
توسعه زيرساخت ها با گره زدن اقتصاد به گردشگرى مسموميت 80 نفر در قزوين
توجه به زيرساخت هاى گردشگرى از شعار تا عمل مسئوالن فاصله دارد  قاتل خاموش در كمين است

اصفهان گردشگرى به عنوان صنعتى سبز 
در جهان، عاملى براى رشد و توسعه اقتصادى 
و اجتماعى به شمار مى رود، ايران نيز به لحاظ 
بهــره مندى از انواع مختلف گردشــگرى از 
جايگاه قابل توجهى برخوردار است و مى تواند 
از اين صنعت درجهت دســتيابى به توسعه 

پايدار استفاده كند...

قزوين  بى توجهى به تراژدى و داســتان 
تلخ گازگرفتگى و بى خيالى ها موجب شــده 
نه تنها از تعداد تلفات ناشى از مسموميت با 
مونوكسيد كربن كاسته نشود، بلكه ساالنه به 
آمار مرگ و ميرها افزوده مى شود؛ به نحوى كه 
بر اساس آمارهاى ســازمان پزشكى قانونى 
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 تخريب «قله شاهوار» شاهرود را 
بيابان مى كند

مهر: عضو هيئت علمى مؤسســه تحقيقات جنگل ها 
و مراتع ضمن اشــاره به آثار سوء تخريب قله شاهوار 
در شــاهرود، گفت: براثر تراشيدن كوه آن هم از باال به 
پايين و بدون اصول، گراديان حرارتى منطقه بشدت در 
آستانه تأثير منفى قرارگرفته و ظرفيت حرارتى منطقه 
به خاطر پاك تراشى كه در معدن صورت گرفته بشدت 

در معرض خطر است.
افــزود: تمــام گونه هــاى بومى  محمــد درويش 
پاك تراشــى شــده اند در شــاهوار كه ما شــاهد 
زيســتگاه گونه هاى كل و بز، قــوچ و ميش بوديم 
آن هم به گونه اى كه با چشــم ديده مى شدند، امروز 

متأسفانه شاهد فرار آن ها از منطقه هستيم.
وى بابيــان اينكه يكى ديگر از آثار ســوء از بين رفتن 
شاهوار، افزايش دماى بين شب و روز است، بيان داشت: 
با ادامه كار اين معدن، نياز اقالم موردنياز كشــاورزان 
شــاهرودى افزايش پيدا خواهد كرد و به مرور تبعات 

وحشتناكى را براى منطقه خواهد داشت.
وى افزود: ما متأســفانه نتوانســته ايم اين مسائل را 
به طورجدى براى مردم شــرح دهيم، اگر مى گوييم 
اين فعاليت معدنى در چنين ســطح وسيع و بدون 
رعايــت هيچ اصولى آن هم از بــاال به پايين صورت 
مى گيــرد، چه خطرات درازمدتــى بر روى كيفيت 
زيســت مردم و حتى رويشگاه ارزشمند ابر مى تواند 
داشــته باشــد و اين جنگل نيز در خطر جدى قرار 

خواهد گرفت.
وى افزود: مشابه تجربه شاهوار در معدن پتاس كوه شاه 
بافق يزد ديده شــد، اين كوه بسيار شبيه شاهوار است 
حتى ازنظر ارتفاع نيز مشابه محسوب مى شود، اين كوه 
سرچشمه تنها رود دائمى جنوب شرق كشور ما، هليل 
رود اســت و چون ارتفاع آن باالى 2000 متر بود، اين 
كوه داراى يخچال هاى طبيعى، برف و... بود و اين سبب 
شــده است در پهنه بسيار خشك جنوب شرق كشور، 
يك رودخانه دائمى فعال باشــد كه تمدن در كرمان و 

جيرفت مديون كوه شاه بود.
درويش ادامه داد: ايرادى كه امروز در شاهوار وجود 
دارد اين اســت كه دوســتداران محيط زيست و ان 
جى او ها، نتوانسته اند مردم بومى را آن گونه كه بايد 
با خودشــان همراه كنند كه چرا تخريب شاهوار، به 
ضرر درازمدت همه مردم اســت و فقط اين مسئله 

محيط زيستى نيست.
درويش تأكيد كرد: اين اتفاق متأسفانه با وجود اينكه در 
مورد جاده ســازى جنگل ابر بخوبى رخ داد، درباره كوه 

شاهوار هنوز رخ نداده است.

 كمبود پاركينگ و توقف غيرمجاز 
خودروها در خيابان هاى شلوغ كرج

ايرنا: كرج، شهرى كه از حدود 4 دهه پيش تاكنون به 
واسطه مهاجرت ها بر وسعت و تراكم جمعيت آن افزوده 
شده دراين سال ها، عالوه برضعف زيرساخت هاى حمل 
و نقل شهرى، كمبود پاركينگ عمومى به عنوان سوپاپ 
اطمينان ترافيك ازعوامل شلوغى خيابان ها و معابر آن 

شناخته شده است.
توقف دوبل و گاهى مواقع بيشتر از آن در خيابان ها 
و معابر اصلى و فرعى كرج بيانگر آن اســت كه در 
كنار مشــكل فرهنــگ ترافيك، كمبــود پاركينگ 
عمومى هم از كاستى ها به شمار مى رود، مكان هايى 
كه اگر بدرستى جانمايى شوند، حاشيه  خيابان ها را 

خلوت خواهد كرد.
عرض كم بســيارى از معابر اصلى و دركنار آن شلوغى 
بازار موضوعى اســت كه در اين سال ها هسته مركزى 
كرج را با مشــكالت عديده اى روبه رو كرده است، اين 
شلوغى هاى ترافيكى ضمن سختى رفت وآمدها حتى 
صداى كسبه را هم درآورده و در كنار آن آلودگى هوا را 

تشديد كرده است.
در ســال هاى گذشــته شــهردارى كرج به صورت 
مقطعــى با اجــراى طرحى بــه نــام پاركبان در 
معابراصلى شــهر درصددبرآمد تا كمبود پاركينگ 
عمومى را به شــكلى خاص برطــرف كند، ليكن از 
آنجا كه هر روز برتعداد خودروها افزوده شــد، اين 

طرح هم نتيجه مطلوب نداد.
معــاون حمــل و نقل و ترافيــك شــهردارى تعداد 
پاركينگ هاى عمومى كالنشهر كرج را حدود 70 واحد 
اعالم كــرد و گفت: اين پاركينگ هــا ظرفيت 8500 

خودرو دارد.
احمد افضلى با اشــاره به اينكه اكنون چهار پاركينگ 
مكانيزه با ظرفيت 440 وسيله نقليه در كرج وجود دارد، 
افزود: دو مكان جديد از شهر نيز براى ساخت پاركينگ 

عمومى اختصاص يافته است.
وى اظهــار داشــت: تأميــن  نشــدن پاركينگ در 
ساختمان هاى نوساز بخصوص مراكز تجارى درمانى، 
رفاهى و.. از علت هاى كمبود پاركينگ در هسته اصلى 

شهرمحسوب مى شود.
افضلى بيان داشــت: واحدهاى تجــارى، درمانى و 
ادارى موجود نيز تمايلى براى تأمين پاركينگ مورد 

نياز خود ندارند.
اين مسئول خاطر نشان كرد: تا سال 1405پاركينگ 
عمومى با ظرفيتى معادل حدود 5000 دستگاه خودرو 
با در نظر گرفتن رشــد جمعيت و ساخت و سازها در 

كالنشهر كرج مورد نياز خواهد بود.

طيبه قاسمى طرح قطار شهرى اهواز سال هاست 
كليد خورده اســت دقيقاً از سال 81، اينكه چرا اين 
پروژه كش آمده بماند، اما چند وقت است عده اى از 
كاركنان آن مدعى هســتند اين نهاد حقوق آن ها را 

پرداخت نكرده است.
وقتى مسئله توسط خبرنگار قدس پيگيرى مى شود، 
كاشف به عمل مى آيد، يك سال است از پرداختى هاى 
كاركنان قراردادى شركت كيسون پيمانكار طرح قطار 
شهرى اهواز كه يكى از مديريت هاى اين طرح است، 
خبرى نيست حال چرا تا به حال اقدامى براى اعتراض 
نشده يا اگر شــده جوابى نگرفته، پرسشى است كه 
متأســفانه در مورد خيلى از شركت هاى خصوصى 

درخوزستان اتفاق مى افتد.

  اخراج كوتاه ترين راه
دلت بيشتر مى گيرد وقتى مى فهمى با كوچك ترين 
اعتراضى كارگران خانه نشين مى شوند و همان اندك 

اميد خود را براى نان از دست مى دهند.
يكى از كاركنان شركت كيسون مى گويد:  حقوق 
معوقه ما از اسفند ســال گذشته پرداخت نشده 
است، در شهريور امســال اعتصابى در استاندارى 
داشتيم كه مسئول بازرسى استاندارى در جريان 
همه ماجرا هستند، اما متأسفانه كسى رسيدگى 
نمى كند، اگر در مورد حقوق معوقه خود صحبت 
كنيم، اتفاقى كه براى عده اى از همكاران ما افتاد و 

اخراج شدند، تكرار مى شود.
او با اشاره به اينكه در اين مورد با سه نماينده مجلس 
از جمله الباجى و دكتر ســارى صحبت كرده ايم اما 
جوابى نگرفته ايم و ترتيب اثرى ندادند، ادامه مى دهد: 
مهندس باقرى نيا، مدير شركت كيسون، هيچ پاسخى 

براى دريافت حقوق به ما نداده است.

  حقوقى كه يك سال بعد پرداخت مى شود
كارگر ديگرى عنــوان مى كند: 40 روز پيش حقوق 
بهمن پارسال را دريافت كرديم، اما امسال هيچ گونه 
حقوقى دريافت نكرده ايم تاكنون كه 11 ماه مى گذرد، 
حتى مزايا نيز نگرفته ايم، در جريان هستيم كه پول 

دارند، اما نمى خواهند حقوق ما را بدهند.
او اضافه مى كند: 4-5 ماه شركت نيمه تعطيل بود ما 
نيز ساكت بوديم، اما در حال حاضر كارگر و پيمانكار 
آورده اند تا كار را شــروع كنند، بنابراين اعتبار آن ها 
تأمين شــده اما متأســفانه قصد ندارند طلب ما را 

پرداخت كنند.

  مديران شركتى حقيقت را نمى گويند
نيروى شركت كيسون اظهار مى كند: مديران شركتى 
حقايق را نمى گويند، آن ها فقط در پى اين هستند كه 

مردم بدانند در حال انجام طرح هاى بزرگ هستند.
او مى افزايد: فقط در حراست نزديك 150 نفر هستيم، 
كاركنان شركت از جمله خدماتى و ادارى حدود 250 
نفر مى شويم كه همه مثل ما حقوق دريافت نكردند، 
وقتى در تابستان امسال در برابر استاندارى خوزستان 

اعتصاب كرده بوديم عــده اى از همكارانمان اخراج 
شدند و كسى هم به داد آن ها نرسيد.

  حق پايمال شده
در همين رابطه يكــى ديگر از كارگران در گفت و گو 
با خبرنگار قدس ادعــا مى كند: قرارداد ما بلندمدت 
نيست به شكلى است كه ماه به ماه قرارداد مى بنديم، 
بنابراين به راحتى حقوق ما پايمال مى شود، وقتى در 
استاندارى تجمع كرده بوديم، استاندار گفت برگرديد 
سر كار ما پول هايتان را مى دهيم، اما جواب آن ها به 

جاى پول اخراج بود.
او اضافه مى كنــد: حتى در جايى گفتند اين پول را 
قســطى به ما پرداخت مى كنند، اما سال 96 رو به 
پايان اســت و مقدار بدهى هاى سال 95 خود را نيز 
نگرفته ايم. استاندار، بخشــدار و فرماندار همه از اين 
موضــوع باخبرند و طرح نيز اعتبار خوبى گرفته، اما 
شايعه شده است كه شورا گفته اند پول را براى ادامه 

كار برداريد و فعالً حقوق كاركنان را پرداخت نكنيد.

  آن ها كاركنان مترو نيستند
معاون عمرانى استاندارى در گفت و گو با خبرنگار ما 
مى گويد: اين ها كاركنان مترو نيستند كاركنان مترو 
مستقيم زير نظر مديريت قطارشهرى كار مى كنند 
و حقوق خــود را از پيمانكار دريافت مى كنند و اين 

حقوق مرتب پرداخت مى شود.
فرامند هاشمى زاده با اشاره به اينكه نيروى پيمانكارى 
چند ماهى  است بر اثر اتفاقاتى دچار مشكالتى شده 
بود و پروژه متوقف شــد، عنوان مى كند: پس از آن 
فعاليت دوباره طرح شــروع شــد و كاركنان آن نيز 
مشغول كار شدند، اما اينكه چه شمار از آن ها به كار 

بازگشتند و چه شمار تعديل نيرو داشتند يك رابطه 
كارگرى و كارفرمايى است و به اين بستگى دارد كه 
كار توسعه پيدا كند و كارگر و نيرو چقدر نياز باشد، 
البته درباره اين مسئله بايد بيشتر تحقيق شود و البته 
چند نوبتى پرداختى براى آن ها داشته اند، حقوق آن ها 

دو يا سه ماه كم شده است.
او در پاسخ به خبرنگار قدس، اخراج اين كاركنان را 
به دليل اعتصاب آن ها در استاندارى شايعه مى داند 
و مى گويد: حتى جلوگيرى شوراى شهر از پرداخت 
مطالبات نيز درست نيست، زيرا پرداخت اين مطالبات 
ربطى به شوراى شــهر ندارد، اعتبار آن از شهردارى 
نيست و يك اعتبار ملى اســت كه از جاى ديگرى 
تأمين مى شود، بنابراين، اين اطالعات ناقص است و 

قابل استناد نيست.

  پرداخت دلخواهى! 
در اين بين يكى از اعضاى شــوراى شهر اهواز عنوان 
مى كنــد: با پيگيرى كه از مدير عامل اين شــركت 
داشته ام وى گفت، قرارداد عده اى از آن ها تمام شده 
و با آن ها تسويه حســاب مى كنند، در مورد حقوق 
كاركنان فعلى نيز مشــكلى با آن ها ندارند و در اين 
مورد با يكديگر توافــق كرده اند، تا در زمان مقتضى 

حقوق آن ها پرداخت شود.
به نماينده شــورا مى گويم، حرف آن ها چيز ديگرى 
است و او پاسخ مى دهد: من به اينكه آن ها چه گفته اند 
كارى ندارم، از من سوال كرديد من نيز از مديرعامل 
كيسون پرسيدم و آن ها مدعى شدند حقوق كاركنان 

مترو را پرداخت كرده اند.
رحيم كعب عميــر ادامه مى دهــد: هيچ وقت 
شــرايط مناسب وايده آل نيســت، اما اوضاع ما 

حتى عادى هم نيســت، در شرايطى شهردارى 
را تحويــل گرفتيم كه دولت كمكى به ما نكرد، 
شهردارى پول ندارد، درست است كه مترو براى 
كل شهراســت، اما شــهرى كه 500 هزار نفر 
آن حاشيه نشين هســتند، آه در بساط ندارند، 
عوارض نمى دهند و دولــت هم هزينه اى نداده 

تمام بار بردوش شهردارى است.
او با بيان اينكه شهردارى را بدهكار تحويل گرفته ايم، 
اذعان مى كند: نقل از شهردار است كه 300 ميليارد 
تومان بدهى ثبت شده داريم و همان مقدار نيز بدهى 
ثبت نشــده و اين وضعيت بسيار بدى است كه بايد 

مورد توجه قرار گيرد.

  حقوق جزو ديون است
رئيس مجمع نمايندگان كارگران خوزســتان نيز 
پيش از ايــن درباره حقوق كارگــران گفته بود: 
متأسفانه وضعيت به شكلى شــده كه اگر كارگر 
حقوق حقه خود را مدعى شود، با برخورد قضايى 

روبه رو مى شود.
محمدرضا راهدارى زاده گفته اســت: شرايط سختى 
كه كارگران پــس از حقوق نگرفتن دارند بخصوص 
در خانواده ســبب مى شود كنترل شرايط از دستش 
خارج شود. در اين شرايط، بايد كارفرما پاسخگو باشد، 
اما متأسفانه تمام برخوردها به سمت كارگراست و با 

كارگر برخورد قضايى مى شود.
وى با بيان اينكه كارگران خواهان حقوق و مزد خود 
هســتند، اظهار مى كند: مزد و حقــوق، جزو ديون 
ممتازه و كارفرما مكلف اســت اين ديون را پرداخت 
كند، اما متأســفانه در بحث پرداخت ديون ممتازه 

كسى به كارگران توجه نمى كند.

بيش از يك سال پرداخت حقوق به تعويق افتاده است

مطالبات كاركنان مترو اهواز در ايستگاه تأخير
��ر��ر
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مطالبات كاركنان مترو اهواز در ايستگاه تأخير
تعطيلى 2000 واحد صنفى از ابتداى امسال

چراغ بازار پوشاك 
مشهد يكى يكى 
خاموش مى شود

.......صفحه 4

بيش از يك سال پرداخت حقوق به تعويق افتاده است

....... همين صفحه 

گاليه امام جمعه 
از تحويل نشدن سوخت به كشاورزان 

كشاورزان دلگان 
از كمبود سوخت 

مى سوزند

مشهد برخى از مغازه داران در مجتمع هاى تجارى الماس 
شرق، وصال، سپاد، جنت، آرمان، پروما و... از نبود رونق بازارها 
با توجه به اينكه حدود دو ماه به پايان سال باقى مانده، گاليه 

كردند. بر اساس اين گزارش...

ايرانشهر در سيستان و بلوچستان «محروميت» واژه غريبى 
نيســت جايى  كه غربت مردمانش با آب و برق و جاده مأنوس 

شده و تنها دارايى شان شناسنامه و يارانه است...

دانشگاه علوم پزشكى نگران 
كسادى بازار پزشكان مدرن است

مظلوميت 
طب سنتى 
در همدان

همدان درمان بيمارى از ملزومات اساسى زندگى بشر 
بوده و از زمانى كه انسان خود را شناخته با بيمارى هاى 
متعدد و مختلفى روبه رو بوده و گذشتگان با بهره  مندى 
از ديدگاه وسيع نسبت به طبيعت و اينكه خداوند همه 
چيز را در طبيعت براى رفع نيازهاى انســان قرارداده، 
نسبت به درمان خود اقدام كرده است.  پزشكان ايرانى با 
بهره گيرى از طبيعت و گياهان از يك سو و به كارگيرى 
تجارب گذشتگان، طب ســنتى ايران را كه مبتنى بر 
پرهيز غذايى، شناخت بدن براساس مزاج ها، دستورات 
قرآنى و ائمه اطهار(ع) درباره ســالمتى و... است به كار 
بسته اند.  تأسيس دانشكده طب سنتى در ايران يكى از 

توفيقات در احياى طب سنتى ... 
.......صفحه 2  .......صفحه 3



 كمبود 200 مربى بهداشت در مدارس 
استان بوشهر

بوشهر- خبرنگار قدس آنالين: معاون تربيت بدنى و سالمت 
آموزش و پرورش اســتان بوشــهر گفت: 200 مربى بهداشت 
در مدارس اســتان كم داريم.حسن قلندرى در جمع مربيان و 
معاونان پرورشــى و تربيت بدنى و مشاورين آموزش و پرورش 
شهرستان دير افزود: 214 هزار دانش آموز در استان وجود دارد 
كه ســهم هر 750 دانش آموز يك مربى بهداشت مى شود و با 
توجه به اين آمار با كمبود 200 مربى بهداشــت در اســتان رو 
به رو هســتيم.وى با اشاره به اهميت نقش خانواده ها در تربيت 
دانش آموزان، ادامه داد: خانواده ها با تغيير ســبك زندگى خود 
و اهميت قائل شدن براى فرزندانشــان بايد آموزش و پرورش 
را در تربيت نســل آينده يارى دهند.قلنــدرى گفت: در حوزه 
آســيب هاى اجتماعى طرح هاى مختلفى مانند مدارس عارى 
از خطر، مهارت هاى مقابله اى، كارگاه هاى آموزشــى، جشنواره 
نوجوان سالم و خانه و خانواده و مدرسه براى پيشگيرى برگزار 
كرده ايم كه بيشتر اين طرح ها بومى شده طرح هاى كشورهاى 

پيشرفته بوده و استاندارد است.

 اولين جلسه ستاد تسهيالت سفر 
نوروزى شهرستان ايرانشهر برگزار شد

ايرانشــهر- خبرنگارقدس:جلسه ســتاد تسهيالت سفر 
نوروزى با حضور اعضاى ســتاد در سالن فرماندارى شهرستان 
ايرانشهر برگزار شد.در اين جلسه معاون استاندار و فرماندار ويژه 
شهرستان ايرانشهر ضمن تأكيد بر هماهنگى كامل اعضاى ستاد 
اظهار داشت: 10 كميته براى خدمات دهى مطلوب به مسافران 
و همشــهريان پيش بينى شده و مسئوالن كميته ها بر حسب 
وظايــف محوله و مصوبات كارگروه هــا بايد در جهت خدمات 
دهى مطلوب به مهمانان نوروزى و مردم واليتمدار شهرســتان 
ايرانشهر تالش كنند.نبى بخش داودى افزود: بهبود نما و منظر 
شهرى، مديريت پسماند، رنگ آميزى جداول، نورپردازى، ايجاد 
ايستگاه هاى راهنماى مســافر، تأمين امنيت پارك هاى محل 
اسكان مســافران، ساماندهى و رنگ آميزى تابلوهاى راهنماى 
شــهرى، تهيه و توزيع نقشــه راهنماى گردشگرى در مبادى 

شهرى در دستور كار اعضاى ستاد قرار گيرد.

 لزوم همكارى دستگاه هاى اجرايى ايالم 
براى توسعه گردشگرى

ايــالم- خبرنگار قدس: معــاون هماهنگى امــور عمرانى 
اســتاندارى ايالم گفت: همه دســتگاه ها بايد در زمينه توسعه 

فعاليت هاى گردشگرى همكارى الزم را انجام دهند.
احمد كرمى در جلســه ســتاد اجرايى خدمات سفر استان، با 
بيان اينكه اســتان ايالم در زمينه هاى گردشــگرى تاريخى، 
طبيعت گردى، روستايى و عشايرى، كشاورزى و... پتانسيل هاى 
بااليى براى توسعه گردشــگرى دارد كه بايد در راستاى ايجاد 
فرصت هاى شغلى و جذب گردشگر از اين پتانسيل ها استفاده 
كنيم، اظهار كرد: همه دستگاه هاى اجرايى بايد همكارى الزم را 
در راستاى توسعه گردشگرى انجام دهند.وى با اشاره به اينكه 
همه ما بايد تالش كنيم تا لحظات خوشى را براى گردشگران 
رقم بزنيم، افزود: با برنامه ريزى درســت و تزريق اعتبارات الزم 

مدارس مورد نظر براى اقامت گردشگران بهسازى شوند.

 نياز ضرورى عشاير منطقه سراوان به 
سوخت زمستانى

زاهدان: رئيس اداره امور عشــايرى شهرستان سراوان گفت: در 
حال حاضر يكى از نيازهاى مهم و ضرورى عشاير منطقه تأمين 
نفت و سوخت زمســتانى است. قدوسى در شــوراى ادارى اين 
شهرستان خواستار تسهيل و دسترسى آسان عشاير به نفت سفيد 
و افزايش فروشندگى هاى توزيع نفت در منطقه شد.وى بيان كرد: 
مهم ترين مشكالت عشاير در سه محور راه، خشكسالى و سوخت 
است.قدوسى گفت: راه هاى مناطق عشايرى خصوصا مسير ناهوك 
به نوكودار و ناهوك به سردشــت در بخش جالق و مسير گشت 
به بندران در بخش مركزى مســيرهاى اصلى تردد عشاير بوده 
كه به دليل  خاكى بودن و رگالژ نشــدن بموقع تردد عشاير در 
اين مسيرها با مشكالت جدى روبه رو شده است .وى خاطرنشان 
كرد: خشكسالى هاى متمادى در شهرستان باعث شده  كه اكثر 
چشمه سارهاى مناطق عشايرى كه منابع اصلى تأمين آب عشاير 
هستند، به كلى خشك شوند و در اين راستا افزايش آبرسانى سيار 
براى تأمين آب عشاير الزم است.وى همچنين خواستار همكارى 
و افزايش ناوگان آبرسانى سيار از طريق آب و فاضالب روستايى 

بويژه مناطق كددار كانون هاى اسكان عشاير شد.

 4 شهرستان آذربايجان غربى فاقد 
پزشكى قانونى است

اروميه: مديركل پزشكى قانونى آذربايجان غربى با بيان اينكه 
15 مركز پزشكى قانونى فعال در استان وجود دارد، بيان كرد: 
مراكز پزشكى قانونى پلدشت، اشنويه، تكاب، قره ضياء الدين، 
فاقد مراكز پزشكى قانونى هستند.رسول روشنى افزود: طى 9 
ماهه ســال جارى 20 هزار و 258 مورد پرونده نزاع در استان 
تشــكيل شــده كه 4931 نفر زن و 15 هزار و 291 مورد مرد 
بودند.وى ادامه داد: اين ميزان نزاع و درگيرى نســبت به مدت 
مشــابه سال گذشته افزايش يافته و بيشترين نزاع در اروميه و 

كمترين در چالدران ثبت شده است.

دانشگاه علوم پزشكى نگران كسادى بازار پزشكان مدرن است

مظلوميت طب سنتى در همدان
��ر

همدان  درمان بيمارى از ملزومات اساسى 
زندگى بشــر بوده و از زمانى كه انسان خود را 
شناخته با بيمارى هاى متعدد و مختلفى روبه رو 
بوده و گذشتگان با بهره  مندى از ديدگاه وسيع 
نسبت به طبيعت و اينكه خداوند همه چيز را 
در طبيعت براى رفع نيازهاى انسان قرارداده، 

نسبت به درمان خود اقدام كرده است. 
پزشكان ايرانى با بهره گيرى از طبيعت و گياهان 
از يكسو و به كارگيرى تجارب گذشتگان، طب 
ســنتى ايران را كه مبتنى بــر پرهيز غذايى، 
شناخت بدن براساس مزاج ها، دستورات قرآنى 
و ائمه اطهار(ع) درباره سالمتى و... است به كار 

بسته اند. 
تأسيس دانشكده طب سنتى در ايران يكى از 
توفيقات در احياى طب سنتى ايران محسوب 
مى شــود كه دانشــجويان پــس از گذراندن 
دوره پزشــكى عمومى به اين دانشكده رفته 
و به عنوان پزشــك متخصص طب ســنتى 

فارغ التحصيل مى شوند. 
نكته قابل توجه اين اســت كــه همدان نيز 
دانشــكده طب سنتى را توسط وزير بهداشت 
افتتــاح كرد، اما پــس از بريــدن روبان، اين 
دانشــكده هرگز آغاز به كار نكرد و از ســويى 
ديگر اطباى سنتى كه در همدان فعاليت دارند 
با مشــكالت بسيارى از ســوى دانشگاه علوم 

پزشكى استان روبه رو شدند. 

 نسخه هاى 4 هزار ساله
يكى از اين پزشــكان سنتى، دكتر امير بناپور 
حميدى است كه داراى مدرك دكتراى طب 
 (A)ســنتى و مكمل از دانشگاه تهران و گريد
بين المللى طب ســنتى و طــب فيزيكى از 

دانشگاه مرجع نايجينگ چين است. 
او بــه تاريخچه طب ســنتى اشــاره كرده و 

مى گويد: طب سنتى، طبى 
اســت كه مختص به ايران 
نبوده و شايد بيش از 4000 
سال اســت كه براى درمان 
ملت ها فعاليت مى كند كه در 
چين آثار و نسخه هاى 4000 

ساله آن وجود دارد. 
اين طبيب سنتى مى افزايد: 
ديگر  ماننــد  نيــز  ايــران 
كشــورهاى آســيايى طب 
سنتى خود را دارد و بزرگان 
اين طب ساليان سال در دنيا 
شهره بوده اند كه در همدان، 
مردم بيشتر با نام بوعلى سينا 
آشنا هستند، اما مى توان از 
از جمله  زيادى  متخصصان 
ابن نفيس، قرشى، خراسانى، 
عقيلى و رازى و... نام برد كه 
از هزاران سال پيش تاكنون 

با قدرت فعاليت كرده اند. 
بناپور حميدى ادامه مى دهد: 
نفوذ و حضــور طب جديد 
و طب شــيميايى در ايران 

توسط آلمانى ها از 120 سال پيش شروع شد 
و طى 40 ســال اخير به خاطر سود و درآمد 
بسيار بااليى كه واردات داروهاى شيميايى و 
توليد داروهاى شيميايى براى كشور و تأمين 
بودجه داشته از آن ها قوياً حمايت شده و تنها 
موضوعــى كه مدنظر نبوده، ســالمت مردم 

است. 

 عطارى ها فروشنده گياه خشك
 از نظر وزارت بهداشت

او مى گويد: از نظر وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشــكى، عطارى ها 
فقط فروشــنده گياه خشك 
و ادويه جات هســتند و غير 
از ايــن عملكرد با هر مدرك 
تحصيلى باشند، فعاليت آنان 

غيرمجاز محسوب مى شود. 
اين پزشك سنتى كه داراى 
آموزشــگاهى در حوزه طب 
ســنتى اســت، درخصوص 
ايجاد دانشكده طب سنتى در 
است  معتقد  تهران  دانشگاه 
كه به خاطــر عالئق مردم و 
توصيه مقام معظم رهبرى به 
طب سنتى، وزارت بهداشت 
سيســتمى تأسيس كرد كه 
زيرنظر خــود آن ها و با طب 
درخواست  بتواند  شيميايى 

مردم را پوشش دهد. 
بناپــور حميــدى اضافــه 
مى كند: سياستى كه وزارت 
بهداشت در اين زمينه اتخاذ 
كرد، اين بود كه پزشــكانى 
پس از هفت ســال عمومى 
يك دوره كوتاه مدت طب سنتى را بگذرانند 
و به عنوان متخصص طب ســنتى به جامعه 

معرفى شوند. 
او مى گويد: دوره طب ســنتى دو ســاله بوده 
و هنگامى كه فرد بــه عنوان متخصص طب 
سنتى فارغ التحصيل مى شود داروهاى سنتى 
براى تجويز و امكانات بالينى و درمانى در زمينه 
طب ســنتى در ايران وجود ندارد و در نهايت 
پزشك سنتى مجبور است داروهاى شيميايى 
تجويز و از شماره نظام پزشكى و طب شيميايى 

استفاده  كند. 

اين پزشك ســنتى معتقد اســت بايد براى 
عطارهايى كه ساليان سال شغل پدرى خود را 
ادامه مى دهند، دوره هاى تخصصى برگزار شود 
و نه براى فردى كه دكتر مدرن اســت و هيچ 

تجربه اى از طب سنتى ندارد. 
بناپور حميدى با اشــاره به چالش هاى طب 
ســنتى در همدان تصريح مى كند: همدان در 
تعطيلى كالس هاى آموزشــى و طب سنتى 
رتبه نخســت را دارد و دانشگاه علوم پزشكى 
بدون داليل منطقــى تقريباً تمام مراكز طب 
سنتى را بدون هيچ گونه حكم تعطيل و پلمب 
مى كند كه در اين زمينه هيچ قانون كشورى 

وجود ندارد. 

 جامعه پزشكى به دنبال
 كسادى بازار طب سنتى

يزدانى ديگر شاگرد كالس هاى طب سنتى 
معتقد است كه پزشكان مدرن نمى خواهند 
بازار كار آن ها كســاد شــود و براى همين 
اجازه فعاليت و رونق گرفتن طب ســنتى را 
نمى دهنــد چراكه بســيارى از بيمارى ها با 
روش هاى بســيار ســاده غذايى و داروهاى 

گياهى درمان مى شود. 
خانم طاهرى كه خانواده او نســل به نسل در 
حوزه عطارى و طب ســنتى فعــال بوده اند، 
مى گويد: مــن از كودكى با گياهــان دارويى 
آشنا هســتم و مى دانم كه ماســاژدرمانى در 
درمان گرفتگى عضالت بسيار مفيد بوده و يا 
بيمارى هايى كه توسط پزشكى مدرن درمان 

نشده با زالودرمانى درمان مى شود. 
او بر اين باور است كه بايد طب سنتى را حفظ 
كنيم و دكتر بناپور حميدى يكى از سرمايه هاى 
علمى استان همدان است كه بايد از او حمايت 

شود تا بتوانيم از طب سنتى حمايت كنيم.

 برداشت بى رويه از سفره هاى آب 
زيرزمينى از عوامل فروچاله هاى همدان

همدان- خبرنگار قدس: سرپرست شركت  آب منطقه اى 
همدان با بيان اينكه نيروگاه شهيد مفتح تنها علت فروچاله هاى 
همدان نيست، گفت: عوامل ديگرى همچون برداشت بى رويه 
از سفره هاى آب زيرزمينى و حفر چاه هاى غيرمجاز در ايجاد 

فروچاله هاى دشت همدان دخيل هستند.
منصور ســتوده در نشست هم انديشى نخبگان آب و محيط 
زيست اظهار كرد: تاكنون 24 فروچاله در دشت هاى همدان 
شناسايى شــده كه مهم ترين آن ها در دشت كبودر آهنگ و 
اطراف نيروگاه شهيد مفتح، دشت قهاوند، همه كسى و رزن 

قرار دارد. 
وى با اشاره به اينكه هم اكنون بخش زيادى از آب مورد نياز 
نيروگاه از پساب فاضالب تأمين مى شود، گفت: سال گذشته 
از هشت ميليون متر مكعب آب مصرفى نيروگاه، 6 ميليون متر 

مكعب از محل پساب فاضالب بوده است.
سرپرست شركت آب منطقه اى همدان به ممنوعه و بحرانى 
بودن 9 دشــت استان اشاره كرد و افزود: دشت كبودرآهنگ 
وسيعترين دشت استان، با 4000 حلقه چاه مجاز و غيرمجاز، 

بدترين شرايط آبى را دارد. 

 خط كشى راه هاى گيالن به دليل نبود 
نقدينگى متوقف شده است

رشــت- خبرنگار قدس: مديركل راهدارى و حمل و نقل 
جــاده اى گيالن گفت: خط كشــى راه هــا از جمله تكاليف 
سازمانى اســت كه به دليل نبود نقدينگى، فعاليت دو گروه 
كارى استان متوقف شده است كه بزودى اين مشكل برطرف 

مى شود.
محمدرضــا نازك كار در ديــدار با فرماندار رودبــار افزود: از 
نصب پل هاى عابر پياده استقبال مى كنيم و از آنجا كه تردد 
گردشگران را در مسير داريم با استفاده از توان بخش خصوصى 
كه زياد هم داوطلب شده اند، هماهنگى ها را با شركت آزادراه 

انجام مى دهيم.
وى اظهار كرد: براى حل مشكل جاده سندس هم با چندين 
مشاور صحبت شده است كه طرح و تضمين مناسب داده شود 
تا با يك برنامه ريزى اصولى و فنى از هدر رفتن سرمايه گذارى 

در آنجا جلوگيرى شود.
نازك كار تصريح كرد: موانع راه اندازى پايانه حمل بار لوشان 
هم در حال حل شــدن است و با كمك مسئوالن شهرستان 

رودبار شاهد بهره بردارى از آن خواهيم بود.

 تعيين منطقه آزاد اقتصادى مازندران 
در انتظار همگرايى نمايندگان

سارى- خبرنگار قدس: نماينــده مردم شرق مازندران در 
مجلس شوراى اسالمى درباره داليل تعلل در انتخاب منطقه 
آزاد اقتصادى مازندران، آن را منوط به همگرايى و اتفاق نظر 

نمايندگان مازندران دانست.
على محمد شــاعرى اضافه كرد: در نشســتى كه با مديران 
وزارت اقتصاد داشتيم، مقرر شد تا نمايندگان استان به نقطه 

مشتركى برسند تا نام منطقه آزاد اعالم شود.
وى با بيان اينكه به دولت اعالم كرديم كه منطقه آزاد براساس 
شاخصه هاى فنى و ظرفيت ها انتخاب شود، افزود: انتظار داريم 

از ظرفيت بنادر نوشهر و فريدونكنار هم استفاده شود.
شاعرى با اشــاره به اينكه دولت، بخش خصوصى را حمايت 
نمى كند، از دولتمردان خواست امنيت سرمايه گذارى را فراهم 
و بانك ها با ارائه تسهيالت كم بهره با تضامين مناسب به افراد 

داراى اهليت، مشكالت اين بخش را كاهش دهند.
وى افزايش 10 درصدى اعتبارات جارى و كاهش 15 درصد 
اعتبارات عمرانى در بودجه را نگران كننده دانســت و گفت: 

افزايش چاپ اوراق مشاركت نيز از ضعف هاى بودجه است.

 اجراى طرح شناسايى پاتوق هاى 
مصرف كنندگان مواد مخدر در استان يزد 
يزد- خبرنگارقدس: معاون اســتاندار يــزد گفت: طرح 
شناســايى پاتوق ها و اماكن پرخطر و معتــادان تزريقى در 
اســتان يزد اجرايى مى شود و شناسايى پاتوق ها و مكان هاى 
مهم تجمــع مصرف كنندگان در اســتان و برآورد جمعيت 

مصرف كنندگان تزريقى نيز الزم و ضرورى است.
محمدعلى طالبى با بيان اين خبر اظهار داشت: در حوزه مواد 
مخدر و در بحث پيشــگيرى و درمــان و مقابله بايد بيش از 

گذشته كار و تالش كنيم.
وى بابيان اينكه معتادان تزريقى مشكالت بيشترى را نسبت 
بــه ديگر معتادان براى جامعه ايجــاد مى كنند، گفت: بحث 
دســت يابى به اطالعات و آمار كامل و جامع نسبت به شيوع 
مصرف مواد مخدر و تعداد مصرف كنندگان امرى مهم است، 
البته الزم است برنامه اى كه دنبال مى شود در سطح كشور نيز 
اجرايى شــود تا بتوانيم مقايسه اى بين استان و ساير مناطق 

كشور داشته باشيم.
طالبى شناخت پاتوق ها و افراد را اقدام هاى پس  از آن برشمرد 
و ابراز اميدوارى كرد: با ايجاد مراكز «دى.آى.سى» و همكارى 
گروه هاى فعال، تشكل ها و دســتگاه هاى مربوطه وظايف و 

مسئوليت هاى اين حوزه با شناخت دقيق ترى دنبال شود.
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قزوين- رقيه كشاورز  بى توجهى به تراژدى و داستان تلخ گازگرفتگى و بى خيالى ها 
موجب شده نه تنها از تعداد تلفات ناشى از مسموميت با مونوكسيد كربن كاسته نشود، 
بلكه ساالنه به آمار مرگ و ميرها افزوده مى شود؛ به نحوى كه بر اساس آمارهاى سازمان 
پزشــكى قانونى تلفات گازگرفتگى در سال 95، افزايش 33.5 درصدى نسبت به سال 

پيش از آن داشته است.
انگار قرار نيست اين مرگ و ميرها برايمان درس عبرت باشد و با وجود اين هشدارها را 
مى شنويم به آن توجهى نداريم؛ آن طور كه سازمان پزشكى قانونى كشور گفته در سال 
گذشته 836 نفر(620 مرد و 216 زن) بر اثر مسموميت با گازمونوكسيد جان خود را از 

دست داده اند كه اين آمار در سال 94، 626 نفر بوده است.
نيمه دوم هر سال با افزايش تلفات مسموميت با گاز منواكسيد كربن همراه است، به 
نحوى كه بر اساس آمارها بيش از 70 درصد تلفات گازگرفتگى در هر سال مربوط به 
نيمه دوم آن است و همين موضوع ضرورت توجه به نكات ايمنى در استفاده از وسايل 

گرمايشى را دو چندان مى كند.
قاتل خاموش در بين مردم استان قزوين نيز به خوبى جاخوش كرده و با تلخى تمام، 

جان مردم قزوين را در سكوت مى ستاند.

 آمار تلفات گازگرفتگى
آن گونه كه مديركل پزشــكى قانونى استان قزوين اظهار داشته است در هشت ماهه 
نخست سال جارى هفت نفر (سه مرد و چهار نفر زن) در اين استان بر اثر مسموميت 
با گاز منوكســيدكربن و در 6 ماه نخست سال جارى هم، 24 نفر به علت مسموميت 
جان خود را از دست داده اند كه قرص برنج با 12 نفر و بعد از آن گاز CO با هفت نفر 

شايعترين علل مسموميت بوده است.
بهزاد وليزاده افزود: هر چند اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار تلفات 
10 نفر بود، 30 درصد كاهش را نشان مى دهد، اما آمار چندان رضايت بخشى نيست؛ 
چرا كه در سال 95 ميزان مرگ و مير در مقايسه با چهار نفر سال 94، رشد بى سابقه 

نزديك به 6 برابر داشته است.
وى به آمار مسموميت ها در سال گذشته پرداخت و ادامه داد: 27 نفر از هم استانى ها 
طى 12 ماهه ســال 95 در اثر مسموميت با گاز منوكسيد كربن جان خود را از دست 
داده اند كه در مقايسه با سال 94 نزديك 6 برابر افزايش را نشان مى دهد، از اين تعداد 16 
نفر مرد و 11 نفر زن بوده اند كه بخش عمده اين مرگ و ميرها در اثر رعايت نكردن نكات 
ايمنى در استفاده از وسايل گاز سوز و گرمازا و نصب و استفاده نامناسب از آبگرمكن هاى 

گازسوز ديوارى بوده است.

 مسموميت 80 نفر با گاز در 6 ماه ابتدايى سال 
رئيس مركز حوادث و فوريت هاى پزشــكى اســتان قزوين نيز آمارهاى دقيق ترى از 
مســموميت مونوكسيدكربن در سال جارى را ارائه كرد و گفت: در 6 ماه نخست سال 
جارى، 80 مورد مسموميت با گاز مونوكسيدكربن صورت گرفته كه 56 مورد آن مربوط 
به اعزام به بيمارســتان، 14 مورد درمان سرپايى، پنج مورد لغو مأموريت و پنج مورد 

مربوط به فوت بوده است.
پيمان نامدار گفت: مجموع آمار گازگرفتگى در مهر سال جارى برابر هشت مورد است 

كه از اين آمار، پنج مورد اعزام به بيمارستان و سه مورد درمان سرپايى در محل است.
وى به آمار مســموميت در آبان مــاه پرداخت و اضافه كرد: در ايــن مدت، 18 مورد 
مسموميت اتفاق افتاده كه اعزام به بيمارستان آن شامل 15 مورد و درمان سرپايى در 

محل شامل يك مورد است.
رئيس مركز حوادث و فوريت هاى پزشكى استان قزوين يادآور شد: در آذر سال جارى 
نيز 49 مورد مسموميت با مونوكسيدكربن اتفاق افتاده است كه اعزام به بيمارستان 33 

مورد، درمان سرپايى در محل پنج مورد و فوت يك مورد را شامل مى شود.
به گفته نامدار، مجموع مسموميت با مونوكسيدكربن در 6 ماه نخست سال جارى شامل 
80 مورد و سه ماهه دوم شامل 75 مورد است كه مجموع اين آمار در سال گذشته برابر 

274 مورد بوده است.

 ضرورت توجه به هشدارها
مديرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى قزوين در اين خصوص گفت: 
آمار مسموميت با مونوكسيدكربن در سه ماهه فصل زمستان به دليل برودت هوا افزايش 

مى يابد.
ابوالفضل ذوالقدر عنوان كرد: اگر پيشگيرى هاى بسيار كوچك در خصوص گاز منوكسيد 

كربن صورت بگيرد، شاهد تلفات اين گاز نخواهيم بود.
وى ضمن ارائه راهكارهايى در خصوص پيشگيرى از تلفات مونوكسيدكربن يادآور شد: 
شهروندان در نصب لوازم گاز سوز حتماً از باز بودن مسير لوله اطمينان حاصل كنند و با 

روشن كردن كبريت از نشتى آن جويا شوند.
مديرعامل ســازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى قزوين تصريح كرد: نصب 

كالهك «اچ» را حتماً در پشت بام داشته باشند و محل اتصال ها را كنترل كنند.
ذوالقدر اضافه كرد: در برخى مواقع افراد لوله بخارى را داخل آب گذاشته تا از انتشار گاز 
مونوكسيدكربن جلوگيرى كنند كه اين اقدام بسيار اشتباه است؛ چراكه در سال گذشته 

شاهد فوتى با چنين اقدامى بوده ايم.
وى افــزود: از بخارى هاى بدون لوله نمى توان براى منازل اســتفاده كرد و كاربرد اين 

بخارى ها براى مغازه هايى است كه تهويه هوا به صورت مداوم انجام مى شود.

قاتل خاموش در كمين است

مسموميت 80 نفر در قزوين 

 از نظر وزارت 
بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى، 

عطارى ها فقط 
فروشنده گياه 

خشك و ادويه جات 
هستند و غير از 

اين عملكرد با هر 
مدرك تحصيلى 

باشند، فعاليت آنان 
غيرمجاز محسوب 

مى شود

بــرش
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اصفهان- راضيه كشاورز  گردشگرى به 
عنوان صنعتى ســبز در جهان، عاملى براى 
رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى به شمار 
مى رود، ايران نيز به لحاظ بهره مندى از انواع 
مختلف گردشــگرى از جايگاه قابل توجهى 
برخوردار اســت و مى توانــد از اين صنعت 
درجهت دســتيابى به توسعه پايدار استفاده 

كند.
اصفهان به عنوان يكى از كالنشهرهاى ايران 
زمين و به دليل داشــتن بسترهاى گوناگون 
در زمينه گردشگرى همواره يكى از مقاصد 
مورد توجه گردشــگران بوده است و جايگاه 
تسهيالت و تجهيزات به صورت زيرساختى 
اهميت فراوانى در حوزة توســعه گردشگرى 

در اين شهرجهانى خواهد داشت.
گردشگرى  زيرســاخت هاى  توســعه  براى 
در شــهرها از جملــه اصفهــان، همكارى و 
هماهنگى بخش هــاى دولتى و خصوصى از 
الزامات است كه هريك بايستى با قرارگرفتن 
در جايگاه خود ســبب كارآمدى راهكارهاى 
اراده شده در اين عرصه شوند؛ قدر مسلم گام 
اول بايد برنامه ريزى در سطوح مختلف اين 
صنعت و فراهم سازى زمينه هاى الزم براى 

توسعه صنعت گردشگرى باشد.

 عزم جدى براى توسعه گردشگرى اصفهان
مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى اســتان اصفهان معتقد است 
كه شــهر اصفهان بــه واســطه جاذبه هاى 
تاريخى ارزشــمندى كه در خود جاى داده 
اســت، جايگاه ويــژه اى در كشــور و حتى 
در دنيــا دارد و خدماتى كه در شــهر وجود 
دارد نيز به واســطه شهروندان ارائه مى شود، 
خدمات مناسبى است، اما اين خدمات بايد 
متناسب با نياز گردشگران، بين المللى سازى 

شود.
فريدون الهيارى با بيان اينكه زير ساخت هاى 
گردشگرى شهر اصفهان بايد متناسب با نياز 
گردشگران توسعه پيدا كند، تصريح مى كند: 
يكى از زيرســاخت هاى گردشگرى اصفهان 
اقامتگاه هاى اين شــهر اســت كــه در اين 
زمينه نيازمند افزايش حجم ســرمايه گذارى 
براى ايجاد مكان هاى مناســب اقامتى براى 

گردشگران هستيم.

وى مى گويد: بايد در كنار جاذبه هاى تاريخى 
شهر، جذابيت هاى تفريحى و گردشگرى نيز 
ايجاد شود تا انگيزه گردشگران براى سفر به 
اصفهان افزايــش و مدت ماندگارى آن ها در 
اين كهن شهر تاريخى بيشتر شود؛ در واقع 
اينگونه نباشــد كه گردشگران و مسافران با 
يك بار سفر به اصفهان احساس كنند جاى 

ديگرى بــراى ديدن وجود 
ندارد!

را  موجــود  شــرايط  وى 
براى جذب ســرمايه گذاران 
نامناســب خوانــده و ادامه 
مى دهــد: بايــد مزيت هاى 
فعاليت در زمينه گردشگرى 

را تقويت و افزايش دهيم.
الهيــارى با ابــراز نگرانى از 
اينكه گردشــگرى خارجى 
در اصفهان فصلى شــده به 
طورى كه در فصل گرم سال 
با كمبــود امكانات و اقامت 
مواجــه و در ديگر فصل ها 

ظرفيت هاى خالى هتل هــا و ميهمانپذيرها 
مســئله ســاز مى شــود، تصريح مى كند: با 
افزايش مزيت ها و بهره ورى زيرساخت هاى 
گردشــگرى مى توان به اين اوضاع نابسامان 
پايان داد و گردشگران را در تمام فصول براى 

سفر به اصفهان راغب كرد.

 نبود گروه هاى حرفه اى خدمات رسان 
گردشگرى

نايب رئيس كميســيون گردشــگرى اتاق 
زيرســاخت هاى  كمبود  اصفهان  بازرگانى 
اقامتــى، پذيرايى، خدماتــى و حمل ونقل 
گردشــگران را موضوعى قديمى دانســته 
و مى گويــد: يكى از مهم ترين مشــكالت 
گردشگرى  زيرساخت هاى 
كه  اســت  اين  اصفهــان 
و  حرفــه اى  تيم هــاى 
بــراى  ديــده  آمــوزش 
اقامت  پذيرايى، خدمات و 
گردشــگران نداريــم؛ در 
واقــع با وجــود اينكه در 
رشــته هاى مختلف دانش 
آموخته زياد داريم، اما در 
گردشگرى  بخش خدمات 
و  حرفــه اى  نيروهــاى 
آمــوزش ديــده نداريــم 
و حتــى مراكــز علمى و 
حرفه اى كــه آموزش هاى 

استاندارد ارائه دهند، وجود ندارد.
على كرباســى زاده تأكيد مى كند: مدلى كه 
در دنيا براى تربيت نيروهاى بخش خدمات 
گردشــگرى وجــود دارد، هتل اســكول ها 
«Hotel School» است كه همزمان بخش 
تئوريك و عملياتى پذيرايى از گردشگران را 

آموزش مى دهند.
بخــش  در  موجــود  چالــش  ديگــر  وى 
را  اصفهــان  گردشــگرى  زيرســاخت هاى 
برنامه هاى اينترنتى و ســرگرمى دانســته و 
اظهار مى كند: هر چند بيشــتر گردشگران 
اصــــــفهان فرهنگى و تاريخى هستند، اما 
يك گردشگر فقط اقامت و بازديد از مناطق 
تاريخى را در نظر نـــــدارد، بلكه تفـــريح 
و ســرگرمى هاى جانبــى نيز بــراى آن ها 
بسيار مهم اســت و ما در اين زمينه چالش 

داريم.

 اقتصاد كشور را به نفت آبى گره بزنيم
شــهردار اصفهــان نيــز تصريــح مى كند: 
گردشــگرى زمانى رونق پيــدا مى كند كه 
امنيت گردشگران تأمين شود بنابراين هر چه 
جهان به سوى صلح پيش رود گردشگرى هم 

رونق پيدا مى كند.
قدرت نوروزى با بيان اينكه شــهر استانبول 
با توسعه زيرساخت هاى گردشگرى توانست 
منشأ تحول در تركيه شود، مى افزايد: تركيه 
در ســال 2014 نزديــك بــه 45 ميليون 
توريست را جذب كرد، اما به دنبال گسترش 
ناامنى در اين كشــور به دليل عمليات هاى 
تروريستى آمار گردشــگران تركيه در سال 
2017 بــه زير 25 ميليون نفر رســيد، زيرا 
احســاس امنيت در اين كشور كاهش پيدا 

كرد.
وى اظهــار مى كند: نفت ســياه را بايد رها 
كنيم و به نفت آبى كه همان زيرساخت هاى 
گردشگرى، چند فصل بودن ايران، شهر موزه 
بودن اصفهان و آثار تاريخى آن است، بيشتر 
توجــه كنيم، در واقع بايد بنــد ناف اقتصاد 
كشور را از نفت سياه باز كرده و به نفت آبى 

گره بزنيم.
شهرى مانند اصفهان از فرصت هاى بسيارى 
در زمينه گردشگرى برخوردار است، بنابراين 
درنظرگرفتن اين فرصت ها و البته برشمردن 
تهديدهــا درايجــاد طرحــى جامــع براى 

گردشگرى مؤثر است.
آنچه مورد تأكيد اســت سرمايه گذارى هاى 
هدفمندى اســت كه در راســتاى توســعه 
صنعــت گردشــگرى بايد بــا درنظرگرفتن 

اهداف بلندمدت صورت گيرد.

��راث ���نگ
   كتابداران مازندرانى «فانوس دريا» را 
به ياد جانباختگان سانچى روشن كردند

نوشــهر- خبرنگار قدس: مديركل كتابخانه هاى عمومى 
مازندران گفت: ويژه برنامه گراميداشــت جانباختگان سانحه 
نفتكش ســانچى از ســوى اداره كل كتابخانه هاى عمومى 

مازندران در بندر نوشهر برگزار شد.
آرزو وليپور اظهار كرد: خانواده كتابداران استان به نشانه قدر 
شناســى و همدردى با خانواده جانباختگان حادثه سانچى، 
بر روى عرشــه كشتى نشست ويژه اى برگزار كرده و طى آن 
كتاب هايى كه در خصوص دريانوردان غيور كشورمان تأليف 

شده است را معرفى كردند. 
وى يادآور شــد: در اين مراســم دو كتاب «فانوس دريايى» و 

«تكاوران نيروى دريايى خرمشهر» معرفى شد.

   برگزارى نخستين جشنواره فرهنگى 
و هنرى ايثار گيالن در اسفند96

گيالن- خبرنگار قدس: مديركل بنياد شــهيد گيالن، از 
برگزارى نخستين جشنواره فرهنگى و هنرى شاهد و ايثار استان 
در اســفند 96 خبر داد و گفت: هفت عنوان كتاب با موضوع 
ايثار و شهادت همزمان با هفته گراميداشت مقام شهدا رونمايى 
خواهد شــد. عبداهللا پاكارى با اشاره به اهميت مقوله ترويج و 
گسترش فرهنگ ايثار و شهادت، تصريح كرد: بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان گيالن طى سه سال گذشته بحث مصاحبه با 
والدين شهدا را مد نظر قرار داده و براساس اولويت، براى امسال 
250 مورد مصاحبه در دستور كار قرار دارد و تاكنون 740 مورد 

مصاحبه انجام و مستندسازى شده است.

   اعتبارى براى «همدان 2018» در نظر 
گرفته نشده است

همدان- خبرنگار قدس: استاندار همدان با بيان اينكه براى 
رويداد تبريز 2018 به پيشنهاد دولت در كميسيون اجتماعى 
مجلــس 10 ميليارد تومان تصويب شــده، اما براى همدان 
اعتبارى درنظر گرفته نشده است، گفت: در مكاتبه اى خواستار 

تخصيص اعتبار به استان همدان شديم.
محمدناصر نيكبخت در شوراى سياستگذارى رويداد فرهنگى 
«همدان 2018»، با بيان اينكه براى اين رويداد فرهنگى بيش از 
تبليغات داخل استان، تبليغات بيرونى الزم داريم، گفت: بايد يك 
جاذبه و انگيزه براى گردشگر داخل و خارج از كشور ايجاد كنيم.
وى با بيان اينكه اســفندماه همايش باباطاهر و جشــنواره 
پويانمايى در همدان برگزار مى شــود و تــا اجالس «همدان 
2018» وقت كم و كار زياد است، گفت: تبليغات براى رويداد 

فرهنگى «همدان 2018» بايد هر چه سريع تر شروع شود. 
استاندار همدان با اشاره به اينكه موضوع تخريب سه ساختمان 
تاريخى در محله كبابيان همدان را پيگيرى مى كنم، تصريح 
كرد: از تخريب ســه ســاختمان تاريخى در چمن كبابيان 

گله مندم و در جلسه خاصى اين موضوع را پيگيرى مى كنم.

توجه به زيرساخت هاى گردشگرى از شعار تا عمل مسئوالن فاصله دارد 

   ثبت 73 اثر فرهنگى و تاريخى توسعه زيرساخت ها با گره زدن اقتصاد به گردشگرى
ناملموس يزد در فهرست آثار ملى

يزد- خبرنگارقدس: معاون ميراث فرهنگى استان يزد گفت: 
تاكنون 73 اثر فرهنگى و تاريخى ناملموس از اســتان يزد در 
فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيده وبا ثبت ناملموس 17 

پرونده در فهرست آثار ملى كشور موافقت شده است. 
ساشــا رياحى مقدم با اعالم اين خبر اظهار داشت: در آخرين 
جلسه ثبت ناملموس كه هجدهم دى سال جارى در سازمان 
ميراث فرهنگى كشور برگزار شد، 17 پرونده ثبت ناملموس 
استان يزد با اكثريت آرا به ثبت ملى رسيد، همچنين در اين 
جلسه 11 پرونده از اســتان آذربايجان شرقى، سه پرونده از 
كهگيلويه و بويراحمد، 9 پرونده از استان مركزى، چهار پرونده 
از استان قم، يك پرونده از استان كرمانشاه و يك پرونده ملى 

در فهرست آثار ملى ناملموس به ثبت رسيد.
وى در خصــوص ميراث ناملموس گفت: تمامى آداب و رســوم، 
بازى هاى محلى، رشته ها وفنون مختلف صنايع دستى و سنتى، 
مراســم هاى خاص مذهبى و غير مذهبى كه در گذشــته انجام 
مى شده و در معرض خطر فراموشى هستند يا در حال حاضر به 

شكل سنتى انجام مى گيرند در اين حوزه بررسى مى گردند.
معاون ميراث فرهنگى اســتان تصريح كرد: اســتان يزد يكى از 
استان هاى تاريخى ايران اســت كه تعداد بى شمارى از آيين ها، 
رسوم، رشته ها، فنون و غذاهاى باارزش را در خود جاى داده است.

  مرمت حمام تاريخى «عدل» 
30ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

اردبيل - خبرنگار قدس: رئيس ميراث فرهنگى شهرســتان 
مشگين شهر گفت: مطابق بررسى ها مرمت و بهسازى بناى حمام 
تاريخى «عدل» در شهرستان مشگين شهر نيازمند 30 ميليارد 
ريال اعتبار است كه به دليل محدوديت اعتبارات دولتى قادر به 
تأمين آن نيستيم. محرم جعفرى تصريح كرد: حمام تاريخى عدل 
متعلق به دوره قاجار بوده و در 600 مترمربع ساخته شده است. 
وى افزود: اين بناى تاريخى معمارى كم نظيرى دارد و به واسطه 
قدمت تاريخى مرمت آن از اولويت هاى ميراث فرهنگى شهرستان 
است. جعفرى بيان داشت: با توجه به محدوديت اعتبارات دولتى، 
ميراث فرهنگى شهرســتان حاضر به جلب مشــاركت بخش 
خصوصى در ساير پروژه هاى ساماندهى و مرمت آثار تاريخى نيز 

هست و حتى مالكان آثار تاريخى مى توانند مشاركت كنند.
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گردشگرى خارجى در 
اصفهان فصلى شده به 

طورى كه در فصل گرم 
سال با كمبود امكانات و 
اقامت مواجه و در ديگر 

فصل ها ظرفيت هاى 
خالى هتل ها و 

ميهمانپذيرها مسئله ساز 
مى شود

بــرش

 
نيم نــگاه

ايرانشهر- حسين ســپاهى  در سيستان و 
بلوچستان «محروميت» واژه غريبى نيست جايى  كه 
غربت مردمانش با آب و برق و جاده مأنوس شده و 

تنها دارايى شان شناسنامه و يارانه است.
حجت االســالم عظيم بامرى امام جمعه دلگان در 
گفت و گو با خبرنــگار ما اظهار مى كند: اين روزها 
اخبار داغ قطع شــدن يارانه ها را مى شــنويم. اين 
مســئله باعث ايجاد نگرانى در بين مردم بخصوص 
شهرستان دلگان با جمعيتى افزون بر 75 هزار نفر 

شده است، مردمى كه بيشتر آن ها 
از اقشار آسيب پذير و مستضعف 
جامعه بوده و زير خط فقر زندگى 
مى كنند و قطع شدن يارانه براى 
آن ها مشكالت بسيارى را به وجود 

خواهد آورد. 
وى مى گويد: در دو دهه گذشته، 
خشكسالى خسارت هاى حادى به 
مردم اســتان بخصوص دلگان كه 
به طور مستقيم از طريق توليدات 
كشاورزى و دامى تأمين معيشت 

مى كنند، وارد كرده است.

  تعيين تكليف چاه هاى غيرمجاز
وى با اشــاره بــه اينكه خشكســالى هاى دو دهه 
اخير در استان بويژه در دلگان مشكالت اقتصادى 
بسيارى را براى مردم و از جمله كشاورزان به وجود 
آورده، مى افزايد: مجلس شــوراى اسالمى در سال 
1389 قانونــى را به تصويب رســاند كه طبق آن 
چاه هايى كه تا قبل از سال 85 به صورت غيرمجاز 
حفر شــده، تعيين تكليف شوند و در مسير قانونى 
قرار گيرند كه كمتر از سه سال بعد با تغيير رويكرد 

ســازمان محيط زيست، اين قانون در كش و قوس 
اجرا شــدن و اجرا نشــدن قرار گرفت و در نهايت، 
وزارت نيرو با ارسال يك اليحه به مجلس خواستار 

اصالح اين قانون شد. 
حجت االســالم بامرى با اشــاره به اينكه برخى از 
چاه هاى كشاورزى اين منطقه جزو تعيين تكليفى ها 
بوده و با اين وجود سال هاست طبق ضوابط به آن ها 
سوخت داده مى شده و متأسفانه اكنون دو ماه است 
كه سوخت اين چاه ها قطع شده و مشكالتى را براى 
كشــاورزان دلگانى به وجود آورده 
اســت، مى گويد: اين كشاورزان به 
دليل شــرايط بد اقتصادى قادر به 
خريد ســوخت آزاد بــراى موتور 
پمپ هايشــان نيســتند و تمامى 
حال  در  دسترنجشــان  حاصــل 

نابودى است. 
وى مى افزايد: طبق فرمايش مقام 
معظم رهبرى كه فرمودند «دستگاه 
كشــاورزى براى كشــور ما بسيار 
مهم است چون امنيت غذايى براى 
كشورى بزرگ، پر جمعيت و داراى 
هدف هاى بلند بسيار مهم است لذا 
بخش كشاورزى و دامدارى ما يك 
بخش ويژه و استثنايى اســت و همه بايد براى آن 
تــالش كنند» و همچنين حديث بســيار پر معنا و 
پر مضمونى كه درباره كشــاورزان نقل شــده است 
با ايــن مضمون كه «الزارعون كنــوز اهللا فى ارضه: 
كشاورزان كسانى هســتند كه گنجينه هاى خدا را 
از زمين استخراج مى كنند» بر اين اساس مهم ترين 
گنجينه هاى خدا در زمين و خاك موادى است كه 
مايه ادامه حيات بشر و حيوانات است و اين از طال 

و نفت براى هر جامعه اى مهم تر است. 

  توان خريد سوخت آزاد نداريم
علــى بامــرى يكــى از كشــاورزان دلگانــى نيز در 
گفت وگــو با خبرنگار ما به خشكســالى هاى اخير و 
كمبود آب هاى زيرزمينى در اين شهرســتان اشــاره 
مى كند و مى گويد: تقريباً 700 موتور آب كشاورزى در 
دلگان هست كه هزاران نفر سرگرم كشاورزى هستند 

تا از راه كشاورزى آبرومندانه امرار معاش كنند. 
وى ادامه مى دهد: پيش از اين مسئوالن شهرستان 
و اســتان، چاه هاى آب ما را جزو تعيين تكليفى ها 
محســوب كرده و به ما ســوخت نيز داده اند، ولى 
متأســفانه تقريباً دو ماه اســت كه به ما ســوخت 
نمى دهند و حاصل دســترنجمان كه گندم اســت 
در حال نابودى اســت و توان خريد سوخت موتور 

پمپ ها را از بازار آزاد نيز نداريم.
اين كشــاورز دلگانــى تصريح مى كنــد: اگر به ما 
سوخت داده نشــود، تمامى گندمى كه كاشته ايم 
از بين مى رود و نمى توانيم، قرضى كه بابت شــخم 
زدن زمين ها و خريد بذر و كود شــيميايى به مردم 
بدهكاريم، پرداخت كنيم و محتاج لقمه نانى خشك 

براى خود و خانواده هايمان خواهيم شد.
وى مــى افزايد: در چنين شــرايطى هزاران نفر در 
دلگان بيكار مى شــوند و اين امــر باعث ناامنى در 

منطقه خواهد شد. 
وى از مســئوالن شهرستان، اســتاندار سيستان و 
بلوچستان و نماينده مردم شهرستان هاى ايرانشهر، 
ســرباز، دلگان و فنوج در مجلس شــوراى اسالمى 
خواســت كه در اين زمينه چاره انديشــى كرده و 
نگذارند كه كشــاورزان اين منطقه بيكار شــوند و 

نسبت به تحويل سوخت با آن ها همكارى كنند. 

گاليه امام جمعه اين شهر از تحويل نشدن سوخت به كشاورزان  

كشاورزان دلگان از كمبود سوخت مى سوزند
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  درخشش هنرمند بجنوردى 

در جشنواره بين المللى كارتون تركيه

بجنورد: سرپرســت معاونت امور هنرى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خراسان شمالى گفت: اثر «داريوش مهردالن» 
هنرمند بجنــوردى با موضوع «تغييــرات آب و هوايى» در 
جشنواره بين المللى كارتون «kaplanlar» تركيه (2017) 

برگزيده شد.
ابوالحسن حيدرى افزود: اين جشنواره با موضوع «تغييرات آب 
و هوايى» دى ماه سال جارى برگزار و هنرمند بجنوردى در 

اين جشنواره خوش درخشيد.
داريوش مهردالن متولد 1364 از سال 79 وارد عرصه هنرهاى 
تجسمى شده است و افتخاراتى همچون همكارى با مجله طنز 
و كاريكاتور از ســال 84، چاپ بيش از 500 اثر در مطبوعات 
كشورى و محلى، همكارى با صدا و سيماى خراسان شمالى 
در زمينه كميك استريپ و تصويرسازى و انيميشن هاى كوتاه 
و نويســندگى و طراحى و اجــراى دكوربرنامه كودك مركز 
خراسان شمالى از ســال 88، برگزيده و داور جشنواره هاى 

داخلى و بين المللى و... را در كارنامه خود دارد.

  امسال شير در مدارس خراسان شمالى 
توزيع نمى شود

بجنورد: كارشناس مسئول شير اداره كل آموزش و پرورش 
خراسان شــمالى از توزيع نشدن شير در مدارس استان خبر 

داد.
يعقوب افشــين اظهار كرد: امسال به دليل نبود اعتبار كافى 
شــير فقط در 6 استان هرمزگان، سيســتان و بلوچستان، 
لرستان توزيع مى شود زيرا اين استان ها در محروميت غذايى 
درجــه يك قرار دارند. وى ادامه داد: خراســان شــمالى در 
محروميت غذايى درجه دو قرار داشته و به احتمال فراوان از 

جدول توزيع شير در مدارس حذف شده است.
افشين افزود: در استان هايى كه مقرر است، شير توزيع شود 
نيز فقط در بين مدارس مقطع ابتدايى شــهرى و روستايى 

انجام مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه طرح توزيع شــير در مدارس اســتان 
در دســت پيگيرى اســت، عنوان كرد: در جواب پيگيرى ها 
از مســئوالن كشورى نيز گفته مى شــود كه اين استان در 
محروميت غذايى درجه دو بوده و امكان توزيع شــير هنوز 

وجود ندارد.
افشين با بيان اينكه سال گذشته توزيع شير در مدارس استان 
از نيمه دى ماه آغاز شــد، يادآور شــد: سال گذشته شير به 
صــورت روز در ميان با اعتبار 50 ميليارد ريال در بين دانش 

آموزان مقطع ابتدايى، متوسطه اول و دوم توزيع شد.

  اجراى 300 نمايش با موضوع
 40 سالگى انقالب در مشهد

مشهد: رئيس حوزه هنــرى خراسان رضوى گفت: نمايش 
«چله ما» با 300 اجرا به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى 

انقالب در مدارس، مساجد و محالت مشهد برگزار مى شود. 
ميثم مرادى اظهار كرد: هنر نمايش در خراســان رضوى و 
مشهد از تاريخ ارزشمندى برخوردار بوده و خودآگاهى مردم 
ما در بحث تئاتر نمايان است. از ديرباز در مدارس فعاليت هاى 
هنرى انجام مى شــده است و بعد از جنگ، از كارهاى هنرى 
در مدارس كم رنگ شــده است كه يك دليلش بى توجهى 
مديران اين عرصه است كه فرصتى براى شكوفايى استعدادها 

ايجاد نكرده اند. 
وى گفت: استعدادهاى خوبى در محالت و مدارس و مساجد 
مشــهد وجود دارد و فراخوان نمايش ما كه 40 روز در حوزه 
نمايش انقالب اســت، در اين  مناطق برگزار مى شــود. ما با 
دعوت از بزرگان اين عرصه تالش مى كنيم، شرايطى را رقم 
بزنيم كه اين حوزه مورد توجه قرار گيرد و عالقه مندان تئاتر، 

آثار خود را ارسال كنند.

  سرانه فضاى ورزشى نيشابور نسبت 
به متوسط كشورى پايين تر است

نيشابور: نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: ســرانه فضاهاى ورزشى در نيشابور محدود و 

نسبت به متوسط كشورى پايين تر است.
حميــد گرمابى اظهار كرد: ورزش همگانــى در كنار ورزش 
قهرمانــى جايگاه خاص خود را دارد، ورزش قهرمانى موجب 
اهتزاز پرچم كشورمان و غرور ملى ما در ميادين بين المللى 
مى شود. وى ادامه داد: نيشابور سهم قابل توجهى در ورزش 
قهرمانى داشته است، اما شايد ضرورت ورزش همگانى بيشتر 

احساس مى شود.
وى ابراز كرد: ســرانه فضاهاى ورزشى در نيشابور محدود و 
نســبت به متوسط كشورى پايين تر است كه خوشبختانه با 
پيگيرى هايى كه درخصوص تكميل ورزشــگاه انقالب انجام 
داده ايم، فضاى بيشــترى در اختيار ورزشــكاران شهرستان 

بخصوص بانوان قرار خواهد گرفت.
گرمابى گفت: بودجه  حوزه  ورزش در اعتبارات ســال جديد 
افزايش يافته است و تالش مى كنم تا اين افزايش اعتبارات به 

حوزه ورزش نيشابور و فيروزه هم برسد.

  وضعيت منطقه توس 
در شأن حكيم ابوالقاسم فردوسى نيست

مشهد: استاندار خراسان رضوى گفت: وضعيت منطقه توس 
و آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسى در شأن بزرگ ترين شاعر 

حماسه سراى پارسى گوى ايران زمين نيست.
على رضا رشيديان اظهار داشت: حريم محدوده هاى تاريخى 
بايد به گونه اى منطقى تعريف و مشخص شود كه مانع ارائه 

خدمات رسانى مناسب به مردم در حوزه هاى خدماتى نشود.
وى افزود: امروز يكى از چالش ها در اين حوزه، خدمت رسانى 
به مردم بويژه در روستاهاى اطراف منطقه تاريخى توس است 
كه براى اجراى طرح هاى آبرسانى با محدوديت هاى جدى از 
سوى ميراث فرهنگى روبه رو هستيم. استاندار خراسان رضوى 
با تأكيد بر اينكه خدمات رســانى به مردم نبايد دچار مشكل 
شــود، بر حل و فصل و تعريف منطقــى محدوده حريم اين 
مناطق تأكيد كرد. وى با اشاره به بازديد سال 75 رهبر معظم 
انقالب از منطقه تــوس و تأكيد بر ضرورت احياى مجموعه 
فرهنگى - تاريخى توس توســط  دولت و مشــاركت بخش 
خصوصى، افزود: در پى دستور مقام معظم رهبرى، شورايى هم 
براى اين موضوع تشكيل شد، اما فعال نشد. استاندار خراسان 
رضوى با اشاره به مذاكرات انجام شده از سوى مديركل سابق 
ميراث فرهنگى استان خراسان رضوى با شهردارى گفت: مقرر 

شده براى احياى اين منطقه شهردارى، سرمايه گذارى كند.

  تمديد مهلت ثبت نام كارت 
الكترونيكى مرزنشينان خراسان جنوبى

بيرجند: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبــى با بيان اينكــه مهلت ثبت نــام كارت الكترونيكى 
مرزنشينان پايان آذر ماه سال جارى تعيين شده بود، گفت: 
در راســتاى فرصت ســازى براى متقاضيانى كه به هر دليل 
موفق به تكميل پرونده نشده بودند اين زمان تا آخر سال 96 
تمديد شــد تا براى تكميل پرونده هاى ثبت نام شده و داراى 
نقص به دفاتر پيشــخوان دولت مراجعه كنند. داود شهركى 
اظهار كرد: كارت هاى مرزنشينى مزايايى دارد كه در راستاى 
حمايت از ساكنان مناطق مرزى و همچنين ايجاد فرصت هاى 
شغلى و رونق كسب و كار به دارندگان اين كارت ها اجازه داده 
مى شود با انجام واردات كاال و تجهيزات مجاز به كشور ساالنه 
به ازاى هر نفر تا ســقف 150 دالر اقدام كنند. وى بيان كرد: 
مرزنشينانى كه نسبت به ثبت نام كارت الكترونيكى از طريق 
مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت حداكثر تا پايان امسال اقدام 
نكنند بعد از تاريخ مذكور فاقد سهميه ارزى خواهند بود و از 
مزاياى آن برخوردار نمى شوند. شهركى گفت: دارندگان كارت 
الكترونيكى مرزنشينان حق واگذارى كارت خود را به اشخاص 

ديگر براى استفاده از مزاياى آن ندارند.

  مشهد 68 روز امسال را ناسالم نفس كشيد
مشــهد: معاون خدمات و محيط زيست شهرى شهردارى 
مشهد با اشاره به اينكه شمار تعداد روزهاى ناسالم امسال براى 
گروه هاى حساس به 68 روز رسيد، گفت: رديف بودجه ملى 
براى مطالعات سنجش منابع آلوده كننده شهر اختصاص داده 
شده است. خليل اهللا كاظمى اظهار كرد: از مهم ترين نيازهايى 
كه در جهت شناسايى و برنامه ريزى آالينده هاى سطح شهر 
مطرح مى شود، شناسايى منابع توليد كننده آالينده هاست. از 
اين رو، امسال از محل اعتبارات دولتى بودجه اى به اين منظور 
اختصاص داده مى شود تا نسبت به مطالعات سنجش منابع 
آلوده  كننده ثابت و غيرثابت در سطح شهر اقدام شود و درصد 
و سهم هر منبع به طور دقيق شناسايى شود و در عين حال 

راهكارهاى مناسب با آن انديشيده مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه وضعيت امســال هواى مشهد نسبت به 
سال گذشته خوب نيست، بيان كرد: در طول 304 روزى كه 
از ابتداى سال مى گذرد، متأسفانه شمار روزهاى ناسالم براى 
افراد حســاس 68 روز گزارش شده است. در حالى كه در كل 

سال گذشته، شمار روزهاى ناسالم 64 روز گزارش شد.

 دولت مشاوره هاى تخصصى را 
از دانشگاه  دريافت كند

بيرجند: رئيس دانشگاه صنعتى بيرجند گفت: اكنون دولت 
به اين نتيجه رســيده كه بايد مشــاوره هاى تخصصى را از 
دانشگاه ها، صنعت، كشاورزى و صنايع دستى و... دريافت كند 

و به تنهايى نمى تواند، تصميم بگيرد و برنامه ها را اجرا كند.
ناصر مهرشاد در نشست همكارى هاى مشترك بين انجمن 
اقتصاد اســتان با دانشــگاه صنعتى بيرجند، اظهار داشت: 
دانشــگاه صنعتى بيرجند در همه سطوح و با كمك هيئت 
علمى دانشگاه تالش مى كند كه رسالت هاى فردى و اجتماعى 
خود را به بهترين نحو به انجام برساند. وى تصريح كرد: اهميت 
اين موضوع براى دولت و هم براى ملت مشــخص شده است 
و هر دو گروه مى دانند كه انفعال در هيچ بخشى جايز نيست.

مهرشاد با اشاره به اينكه براى تحقق اين موضوع بايد نهاده هايى 
داشــته باشيم، بيان كرد: اين نهاده ها در بخش دولتى ايجاد شده 
اســت و در بخش تخصصى نيز بايد اين نهاده ها باشد تا دولت به 
اين بخش ها احساس نياز كند و به همين دليل ضرورت دارد براى 
پاســخ دادن به اين نياز، راهبرد هاى توسعه را تنظيم كنيم و در 
ادامه اين راه تداوم و اســتمرار داشته باشيم و هم دولتى ها و هم 
بخش هاى تخصصى براى قوام اين موضوع برنامه ريزى داشته باشد.
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چراغ بازار پوشاك مشهد يكى يكى خاموش مى شود

 قدس  برخى از مغازه داران در مجتمع هاى 
تجارى الماس شــرق، وصال، ســپاد، جنت، 
آرمــان، پروما و... از نبود رونق بازارها با توجه 
به اينكــه حدود دو ماه به پايان ســال باقى 
مانده، گاليه كردند. بر اســاس اين گزارش، 
تعــدادى از فعاالن ايــن مجتمع ها با گاليه 
از نبــود رونق ومشــترى عنــوان كردند كه 
هم اكنون روزانه تعــدادى از مغازه ها تخليه 
مى شــوند و اگر مســئوالن فكــرى به حال 
بازارهاى مختلف نكنند، تا اوايل ســال آينده 
شاهد تعطيلى برخى مجتمع هاى تجارى در 
شهر مشهد خواهيم بود. كسبه مى گويند كه 
هايپرماركت هاى بزرگ هم در ركود كار خرده 

فروشان نقش داشته اند.
 يكى از فعاالن در مجتمع تجارى جنت با بيان 
اينكه پس از سال ها كاسبى روز به روز شاهد 
كاهش تعداد مشــتريان هستيم به خبرنگار 
ما مى گويد: هم اكنون برخى از پاســاژهاى 
خيابان جنت تعطيل شــده واكثر صاحبان 
ومالكان اين مغازه ها وحتى مستأجران آن ها 
بيكار شده اند كه در سال هاى گذشته چنين 

مسئله اى سابقه نداشته است.

 بازار ارواح
وى مى افزايد: برخى بازارها به دليل تعطيلى 
مغازه ها به بازار ارواح شــباهت بيشترى پيدا 
كرده است و اين مسئله موجب شده تا مالكان 
پشت در مغازه خود جمله «براى فروش» را 

بنويسند. 
كريــم زاده يكــى ديگر از فروشــندگان در 
مجتمع تجارى الماس شــرق با بيان اينكه 
هــم اكنــون در داالن دوم اين مجتمع اكثر 
مغازه ها تعطيل شده اند، اظهار مى دارد: حتى 

اجاره مغازه اى كه 6يا 7سال 
قبل به يك وحتى 2ميليون 
تومان رســيده بــود، حاال 
بــه  200و300هزار تومان 
رســيده واكثر صنــوف با 
ركود عجيبى مواجه هستند 
وانــگار مردم پولــى براى 

خريد ندارند. 

 پرداخت هزينه هاى 
كمر شكن 

يكى ديگر از فروشــندگان 
مجتمع ســپاد هم با بيان 
اينكه ماهى 500هزار تومان 
اجاره مى دهيم، اما فروش ما 

پاســخگوى هزينه هاى اجاره وآب وبرق وگاز 
مغازه هم نيست، خاطرنشان مى كند: اين در 
حالى است كه طى سال هاى قبل دو و حتى 
سه نفر از كنار كار ما كه پوشاك است، ارتزاق 
مى كردند اما اكنون خودمان نيز بايد تعطيل 
كنيم كه البته همه كارها نيز به همين شكل 

است. 
سهيل يكى از فروشندگان مجتمع وصال هم 
با بيان اينكه اكنون كار اغذيه و رســتوران ها 
هم كه جزو ضروريات مردم هســتند كساد 
است، چه برســد به كار ساعت و پوشاك و... 
به خبرنگار ما مى گويد: برخى روزها تا شــب 
اصــًال فروش نداريم و اغلب مشــتريان تنها 
براى گــردش و گذراندن اوقات به مجتمع ها 

مى آيند. 
وى خاطر نشــان مى كنــد: در حال حاضر 
بازارها قفل شده و هيچ كس نيز راه حلى ارائه 
نمى دهد تا از اين وضعيت خارج شــويم. وى 

همچنين اضافه مى كند: هم 
اكنون بــراى هزينه زندگى 
وپــول ســرويس مدرســه 
فرزندانم مستأصل و مانده ام.

بــا  مى كنــد:  تأكيــد  وى 
توجــه بــه كاهش شــديد 
فروش، پــول روزانه فروش 
اجناس خود را خرج معاش 
مى كنيم وسرمايه ما با توجه 
هيچ  بازارهــا  كســادى  به 
بازگشــتى ندارد وبه عبارتى 

از جيب مى خوريم.
فروشندگان  از  يكى  ستوده 
پوشــاك هم با بيــان اينكه 
از زمانى كه فروشــگاه هاى 
بزرگ و هايپرماركت هــا هم وارد اين چرخه 
شــدند، ركود خرده فروشــان بيشــتر شد، 
مى گويد: طى اين ســال ها هايپرماركت هاى 
بزرگ كاالها و بخصوص پوشــاك خارجى را 
با قيمت هاى كم به مشــتريان عرضه كردند 
كه اول بايد پرســيد اين كاالها را ازكجا تهيه 
مى كردنــد و ثانياً چرا جلوى كار آن ها كه در 
تضاد با صنف پوشاك است، گرفته نمى شود.

 ورشكستگى نيمى از بازار پوشاك مشهد 
در اين زمينه رئيس اتحاديه پوشاك دوخته 
مشــهد هم با بيان اينكه ركود از قبل بود وبا 
اتفاقات اخير بدتر هم شــده است كه اعضاى 
صنف بــه هيچ وجه از ايــن وضعيت راضى 
نيستند به خبرنگار ما مى گويد: طى روزهاى 
اخير برخى كسبه مجتمع هاى تجارى مشهد 
از ركود بازار گاليه داشــتند ونگران چك ها 
و ركود بازار هســتند. مهدى لســان طوسى 

با اشــاره به اينكه از ابتداى ســال با ريزش 
شديد اعضاى صنف پوشاك روبه رو هستيم، 
خاطرنشان مى كند: اگر شرايط ركود بازارها به 
همين منوال باشد، 50 درصد از اعضاى فعلى 
اين صنف نيز شغل خود را رها خواهند كرد. 
وى با بيان اينكه مغازه داران ديگر نمى توانند 
پاسخگوى هزينه هاى مختلف مانند ماليات، 
عوارض، هزينه هاى توليد، اجاره و... باشــند، 
تصريح مى كند: تاكنــون تعداد 2000 واحد 
صنفى ما تعطيل شده واز 370مجتمع تجارى 

فعال موجود 50درصد ظرفيت خالى دارند. 
وى با بيان اينكه 200 مجتمع تجارى در حال 
ساخت داريم كه اقتصادى نيست، خاطرنشان 
مى كند: هم اكنون 50درصد از كسبه پوشاك 
ورشكسته هستند و با اين شرايطى كه پيش 
مى رود آســيب بدى به بازار وارد شده است 
و اگر چراغ اين صنف خاموش شــود، چراغ 
كاسبى شهر خاموش مى شــود كه فعًال هم 
كارى از دســت مســئوالن برنمى آيد.لسان 
طوسى اظهارمى دارد: با اين وضع كاسبى ها، 
تا شــب عيد نيز نيمى از 50 درصد اعضاى 
باقيمانده اين صنف نيز از دور خارج خواهند 
شد و فعًال كســبه به دنبال جور كردن پول 
و تسويه بدهى هاى خود و دريافت فرصت از 
بنكداران و توليدكنندگان هستند تا ببينند 

بازار چه مى شود.  
وى با اشاره به حجم انبوه ورود كاالى قاچاق 
ونبود نقدينگى در دســت مردم كه منجر به 
اين مشكالت شده است، خاطرنشان مى كند: 
هم اكنون بســيارى از كســبه طال، خانه و 
خودروى خود را براى تهيه پول و پاسخگويى 
به چك هاى برگشــتى فروخته انــد و ديگر 

اميدى براى ادامه فعاليت ندارند. 

 گزارش سرزده قدس و گاليه مراجعان از ارائه خدمات در يك اداره عريض و طويل در مشهد

زنجير بروكراسى بر پاى ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى

گزارش

 فاطمه معتمدى  با اينكه هنوز ابتداى صبح 
است، اما در اكثر اتاق ها و راهروهاى اداره كل 
ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى چندين 
مراجعه كننده وجود دارد كه پيگير امور خود 

هستند.
دريافت خدمات مرتبط با امالك، اسناد، 
ثبت شــركت ها و مؤسســات تجارى و 
حتى انجام امور مربوط به دريافت مهريه 
از جمله خدماتى است كه بخش زيادى 
از مردم را مشــترى پروپا قرص دريافت 
خدمات از ادارات ثبت اســناد و امالك 

كرده است.
يكى از مراجعه كننــدگان كه براى دريافت 
برگه اســتعالم و ارائه به دادگسترى به اداره 
كل ثبت اســناد و امالك خراســان رضوى 
مراجعه كرده است، به خبرنگار ما مى  گويد: 
هر چنــد كاركنــان با ســرعت پيگير اين 
درخواست بودند، اما براى دريافت جواب نامه 
و استعالم بايد دو روز ديگر صبر كرد كه البته 
ظاهراً خود اداره ثبت پاسخ را به دادگسترى 

ارسال خواهد كرد.
بانوى ديگرى نيز كه به نمايندگى از يكى از 
مناطق شهردارى مشهد براى انجام كارهاى 
ادارى بــه اداره مراجعه كــرده نيز مى گويد: 
براى پيگيرى دريافت اسناد تك برگى امروز 
به اداره ثبت اسناد و امالك مراجعه كردم با 
اينكه از مدت ها قبل اقدام هايى براى دريافت 
اين اسناد انجام شده اســت، با اين حال به 
دليل حجم زيــاد كارها و اينكه مراجعات از 
نواحى مختلف به اين اداره زياد است، تحقق 
درخواست اســناد تك برگى شايد يك ماه 

ديگر هم زمان ببرد.

وى با انتقاد از ايــن روند طوالنى و زمان بر 
اضافه مى كند: با اينكه مراجعه زيادى به اداره 
كل ثبت اســناد براى انجام كارهاى ادارى و 
بين دستگاهى داريم، با اين حال زياد معطل 
مى شــويم و اين مسئله زمان بر بودن سبب 
مى شود كارهاى شهردارى هم با تأخير مواجه 

شود.
فرد ديگــرى نيز كه براى دريافت خدمات 
اداره كل ثبت اسناد و امالك در حوزه ثبت 
شــركت ها مراجعه كرده بود، خاطرنشان 
مى كند: مشكل اكثر ادارات از جمله ثبت 
و اســناد اتوماســيون ادارى است كه به 
كاركنان ارتباطى ندارند در واقع پرسنل و 
كاركنان در پيگيرى امور مردم عمدتاً پاى 

كار هستند، اما آنچه مردم را آزار مى دهد 
بروكراسى شــديد حاكم بر بخش ادارى 

كشور است.
وى اضافه مى كند: يكى از اشكاالت اين است 
كه هر دو ســال يك بار شركت هاى سهامى 
خاص طبق قانون بايد آگهى تغييرات هيئت 
مديره و مدير عامل شــركت را ارائه دهند، 
حتى اگر هيئت مديــره و مديرعامل تغيير 
نكرده باشــند، بازهم بايد اين آگهى را ارائه 

دهند.
وى ادامه مى دهد: موضوع جالب تر اينكه بايد 
صورت جلســه را به پست تحويل و سپس 
پســت آن را به اداره ثبت اسناد و كارشناس 
مرتبط ارجاع مى دهد و مشكل اين جاست 

كه اگر كوچك ترين اشــكالى وجود داشته 
باشد و كارشناس آن را اعالم كند بايد دوباره 
همين سيكل ادامه يابد، بنابراين ممكن است 
اين روند سه ماه هم زمان ببرد و اين يكى از 

مشكالت مردم است.
وى تصريــح مى كند: اين مشــكل ربطى به 
كاركنان ندارد، آن ها برابر وظايف تعريف شده 
كارشــان را مى كنند، بلكه مشكل مربوط به 

سيستم ادارى است.
وى خاطر نشان مى كند: براى رفع اين چالش 
به نظر مى رسد وقت آن رسيده كه در نظام 
ادارى كشور تجديد نظر و بروكراسى كه مردم 
را در مراجعه به ادارات براى دريافت خدمات 

آزار مى دهد برطرف شود.

اگر شرايط ركود 
بازارها به همين 

منوال باشد، 
50درصد از اعضاى 
فعلى اين صنف نيز 

شغل خود را رها 
خواهند كرد
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