيچ كار عملياتى در اســتفاده از ظرفيت مرزها 
از ســوى دولت انجام نشده است و اعمال فشار 
به دولت براى استفاده از ظرفيت مرز نتيجه اى 
مقطعى و گذرا داشــته و بازارچه هاى مرزى در 
دســت افراد صاحب نفوذ است، از اين رو عامه 

مردم نمى توانند از ظرفيت مرز استفاده كنند.
وى اظهار مى كند: بيكارى در استان سيستان و 
بلوچستان و بخصوص شهرستان خاش به خوبى 

قابل لمس و احساس است.

  وضعيت اشتغال وخيم است
وى با اشاره به تسهيالتى كه برخى از بانك ها به 
جوانان مى دهند، بيان كرد: تنها ارائه تسهيالت 

به جوانان جوياى كار كافى نيست.
وى بــا بيــان اينكــه دولــت تنها در مســئله 
اشتغالزايى شعار مى دهد، يادآور مى شود: بيشتر 
افراد جوياى كار به اســتان هاى همجوار مانند 
يزد، مشــهد و گــرگان مهاجــرت كردند واين 

آسيب جدى براى اين استان است.
كرد با بيان اينكه متأســفانه همه از مشــكالت 
بيكارى ناله و گاليه مى كنند، اما هنوز هيچ كس 
اقدام عملياتى در اين خصوص انجام نداده است، 
گفت: مســئوالن بايد در برابــر بيكارى جوانان 

شــرمنده باشــند چرا كه در هر شهرى حداقل 
بيش از 70 درصد جوانان آن شهرستان بيكار و 

جوياى كار هستند.
وى اذعــان كرد: در حوزه انتخابيه شهرســتان 
خاش بيشــتر جوانان داراى مدارك علمى باال 
هســتند و برخى نيز دو مدرك دانشگاهى باال 
دارند اما بيكار هســتند و برخى مسئوالن نيز با 
آمارهاى دروغ سعى مى كنند كه كم كارى خود 

را جبران كنند.
 

  افزايش قاچاق
كرد با بيان اينكه برخى از مســئوالن تنها به فكر 
منافع حزبى هســتند، گفت: متأســفانه تا زمانى 
كه تسهيالت اشتغالزايى در راهى جز اشتغالزايى 
صرف و پرداخت شــود نمى توان انتظار از تغيير 
وضعيت كنونى و رفع بحران بيكارى داشته باشيم.
وى بــا بيان اينكه بســترهاى مناســبى جهت 
ايجاد اشتغال در حوزه هاى صنعت، گردشگرى 
و كشاورزى در شهرســتان خاش فراهم است، 
افزود: زمين هاى حاصلخيز و كاشت محصوالتى 
مانند زردآلو، انار، پسته، گردو، مركبات، سبزى 
و صيفى جات، شلغم، هويج، پياز، گوجه، خيار، 
ســيب زمينى، پرورش ماهيان سردآبى و گرم 
آبى و غيره اشتغال و درآمدزايى خوبى را در اين 

شهرستان ايجاد كرده است.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
بيان كرد: به دليل حل مشكالت بيكارى در استان 
و شهرســتان، كميســيون اجتماعى مجلس را 
انتخاب كردم و در اين كميسيون با وزارت تعاون، 

كار و رفاه امور اجتماعى رابطه نزديكى دارد.
كرد با اشاره به تعطيلى بسيارى از شهرك هاى 
صنعتى اســتان، گفت: متأســفانه شهرك هاى 
صنعتى خاش و ميرجاوه، نصرت آباد و نوك آباد 
مدت ها غيرفعال اســت و بايد جهت اشتغالزايى 
و رفع معضل بيكارى بتوانيم با تشــويق سرمايه 

گذاران معضل بيكارى را حل كنيم.
وى اظهار كرد: وزارت كار تاكنون نتوانســته با 
منابع مالى، مســئله اشــتغالزايى را انجام دهد 
و عملكرد دولت در مســئله اشــتغالزايى بسيار 
ضعيــف اســت و بايد به مســئله اشــتغالزايى

 توجه كند.

ارائه آمار متناقض مسئوالن

نرخ بيكارى در سيستان و بلوچستان ركورد زد
��ر��ر
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند  به منظور  رفع سوژه از شما / پيگيرى از ما
مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  عزيز  در 

حوزه هاى شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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پيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما سوژه از شما 

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

پنجشنبه 23 شهريور 1396 
 23 ذى الحجه 1438 14 سپتامبر 2017  
سال سى ام  
شماره 8498 

ســمنان  گفته مى شــود به خاطر افت ســطح 
آبخوان ها ميزان فرونشســت زميــن در بخش هاى 
جنوبى شهر سمنان بسيار حاد است و حتى قسمتى 
از اين فرونشســت ها به مناطق مسكونى، زمين هاى 
كشــاورزى، جاده و ريل راه آهن نيز رســيده است.  
مســئوالن آب منطقه اى ســمنان اذعان دارند كه 
فرونشست و شكاف زمين در برخى نقاط اين استان 
از 12 - 10 ســانتى متر آغــاز و در برخى نقاط تا 
حد پنج متر نيز مى رســد و در حــال حاضر ميزان 
متوســط فرونشست در دشت هاى اســتان سمنان 
در مناطق مختلف به 70 ســانتى متر رسيده است. 
خشكســالى هاى متوالــى و برداشــت بــى رويه از 
آب هــاى زيرزمينى در ســال هاى اخير مشــكالت 
عديده اى همچون افت ســطح آب هــاى زيرزمينى، 
نشســت زمين و تحت تاثير قرار گرفتن كيفيت آب 
به وجود آورده است. معاون بهره بردارى شركت آب 
و فاضالب شــهرى استان ســمنان در همين رابطه 
با اشــاره به خطرات ناشــى از مصــرف بى رويه آب 
و برداشــت هاى بى رويه از ســفره هاى زيرزمينى از 
خطر هجوم آب هاى شــور به منابع آبى شيرين در 
دســترس و كاهش كيفى آب ها به عنوان مهم ترين 
خطر پيش روى منابع آبى ايــران در صورت تداوم 
مصرف و برداشــت هاى بى رويه از اين ســفره ها ياد 
كرده و مى گويد: با توجه به شــرايط اقليمى حاكم 
بر جغرافياى ايران و كاهــش بارش ها در چند دهه 
اخير به نظر مى رســد چاره اى جز كاهش و مديريت 
مصرف و صرفه جويى درســت در مصرف اين منابع 
پيش روى ما نيست. اين كارشناس حوزه منابع آبى 
از افت ســفره هاى زيرزمينى در كشور و استان خبر 
داد و افزود: سطح دسترسى به آب هاى زيرزمينى در 

بسيارى از نقاط كشور...

منتظر سوژه هاى شما از طريق 
سامانه پيامكى  هستيم.



 پيشرفت 80 درصدى سايت 
سوختگيرى فرودگاه ايرانشهر

ايرانشهر - خبرنگار قدس: فرماندار ايرانشهر در بازديد از 
روند ساخت سايت سوختگيرى فرودگاه ايرانشهر گفت: اين 

پروژه در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رسد.
نبى بخش داودى افزود: ساخت سايت سوختگيرى فرودگاه 
ايرانشهر با اعتبار 30 ميليارد ريال در سال 94 آغاز شده است.
وى گفت: پروازهاى مقصد ايرانشهر به علت آماده نبودن اين 
سامانه، براى سوختگيرى در شهرهاى زابل، بم و جيرفت فرود 
مى آيند و اين موضوع مــدت زمان پرواز و قيمت بليت  ها را 

افزايش داده است.

 تجليل از برگزيدگان جشنواره فرهنگ 
اقوام درگنبد

يازدهمين جشنواره  برگزيدگان  خبرگزارى صدا وسيما: 
فرهنگ اقوام ايران در گلستان معرفى و تجليل شدند. احمد 
گلچين دبير يازدهمين جشــنواره اقوام در گلســتان گفت: 
در بخش صنايع دســتى رضوان دليخوان از كردستان، سيد 
عليرضا ســاعدى از خراسان رضوى، ميترا بى باكيان، كبوتر 
كابوسى، عصمت مجيدى و راضيه هادى نژاد از گلستان به 
عنوان برترين هاى بخش صنايع دستى معرفى شدند. گلچين 
افزود: در بخش موسيقى سنتى و آيينى گروه فولكوريك تالر 
از گيالن، گروه هاى آبيدر و كوردوال از كردستان، گروه تبريز 
از آذربايجان شرقى، گروه چيكساى از خراسان شمالى، گروه 
مريدان شــيخ جام از خراســان رضوى، گروه آواى تبرى از 
مازندران و هومن دلالد زاده نونهال گروه زاروگه از هرمزگان 
برترين هاى فرهنگى- هنرى از نگاه مردم انتخاب شــدند و 
از آنان قدردانى شــد.وى بيان كرد: در بخش گردشــگرى 
عشايرى، ســميع پور مسئول سياه چادر استهبان از استان 
فارس، صالح حميدزاده دهيار روســتاى گچى ســو كالله 
گلستان و حمادى مسئول سياه چادر گروه ميسان از استان 
خوزستان به عنوان برترين هاى گردشگرى عشايرى معرفى

 شدند. او اظهار كرد: ســوغات عالالدين گرگان از گلستان 
و محمد پايا خليلى براى ســوغات قم عنــوان برترين هاى 

سوغات در اين جشنواره را كسب كردند.

 نمايش بزرگ فرهنگى و رزمى ستارگان 
درخشان در استان گيالن برگزار مى شود

گيالن: معاون هماهنگ كننده ســپاه قــدس گيالن گفت: 
ســومين دوره نمايش بــزرگ فرهنگى و رزمى ســتارگان 

درخشان در استان گيالن برگزار مى شود.
ســرهنگ عباس بايرامى با اشــاره به اينكه اين نمايش در 
يك هفته از 27 شــهريورماه تا سوم مهرماه برگزار مى شود، 
خاطرنشان كرد: اين همايش در كيلومتر چهار جاده رشت به 

تهران در دهكده مقاومت برگزار مى شود.
وى هدف از اجراى نمايش فرهنگى و رزمى ستارگان درخشان 
را رســاندن پيام فرهنگى صدر اسالم خواند و افزود: تالش ها 
براى شكل گيرى انقالب اسالمى، رشادت هاى رزمندگان دفاع 
مقدس، وقايع روز غرب آسيا و اقدام هاى تكفيرى ها در سوريه 

و عراق در قالب اين نمايش به تصوير كشيده مى شود.

 صدور رواديد اربعين در استان يزد از 
هفته نخست مهر ماه آغاز مى شود 

يزد- خبرنگارقدس: نماينده تفت و ميبد در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: صدور رواديد عراق ويژه اربعين در استان يزد 
از هفته نخســت مهر ماه همزمان با 11 مركز ديگر كشــور 
آغاز مى شــود. كمال دهقانى فيروزآبادى بــا بيان اين خبر 
اظهارداشت: عزيمت به استان هاى اصفهان يا كرمان براى اخذ 
رواديد براى كارگزاران دشوار بود كه با هماهنگى هاى انجام 
شده با ستاد اربعين در تهران، استان يزد هم به دفاتر صدور 

رواديد اربعين اضافه شد.
ثبت  نام براى شركت در آيين اربعين حسينى از اواخر مرداد 
ماه آغاز شده است ودر آيين اربعين حسينى سال 95 افزون 

بر 30 هزار نفر از استان يزد شركت كرده بودند. 

 مقاوم ســازى 50درصــد باقى مانده 
كالس هاى فرسوده تا پايان برنامه ششم 

ايرانشهر - خبرنگار قدس: رئيس سازمان نوسازى، توسعه 
و تجهيز مدارس كشورگفت: فضاى آموزشى استاندارد جديد 

از ابتداى مهر امسال، پذيراى دانش آموزان كشور است.
 نظر پور با بيان اين مطلب در جلسه شوراى آموزش و پرورش 
سيستان و بلوچستان گفت: براى ساخت و نوسازى تعدادى 
مدرســه كه 4185 كالس دارند، حدود 800 ميليارد تومان 
هزينه شــده است. وى همچنين از نوسازى تعداد 131 هزار 
كالس تخريبى در ســطح كشور خبر داد و افزود: 50 درصد 
باقى مانده كالس هاى فرسوده هم تا پايان برنامه ششم توسعه، 
مقاوم سازى مى شود. در اين جلسه آيت اهللا سليمانى نماينده 
ولى فقيه در سيســتان و بلوچســتان متوازن سازى نيروى 
انسانى مورد نياز آموزش و پرورش در مناطق مختلف استان و 
تجهيز مدارس، خوابگاه ها و فضاى هاى آموزشى را براى كارايى 

بيشتر معلمان بسيار ضرورى عنوان كرد.

دشت هاى سمنان فرو نشست

هجوم آب هاى شور به منابع شيرين
��ر

ســمنان  گفته مى شــود به خاطر افت 
ســطح آبخوان ها ميزان فرونشست زمين در 
بخش هاى جنوبى شهر سمنان بسيار حاد است 
و حتى قسمتى از اين فرونشست ها به مناطق 
مسكونى، زمين هاى كشاورزى، جاده و ريل راه 

آهن نيز رسيده است. 
مســئوالن آب منطقه اى سمنان اذعان دارند 
كه فرونشست و شكاف زمين در برخى نقاط 
اين اســتان از 12 - 10 سانتى متر آغاز و در 
برخى نقــاط تا حد پنج متر نيز مى رســد و 
در حال حاضر ميزان متوســط فرونشست در 
دشت هاى استان سمنان در مناطق مختلف به 

70 سانتى متر رسيده است.

 چاه هاى شيرين شور مى شود
خشكسالى هاى متوالى و برداشت بى رويه از 
آب هاى زيرزمينى در سال هاى اخير مشكالت 
عديــده اى همچــون افــت ســطح آب هاى 
زيرزمينى، نشســت زمين و تحت تاثير قرار 

گرفتن كيفيت آب به وجود آورده است.
معاون بهره بــردارى شــركت آب و فاضالب 
شهرى استان سمنان در همين رابطه با اشاره 
به خطرات ناشــى از مصــرف بى رويه آب و 
برداشت هاى بى رويه از سفره هاى زيرزمينى از 
خطر هجوم آب هاى شور به منابع آبى شيرين 
در دســترس و كاهش كيفى آب ها به عنوان 
مهم ترين خطر پيش روى منابع آبى ايران در 
صورت تداوم مصرف و برداشــت هاى بى رويه 
از اين ســفره ها ياد كرده و مى گويد: با توجه 
به شــرايط اقليمى حاكم بر جغرافياى ايران 
و كاهــش بارش ها در چنــد دهه اخير به نظر 
مى رسد چاره اى جز كاهش و مديريت مصرف 
و صرفه جويى درســت در مصــرف اين منابع 

پيش روى ما نيست.
ايــن كارشــناس حــوزه منابع آبــى از افت 
سفره هاى زيرزمينى در كشور و استان خبر داد 
و افزود: سطح دسترسى به آب هاى زيرزمينى 
در بسيارى از نقاط كشور پايين تر رفته و اين 
كاهش دو خطر جــدى به دنبال دارد كه بايد 

براى آن چاره انديشى شود.
معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب شهرى 
استان سمنان از كاهش كيفيت آب به عنوان 
يكى از مهم ترين پيامدهاى ناشــى از پايين تر 
رفتن سفره هاى آبى نام برد و خاطرنشان كرد: 
خطر ديگر اين مهم اين اســت كه با كاهش 
اين عمق، خطر حركت آب هاى شور به سمت 
منابع آبى و چاه هاى شــيرين وجود دارد كه 

مى تواند وضعيت را بحرانى تر كند.

 خطرى كه كمتر از زلزله نيست
كمبود آب در حوزه كشــاورزى فشار زيادى 

زيرزمينى  به سفره هاى آب 
در چند ســال اخيــر وارد 
كرده اســت و عــالوه بر آن 
خشكسالى هاى اخير و نبود 
فصل  در  آســمانى  نزوالت 
مناســب موجب شــده كه 
ســطح آب در ســفره هاى 
آب زير زمينى بخصوص در 

دشت سمنان پايين بيايد.
در همين خصــوص؛ رئيس 
و  طبيعــى  منابــع  اداره 
آبخيزدارى شهرستان سمنان 
آب هاى  كاهــش  مى گويد: 
زيرزمينــى ســبب رانــش 
و فروكــش زميــن و ايجاد 
حفره ها و گسل هاى بزرگ در 
اراضى پايين دســت سمنان 
شده اســت و در جلوگيرى 

از فرســايش بادى و خاكى و رشد بيابان زايى 
در سمنان بايد ضمن كنترل و مديريت آب در 
مناطق باالدست، از دادن مجوزهاى غير ضرورى 

براى ساخت چاه هاى عميق جلوگيرى شود.
وى همچنين با اشــاره بــه كانون هاى بحرانى 
در ســمنان مى گويد: بالغ بر 32 هزار هكتار از 
عرصه هاى جنوب سمنان در وضعيت بحرانى 

هستند كه اگر اين معضل حل نشود ريزگردها و 
توفان گرد و خاك، مردم را دچار چالش مى كند 
و اثــرات نامطلوبــى بر روى 
اقتصاد و صنعــت مى گذارد. 
مراتع روز به روز به ســمت 
بيابانى شــدن پيش مى رود 
طوالنى  نشســت هاى  كــه 
و مســافت هاى طوالنــى در 

جنوب سمنان را دربردارد.
وى مى افزايــد: خطــر ايجاد 
نشست و گسل در عرصه هاى 
منابع طبيعى كمتــر از زلزله 
نيســت و ايجاد حفــره هايى 
در عــرض دو متر بــه طول 
كيلومتــر ســبب  چنديــن 
خطرات جانى، مالى و زيست 
در عرصه ها مى شود  محيطى 
و اگــر مديريتــى بــراى اين 
فرونشست ها نشــود در چند 
ســال آينده شاهد پيش روى 
اين گسل ها در شــهرها و زمين هاى كشاورزى، 

راه هاى مواصالتى و... هم خواهيم بود.

 روستائيان جالى وطن مى كنند
طبق آمار كارشناسان، اكنون از 1625 روستاى 
اســتان سمنان در گذشــته تنها 400 روستا 
داراى سكنه است كه تعداد قابل توجهى از اين 

روستاها به دليل پهناور بودن استان سمنان در 
نقاط دورافتاده قرار دارند و به بسيارى از آن ها 

به وسيله تانكر آبرسانى مى شود.
يكى از روســتا نشــينان ده صوفيان در استان 
ســمنان در 10 كيلومترى شــمال شــرقى 
شهرستان مهدى شهر، مى گويد: به دليل نزديك 
بودن اين روستا به شهرك صنعتى مهدى شهر 
و شهرستان مهدى شهر، جوانان روستا به دليل 
نبود زمينه كارى، از اين روستا مهاجرت كرده اند. 
اين روستانشين ده صوفيان خاطر نشان كرد: اگر 
مشكل آبى بر طرف شود، به طور حتم مشكل 

بيكارى و مهاجرت نيز حل خواهد شد.
 

 خطر جدى است
طبق مطالعات انجام شــده، اكنون 14 استان 
ايران از جمله تهران، كرمــان، يزد، اصفهان، 
خراســان رضوى، همدان، فارس، آذربايجان 
شرقى، آذربايجان غربى، سمنان، البرز، قزوين، 
مركزى، اردبيل و گلستان با پديده فرو نشست 
زمين مواجه هســتند و رونــد مصرف آب در 
ايران بسيار بيشتر از حد استاندارد است. اين 
در حالى است كه ايران با متوسط نزوالت جوى 
260 ميلى ليتر در سال، از كشورهاى خشك 
جهان و داراى منابع آب محدود اســت و اگر 
چاره جدى براى اين وضعيت انديشيده نشود 
مشكالت زيســت محيطى زيادى را در آينده 

شاهد خواهيم بود.

 فرشبافان ورامين تسهيالت ارزان 
قيمت دريافت مى كنند

وراميــن - خبرنگارقدس: رئيــس اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان ورامين از اختصاص تسهيالت بانكى با نرخ 
ســود چهار درصد به توليد كنندگان فرش دستباف در اين 
شهرستان خبر داد. ميرزايى گفت: براساس دستورعمل هاى 
ارســالى از ســوى وزارت تعاون، كار و رفــاه امور اجتماعى، 
تسهيالت مشاغل خانگى با نرخ چهار درصد بخصوص فعاالن 
و توليد كنندگان حوزه هنر صنعت فرش دستباف براى كمك 

به رونق و توليد اين هنر اختصاص پيدا مى كند.
وى افزود: پرداخت اين تسهيالت باعث مى شود تا چرخه اين 

صنعت در شهرستان ورامين بيشتر از قبل پويا شود.
وى بيــان كرد: صنعت فرش ورامين از ظرفيت و قابليت هاى 
فراوانى برخوردار است كه ثبت جهانى طرح ميناخانى فرش 

ورامينى نمونه اى از اين ظرفيت هاست.
وى گفت: تسهيالت مشاغل خانگى به افرادى تعلق مى گيرد 
كه داراى مدرك فنى- حرفه اى شــامل بافنده خانگى، گبه 
بافى، رنگرزى، طراحى سنتى فرش دستباف، نخ ريسى سنتى 
و رفوگرى فرش بوده و تحت پوشــش بيمه تأمين اجتماعى 
قاليبافى باشــند .وى افزود: ميزان پرداخت تسهيالت قرض 
الحسنه مشــاغل خانگى به متقاضيان مستقل حداكثر 50 
ميليون ريال و براى متقاضيان پشتيبان حداكثر 750 ميليون 

ريال به ازاى هر 15 نفر تحت پوشش است.
الزم به ذكراســت توليــد كنندگان ورامين ســاالنه 1000 

مترمربع فرش دستباف توليد مى كنند.

استاندار اصفهان در پانزدهمين اجالس 
پيرغالمان حسينى:

 نداى توحيد و سيره معصومين(ع) 
نجات بخش آزادگان جهان است

اصفهان: استاندار اصفهان گفت: در دوران سلطه گران بزرگ، 
نداى توحيد و سيره حضرات معصومين(ع) نقطه نجات بخش 

و اميد آزادگان جهان است.
رســول زرگرپــور در مراســم افتتاحيــه پانزدهمين اجالس 
بين المللى تجليل از پيرغالمان و خادمان حسينى، با اشاره به 
وجود 6000 امامزاده و 5400 مسجد و 5000 هيئت مذهبى 
بزرگ در اصفهان، افزود: خدا را شاكرم كه در بين برگزيدگانى 
هستم كه باالترين مدال افتخار خدمتگزارى آستان اهل بيت(ع) 
را بر گردن دارند. وي با اشــاره به اينكه در دوران سلطه گران 
بزرگ، نداى توحيد و سيره حضرات معصومين(ع) نقطه نجات 
بخش و اميد آزادگان جهان است، اضافه كرد: تبيين اين فرهنگ 
و انديشــه در نواى ملكوتى شما ذاكران و مداحان نهفته است؛ 
همان طور كه شهداى بزرگ ما در باور اين انديشه تالش كردند 
و براى حفظ آن سينه ســپر كردند. در ادامه اين مراسم، على 
فروغى رئيس پانزدهمين اجالس بين المللى تجليل از پيرغالمان 
حسينى گفت: امسال اين اجالس با شعار تفكر اسالمى شكل 
گرفته اســت.نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان 
نيز گفت: من گمان مى كنم، لقــب «پيرغالم» براى خادمان و 
خدمتگزاران آستان حســينى چندان مناسب نيست، چرا كه 
كلمه غالم در زبان عربى به معناى پســر و در زبان فارسى به 
معناى نوكر است، در حالى كه ائمه معصومين(ع) نه از ما غالمى 
مى خواهند و نه نوكرى، بلكه مى خواهند كه ما آدم باشيم.آيت 
اهللا يوسف طباطبايى نژاد گفت: خادمان و پيشكسوتان آستان 
حسينى بايد به فكر تربيت جوانان به عنوان جايگزين هاى خود 
باشند.وى از معرفت و آگاهى به عنوان ركن اصلى عزادارى ياد 
كرد و افزود: به خاطر داشــته باشيد كه عزادارى رسالتش تنها 
گرياندن مردم و ايجاد شور در مجالس نيست، بلكه هدف اين 
است كه شــعور و معرفت مردم افزايش يابد به گونه اى كه در 

پايان عزادارى بر آگاهى آنان افزوده شده باشد.

 انسداد 2417 چاه  غيرمجاز درهمدان

 همدان- خبرنگار قدس: سرپرســت شركت آب منطقه اى 
همدان از انســداد 2417 حلقه چاه غيرمجاز در استان همدان 
خبر داد و گفت: انســداد اين چاه هــا صرفه جويى 203 ميليون 
مترمكعبى را در پى داشته است.  منصور ستوده با اشاره به اينكه 
حفاظت از منابع آبى موجود همدان يكى از اولويت هاى اساسى 
شركت آب منطقه اى همدان محســوب مى شود، اظهار داشت: 
برداشت هاى بى رويه آب در گذشته سبب شده تا سطح آب هاى 
زيرزمينى دشت هاى استان همدان بشدت افت داشته باشد. وى 
عنوان كرد: كاهش ســطح آب هاى زيرزمينى خطرات و عواقب 
جبران ناپذيرى از جمله ايجاد فروچاله، فرونشســت زمين، شور 

شدن آب، كاهش كيفيت آب و ايجاد ريزگردها را در پى دارد.

یک ��� یک ��ر

دزفول  شهرك صنعتى دزفول عمرى 25 ساله دارد 
و در حال حاضر گذشــت ربع قــرن از راه اندازى اين 
شــهرك به وضوح غبار فرسودگى نشسته بر چهره اش 

را نمايان كرده است.
در حالى كه صنعتگران و واحد هاى توليدى در راه توليد 
با موانع بسيارى از جمله ماليات، بيمه، بهره بانكى، نبود 
سرمايه در گردش و ركود بازار مواجه هستند مشكالت 
ديگرى از جمله فرسودگى صنايع و زير ساخت ها آن ها 
را رنجانده و برخى بدهى هاى جارى مانند آب و برق و 
گاز نيز موجب شده تا در كمال ناباورى انشعابات آن ها 

قطع و چراغ توليد خاموش شود.
بدهى انشــعابات برق و آب در اين شهرك موجب شده 
تا ادارات متولى نســبت به قطع انشعابات اقدام و چراغ 

صنعت در برخى از واحد هاى توليد را خاموش كنند.
زيرساخت هاى شهرك هاى صنعتى از جمله آب، برق، 
اينترنت، آسفالت، تصفيه خانه، آتش نشانى، روشنايى از 
اهم واجبات و نياز هاى اوليه اى است كه متأسفانه هنوز 

تأمين نشده است.

 چراغى كه خاموش شد
رئيس صنعت،معدن و تجارت دزفول ضمن گله مندى 
از همــكارى نكردن ادارات خدمات رســان با واحدهاى 
صنعتــى مى گويد: قطــع خدمات واحدهــاى صنعتى 
ضررهاى زيادى را متوجه صنعتگران دزفول كرده است.

مهراب عبدالهى با اشاره به اين موضوع كه طبق مصوبه 
استاندارى قبل از قطع خدمات برق،گاز و آب واحدهاى 
صنعتى بايد هماهنگى هاى الزم با فرماندارى و صنعت 
ومعدن صورت گيرد بيان كرد در دزفول بدون هماهنگى 
با اين ارگان ها برق دو واحد صنعتى قطع شــده اين در 
حالى است كه قطع برق و آب عالوه بر ضررهاى مالى كه 
متوجه صنعتگران مى شــود ممكن است خطرات جانى 

نيز در پى داشته باشد.
وى بيان مى كند: برق يكى از واحدهاى صنعتى دزفول 

به علت بدهى حدود 100 ميليون ريالى قطع شد.
وى با اشــاره به اينكه اين واحــد صنعتى كه در زمينه 
سبزيجات فعال است براى 20 نفر ايجاد اشتغال كرده، 
مى افزايــد: قطع برق اين واحــد صنعتى موجب ضرر و 

بيكارى اين افراد شده بود.
وى بــا بيان اينكه هر چند با پيگيرى هاى انجام شــده 
اكنون برق اين واحدها وصل شده است اما در اين راستا 

انتظار همراهى بيشترى مى رود.

 مشكالت ابتدايى
نماينده واحدهــاى صنعتى دزفول با بيــان اينكه كار 
آفرينــان و توليــد كننــدگان واحدهــاى صنعتى در 
اين شهرســتان بــراى فعاليت اقتصادى با مشــكالت 
بسيارى روبه رو هســتند، مى گويد: واحدهاى صنعتى 
اين شهرســتان از كمترين امكانــات از جمله اينترنت 

محروم اند.

سيدموســوى فخر اظهار مى كند: بيش از 25 ســال از 
تأسيس شــهرك صنعتى شماره يك دزفول مى گذرد و 
زيرساخت هاى اين شهرك فرسوده شده اند به طورى كه 
در اين شهرك با مشكالت ابتدايى مانند اينترنت روبه رو 
هســتيم. وى بيان مى كند: مشكالت موجود در شهرك 
صنعتى شــماره يك دزفول در حالى است كه بودجه اى 
براى تأمين زيرساخت هاى فرسوده اين شهرك صنعتى 

وجود ندارد.
اين صنعتگــر دزفولى ادامــه مى دهد: عــالوه بر نبود 
زيرساخت هاى توليد، قيمت زمين هاى شهرك صنعتى 
شماره چهار دزفول نيز بسيار باالست اين درحالى است 
كه در ديگر نقاط دنيا براى تشــويق توليدكنندگان، به 
آنان زمين رايگان واگذار مى شود ولى در شهرك صنعتى 
شماره چهار دزفول هرمترمربع زمين به قيمت 800هزار 
ريال به صنعتگر فروخته مى شود كه اين قيمت سرمايه 

گذار را از فعاليت اقتصادى منصرف مى كند.

 نبود آزمايشگاه 
سيدموسوى فخر مى گويد: يكى از مهم ترين دغدغه هاى 
صنايــع غذايى دزفول همكارى نكــردن معاونت غذا و 
دارو با اين صنايع اســت زيرا صنايع غذايى دزفول براى 
مجوزهاى مربــوط به تأييديه معاونت غــذا و دارو نياز 

دارند.
وى ادامه مى دهد: اكثر واحدهاى فعال در صنايع غذايى 
كه در شــهرك هاى صنعتى دزفول مســتقر هستند با 
اندك ســرمايه فعاليت مى كنند و نيازمنــد راه اندازى 

آزمايشگاه هستند.
اين توليد كننــده دزفولى از مســئوالن مى خواهد در 
صورت امكان چند واحد صنايع غذايى تجميع شــده و 
يك آزمايشــگاه داشته باشند تا از سرمايه گذارى اضافه 
در ايــن خصوص جلوگيرى شــود و فعاليت در صنايع 

غذايى به شيوه بهترى پيش رود.

 قوانين دست و پا گير 
بروكراســى ادارى و قوانين دســت و پاگير و همچنين 
قيمت زمين از جمله مواردى اســت كه فرماندار دزفول 

هم بر آن ها مهر تأييد مى زند. 
حبيــب اله آصفى بــا بيان اينكه اگر بــه بخش صنايع 
كوچك دزفول نيز توجه شود در اين حوزه هم خواهيم 
درخشــيد، اظهــار مى كند: عمده گله مندى ســرمايه 
گذاران دزفول باالبودن قيمت زمين در شهرك صنعتى 
است در حالى كه در اكثر مناطق كشور زمين رايگان به 

سرمايه گذاران واگذار مى شود.
وى يادآور مى شــود: در حال حاضــر برخى محصوالت 
توليد دزفول از جمله ســبزى به علت نبود مرز هوايى 
با برند ســاير نقاط، از كشــور صادر مى شــود در حالى 
كه اگر مشــكل مرز هوايى فرودگاه دزفول حل شــود، 
اين شهرســتان به تنهايى تا 20 فروند هواپيما ظرفيت 

صادرات محصوالت كشاورزى دارد.
وى مى گويــد: عالوه بــر توليد انبوهــى از محصوالت 
كشاورزى در شــمال خوزستان با محوريت دزفول، اين 
شهرستان بعد از اهواز وسيع ترين شهرك صنعتى استان 
خوزســتان را دارد بنابراين از ايــن فرصت بايد به نحو 

شايسته ترى بهره برد.
وى گفت: خوشــبختانه با اقدام هاى انجام شــده ترس 
ســرمايه گــذارى در دزفــول ريخته شــده و چرخه 
ســرمايه گذارى در اين شهرســتان فعال اســت و اگر 
قوانين دســت و پاگير ادارات اجــازه دهند اين ميزان 
ســرمايه گــذارى بيــش از ايــن نيز افزايــش خواهد

 يافت.
فرماندار دزفول خواستار بخشش يا تخفيف قيمت زمين 
براى سرعت بخشــيدن به پروژه هاى اقتصادى است و 
اذعان مى كند: در دو ســال اخير مشــكل كمبود آب، 
واحدهاى توليدى و صنعتى را در شــهرك هاى صنعتى 

دزفول آزار داده است.

به دليل ضعف در زيرساخت ها

چراغ صنعت دزفول كم فروغ است

به خاطر افت سطح 
آبخوان ها ميزان 

فرونشست زمين در 
بخش هاى جنوبى شهر 
سمنان بسيار حاد است 
و به مناطق مسكونى، 
زمين هاى كشاورزى، 
جاده و ريل راه آهن 

نيز رسيده است 

بــرش
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بوشهر  گردشگرى دريايى يكى از مهم ترين 
انواع گردشگرى در كشور است و هفت استان 
داراى مزيت قرارگيرى كنار دريا هســتند كه 
برخى از اين اســتان ها در نيمه جنوبى كشور 

قرار دارند.
استان هاى جنوبى كشور با برخوردارى از سواحل 
خليج فارس و درياى عمان شرايط بسيار خوبى 
براى تبديل شدن به قطب گردشگرى ساحلى 

دارند، ظرفيتى كه البته مغفول مانده است. 
در بخش جنوبى كشور، همجوارى با خليج فارس 
و درياى عمان ظرفيتى كم نظير و بسيار مناسب 
براى توســعه همه جانبه محســوب مى شود، 
ظرفيتى كه از چابهار و سيستان و بلوچستان 
گرفته تا بوشهر، هرمزگان و خوزستان مى تواند 

بسترساز شكوفايى اقتصادى باشد.
براى مثال، از شمالى ترين تا جنوبى ترين نقطه 
استان بوشــهر با دريا همسايه است و بسيارى 
از شهرستان هاى اين استان، بندرى هستند و 
شهرها و روستاهاى زيادى در همسايگى دريا 

شكل  گرفته اند.
برخى مردم اين اســتان از طريق فعاليت هاى 
صيد و صيادى، برخــى از طريق فعاليت روى 
شناورهاى بارى و مســافرى، برخى با تجارت 
دريايى، برخى با پرورش آبزيان و... امرارمعاش 
مى كننــد كه همگى به طور مســتقيم با دريا 
مرتبط است. البته بسيارى از افراد هم به  صورت 
غيرمستقيم از طريق دريا امرارمعاش مى كنند 
كه مى توان بــه فعاليت هاى گمركى و بندرى، 
فــروش كاالهاى وارداتى در بازارهاى اســتان، 
فروش محصوالت صيــادى، پرورش آبزيان و... 

اشاره كرد.
امروزه بيشترين توسعه گردشگرى در همسايگى 
درياها در حال انجام است و گردشگرى دريايى 
به عنــوان يكى از مهم ترين مدل هاى توســعه 

اقتصادى و ايجاد اشتغال محسوب مى شود.
اســتان بوشهر با داشتن بيش از 900 كيلومتر 
ســاحل زيبا و بكــر يكــى از مهم ترين نقاط 
براى گردشــگرى دريايى محسوب مى شود و 
هم اكنون نيز با اينكه زيرســاخت هاى مناسب 
براى گردشگران فراهم نشده است، ولى هرساله 
شاهد حضور گسترده مردم در سواحل استان 

هستيم.

  زيرساخت ها توسعه يابد
ايجاد اقامتگاه يكى از مهم ترين پيش نيازهاى 

كه  است  گردشگرى  توسعه 
استان بوشهر با كمبودهايى 
در اين زمينه روبه روســت 
بــراى  مناســبى  هتــل  و 

گردشگران وجود ندارد.
گردشگرى  زيرســاخت هاى 
دريايــى ازجملــه هتل هاى 
دريايى، اسكله هاى تفريحى، 
گردشــگرى  شــناورهاى 
رســتوران هاى  مناســب، 
دريايى، تورهاى دريايى و... در 
اين استان ايجاد و راه اندازى 

نشده است.
برنامه هــاى  از  بســيارى 
به صورت  دريايى  گردشگرى 
فصلــى و اغلــب منحصر به 
فصل بهار است و در ديگر ايام 
سال خبر چندانى از فعاليت 
برنامه هاى گردشگرى دريايى 

نيست.
هرچند اســتان بوشهر در چهار ماه از سال آب 
و هوايى بســيار گرم دارد، ولى در هشــت ماه 
باقى مانده ســال آب  و هواى اين اســتان براى 

حضور گردشگران مناسب است.

  توسعه شناورهاى تفريحى دريايى
مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى استان بوشــهر در اين باره اظهار 
مى كند: استان بوشهر ظرفيتى بى نظير در حوزه 
گردشگرى دريايى دارد و از همه ظرفيت ها براى 

و  دريايى  گردشگرى  توسعه 
ساحلى در اســتان استفاده 

مى كنيم.
ناصــر اميرزاده خاطرنشــان 
مى كند: يكــى از برنامه هاى 
مهم، استفاده از ظرفيت هاى 
بخــش  ســرمايه گذاران 
خصوصى اســت و ما دست 
بخش خصوصى را به گرمى 
مى فشــاريم تا زمينه توسعه 
گردشگرى  زيرســاخت هاى 
دريايى در اســتان بوشــهر 

بيش ازپيش فراهم شود.
وى با اشــاره به شناســايى 
راهكارهاى توسعه گردشگرى 
در سطح اســتان، مى افزايد: 
درآمدزايى و ايجاد اشــتغال 
در بخش گردشگرى بيشتر از 
اينكه به پول نياز داشته باشد، 

به خالقيت و ذوق نياز دارد.
اميرزاده ادامه مى دهد: خوشبختانه روند خوبى 
درزمينهٴ حمايت از بخش گردشگرى در حال 
انجام است كه اين ميزان حمايت در نوع خود 
بى سابقه بوده و هيچ دوره اى چنين تسهيالتى 
در اختيار سرمايه گذاران حوزه گردشگرى قرار 
نگرفته اســت. وى به فعال ســازى گشت هاى 
دريايى در سواحل اســتان بوشهر اشاره كرده 
و مى گويد: ايجاد لنج هتــل نيز يكى ديگر از 
برنامه هاســت كه با ايجاد تغييراتى در لنج ها 

مى توان هتل هاى دريايى ايجاد كرد.

وى از راه اندازى هتل ها و رســتوران هاى شناور 
خبــر مى دهد و مى افزايد: اين هتل ها روى آب 
شناور هستند و استقبال بسيار خوبى از سوى 
گردشــگران از اين نوع هتل ها و رســتوران ها 
صورت خواهد گرفــت و بخش خصوصى نيز 

استقبال خوبى دارد.
  گردشگرى دريايى 

در سيستان و بلوچستان
افزون بــر بوشــهر و هرمزگان، سيســتان و 
بلوچســتان نيز از قابليت هاى مناسبى در اين 

حوزه بهره مند است. 
معاون گردشگرى ســازمان ميراث فرهنگى، 
و  سيســتان  گردشــگرى  و  صنايع دســتى 
بلوچستان هم در اين ارتباط مى گويد: سيستان 
و بلوچســتان با در اختيار داشــتن تنها بندر 
اقيانوسى ايران امكان ارتباط با آب هاى آزاد را 

دارد.
مجتبى ميرحســينى با اشــاره به اينكه سفر 
دريايــى چابهار به مســقط در حــال حاضر 
در جنوب اســتان در حال انجام اســت، بيان 
مى كند: تسهيل در ساخت شناورهاى دريايى 
و توسعه صنايع دريايى در سطح كشور در حال 
برنامه ريزى و اجراست. وى اظهار مى دارد: استان 
سيستان و بلوچستان با در اختيار داشتن تنها 
بندر اقيانوسى ايران امكان ارتباط با آب هاى آزاد 
را دارد و با توجه به ظرفيت كشورهاى حاشيه 
اقيانــوس هند از اولويت ويژه اى براى توســعه 

گردشگرى دريايى برخوردار است.
وى اذعــان مى كنــد: بنادر چابهــار و كنارك 
فرصتى مناســب براى سرمايه گذاران در حوزه 
گردشــگرى دريايى اســت كه بــا بهره گيرى 
از تســهيالت كم بهره صندوق توسعه صنايع 
دريايى مى توان از ظرفيت تاكسى شناور و ساير 

شناورهاى تفريحى استفاده كرد.
وى مى گويد: موج ســوارى ازجمله ورزش هاى 
آبى است كه در كشور فقط در سواحل مكران 
امكان انجــام آن وجود دارد كــه اين موضوع 
ساالنه گردشگران زيادى را به چابهار مى كشاند.

ميرحســينى با اعالم تفاهم اوليــه براى ورود 
كشــتى هاى «كروز» به مقصد ايران در اجالس 
اندونزى و تصويب قطعى آن در اجالس ســال 
آينده وزيران گردشــگرى كشــورهاى عضو، 
مى افزايد: سيســتان و بلوچســتان در آينده 
نزديك دروازه ورودى گردشــگران خارجى به 

ايران خواهد بود.
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 ورود فاضالب به تاالب عينك رشت 

رشت: رئيس كميســيون بهداشت و محيط زيست شوراى 
شهر رشت گفت: كميسيون بهداشت شوراى پنجم رشت در 
تالش است تا با بررسى هاى الزم شرايط پيوستن تاالب عينك 

به كنوانسيون رامسر را فراهم كند.
فاطمه شيرزاد با اعالم اين مطلب در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: كنوانســيون رامســر يكى از قديمى ترين معاهده هاى 

بين المللى در خصوص محيط زيست است.
وى با اشــاره به وجود مشــكالت متعدد زيست محيطى در 
اســتان گيالن گفت: كاهش آسيب هاى زيست محيطى در 
گيالن نيازمند جذب اعتبارات ملى اســت و مديران محيط 

زيست كشور بايد با جديت به اين حيطه ورود كنند.
فاطمه شــيرزاد از برگزارى همايش جذب ســرمايه گذار به 
منظور رفع مشــكالت تاالب عينك و رودخانه هاى گوهررود 
و زرجوب رشت خبر داد و تصريح كرد: بزودى همايش بزرگ 
جذب سرمايه گذار پيرامون احيا و رفع مشكل رودخانه ها و 

تاالب عينك رشت برگزار خواهد شد. 
وى افزود: متأســفانه يكى از دغدغه هاى فعلى كميســيون 
بهداشت و محيط زيست شوراى رشت سرازيرى فاضالب هاى 
صنعتى و خانگى و ريختن زباله ها به تاالب عينك است كه 

اميدوارم با تمهيدات انجام شده اين مشكل برطرف شود.

 اعزام كميته حقيقت ياب
دفاع از كودكان به بنگالدش

 از سوى مؤسسه گلستان على

قدس: معاون بين الملل موسسه گلســتان على(ع) از اعزام 
نمايندگان رســمى حوزه دفاع از حقوق كودكان به كشــور 
بنگالدش و تشكيل كميته حقيقت ياب كودكان ميانمار خبر 

داد.
حقيقــى در گفت وگــو با خبرنــگار ما در حاشــيه تجمع 
اعتراض آميــز كــودكان گلســتان علــى(ع) در حمايت از 
كودكان ستم ديده ميانمار اظهار داشت: به دليل اين فجايع 
خون بار عليه كودكان مظلوم و ستمديده ميانمارى تجمعى 
اعتراض آميز را با حضور كودكان گلستان على(ع) برگزار كرد 
و در اين مسير كودكان گلستان على(ع) اعالم همدردى خود 
را با كودكان ميانماراعالم كردند تا به آن ها بگويند كه ما شما 
را تنها نمى گذاريم و شما تنها نيستيد و حاضر هستيم شما 
را در كنار خودمان جاى دهيم و پذيراى شما در ايران باشيم.
حقيقى تصريح كرد: مؤسسه گلســتان على(ع) رسماً اعالم 
كرده است كه آمادگى دارد تمام كودكان ميانمارى كه آواره 
كشــورهايى از جمله بنگالدش هستند را تحت پوشش قرار 
دهد البته اگر دستگاه هاى مربوط بين المللى اجازه ورود آن ها 
را به ايران بدهندما مشتاق خواهيم بود از نگاه انسانى بدون در 

نظر گرفتن مذهب، آن ها را پذيرا باشيم.
وى عنوان كرد: اينگونه اقدام ها شايد نتواند از حيث فيزيكى و 
عملياتى اقدام شايسته اى باشد اما از حيث ديپلماسى عمومى 
مى تواند وجدان هاى خاموش و نيمه بيدار مردم جهان را بيدار 
كند و بگويد كه در گوشه اى از جهان همچون ايران هستند 
كه قلبشان براى شما مى تپد چرا كه به فرموده رهبر معظم 
انقــالب ايران و ايرانى بايد در برابر ظلم و ســتمى كه به هر 
انسانى در گوشه جهان مى شــود ايفاى نقش كند و صداى 

دادخواهى آن ها را به گوش بقيه برسانند.
معاون بين الملل مؤسسه گلستان على(ع) گفت: اين تجمع 
اعتراض آميز با همكارى جمعيت دفاع از ملت فلسطين برگزار 
شد جمعيت دفاع از ملت فلسطين نيز با موضوع فعاليت هاى 
فلسطين وضد صهيونيستى كار مى كند اما با توجه به ظلمى 
كه صورت گرفته است مسلماً جمعيت دفاع از مردم فلسطين 
نيز فرقى برايش نمى كند و دفاع از مردم ميانمار را نيز وظيفه 
خود مى داند كه نبايد ســاكت بنشــيند چرا كه ظلمى در 

گوشه اى از جهان حادث شده است.
حقيقى خاطرنشــان كرد: مؤسسه گلســتان على(ع) اعالم 
آمادگى كرده است تا در آينده اى نزديك هيئتى از نمايندگان 
خود را به كشور بنگالدش اعزام كند تا وضعيت كودكان ظلم 
ديده ميانمارى كه در مرزهاى بنگالدش مســتقر هستند با 
نگاه تشــكيل كميته حقيقت ياب، آخرين وضعيت كودكان 
ميانمارى را بررســى و اعالم گزارش كند و بزودى در صدد 
اعزام اين تيم هستيم و نمايندگان رسمى حوزه دفاع از حقوق 

كودك را اعزام خواهيم كرد.

 سريال جديد «سعيد آقاخانى»
در مشهد كليد خورد

فارس: تصويربردارى سريال جديد سعيد آقاخانى در مشهد 
آغاز شده است.

اين ســريال به نويسندگى و كارگردانى ســعيد آقاخانى و 
تهيه كنندگى جواد فرحانى و بازيگران اصلى حميد لواليى، 
مرجانه گلچين، حســين محب اهرى، نصراهللا رادش، افسانه 
ناصرى، على هدايتى و... حضور دارند. اين سريال 10 قسمتى 
كه طنزى اجتماعى اســت، توســط گروه نويسندگانى كه 

سرپرستى آن به عهده آقاخانى است، نوشته مى شود.
برپايه اين گزارش قصه اين ســريال كه از حال و هواى طنز 
برخوردار اســت، پيرامون زندگى پسرى است كه در تهران 
زندگى مى كنــد و بعد از مدتى پدرش از شهرســتان براى 
ديدنش مى آيد كه با حقايقى متضاد از زندگى پسرش مواجه 

مى شود.

7 استان كشور از مزيت همجوارى دريا برخوردارند

 سايه مرگ بر سر «گردشگرى دريايى» غرق در نبود زيرساخت ها
بزرگ ترين تاالب ايذه خيمه زد

 فارس: پس از تاالب نابود شــده بندون ايذه، سايه مرگ بر 
تــاالب بزرگ ميانگران خيمه زد و اين روزها در صورت وارد 
نشدن آب فاضالب بايد شاهد نابودى كامل آن باشيم و اين 
در حالى است كه برداشت بى رويه آب از چاه آن هم در كنار 

سد كارون 3 علت اين مسئله بوده است.
با گذشته زمان و آبگيرى سد كارون 3 و همچنين كم شدن 
بارش باران در اين شهرستان شرايط آن با گذشته 10 سال 
پس از آبگيرى و پنج ســال پس از خشكسالى ها دستخوش 
تغييرات اقليمى فراوان شــد، اين تغييــرات تا جايى پيش 
رفت كه شــرجى و گرما ره آورد تابســتان در اين ديار كهن 

شد.
جريان خشك شدن تاالب هاى ايذه با بى توجهى مسئوالن 
در گذشــته به تأمين حقابه تاالب ها با اقدام هاى سوداگران 
و ســودجويان همراه شد و آتش سوزى هاى مختلف در كنار 
تاالب و ســوختن گياهان اطراف آن راهى براى اضافه شدن 
قسمت هاى زيادى زمين كشاورزى به حريم تاالب ميانگران و 
كاهش ميزان وسعت آن شد و امروز قسمت هاى زيادى تحت 

مالكيت برخى از مردم كشت مى شود.
توسعه طلبى انسانى، بى توجهى به ارزيابى هاى محيط  زيستى 
در جريان توسعه از جمله ساخت راه هاى ارتباطى و برداشت 
آب از ذخيره گاه هاى زيرزمينى با ساخت چاه هاى غير مجاز 
در اطراف اين تاالب ها همچنين ســاخت بند و ســدهاى 
فاقد ارزيابى و توجيه فنى و اقتصادى و محيط  زيســتى كه 
ســبب قطع يكى از راه آب هاى تغذيه اى اين تاالب ها شده 
اســت از داليل عمده ســير قهقرايى تاالب هاى زيباى ايذه 
به شــمار مى آيد كه متأسفانه امروز شاهد نابودى كامل آن

 هستيم.
حال كه اين وضعيت را به مدد تأثيرات جوى و خشكســالى 
شتاب بخشيده ايم، راهى جز تشكيل يك ستاد نجات بخشى 
براى كمك به تداوم حيات در دشت ايذه نداريم و بدون ترديد 
دير يا زود پيامدهاى بمراتب خطرناك ترى در انتظار مردم اين 

ديار در اثر نابودى تاالب خواهد بود.
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ايرانسرا

 دره جن ها

طبس  كال اصطالحى است كه به دره يا مسير ايجاد شده به وسيله سيالب ها و جريان 
آب اطالق مى شود. كال جنى يا دره جن ها دره اى است كه در شمال طبس و در اطراف 
روستاى ازميغان و در امتداد خروجى قناتى كه در نزديكى آن قرار دارد، واقع شده است 

و 35 كيلومتر با شهرستان طبس فاصله د ارد.
 دره اى زيبا و حيرت انگيز كه بوميان قديمى آن را دره جن ها ناميده اند و آن را خوف انگيز 

و محل زندگى ارواح و جن ها مى دانستند. 
دره داراى ديواره هاى بلند و پرشيب است كه وارد شدن به آن مى تواند، خطراتى به همراه 
داشته باشد. وجود تونل ها و خانه هايى به نام خانه گبرها در دل ديواره ها كه براى سكناى 

زرتشتيان زمان خود ساخته شده است از ديگر جذابيت هاى اين دره است. 
ساخت اين تونل ها و حفره ها احتماالً به زمان ساسانيان بازمى گردد. اين حفره ها و تونل ها 
در دامنه جداره هاى اين دره قرار گرفته اند. مسير دسترسى به اين حفره ها بسيار دشوار 
اســت. در مسير اين حفره ها تونل هايى ديده مى شود كه احتماالً راه هاى ارتباطى آن ها 

با هم بوده است.
در طول اين دره بر اثر فرسايش باد و آب، نقوش و پستى و بلندى هاى شگرف و زيبايى 
ايجاد شده اســت. در طول مسير، نيزارها و تك درختان نخل را در چند قسمت شاهد 
هستيم. در قسمت هايى مى توان دره را به شكل U و در بعضى نقاط به شكل V مشاهده 
كــرد. در بعضى نقاط هم همگرايى دو دهنه دره را در قســمت بااليى آن مى بينيم كه 

بى نظير است.
دره را كه ادامه مى دهيم در نقاطى آبشــارهاى كوچك كه در زبان محلى «شلن» ناميده 
مى شــود، وجود دارد. در جاهايى آب به صورت حوضچه هايى جمع شــده كه در فصل 
تابستان براى آب تنى و فرار از گرماى طاقت فرساى هوا مناسب است و باالخره در محلى 
اين آب بوســيله راه آب و تونل هايى كه توسط اهالى روستاهاى پايين اين منطقه ايجاد 

شده به داخل قنات هدايت مى شود.
در اين محل فرسايش آب به اوج خود رسيده و نقوش و برجستگى ها و خلل و فرج عجيبى 
را در كف رودخانه ايجاد كرده است. بعد از اين منطقه ديگر دره، خشك و بى آب و علف 

مى شود. آب به داخل قنات هدايت شده و دره بى نصيب مى ماند از آب. 
كمى ديگر در مسير دره به راه خود ادامه مى دهيم كه در ديواره دره حفراتى، نگاه ما را 

متوجه خود مى سازد.
شايد در نگاه اول احساس كنيم كه اين ها نيز حاصل فرسايش طبيعت باشد، اما با كمى 
كنكاش در مى يابيم كه اين ها ساخته دست بشر است. در ارتفاع دو مترى از سطح زمين 
چاه ورودى قرار دارد كه با كمك يك همراه مى توان به درون آن رفت و سپس از اين چاه 
كه حدود هفت يا هشــت متر ارتفاع دارد و بوسيله جاى دست ها و حفرات بدنه آن باال 

مى رويم و به تاالرى بر مى خوريم.
 در دو طرف اين تاالر دو داالن قرار دارد و هر كدام شــامل چندين اتاق اســت كه هنوز 
مى توان رد تيشه معماران آن را بر در و ديوار اتاقك ها مشاهده كرد. طبق نظر كارشناس 
ســازمان ميراث فرهنگى تاريخ بناى اين مكان به دوره ساســانيان بر مى گردد و به نظر 

مى رسد، محل چله نشينى يكتاپرستان بوده است.

استان هاى 
جنوبى كشور با 
برخوردارى از 

سواحل خليج فارس 
و درياى عمان 

شرايط بسيار خوبى 
براى تبديل شدن 

به قطب گردشگرى 
ساحلى دارند، 

ظرفيتى كه متأسفانه 
مغفول مانده است
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دبير كارگروه نجات اين رودخانه در گفت وگو با قدس وعده داد

پايان وضعيت قرمز كشف رود تا سال 97
مهناز خجســته نيا  قصه پــر غصه اى 
كه سال هاســت از «كشــف رود» در مشهد 
شــنيده ايم، گويــا پس از حدود 15 ســال 
پيگيرى رســانه ها دارد بــه پايانش نزديك 

مى شود.
شايد باورش هم سخت باشد كه محصوالت 
كشــاورزى و صيفى جاتى كــه از فاضالب 
كشف رود توليد مى شد و تنها عايدى آن ها 
هم ســرطان بود، قرار است براى هميشه از 

سر سفره ها برچيده شود. 
طى اين ســال ها بارها مديران دستگاه هاى 
متولى پاى كار آمدند و وعده هايى هم دادند، 
اما آنچه بيش از همه مشهود است، عزم جزم 
شده براى پايان دادن به قصه پرغصه كشف 

رود است.
گزارشــگر مــا در واكاوى آخريــن وضعيت 
«كشف رود» به سراغ دبير كارگروه نجات اين 

رودخانه مى رود.
علــى ميرزايى در گفت و گو با گزارشــگر ما 
اطمينان خاطر مى دهد كه ديگر شاهد اوضاع 
اسفبار كشت و كار با فاضالب خام در حاشيه 

كشف رود نخواهيد بود.
وى با بيان اينكه در مسير 76 كيلومترى احيا 
و آزادسازى كشف رود همه موتور تلمبه هاى 
برداشت غيرمجاز فاضالب جمع آورى شده 
فاضالب  قراردادهاى فروش  است، مى گويد: 
به كشــاورزان نيز تعطيل شده و اصًال ديگر 

چنين چيزى وجود ندارد.
نماينده شركت آب منطقه اى در نجات كشف 
رود اظهار مى دارد: در حال حاضر كشــت و 
كار بــا فاضالب خام و بــه صورت غير مجاز 
تقريباً به كمترين حد ممكن و به حدود يك 
درصد رسيده كه بسيار اميدوار كننده است.

به گفته وى اين ميزان از سال آينده به صفر 
درصد مى رسد و ديگر 100 در صد برداشت 
فاضالب به صورت غير مجاز نخواهيم داشت. 
دبير كارگروه نجات كشــف رود در خصوص 
آخرين وضعيت تخليــه فاضالب تانكرى در 
بســتر اين رودخانه هم مى گويــد: مناقصه 
ساخت تصفيه خانه سپتاژ(فاضالب تانكرى) 
برگــزار و پيمانكار اين پروژه انتخاب شــده 

است.
وى از تخصيص 4 ميليــارد تومان اعتبار از 
محل كشــف رود براى ســاخت اين تصفيه 

خانه خبــر مى دهد و مى افزايد: ولى احتماالً 
اتمام اين پروژه دو سال طول خواهد كشيد.

وى با اشــاره به تشــديد نظارت ها در مسير 
76 كيلومترى كشــف رود كه آزادســازى و 
احيا شده، اظهار مى دارد: طرح هايى نيز در 
تكميل پروسه نجات كشف رود تعريف شده 
كه مطالعات آن ها به اتمام رسيده و در آينده 

نزديك اجرايى خواهد شد.
اين مقام مسئول در اعالم ميزان باقى مانده 
از مسير جنجالى كشــف رود هم مى گويد: 
احيا و آزادســازى كشف رود تا همين ميزان 

فعلى مناسب اســت، اما 10 كيلومتر بعد از 
شهرك چرمشــهر نيز بايد سروسامان پيدا 

كند تا نسبت به اوضاع اطمينان خاطر داد.
دبير كارگروه نجات كشــف رود در ادامه از 
آغاز طرح انتقال پســاب به غرب مشهد خبر 
مى دهد و اظهار مى دارد: تصفيه خانه اى هم 

در پايين دست اولنگ در دست اجراست. 
على ميرزايى با بيان اينكه بنا داريم، پســاب 
تصفيه شده را به غرب مشهد منتقل كنيم، 
مى افزايــد: با اجراى اين طــرح قطعاً بخش 

زيادى از مشكالت برطرف خواهد شد.

آب و �وا
  پيش بينى كاهش دماى شبانه، 

افزايش ابر و رگبار پراكنده 
قدس: طبق تحليل نقشــه ها و مدل هاى هواشناســى طى 
ســاعات آينده، ضمن كاهش دما بويژه دماى شبانه، افزايش 
ابرناكى، افزايش سرعت وزش باد و در برخى مناطق شمالى و 

غربى استان رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بينى مى شود.
همچنين در اين تحليل آمده اســت از امروز وضعيت جوى 

استان نسبتاً پايدار خواهد بود.
براين اساس براى امروز مشهد آسمانى صاف تا قسمتى ابرى 

بعدازظهر وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى شده است.
گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 15 و 29 درجه سلسيوس خواهد رسيد.
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نائب رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى 

در گفت و گو با قدس خواستار شد
 ثبت دهه كرامت در تقويم رسمى 

كشور 

رضاطلبى: نائب رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى 
گفــت: دهه كرامت يكــى از بهترين الگوهــاى زندگى به 
منظور توجه بيش از پيش انســان ها به داشته هاى مذهبى 

و اجتماعى است و بايد در تقويم رسمى كشور ثبت شود.
عبداهللا حاتميان در ادامه به قدس افزود: يكى از راهكارهاى 
اجرايى و حل مشكالت موضوع زيارت اين است كه توجه به 
دهه كرامت بيشــتر شود تا از اين گذر، ارج نهادن به مكارم 

اخالقى فزونى يابد. 
نماينده مردم درگز با تأكيد  بر اينكه مراسم اين دهه بايد هر 
سال باشكوه تر برگزار شود، افزود: بايد همه مردم كشور متوجه 
پيام هاى اين دهه مهم  شوند و از قبل، خود را آماده ورود به 
اين دهه كنند تا زمينه انتقال بركات اين دهه و آگاهى بخشى 
در باره آن به نسل هاى آينده نيز مورد اهتمام مسئولين قرار 

بگيرد. 
حاتميان با اشــاره به اينكه اين دهه در تقويم رسمى كشور 
بايد ثبت و شناخته شــود، اظهار داشت: ثبت اين دهه در 
تقويم رسمى از طريق مجمع نمايندگان استان نيز پيگيرى 
خواهد شــد و اين پيگيرى و درخواســت بايد با جديت از 
ســوى همه دست اندركاران به وزارت ارشاد ارائه شود تا به 

سرانجام برسد.

دادستان شهرستان مطرح كرد
 ايجاد فضاى امن و برخورد با جرايم 

خشن اولويت دستگاه قضايى درسرخس

سرخس- خبرنگار قدس: دادستان شهرستان سرخس با 
اشاره به اينكه اعتقاد داريم، اصحاب رسانه افرادى از خود مردم 
هستند، اظهار كرد: از رسانه ها انتظار داريم كه همراه دستگاه 
قضايى باشند و در تحقق رسالت دستگاه قضا كه دستگيرى از 

مظلومان است، ما را يارى كنند.
حميد عليزاده با اشــاره به تأكيدات رئيس دســتگاه قضايى 
كشور مبنى بر پيشــگيرى از وقوع جرم افزود: پيشگيرى از 
وقوع جرم صرفاً وظيفه دستگاه قضايى نيست و دستگاه هاى 

اجرايى و آحاد مردم در پيشگيرى از وقوع جرم نقش دارند.
وى امربــه  معــروف و نهى از منكر را يكــى از مصاديق بارز 
پيشگيرى از وقوع جرم دانســت و تصريح كرد: اولويت هاى 
دستگاه قضايى در شهرستان ســرخس ايجاد فضاى امن و 
برخورد با جرايم خشن است چون ارتكاب اين جرائم حيثيت 

و فرهنگ مردم سرخس را خدشه  دار مى كند.
عليــزاده به برخورد با ضابطين متخلف اشــاره كرد و اظهار 
داشت: در راستاى پيشــگيرى از وقوع جرم، يكى از مسائل 
توجه به وضعيت معيشتى مردم است كه مشكالت آنان بايد 
حل شود و در اين راستا در حوزه زندانيان مواد مخدر برنامه 
داريم تا تعدادى از زندانيان مواد مخدر سرخس را به اردوگاه 
حرفه آموزى چنــاران انتقال بدهيم تا با آموختن يك حرفه 
بتوانند پس از آزادى به معيشت خود و خانواده خود برسند و 

ديگر دچار بزهكارى نشوند.
دادستان شهرستان سرخس بيان كرد: اگر مسائل معيشتى 
مردم حل شود، بسيارى از جرايم رخ نمى دهد و اهتمام بر اين 
است كه به مددجويان كمك كنيم تا يك حرفه را فرا بگيرند 

و پس از آزادى به جاى بزهكارى به دنبال معيشت باشند.
عليزاده با اشــاره به نزاع  جمعى در جمعه  شــب گذشته در 
ســرخس افزود: با قاطعيت دستگاه قضايى و اهتمام مرجع 
انتظامى و حضور بموقع بازپرس ويژه درصحنه جرم و دستور 
مرجع قضايى، عامالن اصلى نزاع در ســاعات اوليه دستگير 
شــدند. دادستان شهرستان ســرخس بابيان اينكه دستگاه 
قضايى با جرايم خشن بشدت برخورد مى كند، اظهار داشت: 
به دنبال دستگيرى تعدادى از متهمان و متوارى شدن دو نفر 

از آنان دستور دستگيرى اين دو نفر صادر شده است.
عليزاده خاطرنشان كرد: «نزاع» به حيثيت و فرهنگ عمومى 
شهرستان لطمه مى زند و با توجه به اهميت فرهنگ عمومى، 
دستگاه قضايى با اخاللگران نظم عمومى با شيوه خودشان و با 
قاطعيت برخورد مى كند و فرهنگ غلط آنان را نشانه مى گيرد.

  پايانه  امــام  رضا(ع) با كمبود نيمكت روبه روســت. با 
شروع  فصل  پاييز و ســرما بيشترمسافران  به جاى  انتظار 
در بيرون  به داخل  سالن  مراجعه مى كنند. ضمن  اينكه  تا 
دو هفته  ديگر محرم وصفر شــروع مى شود و شاهد ورود 

انبوهى از زائران  كاروانى هستيم.
936...6158

 موضوع كشــدار شدن طالق در مشهد راه حلى ناشيانه 
براى حل اين مشكل است. طبق كدام قانون زن و مردى 
كه 13 ماه اســت ازهم جدا شــده اند و رســماً در دادگاه 
اعــالم كرد ه اند كه براى ادامه زندگــى توافق ندارند، بايد 
پرونــده شــان هــر روز بــه بهانــه اى ماه ها بــه تعويق

 بيفتد؟
915...6729

 درخصوص قبض هاى برق كه شركت برق اعالم كرده، 
مطابق با مصرفى اســت، يك مورد مشكوك هست. آخر 
چنــد ماهه مأموران شــركت برق به بهانــه تعويض قاب 
كنتورچند ســاعتى مزاحم مردم مى شدند ومعلوم نيست 
با كنتور برق چه كارى انجام مى دادند. اگر مى شــود علت 

آن را هم بيان كنند.
935...3571

 چرا راهنمايى سر چهارراه هايى كه دوربين نصب كرده، 
زمانســنج نصب نمى كند؟ مردم چه گناهى كرده اند كه 
بايد دايم جريمه بشوند؟ هنوزخط عابر پياده را رد كردى، 
چراغ زرد و بالفاصله قرمز مى شــود، در صورتى كه هنوز 
وســط چهارراه نرسيدى. دوربين هم كه تند و تند عكس 

مى گيرد.
915...7797

 اگــر وام ازدواج 10ميليونــى كمك به جوانان اســت، 
چرا با ســود دو يا چهار درصد حساب نمى شود وچرا كار 

مزد400هزار تومانى از آن كسر مى شود؟
935...2541

 ســارقان مال و اموال مــردم را براحتــى در امير آباد 
شهرك امام حســن مجتبى(ع) مى برند. اى كاش مى شد 
در هــر محله اى دوربين كار مى گذاشــتند تا بلكه كمبود 

نيرو تا حدودى برطرف شود.
يك شهروند

 جوابيه سازمان اتوبوسرانى مشهد:
در پاســخ به پيــام شــهروند محترم مندرج در شــماره 
8485 مورخ 96/6/7 با موضــوع: «مينى بوس هاى حرم- 
پورســينا- كريــم آبــاد را راه اندازى كنيد تــا اهالى اين 
منطقه در زمان تشــرف به حرم دعاگ وى شما خوبان نيز

 باشند.»
 به اســتحضار شهروند محترم مى رســاند، سرويس دهى 
مســير فعلى خــط 55 در گذشــته بــا مينى بوس هاى 
خــط 1055 بوده كــه برابر درخواســت شــهروندان و 
به جهــت حجم باالى مســافر به اتوبوس تبديل شــده

 است. 
در عيــن حال هــم اكنون ســرويس دهى خــط 55 از 
روســتاى كريــم آباد تــا پايانــه مصلى با 10 دســتگاه 
اتوبــوس و ســرفاصله 10 دقيقه در حال انجام اســت و 
ســاكنين محترم مناطق ياد شــده، مى توانند با استفاده 
از خط مذكور و تبادل ســفر در پايانه مصلى با اســتفاده 
از خطــوط 830 و 831 (BRT) بــه حرم مطهر عزيمت

 كنند.
عباس اتحادى سرپرست اداره روابط عمومى

 جذب 100 درصدى تسهيالت ازدواج 
در صندوق كارآفرينى اميد قوچان

هادى زهرايى: رئيس صندوق كارآفرينى اميد شهرســتان 
قوچان از جذب 100 درصدى تسهيالت ازدواج در پنج ماهه 
نخست امسال در صندوق كارآفرينى اميد اين شهرستان خبر 

داد.
محمد على اعتمادى در گفت و گو با قدس گفت: در راستاى 
پرداخت سريع تسهيالت ازدواج  براى صندوق كارآفرينى اميد 
شهرستان قوچان در سال 96، مبلغ 6 ميليارد و 500 ميليون 
ريال تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در استان ديده شده بود 
كه خوشــبختانه اين تسهيالت ازدواج در چهار ماهه نخست 
امســال به صورت 100 درصد جذب و به تعــداد 64 نفر از 

جوانان قوچانى پرداخت شد.
اعتمادى افزود: انتظار مى رود با همكارى مســئولين استان 
مانند سال گذشــته، بتوانيم تا پايان سال، با جذب اعتبارات 
مازاد، از اين تسهيالت قرض الحسنه سهم بيشترى را نصيب 

شهرستان كنيم.
وى در خصوص پرداخت تسهيالت اشتغال زايى نيز گفت: از 
ابتداى ســال 1396 تا كنون 64 فقره پرونده اشتغال در اين 
صندوق  تشكيل و تكميل شده و در مجموع مبلغ 17 ميليارد 
و 282 ميليون ريال تســهيالت اشتغال پرداخت شده است 
كه براى 84 نفر با اين تسهيالت به صورت مستقيم اشتغال 
ايجاد شده است كه اين تسهيالت پرداخت شده در حوزه هاى 
خدمات 60 درصد، صنعت 25 درصد و كشاورزى 15 درصد 

ايجاد اشتغال كرده است.

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

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

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.
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عضو كميسيون اقتصادى پس از گزارش قدس خبر داد

پيگيرى افزايش 20درصدى تعرفه قبوض برق واحد هاى تجارى در مجلس

گفت و گو

فاطمه معتمدى  بيستم شهريور ماه جارى 
گزارشى در خصوص گاليه مردم از قيمت هاى 
باالى مندرج در قبوض برق تابســتان براى 
مصارفى از جمله خانگى و تجارى به همراه 
پاسخ مسئوالن شــركت توزيع برق مشهد 
درج شــد از جمله اينكه طبق روال هر ساله 
به صورت حســاب قبض برق مشــتركين 

غير خانگى 20 درصد اضافه مى شود.
انتشار اين گزارش با بازتاب هايى روبه رو شد 
و شــمارى از شهروندان در تماس با روزنامه 
و يا با ارسال پيامك خواستار پيگيرى علت 
افزايــش 20 درصدى صورت حســاب برق 
مشتركين غيرخانگى شدند و اينكه آيا اين 

اقدام وزارت نيرو داراى مجوز است.
در پيگيرى اين مســئله يكى از مســئوالن 
شــركت توزيع بــرق مشــهد افزايش 20 
درصدى صورت حساب مشتركان غيرخانگى 
برق را مربوط به مصوبه شــوراى اقتصاد در 
تاريخ 28تيرماه ســال 95 دانست كه براى 
اجرا به تمامى شــركت هاى توزيع برق ابالغ 

شده است. 
اينكه آيا شــوراى اقتصاد مى تواند در بحث 
افزايش نــرخ حامل هاى انرژى از جمله برق 
ورود يابد و آيا نياز به تأييد و مصوبه مجلس 
شوراى اســالمى ندارد بويژه اينكه هر گونه 
افزايش قيمت بايد مصوبه مجلس را داشته 
باشد و آيا شوراى اقتصاد مى تواند براى اجراى 
آيين نامه داخلى و درخواســت شركت برق 
مصوبه صادر كند از جمله پرسش هاى مطرح 

شده در اين خصوص است.

 افزايش قيمت ها
يك عضو كميســيون اقتصادى مجلس در 
اين زمينه اظهار داشــت: از زمانى كه بحث 
هدفمنــدى يارانه ها در مجلــس مطرح و 
قرار شــد، قيمت حامل هاى انرژى آزاد شود 

و به كســانى كــه در اين خصــوص ضرر و 
زيان متحمل مى شــوند (كه شامل مردم و 
توليدكننده است) يارانه نقدى از سوى دولت 
پرداخت شود، همواره شاهد افزايش قيمت ها 
هستيم. ناصر موسوى الرگانى در گفت وگو با 
خبرنگار ما افزود: بخشى از اين افزايش قيمت 
در بودجه ســاالنه ديده مى شود و بر اساس 
آن افزايش قيمت حامل هاى انرژى در بودجه 
لحاظ و براى اين افزايش قيمت هزينه هايى 
نيز در نظر گرفته مى شــود تا در آن بخش 

خرج شود.

 ثابت بودن يارانه در عين گرانى 
حامل هاى انرژى

وى با بيان اينكه از زمان هدفمندى يارانه ها 
شاهد افزايش قيمت حامل هاى انرژى مانند 
برق، گاز و آب توســط دولت هستيم، اضافه 
كرد: البته دو يا ســه سالى است كه قيمت 
بنزين افزايشــى نداشته اســت، ولى مابقى 
حامل هاى انرژى افزايش بااليى داشته است 
و اين در حالى است كه مبلغ پرداخت يارانه 

نقدى هيچ افزايش و تغييرى نداشته است.
وى تصريــح كرد: از ســوى ديگر يارانه بخش 
توليد را نيــز نه دولت قبلى و نه دولت كنونى 
پرداخت نكــرد اين در حالى اســت كه پول 
يارانه دقيقاً از جيب مردم و توليدكننده گرفته 
مى شود به عبارت ديگر زمانى به توليدكننده 
يارانه داده مى شــد. مثالً اگر قبض برق واحد 
توليد قبــل از اجراى طرح هدفمندى يارانه ها 
90 ميليون تومان بود، اكنــون بعد از اجراى 
طرح حدود 100 ميليون تومان شــده است 
كه تفاوت بسيار زياد است كه البته قرار بود به 
توليدكننده سهم يارانه توليد پرداخت شود كه 
چنين كارى نه در دولت قبل و نه دولت فعلى 
انجام نشد. بنابراين يارانه از محل همين افزايش 

قيمت و از جيب مردم و توليد كننده است.

 افزايش بدون مجوز مجلس
وى دربــاره اعمال افزايــش 20 درصدى در 
صورت حساب مشــتركين برق غيرخانگى 
توضيــح داد: افزايــش 20 درصدى صورت 
حســاب مشــتركين برق جز حوزه خانگى 
مصوبه مجلــس را ندارد. ضمن اينكه خالف 

قانون نيز هست.
موســوى الرگانى در اين باره كه آيا شوراى 
اقتصاد اجازه دارد، بدون طرح مسئله و تأييد 
مجلس با درخواست وزارت نيرو براى افزايش 
20 درصدى ياد شده موافقت كند و براى آن 
مصوبه داشته باشد، خاطرنشان كرد: در كل، 
وضعيت اين گونه اســت كه ممكن است در 
مواردى مجلس به شوراى اقتصاد اجازه داده 
باشــد كه ورود كند و طبق آيين نامه اى كه 
مى نويسند، مصوباتى داشته باشند كه در آن 

صورت اشكالى ندارد.

 بررسى در كميسيون اقتصادى 
وى در اين زمينه كه با توجه به اين مســئله 
آيا شــوراى اقتصاد براى مصوبه ياد شــده 
اجــازه مجلس را داشــته اســت، گفت: در 

حال حاضر اطــالع دقيقى در اين خصوص 
نــدارم. صحبت كلى اين اســت كه ممكن 
اســت زمانى در خصوص يكــى از بندهاى 
بودجه به شــوراى اقتصاد مثالً بر اســاس 
ســردى و گرمى هوا اجازه داده شود، قيمت 
بــرق را براى مناطــق مختلف تصويب كند 
كه اگر افزايش 20 درصدى صورت حســاب 
مشــتركين برق داراى چنين مجوزى باشد، 
اشــكالى ندارد و در غير اين صورت تخلف 

است.
وى در ايــن خصوص كه آيا قرار نيســت، 
كميســيون اقتصادى در خصوص قانون يا 
غير قانونى بــودن مصوبه شــوراى اقتصاد 
بــراى افزايش 20 درصدى ياد شــده ورود 
كند، گفت: به زودى پس از اتمام تعطيالت 
مجلس در جلسه كميسيون اقتصادى مجلس 
اين موضوع براى پيگيرى مطرح مى شود كه 
اگر ثابت شــود اين اقدام غير قانونى است، 
نمايندگان عضو كميسيون اقتصادى از ابزار 
قانونى خود كه نظارت بر حسن اجراى قانون 
توسط دســتگاه هاى دولتى است، استفاده 

خواهد كرد. 

خبرخبر

عمليات گازرساني به 3روستاي سرخس
 آغاز شد

قدس: عمليات گازرساني به 3 روستاي 
ســرخس با حضور مدير مهندسي و 
اجراي طرح هاي شركت گاز خراسان 
رضوي و جمعي از مقامات محلي آغاز 

شد.
حســن افتخاري در مراسم گازرساني 
به روســتاهاي ســرخس گفــت: با 

برنامه ريزي هاي انجام شده روستاهاي چكودر، شورلق و زلوغال شهرستان در مدت زمان 
360 روز به شبكه سراسري گاز كشور متصل خواهند شد.

مديرمهندســي و اجراي طرح هاي شركت گاز خراسان رضوي اعتبار نهايي اين پروژه را 
33 ميليارد و 533 ميليون ريال عنوان كرد و افزود: اجراي 120 متر شبكه فوالدي، 20 
هزار و 942 متر شبكه توزيع پلي اتيلن، نصب 440 انشعاب با ظرفيت بهره مندي بيش 
از 466 خانوار از نعمت گاز طبيعي بخشــي از اقدام هاى شركت گاز خراسان رضوي در 
تكميل اين طرح خواهد بود. وي گفت: در حال حاضر ازمجموع 39 روستاي واجد شرايط 
گازرساني در شهرستان سرخس 31 روستا با ضريب نفوذ 83 درصد گازدار هستند كه با 
اتمام عمليات گازرساني به هشت روستاي ديگر اين منطقه 1100 خانوار گازدار خواهند 

شد و ضريب نفوذ گاز طبيعي نيز به 100 ارتقا خواهد يافت.

شناسايى 397 انبار ضايعات غيرمجاز در سطح 
شهر مشهد 

 قدس: معاون خدمات و محيط 
زيست شهرى شهردارى مشهد از 

شناسايى 397 انبار ضايعات غيرمجاز 
از سطح شهر طى سال جارى خبر داد.

خليــل اهللا كاظمــى گفــت: يكى از 
مشــكالت  متأســفانه  كه  معضالتى 
بهداشــتى را براى شــهروندان و شهر 

ايجاد مى كند، فعاليت انبارهاى ضايعات در سطح شهر است.
وى در خصوص جمع آورى انبارهاى ضايعات در ســال جارى عنوان كرد: در سال جارى 
نيز 397 انبار ضايعات غيرمجاز از سطح شهر شناسايى شده و با متخلفين طى مراحل 

قانونى برخورد خواهد شد.
معاون خدمات و محيط زيست شهرى شهردارى مشهد اضافه كرد: در اين بين منطقه 5 

مشهد با 142 انبار در بين مناطق داراى بيشترين انبار ضايعات غيرمجاز است.
كاظمى با اشاره به برنامه ريزى ويژه براى ساماندهى انبارهاى ضايعات در سطح شهر مشهد 
گفت: در حال حاضر زمينى به مســاحت 21 هكتار واقع در جاده ابلق براى ساماندهى 
مشــاغل شــهرى در نظر گرفته شده اســت كه بخشــى از آن براى انبارهاى ضايعات

 پيش بينى شده است.

 روستاي 
ســرخس با حضور مدير مهندسي و 
اجراي طرح هاي شركت گاز خراسان 
رضوي و جمعي از مقامات محلي آغاز 

حســن افتخاري در مراسم گازرساني 
به روســتاهاي ســرخس گفــت: با 

از سطح شهر طى سال جارى خبر داد.
خليــل اهللا كاظمــى گفــت: يكى از 
مشــكالت  متأســفانه  كه  معضالتى 


	page 1 mihan
	page 2 Mihan new
	page 3 Mihan
	page 4 Mihan new

