
حل مشكالت شهرى با الگوى شهرسازى اسالمى هنر بانوان خراسان جنوبى سرمه چشم ميراث ناملموس
قدس مهم ترين اولويت هاى شهرى مردم قزوين را بررسى مى كند سرمه ثبت ملى شد

قدس: شــهر قزويــن به دليــل موقعيت 
جغرافيايى و ظرفيت هاى فرهنگى و تاريخى 
هميشه مورد توجه مسئوالن بوده است. اين 
روزها، اين شهر دستخوش تغييرات مديريتى 
در عرصه هاى شهرى و استانى است؛ تغييراتى 
كه اميد مى رود به توسعه هرچه بهتر شهر و 

حل مشكالت مردم منجر شود.  در ...

قدس: سرمه يا «كحل» بيشتر بر سنگ سرمه 
(آنتيموان) اطالق مى شــود كه در عربى به آن 
اثمد مى گويند. با سائيدن سنگ سرمه كه به 
رنگ آبى است، مى توان سرمه تهيه كرده و به 
چشم ها و ابرو كشيد. سرمه كه مهارت ساخت 
آن بتازگى در فهرست ميراث ناملموس كشور 

ثبت شده، يك ابزار آرايشى است كه...
.......صفحه 2 .......صفحه 4

  دلگان شهرى بدون شهردار

دلگان  شهرســتان  جمعه  امام  قدس:  خبرنگار 
گفت: در حالى كه هفت ماه از اســتعفاى شهردار 
سابق دلگان مى گذرد، اما همچنان شهردارى جديد 

براى اين شهر محروم انتخاب نشده است.
حجت االســالم عظيم بامرى اظهار كرد: بر اساس 
بنــد يكم مــاده 71 قانون تشــكيالت، وظايف و 
انتخابات شــوراهاي اســالمي كشــور و انتخاب 
شهرداران مصوب 1375، انتخاب شهرداران براى 
يك دوره چهار  ساله از وظايف شوراهاى شهر است 
كه بايد «بالفاصله پس از رسميت يافتن» نسبت به 

آن اقدام كنند.
وى افــزود: پــس از آغاز به كار رســمى پنجمين 
دوره شوراها، شوراهاى گلمورتى (دلگان) نوزدهم 
شهريور ماه امسال بر اساس ضوابط و شرايط احراز 
صالحيت شــهرداران مندرج در  آيين نامه مصوب 
اين قانون، در جلسه اى «عبدالخالد بلوچ الشارى» را 
به عنوان شهردار دلگان انتخاب كردند؛ انتخابى كه 

با واكنش هاى بسيار زيادى همراه بود.
امام جمعــه دلگان گفت: در حالى كه بر اســاس 
قانون، وزير كشــور و اســتانداران موظفند حكم 
شهردار معرفى  شــده را ظرف مدت 10 روز صادر 
كنند، اما با گذشت چهار ماه حكم عبدالخالد بلوچ 
الشارى براى شــهردارى دلگان صادر نشده است 
و همچنان شــهردارى دلگان با سرپرســت اداره 
مى شــود در حالى كه اكثر شــهرداران در سراسر 
كشــور انتخاب شــده اند و دلگان از جمله محدود 

شهرهاى كشور است كه هنوز شهردار ندارد.
وى گفت: در فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى 
هم اشخاصى با اهداف خاص و از پيش تعيين شده، 
افراد گوناگونى را براى شــهردارى دلگان پيشنهاد 

مى دهند.
حجت االســالم بامرى از اعضاى شوراى اسالمى 
شهر و مســئوالن اجرايى دلگان خواست تا هرچه 

سريع تر نسبت به انتخاب شهردار اقدام كنند.
گفتنى اســت به گفته صاحب نظــران و بزرگان 
اين منطقه وضع و ســاختار كنونى شهر كه عقب 
ماندگى هاى بسيار زيادى دارد و همچنين مديريت 
بحث برانگيز شــهرداران قبلى در شهردارى دلگان 
ايــن را مى گويد كه بعد از ســال ها بايد ســكان 
شــهردارى به فردى باتجربه و با مديريت جهادى 

كه از بومى هاى منطقه دلگان باشد، سپرده شود.
يادآور مى شــود «مصطفى بامرى» شــهردار سابق 
دلگان (گلمورتى) 31 خرداد ماه سال جارى از اين 

سمت استعفا داد.

  مبلمان شهرى با معلوالن زنجان 
غريبه است

مهر: اين روزها كه شهردار جديد زنجان با اتوبوسى به 
نام اتوبوس خدمت از خيابان هاى شهر زنجان البته در 
مناطق برخوردار و توسعه يافته بازديد مى كند، معلوالن 
زنجانى همچنان چشم انتظار وعده هايى هستند كه در 
دوره پنجم شوراى شهر زنجان به فراموشى سپرده شده 
است و شــهردار زنجان نيز هنوز موضع گيرى در اين 
خصوص نكرده است. «معلوليت محروميت نيست» اين 
جمله و هزار جمله ديگر همه بازى با كلماتى است كه 
مســئوالن براى موجه كردن و عادى جلوه دادن وعده 
هايشان به كار مى برند. معلوليت محدوديت نيست، ولى 
بــراى اينكه يك معلول بتواند در جامعه حضور مؤثرى 
داشته باشد، بايد زيرساخت ها و مبلمان شهرى براى او 
فراهم باشد كه متأسفانه در استان زنجان زيرساخت ها و 
مبلمان شهرى براى حضور يك معلول در جامعه فراهم 
نيست و معلوالن با كمك ديگران در معابر عمومى تردد 
مى كند. مديركل بهزيستى استان زنجان بابيان اينكه 
زنجان 20 هزار و 40 معلول دارد، مى افزايد: اين تعداد 
معلول زمانى مى توانند در جامعه حضور فعالى داشــته 
باشند كه فضاها و مبلمان شهرى براى آن ها فراهم باشد. 
محمد محمدى قيدارى با اشاره به ضرورت مناسب سازى 
فضاها براى معلــوالن، ادامه مى دهد: جامعه حمايت از 
حقوق معلوالن، سازمان ها و نهادهاى مرتبط در تالش 
براى تحقق اين امر هستند تا اماكن عمومى و مبلمان 
شهرى را براى معلوالن مناسب سازى كنند كه سازمان 
بهزيستى ناظر اين امر است و دبيرخانه آن در سازمان 
بهزيستى قرار دارد. محمدى قيدارى با بيان اينكه براى 
حضور يك معلول در جامعه، نياز به مناسب ســازى و 
معمــارى فرهنگى و فيزيكى اســت، تصريح مى كند: 
خوشبختانه طى دو دهه اخير مناسب سازى فرهنگى در 
جامعه بخوبى جا افتاده اســت و مردم ارتباط خوبى با 
معلول در جامعه دارند و از ســال 83 تا امروز در طول 
هشت سال مناسب سازى فرهنگى رشد پيداكرده و اين 

موضوع در بين عموم مردم جا افتاده است.
اين مسئول تأكيد مى كند: فراهم كردن بستر فيزيكى 
مهم ترين موضوع براى معلوالن اســت و نياز به اعتبار 
دارد و در پروژه هاى جديد بايد مناسب ســازى رعايت 
شــود كه اگر اين امر محقق نشــود براى اين پروژه ها 
پايانكار صادر نمى شــود. وى مى گويد: يك معلول بايد 
در زمينه توان بخشــى، پزشــكى، اجتماعى و اشتغال 
توانمند شود و بستر فيزيكى و فرهنگ سازى عمومى 
براى پذيرش معلوالن در جامعه فراهم شــود. بنابراين 
معتقديم آماده شدن بستر فيزيكى مهم ترين موضوع 

براى حضور معلوالن در عرصه هاى مختلف است.

راضيه كشــاورز   نصــف جهان اســت و 
عمارت هايى قديمى كه يك به يك ســر از دل 
تاريــخ بيرون آورده و در كنــار كوچه يا خيابانى 
قد كشــيده اند و هزاران چشم و دل را مدهوش و 

سرمست زيبايى خود كرده اند. 
ايــن عمارت ها كــه بيشــتر از دوران صفويه و 
حكمرانى پرشــكوه آن ها در اصفهــان به يادگار 
مانده اند، غالباً مساجد و تكايايى هستند كه براى 
اجراى آداب و رسوم مذهبى و دينى در اين شهر 
ساخته شــده و البته در كنار آن، از هنر متعالى 
هنرمندان اعم از معماران، خوشنويسان، نقاشان 
و كاشيكاران در ساخت آن ها استفاده شده است 
و همين ركن اســت كــه آوازه اى جهانى به اين 
عمارت ها بخشــيده و در صدر بناهاى تاريخى و 

مذهبى جهان قرارشان داده است.
امروز كه قرنى از عمر اين ساكنان هميشه باشكوه 
اصفهان مى گذرد، بايد با رعايت همه جوانب احتياط 
از آن ها بهره برد و همچون گوهرى در صدف شهر 
از آن ها محافظت كرد، مبادا كه خراشــى از سر بى 
مهرى و غفلت بر پيكر فرسوده شان بنشيند و رفته 

رفته رو بسوى نابودى بگذارند.
مديــران و مســئوالن اداره كل ميراث فرهنگى 
اســتان اصفهان نيــز كه از اهميــت حفاظت و 
پاســدارى از ميراث تاريخى آگاهند، بارها و بارها 
نسبت به حساسيت برگزارى برنامه هاى گوناگون 
در ابنيه تاريخى مذهبى هشدار داده و در خصوص 

آسيب رسانى به آن ها اعالم خطر كرده اند.

  بار اضافى بر آثار تاريخى
مديركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان در اين باره در گفت 
و گو با خبرنگار قدس چنين مى گويد: در استان 
اصفهان بويژه در شــهر اصفهان با توجه به اينكه 
مهم ترين آثار تاريخى، مربوط به دوران اســالمى 
و بخش عظيم آن ها مســاجد هستند، بايد براى 
حفظ اين مساجد و اماكن مذهبى كوشيد تا بتوان 

آن ها را زنده و پويا نگه داشت.
فريــدون الهيارى ضمن بيان اينكــه بايد امكان 
برگــزارى آيين هاى مذهبــى در بناهاى قديمى 
وجود داشته باشــد، اظهار مى كند: اگر مسجدى 
در گذشته براى حجم جمعيت مشخصى ساخته 
شده بوده و شعائر دينى و مذهبى ما در آنجا جلوه 
پيدا مى كرد، بخصوص براى برپايى نماز جماعت 
و آيين هــاى ســوگوارى، واقعيت اين اســت كه 
امروزه هرگونه بارگذارى اضافى به وســيله بستن 
داربســت ها، با توجه به اينكه عمر زيادى از اين 
بناهاى تاريخى مى گذرد، موجب آســيب زدن به 

بناها مى شود.
وى تأكيد مى كند: چه خوب است در نظر بگيريم 
كه حفاظت از ميراث فرهنگى در اماكن مذهبى 
به نوعى افزون بر جنبه هاى فرهنگى، از نظردينى 
و مذهبى هم اهميت دارد چون اين آثار تاريخى 

نمادها و نشانه هاى باورمندى و 
تدين مردم هســتند و ما وقتى 
آن ها را حفظ مى كنيم در واقع 
از باورهاى دينى مردم حفاظت 

كرده ايم.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى اســتان 
اصفهان معتقد است، در اين راستا 

همه بايد خود را مسئول بدانند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا داربست ها كه بارى اضافه بر 
پيكره آثار تاريخى وارد مى كند، 
تاكنــون باعث ايجاد خســارت 
بر اين آثار هم شــده اند، تصريح 
مى كنــد: بــى شــك نصب و 
دارد  هزينه  داربست ها  برداشت 
و خسارت ايجاد مى كند؛ به هر 
حــال وقتى با اين داربســت ها 
بارگــذارى جمعيتى بيشــترى 
سيســتم  مى دهيم،  انجــام  را 
بايد تقويت شوند  بلندگوها هم 
تا صدا به نقاط مختلف بنا برسد.

الهيــارى مى افزايــد: در حال حاضــر على رغم 
اينكه تأسيســات اين بناها فرســوده اســت، در 
عين حال بايد بــراى جمعيتى بيش از حد الزم

 سرويس دهى كند.
 

  بايد از بناهاى تازه ساز استفاده شود 
بناهاى تاريخى براســاس ظرفيت هاى محدود و 

خود  دوران  جمعيتــى  آمار 
ســاخته شــده اند و بمــرور 
زمان سازه هاى اين نوع بناها 
فرسوده مى شوند و بى شك 
استفاده بيش از حد از ظرفيت 
اين بناهــاى تاريخى ممكن 
به  جدى  آســيب هاى  است 
بنا وارد كند. به همين جهت 
الزم است كه هنگام برگزارى 
آيين ها و برنامه هاى مذهبى، 
از ياد نبريــم كه اين بناهاى 
بسيارى  تفاوت هاى  تاريخى 
بناهاى  و  ســاختمان ها  بــا 
ساخته شــده امروزى دارند 
و نمى شود و نبايد نسبت به 
آن ها  با  برخــوردى  هرگونه 
اقدام كرد، بلكه بايد آن ها را 
سالخوردگانى ضعيف و رنجور 
دانست كه از قرار گرفتن در 
معرض سروصداهاى ناهنجار 
آزرده مى شوند و رنج و آسيب 

به پيكر ناتوانشان صدمه مى زند.
وى مى گويد: برپايى آيين هاى مذهبى در مساجد 
تاريخى، به جذب گردشــگر و توســعه توريسم 
فرهنگى كمك مى كند، اما در اجراى اين آيين ها 
ظرفيت، موقعيت واهميت بناهاى تاريخى نيز بايد 

در نظر گرفته شود.
مديركل ميــراث فرهنگــى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان با اشاره به اينكه در 

سطح استان اصفهان تعداد زيادى اماكن مذهبى 
وجود دارد كه در بسيارى از آن ها چنين اتفاقاتى 
را شاهد هستيم، اظهارمى كند: تالش مى كنيم از 
طريق تعامل سازنده و و رعايت اصول، هم امكان 
برگزارى آيين ها را فراهم كنيم و هم از طرف ديگر 

حفاظت بناها را در دستور كار قرار دهيم.
وى بر اين باور اســت كه اگر به جاى اينكه بيش 
از ظرفيت بناهاى تاريخى اسالمى، بارگذارى هاى 
مختلف براى برپايى مراســم هاى ملى و مذهبى 
شود، از بناهاى تازه ساخته شده مذهبى استفاده 
شود و به نوعى برنامه هاى فرهنگى و مذهبى را به 
بخش هاى ديگر شهر منتقل كنيم تا تأثيرگذارى 
معنوى بيشترى هم داشته باشد، بناهاى تاريخى 

از تخريب و آسيب ديدگى مصون خواهند بود.
الهيــارى ادامه مى دهد: مــردم اصفهان در مصال 
كه از امكانات رفاهى و فضاى متناسبى برخوردار 
است، آرامش بيشــترى خواهند داشت، البته جا 
دارد از حساسيت مردم در حفظ ميراث فرهنگى و 
تاريخى شهر و استان اصفهان تشكر كنيم چراكه 
قطعاً مردم ما بهتريــن حافظان ميراث فرهنگى 

هستند.

 مساجد اصفهان سرمايه فرهنگى كشور
پرواضح است كه اكثر مساجد جامع در ايران بويژه 
در استان اصفهان جزو سرمايه هاى فرهنگى كشور 
و جهان محســوب مى شوند و از پيشينه تاريخى 
برخوردار هستند. از اين رو انتظار مى رود، مراسم و 
آيين هاى مذهبى در اين مكان ها با رعايت ظرفيت 

و حفظ موجوديت ميراثى آن ها برگزار شود.

بار فعاليت هاى فرهنگى بر دوش بناهاى تاريخى سنگينى مى كند

خراش چهره بناهاى تاريخى با داربست هاى آهنى
��ر��ر
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پهلوگيرى قاچاق در بنادر؛ بحران يا بهتان؟
گرد پيرى 

بر بيمارستان هاى 
رشـت نشسته 

است
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نمايندگان مجلس پاسخ مى دهند 

.......صفحه 3 

بهشت معادن؛ برزخ امكانات است 

خام فروشى 
بالى جان معادن 

كردستان  

قدس: رئيس دانشــگاه علوم پزشكى گيالن گفت: اگرچه در 
گذشته هاى دور نقطه عطفى براى استان گيالن بود كه خيلى 

زود صاحب بيمارستان شود، اما در دراز مدت با ...

قدس:  اســتان كردســتان با 350 پروانه بهره بردارى معدنى 
از 8391 پروانه صادر شــده در كشــور سهم چهار درصدى را 

داراست. همچنين در اين استان 45 پروانه اكتشاف و...

قابوس و ناگفته هاى 
هزاران ساله

بلندترين برج 
آجرى جهان

 گردشگران را 
فرا  مى خواند

.......صفحه 3 
.......صفحه 2 

غريبه است

آثار تاريخى 
را بايد 

سالخوردگانى 
ضعيف و رنجور 

دانست كه از 
قرار گرفتن 

در معرض 
سروصداهاى 

ناهنجار آزرده 
مى شوند

بــرش

قدس: شهرســتان 350 هزارنفرى گنبدكاووس با تنوع 
اقوام و مذاهب در شــرق استان گلستان واقع است و برج 
قابوس بن وشمگير، تاالب هاى بين المللى، مرقد امامزاده 
يحيى بن زيد(ع)، شــهر باستانى جرجان، ديوار تاريخى 
گرگان، مرز و بازارچه مرزى و مجموعه سواركارى ازجمله 
آثار تاريخى و گردشگرى اين شهرستان محسوب مى شود. 
برج آجرى قابوس، بنايى با بيش از 1000 سال طول عمر 
به عنوان بزرگ ترين نماد شــهر تركمن نشين گلستان، 
ميزبان گردشــگران داخلى و خارجى است. گنبدكاووس 

به دليل وجود بلندترين برج آجرى...



  شكوفه دادن درختان شهرستان 
رودسر در زمستان

تسنيم: در حالــى كه بيشتر درختان ميوه در اين فصل در 
خواب زمســتانى فرو رفته اند، برخى از درختان مثمر و غير 
مثمر در كالچاى به شــكوفه نشســته و جلوه اى بهارى به 
طبيعت بخشيده اند. مدير جهاد كشاورزى شهرستان رودسر 
اظهار داشت: به دنبال تغيير شــرايط جوى و گرم شدن هوا 
در روزهاى گذشته، برخى از درختان ميوه در روستاى «رضا 

محله» كالچاى در شهرستان رودسر شكوفه دادند.
احســان اهللا مشتاق با اشــاره به اينكه شكوفه دهى درختان 
بيشــتر مربوط به ميوه هاى هسته دار اســت، تصريح كرد: 
در حياط بســيارى از خانه هاى روستايى شهرستان رودسر 

درختان گيالس، زردآلو و آلوچه شكوفه داده اند.
وى زمان اصلى شــكوفه دادن اين درختان را فصل بهار ذكر 
كرد و افزود: در حالى كه شــاخه هاى درختان بى برگ شده 
ولى سفيدى شكوفه هاى زمســتانى جلوه منحصر به فردى 
به طبيعت اين شهرســتان داده است. مدير جهاد كشاورزى 
شهرستان رودسر دليل شكوفه دادن نابه هنگام درختان ميوه 

را اختالالت ژنتيكى ناشى از تغييرات جوى اعالم كرد.
گفتنى اســت، درختان ميوه در گيالن اواخر اسفند تا اوايل 

بهار شكوفه مى دهد.
 

  جوشش دوباره دو قنات
پس از 12سال در ريگان

قدس آنالين: دو قنات روستاى دهمراد و تالل زرد شهرستان 
ريگان بعد از گذشت 12سال خشكسالى دوباره جارى شدند.

معاون فرمانــدار ريگان گفت: با احياى اين دو قنات بيش از 
هزاران درخت از آب سيراب شدند و 25 خانوار دوباره به اين 

روستاها بازگشتند.
غالمشاه زاده افزود: آب اين دو قنات به صورت كامل خشكيده 
بود كه با تخصيص يك ميليــارد ريال اعتبار به همت دفتر 

روستايى استاندارى اليه روبى و احيا شد.
وى با اشاره به اينكه اهالى اين دو روستا به علت خشكسالى به 
اطراف شهرستان مهاجرت كرده بودند، افزود: با احياى اين دو 

قنات اهالى اين روستاها دوباره بازگشتند.
معاون فرماندار ريگان گفت: در كنار اين قنات ها دو اســتخر 
پرورش ماهى و استخرهاى سر پوشيده آب آشاميدنى براى 

تأمين آب اهالى اين دو روستا هم افتتاح شد.
معاون فرمانــدار ريگان افزود: با لوله گذارى از اين قنات هاى 
پرآب به روســتاهاى ده مراد و تالل زرد آب آشاميدنى اين 

روستاها نيز تأمين شد.
 

  افزايش 12 درصدى زندانيان 
در اردبيل

اردبيل: مديركل زندان هاى اســتان اردبيــل از افزايش 12 
درصدى زندانيان اين اســتان در سال جارى به نسبت سال 

گذشته خبر داد.
مراد فتحى در بازديــد از زندان اردبيل تصريح كرد: افزايش 
زندانيان موجب شــده در تمامى زندان ها چهار برابر ظرفيت 
زندانى نگهدارى شود. وى افزود: در وضعيت فعلى در شهرهاى 
خلخال، مشگين شهر، گرمى و اردبيل زندان داير است، اما به 
دليل افزايش زندانى اين تعداد كفاف نمى كند و احداث زندان 

جديد خلخال در دستور كار قرار گرفته است.
مديركل زندان هاى اســتان با بيان اينكه اين ساختمان سال 
آينــده به بهره بردارى مى رســد، اضافه كــرد: در گرمى هم 
بازداشتگاه راه اندازى شده است. فتحى همچنين به ضرورت 
ســاخت زندان در پارس آباد تأكيد كرد و افزود: با مساعدت 
فرماندارى شهرســتان زمين و مجوز الزم براى احداث مهيا 

شده و ضرورى است اعتبار مناسب نيز اختصاص يابد.
وى با بيان اينكه اعتبار اختصاصى ناچيز است، ادامه داد: به 
دليل اينكه زندانيان پارس آبادى به مشــگين شهر و اردبيل 
منتقل مى شــوند و مالقات خانواده آن ها به ســختى انجام 
مى شــود، ضرورى اســت در كوتاه مدت زندان در پارس آباد 

احداث شود.
 

  جاسازى 15 كيلو ترياك 
در معده گوسفند

زاهدان: فرمانده انتظامى زابل در شمال سيستان و بلوچستان 
گفت: 15 كيلو و 700 گرم مواد مخدر از نوع ترياك كه توسط 
قاچاقچيان در معده سه رأس گوسفند جاسازى شده بود، در 

اين شهرستان كشف و ضبط شد.
سرهنگ غالمرضا نجابت اظهار داشت: در پى كسب خبرى 
مبنى بر قاچاق موادمخدر از طريق جاساز و بلعيدن در معده 
احشام و انتقال آن به شمال كشور توسط يك قاچاقچى سابقه 
دار، بررســى موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران 

پليس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
وى افزود: ماموران در پايانه مســافربرى زابل يك دســتگاه 
خودروى وانت را كه در حال انتقال احشــام به يك دستگاه 
اتوبوس بود، شناســايى و در بازرسى از آن سه راس گوسفند 

مشكوك را كشف و دو قاچاقچى را نيز دستگير كردند.
وى تصريح كرد: پــس از تحقيقات اوليه، متهمان به قاچاق 
مواد مخدر از طريق بلع و انبارى در معده سه رأس گوسفند 
با استفاده از آهن ربا اعتراف كردند كه پس از ذبح گوسفندان 
15 كيلــو و 700 گرم مواد مخدر از نوع ترياك از داخل بدن 

اين حيوانات كشف شد.

بهشت معادن؛ برزخ امكانات است

خام فروشى بالى جان معادن كردستان
��ر

هيوا محمدپور   استان كردستان با 350 
پروانه بهره بردارى معدنى از 8391 پروانه صادر 
شده در كشور سهم چهار درصدى را داراست. 
همچنين در اين اســتان 45 پروانه اكتشاف و 
40 گواهى كشــف معدنى صادر شده است. از 
350 معدن كردستان از لحاظ اندازه و فعاليت 
340 مورد كوچك و 10 مورد متوسط است و 

معدن بزرگ فعال در كردستان نداريم.

 ذخاير قابل توجه
يك كارشــناس اقتصــادى فعــال در حوزه 
معادن مى گويد: بيشتر معادن فعال كردستان 
سنگ هاى الشه ساختمانى تزئينى مرمريت، 
مرمر، مرمر ســبز، مرمريت قرمــز، گرانيت، 
تراورتن، ســنگ آهن، پوكه معدنى، ســنگ 
آهك، الشــه آندزيتى، سنگ گچ و... با ذخيره 
باال است. معادن طال و ساير فلزات نيز در اين 

استان وجود دارد.
فردين فروتن ادامه مى دهد: معادن ســرمايه 
اين اســتان مى تواند از لحاظ توليد و اشتغال 
جان تازه اى به كردســتان بدهد. خام فروشى 
معادن سودى را بر سفره كردستانى ها نخواهد 
آورد، بلكه بايد سرمايه گذاران را حمايت كنيم 
تا بتوانند كارخانه هاى فرآورى ماده معدنى را 
در اين اســتان راه اندازى كنند، هرچه در اين 
موارد به روند فعاليتى ســرمايه گذاران سرعت 

داده شود، بهتر است.
فروتــن بيان مى كند: كردســتان ذخاير قابل 
توجه معدنى دارد و سنگ هاى تزئينى با تنوع 
فراوان در رنگ، شــاخص ترين ماده معدنى در 
منطقه را تشكيل مى دهند و با بازاريابى مناسب 
و تكميل برخى زيرساخت ها، مى توان صادرات 

سنگ هاى فرآورى شده را براحتى انجام داد.

 مشكل خام فروشى
يك كارشــناس مديريت مى گويد: پيشرفت 
و توســعه صنعت و به اصطالح صنعتى شدن 
نيازمند فاكتورهايى اســت كه نبود هر كدام 
از آن ها روند صنعتى شــدن را كند مى كند و 
گاهى اوقات آن را ســال ها به تأخير مى اندازد. 
يقيناً مهم ترين معضل و آسيب در حوزه توسعه 
يافتگى شهرستان، معضل خام فروشى و فقدان 
صنايع تبديلى و فرآورى محصوالت توليدى در 

شهرستان است.
زاهد خسروى ادامه مى دهد: سال هاست بحث 
ساخت كارخانه ســيمان در ديواندره مطرح 
اســت، در ابتدا با ارائه مجــوز به يك نفر غير 
بومى مردم انتظار ساخت كارخانه در منطقه 
را كشــيدند، بعد از اعالم ناتوانــى فرد مورد 
نظر مجوز ديگرى به فرد بومى براى ســاخت 

كارخانه ســيمان داده شد، 
محل  ايــن   94 زمســتان 
ســاخت كلنگ زنى شد و 
طبــق اعــالم در آن موقع 
قرار بود ســه ســال مراحل 
ساخت به پايان برسد، اما با 
گذشت دو سال روند ساخت، 

چشمگير نيست.
كردستان  در  مى افزايد:  وى 
بيــن  در  الزم  ســرمايه 
ندارد  وجــود  مــردم  خود 
در  الزم  وســرمايه گذارى 
صنايع و معادن توسط دولت 
و بخش خصوصى آنچنانكه 
بايد و شــايد صورت نگرفته 
اســت و همين عوامل باعث 
شده است كه صنعت نيز به 
ميزان مناسبى رشد نكند و 

از ديگر داليل مناسب نبودن پيشرفت صنعت 
در ديواندره كمبود نيروى انســانى متخصص 
در ســاليان گذشته بوده است كه نيروى الزم 

پرورش يافته وجود نداشته است.
خسروى بيان مى كند: سنگ هاى آهن، آهك 
و تزئينى بــا اينكه يكــى از قطب هاى مهم 
اكتشافات معدنى كردســتان است از طريق 
تريلرها از روستاهاى استان خارج شده و تنها 
گرد و غبار، آلودگى صوتى و تصادفات جاده اى 
ناشــى از تردد اين تريلرها نصيب ســاكنين 

كردستان از اين سرمايه هاى 
طبيعى و خدادادى مى شود و 
مهم تر اينكه همين اكتشافات 
معدنــى پــس از فــرآورى 
محصــول با قيمتــى چند 
برابــر و مضاعف به خودمان 
بازگردانــده شــده و آنها را 
در ساختمان ســازى به كار 

مى بريم.

 كردستان؛ بهشت معادن
سرپرست امور معادن سازمان 
صنعــت، معــدن و تجارت 
كردستان مى گويد: در حال 
حاضر ذخيره قطعى 18 نوع 
شده  شناسايى  معدنى  ماده 
در كردســتان 610 ميليون 
تن است. در سال گذشته در 
كردستان در حدود 2100 كيلوگرم طال توليد 
شده اســت كه اين مقدار در واقع بيش از 60 
درصد طالى توليدى در كشور است كه با اين 
ميزان ظرفيت و پتانســيل در كردستان بايد 
جايگاه معدنى ما در كشور و دنيا پيشرفت كند.

مهدى مرادى ادامه مى دهد: كردستان بهشت 
معادن است و در بحث پهنه اكتشافى بايد وارد 
فازهاى جديدى شويم و كانسارهاى زيرزمينى 
جديدترى را اكتشاف كنيم. راه اندازى زنجيره 
فــوالد و ايجاد واحدهاى فــرآورى معادن در 

راســتاى جلوگيرى از خام فروشى و بازگشت 
ارزش افــزوده اين معادن به اســتان در حال 

بررسى است.
به گفته اين مســئول، در اســتان كردستان 
افــزون بر 982 هزار تن ذخيره قطعى «باريت» 
و در حــدود 3 ميليــون و 65 هزار تن ذخيره 
احتمالى وجود دارد كه كردســتان را در زمره 
مناطق برخــوردار از اين ماده باارزش قرار داده 
اســت. با جلوگيرى از خام فروشى اين ماده با 
ارزش مى توان به جلوگيرى از خام فروشى مواد 
معدنى، ايجاد اشتغال پايدار، ايجاد ارزش افزوده، 
ايجاد صنايــع مرتبط با فرآورى باريت و امكان 

صادرات باريت فرآورى شده، دست پيدا كرد.
وى مى افزايد: كردســتان بــا دارا بودن يك و 
75صدم درصــد ذخاير معدنى ســنگ هاى 
تزئينى كشور، نسبت به پوشش كامل داده هاى 
ماهــواره اى اقــدام كرديــم و عمليات موفق 
ژئوفيزيك هوايى هم در ســال 83 در منطقه 

سقز انجام شده است.
مرادى بيان مى كند: كردستان با دارا بودن 2/5 
درصد ذخاير سنگ آهن كشور مى تواند، نقش 
بســزايى را در افزايش توليد فوالد در كشــور 
داشته باشــد. بنابراين با توجه به نياز ساالنه 
زنجيره فوالد به 4/5 ميليون تن ســنگ آهن 
و با توجه به ذخاير بســيار خوب در اســتان 
ايــن زنجيره به طور قطع داراى توجيه فنى و 
اقتصادى بوده و مى تواند، نقش بســزايى را در 

رونق اقتصادى استان و كشور ايفا كند.

  تونل قالجه 15 ميليارد تومان 
اعتبار نياز دارد

ايالم-خبرنگار قدس: مديركل راه و شهرسازى استان ايالم 
گفت: كار ســاخت و ســاز تونل قالجه 97 درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد. سيدكمال الدين ميرجعفريان با بيان اينكه تونل 
قالجه يك پروژه ملى اســت، اظهار داشت: تاكنون براى اين 
پروژه 35 ميليارد تومان اعتبار هزينه شــده و تكميل آن به 
15 ميليارد تومان ديگر نياز دارد. وى با اشــاره به اينكه كار 
زيباسازى ورودى ها، تثبيت برخى قسمت هاى تونل در حال 
انجام اســت، افزود: اجراى تأسيسات، روشنايى داخل تونل و 
نصب سيســتم تهويه تونل انجام نشده كه اين سيستم ها به 

قطعات خارجى نياز دارند و واردات آن ها زمان بر خواهد بود.
 

  گرد پيرى بر بيمارستان هاى رشت 
نشسته است

رشت-خبرنگار قدس: رئيس دانشگاه علوم پزشكى گيالن 
گفت: اگرچه در گذشــته هاى دور نقطه عطفى براى استان 
گيالن بود كه خيلى زود صاحب بيمارستان شود، اما در دراز 
مدت با فرسودگى هاى بيمارستانى، امروزه مشكالتى را براى 

ما به وجود آورده است.
شاهرخ يوسف زاده چابك افزود: برخالف همه مراكز استان ها، 
رشت تنها شهرى است كه بيمارستان جامع براى انجام همه 
كارهاى تخصصى ندارد و اين پراكندگى مشكالتى را در بحث 

آموزش، مديريت و درمان براى همگان به وجود آورده است.
وى افزود: انباشت بدهى ها طى سال هاى اخير بويژه در سال 

91 آسيب پذيرى دانشگاه را بيشتر كرد.
وى بيان كرد: از 15 هزار نيروى دانشگاه 5000 نفر قراردادى 
هستند كه حقوق آن ها از درآمد دانشگاه است كه يك چالش 
بسيار بزرگى را براى دانشگاه ايجاد كرده و با جذب بى رويه اى 
كه در گذشــته صورت گرفته باعث شده هر ماه 10 ميليارد 
تومان از درآمد دانشگاه صرف حقوق نيروهاى قراردادى شود.

 
  كاهش 50 درصدى ماليات بر سيگار 

اشتباه است

فارس: عضو ســابق كميسيون بهداشــت و درمان مجلس 
با اشــاره به كاهش 50 درصدى ماليات بر سيگار گفت: اين 
حركت از لحاظ مالى به نفع دولت و از ســوى ديگر بســتر 
مناسبى براى سالمت مردم نيست. عبدالرحمان رستميان با 
بيان اينكه در دنيا مصرف سيگار را كم مى كنند، افزود: ولى بر 

عكس، ما در كشور مصرف سيگار را افزايش مى دهيم.
وى با اشاره به اينكه اكثر كشورهاى دنيا تا سال 2025 دنبال 
عارى كردن كشورشــان از دخانيات هستند، تصريح كرد: به 
همين دليل ماليات بر دخانيــات را افزايش داده اند، ولى در 

عوض ايران كاهنده نرخ ماليات بر دخانيات است.
عضو ســابق كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأكيد بر 
اينكه دو كارخانه جديد دخانيات در آســتانه تأسيس است، 

اضافه كرد: اين اتفاق قرار است تا پايان سال 96 بيفتد.
 

  كارآفرينان تمايلى به سرمايه گذارى 
در شركت هاى صنعتى ندارند

اراك: عضو كميسيون بودجه مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه شركت شــهرك هاى صنعتى استان مركزى مشوق ها 
براى سرمايه گذارى را تبيين كند، گفت: بسيارى از كارآفرينان 

تمايلى به سرمايه گذارى در شركت هاى صنعتى ندارند.
محمد حسينى در جلسه اقتصاد مقاومتى شهرستان فراهان 
برضرورت توجه ويژه به اين شهرســتان تأكيد و اظهار كرد: 
10 سالى است كه فراهان از جمله شهرستان هاى دوازده گانه 
اســتان مركزى به شــمار مى آيد، اما بســيارى از ادارات و 
زيرساخت هاى شــهرى در آن وجود ندارد كه مديريت ارشد 
اســتان مركزى بايد نسبت به اين مهم تصميم گيرى الزم را 

كرده و دستورهاى الزم براى اجراى اين مهم را بدهد. 
وى با اشــاره به ضرورت توجه به مقوله ســرمايه گذارى در 
اســتان مركزى افزود: 33 شهرك و ناحيه صنعتى در نقاط 
مختلف استان مركزى وجود دارد كه در برخى از اين مناطق 
كوچك ترين سرمايه گذارى انجام نشــده و در صورت وجود 
سرمايه گذارى، اغلب سرمايه گذارى ها به شهرك ها و نواحى 
صنعتى ســاوه و اراك خالصه مى شــود كه اين مهم با طرح 
آمايش ســرزمين در تضاد بوده و اعتراض شــهروندان ديگر 

شهرستان هاى استان را به دنبال دارد.
 

  چهارمين بازوبند پهلوانى كشور براى 
كشتى گير مازندرانى

سارى: «جابر صادق زاده» كشتى گير مازندرانى براى چهارمين 
سال متوالى صاحب بازوبند كشتى پهلوانى كشور شده است.

مســابقات كشتى باســتانى و پهلوانى قهرمانى كشور كه به 
ميزبانى مشهد مقدس در سالن ورزشى شهيد بهشتى برگزار 
شــد، با قهرمانى و بازوبند پهلوانى جابر صــادق زاده پهلوان 
مازندرانى خاتمه يافت. جابر صادق زاده در فينال اين مسابقات 
موفق شــد احمد ميرزاپور را با اقتدار شكست دهد، تا براى 

چهارمين سال متوالى صاحب بازبند پهلوانى كشور شود.
گفتنى اســت، در اهداى مــدال و بازبنــد پهلوانى به جابر 
صادق زاده كشــتى گير  مازندرانى، ســلطانى فر وزير ورزش و 
جوانان، رسول خادم رئيس فدراسيون كشتى و ديگر مقامات 

كشورى و استانى در سالن مسابقه حضور داشتند.

��ر

رقيه كشاورز: شــهر قزوين به دليل موقعيــت جغرافيايى و ظرفيت هاى فرهنگى و 
تاريخى هميشه مورد توجه مسئوالن بوده است. اين روزها، اين شهر دستخوش تغييرات 
مديريتى در عرصه هاى شهرى و استانى است؛ تغييراتى كه اميد مى رود به توسعه هرچه 

بهتر شهر و حل مشكالت مردم منجر شود.
 در اين گزارش از اولويت هاى مهم مســئوالن و شهردار جديد قزوين از منظر مردم و 

كارشناسان خواهيم گفت. 

 تغييرات جديد
با روى كار آمدن اعضاى پنجمين دوره شــوراهاى اســالمى شهر و روستا از چند ماه 
گذشته، تغيير و تحوالت شهرى قزوين به نقطه اوج خود رسيد و بعد از گذشت چند 

ماه از آغاز فعاليت رسمى اين اعضا، شهردار جديد قزوين معرفى شد.
در واپسين روزهاى آذرماه سال جارى و در بيست و پنجمين روز از اين ماه، على صفرى 
به عنوان شهردار جديد قزوين معرفى و مسعود نصرتى شهردار سابق نيز به عنوان شهردار 

رشت معرفى شد؛ مسلماً چنين تغييراتى انتظاراتى را از مردم آن شهر به همراه دارد.

 زيباسازى شهرى با الگوى شهرسازى اسالمى
يكى از فعاالن اجتماعى و رســانه اى شــهر قزوين در گفت وگو با 
خبرنگار قدس با اشاره به مهم ترين اولويت هاى فعاليت شهردار جديد 
قزوين براى رفع نيازهاى اين شهر اظهار داشت: مهم ترين اولويت در 
اين زمينه، تبيين مفهوم توسعه پايدار متناسب با مؤلفه هاى بومى و 

الگوى ايرانى اسالمى پيشرفت است.
جابر خرم نيا افزود: متأســفانه آنچه شــاهد آن هستيم اين است 
كه بســيارى از مسئوالن شــهرى در ساخت وســازهاى شهرى، 
برداشت هايى مشابه شهرهاى سواحل جنوبى خليج فارس دارند كه 
به رقابت در برج سازى و پاساژ سازى مى پردازند و برداشت ديگرى 
از مفهوم توسعه پايدار شهرى ندارند؛ زمانى كه يك الگوى مبتنى با 
شهرسازى اســالمى پيش روى شهردار باشد، هم پرداختن به حل 
مشكالت محله بر اساس مفهوم محله اسالمى، پرداختن به زيباسازى 
و منظر شــهرى و ساير مسائل آسان تر مى شود و هم به عنوان يك 

نقشه راه پيش روى شهردارى قرار مى گيرد.

 احياى باغستان هاى قزوين
وى با اشاره به مهم ترين نياز شهرى، شهر قزوين گفت: گرچه اين شهر نيازهاى بسيارى 
دارد كه براى حل آن تشــكيل هيئت هاى انديشه ورز و ورود صاحبان انديشه ضرورى، 
اما فوريت حل مشكالت ساكنان شهيد انصارى، هادى آباد و محله هاى مشابه بر كسى 

پوشيده نيست چراكه زندگى مردم زيادى را تحت الشعاع قرار داده است.
اين فعال اجتماعى و رســانه اى شهر قزوين خاطرنشان كرد: مردم اين شهر به تشكيل 
يك سامانه جامع حمل ونقل نياز دارند كه بايد در مورد آن برنامه ريزى شود و نيازمند 
ساماندهى مناظر تبليغاتى هستند؛ امروز آشفته بازار بيلبوردها و تبليغات بدون در نظر 

گرفتن مالك هاى مشخص، وضعيت روانى مردم را تحت تأثير قرار داده است.
خرم نيا بيان كرد: مردم قزوين نياز به رســيدگى به احياى فضاى باغســتان دارند تا 

خودشان و شهرشان دوباره آزادانه نفس بكشند. 
وى به تبيين ظرفيت هاى گردشگرى، نقش شهردار در بهبود وضعيت اقتصادى شهر و 

نظارت مسئوالن بر حوزه هاى نظافت شهرى پرداخت و گفت: شهردار بايد با صاحبان 
انديشه و تأليف در حوزه شهرسازى و معمارى اسالمى كه تعداد آن ها در استان قزوين 
كم نيســت و با متخصصان حوزه هاى مختلف اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى هيئت 
انديشه ورز تشكيل دهد و در آن بارش فكرى راه بيندازد تا به بهترين تصميم ها در مسير 

حل مشكالت و نيازها برسد.
وى خاطرنشــان كرد: پيشنهاد جدى دارم كه شهردار محترم از پشت 
پنجره دفترشان به مردم ننگرند و همواره برنامه منظم و مستمر براى 
گــردش در قزوين و بازديد از محله ها و ديدار با مردم در محل زندگى 

آن ها داشته باشند.

 تالش براى حفظ ظرفيت هاى تاريخى 
يكى از كارشناســان و فعاالن فرهنگى شــهر قزوين نيز در گفت وگو 
با خبرنگار قدس گفت: مناطق حاشيه نشــين و منفصل شهرى بويژه 
مناطق جنوبى شــهر قزوين از توجه مســئوالن به دورمانده است و 

ساكنان اين مناطق با مشكالت آن دست وپنجه نرم مى كنند.
محسن كلهر اضافه كرد: رشد و پيشرفت فّناورى و جايگزينى وسايل 
نقليه شــخصى به وســايل عمومى، گره ترافيكى را در بســيارى از 
خيابان هاى شــهر قزوين به وجود آورده است كه اين ترافيك معضل 

جدى در برخى از مناطق به شمار مى رود.
كارشناس شــهرى و فعال فرهنگى شهر قزوين عنوان كرد: براى كاهش اين ترافيك، 
ساخت وسازهايى توسط مسئوالن شهرى انجام  شده است، اما اين ساخت وسازها بايد در 

جهتى باشد كه به چهره تاريخى و فرهنگى شهر قزوين آسيبى وارد نكند.
وى يادآور شد: قزوين به دليل دارا بودن ظرفيت هاى اصيل فرهنگى و تاريخى، توانسته 
گردشــگران و عالقه مندان بســيارى را در فصول مختلف ســال به خود جذب كند و 

مسئوالن شهرى بايد در حفظ اين ظرفيت ها اهتمام ورزند و تالش جدى كنند.
وى مطرح كرد: شهردار و مسئوالن جديد شهرى بايد با استفاده از كارشناسان توانمند 
و متخصــص بتوانند در حوزه هاى دغدغه هاى مــردم ورود پيدا كنند و براى حل اين 
دغدغه ها و مشكالت آن ها، از حداكثر ظرفيت نيروهاى جوان استفاده كنند زيرا بدون 

شك بهره گيرى از تجربيات جوانان در حل مشكالت مؤثر خواهد بود.
وى افزود: معرفى شــهر قزوين در عرصه هاى مختلف ازجمله اجالس هاى شــهرهاى 
اســالمى مى تواند به اقتصاد آن رونق بخشــد كه اين امر جز با اقدام جدى مسئوالن 

مرتبط، محقق نمى شود.

قدس مهم ترين اولويت هاى شهرى مردم قزوين را بررسى مى كند

حل مشكالت شهرى با الگوى شهرسازى اسالمى

اشتباه است

در كردستان سرمايه 
الزم در بين خود 

مردم وجود ندارد 
و سرمايه گذارى 
الزم در صنايع و 

معادن توسط دولت 
و بخش خصوصى 

آنچنانكه بايد و 
شايد صورت نگرفته 

است

بــرش

مناطق حاشيه 
نشين ومنفصل 

شهرى بويژه مناطق 
جنوبى شهر قزوين 
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اصفهان: مديركل برنامه ريزى و نظارت بر خدمات مســافرى 
شــركت راه آهن از آمادگى براى راه اندازى قطار گردشگرى در 

شهر زواره خبر داد.
علــى كاظمى منش در همايش جايگاه زواره در توســعه پايدار 
با تكيــه بر مزيت فرهنگى تاريخى و طبيعى اظهار كرد: پس از 
راه اندازى موفق قطارهاى گردشــگرى در چند مســير، حركت 

اولين قطار گردشگرى تهران ـ بادرود در 16 آذرماه سال جارى 
از ايستگاه راه آهن تهران به سمت كوير مركزى ايران آغاز و طبق 
زمان بندى انجام شــد. وى با توجه بــه ظرفيت ريل و ظرفيت 
توســعه گردشگرى در ايران افزود: تا كنون 23 قطار گردشگرى 

وارد كشور شده است و از 13 نقطه ايران بازديد داشته است.
مديركل برنامه ريزى و نظارت بر خدمات مسافرى شركت راه آهن 

افزود: با برنامه ريزى هاى انجام  شده، شركت راه آهن جمهورى 
اســالمى اين آمادگى را دارد تا براى ادامه سير قطار گردشگرى 
بادرود به شــهر زواره، قطار اختصاصى براى اين شــهر تاريخى 
فراهم كند. كاظمى منش همچنين در مورد سهميه بليت زواره 
خاطرنشان كرد: سهميه بليت زواره به صورت تقاضا محور بوده و 

فعالً محدوديتى وجود ندارد.

آمادگى راه آهن براى راه اندازى قطار گردشگرى در زواره



قد س: شهرســتان 350 هزارنفــرى گنبد كاووس 
با تنوع اقوام و مذاهب د ر شــرق اســتان گلستان 
واقع اســت و برج قابوس بن وشمگير، تاالب هاى 
بين المللى، مرقد  امامزاد ه يحيى بن زيد (ع)، شــهر 
باستانى جرجان، د يوار تاريخى گرگان، مرز و بازارچه 
مرزى و مجموعه سواركارى ازجمله آثار تاريخى و 

گرد شگرى اين شهرستان محسوب مى شود .
برج آجرى قابوس، بنايى با بيش از 1000 سال طول 
عمر به عنوان بزرگ ترين نماد  شــهر تركمن نشين 
گلستان، ميزبان گرد شگران د اخلى و خارجى است.

گنبد كاووس به د ليــل وجود  بلند ترين برج آجرى 
جهان ساالنه گرد شگران زياد ى را براى بازد يد  از اين 
شــكوه معمارى اصيل و تاريخى ايران زمين به اين 

منطقه جذب مى كند .
 ميل گنبد ، بنايى كه از 1000 سال پيش تاكنون بر 
فراز تپه اى خاكى استوار است د ر عين ساد گى يكى 
از غرورانگيزترين بناهايى است كه نه تنها د ر خاك 
ايران بلكه د ر سراســر جهان شناخته  شد ه و مورد  
توجه بسيارى از جهانگرد ان و باستان شناسان قرار 
گرفته اســت.  بلند ترين برج آجرى جهان د ر طول 
سال ركورد د ار جذب گرد شگر بود ه و شمار زياد ى از 
عالقه مند ان به ميراث تاريخى و فرهنگى را به خود  
جذب كرد ه است و د ر اجالس سى و ششم يونسكو 

د ر زمره ميراث جهانى ثبت شد .

  حرف وحد يث 
د رباره اينكه هد ف اوليه ســاخت بنا چه بود ه است، 

د يد گاه هاى گوناگونى وجود  د ارد .
محتمل ترين انگيزه ساخت چنين بنايى مى توانسته 
مكانى براى آرامگاه بانى آن قابوس ابن وشــمگير 
باشد  كه البته د ر كاوش هاى متعد د ، كالبد  قابوس 
بن وشمگير هرگز پيد ا نشد  و نظرياتى وجود  د ارد  كه 
جسم قابوس ابن وشمگير د ر يك تابوت شيشه اى از 
سقف برج آويزان بود ه و روزنه اى كه د ر قسمت شرق 
برج قرار د ارد  به خاطــر اين بود ه كه كالبد  قابوس 
ابن وشمگير بتواند ، اولين پرتوهاى نور خورشيد  را 

د ريافت كند . 
البته بعيد  نيســت كه تنها هد ف از ساخت چنين 
بناى باشــكوه و معظمى نمايش قد رت و هنر كه 
ياد آور شــكوه و جالل د وره سلطنت بانى آن است، 
باشد  چراكه پاد شــاهان بزرگ، همواره د ر پى باقى 

گذاشتن نامى جاود انه از خود  بود ه اند .
د ربــاره اين برج د ريكــى از معتبرترين كتاب هاى 
تاريخي خود مان يعنــي تاريخ طبري هم مطالبي 
نوشته  شد ه است، اما حكايت جالبي هم بين مرد م 
د رباره اين برج وجود  د ارد . عمراني د راين باره مى گويد : 

«گفته مى شود  وقتى كه ناد رشاه 
به ســمت گلستان مى آيد ، اين 
بــرج را مى بينــد  و از د يد نش 
د رنتيجه  مى شــود ،  ناراحــت 
د ســتور مى د هد  برج را خراب 
كنند . ســربازها هــم از اطراف 
برج شــروع مى كنند  به كند ن 
آجرها. البته آثــار آن كند ن ها 
را هنوز هم مى شــود  د يد . بعد  
ســربازها به ناد رشاه مى گويند  
كه ممكن اســت اين برج روي 
سرخود مان خراب شــود  و به 
همين د ليل ناد رشــاه از خراب 
كرد ن بلند ترين برج آجري د نيا 

منصرف مى شود ».

  كمبود  اقامتگاه
با اينكــه نام گنبد كاووس و اين بــرج بلند  آجرى 
گرد شگران بسيارى را از تمامى نقاط جهان به استان 
گلستان مى كشاند ، اما زيرساخت هاى مهمى ازجمله 
اقامتگاه هاى پذيرايى د ر حد  استاند ارد  د ر اين استان 

خود نمايى نمى كند .
مد يركل ميــراث فرهنگى اســتان گلســتان د ر 
ايــن خصوص اذعان مى كنــد : اينكه گنبد كاووس 
ظرفيت هاى زياد ى د ر حوزه هاى تاريخى، فرهنگى و 
اقتصاد ى د ارد ، اما هنوز از اين ظرفيت ها بخوبى براى 

جذب گرد شــگر استفاد ه  نشد ه 
و يك د ليــل آن كمبود  مراكز 

اقامتى د ر اين شهرستان است.
ابراهيم كريمى ياد آور مى شود : 
البتــه از ســال 1394 مجــوز 
چند ين مركــز اقامتى پذيرايى 
د ر شهرســتان گنبــد كاووس 
صاد رشد ه اســت كه راه اند ازى 
اقامــت د ر كلبه هــا، خانه ها و 
آالچيق هاى روســتاها د ر قالب 
بومگرد ى روســتايى بخشى از 
اقد ام هاى انجام  شد ه د ر راستاى 
رفع نقيصه كمبود  مراكز اقامتى 

د ر گنبد كاووس است.

 احساس وظيفه همگانى 
مد يــركل ميــراث فرهنگــى، 
صنايع د ســتى و گرد شگرى گلســتان با اشاره به 
اين موضوع كه گنبد  جهانــى قابوس تنها متعلق 
به ميراث فرهنگى نيســت، اظهار مى كند : تمامى 
د ســتگاه ها براى حراست و صيانت از اين برج بايد  

همكارى د اشته باشند .
وى با اشاره به اينكه اد اره كل ميراث فرهنگى سال 
گذشته براى توسعه محوطه گنبد  قابوس مبلغ 10 
ميليارد  ريال اعتبار پيش بينى كرد ، اد امه مى د هد : 
متأسفانه به د ليل مشــكالت مالى كشور اين رقم 

به طور كامل تخصيص نيافت.
وى مى افزايــد : براى ســال جارى نيــز مبلغ 20 
ميليارد  ريال براى گنبد  قابوس شــامل ســاخت 
سالن هاى همايش، سرويس بهد اشتى و نظاير آن 
پيش بينى شد ه كه د ر صورت تخصيص، طرح هاى 

پيش بينى  شد ه، اجرايى مى شود .

 د رآمد  قابل  توجه 
وى با اشــاره به ظرفيت هاى گرد شگرى گلستان و 
گنبد كاووس اظهار مى كند : د رسال هاى گذشته اين 
استان مقصد  گرد شگرى نبود  و تنها به عنوان معبرى 
براى عبور گرد شگران مطرح بود  و مسافران كمتر د ر 
گلستان اقامت مى كرد ند ، اما خوشبختانه د ر نتيجه 
تالش هاى انجام پذيرفته براى آشنايى گرد شگران 
با آثار تاريخى شاهد  هستيم كه د رآمد هاى اين اثر 
تاريخى از محل بليت فروشى از مبلغ 700 ميليون 
ريال د ر گذشته به 2 ميليارد  و 500 ميليون ريال د ر 

سال جارى رسيد ه است.
مد يــركل ميــراث فرهنگــى، صنايع د ســتى و 
گرد شگرى استان گلستان با بيان اينكه بازار هفتگى 
گنبد كاووس و صنايع د ستى اين شهرستان مانند  
قاليبافى، گليم بافى، پالس، د وتارسازى، زيورآالت، 
ســوزن د وزى، رنگرزى، نمد مالى و شــيرينى هاى 
محلى از جاذبه هاى گرد شگرى چشمنواز محسوب 
مى شود ، تصريح مى كند : اين پتانسيل نقش بسزايى 

د ر كمك به معيشت مرد م د ارد .

��ر ���نگ
 قرآن «نگل» بخشى 

از هويت ايرانى اسالمى است
ســنندج: معاون ميراث فرهنگى سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى گفت: قرآن تاريخى نگل بخشى 
از هويت ايرانى اســالمى است كه توسط مردم محافظت و 

نگهدارى مى شود.
محمدحسن طالبيان در حاشيه آيين رونمايى از مرمت قرآن 
تاريخــى نگل اظهار كرد: عالوه بر زائــران داخلى، زائرانى از 
كشورهاى اســالمى نيز براى زيارت قرآن نگل به اين روستا 
مى آيند و در آينده نيز اين قرآن مى تواند جاذبه گردشگرى 

مذهبى بسيار خوبى براى استان كردستان باشد.
وى افزود: قرآن كريم نقش مهمى در وحدت مسلمانان دارد و 
قرآن تاريخى نگل عالوه بر وحدت بخشى در بين مردمان اين 

منطقه، مايه خير و بركت نيز شده است.
قرآن تاريخى نگل از قديمى ترين قرآن هاى كتابت شده كشور 
در قرون اوليه اســالم و در قطع رحلى بزرگ با جلد چرمى 
و صفحات ضخيــم به خط كوفى طال كارى مزين به نقوش 
گياهى نگارش شده و به شماره 2 در فهرست منقول كشور 

ثبت ملى شده است.
كردســتان داراى 10 قرآن تاريخى از دوره هاى صدر، ميانه 
و معاصر اسالمى اســت كه قرآن تاريخى روستاهاى سلين، 
كاشتر، كانى مشكان، موالن آباد، نجنه عليا و هفتاش است كه 
تاكنون هفت مورد از آن ها مرمت و در خود روستاها جانمايى 

شده است.

 اتمام پروژه احياى نقشه قالى لرستان
ايسنا: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره 
به اينكه پروژه احياى نقشه قالى استان به اتمام رسيد، اظهار 
كرد: فاز اول و دوم اين پروژه كه شامل مطالعات كتابخانه اى 
و پژوهش ميدانى بود، انجــام و تمامى اطالعات حوزه قالى 
لرستان شــامل مفرغ ها، غارنگاره ها و گورنگاره هاى منطقه 

جمع آورى شد.
محمدرضا صفى خانى ادامه داد: همچنين طى جلسات مكرر 
و پيوســته تمامى اطالعات و تصاوير جمع آورى شده از نظر 
ساختار كلى طرح هاى قالى لرستان، ارزش فرهنگى و غناى 
نقوش، پيشينه و قدمت هر يك از نقوش و قابليت استفاده 

آن ها در طرح هاى جديد مورد بررسى قرار گرفت.
وى اضافه كرد: با مشاوره هاى تخصصى و كارشناسانه مشاور 
پروژه و چند تن از استادان خبره در حوزه هاى مختلف توليد، 
تجارت و مديريت فرش و بررســى وضعيت فعلى بازار فرش 
ايران در خصوص رنگ بندى هاى قابل اســتفاده در نقشه ها، 
تصميم نهايى گرفته شد و در نهايت فاز طراحى نقشه ها آغاز 

شد.
صفى خانى افزود: خروجى اين پروژه پنج نقشــه است كه با 
توجه به ســليقه روز بازار و اصالت هاى قالى لرستان از نظر 
ظرافــت، ابعاد، طرح و نقش و تعدــاد رنگ هاى به كار رفته، 

طراحى شده است.

قابوس و ناگفته هاى هزاران ساله

 راه اندازى خانه هاى بومگردى بلندترين برج آجرى جهان، گردشگران را فرامى خواند
در روستاهاى اردستان

اصفهــان: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى اردســتان از آمادگى براى راه اندازى خانه هاى 

بومگردى در تمام روستاهاى اين شهرستان خبر داد. 
محمدرضا صدوقى گفت: با توســعه خانه هاى بومگردى زمينه 
مناسب جذب گردشگر در شهرستان ايجاد مى شود كه اين امر 
نقش مؤثرى در افزايش درآمد روســتاهاى هدف گردشگرى و 
مهاجرت معكوس دارد. وى با تأكيد بر حمايت از افراد متقاضى 
راه اندازى خانه هاى بومگردى روستايى در روستاهاى شهرستان، 
افزود: هم اكنون در شهرســتان اردستان سه اقامتگاه بومگردى 
فعال در روستاهاى بغم و دو روستا در بخش زواره فعاليت دارند. 
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اردستان 
گفت: در حال حاضر 6 مورد متقاضى در راستاى ايجاد و راه اندازى 
خانه بومگردى در روستاهاى شهرستان وجود دارد. وى خاطرنشان 
كرد: با تسهيالت ارزان قيمت خانه هاى بومگردى فرسوده كه نياز 
به مرمت داشته باشند، با نظارت ميراث فرهنگى و با توجه به طرح 

مرمتى براى اصالح و رفع خطر مرمت خواهند شد.

 ثبت ملى 5 اثر ميراث ناملموس 
در استان مركزى

خمين: رئيس گروه حفظ و احياى بناهاى تاريخى اداره كل 
ميراث فرهنگى اســتان مركزى گفت: پنج اثــر ناملموس از 
شهرستان هاى خمين، محالت و دليجان در روزهاى اخير در 
فهرست آثار ناملموس كشور به ثبت رسيد. اسماعيل شراهى 
افزود: اين آثار شامل مهارت بافت قالى بند ريحان خمين، آيين 
علم بندان نيم ور، آش اسفندى دليجان، باسلق و كاچى سنتى 
نيم ور، پس از بررســى نهايى، ثبت ملى شد. وى در ارتباط با 
اثر قالى بند ريحان خمين اظهاركرد: قالى بند ريحان به عنوان 
نمايى از كهن ترين اسطوره ايران همانند يك كتاب تصويرى از 
آيين ها و اسرار فراوان در قالب نمادها و عاليم تصويرى است. 
وى افزود: بافندگان قالى بند ريحان بدون هيچ نقش و طرحى، 
تنها براساس آموخته هاى ذهنى اقدام به بافت اين قالى مى كنند 
و اين هنر اصيل و كهن، سينه به سينه حفظ شده و استادان 
قاليباف روستايى، اين هنر را به دختران نوآموز با شوق و ذوق 
آموزش مى دهند. شراهى ادامه داد: در بافت اين نوع قالى، پنج تا 
هفت رنگ شامل قرمز در اصطالح محلى دوغى، قرمز كم رنگ، 

شترى، سرمه اى، سبز، سفيد و سياه استفاده مى شود.

در استان مركزى
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حجم قاچاق كشور 
ساالنه بيش از 

25ميليارد دالر 
برآورد شده است

بــرش

برج آجرى قابوس 
با 1000 سال طول 

عمر، به عنوان 
بزرگ ترين نماد 

شهر تركمن نشين 
گلستان و بلندترين 
برج آجرى جهان 
در استان گلستان 

خودنمايى مى كند

بــرش

نيم نگاه

قد  س: اخيراً آمارى د  رباره ميزان قاچاق ساالنه كشور 
منتشر شــد  ه كه مى گويد   حجم قاچاق كشور ساالنه 
بيش از 25 ميليارد   د  الر برآورد   شد  ه است. اين آمار البته 
مربوط به امروز يا د  يروز نيســت، بلكه سال هاست كه 
اين آمار سير صعود  ى د  اشته است. گفته شد  ه كه حجم 
ورود  ى كاالى قاچاق د  ر 30 سال گذشته 16 برابر شد  ه 
است و ميزان نسبى ساالنه آن از 15تا 25 ميليارد   د  الر 
د  ر نوسان است؛ عد  د  ى كه به حجم نقد  ينگى و بود  جه 
عمرانى كشور شباهت د  ارد  . اما آيا اين آمار واقعى و به 

وجود  آورند ه يك بحران است يا تنها يك بهتان است؟

 تكذيب قاچاق از بناد  ر
قاچاق از بناد  ر كشور موضوعى است كه چند  ى پيش 
توسط يكى از نامزد   هاى انتخاباتى رياست جمهورى 
به ميان كشيد  ه شد  ، اما د  يرى نپاييد   كه اين موضوع 
با تكذيبيه ســازمان بناد  ر و د  ريانورد  ى كشور روبه 
رو شد  . ســازمان بناد  ر و د  ريانورد  ى كشور با انتشار 
بيانيه اى د  ر همين خصوص مد  عى شــد   اين گونه 
ســخنان بى پايه بود  ه و گفته اين نامزد   كه معتقد   
است « بيش از 20 ميليارد   د  الر كاالى قاچاق از بناد  ر 

ما وارد   مى شود  » د  روغ محض است.
اين ســازمان حتى د  رخواست كرد   براى جلوگيرى 
از تشــويش و گمراهى افكار عمومــى به اين اتهام 
رسيد  گى و براى ســازمان بناد ر و كشتيرانى امكان 

د  فاع از خود   د  ر رسانه عمومى فراهم شود  .
ســازمان بناد  ر و د  ريانورد  ى طــى اين بيانيه مد  عى 
شــد   كه حتى يك پروند  ه تخلف از طرف كاركنان 
خد  وم اين سازمان را نمى توان د  ر راستاى قاچاق كاال 
يافت كرد   و اين د  ر حالى بود   كه پيش از اين قاســم 
خورشيد  ى سخنگوى ســتاد   مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز از پروند  ه كشف 210 كانتينر قاچاق و د  ستگيرى 
شمارى از كاركنان گمرك و كاركنان بناد  ر خبر د  اد  ه 

بود  .
وى د  ر اين زمينــه بيان كرد  ه بود  : د  ر اين پروند  ه 
210 كانتينــرى تعد  اد  ى از كاركنــان د  ِر خروج، 
ترخيــص كاران و ارزيابــان د  ر پرونــد  ه د  خيل 
بود  ند   همچنين برخى كاركنان ســازمان بناد  ر و 
د  ريانورد  ى و هم شــركت هاى پيمانكار ســازمان 
بناد  ر جزو د  ستگيرشد  گان اين پروند  ه هستند  . هر 
چند   كه بعد   ها صحت و ســقم همين خبر نيز رد   

شد  .

 نمايند  گان چه مى گويند  ؟
تأملى كوتاه د  ر ســخنان نماينــد  ه مرد  م تربت 
حيد  ريه د  ر مجلس شــوراى اســالمى بر وجود   
تهد  يد   هاى ناشى از قاچاق كاال د  ر بناد  ر مهر تأييد   

مى زند  .
سعيد   باستانى با اشاره به اينكه 860 اسكله و بند  ر د  ر 

كشــور وجود   د  ارد  ، اظهار مى كند  : 
نزد  يك به 600 اسكله و بند  ر فاقد   

نظارت هستند  .
وى مى افزايد  : آمار قاچاقى كه ستاد   
مبارزه با قاچــاق كاال و ارز عنوان 
كرد  ه 12,8 ميليارد   د  الر است كه 
اگر ميزان واقعى قاچاق همين عد  د   
باشد  ، باز هم زياد   است، اما آمارى 
كه ما د  اريم و ناشى از آمار سازمان 
گمركات جهانى است، رقم د  يگرى 

را نشان مى د  هد  .
وى اذعان مى كند  : براســاس آمار 

گمركات جهانى حجم قاچاق حد  ود   23 ميليارد   د  الر 
اســت، از سوى د  يگر ما حد  ود   9 الى 10ميليون نفر 
مسافر د  ر سال د  اريم كه به طور متوسط اگر محاسبه 
شود   هر يك از اين مسافرها با خود   حد  اقل 500 د  الر 
جنس وارد   مى كنند   كه مجموع اجناس وارد   شد  ه 5 

ميليارد   د  الر است.
وى اذعان مى كند  : البته وارد  اتى توســط مســافران 
قاچاق نيســت، اما جزو كاالهايى اســت كه بد  ون 
حســاب و كتاب وارد   كشور مى شود  ، بنابراين كد  ام 
توليد   قاد  ر است با 28 ميليارد   د  الر قاچاق مبارزه كند  ، 

بجنگد   و سرپا بايستد  .
باستانى با بيان اينكه اگر از اين 27 الى 28 ميليارد   
د  الر 10 د  رصد   شــامل كفش يا پوشاك شود  ، تمام 
توليد  ى هاى د  اخل كشور با مشكل روبه رو مى شوند  ، 
ياد  آور شد  : ناچار هستيم اين حجم قاچاق را جد  ى 
بگيريم و نظارت بر كاالهــاى وارد  اتى چه از طريق 
مرزهاى رسمى و چه مرزهاى غيررسمى بد  ون ناظر 

بايد   مورد   توجه قرار گيرد  .

 قاچاق ته لنجى ند  اريم
حسينى شاهرود  ى نمايند  ه مرد  م 
شاهرود   د  ر مجلس شوراى اسالمى 
نيز د  ر گفت و گــو با خبرگزارى 
خانه ملت با بيان اينكه اكثر كاالى 
قاچــاق از طريق مباد  ى رســمى 
كشور وارد   شــود  ، اظهار مى كند  : 
قاچاق ته لنجى وجود   ند  ارد   و اين 
مســئله بهانه اى بود  ه براى اينكه 
يكسرى از ملوانان و كارگران براى 
خود   منافعى د  اشته باشند  ، اما اآلن 
شاهد   وارد   شــد  ن لنج هاى بزرگ 
حامل كاالى قاچــاق تحت عنوان ته لنجى به بناد  ر 

كشور هستيم.
وى با اشاره به اين موضوع كه محموله لنج هاى بزرگ 
حامل كاالى قاچاق از برخى مباد  ى كه طبق قانون 
اجازه وارد  ات ند  ارند  ، مانند   اروند   وارد   كشور مى شود  ، 
اد  امــه مى د  هد  : علت آن قرار گرفتــن اين بناد  ر د  ر 
مناطق آزاد   و ناممكن بود  ن كنترل كافى گمرك بر 

آن هاست.
وى اظهــار مى كند  : آمارهاى زيــاد  ى د  ر اين زمينه 
وجود   د  ارد  ، اما د  ر مســئله قاچــاق كاال نمى توان به 
آمار د  قيق رسيد   و اينكه گفته مى شود  ، حجم وارد  ات 
كاالى قاچــاق از 25ميليارد   د  الر به 15ميليارد   د  الر 

رسيد  ، يك گمانه زنى است.
وى با اشاره به اينكه قاچاق كاال آفتى است كه كشور 
به آن د  چار شد  ه كه مبارزه با آن نياز به اراد  ه د  ولتى 
د  ارد  ، اضافه كرد  : راه حل ريشــه كن كرد  ن اين آفت 
جز د  ولت د  ر د  ســت كسى نيست و د  ولت بايد   آن را 

ريشه كن كند  .

نمايندگان مجلس پاسخ مى دهند
پهلوگيرى قاچاق در بنادر؛ بحران يا بهتان؟
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حل جدول شماره قبل

1- شيمى دان فرانسوى و از بنيان گذاران 
شيمى جديد كه در جريان انقالب فرانسه 

اعدام شد
2-  تخت پادشاهى است و از محصوالت 
ايران خودرو-پوكى استخوان-به مراددل 

نرسيدن
3- آبرو و عزت-بدگويى ادبى-عشــوه و 

خرام
4- صفحــه اينترنتى- مدح گويى-واحد 

انرژى خوراكى ها-حرارت بدن بيمار
5- يكپارچه -كشش- بلندى

6- گريبان-مجراى تخليه فاضالب-عضو 
صورت-رنگارنگ

7- داخــل شــدن-البيرنت- عضو بدن 
حيوانات-صوت ندا

8- پايتخت جمهورى ارمنستان -الماس 
تراش خورده

9- خشكى-ماهى كنسروى-آب دهان- 
علفزار وسيع بى درخت

10- اشعه مجهول- سعى و تالش-ابزار 
روز مبادا-خوددارى كردن

11- مخترع ماشــين بخار-برش-واحد 
پول غير رسمى ما

12- رنگ موى فورى-استدالل نادرست-
«سه» در گويش بچه لندن-گل سرخ

13- تكــرارش كنيــد آوازگنجشــك 
مى شــود- ماه پرتابى-از اشكال متقارن 

هندسى
14- دســت به انجام كارى زدن-بارز و 

آشكار-نخست اينكه
15- درياساالر و مكتشف پرتغالى كه در 

1521 فيليپين را كشف كرد

1- كارگاه هنرى- بمى بى آفت
2- يكى از دو جنس-ماندگارى- سلطان 

جنگل
3- انجير تازى-غيرعمد-كجاست؟-شانه

4- از مهم تريــن عوامــل انتقال برخى 
بيمــارى ها-مرواريــد درشت-حشــره 

خونخوار-ناشنوا
قلــل  كردن-پوســتن-از  تفريــق   -5
آتشفشــانى نيمه فعال كشــورمان در 

سيستان و بلوچستان
6- صحبت درگوشــى-حدس و خيال-

ديوار غيرقابل نفوذ
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى

7- ننر-برنا-تقطيرشده
8- صوت تنفر-بزكوهى-سوره بيستم قرآن 

كريم-پدربزرگ
9- از فضاپيماها -تازه و نو-سطل آبكشى

10- مرتفع ترين آبشــار دنيا با 980 متر 
ارتفاع در ونزوئال-خداحافظى-زمان بازى

11- آواره و بى خانمان-خمير بتونه-رفيق 
شفيق قورى

اعداد-روزتازى-حــرف  طاليه دــار   -12
پايانى-حركت به صورت زيگزاگ

13- صوت تنبيه-پوشش ستور-ايالتى در 
هندوستان-ترس و هراس

شــطرنج-خودروى  عرصه  بازندــه   -14
كوچك حمل بار-تاى جامه

15- قهرمان دوچرخه سوارى كشورمان با 
نام كوچك قادر كه در المپيك ريو2016 
مسن ترين ورزشكار ايرانى بود -ايشان هم 
دو قهرمان تيم ملى وزنه بردارى كشورمان 

مى باشند



��ر ��ر
  محصوالت گلخانه داران شهرستان 

خوسف بازار ندارد

بيرجند: مديرجهاد كشــاورزى خوســف با بيان اينكه 27 
مجتمع گلخانه اى در اين شــهر فعال است، گفت: نبود بازار 
فروش محصوالت توليدى، گلخانه داران را با مشــكل روبه 
رو ســاخته است.سيدحســن رضوى، نبود بازار فروش را از 
مشكالت پيش روى گلخانه داران بر شمرد و گفت: در حال 

پيگيرى براى رفع مشكل پيش روى گلخانه داران هستيم.
وى بابيان اينكه اين شهرســتان جايگاه دوم استان در توليد 
محصوالت گلخانه اى و سطح زيركشت آن را در اختيار دارد، 
بيان كــرد: مجتمع گلخانه اى محمديــه ظرفيت ايجاد 55 
واحد گلخانه اى را دارد.مدير جهادكشاورزى خوسف، از ايجاد 
اتحاديه براى عرضه مستقيم محصوالت گلخانه اى اين شهر 
خبر داد و افزود: اميدواريم با اين اقدام بتوانيم عرضه مستقيم 
محصوالت گلخانــه اى را در ميدان هاى عرضه ميوه و تره بار 
توســعه دهيم.وى با اشاره به اينكه اين شهرستان در اجراى 
سامانه هاى جديد آبيارى رتبه نخســت استان را دارد، ادامه 
داد: اجراى اين ســامانه ها در هزار و 250 هكتار، از تعهدات 
امسال اين مديريت است.رضوى با بيان اينكه آب كشاورزى 
شهرســتان از 246 حلقــه چاه و حدود 300 رشــته قنات 
تأمين مى شود، افزود: عمده منابع استحصال آب كشاورزى 

شهرستان خوسف چاه هاى كشاورزى است.

 قوانين متعدد به نفع توليد و اشتغال 
نيست

مشهد: معاون پيشگيرى از جرم دادگسترى خراسان رضوى 
گفت: وضع قوانين متعدد به نفع توليد و اشتغال نيست.

امير مرتضوى در جلسه مشترك شوراى گفت و گوى دولت، 
بخش خصوصى و كارگروه رفع موانع ســرمايه گذارى اظهار 
كرد: متأسفانه در حوزه اشتغال و توسعه به يك درك مشخص 
و درستى نرسيده ايم  و اولويت بندى ما يكى نيست. وى افزود: 
براى حمايت از ســرمايه گذارى مشــروع بايد كار جمعى و 
مشــاركتى انجام داد و در اين  راســتا قوه قضاييه به تنهايى 
نمى تواند اقدامى انجام دهد. مرتضوى گفت: در بســيارى از 
موارد، قوانين متعدد به نفع توليد و اشتغال نيست و كاستى 
هايى وجود دارد كه مشكالتى را به وجود آورده است. دستگاه 
قضايى بايد به عنوان آخرين راهكار باشد، در حالى كه اكنون 
در بعضى موارد اولين راهكار شده است. وى ابراز كرد: وظايف 
و تكاليف ســازمانى با رويكرد اقتصاد مقاومتى درست انجام 
نمى شــود.  در راستاى سياست هاى ما براى هر يك از اركان 
قضايى تكاليف و وظايفى تعيين شده و قرار است دهمين دفتر 

حمايت از سرمايه گذارى مشروع را در سبزوار افتتاح كنيم. 

 تسهيالت و خدماتى به شاليكاران 
خراسان شمالى تعلق نمى گيرد

بجنورد: مدير زراعت ســازمان جهاد كشــاورزى خراسان 
شــمالى با اشاره به ممنوعيت كشت برنج در استان به دليل 
كاهش منابع آبى گفت: هيچ گونه تســهيالت و خدماتى به 
شاليكاران اين استان تعلق نمى گيرد.محمد نقى كاظميان با 
بيان اينكه طى يكى دو ســال اخير سطح زيركشت برنج در 
اين استان كاهش يافته است، افزود: با وجود اين، برخى افراد 
اقدام به كاشــت برنج مى كنند كه در صورت مشاهده به اين 
افراد هيچ گونه تسهيالت و خدمات كشاورزى ارائه نمى شود.
وى ادامه داد: براى كاشت هر هكتار برنج نيازمند حداقل 30 
هزار متر مكعب آب هستيم، اين درحالى است كه ميزان آب 
استفاده شده براى كاشت هر هكتار گندم پنج تا 6 هزار متر 
مكعب اســت.كاظميان تأكيد كرد: با توجه به كاهش شديد 
بارندگى و منابع آبى در خراســان شمالى، كشاورزان بايد از 

كشت محصولى همچون برنج خوددارى كنند.

 اشتغال زايى از موقوفات آستان قدس 
رضوى در خراسان شمالى

بجنورد: مسئول نمايندگى آستان قدس رضوى در خراسان 
شمالى گفت: موقوفات و نذورات مردم خراسان شمالى براى 

آستان قدس، وقف محروميت زدايى و اشتغال زايى مى شود.
محمد اكبرزاده در نشســت كميته وقف نمايندگى آستان 
قدس در خراســان شــمالى، اظهار داشــت: با نگاه متفاوت 
به وقف و نظم بخشــى به نذورات مردم براى آســتان قدس 
رضوى، در بحث محروميت زدايى و اشتغال كارهاى بزرگى 
در اســتان انجام مى شود. با وجود افراد فعال در كميته وقف 
آستان قدس رضوى براى رسيدگى به موقوفات مردم، مى توان 
فعاليت هاى گســترده اى را مديريت و با برنامه ريزى نذورات 
در محل مناسب ايجاد اشــتغال و درآمد كرد.وى ادامه داد: 
110 كانون خادمياران رضوى در مساجد خراسان شمالى راه 
اندازى شده كه نگاه خوبى به محروميت زدايى دارد و بسيارى 
از گره هاى اقتصادى مردم باز شــده است. رسيدگى به امور 
و راهكار مناســب براى طرح اشتغال زايى، يكى از برنامه هاى 
اصلى آســتان قدس رضوى در استان با توجه به ظرفيت آن 

است كه با نگاه دينى، ارزشى و جهادى دنبال مى شود.

 سنگ هاى قيمتى خراسان جنوبى 
در سبد سوغات گردشگران

بيرجند: معاون ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبى با اشــاره به اينكه بايد ظرفيت ســنگ هاى قيمتى 
استان در سبد سوغات گردشگران قرار گيرد، گفت: در برخى 
شهرستان هاى خراسان جنوبى سنگ هاى قيمتى خوبى داريم 
كه برخى از آن ها در جهان بى نظير اســت و با هزينه اندك 
براى فراورى و تراش سنگ هاى قيمتى، مى توان عالقه مندان 

را آموزش داد.
هادى اشــراقى اظهار كرد: بايد از محصوالت استان در سبد 
سوغات استفاده شود كه در اين جهت مى توان از سنگ هاى 
قيمتى استان در قالب تابلو و غيره در سبد سوغات استفاده 

كرد.
وى بيان كرد: دو واحد فراورى منيزيتى و گندله آهن در دست 
ساخت داريم كه واحد فراورى منيزيتى 90 درصد پيشرفت 
دارد و گندله آهن در حد ســايت و جانمايى است و سرمايه 
گذار متعهد شــده اســت پروژه را تا يك سال و نيم ديگر به 

بهره بردارى برساند.

 نارضايتى مردم از بالتكليفى ورزشگاه 
انقالب نيشابور

مهر: نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: بالتكليفى ورزشگاه انقالب نيشابور موجب نارضايتى 15 

ساله  مردم شده است.
حميد گرمابى اظهار كرد: بيشترين پهلوانان ملى نيشابورى 
هستند، 17 قهرمان ملى و 33 دعوت شده به تيم ملى و 10 
هزار نفر فعال جامعه  ورزشى داريم و از تقسيم 27 صدم درصد 

بودجه راضى نيستيم.
وى افزود: عقب ماندگى پروژه  مجموعه  ورزشى انقالب نيشابور 
يك نارضايتى 15 ســاله ايجاد كرده و مايه  ناراحتى است و 
هزينه اى كه از بيت المال در آنجا شده نيز در حال از بين رفتن 
است، خوشــبختانه روند تكميل آن شروع شده و اميدواريم 

شاهد تخصيص كامل اعتبارات آن باشيم.
نماينده مردم نيشــابور در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
ورزش شهرســتان 42 هزار نفرى فيــروزه نيز نيازمند توجه 
مسئوالن است و مى توان گفت اين شهر از تاسيسات ورزشى 

بى بهره است.
وى ادامه داد: ســايت پاراگاليدر درود، ديوار صخره نوردى و 
تجهيزات ورزش هاى رزمى شهرستان با وجود اقبال جوانان به 

اين ورزش، داراى امكانات كافى نيست.

 خراسان جنوبى ساكنانش 
را كوچ مى دهد

بيرجند: رئيس ســازمان برنامه و بودجه خراسان جنوبى با 
اشاره به اينكه خراسان جنوبى با مهاجرت دو هزار و 354 نفر 
جزو استان هاى مهاجرفرست قرار گرفته است، گفت: 28 هزار 

و 908 نفر ورودى به استان بوده است.
هادى آرين در شوراى ادارى استان اظهار كرد: در سال جارى 
683 ميليارد ريال اعتبار در قالب اســناد خزانه داشته ايم كه 

تاكنون 30 درصد اعتبارات محقق شده است.
وى با اشــاره به اينكه اعتبارات استان از سال 94 از سرجمع 
112 ميليارد تومان به 644 ميليــارد تومان ارتقا پيدا كرده 
اســت، بيان كرد: در ســال جارى تاكنون حدود 32 درصد 

تخصيص و نقدينگى اعتبارات داشته ايم.

 مجتمع سينمايى در بجنورد
 راه اندازى مى شود

بجنورد: معاون هنرى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
خراسان شــمالى گفت: با توجه به برپايى جلسات متفاوت با 
شوراى اسالمى شهر و شهردار مقرر شد مجتمع سينمايى در 

محل سينما قدس راه اندازى شود.
ابوالحسن حيدرى ادامه داد: با توجه به اينكه ساخت سينما 
به تنهايى به لحاظ اقتصادى صرفه ندارد، بنابراين راه اندازى 
مجتمع سينمايى با كاربرى فرهنگى، هنرى، تجارى در دستور 

كار قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه خوشبختانه اعضاى شوراى شهر و شهردار 
نيز با اين مهم موافقت خود را اعالم كرده اند، افزود: هم اكنون 
ســرمايه گذار اين مجتمع در حال كسب مجوزهاى اوليه در 

كارگروه هاى مختلف است.
وى يادآورشد: اين مهم در شوراى فنى در حال پيگيرى است 
تا پس از اين مرحله، نقشه كشى و مطالعات طرح در دستور 

كار قرار گيرد.
حيدرى با بيان اينكه هم اكنون همه شهرســتان هاى استان 
بجز رازو جرگالن داراى سينما هستند، خاطرنشان كرد: مقرر 
است براى شهرســتان راز و جرگالن سينماى سيار در نظر 

گرفته شود.
معاون هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان شمالى 
عنوان كرد: همزمان با ايام اهللا دهه فجر سينماى شهر تيتكانلو 

در شهرستان فاروج نيز به بهره بردارى مى رسد.
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سرمه ثبت ملى شد 

هنر بانوان خراسان جنوبى سرمه چشم ميراث ناملموس
 قدس  سرمه يا «كحل» بيشتر به سنگ سرمه 
(آنتيموان) اطالق مى شــود كه در عربى به آن 
اثمد مى گويند. با ســائيدن سنگ سرمه كه به 
رنگ آبى اســت، مى توان سرمه تهيه كرده و به 
چشم ها و ابرو كشيد. سرمه كه مهارت ساخت آن 
بتازگى در فهرست ميراث ناملموس كشور ثبت 
شده، يك ابزار آرايشى است كه بسيارى از مردم 

باور دارند براى چشم نيز مفيد است. 
اين ماده متناسب با شرايط جغرافيايى هر منطقه 
از چربــى حيوانات و مغز برخــى گياهان تهيه 
مى شــود و حال هنر دست مردمان ايران زمين 
در استان خراســان جنوبى و تالش ميراثداران 
اين ســرزمين موجب شــده تا مهارت و دانش 
عامه ساخت سرمه چشم در اين استان در تاريخ 
96/8/21 در فهرســت ميراث ناملموس كشور 

ثبت شود.
 

 اندر فوايد سرمه 
دكتــر «محمدعلى حافظى» پزشــك و محقق 
بيرجندى در كتــاب تاريخ پزشــكى بيرجند 
مى نويسد: در دوره  سنتى، هفت قلم آرايش براى 
بانوان معمول و مرســوم بود كه عبارتند از حنا، 
سرمه، وسمه، سرخى(سرخاب)، سفيداب، زرك 

و غاليه كه گاه كاربردهاى درمانى نيز داشتند.
سرمه براى آرايش چشــم كاربرد داشت. براى 
تهيه اين ماده آرايشى، كحل از مخلوط سولفور 
آنتيموان يا سرب با هسته خرما سائيده شده و 
ســولفور آهن يا نقره به صورت گرد و نرم شده 

توليد، در سرمه دان نگهدارى مى شد.
ميل ســرمه را« مكحل» گويند كه نه تنها براى 
زيبايى كاربرد داشت، بلكه براى كنترل رطوبت 
چشــم و درمان ريختن مژه ها هــم آن را مؤثر 
مى دانستند. امام رضا(ع) نيز درباره روش استفاده 
از سرمه مى فرمايند: «كسى كه مبتال به ضعف 
بينايى مى شود، موقع خواب، هفت ميل سرمه 

اثمد بكشد.»

 ساخت سرمه
زمانــى كه لوازم آرايش پيشــرفت امــروزى را 
نداشت، مردم از وسايل ابتدايى و ساده در آرايش 

خود استفاده مى كردند. 
تقريباً 70 ســال پيش مردم 
كردن  روشن  براى  شــب ها 
فضــاى منــزل از چراغى به 
نام چراغ پيه ســوز استفاده 
مى كردند و مواد سوختنى آن 
را كه به «روغن كنتو» معروف 
بوده اســت از دانه گياهى به 
نام بيدانجيل (كنتو) به دست 

مى آوردند.
براى تهيــه روغن كنتو آن ها 
تنه درخت نارون را ســوراخ 

مى كردنــد و از چوب همان درخــت براى آن 
دسته اى درست مى كردند كه در داخل آن بتواند 
به چرخش دربيايد و يك سوراخ هم براى خارج 

شدن روغن آن در زير آن تعبيه مى كردند. 
آن ها گاوى را با چشمان بسته به دسته اين هاون 
مخصوص مى بســتند و دانه گياه كنتو را داخل 
آن مى ريختنــد و با چرخاندن مكرر اين حيوان 
«كنتو» له شــده و روغن آن از ســوراخ زيرين 

بيرون مى آمد كــه بعدها آن 
را به صورت ســنگى ساختند 
كه ديگر آن اثر را نداشــت و 
از همــان روغن كنتو يا روغن 
حيوانات اهلى (گاو و گوسفند) 
به تهيه ســرمه مى پرداختند. 
براى تهيه سرمه آن ها سنگى 
را روى فتيله اى كه آغشته به 
روغن و در حال سوختن بود، 
مى گرفتند و دود حاصل از آن 
را كه ســرمه ناميده مى شود، 
به چشمان خود مى كشيدند. 

 روش تهيه سرمه بادام
براى تهيه سرمه از روش هاى سنتى و با استفاده 
از آجر و مواد ســوختى و حتى از شمع و سوزن 

نيز استفاده مى كنند.
براى اين كار بايــد مقدارى فندق و بادام را بعد 
از دو پوســته كردن روى يك شعله پخش كن 
بر روى حرارت قــرار داده و ظرفى فلزى مانند 

ســينى را با فاصله كمى روى مغز بادام، فندق 
و شــعله پخش كن قرار دهيد. بمرور زمان و با 
ســوختن كامل، مغزها توليد دوده مى كنند كه 
بر روى ســطح سينى قرار داده شده كامالً قابل 

مشاهده خواهد بود.
 تا اتمام ســوختن مغزها صبر كنيد و سپس با 
چاقو و يا جسمى نوك تيز دوده هاى جمع شده 
بر روى ســطح سينى را تراشيده و به ظرفى كه 
براى نگهدارى سرمه تهيه كرده ايد، منتقل  كنيد.

 ثبت ملى سرمه 
بســيارى از مردم استان خراسان جنوبى بر اين 
باورند كه ُسرمه براى درمان اغلب بيمارى ها مانند 
ورم و التهاب چشم بسيار مفيد است. در همين 
مورد ضرب المثل «ره به خيد ســرمه به چش» 
يعنى همان طور كه كود براى زمين كشــاورزى 
مفيد اســت، ُســرمه هم براى تقويت چشمان 
مفيد و موثر اســت، در اين اســتان رواج دارد.
سيداحمد برآبادى، مسئول حوزه پژوهش اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراسان جنوبى با بيان اين مطلب اذعان مى كند: 
ُسرمه سازى در بيشتر شهرستان ها و روستاهاى 
خراسان جنوبى متداول بوده و هنوز هم در برخى 

مناطق به قوت خود باقى است.
وى با اشاره به ثبت مهارت و دانش عامه ساخت 
ســرمه چشم در خراســان جنوبى در فهرست 
ميراث ناملموس كشور ادامه مى دهد: عمده ترين 
و اصلى ترين مواد به كاررفته براى اين كار، چربى 
گوسفند اســت كه در زمان هاى قديم برخى از 
افــراد به جــاى چربى گوســفند از چربى آهو 

استفاده مى كردند.
 همچنين از داروهاى گياهى و مغزيجات مانند 
بادام، هســته زردآلو و شفتالو (هلو) كه بيشتر 
آن ها خاصيت سردى دارند، استفاده مى كنند.وى 
مى گويد: از سرمه در مراسم و آيين هاى والدت و 
ازدواج استفاده مى شده است و مواد الزم و ابزارى 
كه براى اين كار استفاده مى شود در بيشتر نقاط 
يكى است و گاهى در بعضى مكان ها تفاوت هاى 

اندكى دارد.

قدس پيگيرى كرد

راست و دروغ فروشگاه هاى روغن گيرى دانه هاى روغنى

گزارش

 امير عباس اعتمادى  روغــن گيرى از 
دانه هاى گياهى اين روزها، از بازار پر رونقى 
برخوردار شــده است به طورى كه در برخى 
خيابان هــاى اصلى و فرعى شــهر مى توان 
افــرادى را ديد كــه در واحدهايى از جمله 
ســبزى فروشــى، آبليمو گيرى و يا به طور 
خاص با اســتقرار يك دستگاه و چند كيسه 
حاوى كنجد و همچنين زيتون نســبت به 
گرفتن روغن از اين اقالم براى خود شــغلى 

دست و پا كردند.
در اكثــر اين واحدها در كنار عرضه و فروش 
روغن كنجد و زيتون روغن هاى ديگرى مانند 
روغن هسته انگور، هسته انار، روغن خراطين، 
فندق، سياهدانه، شترمرغ، گردو، منداب، گل 
بنفشه، تخم كتان، نارگيل و بادام از نوع تلخ 
و شيرين نيز عرضه مى شود و مشتريان نيز با 
توجه به خواص درمانى اين روغن ها خريدار 
آن هســتند در حالى كه اين دغدغه وجود 
دارد كــه آيا در قبال پولى كــه براى خريد 
مى پردازند روغن 100 درصد خالص دريافت 

مى كنند.

 تشخيص سخت تقلب
يكى از خريــداران اين روغن ها در گفت وگو 
با خبرنگار ما مى گويد: توصيه پزشكان مبنى 
بر مصرف روغن كنجد و زيتون اســت و اين 
مسئله سبب شده است استقبال براى خريد 

اين روغن ها افزايش يابد.
وى اضافه مى كند: اضافه كردن روغن هايى 
مانند مايــع و كلزا به دليــل ارزان بودن به 
روغن كنجد و زيتــون و عرضه و فروش آن 
به نام روغن خالص در برخى واحدهاى روغن 
گيرى از دغدغه هاى مردم است به طورى كه 
نمى دانند روغنى را كه مى خرند خالص است 
يا تقلبى، ضمن اينكــه چرايى اينكه روغن 
كنجد و زيتون در اين واحدها به مراتب كمتر 
از نوع صنعتى و كارخانه اى آن است نيز مورد 

پرسش مردم است.
يك شــهروند ديگــر نيز يادآور مى شــود: 
تشــخيص تقلب در حوزه روغن بخصوص 
كنجد براى مردم واقعاً سخت است و معلوم 
نيست روغنى كه خريدارى مى شود خالص 
يا داراى ناخالصى است، بنابراين عمدتاً خريد 

بر مبناى اعتماد به فروشنده انجام مى شود.

 كلك هاى روغنى 
معاون نظارت و بازرســى ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوى در خصوص 
اين گاليه ها مى گويد: حدود 6 ماه است كه 
معاونت نظارت و بازرســى سازمان صنعت،  
معدن و تجارت در خصوص اين مباحث ورود 

جدى يافته و كار مى كند.

علــى باخــرد در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
مى افزايد: متأسفانه چنين تقلب هايى از جمله 
افــزودن انواع روغن به روغن كنجد و زيتون 
وجود دارد و در برخى واحدهاى روغن گيرى 

ديده شده است.
وى اضافه مى كند:هر چند در واحدهاى روغن 
گيرى نوشته شده است كه روغن گيرى در 
حضور مشترى انجام مى شــود با اين حال 
برخى از اين واحد ها به اصطالح كلك هايى 
را از جمله اضافه كردن انواع روغن نباتى و يا 
روغن هاى مشابه را انجام مى دهند و قيمت 
را نيز كاهش مى دهند بدون اينكه مشترى 

متوجه اين ناخالصى و تقلب بشود.
وى با اشاره به قيمت پايين روغن هاى كنجد 
و زيتون در واحدهاى روغن گيرى دســتى 
نســبت به نوع كارخانه اى و صنعتى تصريح 
مى كند: بخشــى از اين ارزانى به دليل اين 
اســت كه واحدهاى ســنتى برخى هزينه 
كارخانجات را ندارند كه اين بخش قابل قبول 
است، اما اگر قيمت خيلى پايين و با تفاوت 
زياد نســبت به نوع توليد كارخانه باشد به 

مفهوم تقلب است.

 تفاله دردسر ساز
وى يــادآور مى شــود: موضــوع ديگر تفاله 
كنجد يا همان لرد بعد از روغن گيرى است.

با صراحت بايد گفت اين تفاله و باقى مانده 
كنجــد روغن گيرى شــده قابليت مصرف 
انسانى ندارد و با استعالم انجام شده مصرف 
آن بشــدت زيان آور است و بايد اين لرد دور 
ريخته شود در حالى كه ديده شده در برخى 

روغن هاى كنجد اين لرد وجود دارد.

  مواد زائد و كپك زده
باخرد يادآور مى شــود: روغن هاى دستى و 
سنتى كه گفته مى شود كار روغن كشى در 
حضور مشــترى انجام مى شود جدا از اينكه 
مشكالت بهداشــتى دارد كيفيت و شرايط 
نگهدارى مواد اوليه كه استفاده مى كنند نيز 
مورد سوال است كه آيا روند آن خوب طى و 
رعايت شــده است در حالى كه ممكن است 
خوب پاك نشده باشد و داراى مواد زائد و يا 
كپك باشد.معاون نظارت و بازرسى سازمان 
صنعــت ، معدن و تجارت خراســان رضوى 
ادامه مى دهد: دغدغه ديگر اين اســت كه 
اســتاندارد براى روغن گيرى دستى وجود 
ندارد و اين يك مشكل قانونى است.بايد ديد 
مشمول موضوعات استاندارد اجبارى مى شود 

يا خير.

 يك كاسه شدن اتحاديه
اين مقام مســئول درباره تعدد اتحاديه هاى 

مختلف از جمله گياهــان دارويى،خواربارو 
اتحاديــه آبميــوه و بســتنى بــراى صدور 
مجوز واحدهاى روغن گيرى دســتى اظهار 
داشــت:طبق قانون اگر قرار باشــد اتحاديه 
خــاص براى واحدهاى روغــن گيرى وجود 
داشته باشــد بايد تعداد اعضا كمتر از 200 
واحد نباشــد در حالى كه بيشتر واحدهاى 
روغن گيــرى صرفاً به اين حرفه مشــغول 
نيستند بلكه واحدهايى مانند سبزى فروشى 
و آبليمــوه گيرى و يا عطارى ها با اســتقرار 
يك دستگاه روغن گيرى نسبت به اين كار 
اقدام مى كنند.وى اذعان مى دارد: البته انتقاد 
از اينكه چند اتحاديه از جمله گياهان دارويى 
و اتحاديه خواربار براى فعاليت در حوزه روغن 
گيرى مجوز مى دهند، قابل پذيرش اســت و 
براى رفع اين مشــكل موضوع در كميسيون 
نظارت بر اصناف اســتان مطرح و در نهايت 
مقرر شد صنف روغن گيرى دستى به عنوان 
يكى از رسته هاى آبميوه و بستنى قرار داشته 
باشد و اين اتحاديه متولى صدور مجوز براى 
متقاضيان فعاليت در اين حرفه باشــند.وى 
اضافه كرد: بايد توجه داشــت كه بخشــى از 
ارزانى روغن هاى عرضه شــده در واحدهاى 
روغن گيرى دســتى داليل خــاص خود را 
دارد كه مصرف كننده نمى داند. ضمن اينكه 
روش هاى روغن گيرى دستى به لحاظ فنى 
چندان قابل تاييد نيســت.وى درباره عرضه 
روغــن هايى مانند روغن هســته انگور و انار 
در حالى كه جاى ســؤال است كه چه ميزان 
هسته انگور يا انار وجود دارد كه بتوان روغن 
آن را گرفت، گفت: بله اين موارد شك برانگيز 
وجود دارد روغن هســته انگور در جايى كه 
كارخانجات فراورى يا توليد شيره انگور زياد 
باشد، ممكن اســت درحاشيه آن چند نفرى 
نسبت به روغن گيرى از هسته انگوربه صورت 
دستى اقدام كنند، در خراسان رضوى به آن 
شكل كه جامع باشــد كارخانه فراورى انگور 

وجود ندارد؛ بنابراين به نظر مى رسد در عرضه 
و فروش روغن هســته انگــور و اناربه صورت 
دســتى از روغن هاى ديگر استفاده شود و به 
اســم روغن خالص فروخته شــود.وى اضافه 
مى كند: در كنار اينكه دستگاه هاى مربوط از 
جمله ســازمان صنعت ، معدن و تجارت بايد 
در اين بخش ورود يابند مردم نيز بايد بيشتر 
احساس مســئوليت كنند كه در برابر پولى 
كه پرداخت مى كننــد چه كااليى را دريافت 

مى كنند.

  نظارت هاى قوى
رئيس اتحاديه صنف آبميوه،بســتنى و كافى 
شاپ هاى مشــهد نيز درباره موازى كارى در 
حــوزه اعطاى مجوز بــراى فعاليت در صنف 
روغن گيرى دســتى اظهار مى دارد: اتحاديه 
آبميوه، بستنى و كافى شاپ ها معتقد است كه 
فعاليت اين رسته مربوط به اين اتحاديه است؛ 
بنابرايــن اين موضوع دراتاق اصناف مشــهد 
مطرح و تأييــد و رأى اعضاى اتاق طى يك 
ماه گذشــته دريافت شد كه البته اكنون كار 
در مرحله دريافت تاييد نهايى و قطعى است. 

سعيد شريف زاده در گفت و گو با خبرنگار ما 
مى گويد: با قطعى شدن متولى صدور مجوز 
براى فعاليت در حوزه واحدهاى روغن گيرى 
دستى،اتحاديه هاى ديگر مانند گياهان دارويى، 
خواربار و حتى آجيل و خشكبار كه زمانى در 
اين حوزه مدعى بود نبايد نســبت به صدور 
مجوز براى فعاليــت در اين صنف اقدام كند 
و همه امور مربوط به اتحاديه آبميوه،بستنى 
و كافى شاپ ها خواهد بود.وى اضافه مى كند: 
البته تا نهايى شــدن كار،بــراى جلوگيرى از 
بالتكليفى متقاضيان اين صنــف و نيز رصد 
بازار اتحاديه آبميوه ، بستنى و كافى شاپ هاى 
مشهد بر واحدهاى روغن گيرى دستى نظارت 
و بازرسى دارد كه البته پس از واگذارى قطعى 

موضوع با جديت بيشترى دنبال مى شود.

سرمه كه مهارت ساخت 
آن بتازگى در فهرست 
ميراث ناملموس كشور 

ثبت شده، يك ابزار 
آرايشى است كه براى 

چشم مفيد است

بــرش
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