
هگمتانه اى ديگر در همدان
 سر از خاك برآورد

حال اورژانس پارس آباد 
مغان ناخوش است

نگرانى دوستداران ميراث فرهنگى از محوطه تاريخى پديدار شده  مردم در انتظار افتتاح بيمارستان 160 تختخوابى

همدان  پــس از كاوش هاى روزهاى اخير 
در ميدان امــام، اليه هاى گوناگونى با آثارى 
از دوره هاى مختلف تاريخى كشــف شــد. 
كارشناسان بر اين باورند كه قدمت اين آثار 
از دوره سلوكى و اشكانيان آغاز مى شود و تا 

دوره هاى اسالمى...

اردبيل شهرســتان پارس آبــاد مغان در 
شــمال اردبيل و در نوار مــرزى جمهورى 
آذربايجــان قــرار دارد.عمليــات ســاخت 
بيمارستان 120 تختخوابى شهرستان پارس 
آباد كه اخيراً به 160 تختخوابى افزايش يافته 
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  آب نطنز غير قابل شرب است

باشگاه خبرنگاران جوان: نماينده مردم نطنز گفت: 
طبق اعالم آبفا و بهداشت اصفهان، آب شرب نطنز به 
علت امالح بســيار زياد و نيترات باال، غير قابل شرب 

است.
مرتضــى صفارى نطنزى اظهار داشــت: از موضوعات 
مهمى كه در بحث بحرانى شدن آب در نطنز تأثير گذار 
است، ايجاد استخرهاى بزرگ ذخيره سازى آب توسط 
معادن اســت كه همين موضوع باعث شده، قنات ها و 
چشمه هاى مجاور و زيردست معادن خشك شود و يا 

در آستانه خشك شدن باشند.
وى افزود: در برخى از شهرســتان ها در ازاى خشــك 
شــدن قنوات مجوز حفر چاه توســط شــركت آب 
منطقه اى صادر مى شود، اما براى روستاهاى نطنز اين 
مسئله انجام نمى شود و همين امر باعث شده برخى از 
روســتاها به صورت كامل خشك و گاه خالى از سكنه 

شود.
وى اذعان داشــت: طبق اعالم آبفا و بهداشت اصفهان، 
آب شرب نطنز به علت امالح بسيار زياد و نيترات بسيار 
باال، غير قابل شرب است و به همين خاطر مردم شهر 
نطنز براى تأمين آب شرب به قنوات و چشمه ها روى 

آورده اند.

 بندر خشك در اراك ايجاد مى شود
اراك:رئيس شوراى حمل و نقل استان مركزى از ايجاد 

بندر خشك در اراك خبرداد.
شارقى افزود: با توافق همه اعضا مقرر شد، اين بندر 
حمــل و نقل تركيبى در كنار فــرودگاه اراك ايجاد 
شود و در حال حاضر براى اقدام به اين مهم درصدد 
هستيم، مكان مناســبى را براى ايجاد اين بندر در 

نظر بگيريم.
وى اضافــه كرد: ايجاد بندر خشــك و حمل و نقل 
تركيبــى با توجه بــه ظرفيت و پتانســيل صنعتى 
استان مركزى در دستور كار قرار گرفته است. همه 
دســتگاه هاى مربوط بايد براى رسيدن به اين هدف 
تالش جدى داشته باشند و اين مهم به عنوان يكى 
از زيرســاخت هاى توسعه اســتان و كشور محسوب 

مى شود.
پايانه تركيبى يا همان بندر خشك به عنوان يك مركز 
پشتيبانى متصل به يك يا چند شيوه حمل و نقل براى 
تركيب، توزيع، تخليه، بارگيرى، نگهدارى، بازرسى هاى 
منظم مربوط به جابه جايى كاال در تجارت بين المللى، 
انجام تشريفات و كنترل هاى مرتبط گمركى، در نظر 

گرفته مى شود.

  ضرب آهنگ عاشقانه 
چكش ها خاموش شد

مهر: اينجا پايتخت ايرانى «ورشــو» است؛ جايى خيلى 
دورتر از پايتخت لهستان، ولى با رنگ و بوى فلزى اروپايى 
كه براى خودش مكتبى ناب ســاخته است؛ حكايتى از 

مس تا طال! 
راسته ورشو ســازها واقع در بازار بروجرد كه امروز تنها 
نامى از آوازه اش باقى مانده، حتى نتوانسته، يك هنرمند را 
به همسايگى خود بگيرد. نه اثرى از صداى چكش است و 
نه حرارتى از كوره هاى ريخته گرى اش بلند مى شود. اينجا 
سوغات وطنى در مصاف با چين نه تنها شكست خورده، 

بلكه زمينگير هم شده است.
آثار كشف شده در تپه هاى باستانى بروجرد نشان از اين 
دارد كه هنر فلزكارى در بروجرد داراى سابقه اى ديرينه 
اســت به نحوى كه در كتب تاريخى آشكارا ذكر شده كه 
بازار آهنگران بروجرد بسيار بزرگ بوده است. استاد حزين 
از پژوهشــگران تاريخى در كتاب تاريخ خود مى نويسد، 
بازار آهنگران بروجرد بيش از دو كيلومتر طول داشــته 
اســت.اما اين روزها با ورود به راسته ورشوسازان، فضاى 
سوت وكورى را بر بازار حاكم مى بينى، انگارنه انگار اينجا 

پايتخت هنر ورشو سازى جهان است.
در سكوت سوغات بومى، تنها كاالى چينى است كه از 
ســر و كول بازار باال رفته است و ورشو را طورى منزوى 
كرده كه بايد پرس وجو كرد تا سرنخى از ورشو سازى در 

پايتخت وطنى آن پيدا كرد!
از قديمى هاى بازار در مورد ورشوسازها سؤال مى كنيم؛ 
خيلى هايشان از اين شهر رفته اند... با جست وجوى فراوانى 
راســته «كاله مال ها» را نشانمان مى دهند و مى گويند 
جوانى در آنجا ورشوســاز است. به راسته «كاله مال ها» 
مى رويم. آنجا هم مثل راسته ورشوسازها اثرى از «كاله 
مالى» و «كاله نمدى» لرى نيست و تنها نامى باقى مانده 
است. فرخ پى استاد ورشوسازى كه بايد گفت، آخرين 
بازمانده اين هنر اســت، مى گويد: در گذشته با رونق 
بازار ورشوســازهاى بروجرد و فروش محصوالت خود 
به سراســر كشــور حدود 200 كارگاه ورشوسازى در 
بروجرد فعال بود كــه حداقل در هر كارگاه چهار نفر 

مشغول به كار بودند.
اين هنرمند صنايع دستى يادآور مى شود: با جمعيت آن 
روز بروجرد حداقل هزار نفر در اين صنعت مشــغول به 
كار بودند كه با واردات استيل هاى خارجى با قيمت هاى 
ارزان، آرام آرام، هنرمندان اين صنعت در اقتصاد بيمار و 

واردات بى رويه به نوعى حذف شدند.

خبر

تبريز قابليت هاى قالى آذربايجان تنها به قالى هاى 
نفيس تبريز و تابلوبافى سردرود يا نقش ماهى خوى 
محدود نيست، بلكه قالى هاى درشت بافت مناطقى 
نظير هريس نيز به دليل استفاده از نخ و رنگ طبيعى 

جايگاه ويژه اى در جهان دارد.
با اينكه تا چندين سال پيش امكان پيدا كردن رقيب 
براى اين فرش وجود نداشت، اما چند سالى است كه 
اين هنر دستخوش افت و خيزهاى قيمت و كاهش 

كيفيت شده است.
 

 مديريت ناصحيح
رئيس اتحاديه بافندگان فرش دســتباف هريس در 
خصــوص ويژگى هاى اين فــرش مى گويد: در حال 
حاضر از فرش به عنوان هنر- صنعت ياد مى شود، اما 

فرش هريس، فقط هنر است. 
هريس نژاد اظهار مى كند: به طور مثال در تبريز هيچ 
كس نمى تواند بدون نقشه فرش ببافد، ولى در هريس 
مبناى كار، ذهنى بافى اســت و اين به ذهن بافنده 

بستگى دارد كه چقدر بتواند، طرح را زنده كند.
وى با اشــاره به اينكه 14 هزار نفر در شهرســتان 
هريس به عنوان بافنده فعاليت دارند، ادامه مى دهد: 
تمام تالش ما ايجاد انگيزه در بافندگان فرش است تا 
آن ها از فعاليت در اين عرصه نااميد نشوند، براى نمونه 
بيمه اين قشر زحمتكش نيازمند حمايت هاى خاص 
و ويژه دولتى اســت و اميدواريم در اين راستا شاهد 

حركت هاى قابل توجهى در دولت باشيم.
وى تأكيد مى كنــد: زمانى فرش ايران و در صدر آن 
فــرش آذربايجان حرف اول را در صادرات غير نفتى 
داشــت، اما متأســفانه با مديريت ناصحيح صورت 
گرفته، ما بازار خود را در بازارهاى جهانى از دســت 

داده ايم.
وى ادامه مى دهد: قيمت تمام شــده فرش دستباف 
در كشــور  ما توان رقابت با كشورهاى ديگر را ندارد 
و براى اين موضوع بايد بــا برنامه ريزى دقيق چاره 

انديشى شود.

 نقش دولت 
هريــس نژاد يكــى از عوامل مؤثر و يكــى از موارد 
مهم در مقوله فروش صنايع دســتى بخصوص قالى 
را بحث شناســايى مشــترى و بازاريابى آن عنوان 
مى كند و مى گويد: به رغــم اينكه بازاريابى كالن در 

اســت،  دولت  مديريت  اختيــار 
متأســفانه دولــت و در رأس آن 
وزارت بازرگانى و مركز ملى فرش، 
خواه ناخواه در ايــن مورد خوب 
و كارشناســى عمــل نكرده اند و 
ماحصل آن كاهش تقاضا و سبقت 
جستن كاالهاى كشورهايى چون 
هند، چين و پاكســتان در قبضه 
بــازار و كپى بــردارى از طرح ها و 

نقشه هاى قالى ايران است.

 اصالتى كه خدشه دار شد
وى اصالت و كيفيت نخ رنگ شده 

صددرصد گياهى را كه در شرايط آب و هوايى بسيار 
مســاعد به عمل مى آيد به عنوان يكى از مهم ترين 
خصيصه ها و وجه تمايز اين فرش مى داند و مى گويد: 
متاسفانه اين موضوع نيز دستخوش تغييرات شد تا 
آنجا كه با ورود رنگ هاى شيميايى آن هم به صورت 
ارزان به عرصه توليد قالى، چهره قالى اصيل هريس 

خدشه دار شد.
وى بيان مى كند: قاليبافان بــدون توجه و اطالع از 
كيفيت پايين و عمر كم رنگ هاى شــيميايى، گول 
رنگ آميزى آسان، زيبايى و تعدد رنگ ها را خوردند 
و به ســمت مصرف اين نوع رنگ هــا گرايش پيدا 
كردند و اين باعث شد، رفته رفته از كيفيت و جنس 

بســيار اعالى قالى اصيل هريس 
كاسته شود، طورى كه متأسفانه 
قالى اصيــل هريــس آن هم از 
نوع كاركــرده و قديمى كه زمانى 
مشــتريان خارجى در خريدش با 
يكديگر رقابت مى كردند در دست 
تجار و بازرگانان مانده است و ديگر 

كسى به سراغ آن ها نمى رود.

 دخل و تصرف در نقشه ها 
هريس نژاد به پيشينه و اصالت اين 
فرش اشاره مى كند و مى افزايد: در 
گذشــته در هريس به افرادى كه 
روى فرش سرمايه گذارى مى كردند، ارباب مى گفتند. 
وى در اين زمينه توضيح مى دهد: ارباب ها يا سرمايه 
گذاران، نظارت جدى بر روى مصالح، رنگ ها، و نحوه 
رنگرزى داشتند و دو بار در هفته براى نظارت به خانه 
كارگران مراجعه مى كردند. دستمزد اين كارگران نيز 
توســط اربابان پرداخت مى شــد و اين روال تا وقوع 

انقالب 57 ادامه داشت.
وى ادامه مى دهد: بعد از انقالب اگرچه ســرمايه در 
اختيار خــود مردم قرار گرفت تا بــا آن كار خود را 
شــروع كنند و اين امر فى نفسه اتفاق مباركى بود، 
اما قسمت نامبارك اين رويداد به قطع نظارت اربابان 

مربوط مى شد.

وى اذعــان مى كنــد: در اين مقطــع اگرچه روابط 
استثمارى ميان ارباب و رعيت از ميان رفته بود، اما 
كيفيت فرش نيز افت قابل توجهى كرد زيرا اربابان، 
خود كارشناسان هم بودند و چون بافت فرش هريس 
مبتنى بر ذهنى بافى بود، پس از قطع نظارت اربابان، 
دخل و تصرف هاى زيادى در نقشه توسط بافندگان 
صورت گرفت به طورى كه در برخى موارد، نقشــه 
گل هاى درشــت را ريز مى بافتند يا برعكس و حتى 
در رنگ ها هم از رنگ هايى استفاده مى شد كه بازار 

پسند نبود. 
بعدها هم كه بتدريج سهميه اى تحت عنوان رنگ هاى 
شيميايى به بافندگان داده مى شد. بعضى وقت ها فكر 
مى كنم كه شــايد اين سهميه رنگ هاى خارجى كه 
بــه ما مى دادند با قصد و غرض قبلى بوده تا صنعت 
فــرش ما رو به افول بگــذارد و امروز در بازار جهانى 
تركيه، چين، پاكستان پيشرو شوند. اآلن وضعيت به 
گونه اى شــده كه در هندوستان با رنگ هاى گياهى، 

فرش هريس توليد مى شود.

 هريس و ركود 
 نماينده مردم اهر و هريس در مجلس شوراى اسالمى 
نيز با بيان اينكه اين هنــر ديرينه در حال حاضر با 
مشكالت بى شمارى از جمله ركود در فروش، ركود 
در صــادرات و ضعف در نو آورى همراه اســت، بيان 
مى كنــد: بازار اين هنر قديمى در حال حاضر با افت 

فروش روبه رو شده است.
بيت اهللا عبداللهى با اشــاره به اين موضوع كه فرش 
هريس با ســابقه توليد 1300 ساله از نفيس ترين و 
پرآوازه ترين هنرهاى دستى مردم اين خطه است و 
شهرت جهانى دارد، ادامه مى دهد: متأسفانه ضعف در 
نوآورى يكى از مشكالت بازار اين فرش بى همتاست.
وى اظهار مى كند: فرش هريس مســير تكامل خود 
را در ســال هاى پيشين پيموده اســت، اما به دليل 
نبود ابتكار و نوآورى و كاهش اســتقبال قشر جوان 
و دانش آموخته، طى دهه اخير و نداشــتن تضمين 
خريد و بيمه براى بيشتر فرشبافان، بازار آن كم رونق 
شده است.وى بســته هاى حمايتى از جمله بيمه 
بافندگان و يــا تالش براى ايجاد نمايشــگاه هاى 
دائمــى و همچنين تســهيل و بازاريابــى در امر 
صــادرات را مهم و در دســتيابى و پيشــتازى در 

بازار هاى جهان مؤثر توصيف مى كند.

صنعت 1300 ساله آذربايجان غربى رنگ مى بازد  

مشكالت نخ نما بر تار و پود فرش هريس 

فروش صنايع دستى ايالم 
در بستر اينترنت

ايالم  مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان ايالم گفت: محصوالت صنايع دستى استان در بستر 

اينترنت به فروش مى رسد.

عبدالمالــك شــنبه زاده در گفت وگو با خبرنــگار ما با بيان 
اينكه در جلسه مشــترك با شركت پست استان، اين شركت 
بســتر فروش محصوالت صنايع دســتى و معرفى جاذبه هاى 
گردشــگرى اســتان را فراهم مى كند، اظهارداشت: در همين 
راستا، همايش فروشگاه هاى مجازى محصوالت گردشگرى و 

صنايع دستى استان نيز برگزار خواهد شد.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان 
ايالم يادآور شــد: هدف از اين طرح، ايجاد فضاى گســترده 
تبليغاتــى و بازاريابــى بــراى معرفى و فــروش محصوالت 
گردشگرى و صنايع دستى در راستاى توسعه كسب و كارهاى 

اينترنتى در استان است.
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با حضور 300 هنرمند 
خوشنويس
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آغاز برداشت 
هندوانه شب يلدا 

در ميناب

تهران همايش «مشــق صلوات» با حضــور بيش از 300 
هنرمند خوشــنويس سه شنبه 14 آذر در فرهنگسراى بهاران 
برگزار مى شــود. اين ســومين همايش خوشنويسى «مشق 
صلوات» اســت كه با هدف افزايش سطح معنويت در جامعه 

از طريق يادآورى ...

خبرگزارى صدا و سيما  برداشت هندوانه خارج از فصل 
در 3500 هكتار از زمين هاى كشاورزى شهرستان ميناب آغاز 
شد. مديرجهاد كشاورزى ميناب پيش بينى كرد بيش از 50 
هزار تن هندوانه برداشت شود كه نسبت به پارسال 30 درصد 
كاهش دارد. محمد ســاالرى گفت: اصالح الگوى كشت علت 

كاهش اين محصول است...

صنعت 1300 ساله 
آذربايجان غربى رنگ مى بازد  

مشكالت نخ نما 
بر تار و پود 

فرش هريس 
تبريز قابليت هاى قالى آذربايجــان تنها به قالى هاى 
نفيس تبريز و تابلوبافى ســردرود يــا نقش ماهى خوى 
محدود نيست، بلكه قالى هاى درشت بافت مناطقى نظير 
هريس نيز به دليل اســتفاده از نخ و رنگ طبيعى جايگاه 
ويژه اى در جهان دارد.با اينكه تا چندين سال پيش امكان 
پيدا كردن رقيب براى اين فرش وجود نداشــت، اما چند 
سالى است كه اين هنر دستخوش افت و خيزهاى قيمت 
و كاهش كيفيت شــده اســت.رئيس اتحاديه بافندگان 
فرش دستباف هريس در خصوص ويژگى هاى اين فرش 
مى گويد: در حال حاضر از فرش به عنوان هنر- صنعت ياد 

مى شود، اما فرش هريس، فقط هنر است. 
هريس نژاد اظهار مى كند: به طور مثال در تبريز هيچ كس 
نمى تواند بدون نقشه فرش ببافد، ولى در هريس مبناى 
كار، ذهنى بافى است و اين به ذهن بافنده بستگى دارد كه 

چقدر بتواند، طرح را زنده كند...

فرش هريس در حال 
حاضر با مشكالت 

بى شمارى از جمله 
ركود در فروش، 

ركود در صادرات و 
ضعف در نو آورى 

همراه است

بــرش



  معدن زغال سنگ مينودشت 
به علت ايمنى پايين تعطيل شد

گرگان: رئيس بازرسى اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعى 
استان گلستان گفت: با دستور مراجع قانونى به علت ايمنى 

پايين، معدن زغال سنگ مينودشت تعطيل شد.
على اخوان مهدوى درباره بازرســى از معادن اســتان اظهار 
داشت: در بازرسى هاى انجام شده، با دستور مراجع قانونى به 
علت ايمنى پايين، معدن زغال سنگ مينودشت تعطيل شده 
اســت. وى افزود: اين معدن از نظر تهويه دچار مشكل بود و 
مسئوالن آن هم اخطارها را جدى نگرفتند كه با حكم قضايى، 

عمليات استخراج اين معدن متوقف شد.
رئيس بازرســى اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعى استان 
گلســتان تأكيد كرد: در بازرسى از اين معدن، بازرسان خطر 
وجود گاز و نبود تهويه را تذكر دادند كه متأســفانه مديران 
معدن توجه نكردند و در شــهريور به آن ها مهلت داده شده 
بود، اما با گذشــت دو ماه هيچ كارى براى ايمنى سازى انجام 
نشد و پس از سه بار اخطار و فرصت هاى يك ماه در هر دوره، 
با دستور مراجع قضايى تونل شماره 2 اين معدن در قسمت 

استخراج آن تا اصالح كاستى ها تعطيل خواهد بود.
رئيس بازرسى اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعى گلستان 
تأكيد كرد: از 11معدن زغال سنگ فعال استان، معدن هاى 
راميان و آزادشهر به علت تهويه نامناسب تعطيل شده اند، زيرا 

براى ما جان كارگران مهم است.

  احتمال شيوع «شپش سر» 
در مناطق زلزله زده

كرمانشاه: مديــر گروه آموزش ســالمت معاونت بهداشت 
كرمانشــاه گفت: با توجه به در دسترس نبودن سرويس هاى 
بهداشــتى و حمام، احتمال خطر شــيوع «شپش سر» در 

مناطق زلزله زده وجود دارد.
ســارا شاه آبادى با اشــاره به اقدام هاى گروه آموزش سالمت 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكى در مناطق زلزله زده، 
اظهار داشــت: كمبود حمام و ســرويس هاى بهداشتى در 
مناطق زلزله زده احتمال بروز بيمارى ها و شــپش سر را در 
اين مناطق افزايش داده اســت. مدير گروه آموزش سالمت 
معاونت بهداشــت كرمانشــاه از آموزش هاى چهره به چهره 
در مناطــق زلزله زده خبر داد و گفــت: همكاران ما در گروه 
معاونت بهداشتى به 28 هزار نفر از افراد در مناطق زلزله زده 

آموزش هاى بهداشتى را چهره به چهره ارائه داده اند.
شاه آبادى با اشــاره به نصب 160 تخته بنر آموزشى، توزيع 
31 هزار برگ حاوى پيام هاى بهداشتى و 8000 بروشور در 
ارتباط با هارى و وبا در مناطق زلزله زده، بيان كرد: بيش از 10 
برنامه تلويزيونى و راديويى نيز در مركز استانى كرمانشاه تهيه 

و پخش شده است.

  رد ادعاى توزيع قرص كلسيم 
به جاى حقوق كارگران شهردارى بروجرد

تسنيم: رئيــس شوراى شهر بروجرد گفت: خدمات درمانى 
ارائه  شده در واحد بهداشت و درمان شهردارى بروجرد رايگان 

بوده و ارتباطى با حقوق كاركنان اين نهاد ندارد.
در چند روز اخير، خبرى مبنى بر «اقدام عجيب شــهردارى 
بروجرد در توزيع قرص كلسيم به جاى حقوق معوقه كارگران» 
بر خروجى برخى رسانه هاى محلى بروجرد، استان لرستان و 
حتى رسانه هاى ضدانقالب قرار گرفت تا اوضاع شهردارى اين 
شهر بيش از گذشته زير ذره بين منتقدان قرار گرفته و حتى 
به مردم اين شهر با تمدن و پيشينه تاريخى بى احترامى شود.
امــا اين موضوع به حقوق كاركنان ارتباطى نداشــت و گويا 
طرحى سراسرى و با مطالعات انجام  شده از سوى كارشناسان 
شــبكه بهداشت و درمان بروجرد بود تا به كاركنان اين نهاد 

ازنظر درمانى خدماتى ارائه شود.
محمدابراهيم بياتى، رئيس شــوراى شــهر بروجرد با اظهار 
بى اطالعــى از خبر توزيع قرص كلســيم به جاى حقوق در 
شهردارى بروجرد خواســتار پيگيرى قضايى اين ادعا شد و 
اظهار داشت: كسانى كه مسبب پخش اخبار كذبى همچون 

اين خبر هستند، مورد پيگيرى قضايى قرار مى گيرند.

 خبر خوش براى بانوان قالى باف ايالمى

ايســنا: مديركل تأمين اجتماعى ايالم گفت: مشكل بيمه 
بانوان قالى باف اين اســتان كه براى بيمه پردازى با مشكل 
روبه رو شــده اند و به داليل مختلف قرارداد آن ها باطل و در 
انتظار تمديد مجدد هســتند، مى توانند از مزاياى بيمه زنان 
خانه دار اســتفاده كنند.  سهيال ملكشــاهى اظهار كرد: زنان 
خانــه دار فقط با پرداخت ماهيانه يــك ميليون و 120 هزار 
ريال (112 هزار تومان) مى توانند از مزاياى بيمه بازنشستگى 

سازمان تأمين اجتماعى برخوردار شوند. 
وى افــزود: به منظــور حمايت از زنان خانــه دار و براى رفع 
موانع ادامه پرداخت بيمه و تكميل ســوابق اين افراد، تأمين 
اجتماعى دستورعمل بيمه زنان خانه دار را با نرخ هاى متفاوت 
صادر كرده است. مديركل تأمين اجتماعى استان ايالم از قالى 
بافان مشمول اين دستورعمل خواست، براى دريافت اطالعات 
بيشتر در اين زمينه به شعب سازمان تأمين اجتماعى مراجعه 
كنند. ملكشاهى، مجموع مستمرى بگيران اصلى و تبعى را 
31 هزار و 200 نفر اعالم و عنوان كرد: شمار كارگاه هاى فعال 
در استان ايالم 6807 واحد و شمار كارگاه هاى غيرفعال نيز 

6501 مورد است.

باوجود تكليف دولت در تأمين تجهيزات اطفاى حريق

جنگل هاى ايران با كمبود امكانات مى سوزند و مى سازند
��ر

قدس  آتش در جنگل هاى راميان، گاليكش، 
كردكوى و پارك ملى گلستان در خطه سرسبز 
شمال كشور و آن هم تنها در يك بازه زمانى در 
ماه گذشته ازجمله حوادثى است كه موجب شد 
تا بخش عظيمى از ثروت ملى كشــور به دليل 
نبود امكانات اطفاى حريق به تلى از خاكســتر 

تبديل شود.
بنا برآمار موجود در هفت ماه نخســت امسال 
7579 هكتار از منابع ملى دچار حريق شدند كه 
شايد اگر امكانات اطفاى حريق در اين مناطق 

مهيا مى شد، عمق خسارت كمتر از اين بود.
براساس گزارش مسئوالن كشورى هم اكنون از 
گستره بيش از 1/8 ميليون هكتار جنگل هاى 
هيركانى شمال كشور دو پايگاه اطفاى حريق 
يكى در گيالن و ديگرى در استان گلستان به 
دليل برخوردارى از مناطق بحرانى و حســاس 
جنگل ايجاد شده است كه اين پايگاه ها حسب 
ضوابط بايد در مواقع آتش ســوزى جنگلى در 
ساير استان هاى شمالى هم خدمات ارائه دهند.

نكته مهم تر آنكه متأســفانه هرســال از اين 
ميــزان گســتره جنگل هاى كشــور بنا به 
اظهارنظر مســئوالن ذى ربط حدود 15 هزار 
هكتار آن دچار آتش ســوزى مى شود كه به 
علت ايجاد نشدن پايگاه هاى اطفاى حريق در 
مناطق حساس و بحرانى در محدوده هراستان 
بويژه مازنــدران اطفاى حريق با تأخير انجام 

مى گيرد.

 وضعيت مناسب است
درحالى كه بســيارى از مسئوالن استان هاى 
شمالى كشور از نبود امكانات و وسايل اطفاى 
حريق شــكايت دارند، امــا خداكرم جاللى 
رئيس سازمان جنگل ها، مرتع و آبخيزدارى 

از وضعيت مناسب تجهيزات اطفاى حريق در 
سال جارى خبر داده است.

 وضعيت نامناسب 
اين در حالى اســت كه فرمانده يگان حفاظت 
اداره كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
مازندران - نوشــهر مى گويد: در نيمه نخست 
امســال حدود 21 فقره آتش ســوزى در اين 
منطقه رخ داده كه ســبب نابــودى حدود 30 
هكتار از عرصه هاى مرتعى و جنگلى شده است.

عسگرى  مهدى  ســرهنگ 
وقوع آتش سوزى در ارتفاعات 
جنگلــى را به دليــل اينكه 
براى  عملياتــى  نيروهــاى 
رسيدن به محل وقوع حادثه 
بايد ساعت ها با پاى پياده طى 
كنند ازجملــه موانع اطفاى 

حريق عنوان مى كند.
وى از هميــن رو خســتگى 
ايــن  پيمــودن  از  ناشــى 
مسيرهاى سخت و از طرفى 
ديگــر كمبــود امكانــات و 
تجهيزات اطفــاى حريق را 
موجب از بيــن رفتن منابع 
ملى مى دانــد و بر اين نكته 
اذعان دارد كه دورى مسافت 

و تأخير در اعزام به موقــع بالگرد براى اطفاى 
حريــق در جنگل هاى اين منطقه از مهم ترين 
مشكالتى است كه هم اكنون شاهد آن هستيم.

وى مى گويد: در چندين فقره آتش ســوزى كه 
سال جارى در برخى از ارتفاعات جنگلى حوزه 
اين اداره كل رخ داد، در پى هماهنگى هاى انجام 
شده از عبداهللا آباد تهران بالگرد به اين منطقه 

اعزام كردند، اما تازمان رســيدن بالگرد گستره 
زيادى از اين عرصه ها در آتش سوخت.

 پايگاهى كه سرويس نمى دهد
مديركل مديريت بحران استاندارى مازندران نيز 
از كمبود امكانات گاليه دارد و به نكته جالبى 
اشــاره مى كند. على اصغر احمدى مى گويد: در 
حال حاضر پايگاه اطفاى حريق منابع طبيعى 
براى ارائــه خدمات در زمان وقــوع احتمالى 
حريق در جنگل هاى اين اســتان در گلستان 
راه اندازى شده است، ولى هر 
زمان كه حادثه آتش ســوزى 
اين منطقه  در جنگل هــاى 
رخ مى دهــد براى اطفاى آن 
از اســتان هاى البرز يا تهران 

بالگرد اعزام مى كنند.

  مشكالت مزيد بر علت 
جنگل ها  سازمان  درحالى كه 
و مراتــع بخشــى از مراقبت 
منابع طبيعــى و جنگل ها را 
به نيرو هاى قرقبان و مردمى 
و با عقد قرارداد واگذار كرده 
اســت، اما از عهده پرداخت 
اين حافظان طبيعت  حقوق 
برنيامده و بنا بر گفته معاون 
برنامه ريزى و توسعه مديريت سازمان جنگل ها، 
مراتــع و آبخيزدارى نيروى هاى شــركتى اين 
سازمان بيش از 6 ماه است كه حقوق دريافت 
نكرده اند. مصطفى كياكجورى در اين زمينه ابراز 
نگرانى كرده است كه كمبود اعتبارات، مشكالت 
حاد اجتماعى را بين نيروهاى شركتى و مجرى 
طرح در پى داشته و بيم آن مى رود، طرحى كه 

باهدف حمايت و حفاظت از جنگل ها آغازشده 
است، خود منجر به غارت جنگل ها شود. 

وى گفته اســت، برخى از اين نيروهاى طرف 
قرارداد، بيش از 6 ماه است كه حقوق و مزايايى 
بابت خدمات خود از سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخيزدارى دريافت نكرده اند.

 دولت مكلف به راه اندازى سيستم 
اطفاى حريق 

البته نماينده مردم بهشــهر، نــكا و گلوگاه در 
مجلس شوراى اسالمى دولت را در برنامه ششم 

مكلف به تأمين سيستم اطفاى حريق مى داند.
على محمد شاعرى در اين باره اظهار مى كند: 
دولت مكلف شده تا راه اندازى سيستم مناسب 
اطفاى حريق، بــه كارگيرى فن آورى هاى روز 
و تجهيزات مناسب و همچنين آموزش نيروها 
ضريب حفاظت از جنگل ها را از 60 درصد فعلى 

به 100 درصد افزايش دهد.
وى با مقايسه ساير كشورها مى گويد: تركيه 50 
ناوگان هوايى مجوز براى اطفاى حريق دارد، اما 
متأسفانه در كشور ما شبكه حمل ونقل مناسب 
هوايى براى اطفاى حريق ساماندهى نشده است.

وى با اشاره به استفاده از بالگرد هاى اختصاص 
داده شــده براى اطفاى حريــق مى افزايد: اين 
بالگردها به ميزان بســيار محدودى در كشور 
وجود داشــته و بالگردهاى مناســبى نيستند 
چراكه مخزن مناسب براى حمل آب ندارند و 

بيشتر براى جابه جايى نيرو استفاده مى شوند.
وى اذعان مى كند: از همين رو در ايران به علت 
نبود سيستم آمايش و كنترل لحظه اى و نيروى 
انسانى مهارت ديده و همچنين تجهيزات اطفاى 
حريق ابتدايى و قديمى، خسارات آتش سوزى 
جنگل ها بسيار گسترده و غيرقابل جبران است.

  ساخت 448 مدرسه توسط خيران 
در كردستان

فارس: رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز كردستان از ساخت 
448 مدرسه توسط مجمع خيرين مدرسه ساز در استان خبر 
داد. ابراهيم حســامى در آيين گشــايش مدرسه دو كالسه 
روســتاى باغلوجه، از ساخت 27 مدرسه توسط بنياد بركت 
در استان خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزى صورت گرفته 
تاپايان سال هشت مدرسه ديگر توسط بنياد بركت در استان 
ساخته مى شود. رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز كردستان 
افزود: مجمع خيرين مدرسه ساز تاكنون 448 مدرسه در اين 

استان ساخته است.
وى اظهار داشت: بيش از يك هزار نفر خير بومى و غيربومى 
در امر مدرسه ســازى با مجمع خيرين مدرسه ساز كردستان 

همكارى مى كنند.

 آغاز برداشت هندوانه شب يلدا در ميناب

خبرگزارى صدا و سيما: برداشت هندوانه خارج از فصل در 
3500 هكتار از زمين هاى كشــاورزى شهرستان ميناب آغاز 
شد. مديرجهاد كشاورزى ميناب پيش بينى كرد بيش از 50 
هزار تن هندوانه برداشت شود كه نسبت به پارسال 30 درصد 
كاهش دارد. محمد ساالرى گفت: اصالح الگوى كشت علت 

كاهش اين محصول است.
وى افزود: روستاهاى زيارت موال، چاه اسماعيل، چاه شيرين، 
تيــرور، گوربند، تلنگ، راونگ، زرتوجــى و بخش توكهور و 
هشــتبندى از مناطق مهم كاشــت هندوانه خارج فصل در 
سيســتان و بلوچســتان اســت. وى گفت:هندوانه خطى و 
چارلستون گرى از ارقام كشت شده در شهرستان ميناب است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان ميناب گفت:هندوانه 
برداشت شــده عالوه بر توزيع در بازار كشور، به كشور هاى 
حاشيه خليج فارس صادر مى شود. برداشت هندوانه تا پايان 

آذر ادامه دارد.

  اتوبوس تشخيص و كنترل رايگان ايدز 
در همدان به حركت درآمد

همدان: رئيس گروه پيشگيرى و مبارزه با بيمارى هاى واگير 
مركز بهداشــت همدان گفت: به مناســبت هفته آموزش و 
اطالع رسانى ايدز، دو اتوبوس براى تشخيص، كنترل و آموزش 

ايدز در سطح شهر همدان به حركت درآمده  است.
جالل الدين بطحايى اظهار داشــت: دهم آذر ماه هر ســال 
مصادف با نخستين روز دسامبر روز جهانى ايدز ناميده شده 
است. در ايران نيز از هشتم تا چهاردهم آذرماه را هفته آموزش 
و اطالع رســانى به منظور افزايش آگاهى و فرهنگ مردم در 

خصوص بيمارى ايدز قرار داده اند.
وى افزود: دو دســتگاه اتوبوس سيار همراه با روان شناسان و 
كارشناسان پيشــگيرى و كنترل ايدز در سطح شهر حركت 
كرده و از مردم تست رايگان «اچ.آى.وى» گرفته و آموزش هاى 

الزم را در اختيار آنان قرار مى دهند.

  بازگشت گربه شنى 
به طبيعت سيستان و بلوچستان

ايرانشــهر: مديركل حفاظت محيط زيســت سيستان و 
بلوچســتان گفت: يك قالده گربه شــنِى بــه دام افتاده، در 
طبيعت اســتان رهاسازى شد. پورماليى افزود: محيط بانان 
حفاظت محيط زيســت شهرستان ايرانشــهر در گشت و 
كنترل هاى خود در مناطق استان و حوزه شهرستان، يك 

قالده گربه شنى به دام افتاده را نجات دادند.
وى ادامه داد: گربه شــنى به دام افتــاده در دام زنده گيرى 
پرنده در مناطق اطراف شهرســتان ايرانشهر كشف شد. اين 
گربــه پس از نجات از تله و انجــام معاينات اوليه، در يكى از 
زيستگاه هاى مســتعد و منطبق با شرايط زيستى اين گونه، 
توسط يگان حفاظت محيط زيست شهرستان رهاسازى و به 

دامان طبيعت بازگردانده شد.

��ر

اروميه: بحران مالى در كارخانه دستكش حرير ايران در شهرستان اروميه، اين واحد 
صنعتى را تعطيل و تعداد 500 كارگر قراردادى را سرگردان كرد.

كارخانه دستكش حرير ايران واقع درشهرك صنعتى فاز 2 اروميه كه در زمينه ساخت و 
توليد انواع دستكش ومواد مصرفى پزشكى فعاليت دارد به دليل آنچه از سوى كارفرما، 

كمبود منابع مالى عنوان مى شود از 26 آبان ماه تعطيل شده است.
27 آبان ماه امســال در حالى كه كارگران با هزاران اميد در سر كار خود آماده شدند، 
اما در كمال ناباورى از ورود آن ها به كارخانه جلوگيرى و گفته شــد تا مشخص شدن 
وضعيت كارخانه جز تعداد كمى كه مسئوليت نگهدارى ماشين آالت كارخانه را بر عهده 

دارند، نيازى به ساير كارگران نيست!
هرچند بنا بر گفته بســيارى از كارگران گويا كارفرما و مســئوالن اين واحدتوليدى 
معوقه اى براى پرداخت به كارگران ندارند، اما علت تعطيلى اين واحد را وصول نشدن 
مطالبات معوقه از بيمارستان هاى طرف قرارداد با علوم پزشكى مستقر در سراسر كشور 

عنوان مى كنند.

  كارخانه سه نوبته تعطيل شد
مديرعامل شــركت دســتكش حرير اروميه در خصوص داليل تعطيلى اين كارخانه و 
بالتكليفى بيش از 500 كارگر اظهار مى كند: در حال حاضر 36 ميليارد تومان از علوم 
پزشــكى هاى سرتاسر كشور طلب داريم كه تا كنون نتيجه اى در خصوص وصول اين 

مطالبه نگرفته ايم.
فرج زاده وصول نشــدن مطالبات را عامل تعطيلى كارخانــه وبيكارى كارگران عنوان 
مى كند و ادامه مى دهد: با اين وجود هيچ نيرويى را اخراج نكرده ايم، اما شركت، تعطيل 

شده و نيروهاى كار فعالً بيكار مانده اند تا تكليف روشن شود.
وى با بيان اينكه بدهى بيمارستان ها و دانشگاه هاى علوم پزشكى توان مالى اين شركت 
را از بين برده و ما را فلج كرده اســت، مى افزايد: شــركت دستكش حرير اروميه جزو 

بزرگ ترين شركت هاى استان بوده و نيازمند توجهات ويژه است.
وى ادامه مى دهد: واحد دستكش حرير اروميه بيشتر دستكش پزشكى توليد مى كرد و 
با فعاليت در هر سه نوبت به كار خود ادامه مى داد، اما پرداخت نشدن بدهى ها از طرف 

دانشگاه هاى علوم پزشكى منجر به بروز اين مشكل شده است.
فرج زاده ضمن اشاره به مظلوم واقع شدن كارگران شركت دستكش حريراروميه اظهار 
مى كند: شركت دستكش حرير اروميه متعلق به كل ايران است و مطالبات ما نيز مربوط 
به سرتا سر كشور مى شود. از اين رو در حال حاضر 500 نفر از نيروهاى شركت بالتكليف 

هستند و قرارداد آن ها تمديد نشده است.
مديرعامل شركت دستكش حرير اروميه با تأكيد بر اينكه تا زمانى كه اين مشكل حل 
نشــود، بالتكليفى كارگران پابرجاست، تصريح مى كند: افزون بر دو سال است كه اين 

شركت در دريافت طلب خود از بيمارستان ها ناتوان مانده است.
وى ادامه مى دهد: در شــرايطى كه خود شركت دستكش حرير اروميه داراى سرمايه 

است، اما براى پرداخت حقوق كاركنان و كارگران به اجبار، وام دريافت مى كنيم.

  دانشگاه علوم پزشكى نقشى ندارد
با اينكه مديرعامل شركت دستكش حرير اروميه بخشى از نامه نگارى هاى اين شركت را 
با دانشگاه علوم پزشكى آذربايجان غربى معرفى مى كند و از اين دانشگاه طلبكار است، 
اما رئيس دانشگاه علوم پزشكى آذربايجان غربى عنوان مى كند كه اين دانشگاه نقشى در 

تعطيلى كارخانه دستكش حرير ندارد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى آذربايجان غربى در اين راستا مى گويد: كل بدهى ما به 
اين واحد توليدى، 474 ميليون تومان اســت و اين امر نمى تواند، باعث تعطيلى يك 

كارخانه شود.
جواد آقازاده با اشــاره به اين موضوع كه برخى از افراد در شــبكه هاى اجتماعى، عامل 
تعطيلى اين كارخانه را دانشــگاه علوم پزشكى آذربايجان غربى معرفى كرده اند، ادامه 

مى دهد: اين موضوع بسيار دور از انصاف است. 
وى بيان مى كند: دانشــگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى آذربايجان غربى 
650ميليــارد تومان طلب بويــژه از بيمه ها و 420 ميليارد تومــان بدهى به نهادها و 

شركت هاى مختلف دارد. 

  27 بيمارستان در فهرست بدهكاران 
رئيس ســازمان صنعت،معدن و تجارت اســتان آذربايجان غربى نيز با بيان اينكه 27 
بيمارستان سراسر كشور به شركت توليدى دستكش حرير ايران بدهكار هستند، بيان 
مى كند: بدهى بيمارستان ها و دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور به اين كارخانه افزون بر 

17 ميليارد تومان است.
جعفر صادق اسكندرى با اشاره به توليدات شركت دستكش حرير مى افزايد: اين شركت 
به توليد دستكش هاى خانگى، كارگرى، صنعتى و جراحى مى پردازد و بيشتر فروششان 
نيز درخصوص دستكش هاى جراحى به بيمارستان هاى سراسر كشور است كه متأسفانه 

در فروش به بيمارستان هاى كشور در برگشت پول خود دچار مشكل شده اند.
وى در خصوص مشــكل برگشت پول شركت دســتكش حرير ابراز مى كند: مشكل 
بازگشت پول مختص به امسال نبوده و در طول يك ونيم سال گذشته، اين مشكل براى 

كارخانه دستكش حريرايجاد شده است
وى با اشاره به اينكه عموم كاركنان اين شركت را خانم ها تشكيل مى دهند، مى گويد: 
اين واحد داراى هيچ گونه بدهى بانكى و مالياتى نيست و از جمله واحدهايى بوده كه با 
سرمايه گذارى خود فعاليت داشته و هرساله نيز فعاليت هاى خود را توسعه مى داده و در 

زمينه بازسازى، نوسازى و خريد ماشين آالت جديد اقدام كرده است.
وى بيان مى كند: با پيگيرى هاى صورت گرفته از سوى استاندار و نيز صنعت و معدن، 
مشكل شركت دستكش حرير در حال پيگيرى است و با وزير بهداشت و وزير صنعت 
و معدن هم براى بررســى مشــكل اين واحد و كمك رسانى به بازپس گيرى بدهى از 

بيمارستان هاى كشور مكاتبه شده است.

به دليل معوقات بيمارستانى 

دستكش حرير ايران دستش از كار كوتاه شد

مديركل تأمين اجتماعى ايالم گفت: مشكل بيمه ايســنا: مديركل تأمين اجتماعى ايالم گفت: مشكل بيمه ايســنا: مديركل تأمين اجتماعى ايالم گفت: مشكل بيمه 

در هفت ماه نخست 
امسال 7579 هكتار 

از منابع ملى دچار 
حريق شدند كه شايد 

اگر امكانات اطفاى 
حريق در اين مناطق 

مهيا مى شد، عمق 
خسارت كمتربود 
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همدان  پس از كاوش هــاى روزهاى اخير 
در ميــدان امام، اليه هــاى گوناگونى با آثارى 
از دوره هــاى مختلف تاريخى كشــف شــد. 
كارشناســان بر اين باورند كه قدمت اين آثار 
از دوره ســلوكى و اشكانيان آغاز مى شود و تا 

دوره هاى اسالمى و معاصر را در بر مى گيرد. 
از جمله ايــن آثار دو تابوت اســت كه گفته 
مى شــود، قدمت آن هــا به دوره اشــكانيان 
مى رســد. اين آثار پس از آن كشــف شد كه 
شــهردارى همدان در ميدان مركزى شــهر 
گودبردارى هايى براى ايجاد پياده راه انجام داد.
براســاس تجربه هــاى پيشــين و اتفاق هاى 
مشــابه مانند محوطه«آقاجانى بيك» از روز 
اول اين نگرانى وجود داشت كه ممكن است، 
شهردارى باعث تخريب اين محوطه باستانى 
شود و برخورد كاركنان شهردارى با عكاسان 
و بى توجهى به ميراث فرهنگى اين نگرانى ها 

را تشديد كرد. 
در پى ايــن برخوردها هنرمنــدان و فعاالن 
مدنى بار ديگر دست به قلم شدند تا با نوشتن 
بيانيــه اى نگرانى هاى خــود را از تخريب آثار 
تاريخى شهر بويژه آنچه در ميدان امام اتفاق 

افتاده به مديران ارشد همدان بيان كنند.
آن ها به عنــوان نمايندگان افــكار عمومى، 
خواستار حفظ اين آثار در قالب يك سايت موزه 

در محوطه پياده راه ميدان شدند. 

 فضاى مجازى و شايعه ها
در روزهاى نخست كاوش ها در ميدان امام به 
دليل ارائه نشــدن گزارش از سوى سرپرست 
كاوش ها، شايعه هاى زيادى در فضاى مجازى 
منتشر شد و گاهى افراد غيركارشناس نيز در 

اين زمينه اظهار نظر كردند. 
على مالمير مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى اســتان با اشاره به اين 
شايعه مى گويد: همه آنچه در فضاى مجازى 
دربــاره محوطه ميدان امام منتشــر شــد، 
واقعيــت ندارد و تا نهايى شــدن نظر كميته 
باستان شناسى بايد صبر كنيم تا متوجه شويم 

اين آثار مربوط به چه دوره هايى است. 
او مى گويد: يكى از نگرانى ها اين است كه قبل 
ازاينكه باستان شناسان و كارشناسان در چنين 
مواردى نظر بدهند، افراد غيركارشناس صحبت 
مى كنند و به شايعات دامن مى زنند از آنجا كه 
تصميم گيرى در اين زمينه ها زمانبر اســت، 
نمى توان هر روز اخبار در اختيار شــهروندان 

گذاشــت و به نظر من نيــازى هم به اين كار 
نيست، اما به هر حال شايعات ايجاد مى شود. 

ما محدوديتى از نظر انتشــار اخبار اين اتفاق 
نداريم، اما شهروندان دغدغه مند نيز بايد اخبار 

را از مجارى تخصصى دنبال كنند.

 مطالبه دوستداران ميراث فرهنگى
پس از انتشــار خبرها و شايعه هاى گوناگون 
كه داللت بر مخالفت برخى مسئوالن با ايجاد 
ســايت موزه و احتمال بتن ريزى روى اين آثار 
داشت، شــمارى از هنرمندان و فعاالن مدنى 
استان بيانيه اى منتشر كرده و خواستار حفظ 

اين آثار ارزشمند شدند.
آن ها پيشــنهاد دادند تا آثــار و فضاى كاوش 
شده در قالب يك سايت موزه حفظ شود و با 
عايق كارى اطراف آن، با يك پوشش شيشه اى 
در معرض بازديد عموم قرار گيرد تا گردشگران 
با نمونه اى از شــيوه زندگى دوره هاى مختلف 
در اين شهر تاريخى آشنا شوند. همچنين در 
ادامة سنگفرش كردن و پياده راه سازى، حفارى 
كمترى صــورت بگيرد و از حفــارى عميق 
خوددارى شود تا اين ميراث با دخل و تصرف 

كمترى براى آيندگان باقى بماند.
تصميم عجوالنه مسئوالن در چنين اتفاقاتى 
نتيجه زيانبارى را در پى داشته و اگر مسئوالن 
از چنين ظرفيتى براى توســعه گردشــگري 

در شــهر غفلت كنند، آماج سرزنش آيندگان 
قــرار خواهند گرفت. ما از مديران مى خواهيم 
از تجربه كشــورهاى ديگر در ساخت سايت 
موزه هاي شهري، استفاده كنند، به خواست و 
مطالبه شهروندان احترام بگذارند و اين فرصت 

طاليى را از دست ندهند.

 توسعه گردشگرى 
مجتبى جواديه كارشــناس ارشد گردشگرى 
و فعــال مدنى با اشــاره بــه ظرفيت موجود 
در ميــدان مركزى شــهر در زمينه توســعه 
گردشــگرى مى گويد: در كشورهاى پيشرفته 
از كوچك ترين فرصت ها براى جذب گردشگر 
استفاده مى كنند، ما دراين فرصت پيش آمده 
كه كمتر شــهرهاى جهان رخ مى دهد، بايد 

هوشمندانه تر عمل كنيم.
وى بيان مى كند: با توجه به اينكه در مركز شهر 
و يكى از پرتردد ترين فضاهاى شهرى چنين 
يافته اى از دوران باستان، پيدا شده، مى توانيم 
جداى از حفظ ميراث باســتانى ازاين فرصت 
براى توسعه فضاهاى گردشگرى استفاده كنيم. 
ايجاد سايت موزه شيشه اى در ميدان مركزى 
مى تواند به برند تاريخى همدان كمك كند و 
نقطه عطفى در پروژه پياده راه ســازى مركز 
شهر شــود و همچنين به جاذبه قابل بازديد، 

ارزشمند و جالبى تبديل شود.

 ايجاد موزه 
مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى نيز بيان مى كنــد: به ايجاد 
عالقمند  ميــدان  محوطه  در  ســايت موزه 
هســتيم و اين موضوع را با اعضاى شوراى 

شهر و مديريت شهرى مطرح كرده ايم. 
وى ابراز مى كند: ايجاد اين ســايت موزه هم 
به لحاظ علمى و هم به لحاظ فرهنگى براى 
همدان بسيار مهم اســت و به نمايش آثار 
كشف شــده از اين محوطه نيز بسيار كمك 

مى كند. 
وى مى افزايد: شهروندان در چنين شرايطى 
حــس خواهند كــرد كــه در مكانى قدم 
مى زنند كه يك تاريخ چند هزار ساله در آن 
نهفته اســت. بنابراين از نظر گردشگرى نيز 

بسيار جذاب خواهد بود.
مالميــر ادامــه مى دهــد: عالوه بــر ايجاد 
سايت موزه، گزينه هاى ديگرى نيز در دست 
بررســى اســت؛ براى مثال مى توان اشياى 
كشف شــده را به بخش ديگرى از پياده راه 
منتقــل كرد و به نمايش گذاشــت و حتى 
آثارى را كه قبًال و در ســال هاى گذشــته، 
كشــف شــده هم به نمايش گذاشت. همه 
اين هــا نياز به بررســى هاى دقيق و علمى 

دارد.

��راث ���نگ
 «مشق صلوات» 

با حضور 300 هنرمند خوشنويس

تهران: همايش «مشــق صلوات» با حضــور بيش از 300 
هنرمند خوشنويس سه شنبه 14 آذر در فرهنگسراى بهاران 

برگزار مى شود. 
اين سومين همايش خوشنويسى «مشق صلوات» است كه با 
هدف افزايش سطح معنويت در جامعه از طريق يادآورى ذكر 
صلوات، ايجاد بسترى مناسب براى انديشيدن و تعمق جامعه 
هنرى كشور به ابعاد شخصيتى پيامبر اكرم (ص) و خلق آثار 
هنرى به منظور پاسداشت معنا و مفهوم ذكر صلوات همزمان 
با سالروز ميالد حضرت محمد مصطفى (ص) امروز از ساعت 

14 تا 17 در فرهنگسراى بهاران برگزار مى شود. 
بيش از300 هنرمند در اين همايش با آثار خوشنويســى در 
گرايش هاى؛ نستعليق، ثلث، شكسته هاى نستعليق، نسخ و 
نقاشى خط حضور دارند. همچنين نمايشگاهى از آثار برگزيده 

هنرمندان در سال هاى گذشته به نمايش گذاشته مى شود.
عالقه مندان با حضور در اين همايش مى توانند به صورت زنده 
و كارگاهــى متن دعاى صلوات (اللهم صل على محمد و آل 
محمد) را كه توسط هنرمندان خوشنويسى مى شود را ببينند.
ســومين همايش خوشنويسى «مشــق صلوات» با حضور 
استادان شناخته شده اين حوزه و هنرمندان جوان، امروز از 

ساعت 14 تا 17 در فرهنگسراى بهاران برگزار مى شود.

 كالس هاى درس بوشهر به «كتابخانه 
كالسى» تجهيز مى شود 

بوشهر:معاون آمــوزش و پرورش بوشهر با تأكيد بر فرهنگ 
مطالعه كتاب هاى غيردرسى گفت: كالس هاى درس مقاطع 

ابتدايى استان به كتابخانه كالسى تجهيز مى شوند. 
محمود قاســمى اظهار داشــت: به منظور عالقه مند كردن 
دانش آموزان به فرهنــگ مطالعه و كتابخوانى، 3000 جلد 
كتاب غيردرســى به صورت رايگان در اختيار مدارس استان 

قرار داده شد.
وى بيان كرد: در زمينه تجهيــز وغنى كردن كتابخانه هاى 
كالســى بهتر اســت از خود دانش آموزان كمك بگيريم و 
تعويض كتاب هاى هر كالس مى تواند ايده خوبى براى استفاده 

بهتر دانش آموزان از كتاب و تنوع آن باشد.

نگرانى دوستداران ميراث فرهنگى از محوطه تاريخى پديدار شده 

كشف66 گور باستانى در شهرسوخته هگمتانه اى ديگر در همدان سر از خاك برآورد
سيستان وبلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان:  سرپرست هيئت كاوش شهرسوخته 
زابل گفت:درمحوطه باستانى شهرسوخته 66 گور باستانى كشف 
و شناســايى شد.ســجادى با بيان كشــف66 گور باستانى در 
شهرسوخته گفت: يكى از قبور، قبر سردابه اى متعلق به بانويى 
اســت و در آن 45 شىء شامل كوزه و سفال دفن شده بود.وى 
بيان كرد: يكى از اشياى ديگر درون قبر يك خمره است كه از آن 
به عنوان (خميرو) يعنى محل نگهدارى مايع ترش خمير براى 
پخت نان اســتفاده مى شده است.سجادى تصريح كرد: از نتايج 
شاخص ديگر اين فصل هم كشف قبر يك ميمون كوچك نابالغ 
است.وى گفت: در قبر اين ميمون كه نام «ماكاكا» به آن داده ايم، 
يك كوزه دفن شــده بود كه نشان مى دهد تدفين اين ميمون 
با تشريفات خاصى انجام شده است.انريكو آس كالونه پروفسور 
باستان شناسى دانشگاه سالنتو لچه ايتاليا نيز گفت: شواهد نشان 
مى دهد، توليد ســنگ هاى مرمرى و اشيايى از سنگ الجورد و 
فيروزه در شهر سوخته مرسوم بوده است.فصل شانزدهم كاوش 

شهر سوخته از چهارم آبان ماه امسال آغاز شده بود.

جاده هاى گردشگرى اردبيل در انتظار رونق 
اردبيل: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اردبيل گفت: جاده هاى گردشــگرى اســتان بايد با اولويت 

تكميل شده و به بهره بردارى برسد. 
كريم حاجى زاده اظهار داشت: گردشگرى محور توسعه استان 
اردبيل است و آماده سازى زيرساخت ها براى رونق آن ضرورى 

است كه اميدواريم اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.
حاجى زاده، بهبود محورهاى مواصالتى شمال استان، تكميل 
بزرگراه اردبيل- مشــگين شــهر در مركز استان و توجه به 
محورهاى مواصالتى گردشگرى در جنوب استان، از جمله 
ماجوالن- ماسوله و گيلوان- ماسال را خواستار شد و تصريح 
كرد: بايد به تمامى اين موارد اهميت ويژه اى داده شــود تا 

مشكالت و موانع توسعه استان در اسرع وقت برطرف شود.
وى با بيان اينكه عمده تمركز ســفر گردشــگران به استان 
اردبيــل در عرض جغرافيايى اســتان اســت، اظهــار كرد: 
زيرســاخت راه مى تواند به توزيع جغرافيايى گردشگرى از 
شمال تا جنوب استان منجر شــود كه بايد اين موضوع به 
عنوان يك اصل اساســى در دستور كار قرار گيرد تا بتوانيم 

مشكالت موجود را به حداقل برسانيم.
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عمده ترين مشكالتى 
كه در بين نخلداران 

وجود دارد، 
تميزكردن و تأمين 
سموم است. براى 

رفع مشكالت به 
جهاد كشاورزى 

مراجعه كرده ايم، 
اما هيچ گونه جوابى 

دريافت نكرده ايم

بــرش

نيم نگاهگزارش

اردبيل شهرســتان پارس آباد مغان در شــمال 
اردبيل و در نوار مرزى جمهورى آذربايجان قرار دارد.
عمليــات ســاخت بيمارســتان 120 تختخوابى 
شهرســتان پارس آباد كه اخيراً به 160 تختخوابى 
افزايش يافته در حالى دهمين ســال خود را سپرى 
مى كند كه در آغاز ساخت اين پروژه ملى اعالم شده 
بود كه روند تكميل و تجهيز آن تا پايان ســال 92 

طول خواهد كشيد!
اين بيمارســتان كــه از زمان كلنــگ زنى تاكنون 
مســئوليت دو وزير، سه استاندار، پنج فرماندار و دو 
دولــت را تجربه كرده، شــامل بخش هاى جراحى، 
داخلى، زنان و زايمان و كودكان، بخش هاى مراقبتى 
سى سى يو و اى سى يو، بخش تشخيصى، اورژانس 
و درمانگاه بوده و از جمله پروژه هاى بيمار شهرستان 

بوده كه اسير وعده هاى نافرجام شده است.
اين بيمارســتان كه جزو طرح هاى مهر ماندگار و از 
مصوبات ســفرهاى اســتانى دولت نهم و دهم بود، 
عمليات ساخت آن از سال 87 شروع شد و در حالى 
كه به گفته وزير اســبق راه و شهرسازى دولت دهم 
اين بيمارستان تا پايان سال92 به بهره بردارى برسد، 
اما على رغم اين وعده وزير، بيمارستان نه تنها تا سال 
92 تكميل نشد، بلكه اين پروژه بعد از چندين سال 
96 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و قرار است تا پايان 

آذر ماه امسال به بهره بردارى برسد.

 حال وخيم اورژانس
اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) پارس آباد مغان 
اين روزها شلوغ و پر ازدحام است و حالش مثل حال 
بيماران بد حالى است كه به آن ها مراجعه مى كنند. 
البته شايد نسبت به چند سال قبل و حتى چند ماه 

قبل بهتر شده باشد، اما هنوز حال خوبى ندارد.
كمتر كســى پيدا مى شــود كه گذرش به اورژانس 
بيمارستان امام خميني (ره) پارس آباد افتاده باشد 
و بدون هيچ گاليه و انتقــادى و با رضايت كامل از 
آن جا بيرون رفته باشد. مردم گاليه دارند؛ همراهان 
بيمار يا خود بيمارانى كه شــب و نيمه شب، به اين 
اورژانس  رفته و يا با شــلوغى بيش از حد اين مركز 

روبه رو شده اند.
مردم خيلى وقت ها از نبود پزشــكان متخصص هم 
در اين اورژانس گاليه مى كنند، از اينكه ســاعت ها 
بايد منتظر باشــند تا پزشك، بيمارشان را ويزيت و 

تعيين تكليف كند.

يكى از دغدغه هاى بيماران اورژانس بيمارستان امام 
خمينــي(ره) نيز ايســتادن در صف هاى طوالنى و 
ساعت ها انتظار براى دريافت نوبت از پزشك معالج 
اســت چراكه براى دريافت نوبت، شــبانه به  صف 
مى ايستند و اين در حالى است با پيشرفت فناورى و 
اينترنتى شدن سيستم نوبت دهى، مردم ديگر نبايد 

دغدغه اى براى گرفتن ويزيت پزشك داشته باشند.

 كمبود در بيمارستان 
با اينكه طي ســال هاي اخيــر در زمينه افزايش 
درمانگاه، ســاخت بيمارســتان 160 تختخوابى 
شهرســتان پارس آباد با شتاب نسبتاً مطلوبى در 
حال تكميل اســت، اما كمبود امكانات پزشــكى 
از قبيل دســتگاه ام.آر اى پزشــك هاي متخصص 
و نبود پزشــك زن ســونو گرافى صدمات جبران 
ناپذيرى را به توســعه شهرستان وارد كرده است 
به طوري كه شهرســتاني كه با بيش از 200 هزار 
نفر جمعيت بيش از 100 روســتا را در دل خود 
جاى داده است، متأسفانه از لحاظ امكانات مناسب 
پزشكى برخوردار نيست؛ شهرى كه از يك طرف 
جوالنگاهى براى تصادفات پى در پى به دليل قرار 
گرفتن در يك مســير ترانزيــت راه هاى ارتباطى 
اســت و از طرف ديگر غــرق در زد و خوردهاى 

طايفه اى!

 مطالبه مردم و مسئوالن 
بنا بر گفته فرماندار، ايجاد بخش مراقبت هاى ويژه 
نوزادان و به كارگيرى پزشــكان متخصص و توسعه 
فضا و تجهيزات بيمارستان ارس اصلى ترين مطالبه 
افراد تحت پوشــش بيمــه تأميــن اجتماعى اين 

شهرستان است.
اكبر صمدى در اين خصوص مى گويد: متأسفانه آمار 
تصادفات فوتى و جرحــى در جاده هاى مواصالتى 
شهرســتان پارس آباد و ســاير حوادث مى طلبد تا 
تخت هاى اى. ســى. يــو در بيمارســتان هاى اين 

شهرستان افزايش يابد.
وى از نبود دستگاه ام. ار. اى و پزشك هاى متخصص 
در بخشهاى مختلف بيمارستان امام خمينى (ره) 
اين شهرســتان انتقاد كرده و مى افزايد: بايد براى 
رفع مشكل اشــخاصى كه از قشر ضعيف جامعه 
بــوده و دچار بيمارى شــديد هســتند، چاره اى 

انديشيده شود.

انتظار از استاندار 
تكميل بيمارســتان تازه ساخت كه بنا بر گفته امام 
جمعه پارس آباد حتى نيروهايش از قبل اســتخدام 
شده اند و چهار بانده كردن جاده مواصالتى پارس آباد 
از مطالبات اصلى مردم از بهنام جو اســتاندار جديد 

اردبيل است.

اهواز- حديث كريمى  شهرســتان شــادگان 
بــه عنوان شهرســتان نخل و خرما معروف اســت. 
شهرســتانى كه مردمش وقتى پــس از ماه ها تالش 
در انتظار محصول مى نشــينند با مشكالتى از جمله 
بى ثمرى درختان، كيفيت كم محصول و يا خشك 
شــدن آن روبه رو مى شوند. وقتى به خانه هاى مسير 
راه در شــهر و روستاها نگاهى مى اندازيم، دست كم 
دو تا سه درخت خرما را در حياط هاى آن ها مشاهده 
مى كنيم. نخل از ارزش بسيارى براى اهالى شهرستان 
شادگان و مردم خوزستان برخوردار است به گونه اى 
كــه آن را مقدس مى دانند و اگــر اين درخت قطع 
شــود، گويى يك انســان به قتل رسيده است.دهيار 
روســتاى الغزالن شهرستان شادگان عنوان مى كند: 
عمده ترين مشكالتى كه در بين نخلداران وجود دارد، 
تميزكردن و تأمين سموم است. براى رفع مشكالت 
به جهاد كشــاورزى مراجعه كرده ايم، اما هيچ گونه 
جوابى دريافت نكرده ايم.حرپورحزبه با اشاره به اينكه 
بازار توليدات خود شهرســتان شــادگان و شهرهاى 
اطراف به صورت مســتقيم در دست تجار يا دالالن 
است، مى افزايد: بيشترين اســتفاده اى كه از درخت 
نخل مى شــود از محصول خرماى آن خواهد بود.وى 
مى گويد: تنها امتيازى كه به ما در ارتباط با نخلدارى 
مى دهند، بيمه اســت كه آن هم هزينه زيادى دارد. 
اين بيمه به شكل ســاالنه است، ولى به علت اينكه 
برخى از كشاورزان نخلستان هايشان ثمره اى نمى دهد 
و هزينه پرداختى براى بيمه آن ها زيادتر از بهره آن ها 
است، قيد بيمه كردن درخت ها را مى زنند.پور حزبه با 
اشاره به اينكه زمين هاى روستا زير نظر شركت تعاونى 
توليد هســتند و از پمپاژ شركت بستگى به تشنگى 
زمين آبيارى مى شود، اظهار مى كند: مثالً هر 10 روز 
يا بيشتر يك دفعه و در موقع آبيارى تمام زمين زير 
كشت آبيارى مى شوند كه حدود آن خيلى زياد است.

400 هزار نخل شادگان بر اثر بى آبى از بين 
رفته است

نماينده مردم اســتان خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبرى در مراســم توديع و معارفه مديركل سازمان 
بنادر و كشــتيرانى خوزستان با بيان اينكه از رهگذر 
اين سياست هاى غلط به استان خوزستان جفا شده 
اســت، عنوان مى كند: آب هاى خدادادى اين منطقه 
را به جاهــاى ديگر منتقل كرده اند كــه 600 هزار 
هكتار كانون فعال ايجاد ريزگردها يكى از نتايج اين 

سياست هاى غلط است.
آيت اهللا محسن حيدرى با اشاره به 
اينكه وزارت نيرو خوزستان را فلج 
كرده اســت، تصريح مى كند: 400 
هزار نخل شــادگان بر اثر اين بى 
آبى از بين رفته اســت، مردم آن 
مناطق به حاشيه شهرها مهاجرت 
كرده انــد، البتــه خواب هاى آن ها 
براى خوزستان تمامى ندارد، خواب 
جديدى براى خوزستان ديده اند كه 
وضعيت از اين هم بدتر خواهد شد.

او اضافه مى كند: از 18 ميليارد متر 
مكعب آب مورد نياز حوزه آب ريز 
كارون و دز فقط 8 ميليارد مصوب 
كرده اند، كرخــه را از بين خواهند 
برد و فقــط 15 درصد از آب مورد 
نيازش را برايش مصوب كرده اند در 
حوضه آبريز هنديجان يك سوم نياز 

آبى منطقه برايشان درنظر گفته شده است.

 نابودى نخلستان ها مساوى است 
با مهاجرت مردم روستاها

نماينده مردم شهرستان شادگان در مجلس شوراى 
اســالمى با اشاره به اينكه اكنون نخلستان هاى ما در 
حال از بين رفتن هستند، عنوان مى كند: حيات نخل 

به آب است و آب نباشد، نخلى هم 
نيســت. اكنون رودخانه جراحى 

تقريباً خشك است.
حجت االســالم مجيــد ناصرى 
نژاد مى افزايــد: در مورد رودخانه 
جراحى امســال با تمام تالش ها، 
اصــرار و پيگيرى هــا و مصوبات 
شــوراى تأمين و نظر استاندار و 
همه مســئوالن واقعاً نتوانستيم 
سهميه نخلستان و تاالب شادگان 
را دريافــت كنيــم و مــا از اين 

وضعيت ناراحت هستيم.
حجت االسالم ناصرى نژاد تأكيد 
شــوراى  مجلس  در  مى كنــد: 
اســالمى چنديــن بــار درباره 
آب ســخنرانى كــرده و تذكر 
هــم داده ايم، هم در جلســات 
حضورى و هم جلسات عمومى، 
اما گوشــى بدهكار نيست. اصًال گفتيم، مقدارى از 
حقابه تاالب شادگان را كمى از كارون جبران كنند 
كه دنبال نشــد و ما از اين جهت گله مند هستيم.

او در پايان با اظهار تاســف از اوضاع كنونى تأكيد 
مى كند: مردم شادگان مأيوس شده اند و اكثر آن ها 
تصميم گرفته اند كه نخلســتان ها را رها كرده و از 

روستاها و حتى شهر مهاجرت  كنند.

مردم در انتظار افتتاح بيمارستان 160 تختخوابى
مرگ نخل ها مرگ سرزمين شادگان استحال اورژانس پارس آباد مغان ناخوش است
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در جلسه شوراى شهر اعالم شد

رونمايى از طرح جامع مشهد و افزايش بهاى نقدى استفاده از اتوبوس
هنگامه طاهرى  در نهمين جلســه علنى 
شوراى شهرمشهد كه روز گذشته برگزار شد، 
بنا شد براى تشويق همشهريان به استفاده از 
«مشــهدكارت» بهاى نقدى استفاده از خطوط 

اتوبوسرانى دو برابر شود.
طبق اين مصوبــه، هزينه پرداخت خدمات 
خطوط اتوبوســرانى به صــورت نقدى، 10 
هزار ريال براى خطوط درون شــهرى و 15 

هزار ريال براى خطوط حومه تعيين شد.
عالوه بر اين حيدرى رئيس شــوراى شهر 
مشــهد اعالم كــرد: براى مناسب ســازى 
حمل ونقل و تســهيل عبور و مرور معلوالن 
در روزهــاى آينده نشســت تخصصى براى 
بررســى مشــكالت آن ها برگزار مى شود تا 

خدمات بهترى به اين قشر ارائه شود.
شهردار مشهد در اين نشست از رونمايى طرح 
جامع اين شهر خبر داد و گفت: اين طرح در 

هفته آينده رونمايى و براى اجرا به دستگاه ها 
و سازمان هاى مربوط ابالغ مى شود. 

شهردار مشــهد ادامه داد: همچنين اولين 
گام به سمت شهر هوشمند در اين كالنشهر 

برداشــته شــد و در هفته جارى كيف پول 
الكترونيك عملياتى مى شود.

تقى زاده خامسى افزود: با فعال شدن كيف 
پول الكترونيك تمام پرداخت هاى مربوط به 
شهردارى نظير بهاى خدمات ناوگان حمل 
و نقــل عمومى از طريــق تلفن هاى همراه 

امكان پذير مى شود. 
وى گفت: همزمان با رونمايى از اين كيف پول، 
500 هزار شهروند مشهدى در مرحله نخست 
زير پوشــش طرح قرار مى گيرند، اما آمادگى 
الزم براى زير پوشــش بردن همه شهروندان 
وجود دارد.  در اين جلســه از خداداد عزيزى، 

قهرمان ارزنده ملى تجليل شد.
در اين نشســت كه بــا حضــور مديركل 
بهزيســتى خراســان رضوى برگزار شد از 
«فرشــته تنهايى» توان ياب برجسته مشهد 

نيز به مناسبت روز معلوالن قدردانى شد.

آب و �وا
 استمرار افزايش دما در خراسان رضوى

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: با تضعيف 
جريانات ســرد شمالى بر روى اســتان انتظار مى رود تا روز 
پنجشنبه دماى هوا در غالب نقاط با شيب ماليمى افزايش و 
در ساعات عصر و شب امروز و فردا احتماال بارش هاى خفيف 
و پراكنده اى در نواحى كوهستانى واقع در نيمه شمالى استان 

انجام شود.
كمينه و بيشينه دماى هواى مشهد نيز براى امروز سه شنبه به 

ترتيب 4- و 9 د رجه سلسيوس پيش بينى مى شود.
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روز گذشته اتفاق افتاد

 اعتراض كارگران كارخانه كاشى طوس 
قوچان به حقوق معوقه 2 ساله

هادى زهرايى: روز گذشــته جمعى ازكارگــران كارخانه 
كاشى طوس قوچان به نشانه اعتراض در خصوص پرداخت 
نشــدن حقوق و بيمه در مقابل اين كارخانه تجمع كردند. 
على حســين براتى مقدم رئيس شــوراى كارگرى كارخانه 
كاشى طوس در پاسخ به سؤال خبرنگار ما در خصوص علت 
تجمع گفت: 190 نفر اين كارگران در مجموع، 2 سال است 
كه حقوق خود را دريافت نكرده اند و از تير ماه ســال جارى 
بيمه آن ها پرداخت نشده است كه اين موضوع سبب گاليه 
كارگران شده است. وى ادامه داد: مديران اين كارخانه طى 
ماه هاى اخير در جلساتى كه با مسئوالن داشته اند وعده هايى 
داده كه تا كنون هيچ كدام محقق نشــده اند و طى سه روز 
گذشته موضوعات كارگرى را به گوش مسئوالن شهرستان 
رســانده ايم. براتى مقدم در خصوص توليدات اين كارخانه 
نيز گفت: محصوالت ايــن كارخانه در خط توليد به فروش 
مى رسد؛ اما خبرى از پرداخت حقوق ها نيست و به دليل نبود 
مواد اوليه و پرداخت نشــدن حقوق و بيمه آن ها خط توليد 
سه روز است كه متوقف شده است و كارگران تنها به حضور 
در كارخانه اكتفا مى كنند. روزنامه قدس پيگير مشكالت اين 

كارخانه خواهد بود.

روز گذشته در فضايى صميمى انجام شد
 خدا قوتى پسران معلول «مركز توانبخشى 

آسايش» مشهد به خبرنگاران قدس

هاشم رسائى فر: با وجود اينكه يكشنبه گذشته مصادف بود 
با روز جهانى معلوالن و خيلى ها از جمله مســئوالن حداقل به 
واســطه نامگذارى اين روز يادى از اين قشــر جامعه كردند، اما 
ديروز تعدادى از معلوالن مركز توانبخشى حرفه آموزى پسران 
باالى 14 سال آسايش مشهد به همراه مسئوالن اين مركز ما را 

غافلگير كردند و ميهمان تحريريه قدس شدند.
مهدى، امين و على به همراه خواهران قدوسى كه مديريت اين 
مركز را برعهده دارند چند دقيقه اى در فضاى رسانه اى مؤسسه 
فرهنگى قدس گشتى زدند و با اهداى شاخه هاى گل و محبتى 

تحسين برانگيز از زحمات همكاران رسانه اى ما قدردانى كردند.
مهدى كه بزرگ تر از على و امين است همين اربعين گذشته با 
پدر و مادرش به زيارت امام حسين(ع) مشرف شده است با همان 
لحن صميمانه اش برايمان از زيارتش تعريف كرد و از آرزويى كه 
هميشــه براى مدير مجموعه دارد، گفت. على هم كه 11 سال 
است در مركز آسايش صبح را به شب مى رساند، گفت كه شغل 
پزشكى را دوست دارم و پلو مرغ غذاى مورد عالقه اش است. امين 
هم عاشــق امام رضا(ع) است و هر زمان كه فرصتى پيش بيايد 
دوست دارد به حرم برود. او اين قول را هم به ما داد اين بار كه به 
حرم مشرف شد براى ما هم دعا كند. غذاى دوست داشتنى امين 

هم مثل على پلو مرغ است.
قدوســى، مدير مركز توانبخشى حرفه آموزى پسران باالى 14 
سال آسايش نيز با اشاره به نگهدارى 32 پسر معلول ذهنى در 
اين مركز گفت: با وجود اينكه صنايع دستى خوب و قابل توجهى 
در مركز ما توسط مدد جويان ساخته مى شود، اما ما اجازه نداريم 
اين كارهاى زيبا را براى فروش در معرض ديد عموم قرار دهيم! 
او همچنين به موضوع نداشــتن حامى مالى مستقيم در بحث 
كمك به اين مركز اشاره كرد و اظهار داشت: به جز يارانه اى كه از 
سوى بهزيستى به مركز ما داده مى شود و آن هم 380 هزار تومان 
در ماه اســت از هيچ جاى ديگرى به ما كمك نمى شود و مابقى 
هزينه ها شخصى و با همكارى اقوام و دوستان خيرى كه داريم 
پرداخت مى شود. قدوسى خدمت به معلوالن ذهنى مركز آسايش 
را براى خودش وظيفه مى داند و انگيزه اش براى اين كار را عشق 
به قشرى از جامعه كه كمتر به آن ها توجه مى شود اعالم مى كند.
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رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت:
بزرگ ترين مركز عرضه توليدات خراسان رضوى

درعمان راه اندازى مى شود
فاطمه معتمدى رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى گفت: بزرگ ترين مركز عرضه و توليدات 
استان با هدف گسترش صادرات در مجتمعى به وسعت 

5000 مترمربع در كشور عمان راه اندازى مى شود. 
حسينى با اشاره به روابط خوب اقتصادى ايران و عمان 
اضافه كرد: خراســان رضوى نياز بــه بازارهاى جديد 
صادراتــى دارد از ايــن رو قطر،عراق،عمان و روســيه 
كشــورهاى هدف، خانه صنعت، معدن و تجارت براى 

توسعه تجارت است.
وى با بيان اينكه درشرايط ركود حاكم براقتصاد كشور صادرات صنعتى تنها راه برون رفت 
از وضعيت موجود است، گفت:عمان مى تواند كشور و بويژه خراسان رضوى را به يك بازار 

مصرف 500 ميليون نفره متصل كند.
وى گفت:طى 10 ســال گذشته ظرفيت توليد در كشور دوبرابر شده است، اما متأسفانه 
قدرت خريد مردم نصف شــده است؛ بنابراين تنها راه نجات توليد،جلوگيرى از تعطيلى 
كارخانجات ورسيدن به ظرفيت اسمى واحد هاى صنعتى،تقويت قدرت خريد مردم در 
داخل وتمركز برمقوله صادرات اســت. وى با اشاره به اســتقبال دولت عمان از فعاالن 
اقتصادى ايران بويژه خراسان رضوى تصريح كرد: پيشينه روابط سياسى مثبت و پايدار، 
عالقه مندى مردم عمان به ايرانيان وتوليدات ايرانى پشتوانه خوبى براى اين موفقيت است.

مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى استان عنوان كرد
پيشرفت 95 درصدى مسكن مهر 

در خراسان رضوى 
هادى زهرايى مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه 
و شهرسازى خراســان رضوى از پيشرفت 95 درصدى 

پروژه هاى مسكن مهر استان خبر داد.
رضا نــوروزى در گفت وگو با قدس گفت: از ابتداى آغاز 
پروژه مسكن مهر در اســتان خراسان رضوى، ساخت 
120 هزار و 118 واحد  مســكن آغاز شــد كه تاكنون 
91 هزار و 621 واحد به بهره بردارى و تحويل متقاضيان 
شده اســت. وى افزود: در 6 ماهه نخست امسال  728 
واحد مســكن مهر در شــهرهاى باالى 25 هزار خانوار 

استان افتتاح شده و 1091 واحد جهت افتتاح در 6 ماه دوم در دست ساخت است.
وى در خصــوص آخرين وضعيت پروژه هاى فعال و معــارض دار، گفت: 20 هزار و 616 واحد 
مسكن مهر در استان داريم كه از اين ميزان 14 هزار و 789 واحد فعال بوده كه پيشرفت فيزيكى 
آن ها باالست و 5827 واحد مسكن مهر عارضه دار ساخت زير 30 درصد پيشرفت فيزيكى در 

استان وجود دارد كه در مجموع پيشرفت فيزيكى مسكن مهر استان 95 درصد است. 
نــوروزى در خصوص فعاليت هاى روبنايى مســكن مهر اســتان، گفت: در ســال جارى 
تفاهمنامه اى با اداره كل نوســازى مدارس به منظور اجراى دو باب مدرسه در سايت هاى 
مسكن مهر نيشابور به مبلغ 5 ميليارد ريال و تربت حيدريه به مبلغ 4 ميليارد ريال منعقد 

شده است.
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حل جدول شماره قبل

 23 داراى  خارشكر  گياه  سپاس-   -1
و  ، طعمى شيرين  ترهالوز  قند  درصد 
برطرف كننده  و  لينت بخش  و  لعاب دار 

سرفه و نيز پائين آورنده تب
آسمانى-  انگليسى-  سفيد   -2

چهارپايه اى كه روى آن بنشينند
ذكاوت-  و  هوش  نوه-  فرزند   -3

فضاپيماى سرنشين دار روسى
4- قبيله اى در صدر اسالم- حقيقت- 

يازده- قيمت
5- فلز سرچشمه- خبررسان- عنصر و 

اجزاى تشكيل دهنده چيزى
حرف  مهتابى-  رستاخيز-  روز   -6

همراهى
7- پيوند خوردن- رنگى براى چشم- 
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مثل  دبيرستانى-  قديمى  طرح   -8

اوضاع آشفته كسى- كوزه سفالى
9- برسطح مربا مى زند- نوعى پارچه 

لطيف نخى- خودخواهى
10- توگوشى- حرام ها- از حاالت سه 
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 – خانوادگى  وابستگى  بلندى-   -11

كجاست؟
12- آزاد- خاندان- عارف هندى قرن 
زندگى»-  رقص  «عشق  خالق  بيستم 

دهان
سخن  كاربزرگ-  گذراندن-   -13

چينى
النه  فديه-  ماليم-  و  خنك  باد   -14

پرندگان شكارى
15- بندرى تجارى در ژاپن- خوراكى 
جنوبى كه از خمير پهن شده و گوشت 

و سبزيجات درست مى كنند

متولى  كرم-  خانواده  از  رنگى   -1
نظارت برآمد و شد شناورهاى دريايى 

است
هم  كفش-  غذاى  آشفته-  خواب   -2

جهت
صدور-  محل  سرپرست-  و  مهتر   -3

بى فروغ
4- ماده بيهوشى- جاى و مكان- ميان 

بدن- جيحون
5- بنيانگذار دولت مادها- حفركننده

6- آخرين نازى- مادر باران- اسباب و 
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
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ادوات- پسوند مانندى
7- باوقار- كشتزارها- شاداب

رقمى-  دو  ترتيبى  عدد  پراكنده-   -8
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عضو  نابودى-  و  نيستى  واحد-   -12
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ملى  تيم  قبل  هاى  سال  بازيكن   -15
«بيسنته»-  نام كوچك  با  فرانسه  فوتبال 

از اجزاى ورزش كاراته 
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