
گياه «صبر زرد» ثروتى كه از ديد سرمايه گذاران 
پنهان مانده است

شترهاى سرگردان 
جان مى گيرند

استان هرمزگان بزرگ ترين توليدكننده آلوئه ورا 9 قربانى حاصل رهاسازى احشام در جاده هاى سيستان و بلوچستان  

هرمزگان آلوئه ورا گياهى علفى است كه از 
ژل آن به دليل «گليكوپروتئين» غنى به منظور 
جلوگيرى از تورم و درد استفاده مى كنند. در 
چند ســال اخير كشت اين گياه و همچنين 
محصوالت آن از رشــد فزاينده اى برخوردار 
بوده اســت. به  احتمال  زياد در بســيارى از 

داروخانه با پمادها و يا...

سيستان و بلوچستان بيش از نيمى از 
شترهايى كه در سطح كشور وجود دارند در 
سيستان و بلوچستان پرورش يافته و نگهدارى 
مى شوند كه اين خود در رونق اقتصادى مردم 
منطقه بسيار مؤثر است. از مجموع 140هزار 
شــتر كشــور 74 هزار و 992نفر شــتر در 
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پايتخت رنگ ايران
 نيازمند حمايت مسئوالن

ايســنا: رنگرز برتر چهارمحال و بختيارى با اشاره به 
اينكه در سال جارى، شهركرد به عنوان «پايتخت رنگ 
ايران» معرفى شد، گفت: اين صنعت نيازمند حمايت 

مسئوالن است.
سيدعلى عســگرى ارجنكى اظهار كرد: از سن هشت 
سالگى در حرفه رنگرزى مشغول به فعاليت شدم و در 
حال حاضر 54 سال در رشته رنگرزى كار عملى انجام 
دادم كه با ســابقه قابل قبول در اين حرفه نمونه هاى 
آن در فرش هاى چالشــتر، بارده، سامان و چم نار ديده 
مى شــود كه تمامى رنگ هاى به كار برده شده، ثابت و 

كامالً گياهى هستند.
وى افــزود: مدتى براى انجام كارهــاى تحقيقاتى در 
خصوص رنگرزى به اســتان هاى همجوار سفر كردم و 
در حال حاضر تمامى رنگ هــاى مربوط به خامه ها با 
گياهانى از جمله پوست گردو، پوست بادام، برگ انگور، 
گياه گندل، گياه جاشير، اسپرك، نيل، روناس و برگ 
درخت توت و همچنين گل هاى فصلى تهيه مى شوند 
و تاكنــون 350 نــوع رنگ گياهى و ثابــت را با كد و 

شناسنامه خود به ثبت رسانده ام.
وى با اشــاره به اينكه 60 درصد مصالح شــيميايى 
موجود در بازار فرش اســتان بــه دليل ارزان قيمت 
بودن از اســتان همجوار وارد اســتان مى شــوند، 
تصريح كرد: مســئوالن بايد مقابل مصالح، خامه ها 
و رنگ هاى شــيميايى بى كيفيتى كه از اين شــهر 
وارد بازار اســتان شــده و موجب ضــرر و زيان به 
فرش دستباف استان مى شود، بايستند و الزم است 
جلساتى براى همفكرى و تعامل نظر ميان رنگرزها، 
طراحان نقشــه و بافندگان فرش بــه منظور بهبود 
كيفيت رنگ و بافت و طرح فرش استان برگزار شود.
عســگرى گفت: با توافق هايى كه با ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان صورت گرفت، مقرر شــد كه 
رنگ هاى شــيميايى به دليل لطمه زدن به فرش و از 
بين رفتن اصالت فرش استان از سطح بازار جمع آورى 
شوند كه در اواسط راه، اين كار رها شد و اقدامى در اين 

زمينه صورت نگرفت.
نامزد پدر رنگ ايران با اشــاره به وجود دانشــكده 
هنر در اســتان و معضــل بيكارى، گفت: ســاالنه 
تعداد زيادى دانشجو در رشته فرش از اين دانشگاه 
دانش آموخته مى شوند كه بيشتر به دروس تئورى 
پرداخته اند و كار عملى چندانى انجام نداده اند، حال 
آنكه با حمايت مســئوالن و آمــوزش عملى به اين 
دانش آموختگان مى توان زمينه اشــتغال آنان را در 

استان فراهم آورد.

مسجد «ميل لى» نماد همزيستى 
اديان در تبريز

ايرنا: مســجد تاريخى «ميل لى مچيــد» تبريز به 
عنوان نماد همزيستى اديان و مذاهب، نشان از صلح 
طلبــى ايرانيان از دوران گذشــته تاكنون و زندگى 
مســالمت آميز پيروان اديــان و مذاهب مختلف در 

كشورمان دارد.
ستون هاى سنگى قد كشيده به آسمان در دو طرف 
سردر، دو ستون كوتاه روى سردر و ستاره 6 پر ميان 
ســر در مســجد «ميل لى» خود گوياى همزيستى 
مسالمت آميز پيروان اديان و مذاهب در تبريز است 

و اين مسجد، نماد وحدت محسوب مى شود.
ساختمان اين مسجد تاريخى مربوط به دوره افشاريه 
است كه با توجه به واقع  شدن اين شهر در مسير جاده 
ابريشــم به محلى براى وحدت شيعيان، اهل تسنن و 

كليميان در طول سده هاى گذشته، تبديل شده بود.
بنابر شواهد موجود، بناى تاريخى اين مسجد مربوط 
به ســال هاى پس از دوره صفــوى و زمان حكومت 

نادرشاه افشار است.
كارشناســان فرهنگى با اشــاره به انتخاب تبريز به 
عنوان پايتخت گردشــگرى جهان اســالم در سال 
2018 مى گويند، اجراى طرح بازســازى مســجد 
«ميل لى مچيد» مى تواند، اقدام ارزشــمندى در اين 

راستا باشد.
رئيــس اداره اوقاف و امور خيريــه ناحيه يك تبريز 
با بيان اينكه مســجد ميلى لى از مســاجد قديم و 
محل اجتماع پيروان تشــيع، اهل سنت و كليميان 
بوده است، گفت: اين مسجد به عنوان پاتوقى براى 
اجتماع و عبادت پيروان اين اديان استفاده مى شد.

حجت االســالم رضا جعفرى افزود: اين مسجد در 
ساليان گذشته در اثر بى توجهى مسئوالن ذى ربط، 
تخريب شــده و اثر كمى از آن باقى مانده و تالش 

مى شود، دوباره احيا و بازسازى شود.
وى با بيان اينكه محوريت احياى اين مسجد وحدت 
اديان است، اظهار كرد: تالش مى شود، بافت قديمى و 
سبك معمارى آن به همان شكل گذشته و با رعايت 

اصول ميراثى و معمارى احيا و بازسازى شود.
رئيــس اداره اوقــاف و امور خيريــه ناحيه 1 تبريز 
يادآورى كرد: با توجــه به وجود دو محراب در اين 
مسجد و ميل ها و گلدسته ها در سردر آن، در احياى 
اين مســجد تاريخــى اين موارد نيــز دوباره لحاظ 

خواهد شد تا بافت قديمى آن حفظ شود.
وى گفــت: تالش مى شــود در طبقــه فوقانى اين 
مســجد نيز كتابخانه تخصصى اديان براى حفظ و 

تقويت وحدت اديان ايجاد شود.

زهره ناصرى آذربايجان غربى ســاالنه 240 
هزار تن شــكر معادل 36 درصد توليد كشور را 

استحصال مى كند.
كشــاورزان آذربايجانى كه از كاشت چغندر قند 
و تأميــن نياز پنج كارخانــه چغندر قند در اين 
استان تاكنون سود مناسبى را كسب مى كردند، 
چند ســالى اســت كه به دليل كمبــود آب و 
خشكيدگى درياچه اروميه كشت آن ها محدود 

شده است.
كشــاورزان آذربايجانى سال گذشــته به دليل 
افزايش كشــت متضرر شــدند و امسال نيز به 
دليل اينكه برخى از كشــاورزان كشــت مازاد 
داشــتند، مجبور به انباشــت محصول خود در 

كنار جاده ها شدند.
در حال حاضر پنــج كارخانه قند در آذربايجان 
غربى فعال اســت كه يك ميليون و 700 هزار 
تن محصول چغندر قند، معادل 36 درصد توليد 

اين محصول در كشور را فرآورى مى كنند.
كاهش كشــت چغندر به عنــوان يك محصول 
آب بر از جمله سياســت هاى سازمان كشاورزى 
اســت كه هرچند بنا بر ادعاى اين سازمان اين 
مهم بدرســتى انجام پذيرفته، امــا بنا بر گفته 
مدير استانى اين وظيفه بدرستى انجام نشده و 
از طرفى كشاورزان نيز به اين شيوه نامه واكنش 
مثبتى نشــان نداده اند و همواره محصولى مازاد 

توليد مى كنند.
از آنجاكــه خــروج محصــول چغنــدر از اين 
اســتان ممنــوع اســت، محصول مــازاد همه 
ســاله بــه مشــكلى پيــش روى كشــاورزان 

تبديل مى شود.

  كوتاهى در اجراى شيوه نامه
مدير دفتر اســتانى ستاد احياى درياچه اروميه 
در آذربايجــان غربى در اين راســتا ســازمان 
جهاد كشــاورزى را متهم بــه كم كارى كرده و 
در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: ســطح زير 
كشــت چغندر طبق توافق هاى انجام شــده با 
حضور رئيس سازمان جهاد كشاورزى در حوضه 
آبريز درياچه اروميه بايد 12 هزار و 600 هكتار 
باشد، اما شاهد افزايش كشت بيش از اين مقدار 
هستيم و اين موضوع نشان مى دهد كه عملكرد 
جهاد كشــاورزى در منع كشت و جلوگيرى از 

اين آسيب قابل قبول نيست.
فرهاد ســرخوش ادامه مى دهد: با اينكه سطح 
زير كشــت چغندر قند در حوضه آبريز درياچه 
اروميه نبايد از 13 هزار هكتار تجاوز كند، اما در 
حال حاضر اين رقم معادل 16 هزار هكتار است.
وى با انتقاد از نحوه عملكرد جهاد كشــاورزى 
ادامــه مى دهد: از نظر ســتاد احيــاى درياچه 
اروميه، مصوبــات مربوط به جهاد كشــاورزى 

آذربايجان غربى روى كاغذ مانده است.

مدير دفتر اســتانى ستاد احياى درياچه اروميه 
در آذربايجان غربى  با اشــاره به اين موضوع كه 
كاشــت بيش از حد براى كشــاورز و همچنين 
دولت درد سر ساز مى شود، ابراز مى كند: وقتى 
كشاورز بيش از حد تعيين شده نسبت به توليد 
اقدام مى كند، توليد مازاد براى زارع و همچنين 
كارخانه ها درد ســر ساز شده و از آنجاكه خروج 
چغندر از اســتان ممنوع اســت همچون سال 

گذشته با مشكالت بسيارى روبه رو مى شويم.
وى تأكيد مى كند: جلوگيرى از كشــت بيش از 
حــد چغندر قند جزو وظايف جهاد كشــاورزى 
اســت و براحتى مى تواند بــه آن عمل كند، اما 
متأســفانه برخى دستگاه هاى اجرايى به وظايف 

خود عمل نمى كنند.

  عواقب درد سر ساز
رئيس خانه كشاورز آذربايجان غربى نيز با بيان 
اينكه كشــت چغندر به دليــل مصرف زياد آب 
پيامدهاى بسيارى را براى محيط زيست و حتى 
كشــاورزان دارد، اظهار مى كنــد: از آنجاكه هر 
هكتار چغندرقند در اســتان به ميزان 14 هزار 
مترمكعب آب مصرف مى كند، افزايش هر هكتار 
اضافى در حوزه درياچه اروميه به خشكسالى و 

مشكالت زيست محيطى دامن مى زند.
رئــوف ســپهر الدين با اشــاره به اينكه ســال 
گذشته، سطح مصوب زير كشت چغندرقند در 
اين اســتان 23 هزار هكتار بود، ادامه مى دهد: 
متأســفانه به علت كشت آزاد، اين سطح به 30 
هزار هكتار افزايش يافــت كه عالوه بر افزايش 
مصرف آب شاهد بوديم كه چه مشكالتى براى 

كشاورزان در فروش محصوالت به وجود آمد.
وى قاچاق چغندر، افزايش واسطه گرى و تأثير 
منفــى در زير حوضــه درياچه اروميــه را تنها 

بخشى از مشكالت به وجود آمده، مى داند.

  كاهش كشت 
رئيس سازمان جهاد كشــاورزى آذربايجان غربى 
در پاســخ به اخبار مطروحه درباره كاهش كشت 
و همچنين دغدغه تأميــن نيازهاى كارخانه هاى 
قند ابراز مى كند: كشــت چغندر قند از قديم در 
اين اســتان مرسوم بوده اســت و به دليل تجربه 
قديمى و شرايط مناسب براى كشت اين محصول 
و همچنين خريــد تضمينــى كارخانجات قند، 

طبيعى است كه كشــاورزان اين استان به كشت 
اين محصول رغبت بيشترى نشان مى دهند.

اســماعيل كريم زاده مى افزايد: اين محصول در 
استان آذربايجان غربى پيش از اين به 40 هزار 
هكتار رســيده بود كه طبق مصوبات به ميزان 

23 هزار هكتار مى رسد.
وى بــا بيان اينكــه جهاد كشــاورزى در قالب 
برنامه هاى ستاد احيا درياچه اروميه در راستاى 
كاهــش كشــت اقدام هاى قابــل توجهى را در 
دســتور كار داشــته اســت، ادامه مى دهد: در 
اين راستا سعى شــده تا اين محصول از اراضى 
محــدوده آبريز درياچه اروميه بــه خارج از آن 

هدايت شود.
وى با اشــاره بــه اينكه كاهش اراضى كشــت 
چغندر بــه معناى كاهش توليــد اين محصول 
نيســت و در تأمين نيازهــاى كارخانه هاى قند 
مشــكلى به وجود نخواهد آورد، اضافه مى كند: 
در اين راستا شهرستان پيرانشهر به عنوان يكى 
كاشت چغندرقند  مستعدترين سرزمين هاى  از 
مورد توجه قرار گرفته و كشــت چغندر قند در 
اين شهرستان به عنوان جايگزين كاهش كشت 

در حوزه درياچه اروميه انتخاب شده است.
كريم زاده با تأكيد بر اين مطلب كه پيرانشــهر 
به دليل شــرايطى كه در اختيار دارد، استعداد 
قابــل توجهى در بهره ورى عملكرد دارد، اظهار 
مى كند: متوسط كشت چغندر قند در پيرانشهر 
70 تــن در هكتار اســت كه 15 تــن بيش از 

متوسط كشورى است.

كاشت محصوالت آب بر در اروميه محدود است

چغندر قند؛ بالى جان درياچه اروميه
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بيمارستان قائم 
تويسركان وعده اى 

تمام نشدنى

كرمانشاه  مديركل دفتر بازسازى بنياد مسكن انقالب اسالمى 
گفت: با برنامه ريزى انجام شــده و به شــرط تأمين اعتبار الزم 
براى پرداخت تسهيالت وعده داده شده، كار بازسازى واحدهاى 
روستايى مناطق زلزله زده كرمانشاه تا پايان خرداد ماه و واحدهاى 

شهرى تا آخر سال آينده به پايان مى رسد...

تويسركان كمبود متخصص براى ارائه خدمات بهداشتى و 
درمانى بانوان، ناهماهنگى بين تعداد مراجعان به بيمارستان 

قديمى شهر و كمبود امكانات تخصصى و نياز به...
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سبقت 
آمار بيكارى 
در كردستان 

 بيكارى، علت اصلى بســيارى از آســيب هاى 
اجتماعى همچون خودكشى، طالق و... است. با 
نگاهى به آمار رسمى و غيررسمى منتشر شده در طول 
دهه هاى اخير، به روشنى مشخص مى شود كه استان 
كردستان در زمينه ميزان بيكارى در جايگاه سوم كشور 
قرار دارد.  امروزه بيكارى كه منشأ بسيارى از آسيب هاى 
اجتماعى محسوب مى شود، يكى از معضالت اصلى اكثر 
استان هاى كشور است و اســتان كردستان نيز از اين 
مسئله مستثنا نيست. متأســفانه اين استان با وجود 
برخوردارى از منابع طبيعى و معادن غنى، فاقد كارخانه 
و مراكز صنعتى اســت و طبق  آمار و اطالعات سازمان 
مديريت و برنامه ريزى استان، با دارا بودن نرخ بيكارى 
16/3 درصدى حدود 2/8 درصد كل بيكاران  كشور را در 

.......صفحه 2 خود جاى داده است كه در...
.......صفحه 2 

به دليل پيامدهاى 
خشكسالى و كمبود 

آب سطح زير 
كشت چغندر قند 
در حوضه آبريز 

درياچه اروميه نبايد 
از 13 هزار هكتار 

تجاوز كند
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  تبريز 2018 فرصتى براى توسعه روابط 
ايران و جمهورى آذربايجان

تبريز: معاون سياسى و امنيتى استاندار آذربايجان شرقى، رويداد 
تبريز 2018 را فرصتى براى توسعه روابط ايران و آذربايجان در 
زمينه هاى مختلف و افزايش مراودات و رفت وآمدها بين دو كشور 
ذكر كرد. رحيم شــهرتى فر در ديدار با سركنســول جمهورى 
آذربايجان در تبريز اظهار داشــت: بــا توجه به انتخاب باكو به 
عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى اسالمى در سال 2019، 
تجربيات رويداد تبريز 2018 مى تواند در اين زمينه مفيد باشد 
و بر اين اساس همفكرى و همكارى بين دو طرف ضرورى است.
وى با اشاره به اينكه مردم تبريز و جمهورى آذربايجان، با زبان 
و دين و فرهنگ مشــترك، در طول تاريخ در كنار هم بوده اند، 
گفت: بيشترين انتظار ما در رويداد تبريز 2018 از كشورى است 

كه نزديك ترين ارتباطات و بيشترين اشتراكات را با آن داريم.
معاون استاندار آذربايجان شرقى با بيان اينكه تبريز جاذبه هاى 
زيادى براى گردشــگران دارد، گفت: از شركت هاى گردشگرى 
فعال در جمهورى آذربايجان مى خواهيم كه گردشگران را براى 
ســفر به تبريز ترغيب كنند.شهرتى فر با اشاره به اينكه كنگره 
علمى نظامى گنجوى يكى از برنامه هاى تبريز 2018 خواهد بود، 
گفت: اشــتراكات فرهنگى و تاريخى تبريز و گنجه در برگزارى 

هرچه بهتر اين رويداد مى تواند مؤثر باشد.

 ايجاد منطقه آزاد در اردبيل
 از لحاظ رونق اقتصادى به نفع مردم است

اردبيل: نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: تصويب ايجاد منطقه آزاد تجارى در استان 
از لحاظ امنيتى و رونق در مناطق مرزى به نفع اســتان اردبيل 
خواهد بود.رضا كريمى در نشســت با شوراى مركزى اصناف و 
بازاريان شهر اردبيل با اشاره به طرح توسعه مناطق آزاد تجارى 
كه قرار اســت در مجلس مورد بررسى قرار گيرد، افزود: طبق 
گفته نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اردبيل، نمايندگان 
اســتان اردبيل در خصوص به تصويب رسيدن اين طرح محك 
خواهند خورد.وى تصريح كرد: از تمامى تشــكل هاى مردمى و 
شخصيت هاى اجتماعى استان خواهشمنديم كه در خصوص به 
تصويب رسيدن طرح مناطق آزاد تجارى در مجلس، نمايندگان 
اســتان را يارى كنند.نائب رئيس كميسيون كشاورزى مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به اينكه مجمع نمايندگان استان اردبيل 
نقش بســزايى در تصويب كليات و يك فوريت طرح توســعه 
مناطق آزاد داشــته است، ادامه داد: متأسفانه بسته اى كه قبل 
از آغاز به كار مجلس فعلى در خصوص توســعه مناطق آزاد به 

مجلس ارائه شد، كامالً غيركارشناسى و مطالعه نشده بود.

 كاهش 80 درصدى بارش ها
 و لزوم صرفه جويى در اصفهان

اصفهان: استاندار اصفهان با اشاره به كاهش 80 درصدى بارش 
باران در اين استان گفت: اميدواريم در ادامه سال قسمتى از اين 
كسرى جبران شــود، اما در بهترين حالت پيش بينى مى شود، 
متوسط بارش ها تا پايان سال 35 الى 40 درصد كاهش داشته 
باشد.محسن مهرعليزاده در همايش 25 سالگى تأسيس فوالد 
مباركه، اظهار كرد: مسئله آب يكى از مسائل مهم استان اصفهان 
اســت و اولويت بر اين است كه هرچه مى توانيم در مصرف آب 
در صنعت صرفه جويى كنيم و به ساير بخش هاى جامعه كمك 
كنيم چراكه بخشــى از اشــتغال و اقتصاد استان به كشاورزى 
وابسته است.وى افزود: شركت فوالد مباركه در انجام رسالت هاى 
اجتماعى خود مناسب عمل كرده و در صرفه جويى آب نيز كوشا 
بوده، اما اين اقدام ها كافى نيست.اســتاندار اصفهان تأكيد كرد: 
فوالد مباركه توانسته مصرف آب خود را با 75 درصد كاهش از 

40 ميليون متر مكعب به 25 ميليون متر مكعب برساند.
وى اظهار داشت: بر همين اساس، صرفه جويى در همه بخش ها 
بهترين راهكار است و اميدواريم با صرفه جويى، مشكالت جارى 

را پشت سر بگذاريم.

 كردستان تنها استانى كه سهم آن
 از اعتبارات ملى 95 افزايش نيافت

سنندج: نماينده مردم شهرســتان بيجــار در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: كردستان تنها استانى در كشور بود كه سهم آن 
از اعتبارات ملى سال 95 نسبت به 94 افزايش پيدا نكرد و اين 

اجحاف نسبت به استان ما به مركز برمى گردد.
حمداهللا كريمى در جلسه شوراى ادارى شهرستان بيجار گفت: 
در اتفاقات دى ماه امسال، كسى نمى تواند، ادعا كنند كه تمام 
معترضان به وضعيت اقتصادى كشور اغتشاشگر بودند، ولى قطعاً 
همه براين باور هستند كه درميان اين افراد دست نشانده دشمن 
و اغتشاشگر هم وجود داشــت.وى با اشاره به اينكه مشكالت 
مربوط به قانون در كشورما كمتر از مشكالت مرتبط با مباحث 
اجرايى است، گفت: متأسفانه مسئوالن ما در اجرا بسيار ضعيف 
عمل مى كنند.وى با اشاره به اينكه قرار بود از محل هدفمندى 
يارانه ها و افزايش حامل هاى انرژى اعتباراتى به عمران روستايى 
اختصاص پيدا كند، بيان كرد: درآمد دولت از محل هدفمندى 
يارانه ها 97 هزار ميليارد تومان است كه 31 هزار ميليارد تومان 
آن در قالب يارانه به حســاب مردم واريز مى شــود، ولى معلوم 
نيست مابقى اين مبلغ به كجا مى رود.نماينده مردم شهرستان 
بيجار در مجلس شوراى اســالمى افزود: طبق اصل 53 قانون 

اساسى تمام درآمدهاى دولت بايد به حساب خزانه واريز شود.
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سبقت آمار بيكارى در كردستان 
��ر

صادقى   شيما  آنالين/   قدس 
 بيــكارى، علــت اصلى بســيارى از 
آســيب هاى اجتماعى همچون خودكشــى، 

طالق و... است.
 با نگاهى به آمار رسمى و غيررسمى منتشر 
شــده در طول دهه هاى اخير، به روشــنى 
مشــخص مى شود كه اســتان كردستان در 
زمينه ميزان بيكارى در جايگاه ســوم كشور 

قرار دارد. 
امروزه بيكارى كه منشأ بسيارى از آسيب هاى 
اجتماعى محسوب مى شود، يكى از معضالت 
اصلى اكثر استان هاى كشــور است و استان 

كردستان نيز از اين مسئله مستثنا نيست. 
متأسفانه اين اســتان با وجود برخوردارى از 
منابع طبيعى و معــادن غنى، فاقد كارخانه و 
مراكز صنعتى اســت و طبق  آمار و اطالعات 
ســازمان مديريت و برنامه ريزى استان، با دارا 
بودن نرخ بيــكارى 16/3 درصدى حدود 2/8 
درصد كل بيكاران  كشور را در خود جاى داده 
است كه در مقايسه با بقيه استان هاى كشور 
از نظر شــمار بيكاران، استان كردستان بعد از 
كرمانشــاه و چهارمحال و بختيارى رتبه سوم 

كشور را دارد.
پديده ها و مسائل اجتماعى ارتباط تنگاتنگى 
با يكديگر دارند و بيكارى از آن دسته مسائلى 
اســت كه مى تواند، باعث بروز آســيب هاى 

اجتماعى شود.
 اگر مسئله اشتغال به شكل مناسبى حل شود، 
آســيب هاى اجتماعى از جملــه مصرف مواد 
مخدر، مشــكالت جوانان و آفت هاى ناشى از 
بيكارى و بيكارگى هم كاهش محسوس خواهد 

يافت.

 بيكارى و نبود منبع اقتصادى
يكى از جوانــان جوياى كار مى گويد: با وجود 
بيــكارى و نبود منبــع اقتصــادى، جوانان 
كردستانى با ســرگردانى روزافزون نمى دانند 
به كجا براى يافتن شــغل مراجعه كنند زيرا 
نه صنعتى در اســتان وجود دارد و نه بخش 
خصوصــى آن قدر قوى اســت كه جوابگوى 

مشكالت عمده استان باشد.
صباح حسينى مدعى شد: با وجود نرخ بسيار 
باال و سرســام آور بيكارى در كردستان، اين 
اســتان داراى منابع غنى آب، خاك، معدن، 
گردشگرى،كشاورزى و باغدارى و از بسيارى 
از ظرفيت هاى ديگر برخوردار اســت، اما نبود 

كار و سرمايه، نفسگير است 
و برنامه خاص و منسجمى 
استان  در  اشتغال زايى  براى 

وجود ندارد.

 استان كردستان 
بيشترين سهم از بيكارى

آكو مــرادى از ديگر جوانان 
جويــاى كار اظهار مى كند: 
اســتان كردســتان يكى از 
بيشترين  داراى  استان هاى 
ميــزان بيكارى در ســطح 
كشور است و بيشتر جوانان 
با تحصيالت عالى جوياى كار 

هستند.
وى در ادامه مى گويد: انتظار 
داريم، مســئوالن و متوليان 

امر در راستاى اشتغال زايى، تمام تالش خود 
را به كار گيرند.

مــرادى مى افزايــد: اســتخدام در ادارات و 
ارگان هاى دولتى بسيار سخت شده، بنابراين 
بايد بخــش خصوصى براى اشــتغال جوانان 

استان تالش كند.
وى ادامــه مى دهــد: ســاخت كارخانــه و 
مراكز صنعتــى، در نظر گرفتن تســهيالت 

بــراى اشــتغال زايى، ايجاد 
مشــاوره  كلينيك هــاى 
كارآفرينى و همچنين امكان 
پيــاده ســازى و حمايت از 
ايده هــاى جديــد و به روز 
مى تواند، مشكل بيكارى در 

استان را حل كند.

 افزايش نرخ بيكارى 
در زنان

معــاون آمــار و اطالعــات 
بودجه  و  برنامــه  ســازمان 
كردســتان با اشــاره به آمار 
بيكارى در اســتان مى گويد: 
سرشــمارى هاى  براســاس 
صورت گرفته، نرخ بيكارى در 
استان كردستان 16/3 درصد 
است كه با بررسى هاى صورت گرفته، مشخص 
شده 92 هزار نفر كردستانى بيكار هستند و از 
اين تعداد 31 هزار نفر در شهر سنندج سكونت 

دارند.
مسعود سالمى بوكانى ادامه مى دهد: شهرستان 
مريوان با 28/6 درصد بيشــترين و شهرستان 
بانه بــا 9/6 درصد كمترين نــرخ بيكارى در 

استان را به خود اختصاص داده اند.

اين مقام مسئول مى افزايد: متأسفانه 96 درصد 
بيكاران باســواد بوده و تنها چهار درصد آن ها 
بى ســواد هســتند و باتوجه به گرايش زنان 
خانه دار به حضور در بازار كار، همچنين افزايش 
تعداد دانش آموختگان زن، نرخ بيكارى زنان 
بسيار بيشتر از مردان و 2/5 برابر آن هاست به 
طورى كه نرخ بيكارى زنان 30/8 درصد و نرخ 

بيكارى مردان 14/9 دهم درصد است.
وى با بيان اينكه كردســتان جايگاه سوم نرخ 
بيكارى در كشور را دارد، مى گويد: 79 درصد 
از افراد بيكار در شــهرها و 21 درصد آن ها در 
روستاها سكونت دارند، بنابراين نرخ بيكارى در 

شهرها 1/5 برابر نرخ بيكارى در روستاهاست.

 ضرورت سرمايه گذارى بخش خصوصى 
فرماندار ســنندج پيرامون معضل بيكارى در 
اســتان اظهار مى كند: بيكارى، معضل بسيار 
جدى اســت كه گريبانگير استان كردستان 
شــده و با توجه به آمار بيكارى در استان در 
ميان هر خانواده اى دو تا ســه نفر بيكار وجود 
دارد. بنابراين بايد اين مسئله به صورت جدى  

پيگيرى شود.
ابراهيم زارعى ادامه مى دهد: با توجه به اينكه 
ساالنه تعداد مجوزهاى استخدامى محدود و 
مشخص شده است، دولت نمى تواند، تمام افراد 
بيكار و جوياى كار را در دســتگاه هاى دولتى 
اســتخدام كند.بنابراين بايد بخش خصوصى 
وارد عرصه اشتغال زايى شود و با ايجاد اشتغال 
فراگيــر از جوانان اين اســتان حمايت كند. 
همچنين اســتفاده از وام هاى تعيين شــده 
براى اشتغال، راهى مناسب براى رفع بيكارى 
استان است.فرماندار شهرستان سنندج با تأكيد 
بر ضرورت ســرمايه گذارى در حوزه اشتغال 
مى افزايد: تسهيلگرى در جذب سرمايه گذار 
و بهره  مندى از وام  هاى مشــاغل روســتايى، 
خانگى و فراگير، از راه هاى ايجاد اشــتغال در 
استان است. بنابراين مديران بانك هاى عامل 
بايد تسهيالت طرح هاى اشتغال زايى را كه به 

آن ها ابالغ شده، پرداخت كنند.
اين مقام مســئول يادآور مى شود: با توجه به 
نرخ باالى بيكارى در اســتان تاكنون جلسات 
بســيارى بــراى رفع و مقابله با آن تشــكيل 
شــده كه متأسفانه تاكنون به نتيجه مطلوبى 
نرســيده ايم.از ايــن رو بايد تــالش كنيم تا 
اعتبارات مناسبى براى اشتغال زايى در اختيار 

مسئوالن قرار گيرد.

  42 درصد جنگل هاى شمال رو به 
نابودى است

شاهرود: رئيس انجمن جنگلبانى ايران با بيان اينكه خسارات 
وارده به محيط زيست را نمى توان جبران كرد، گفت: 42درصد 
جنگل هاى شمال كشــور رو به قهقراست.هادى كيا دليرى در 
همايش آينده طبيعت ايران در شــاهرود ابراز داشــت: زيان و 
آســيب وارد به محيط  زيست به هيچ وجه قابل  برگشت نيست. 
اقدام هاى پس از مشاهده شايد سودده باشد، اما به خاطر مسائل 
اكولوژيك در درازمدت فاجعه هاى اقتصادى را به بار خواهد آورد.
وى بابيان اينكه هفت برابر استانداردهاى موجود از جنگل هاى 
كشور بهره بردارى شده اســت، افزود: با نامساعد كردن شرايط 
زيستى، گونه هاى شمشاد و ممرز و انجيرى را به سمت نابودى 
هدايت كرده ايم و گونه راش كه 30درصد جنگل هاى كشــور را 

تشكيل مى دهد، امروز رو به انقراض است.
رئيس انجمن جنگلبانى ايران بابيان اينكه از ســال 75 تاكنون 
حدود 70گونه درخت جنگل هاى شــمالى كشــور در معرض 
طغيان آفات قرار دارد، ابراز داشــت: اين آفات 350هزار هكتار 
از جنگل هاى شــمال ايران را درگير خودش كرده است كه اين 
مقدار براى انسان خطرآفرين است و باعث ايجاد بيمارى مى شود.

 بازسازى مناطق زلزله زده روستايى 
كرمانشاه تا آخر خرداد 97

كرمانشاه: مديركل دفتر بازسازى بنياد مسكن انقالب اسالمى 
گفت: با برنامه ريزى انجام شــده و به شــرط تأمين اعتبار الزم 
براى پرداخت تسهيالت وعده داده شده، كار بازسازى واحدهاى 
روســتايى مناطق زلزله زده كرمانشــاه تا پايان خــرداد ماه و 

واحدهاى شهرى تا آخر سال آينده به پايان مى رسد.
مجيد جودى اظهــار كرد: پس از ارزيابى هــاى صورت گرفته 
15 هــزار واحد تعميرى و 15 هــزار و 500 واحد احداثى نوع 
يك شناســايى شد.وى از وجود 2400 واحد احداثى در مناطق 
روستايى خبر داد و گفت: عمليات ساخت 500 واحد آغاز شده و 

عمليات پى كنى و فنداسيون آن در حال انجام است.
مديركل دفتر بازسازى بنياد مسكن انقالب اسالمى گفت: به آن 
دسته از واحدهاى شهرى كه نياز به ساخت مجدد دارند، مبلغ 
400 ميليون ريال و در روســتاها 300 ميليون ريال تسهيالت 
تعلــق مى گيرد، ضمــن آنكه به واحدهايى كــه نياز به تعمير 
داشته باشند در محيط شــهرى 60 ميليون ريال و در محيط 
روستايى 50 ميليون ريال پرداخت مى شود.وى همچنين ميزان 
كمك هاى بالعوض براى واحدهاى تعميرى را 20 ميليون ريال 

ذكر كرد.

 حق الوكاله رايگان براى شكايت از 
اخاللگران محيط زيست خوزستان

ايرنا: رئيس كانون وكالى خوزســتان گفت: ســازمان بسيج 
حقوقدانان و كانون وكالى قوه قضائيه در اســتان آمادگى دارد 
ضمن ارائه آموزش به شــهروندان شــاكى از تخريب كنندگان 

محيط زيست وكالت آنان را به صورت رايگان پذيرش كند.
بدر سودانى با اشاره به ماده 66 قانون آيين دادرسى كيفرى ناظر 
به حق شــكايت از اخاللگران در محيط زيست براى شهروندان 
افزود: شــهروندان مى توانند به صورت مســتند از فعاليت هاى 
غيرقانونى عامالن ســاخت و سازهاى غيرمجاز در حريم كارون 
و شــركت ها و بيمارستان هايى كه فاضالب خود را به رودخانه 
كارون مى ريزند، شكايت كنند.وى با اشاره به اينكه قوانين وضع 
شده توسط قانونگذار در راستاى احياى حقوق شهروندى است، 
گفت: براين مبنا شهروندان نيز بايد از حقوق خود مطلع بوده و 

براى احقاق و رعايت آن ها اقدام و پيگيرى كنند.
ســودانى با تصريح اينكه با پيگيرى مستمر مى توان به نتيجه 
مطلوب براى حفظ محيط زيســت رســيد، يادآورشد: ريختن 
فاضالب به درون رودخانه خالف مقررات است، اما برخى از اين 
شركت ها تمايلى به هزينه كردن براى تصفيه و يا انتقال فاضالب 

خود ندارند.

 آلودگى بيش از 90 درصد از 
نخلستان هاى بستك به آفت لكه برگى

بندرعباس: مديرجهاد كشاورزى شهرستان بستك گفت:  بيش 
از 90 درصد از نخلســتان هاى بستك به آفت لكه برگى آلوده 
هستند.عادل خورشيدى افزود: بيمارى لكه برگى خرما كه عامل 
آن قارچ اســت از دو ماه قبل در شهرســتان بستك شناسايى 
شد و با بارندگى هاى اخير شــيوع پيدا كرد.خورشيدى گفت: 
بــراى مقابله با اين آفت 200 ميليــون ريال اعتبار براى خريد 
ســمپاش اختصاص يافته است كه بزودى در اختيار كشاورزان 
قرار مى گيرد.وى تصريح كرد: برنامه و شيوه نامه آموزشى براى 
كنترل و مقابله با آفت از سوى مركز تحقيقات كشاورزى ميان 

كشاورزان توزيع شده است.

��ر

قدس : آلوئه ورا گياهى علفى است كه از ژل آن به دليل «گليكوپروتئين» غنى به منظور 
جلوگيرى از تورم و درد استفاده مى كنند.در چند سال اخير كشت اين گياه و همچنين 
محصوالت آن از رشــد فزاينده اى برخوردار بوده اســت.به  احتمال  زياد در بســيارى از 
داروخانه با پمادها و يا كرم هاى مرطوب كننده اين گياه آشنا شده ايد و يا در هنگام خريد 
از فروشگاه هاى مواد غذايى، نوشيدنى آلوئه ورا و يا برگ هاى سبز و ضخيمى كه بر روى 

پيشخوان مغازه ها چيده شده، نظر شما را برانگيخته است؟
گياه آلوئه ورا در بسيارى از استان ها در گلخانه كاشته مى شود درحالى كه استان هاى بوشهر 
و هرمزگان، ظرفيت توليد طبيعى اين گياه را دارند، اما بنا بر گفته برخى توليدكنندگان، 
تضمينــى براى خريد محصوالت آن ها وجود نداشــته و اين مراكز توليد از وجود صنايع 
تبديلى محروم هســتند. در حال حاضر استان هرمزگان با كشت ساالنه افزون  بر 10 الى 
15 هزار تن در جايگاه دومين اســتان ازنظر كشت طبيعى آلوئه ورا پس از استان بوشهر 
قرار دارد، اما نبود صنايع تبديلى و ناتوانى كشاورزان از صادرات اين محصول جهانى پسند، 

اجازه كاشت و توليد بيشتر را به آن ها نمى دهد.

 مشكالت پيش رو
حمزه هرمز يكى از توليدكنندگان آلوئه در استان هرمزگان به خبرنگار قدس مى گويد: اين 
گياه در برابر كمبود آب و شرايط اقليمى بسيار سازگار و مقاوم است و ازآنجاكه بيش از پنج 

سال قابل برداشت است براى توليد بسيار مناسب و مقرون به صرفه است.
وى ادامه مى دهد: با اينكه اين گياه در برابر شرايط محيطى مقاوم و سازگار است، اما پس 
از برداشت، بسيار آسيب پذير مى شود. بنابراين حمل ونقل آن در شرايط فروش حائز اهميت 
است.هرمز بيان مى كند: متأسفانه در اين استان بويژه در ميناب افراد زيادى به كشت اين 
محصول مى پردازند، اما به دليل نبود صنايع تبديلى اكثر اين محصول بايد به استان هاى 
ديگر بويژه تهران انتقال داده شــود.وى بيان مى كند: نبود وسايل بسته بندى نيز موجب 
مى شود تا برگ هاى آلوئه ورا در حين جابه جايى آسيب  ببيند و از ارزش اقتصادى آن كاسته 
شود.وى بابيان اينكه كشت آلوئه ورا بسيار مقرون به صرفه و درآمدزاست، اذعان مى كند: در 
صورت حمايت كشاورزان و ايجاد صنايع تبديلى و از طرفى بازاريابى در كشورهاى همسايه 
مى توان كمك شــايانى به اقتصاد و معيشت مردم داشت.وى با اشاره به اينكه به ازاى هر 
هكتار سطح زير كشــت بيش از 100تن برگ گياه آلوئه ورا برداشت مى شود، مى افزايد: 
باغ هــاى هرمزگان توان توليد اين محصول را بيــش از توليد امروزى در اختيار دارند، اما 
واقعيت اين اســت كه محصوالت توليدى، خريدارى ندارد و بازار، كشش توليد اين همه 
محصول را ندارد.هرمز اضافه مى كند: از همين رو كشــاورزان ترجيح مى دهند به كشت 
برخى از صيفى جات مانند خيار و گوجه كه بازار بهتر و خريداران بيشترى دارد، روى آورده 

و از توسعه كشت آلوئه ورا خوددارى كنند.

 نبود صنايع تبديلى؛ سد راه توسعه
مدير صنايع كشــاورزى سازمان جهاد كشــاورزى هرمزگان در پاسخ به چرايى بى ميلى 
كشاورزان به كاشت آلوئه ورا اظهار مى كند: هرمزگان به لحاظ كشت در فضاى باز بعد از 

بوشهر، رتبه دوم كشور را دركشت آلوئه ورا به خود اختصاص داده است.
رمضان پور بابيان اينكه امسال توليد آلوئه ورا نسبت به سال گذشته با 40 درصد كاهش 
روبه رو بوده است، بيان مى كند: در سال جارى از 100 هكتار زمين هاى زير كشت در اين 
استان 12 هزار تن گياه آلوئه ورا برداشت  شده است كه نسبت به سال گذشته با كاهش 

همراه بوده است.
وى يادآور مى شود: كشاورزان پايين آمدن قيمت آلوئه ورا را به علت ورود پودر و برگ اين 
گياه از كشور چين باقيمت پايين، نبود كارخانه فرآورى و دالل بازى عامل دلسردى خود از 
توسعه كشت اين گياه اعالم مى كنند.وى ادامه مى دهد: نبود صنايع فراورى يكى از داليلى 
است كه كشاورزان براى توليد بيشتر رغبتى نشان نمى دهند.رمضان پور با اشاره به اينكه 
اين گياه به بى آبى و خشــكى بسيار مقاوم است و استان هرمزگان در اين زمينه استعداد 
بسيار مناسبى براى كشت اين گياه دارد، مى افزايد: از همين رو بوميان منطقه اين گياه را 
«صبر زرد» ناميده اند.وى توضيح مى دهد: آلوئه ورا از جمله محصوالتى است كه در هر فصلى 
مى توان آن را كاشت و برداشت كرد و با توليد پاجوش هاى فراوان، هزينه هاى كمترى را 

براى كشاورزان به همراه دارد. 

 كاربرد درمانى
اسم اصلى اين گياه از واژه عربى آلوئه به معنى تند، تيز و تلخ گرفته شده و نام ديگر آن صبر 
زرد است كه علت نامگذارى به صبر شايد ميزان تحمل گياه به خشكى و كم آبى بوده است 
كه در زمان خشكى به رنگ زرد مايل به قهوه اى در مى آيد و به زندگى خود ادامه مى دهد.

براى اين گياه خواص متفاوتى ذكر شــده كه به عنوان مثال شــيره برگ آلوئه ورا داراى 
آنتراكنترون است و به عنوان ملين به كار مى رود. همچنين مؤثر در كاهش قند خون، بهبود 
التهابات دستگاه گوارش، التيام زخم هاى پوستى، جلوگيرى از آفتاب سوختگى، افزايش 
قابليت جذب اشعه بنفش، ضد آلرژى، ضد ميكروب و داراى ديگر خواص درمانى مى باشد.

آلوئه ورا به شكل هاى مختلفى مانند مايع، پودر، كرم، لوسيون، كپسول، عصاره و نوشيدنى 
مورد اســتفاده قرار مى گيرد.ژل خاص اين گياه كه از برگ هاى آن به دست مى آيد و در 
توليد انواع كرم ها و شامپوها كاربرد دارد و به طور كلى در صنايع غذايى، درمان بيمارى ها 

بويژه امراض پوستى مفيد است.

استان هرمزگان بزرگ ترين توليدكننده آلوئه ورا

گياه «صبر زرد» ثروتى كه از ديد سرمايه گذاران پنهان مانده است 

تسهيلگرى در 
جذب سرمايه گذار 

و بهره مندى از 
وام هاى مشاغل 

روستايى، خانگى و 
فراگير از راه هاى 
ايجاد اشتغال در 
استان كردستان 

است
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زهرا ابراهيمى  بيش از نيمى از شترهايى كه در 
سطح كشور وجود دارند در سيستان و بلوچستان 
پرورش يافته و نگهدارى مى شوند كه اين خود در 

رونق اقتصادى مردم منطقه بسيار مؤثر است.
از مجموع 140هزار شــتر كشــور 74 هزار و 
992نفر شتر در سيستان و بلوچستان نگهدارى 
مى شوند به طورى كه اين استان در پرورش شتر 
رتبه نخست كشور را دارد.در اين ميان شهرستان 
دلگان با دارا بودن 12 هزار و 500 نفر شتر در 
جنوب اين اســتان يكى از قطب هاى پرورش 
شتر در كشور محسوب مى شود كه سال ها به 
همين دليل براى رانندگانى كه شب ها در اين 
مسير رانندگى مى كنند، خطرآفرين بوده است. 
متأسفانه بسيارى از ساربان ها و مالكان شترها 
ايــن حيوانات را بدون هيچ قيد و شــرطى در 
حاشيه راه ها رها مى كنند و اين موضوع موجب 
شده تا حوادث تلخ بسيارى براى ساير هموطنان 
كه در جاده ها تردد مى كنند به وجود بيايد. بنا 
برگفته مســئوالن ترافيكى حدود 70 درصد 
تصادفات محور ايرانشهر تا مسجد ابوالفضل را 

تصادف برخورد با شتر تشكيل مى دهد.

  شترها؛ عامل قتل رانندگان
رئيس اداره راه و شهرسازى دلگان در اين زمينه 
به خبرنگار ما مى گويد: ســال گذشته از تعداد 
38 فوتى حوادث رانندگــى در جاده هاى اين 
شهرستان هشت مورد مربوط به برخورد با شتر 
بوده است و از ابتداى امسال نيز سه نفربر اثر اين 

حوادث جان باختند.
دادمحمد بامرى بابيــان اينكه تعداد 14 هزار 
نفر شتر در شهرستان دلگان وجود دارد، يادآور 
مى شود: متأسفانه اين تعداد شتر فاقد هرگونه 
وسايل شناسايى در شب شامل شب نما، پالك 
و يا جليقه بوده و براى رانندگان در اين مسير 

بسيار خطرآفرين هستند.
وى با تأكيد بر اينكه صاحبان اين شترها بايد 
نسبت به خريدارى و تهيه گردنبند و شب نما و 
نصب آن بر روى گردن شترها اقدام كنند، بيان 
مى كند: متأسفانه در اين راستا شاهد همكارى 

خوبى از طرف صاحبان شترها نيستيم.
وى با اشاره به طرح نصب شب نما بر روى گردن 
شترها اظهار مى كند: عالوه بر اجراى اين طرح 
نســبت به ايجاد وسايل هشداردهنده از جمله 
تابلوهاى راهنمايى و رانندگى با مضمون محل 

تردد شتر در فواصل مختلف اقدام شده است.

وى با بيان اينكه در محورهاى ارتباطى و تحت 
حوزه اســتحفاظى اين اداره شترها به يكى از 
عوامل منجــر به مرگ راننــدگان خودروهاى 
عبورى تبديل شدند بر لزوم و جديت به منظور 
اجراى طرح برجسته سازى و نصب شبرنگ بر 

روى بدن شترها تأكيد مى كند.

 شناسايى شترهاى سرگردان
مدير راهــدارى اداره كل راه و 
شهرسازى جنوب سيستان و 
بلوچستان در همين خصوص 
اظهار مى كند: از آنجاكه خطر 
برخورد با شــتر در سال هاى 
گذشــته، همــواره يكــى از 
دغدغه هــاى متوليان راه هاى 
جنوب اين استان بوده است، 
از برگزارى جلســات  پــس 
مختلف با شمارى از بخشداران 
و دهياران بر لزوم اجراى اين 
طــرح تأكيد و در حال حاضر 
نسبت به توزيع 800 گردنبند 

شب نما در راه هاى جنوب اقدام شده است.
ابراهيم جاوشيرى ابراز مى كند: در همين راستا 
تعداد 200 نفر شتر درراه هاى مواصالتى ازجمله 
شترهاى ســرگردان جنوب استان در شهرهاى 
بزمان، دلگان و زرآباد در نظر گرفته شد و اين اداره 

كل نسبت به شناسايى و الصاق گردنبند شب نما 
اقدام كرد. وى با اشاره به اينكه محورهاى كنارك- 
جاسك، ايرانشهر-نيكشــهر، ايرانشهر - بزمان، 
ايرانشهر-دلگان و ايرانشهر به خاش پرخطرترين 
مسيرهاى استان ازنظر احتمال تصادف  وسايل 
نقليه با شــتر هستند، تأكيد مى كند: در همين 
راستا ضرورى است تا صاحبان شترها نسبت به 
خريدارى بازوبند و يا گردنبند 

شب نما اقدام كنند.
وى بيــان مى كنــد: گــردن 
بندهــاى شــب نما ســبب 
مشاهده شترها در هنگام شب 
و حتى با نور ضعيف از فاصله 
دور مى شود و اين به هوشيارى 
رانندگان و جلوگيرى از برخورد 
خودرو با حيوان كمك مى كند.  
وى ادامه مى دهــد: رها بودن 
شترها و حركت آن ها در عرض 
جاده هر از چند گاه سبب وقوع 
حوادث خونين شده و عالوه بر 
اتالف حيوان باعث وارد شدن 

خسارات مالى و تلفات جانى مى شود.

  نياز به آموزش
فرمانده پليس راه جنوب سيستان و بلوچستان 
بابيان اينكه در هشت ماهه سال جارى 9 نفر 

از هموطنان ما به دليل تصادف با شــترهاى 
ســرگردان در اين استان جان خود را از دست 
داده انــد، اظهــار مى كند: مصادره شــترهاى 
سرگردان و بال صاحب و همچنين ساماندهى و 
تعيين جايگاه براى نگهدارى شتر بايد به صورت 

جدى در دستور كار قرار گيرد.
سرهنگ يداهللا ستوده با بيان اينكه سال گذشته 
18 نفر در همين مدت براثر ســانحه رانندگى 
ناشــى از برخورد با شتر جان خود را از دست 
دادند، ابراز مى كند: اين آمار امســال با كاهش 

قابل توجه به 9 نفر رسيده است.
وى با اشــاره به اينكه كشــته  شدگان ناشى 
از برخورد با شــتر امســال ســه درصد كل 
كشته شدگان تصادف جنوب استان را به خود 
اختصاص دادنــد، اذعان مى كند: براى كاهش 
تلفات انسانى برخورد با شــتر بايد آموزش و 
آگاه سازى ساربانان، صاحبان و مالكان شتر از 
قوانين، مقررات و مسئوليت هاى كيفرى، مدنى 
و شرعى رهاسازى شــتر در معابر و نيز سهم 

تقصير آنان موردتوجه قرار گيرد.
وى يادآور مى شــود: عالوه بــر اين بايد حتماً 
توزيع گردنبند داراى شبرنگ و به رنگ فسفرى 
بر روى بدن شــترها براى شناسايى در شب با 
انعكاس نور خودروها اقدام شود تا بدين وسيله 
بتوان از تلفات ناشى از برخورد با احشام در شب 

جلوگيرى كرد.

��راث ���نگ
 طراحى دانشنامه دفاع مقدس گيالن

رشــت:  مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس گيالن از طراحى دانشــنامه دفــاع مقدس گيالن 
خبر داد و گفت: دانشــنامه دفاع مقــدس با 500 مدخل، 
طراحى و براى هر كلمــه آن حدود 10 هزار تومان هزينه 

پيش بينى شده است.
رسول جاليى در نشست شوراى هماهنگى حفظ آثار و نشر 
ارزش هــاى دفاع مقدس و ترويج و توســعه فرهنگ ايثار و 
شــهادت اســتان گيالن با بيان اينكه گيالن 8000 شهيد 
دارد و نمى توان نام همه آنان را در دانشنامه گنجاند، گفت: 
بنياد شهيد، شهداى شاخص گيالن از جمله فرماندهان را 
براساس بندهاى مورد تأكيد دانشنامه نويسى به ما معرفى 
كرده است و اسامى ساير شهدا در كتاب فرهنگ اعالم شهدا 

توسط بنياد شهيد منتشرشده است.
وى با بيان اينكه براى توليد هر كلمه دانشنامه بين هفت تا 
10 هزار تومان هزينه پيش بينى مى شود، خاطرنشان كرد: 
بايد اعتبارات الزم براى تدوين و ارائه دانشــنامه طى برنامه 

ششم توسعه تخصيص پيدا كند.

  فدراسيون بين المللى هنر عكاسى از 
جوان بوشهرى تجليل كرد

بوشهر: معاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
اســتان بوشهر گفت: فدراســيون بين المللى هنر عكاسى 
(فياپ) عنوان هنرمند ممتاز را به «سعيد عرب زاده» عكاس 

جوان بوشهرى اعطا كرد.
آنيتــا مظفرى افزود: به منظور قدردانى از شــخصيت هاى 
مطرح عكاسى، فدراسيون بين المللى هنر عكاسى (فياپ) 
عنوان هايى را به هنرمندان عكاس اعطا مى كند كه در اين 
دوره عنوان هنرمند ممتاز اين فدراسيون به عرب زاده جوان 

تعلق گرفت.
 (EFIAP) وى بيان كــرد: لقب هنرمنــد ممتاز فيــاپ
به هنرمندان عكاســى اعطا مى شــود كه غير از داشــتن 
تكنيك هاى ممتاز، شــمار مشخصى از عكس هاى آن ها در 
شمار قابل توجهى از جشنواره هاى بين المللى زير نظر فياپ 

پذيرفته شده باشد.
مظفرى يادآور شد: سعيد عرب زاده عكاس بوشهرى پيش 
از اين نيز موفق به گرفتن نشــان آرتيست فدراسيون بين 
 (2015 ADRIA) المللــى هنر عكاســى در جشــنواره
مونتنگرو شــده و مــدال طال و روبان افتخــار را از انجمن 
عكاسان آمريكا و جايزه بهترين عكاس سال كلوپ فوكوس 

را كسب كرده است.
فدراسيون بين المللى هنر عكاســى (فياپ) به عنوان تنها 
مؤسســه بين المللى در زمينه عكاسى كه از طرف يونسكو 
به رســميت شناخته شده است در سال 1946 پايه گذارى 
شــد و از آن سال تاكنون واســطه اى براى برقرارى ارتباط 
بين مؤسسه هاى ملى عكاسى در كشورهاى مختلف جهان 

بوده است.

9 قربانى حاصل رهاسازى احشام در جاده هاى سيستان و بلوچستان   

  ساخت و ساز در خانه نيمايوشيج شترهاى سرگردان جان مى گيرند
انجام نمى شود

تهران:  رئيس كميته ميراث فرهنگى شــوراى اسالمى شهر 
تهران گفت: براى حفظ بنا و نگهدارى از خانه نيمايوشيج تا 
مشخص شدن وضعيت ملك، ساخت وساز ساختمانى در آن 

انجام نمى شود.
حســن خليل آبادى سوابق و وضعيت خانه على اسفنديارى 
(نيما يوشيج) را بررســى و در بازديد از اين خانه اظهار كرد: 
سازمان ميراث فرهنگى خانه نيما را از فهرست آثار ملى خارج 

كرده و در تالشيم تا اين اثر حفظ شود.
وى افزود: از وقتى متوجه شديم، خانه نيما از فهرست آثار ملى 
خارج شــده و ديوان عدالــت ادارى نيز حكم بر ارزش ميراثى 
نداشــتن اين بنا را داده، پيگيرى هاى خــود را آغاز كرديم و با 
همكارى دوستان در شهردارى تالش شد، اين مكان حفظ شود.

خليل آبادى تصريح كرد: در همين راســتا جلسه اى با حضور 
نماينده مالكان و نيز مسئوالن شهردارى منطقه يك برگزار شد 
كه نتايج خوبى هم در پى داشت و اميدواريم با قول مساعدى 

كه نماينده مالكان و شهردارى دادند، اين بنا پا برجا بماند.

  امكان بازديد از ارِگ بم فراهم شد
كرمان: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
كرمان گفت: گردشگران پس از گذشت 14 سال از زلزله بم، 
مى توانند با حضور در قسمت حاكم نشين، تمام ارگ تاريخى 

اين شهر را مشاهده كنند.
محمود وفايى در نشســت مشــترك با فرماندار شهرستان 
بم با اشــاره به اينكه اين شهرســتان در خصوص راه اندازى 
زيرســاخت هاى گردشــگرى با هيچ كدام از شهرستان هاى 

استان قابل مقايسه نيست، افزود: خوشبختانه شهرستان بم 
داراى زيرساخت هايى همچون راه آهن، فرودگاه، مجموعه ارگ 
جديد و هتل هايى با درجه بندى متفاوت اســت كه مى تواند، 

نيازهاى هر گردشگر را رفع كند.
وى از ارگ تاريخى بم به  عنوان هســته اصلى گردشــگرى 
اين شهرســتان ياد كرد و گفت: با توجه به ســابقه تمدنى 
اين شهرســتان و معروفيت آن در ســايت هاى بين المللى و 
كمپانى هاى گردشگرى بايد بازاريابى و تبليغات در اولويت كار 

شهرستان بم قرار گيرد.

زيرســاخت هاى گردشــگرى با هيچ كدام از شهرستان هاى 
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سال گذشته 18 نفر 
در جنوب سيستان 
و بلوچستان بر اثر 

سانحه رانندگى ناشى 
از برخورد با شتر 

جان خود را از دست 
دادند

بــرش

      
نيم نــگاه

قدس   كمبود متخصص بــراى ارائه خدمات 
بهداشــتى و درمانــى بانــوان، ناهماهنگى بين 
تعداد مراجعان به بيمارســتان قديمى شــهر و 
كمبــود امكانات تخصصى و نياز به اعزام بيماران 
تويســركان بــه شــهرهاى همدان و يــا مالير 
تنها بخشــى از مشــكالت پيش روى مردم اين 
شــهر اســت كه تمامى نيازهاى شــهروندان را 
به ساخت بيمارســتان جديد با نام قائم گره زده 

است.
بيمارستان قائم(عج) تويسركان كه از سال 1387 
مراحــل اجرايى ســاخت خود را آغــاز كرده در 
زمينى به مســاحت 90 هزار و 113 متر مربع در 
چهار بلوك به مساحت 16 هزار و 834 متر مربع 
در حال ساخت اســت، ولى با اينكه مسئوالن و 
دســت اندركاران  قول داده بودند، نهايتاً در سال 
95 به بهره بردارى مى رســد، امــا هنوز مراحل 

ساخت آن ادامه دارد.
بيمارســتان قائم تويســركان در قالــب يكى از 
مصوبات سفر رئيس جمهورى و هيئت دولت به 
استان همدان در سال 94 مقرر بود تا پايان سال 

95 به بهره بردارى برسد.
ايــن مركز درمانى در ابتدا 96 تختخوابى بود، اما 
به دليل اصالحات متناسب با نيازهاى درمانى به 

بيمارستان 152 تختخوابى تبديل شد.
كمبود اعتبارات و از طرفى بهانه پيمانكار به دليل 
افزايش تخت هاى اين بيمارستان از جمله موانعى 
است كه موجب شــده تا اين بيمارستان به رغم 

وعده هاى فراوان به ســرانجامى 
نرسد.

سال گذشــته، معاون وزير راه و 
شهر سازى در سفر به همدان و 
بازديد از اين بيمارســتان اظهار 
كرد: پيمانكار اين طرح افزايش 
بيمارســتان  تعــداد تخت هاى 
از 126 تخت بــه 152 تخت و 
اضافه كردن بخش هاى سازه اى 
ديگــر را علت تأخيــر در روند 
تكميل اين طرح عنوان مى كند.

محمد جعفر عليزاده البته اذعان 
كرد: در سال 94 اعتبارى معادل 
پيشبرد  براى  ريال  190ميليارد 
مراحل اجرايى اين طرح در نظر 
گرفته شد كه از اين ميزان تنها 

50 ميليارد ريال محقق شد.

 خلف وعده
فرماندار شهرستان تويسركان كه سال گذشته در 
گفت و گو با خبرگزارى جمهورى اسالمى مدعى 
شــده بود تا ابتداى ســال 96 اين بيمارستان به 
بهره بردارى مى رســد به دليل همين بدقولى ها 

نزد مردم در آخرين موضع گيرى خود ابراز كرده 
اســت كه تأخير در روند ساخت بيمارستان قائم 

تويسركان را نمى پذيرد.
موميوند با اشــاره بــه اينكه مردم شهرســتان 
تويســركان از مسئوالن ارشــد شهرستان انتظار 
دارنــد كه زمــان بهره بــردارى از بيمارســتان 
قائم(عج) به طور مرتب تغيير نكند، تصريح كرده 
است: پيمانكار اين طرح بايد به روند اجرايى كار 
براســاس جدول زمانبندى اعالم شــده از سوى 
وزارت راه و شهرســازى شــتاب 
ببخشد تا مسئوالن شهرستان در 

نزد مردم بدقول نشوند.
وى با بيــان اينكه معاون وزير راه 
و شهرســازى نيز هر سه ماه يك 
بار از بيمارســتان بازديد مى كند، 
يادآور شده است: اين بيمارستان 
جزو بيمارســتان هايى اســت كه 
دســتگاه هاى اجرايــى بــه ما و 
نماينده مجلس قول داده اند كه تا 

پايان سال 96 افتتاح شود.
فرماندار تويســركان با بيان اينكه 
زمــان تكميل و بهره بــردارى از 
پروژه نبايد به نقل از بنده باشــد، 
بلكه اين مجرى پروژه اســت كه 
زمــان آن را اعالم مى كند و بنده 
نيز به اســتناد صحبت هاى آن هــا زمان را اعالم 
مى كنم، خواســتار تسريع روند ساخت اين مركز 

درمانى شده است.

 زمان افتتاح مشخص نيست
بيمارستان كنونى تويسركان با بيش از 30 سال 
فعاليت كارى، ديگر پاســخگوى نيازهاى درمانى 

شهرســتان نيســت؛ به همين دليــل تكميل و 
بهره بردارى از بيمارســتان قائم مهم ترين راه حل 
مشــكالت حوزه بهداشــت و درمان شهرستان 

تويسركان است.
وعده و وعيد هاى متفاوت مسئوالن كه تاكنون هر 
6 ماه يك بار تمديد شده است، حاال موجب شده 
تا به گفته رئيس اداره راه و شهرسازى تويسركان 

زمانى براى افتتاح پيش بينى نشود.
علــى محمد اصغــرى در اين خصــوص توضيح 
مى دهــد: از آنجاكه فصل ســرما و بارش برف و 
باران را در پيش داريم با وجود در اختيار داشتن 
اعتبارات الزم باز هم نمى توان زمان مشــخصى 

براى اتمام اين پروژه اعالم كرد.
وى با اشاره به اين موضوع كه تغيير در نقشه ها و 
گاه تخريب يك بخش براى ارتقاى مجموع پروژه 
امرى طبيعى است كه حتى در پروژه هايى با متراژ 
كمتــر هم روى مى دهد، بيــان مى كند: عملكرد 
پيمانكار بسيار قابل قبول است و كوتاهى در اين 

راستا صورت نپذيرفته است.
وى يادآور مى شود: در ساخت پروژه تنها اعتبارات 
كارســاز نيســت، بلكه به طور مثال در چند ماه 
گذشــته، كمبود كارگــر نيز بر روند و تســريع 

ساخت، تأثيرگذار بوده است.
وى ادعــا مى كند: به طور مثال بــه دليل فصل 
گردو تكانى بسيارى از كارگران فصلى جذب اين 
بازار شــده و در مقطعى، كار ساختمان با كمبود 

كارگران فصلى روبه رو بود.
وى با بيان اينكه در حال حاضر با جديت و سرعت 
قابل قبولى، اين پروژه در دســت ســاخت است، 
اظهار مى كند: انتظار پايان عمليات ســاختمانى 
و افتتاح اين بيمارســتان در ســال جارى وجود 

ندارد.

مصوبه دولت به افتتاح نرسيد  

بيمارستان قائم(عج) تويسركان وعده اى تمام نشدنى

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ش ا ش ت غ ا ی ز ب س و ک و ک 1

ب 2
ک 3
د 4

ت ر 5
ا ر ی 6
ن ب 7
ک ا ا 8

ب س 9
س ک 10
ی ا ن 11
م ب د 12
س و ر 13
و ل ا ه ز ا و ج ه ن ا گ ی 14
ن ا ب ن ا د ن ز د ن م ر ی ه 15

حل جدول شماره قبل

1- مخلوط غيرمحلول مايع يا جامدى 
در مايع ديگر- شكافنده

2- تقويت امواج راديويى- تاوان گناه- 
نى خيزران

ديوار قلعه-  جمع-  عالمت   -3
ناپديدكردن- سر و راز

از  فلزى-  نوعى طبق  دورانديش-   -4
واحد  گازسوز-  لوازم  ايمنى  وسايل 

واكسيناسيون
5- خودروى جنگى- سرگروه يك تيم 

ورزشى
6- دردمندى- سنگى زينتى كه به آن 

«عقيق رنگارنگ» هم گويند
ساكن  كه  شاعرى  رمق-  آخرين   -7
از خواهران  بوده-  قديم  خراسان 

برونته- استخوانى در پا
8-دفتر نوشته شده شاگردان از درس 
قسمت  معطر-  دانه  چهره-   - معلم 

درونى الستيك خودرو
در  توفان  عدد دايره-  خوگرفتن-   -9

هواى برفى - حرف انتخاب
شاعر و دولتمرد  نويسنده،   -10
فرانسوى و خالق «رافائل» و «گرازيال»- 

سوخت موشك
11- مجاورت- اداره كننده

نقيض «حاشيه»-  هنرى-  نقش   -12
امپراطورى باستانى- اين سوغاتى را از 

كاشان مى آورند
شهير و  زراعى-  تناوب  لبن-   -13

اسمى- مساوى
كردن-  توصيه  اجتماعى-  قاعده   -14

برش سينمايى
 - ايرانى  پسر گودرز ، پهلوان   -15
محرك  نيروى  گيرى  اندازه  دستگاه 

الكتريكى

هاى  از بازى  پيوسته-  هم  به   -1
پرطرفدار رايانه اى

از خاك  بخشى  دنياآمدن-  به   -2
لرستان را دربر مى گيرد-  طبيعيدان 
و از  هجده  سده  سوئدى  و پزشك 
پيشگامان رده بندى گياهان و جانوران
را در  پول  اين  عدد خيطى-   -3
آرايشى  ماده  كنيد-  «بانكوك» خرج 

قدما- راه آهن جمهورى اسالمى
«امت»-  چندين   – دستوركار   -4

مادرتازى
طول  به  در روسيه  اى  رودخانه   -5
گاز ضدعفونى-   - 1500كيلومتر 

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

۷۱۷۲

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 

               3 

               4 

               5 

               6 

               7 

               8 

               9 

               10 
               11 

               12 

               13 

               14 

               15 
 

 افقى

 عمودى

فرشتگان سفيدپوش ايام بيمارى
6- انزجار-كشورى در قاره سياه

رژيم  و اطالعات  امنيت  سازمان   -7
نام  را «كبدى»  بازى  اين  ستمشاهى-  
انگشت  كجى-  دهن  حرف  نهادند- 

خبردار
انتظارهتل-  سالن  مساوى-   -8
مى خورند و لنگر مى اندازند- نت چهارم
كالم  تكيه  بدن-  ستون  گمان-   -9

درويش- كشور فالسفه
سوم  ماه   – پسرانه  تركيبى  نام   -10

ميالدى
11- باغى كه سعدى سرود- درد و رنج- 

راه رفتن
بومى  درخت   - همراهى  حرف   -12

مناطق خشك- الغر و ناتوان شدن
زردآلوى  نوعى  و دستور-  حكم   -13
مرغوب- از وسايل ورزش باستانى- قليل
از خانواده  خوراكى  ماهى  نوعى   -14

شيرماهى- حكايتگر- پرچم ها
(دوم  آوريل  نامگذارى22   -15
ارديبهشت ماه) به اين نام باهدف حفظ 

كره خاكى صورت گرفت- بهتر و باالتر

بيمارستان قائم 
تويسركان در قالب 

يكى از مصوبات سفر 
رئيس جمهورى و 

هيئت دولت به استان 
همدان در سال 94 

مقرر بود تا پايان سال 
95 به بهره بردارى 

برسد

بــرش



��ر ��ر
  فراخوان رالى گردشگرى بين حرم هاى 

 مطهر امام رضا و امام حسين
مشــهد: جانشــين معاونت گردشــگرى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى خراسان رضوى اعالم 
كرد: براى نخستين بار در حدفاصل كشورهاى ايران و عراق 
«رالى گردشــگرى خانوادگى حرم تا حرم» از حرم منور امام 

رضا(ع) تا حرم مطهر امام حسين(ع) برگزار مى شود.
يوسف بيدخورى گفت: رالى حرم تا حرم اسفند آتى از ضلع 
شرقى بوستان وحدت در مجاورت حرم مطهر امام رضا(ع) در 

مشهد آغاز مى شود.
وى بيان كرد: مســير رفت اين رالى روز جمعه چهارم اسفند 
با حضور مقامات كشــورى و استانى در مشهد آغاز مى شود 
و حداكثر روز دوشنبه هفتم اسفند در حرم امام حسين(ع) 
به پايان مى رســد. او افزود: 50 دســتگاه خودرو با حداكثر 
150 شــركت كننده در مسيرهاى رفت و برگشت اين رالى 
حضور دارند. در مسير رفت، مســافت 1941 كيلومتر و در 
مسير برگشت 1025 كيلومتر طى مى شود. شركت كنندگان 
در اين رالى از اســتان هاى خراسان رضوى، سمنان، لرستان 
و ايالم عبــور خواهند كرد. بيدخورى به محدوديت در ثبت 
نام با توجه به اســتقبال عمومى از اين طرح نيز اشاره و بيان 
كرد: متقاضيان براى ثبت نام در اين رالى خانوادگى مى توانند 
تا 20 بهمن ماه به سايت www.taci.ir مراجعه كرده و يا با 

شماره هاى 66755565 و66755591 تماس بگيرند.

  بشرويه به عنوان قطب گردشگرى 
خراسان جنوبى معرفى شود

بيرجند: معــاون فرماندار بشــرويه بر بــه كارگيرى تمام 
پتانسيل هاى شهرستان براى معرفى بشرويه در سطح كشور 
تأكيد كرد و خواستار تالش هرچه بيشتر مسئوالن و فعاالن 
حوزه گردشــگرى به منظور معرفى بيشــتر شهرستان به 
عنوان قطب گردشــگرى استان بويژه در زمينه كوير و بافت 
قديمى شد. على شفيعى در نشست اعضاى حوزه گردشگرى 
شهرستان بشرويه افزود: حوزه گردشگرى و صنعت توريسم 
نبايد تنهــا متكى به برپايى يك نوع همايش آن هم در يك 
نوبت از سال باشد، بلكه داشتن جاذبه هاى فرهنگى و تاريخى 

فراوان مى طلبد تا هر ماه يك تور گردشگرى را داشته باشد.
معاون فرماندار شهرستان بشــرويه ادامه داد: عوامل و فعاالن 
صنعت گردشگرى بايد براى هر مقوله و هر جاذبه اين شهرستان 
به طور ويژه برنامه ريزى كنند و در كنار اين امر، مردم را نيز بايد 
ســهيم كرد تا شاهد رونق عرصه اقتصادى در كنار گردشگرى 
باشيم. شفيعى گفت: از آنجاكه شهرستان بشرويه دومين شهر 
خشــت و گل جهان بعد از يزد به شــمار مى رود، بايد از اين 
ويژگى در جهت شناساندن شهرستان در تمامى نقاط كشور و 

بخصوص معرفى در رسانه هاى سراسرى استفاده كرد.

  قول وزير براى ايجاد دانشكده علوم 
پزشكى قوچان محقق نشد

قوچان: فرماندار قوچان گفت: در ســفرى كه وزير بهداشــت 
به شهرستان داشــت، قول ايجاد دانشكده علوم پزشكى را در 
صورت در اختيار قــرار گرفتن زمين داده بــود، ولى تاكنون 
اين امر محقق نشــده است.  عليرضا قامتى در مجمع سالمت 
شهرستان قوچان افزود: مردم مناطق و شهرستان هاى اطراف 
براى خدمات بهداشتى به قوچان مى آيند و نيازمند اين هستيم 
كه مسئوالن نگاه به شهرستان را از نظر قطب خدمت رسانى 
داشته باشند. وى بيان كرد: زمانى كه 30 درصد اعتبارات كشور 
در مقوله مشكالت اختاللى و روانى هزينه مى شود و افراد زيادى 
با آن درگير هستند، پس بايد به حوزه هاى جسمى، معنوى و 
سالمت ورود پيدا كنيم.  قامتى در خصوص پروژه هاى در دست 
ساخت حوزه بهداشت و درمان شهرستان گفت: هشت پروژه 
افتتاح شده و 16 پروژه باقى مانده نيازمند اعتبار 300 ميليونى 
براى تكميل اســت. وى خاطرنشان كرد: در سه سال گذشته، 
نيكوكاران 5 ميليارد تومان به حوزه ســالمت كمك كرده اند و 

انتظار داريم، مسئوالن نيز به تعهدات خود عمل كنند.

 درآمد توليد 3 هزار تن پشم دام در 
خراسان شمالى به هدر مى رود

بجنورد: معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع انسانى 
اســتاندارى با بيان اينكه ساليانه بيش از 3000 تن پشم دام در 
استان توليد مى شــود، افزود: اگر به نرخ روز دنيا حساب كنيم 
52 ميليارد تومان درآمد بدون ارزش افزوده، متأســفانه مغفول 
مانده است. محمود دلپسند در جلسه نشست هم انديشى بهبود 
اقتصادى امور دام و صنايع وابسته عشايرى شهرستان شيروان 
اظهار داشــت: در حال حاضر 2/5 ميليون رأس دام ســبك در 
استان وجود دارد و ما نتوانسته ايم در استفاده حداكثرى از وجود 
اين پتانسل خوب عمل بكنيم و درآمد پايدارى داشته باشيم. وى 
با بيان اينكه ايجاد واحدهاى مرتبط با دام سبك بايد از اولويت ها 
باشد و اتحاديه هاى عشايرى و مجتمع آموزش عالى كشاورزى 
مى تواند، عامل خوبى باشــد، افزود: از دانش ميهمانان خارجى 
بايد اســتفاده كنيم و با سرمايه گذارى خصوصى زمينه استفاده 
حداكثــرى از فرآورده هاى دامى را در زمينه هاى مختلف فراهم 
كنيم. وى افزود: بارندگى منطقه كم شده و ما از يك استان نيمه 
خشك به استانى با سال هاى طوالنى خشكسالى تبديل شده ايم 

و بايد با برنامه ريزى و تدبير، ادامه راه و زندگى بدهيم .

  50 واحد توليدى در شهرك صنعتى 
چناران تعطيل شدند

تسنيم: مديرعامل شهرك صنعتى چناران گفت: بين 50 تا 
70 واحد توليدى و صنعتى در شــهرك صنعتى چناران به 
دليل مشكالت متعدد تعطيل شدند. على دهقان زاده اظهار 
داشــت: واردات، تمامى صنايع ما را كالفه كرده و 350 واحد 
توليد پالســتيك ما در استان به 50 واحد رسيده است و به 
صورت ميانگيــن 3000 نفر در اين حوزه بيكار شــده اند و 
توجيهى براى اين موضوع نداريم. وى بيان كرد: كاالى خارجى 
و چينى، بازار ما را تسخير كرده و تا زمانى كه در هاى كشور 
ما به روى واردات باز باشد، اين مصيبت گريبانگير محصوالت 
ما خواهد بود. دهقان زاده تصريح كرد: در عمده كشورهاى دنيا 
سود تسهيالت بانكى براى بخش توليد و صنعت زير سه درصد 
است، اما در كشور ما اين نرخ باالى 18 درصد است و از سوى 
ديگر ماليات مستقيم ما نيز باالست. وى ادامه داد: با توجه به 
حجم واردات، بحران ركود و اشــتغال قطعاً ادامه پيدا خواهد 

كرد و بايد تمهيدى عاجل براى اين مسئله انديشيده شود.

  برگزارى جشنواره تئاتر ميثاق با 
حضور پنج استان كشور در كاشمر

كاشــمر: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى كاشمر از 
برگزارى جشنواره تئاتر ميثاق با حضور پنج استان كشور در 
اين شهرستان خبر داد. حسن مدرس مقدم در نخستين جلسه 
هماهنگى و برنامه ريزى جشنواره تئاتر منطقه ميثاق با بيان 
اينكه اين جشنواره تا سال گذشته با مشاركت شهرستان هايى 
از خراسان برگزار مى شــد، بيان كرد: در تالش هستيم اين 
جشنواره را در ارديبهشت ماه سال آينده با مشاركت پنج استان 
كشور برگزار كنيم. وى افزود: اولين جشنواره منطقه اى تئاتر 
ميثاق با حضور اســتان هايى از شرق كشور از جمله خراسان 
رضوى، شمالى و جنوبى، سيستان و بلوچستان و يزد برگزار 
مى شــود. وى با بيان اينكه اين جشــنواره كالس و فرصتى 
آموزشى و بهره ورى براى رشد و تعالى تئاتر شهرستان است، 
از تئاتر به عنوان عرصه اى براى ايجاد زيرساخت فرهنگى نام 
برد و گفت: مى توان از تئاتر براى حل بســيارى از معضالت و 

مشكالت فرهنگى جامعه استفاده كرد.

 راز و جرگالن با كمبود پزشك 
متخصص روبه روست

ايسنا: رئيس نظام پزشكى خراسان شمالى گفت: شهرستان 
راز و جرگالن در تمامى رشته هاى پزشك متخصص با كمبود 
روبه روســت و اين شهرستان محروم ترين شهرستان از نظر 

برخوردارى از امكانات پزشكى در خراسان شمالى است.
دكتر محمد حســين انصارى مود افزود: البته اين كمبود در 

بخش دولتى اين شهرستان نيز بشدت به چشم مى خورد.
وى ادامه داد: شمارى از پزشكان متخصص به راز و جرگالن 

مراجعه مى كنند، اما فقط به اندازه يك تا دو روز است.
وى تصريــح كرد: در راســتاى اجراى طرح تحول ســالمت 
خانه هاى بهداشــت و پايگاه هاى سالمت بســيارى در اين 
شهرستان راه اندازى شــد، اما مردم اين شهرستان نيازمند 
امكانات تخصصى تر هستند. اين مقام مسئول تأكيد كرد: با 
اجراى اين طرح، تعداد پزشــكان عمومى اين شهرستان به 
اندازه مورد نياز است، اما بايد برنامه ريزى هاى الزم به لحاظ 

حضور پزشكان متخصص نيز انجام شود.

 58 باند انتقال مواد مخدر در خراسان 
جنوبى منهدم شد

بيرجند: فرمانده انتظامى خراســان جنوبى با بيان اينكه از 
ابتداى سال، 58 باند انتقال مواد مخدر كه از استان هاى ديگر 
وارد خراسان جنوبى شــدند، منهدم شده است، گفت: 800 
خودرو نيز در زمينه مبارزه با مواد مخدر در استان توقيف شده 
است. مجيد شجاع اظهار كرد: در سال جارى، استان خراسان 
جنوبى بيش از متوسط كشورى افزايش كشفيات مواد مخدر 
داشته اســت. وى با بيان اينكه از ابتداى سال جارى تاكنون 
بيش از 37 تن انواع مواد مخدر در استان كشف و ضبط شده 
است، افزود: بيشترين كشفيات امسال مربوط به ترياك بوده 
است. وى بيان كرد: در طول دو ماه گذشته، دو نفر از بهترين 
همكاران انتظامى استان در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت 
رسيدند كه اين امر بيانگر تالش و ايثار همكاران انتظامى در 
حفاظت از امنيت كشور است. شجاع ادامه داد: بيشترين مواد 
كشــف شــده در حوزه مواد مخدر، روانگردان هايى از قبيل 

شيشه و كريستال بوده است.

خراسان شمالى به هدر مى رود
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 گزارش قدس از مشكالت اهالى كه معتقدند هيچ سهمى از امكانات شهرى ندارند

«نگارستان» محبوب مشهد نيست

 مهناز خجســته نيا  براى رســيدن به 
«نگارستان» بايد راسته شهرك «حجت» كه 
حاال «درودى» نــام گرفته را تمام كنى و آن 
قدر شلوغى و بى سروسامانى خيابان اصلى اين 
شــهرك را رد كنى تا به ستون سيمانى نماد 

پايان محدوده شهر برسى.
نرسيده به اين نماد، چهارراهى وجود دارد كه 

چيزى از چهارراه چه كنم! كم ندارد.
در ايــن چهــارراه كــه ورودى اصلى محله 
«نگارســتان» است، بلبشــويى به پاست؛ به 
طورى كه كســى به كسى رحم نمى كند! هر 
كسى تقال دارد جلوى ديگرى بپيچد انگار حق 

با اوست.
از خودروى سوارى گرفته تا اتوبوس هاى خطى 
شــهرك و انبوه وســايل نقليه سنگين براى 
اين حــق و حقوق فقط بوق مى زنند، غافل از 
اينكه در البه الى اين حجم وسيله نقليه تعداد 
زيــادى عابر پياده از زن و مرد گرفته تا صدها 
دانش آموز ريز و درشــت مدرسه هم در حال 
گذر هستند.  كنده كارى هايى هم قوز باالقوز 

مشكالت اين چهارراه شده است.
براى رســيدن به نگارستان بايد درودى 19 را 
انتخاب كنى؛ محله اى كه كوچه هايش تابلويى 
ندارد، امــا خيابان اصلى آن «شــهيد زارع» 

نامگذارى شده است.
اول تا آخر محله هم به شــهيد زارع 1 تا 16 

خالصه مى شود.
خيابان شــانزدهم انتهاى نگارســتان است، 
اما چند سالى اســت كه با ساخت و سازهاى 

بى رويه «نگارستان» ديگر پايانى ندارد.
تــازه آخرش كه مى رســى انگار ســاخت و 

و  ســازها جــان گرفته اند 
ساختمان هايى در حال سبز 
شدن هستند كه كمتر از سه 

طبقه آنجا نمى بينى.

 درد دل هاى ناتمام 
اهالى

سراغ اهالى كه مى روى درد 
دلشــان زياد است. هر كدام 
از آن ها مشــكلى را مطرح 
خالصه اش  كــه  مى كنــد 

محروميت است.
زن جوانى كه چند سر عائله 
قد و نيم قد دارد، مى گويد: 
خاك بازى تنها ســرگرمى 

بچه هاى اين محله است.
او كه اصــرار دارد خانه هايى را به ما نشــان 
دهد كــه از قلك چيزى كم ندارند، مى افزايد: 
بچه ها براى فرار از اين قلك ها بايد به بازى در 
زمين هاى خرابه و يا شن و ماسه هاى خانه در 

حال ساخت همسايه دلشان خوش باشد.
او داشــتن يك پارك محلــه و يا يك فضاى 
سبز را كمترين خواسته اهالى مطرح مى كند 
و اظهار مى دارد: اين در حالى است كه كودكان 
ما هم جزو بچه هاى كالنشهر مشهد به شمار 

مى آيند، اما در حاشيه!
زن همســايه هــم از نبود هرگونــه خدمات 
بهداشتى و درمانى گاليه دارد و مى گويد: خدا 

نكند اينجا كسى بيمار شود.
يكى از كسبه هم كه از كم لطفى هاى مديريت 
شــهرى انتقاد دارد، مى گويد: مأموران ســد 

معبر شهردارى براى برخورد 
بــا مغــازه داران بــه خاطر 
گذاشــتن يك جعبه جلوى 
مغازه حاضرنــد، اما مأموران 
شهردارى براى ارائه خدمات 

غايب هستند.
او كه حدود 15 ســال است 
دلش را به آبادانى اين محله 
خوش كرده، مى افزايد: چند 
كفش پاره كــرده ام تا موفق 
شده ام حداقل امكانات را براى 

اين محله مهيا كنم.
بيــن  مقايســه اى  در  وى 
جمعيــت آن زمــان محله 
نگارستان با جمعيت كنونى 
اظهار مى دارد: اگر آن زمان از حداقل امكانات 
محروم بوديم، جمعيــت محله به حد نصاب 
نمى رســيد، ولى اكنون بيش از 500 خانوار 

اينجا زندگى مى كنند.
به گفته وى اتصال اينجا با خيابان كشــف و 
ميدان شــهيد فهميده تنها با يك پل بر روى 
كال امكان پذير است، اما اهالى براى رسيدن 
به آنجا بايد كلى مسافت طى كنند و از انتهاى 
شهرك حجت خودشان را به ميدان معراج و 

بعد ميدان شهيد فهميده برسانند.

 فاصله اى كه كم شدنى نيست
پــدرى هم كه دو دختر دانش آموزش را براى 
رساندن به مدرسه همراهى مى كند، مى گويد: 
جــدا از اينكه فاصلــه ما با مدرســه ابتدايى 
و راهنمايى شــهرك زياد اســت، اينجا اصًال 

دبيرستان دخترانه ندارد و آن ها بايد به مدارس 
شهرك هاى همجوار بروند.

او با بيــان اينكه تا چند ســال پيش مجبور 
بوديــم از ميان زمين هاى رها شــده فرزندان 
خود را براى رسيدن به مدرسه همراهى كنيم، 
مى افزايد: تنها تفاوت كنونــى با آن زمان در 
مسير آسفالته اســت وگرنه فاصله هرگز كم 

نشده است.
وى بــا بيان اينكــه وضعيت كال رها شــده 
در انتهاى نگارســتان تهديــدى براى محيط 
زيســت اســت، مى گويد: اين در حالى است 
كه شهردارى چند كيلومتر از مسير كال واقع 
در شهرك حجت را بهسازى كرده، اما زير بار 

بهسازى باقيمانده مسير كال نمى رود.
او اظهار مى دارد: نخاله هاى ساختمانى رها شده 
و انباشت زباله موجب شده شرايط زندگى در 

اين محله سخت تر شود.
يكى از اهالى هم كه ســاخت و ساز خانه اش 
را ناتمام رها كرده اســت، مى گويد: شهردارى 
براى ساخت و ساز، با نگاهى كه به همه مناطق 
شــهرى دارد با ما برخورد مى كند، اما در ازاى 

آن هيچ خدماتى ارائه نمى كند.
به گفته وى، اگر تفاوتى بين ساكنان اين محله 
با ســاير محالت شــهر وجود ندارد، پس چرا 
اهالى اينجا بايد از داشــتن فضاى سبز، پارك 
محله، وســايل بازى و ورزشى عمومى محروم 

باشند.
در بازگشت از نگارستان دوباره بايد از مسيرى 
تردد كنيم كه براستى هيچ راه و چاره اى جز 
تحمل شــرايط آن وجود نــدارد، مگر با نگاه 

اميدوارانه به مسئوالن!

 معاون استاندار خراسان رضوى در آيين توديع و معارفه مديركل:

استاندارى با تغيير مديركل ميراث فرهنگى مخالف بود

گزارش

 هنگامه طاهرى  جلسه توديع و معارفه 
مديــركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دستى خراسان رضوى روز پنجشنبه 
گذشــته در موزه بزرگ كوهسنگى با يك 

ساعت تأخير آغاز شد.
اين جلسه كه قرار بود، ساعت 10 و نيم صبح 
آغاز شــود در حالى آغاز شــد كه زارع صفت 
مديركل اســبق ميراث فرهنگى ساعت 11 و 
35 دقيقه سالن را ترك كرد و 11 و 40 دقيقه، 
حسينى معاون سياســى،امنيتى و اجتماعى 
استاندار، رهنما و مكرمى فر وارد سالن شدند. 
اگرچه دكتر رهنما علــت اين تأخير را انجام 
امور ادارى عنوان كرد، اما حســينى صراحتاً 
اعالم كرد كه علت اين تأخير تمايل استاندار 
براى ديدار پيــش از توديع و معارفه رهنما و 
مكرمى فر بوده كه بــه لحاظ ارتباط طوالنى 
استاندار با نهاد رياست جمهورى اين ديدار با 

تأخير صورت گرفته است.
وى در يك جمله تصريح كرد: اســتاندارى 
با تغيير مديركل ميراث استان مخالف بود!

او ضمن نام بردن از مديركل هاى پيشــين 
گفت: خوشــبختانه استان خراسان رضوى 
طى سه چهار سال پيش با وجود تغييرات 
مديران ايــن حــوزه همــواره از مديران 

ارزشمند برخوردار بوده است. 
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
خاطرنشان كرد: على اصغر مونسان معاون 
ميراث  رئيس ســازمان  و  رئيس جمهورى 
 فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
كه سياستشــان بر اســتفاده از نيروهاى 
داخلى براى جابه جايى اســت، تصميم به 
جابه جايى داشــت كه ما از ايشان خواهش 
كرديم چون دكتر رهنما از ذخاير ارزشمند 
در استان اســت از اين سياست بگذرند و 
ايشــان هم پذيرفت، اما دكتر كافى رئيس 
دانشگاه فردوسى از اين فرصت سوءاستفاده 

كرده و حكم دكتر رهنمــا را در فاصله اى 
كه اســتاندارى در حال رايزنى براى ابقاى 
مديركل بود، زد و تأكيد داشت كه همكارى 
دكتر رهنما در دو حوزه دانشــگاه و ميراث 

ممكن نخواهد بود.
او بيان داشــت كه تأكيد اســتاندارى در 
صــورت تغيير مديركل ميراث اســتان بر 
دكتر مكرمى فر بود و ما صد در صد ايشان 

را پشتيبانى خواهيم كرد.
وى همچنين اظهار داشــت: دولت 5800 
ميليارد تومــان براى بحث ميراث فرهنگى 
و گردشــگرى سرمايه گذارى كرده و سهم 
اشتغالى كه ما براى ميراث فرهنگى در نظر 
گرفته ايم بيش از 5000 اســت كه در حال 

تحقق اســت. وى در پايان به طراحى 825 
پروژه ميراث فرهنگى اشاره و ابراز اميدوارى 
كرد كه در دوره جديــد بخوبى به مرحله 

اجرا در بيايد.

حاشيه هاى جلسه 
در بخش پايانى اين آيين و در حالى كه بنا 
بود، مجرى از مديركل جديد اســتان براى 
تحويل گرفتن حكم خــود دعوت كند، با 
طرح رزومه اى در خصوص سوابق مكرمى فر 
در دولت هاى سازندگى و اصالحات به عزل 
وى توســط رحيم مشايى اشاره كرد كه در 
اين قســمت نصراهللا پژمانفر نماينده عضو 
جبهه پايدارى، مجــرى برنامه را به قرائت 

بيانيه سياسى متهم كرد؛ اگرچه سيد جواد 
حســينى معاون سياسى استاندار بالفاصله 
بــراى تلطيف فضا رفــت و آمد مديران در 
دوره هاى مختلــف را امرى طبيعى عنوان 
كرد. اعتراض پژمانفر اما مدتى جلسه را از 
روال عادى خارج كرد و تشــويق مديركل 
جديد ميراث بــراى دريافت حكم خود از 
معاون سازمان ميراث فرهنگى جلسه را به 

حالت عادى برگرداند.
گفتنى اســت، برخى مســئوالن ســازمان 
ميراث فرهنگــى گنجانده شــدن ماجراى 
عزل مكرمى فر در دوره رحيم مشايى را سوء 
استفاده برخى رسانه ها مبنى بر اين دانسته اند 

كه وى مدير دوره مشايى بوده است.

خيابان شانزدهم 
انتهاى نگارستان 

است، اما چند سالى 
است كه با ساخت 

و سازهاى بى رويه 
«نگارستان» ديگر 

پايانى ندارد

بــرش
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