
هتل هاى بى ستاره در سرعين فروغ بيشترى دارند مشكالت انجيركاران «نى ريز» نياز به هرس دارد
به دليل كمبود هتل هاى لوكس به دليل نبود صنايع تبديلى و توان مالى

قدس  سرعين يكى از شهرهاى گردشگرى 
و پرطرفدار استان اردبيل است كه از سراسر 
ايران و جهان گردشگر دارد. اگر شما هم يكى 
از گردشگران عالقه مند به طبيعت و سرزمين 
آب هاى گرم بوده و به اين شهر سفر كرديد، به 
طور حتم با پديده اى به نام مسافركش ها و ...

قدس  اگر به استان فارس سفر كرده ايد به 
طور حتم در كنار محور هاى ارتباطى اين استان 
بويژه در شهرستان نى ريز و حوالى استهبان به 
انبوهى از فروشندگان خشكبار برخورد كرده ايد 
كه بيش از هر ميوه خشكى، انجير را در سبد 

فروش قرار داده اند و به طور حتم به ذهن ...

.......صفحه3 .......صفحه 2

سكوت مسئوالن در برابر آاليندگى 
مجتمع مس سرچشمه

تسنيم: در حالى مردم شهرستان رفسنجان از توليد 
 «so۲» آاليندگى خطرناك گاز دى اكســيد گوگرد
مجتمع مس سرچشــمه رنج مى برند كــه برخى از 
مســئوالن اين شهرستان ســكوت را به بهانه بررسى 

ترجيح داده اند.
دى اكسيد گوگرد يكى ازگازهاى سمى و خطرناك است 
كه بويى نافذ مانند بوى گوگرد در حال سوختن دارد 
و در اغلــب مناطق صنعتى به عنوان آلوده كننده هوا 

شناخته مى شود.
ايــن گاز در غلظت كــم ppm 0/2 موجــب ايجاد 
 ppm 1 واكنش هايى در مغز مى شود. غلظت كمتر از
در مدت 10 دقيقه موجب افزايش ضربان قلب و سرعت 
 ppm 1-8 حركات تنفسى مى شــود و اگر غلظت به
برســد، ظرفيت تنفسى را كاهش داده و گلو و مجارى 

تنفسى خشك مى شود.
دى اكســيد گوگرد موجود در محيط اطراف مجتمع 
مس سرچشمه كه از كوره هاى فلش و كوره ديگر كنار 
مجموعه به نام كنورتور توليد مى شود در اين فصل سال 
كه هوا ســرد و ابرى بوده و جابه جايى هوا كمتر است، 
شديدتر احساس مى شود و مشــكالتى را براى مردم 

منطقه ايجاد كرده است.
چندى پيش مديركل محيط زيست استان كرمان در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه استان كرمان از افزايش 
33 برابرى حد مجاز آاليندگى مجتمع مس سرچشمه 
خبر داد كه طرح شكايت آن در دادگسترى رفسنجان 

مطرح شده، اما حكم تبرئه صادر شده است.
از آنجــا كه ميزان آاليندگى كاهش پيدا نكرد، موضوع 
آاليندگى مجتمع مس سرچشــمه در شــوراى حفظ 
حقوق بيت المال اســتان كرمان نيز كه با حضور يداهللا 
موحد رئيس كل دادگسترى استان كرمان و جمعى از 
مســئوالن ارشد استانى برگزار شد، مطرح و مقرر شد، 
اداره كل محيط زيست استان كرمان گزارش آاليندگى 
و اعتراض خود نســبت به حكم صادر شده در دادگاه 
رفسنجان را به دادستانى مركز استان كرمان ارسال كند.
رضا جزينى زاده مديركل محيط زيست استان كرمان در 
تاريخ 23 دى ماه جارى اظهار داشــت: گزارش آلودگى 
مجتمع مس سرچشمه تقديم دادستانى مركز استان 
كرمان شد و وضعيت آلودگى كارخانه مس سرچشمه 

هيچ تغييرى نكرده است.
وى با اشــاره به اينكه بهترين ســرمايه ما مردم به عنوان 
يك ســرمايه انسانى عظيم هستند، گفت: دام ها، مراتع و 
زمين هاى كشاورزى مردم نيز كه سرمايه آن ها هستند و 
از اين راه در آن منطقه ارتزاق مى كنند، نبايد ناديده گرفته 

شود و منتظر رأى دستگاه قضا در اين مورد هستيم.

«جنگالنه» جوانه اميد و مشاركت 
در مقابله با بيابانزايى

ايرنا: فرســايش بادى، بيابانزايى و پديده گرد و غبار از 
معضالت اساسى مناطق نيمه خشك كشور همچون 
اســتان مركزى اســت كه در مقابله با بخشى از اين 
تهديــدات، پويش مردمى طــرح «جنگالنه» به طور 
خودجــوش در اليه هاى اجتماعى تولد يافته و درحال 

رشد است.
طرح «جنگالنه» شــاخ و برگ هاى آگاهى و مشاركت 
در حفاظت ســرمايه هاى زيستى است كه با همكارى 
ســازمان هاى غيردولتى و با هدف توسعه عرصه هاى 
جنگلى و مرتعى، شناخت و حمايت گونه هاى گياهى 
در معرض خطر(بومى)، آشنايى با روش هاى كاشت و 
داشت، بيان اهميت سرمايه هاى مردمى و جوامع محلى 
در احيا، نگهدارى و حفاظت از تنوع زيســتى و ترويج 
اســتفاده از گونه هاى بومى كم آب بر و سازگار با اقليم 
ايران و حركت به سمت معيشت مكمل با فعاليت هاى 

طبيعت محور اجرا مى شود.
از ســه سال قبل تاكنون بيش از 20 هزار نفر در قالب 
400 ســازمان مردم نهاد از جاى جــاى ايران به اين 
پويش پيوسته اند و بيش از 2000 هكتار از رويشگاه هاى 
جنگلى و مرتعى توسط مشاركت جويان طرح با كاشت 
بذرهاى بومى مناسب با اقليم كشور كپه كارى (كشت 

بذر) شده است.
افزايش پوشــش جنگلى، تصفيه هوا، پايدارى اقليم، 
جلوگيرى از فرســايش خــاك، تقويت ســفره هاى 
زيرزمينى و صيانت از جنگل بــه عنوان ميراث ملى، 
مشاركت جوامع محلى و حساس سازى جامعه نسبت 
به ارزش جنگل ها پيامى اســت كه در پويش جنگالنه 

دنبال مى شود.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان مركزى 
گفت: يارى طبيعت نيازمند گفتمان هدفمند است كه 
اين مهم با جنگالنه كليد خورده و در اســتان مركزى 
تاكنون درقالب اين طــرح، 114 هكتار از اراضى ملى 
منطقه كالله شهرستان اراك، چشمه سار صادق على 
شــازند و عرصه هاى دليجان و ساوه درختكارى شده 

است.
يوسف يوسفى خاطرنشان كرد: در اين طرح گونه هاى 
مقاوم به كم آبى و ســازگار با اقليم استان از جمله بذر 
گياه بادامچه، باريجه، بادام و انواع بذرهاى مرتعى توسط 
سازمان هاى مردم نهاد و اقشار مختلف مردم براى مقابله 
با بيابانزايى در مناطق مختلف استان و كشور بذر كاشته 

مى شود.

پروژه هاى  از  بهره بــردارى  باوجوداينكه  قدس: 
بدون ارزيابى محيط  زيســت در سال هاى اخير 
فجايــع جبران ناپذيــرى را در محيط طبيعى و 
بويژه محيط  زيســت دريايى كشور به بار آورده 
است، اما همچنان شاهد هستيم كه وزارت نيرو 
با جديت پروژه هاى آب شيرين كن در خليج فارس 

را دنبال مى كند.
 كشــور ما به دليل وجود اقليم خشك و بيابانى 
همچنين افزايش جمعيــت در دهه هاى اخير با 
مشــكل كمبود آب دست به گريبان است، از اين 
 رو اكثر استان هاى جنوبى و مركزى با اين معضل 

مواجه هستند.
 در اين ميان خشكسالى و بحران آب در هرمزگان 
باوجــود قرارگيرى در كرانه هــاى خليج فارس و 
درياى عمان بيش از ساير نقاط كشور خودنمايى 

مى كند.
جغرافياى سرزمينى نشــان مى دهد كه مقدار 
آب موجود و در دسترس ساكنان هر منطقه اى 
به وجود رودخانه هــا و درياچه هاى آن مناطق 
بســتگى دارد، از ايــن  رو خشكســالى هاى دو 
دهه اخير و برداشــت بى رويه آب از سفره هاى 
زيرزمينى سبب شــده تا دولتمردان براى رفع 
مشــكل كمبود آب تمام همت و تالش خود را 

به كار بگيرند.
 چاه هــا، قنات هــا و بركه هــا از مهم ترين منابع 
تأمين كننده سنتى آب مصرفى مردم هرمزگان به 
شمار مى روند كه با پيشرفت دانش و فناورى هاى 
نوين، ساخت ســدهاى روباز در راستاى تأمين 
آب شرب موردنياز جوامع بشرى موردتوجه اكثر 
مســئوالن قرار گرفت و روزبه روز بر تعداد آن ها 

افزوده شد.
 درگذر زمان باوجود سدهاى روباز نه تنها مشكل 
كمبود آب برطرف نشــد، بلكه روزبه روز بحران 
كم آبى مناطق مختلف شهرها را تهديد مى كند؛ 
چراكه دولت ها برنامه جامع و مدونى براى اين امر 

حياتى زندگى جوامع بشرى ندارند.
طبق نظر كارشناســان منابع طبيعى كاهش 70 
درصــدى نزوالت جــوى و برداشــت بى رويه از 
منابع آبى و خشكسالى ســال هاى اخير از علل 
خشــك شدن بيش از 50 دشــت و 100 حلقه 
چاه در هرمزگان اســت؛ بنابرايــن برخوردارى 
اســتان هرمزگان از كيلومترها مرز دريايى مزيد 
بر علت شــد تا مســئوالن هرمزگانــى و حتى 
مسئوالن ساير استان ها توجه خود را معطوف به 
اين نعمت خدادادى و عزم خود را براى ســاخت 
آب شيرين كن در سواحل درياى خليج فارس جزم 

كنند.
 

 دغدغه شورى آب 
ازآنجايى كه خشكسالى دهه هاى اخير، اهالى اكثر 
مناطق ايــران را با بحران بى آبــى مواجه كرده، 
استفاده از آب شــيرين كن ها يكى از راهكارهاى 
حل اين مســئله است، اما اگر توسعه آن ها بدون 

توجه به مالحظات زيست محيطى 
صورت گيرد، نتايج ناخوشايندى 
را براى ساحل نشــينان و از همه 
مهم تر بــراى آبزيان بــه وجود 

مى آورد.
 با حضــور مشــاور وزير نيرو 
و اســتاندار هرمــزگان در 21 
ســاخت  كلنگ   1391 تيــر 
آب شــيرين كن  بزرگ تريــن 
بندرعباس  در  كشــور  جنوب 
زده شــد كه طبــق گفته هاى 
آبفــاى  اســبق  مديرعامــل 

هرمزگان در اين سال 10 طرح آب شيرين كن 
در شــهرهاى بندرلنگه، فين، هرمز، درگهان، 
هنگام، الرك، ســوزا و جزاير با اســتفاده از 
ســرمايه گذارى بخــش خصوصــى در حال 

بهره بردارى بود.
 آب شــيرين كن هاى استان هرمزگان در نزديكى 
سواحل دريا، محل هاى كم عمق كه محل اصلى 
رشــد و تكثير موجودات دريايى و بويژه ماهيان 

كرانه اى و كفزيان است، ساخته مى شوند.
پســاب هاى شــور خروجــى از دســتگاه هاى 
آب شــيرين كن در حالــى دوبــاره وارد آب دريا 
مى شوند كه تلخاب هاى خروجى آب شيرين كن ها 

از  شــورتر  و  گــرم  بســيار 
آب هاى معمولى درياســت و 
به مرورزمان زندگى انسان ها و 
موجودات دريايى خليج فارس 

را به مخاطره مى اندازند.
 

 اقدام غيرعلمى
احســان كامرانى، استاد تمام 
تأكيد  با  هرمزگان  دانشــگاه 
بر اينكــه تأمين آب شــرب 
موردنياز مردم با اســتفاده از 
در  آب شــيرين كن ها  ساخت 
اســتان غيرعلمى، ناكارآمد و ضرر آن بيشتر از 
نفع آن براى مردم اســتان است، اظهار مى كند: 
غذاى مردم استان و بندر عباس ماهيان كرانه اى 
و كفزيان است؛ بنابراين ادامه اين روند غير علمى 
و غيــر منصفانه موجب نابــودى و انقراض آن ها 

مى شود.
 وى با اشاره به معايب و خطرات ناشى از ساخت 
آب شــيرين كن ها در هرمزگان بيان كرد: ورود 
آب با شــورى و دماى باال به ساحل و مرگ ومير 
آبزيان بخصوص آبزيان كرانه اى كه غذاى اصلى 
مردم اســتان را تشــكيل مى دهد، از مهم ترين 
معايب ساخت آب شيرين كن هاست و درصورت 

ادامه اين روند خليج فارس به درياچه اى از نمك 
تبديل مى شود.

 وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا استفاده 
از ســدهاى رو باز نســبت به چاه ها و قنات در 
گذشته كارى صحيح است؟ گفت: ساخت سد 
نيز مشكالت زيست محيطى مخصوص به خود 
دارد، اما اثرات مخرب آن از توســعه بى رويه و 
بدون اســتانداردهاى جديد و علمى با صرفه تر 

است.
 

 محيط زيست در اولويت
نماينــده مردم هرمزگان در شــوراى اســالمى 
در اين رابطه مى گويد: مســير توســعه اســتان 
هرمزگان بــا محوريت آب و برق شــكل گرفته 
و رويكرد مطلوبى در وزارت نيرو براى ســاخت 
آب شيرين كن ها در كشور شكل گرفته است كه 

در استان هرمزگان نيز شاهد آن هستيم.
حسين هاشــمى تختى اظهار مى كند: در حوزه 
توســعه آب شــيرين كن ها، توجه الزم به محيط 
زيســت ضرورى اســت؛ بنابراين اگر بناست تا 
كل آب مورد نياز مردم ســاكن در جنوب ايران 
از آب شــيرين كن ها تأمين شود، بايد مخاطرات 
زيست محيطى آن را بخصوص در خليج فارس در 

نظر گرفت و براى آن چاره جويى كرد.

دغدغه دوستداران محيط  زيست نسبت به شيرين سازى آب دريا 

آب شيرين كن ها كام دريا را تلخ مى كنند
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محور ترانزيت شرق در دست انداز اعتبار
ده مرده در تذكر شفاهى:

بعضى مسئوالن به جاى 
حل مشكل مردم، خود 

تبديل به مشكل شده اند
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آب شيرين كن ها 
كام دريا را تلخ 

مى كنند

فارس: نماينده مردم زابل در مجلــس گفت: امروز بعضى 
مســئوالن به جاى حل مشكل مردم، خود تبديل به مشكل 
شده اند. حبيب اهللا ده مرده نماينده مردم زابل در نشست علنى 
يكشنبه اول بهمن در تذكرى شفاهى به عبدالرضا رحمانى فضلى 
وزير كشــور با اشاره به بيكارى گسترده جوانان سيستان گفت: 

در طول تاريخ همواره مرز يك ظرفيت تاريخى براى اشتغال ...

سر درآوردن برج ها 
از جنگل نخل جهرم  

بشنو از نخل 
چون شكايت 

مى كند
قدس   شهرستان جهرم به واسطه وجود نخلستان هاى 
زيبا و ســر به فلك كشــيده و توليد خرماى با كيفيت به 
«جنگل نخل» مشهور بوده است. توجه و عالقه جهرمى ها 
به درختان نخل از گذشته هاى دور تا كنون زبانزد بوده به 
طورى كه امروز در باغچــه خانه هر جهرمى حداقل يك 
درخت نخل بزرگ ديده مى شود.  اما اين روزها سودجويان 
براى ساخت آپارتمان، شبانه اقدام به سوزاندن نخل ها كرده 
و نخلستان ها را به زمين باير تبديل مى كنند و با نگاهى به 
شــهر جهرم ديگر خبرى از جنگل نخل بر فراز اين شهر 
نيست و جاى آن را ساختمان هاى چندين طبقه پر كرده 
اســت.  در شهرستان جهرم با 350 هزار اصله نخل ساالنه 
حدود 30 هزار تن خرما توليد و صادر مى شــود كه ادامه 

روند نابودى باغات عالوه بر از بين بردن ريه هاى تنفسى ...

.......صفحه 3 
.......صفحه 1

ايرنا: 

ورود آب با شورى 
و دماى باال به 

ساحل و مرگ ومير 
آبزيان از مهم ترين 

معايب ساخت 
آب شيرين كن هاست

بــرش



 كاهش بارندگى و استفاده از آب شرب 
در آبيارى فضاى سبز كرج

كرج: كاهش بارندگى و استفاده از آب شرب در آبيارى فضاى 
سبز كرج در حالى در جلسه علنى شوراى شهر مطرح شد كه 
گويا متوليان در ســايه كمبود منابع آبى هنــوز راه حلى پيدا 
نكرده اند.اصغر نصيرى شــهردار كرج در جلسه شوراى اسالمى 
اين شهر گفت: استفاده از آب شرب براى آبيارى فضاى سبز در 
كرج زيبنده نيست، اين امر در سه منطقه شهرى كرج بشدت به 
چشم مى خورد. بنابراين اجراى طرح تصفيه خانه هاى محلى به 
سرعت پيگيرى خواهد شد، اما در زمان دو ماهه اين امر امكان 
پذير نيست.حسين محمدى رئيس كميسيون محيط زيست 
و ايمنى شــوراى اسالمى شــهر كرج نيز در اين جلسه اجراى 
پروژه هاى آبى و ايجاد تصفيه خانه هاى محلى براى تأمين آب 
مورد نياز فضاى ســبز را ضرورى اعالم كرد و با اشاره به كاهش 
محسوس بارش برف و باران گفت: 20 ميليون متر مكعب ميزان 
مصرف آب فضاى سبز شــهرى در كرج است كه عمدتاً از آب 

شرب تأمين مى شود.

 «خود كنترلى» بزر گ ترين بازدارنده در 
تخلفات پزشكى است

رشت- خبرنگار قدس: رئيس دانشگاه علوم پزشكى گيالن 
گفت: خود كنترلى، بزرگ ترين بازدارنده در تخلفات پزشــكى 
است، زيرا پاسخگويى متخلفان، بيش از جريمه نقدى در ايجاد 
خودكنترلى، اثرگذار است.شــاهرخ يوســف زاده چابك يكى از 
راه هاى شناسايى تخلفات پزشــكى را سامانه 190 عنوان كرد 
و ادامــه داد: گزارش روزانه آمار مرگ و مير بيماران بســترى 
در بيمارســتان هاى دولتى و خصوصى استان كه توسط واحد 
نظارت بر درمان دانشگاه ارائه مى شود، با جديت، مورد بررسى 
قرار گرفته و پيگيرى مى شود.وى گفت: بحث نظارت و اجراى 
تعرفه هاى درمانى با تعامل و مشاركت سازمان هاى حوزه سالمت 
قابل اجراست و براى بهبود فرايندها، همكارى ساير سازمان ها 
ضرورى است.يوسف زاده چابك خاطرنشان كرد: دانشگاه علوم 
پزشكى و ساير سازمان هاى مرتبط، به عنوان متوليان سالمت 
جامعه، موظف هستند براى جلب اعتماد مردم و احقاق حقوق 

بيماران و جامعه پزشكى تالش بيشترى داشته باشند.

 سارقان آرامستان يزد ماهانه 12 ميليون 
تومان هزينه مى تراشند

ايسنا: رئيس سازمان آرامستان هاى يزد به دنبال درج خبرهايى 
پيرامون سرقت تابلوهاى خلدبرين، از صرف ماهيانه 12 ميليون 
تومان براى پيشــگيرى از ســرقت هاى اين آرامستان خبر داد 
و خواهان همكارى نيروى انتظامى و ســپاه براى كاهش انواع 

آسيب هاى اجتماعى روزافزون در اين مكان عمومى شهر شد.
على زارع در مورد ســرقت عكس هــاى متوفيان، تصريح كرد: 
سرقت عكس متوفيان در حالى كه تابلوهاى آلومينيومى داراى 
ارزش مالى قبور همچنان دست نخورده باقى مانده است، فرضيه 
سرقت را با سوال جدى روبه رو مى كند. از اين رو چنين ادعايى 
دور از تصور اســت، ولى با اين وجود اگر شواهدى در اثبات اين 
موضوع وجود داشــته باشد، آماده پيگيرى براساس مستندات 
هستيم.به گفته زارع، خوشــبختانه اقدام هاى صورت گرفته از 
سوى سازمان آرامستان ها موجب كاهش سرقت ها از خلدبرين 
شده به نحوى كه آخرين مورد آن مربوط به اوايل سال جارى و 
در ارتباط با سرقت كابل و سيم بوده و در حال پيگيرى از طريق 
مراجع قضايى است.وى يكى از علل ممنوعيت نصب تابلوهاى با 
قاب آلومينيومى از 15 سال پيش تاكنون را نيز كاهش سرقت ها 
در ايــن مكان عنوان كــرد و افزود: البته بــا توجه به موضوع 
همسطح سازى قبور كه از ديگر داليل اين امر بوده، بسيارى از 
تابلوهاى موجود نيز در اين سال ها فرسوده شده و بعضى نيز از 

سوى خانواده  متوفيان جمع آورى شده است.

 شناسايى كانون آنفلوانزاى فوق حاد 
پرندگان در استان سمنان

سمنان: مديــركل دامپزشكى استان سمنان از شناسايى يك 
كانون روستايى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در مومن آباد سرخه 

خبرداد.
محمد ســعيدى اظهار كرد: انجام آزمايش ها و اخذ نمونه هاى 
مختلف از اين كانون از وجود ويروس آنفلوانزاى فوق حاد در اين 

روستا حكايت دارد.
وى از انجام اقدامهاى پيشگيرانه با محوريت فرماندارى سرخه 
در اين منطقه خبرداد و اضافه كرد: با همكارى دســتگاه هاى 
ذى ربط و با همكارى و همراهى مردم روستا در مدت 48 ساعت، 
اقدام هاى پيشــگيرانه و از جمله ضدعفونى و گندزدايى از همه 
اماكن خطرزا كه از آن پرنده زنده معدوم شــده، انجام گرفت، 
ضمن اينكه اقدام هاى قرنطينه اى و اطالع رسانى عمومى در اين 
منطقه صورت گرفت.سعيدى با اشاره به ممنوعيت خروج طيور 
از اين كانون روستايى خاطرنشان كرد: برابر پروتكل تعريف شده 
با نصب بنر در مبادى مختلف روستا، توزيع بروشور آموزشى و 
اطالعيه خانه به خانه تا اطالع ثانوى ورود هرگونه ماكيان به اين 
روستا ممنوع شده اســت.وى نقش مردم را در توجه و رعايت 
اصول بهداشتى قرنطينه اى و كنترل بيمارى، حياتى دانست و 
گفت: متأســفانه اين كانون در اثر بى توجهى يكى از ساكنين و 
خريد و انتقال طيور آلوده از خارج اســتان به داخل روســتا به 

وجود آمده است.

جاده هاى سيستان و بلوچستان با توسعه بندر چابهار همخوانى ندارد

محور ترانزيت شرق در دست انداز اعتبار
��ر

زهــرا ابراهيمى  چابهــار نزديك ترين و 
كم هزينه ترين مسير دسترسى كشورهاى حاشيه 
اقيانوس هند به بازارهاى جهانى است و مى تواند 

موجب توسعه كشورهاى همجوار شود.
محور ترانزيت شــرق كشــور در صورت ايجاد 
زيرساخت هاى الزم ترانزيت از مسير چابهار به 
مرز گمرك ميلك و اتصال محور غرب به شرق 
مى تواند بستر رشد فعاليت هاى بازرگانى و تجارى 
در حوزه حمل ونقل و افزايش واردات و صادرات 

كاال از اين منطقه به كشورهاى همسايه باشد.
سال جارى در حالى  فاز اول بندر شهيد بهشتى 
چابهار با 8 ميليون تن ظرفيت بار در ســال به  
بهره بردارى رســيد كه جاده هاى سيســتان و 
بلوچستان و زيرساخت هاى حمل ونقل ازجمله 
جاده اى، ريلى و هوايى آن به هيچ وجه كشش و 

توان حمل اين مقدار بار در سال را ندارند.
منطقه آزاد تجارى صنعتى چابهار كه هم اينك 
20 سال از آغاز آن مى گذرد باوجود تالش براى 
ايجاد امكان پهلوگيرى  آماده ســازى به منظور 
كشتى هاى بزرگ و ترانزيت هنوز از زيرساخت هاى 
اساســى و تأثيرگذار ازجمله ســاخت راه آهن، 
توســعه بنادر، فرودگاه اختصاصى و بين المللى 
محروم است.فراهم سازى زيرساخت هاى محور 
شرق كشور در حالى به كندى پيش مى رود كه 
در 125 كيلومترى چابهار، بندر گواتر پاكستان 
پس از واگذارى به چينى ها در حال تبديل شدن 
به بندرى باقابليت هاى پهلوگيرى كشــتى هاى 
نســل جديد و بــاالى 250 هزار تنى اســت و 
چنانچه كنــدى موجود در اجــراى پروژه هاى 
توسعه اى در اين منطقه از كشور همچنان ادامه 
يابد و مديريت ها گرفتار بخشى نگرى هاى اجرايى 

باشند، در آينده اى نزديك اين 
غفلت بــزرگ بــه فاجعه اى 
براى كشــور تبديل ميشود و 
به منزله از دســت دادن نقش 
منطقه اى و فرا منطقه اى در 
اقتصادى جهانى بويژه ترانزيت 
بين المللى شمال و جنوب و 

غرب به شرق است.
به نظر مى رســد با توجه به 
قدرت هاى  راهبردهاى  تغيير 
اروپا،  آمريكا،  ازجمله  جهانى 
هند و چين بايد نگاه به چابهار 
و توسعه محور شرق كشور و 
بويژه حجم و چگونگى ايجاد 
توسعه  ازجمله  زيرساخت ها 
تجديدنظر  مورد  شهيد  بندر 

جدى قرار گيرد و توســعه اين زيرســاخت ها 
متناسب با شرايط آينده براى رقابت باقدرت هاى 

برتر جهانى در دستور كار قرار گيرد.

 بزرگراه چابهار-ميلك در دست انداز 
اعتبار

بزرگراه چابهار-ميلك ازجمله پروژه هاى بسيار 
تأثيرگــذار و مهم در تحقق اهداف توســعه و 
شكوفايى محور شرق است كه متأسفانه سال ها 

در دست انداز اعتبارات گرفتارشده است.
مدير ســاخت و توســعه راه هاى اداره كل راه و 
شهرســازى سيستان و بلوچســتان در همين 
راستا بابيان اينكه بزرگراه چابهار - ميلك يكى 
ديگر از بزرگراه هاى مهم و از شاهراه هاى اصلى 
حمل ونقل در استان و كشور است، اظهار مى كند: 

به موجب برنامه افق توســعه 
بندر شهيد بهشــتى چابهار، 
ساخت و راه اندازى اين بزرگراه 
مى تواند درزمينه توسعه بندر 
چابهار بسيار مؤثر و مفيد واقع 
شود.مهدى پارســى با اشاره 
به اينكه قســمت هايى از اين 
بزرگــراه در قالب بزرگراه هاى 
زاهدان-  ايرانشــهر،   - خاش 
زابل و محمــد آباد- زهك در 
دســت اجــرا و داراى رديف 
بودجه اســت، ادامه مى دهد: 
اما بخش عظيمى از آن مانند 
زاهدان- خاش و ايرانشــهر- 
چابهــار فاقد رديــف بودجه 
اســت كه مطالعات الزم براى 
كل اين مســير انجام و به ســازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشور براى اخذ نظركميسيون 215 
ارسال شده است.وى يادآور مى شود: اين طرح از 
طرف سازمان مديريت و برنامه ريزى به شوراى 
اقتصادى ارسال شده است و تا زمانى كه مصوبه 
اين شــورا را دريافت نكند، براى ســاخت اين 
محور هيچ اعتبارى از سوى دولت در نظر گرفته 
نمى شود.پارسى خاطرنشان مى كند: با توجه به 
اتفاقات اخير در منطقه و امضاى تفاهمنامه ميان 
افغانستان، هندوستان و ايران در زمينه ترانزيت، 
بزرگــراه چابهار - ميلك اهميت خود را بيش از 
گذشته نشــان داد. همچنين براين اساس اين 

بزرگراه بايد در اولويت تأمين اعتبار قرار گيرد.
مدير ســاخت و توســعه راه هاى اداره كل راه و 
شهرسازى سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه 

هنوز اعتبار سال 95 ابالغ نشده است، مى گويد: 
براســاس وضعيت موجود، اعتبار امسال نيز با 
سال هاى گذشته تفاوت چندانى نخواهد داشت 
و همه اين عوامل دســت به دست هم مى دهد 
تا ساخت و بهره بردارى از بزرگراه ها در استان با 

مشكل روبه رو شود.

 زيرساخت هاى ناتمام
جاده هــاى باريك و غيراســتاندارد و همچنين 
شــرايط نامطلوب جاده هاى استان سيستان و 
بلوچســتان از جمله موضوعاتى است كه بنا بر 
گفته نماينده چابهار با ظرفيت بندر 8 ميليون 

تنى چابهار همخوانى ندارد.
عبدالغفور ايرانژاد در اين راستا توضيح مى دهد: 
در حالى  فاز اول بندر شــهيد بهشتى چابهار با 
8 ميليون تن ظرفيت بار در سال به  بهره بردارى 
رسيده كه جاده هاى چابهار كشش و توان حمل 

اين مقدار بار در سال را ندارند.
وى مى گويد: به علت كمبود اعتبارات، ســاخت 
بزرگراه چابهار-ميلك هنوز به مناقصه گذاشته 
نشــده است؛ درصورتى  كه بيش از يك ميليارد 
دالر سرمايه گذارى در بندر شهيد بهشتى چابهار 
صورت گرفته است.ايرانژاد با اشاره به تمايل ويژه 
هند به سرمايه گذارى در بندر و راه آهن چابهار 
تأكيد مى كند: انتظار مى رود، هند سرمايه گذارى 
ويــژه اى را نيز بر روى محــور 700 كيلومترى 
چابهار-زاهدان-ميلك آغاز كند چراكه تا زمانى 
كه چابهار به جاده هاى مناسب دسترسى نداشته 
باشد، عمالً دسترسى هند به بازارهاى هدف خود 
در افغانســتان و آسياى ميانه از راه بندر چابهار 

سخت، پرهزينه و زمان بر خواهد بود.

تا 15 بهمن ماه صورت مى گيرد
 خريدارى برنج كشاورزان مازندرانى 

و گيالنى 

ســارى- خبرنگار قدس: مديرعامل شركت غله و خدمات 
بازرگانــى منطقه 2 اعالم كرد: مراكز خريد برنج شــركت غله 
در اســتان گيالن و مازندران تا 15 بهمن ماه سال جارى آماده 
دريافت برنج از كشاورزان هستند.سيد محمد جعفرى گفت: از 
زمان آغاز خريد توافقى برنج در شمال كشور، تا كنون 236 تن 
برنج پر محصول در مازندران خريدارى شد.وى يادآور شد: خريد 
برنج هاى ندا، نعمت و شيرودى در دو مركز خريد استان مازندران 
در شهرستان هاى نكا و بابل از تاريخ 13 دى ماه سال جارى آغاز 
شد و تاكنون 11 تن برنج ندا و نعمت و 225 تن برنج شيرودى 
و در مجموع 236 تن برنج به صورت توافقى از كشاورزان استان 

خريدارى شده است.
جعفرى افزود: با معرفى نامه ســازمان جهاد كشاورزى برنج ندا 
و نعمت به مبلغ 4850 تومان و برنج شــيرودى به مبلغ 5450 

تومان با هشت درصد شكستگى خريدارى مى شود.

 تنديس «فرشته نجات» 
در همدان نصب شد

همدان- خبرنگار قدس: تنديس «فرشــته نجات» براى زنده 
نگه داشتن ياد و خاطره شهداى آتش نشان ساختمان پالسكو  در 
مقابل ايستگاه آتش نشانى شماره 19 همدان رونمايى و  نصب 
شد.رئيس شوراى اسالمى شهر همدان در مراسم گراميداشت 
شهداى پالسكو گفت: خوشبختانه امسال با حضور چند تن از 
اعضاى آتش نشــان با نايب رئيس شوراى اسالمى شهر در مورد 
پرداختى و بودجه هاى آتش نشانى در كميسيون بودجه براى اين 

موضوع تصميمات خوبى گرفته شده است. 
ابراهيم مولوى با تأكيد بر اينكه تجهيزات آتش نشانى همدان با 
كمبودهايى روبه روست، اظهار داشت: در اين شهر حداقل بيش 
از 20 ســاختمان باالى 10 طبقه وجود دارد بنابراين در مواقع 
حادثه آتش نشان ها بايد وسايل مورد نياز را براى خدمت رسانى 

به طبقات باال كه مهم ترين آن نردبان است، داشته باشند.
وى تصريح كرد: اين شهر نياز به يك سيستم جديد و تجهيزات 
بهتر و كامل ترى هم براى در امان ماندن جان آتش نشانان و بعد 

از آن خدمت رسانى بهتر به مردم دارد.

 ثبت تخلفات رانندگى با دوربين سيار 
در ايالم

ايالم- خبرنگار قدس: رئيس اداره فنى و مهندسى راهور ايالم 
گفت: تخلفات رانندگى و توقف هاى خالف قوانين و مقررات با 

استفاده از دوربين سيار در ايالم ثبت و ضبط مى شود.
ســرهنگ وحيد رجبى با بيان اينكه يك دستگاه دوربين سيار 
ثبت تخلفات رانندگى با هزينه شهردارى ايالم خريدارى شده و 
در حال تست در تهران است، اظهار داشت: اين دوربين پس از 
تأييد نهايى در تهران بر روى يك خودروى راهور نصب خواهد 
شد.وى به قابليت فيلمبردارى اين دوربين در تمامى جهات اشاره 
كــرد و افزود: هزينه اين دوربيــن 145 ميليون تومان بوده كه 
شهردارى ايالم آن را تقبل كرده و در آينده اى نزديك به پليس 

راهور ايالم تحويل خواهد شد. 
سرهنگ رجبى همچنين به تشكيل نشدن شوراى ترافيك استان 
اشاره كرد و يادآور شد: تصميم گيرى در خصوص سرعتگيرهاى 
شــهر ايالم و حذف و يا اصالح آن ها منوط به برگزارى جلســه 
شوراى ترافيك است كه تاكنون اين شورا تشكيل جلسه نداده 

است.

 رفع آلودگى هواى تهران با از رده خارج 
شدن خودروهاى فرسوده

تهران:  معاون رئيس جمهور در جلسه كارگروه كاهش آلودگى 
هواى استان تهران گفت: تنها راه رفع آلودگى هواى تهران ازرده 
خارج شدن خودروهاى فرسوده است.عيسى كالنترى در جلسه 
كارگروه كاهش آلودگى هواى استان تهران اظهار داشت: با توجه 
به اينكه دو ســوم آلودگى هواى تهران از ماشين هاى گازوئيلى 
است و اين خودروها عمدتاً فرسوده و از رده خارج هستند، تنها 
راه جلوگيرى از آلودگى هوا در فصل ســرما اين اســت كه اين 
خودروها كه تعدادشــان 60 الى 65 هزار دســتگاه پيش بينى 
مى شود و 3000 دستگاه اتوبوس شركت واحد را شامل مى شوند 
از رده خارج و نوســازى شــوند.وى افزود: در زمان وارونگى هوا 
ميزان دو ســوم آلودگى هوا به علت وجود اين خودروهاست و 
البته 11 درصد از اين ميزان به موتورسيكلت ها نيز تعلق دارد و 
در اين راستا سهم سوارى ها در فصل سرما فقط سه درصد است.

��ر

قدس   اگر به استان فارس سفر كردهايد به طور حتم در كنار محور هاى ارتباطى اين 
استان بويژه در شهرستان نى ريز و حوالى استهبان به انبوهى از فروشندگان خشكبار 
برخورد كردهايد كه بيش از هر ميوه خشــكى، انجير را در سبد فروش قرار دادهاند و 
به طور حتم به ذهن شما نيز اين گونه خطور مى كند كه اين منطقه بايد قطب توليد 

انجير كشور باشد.
شهرســتان نى ريز در استان فارس يكى از قطب هاى توليدى انجير است كه بيش از 
8000 هكتار از اراضى اين شهرســتان به باغ هــاى انجير ديم اختصاص دارد و حدود 
7000 هكتار آن مثمر و مابقى غيرمثمر و نهال هاى تازه كشــت شده است كه بعد از 

استهبان رتبه دوم توليد انجير خشك كشور را به خود اختصاص داده است.
توليد افزون بر 7000 تن انجير خشك از سطح باغ ها عالوه بر اينكه نياز داخلى را تأمين 
مى كند به ســاير كشور ها بويژه كشور هاى حوزه خليج فارس، چين، هند و كشورهاى 

اروپايى نيز صادر مى شود.

  مشكالت توليد كنندگان
توليد كنندگان نى ريزى همچون بســيارى از توليدكنندگان بخش كشاورزى داراى 
مشــكالت و همچنين نيازهايى هستند كه به گفته آن ها توجه دولت به خواسته هاى 

آن ها موجب توليد بيشتر و ارزآورى براى كشور مى شود.
وحيد عشرت آبادى يكى از توليد كنندگان انجير در خصوص مشكالت و موانع پيش 
پاى كشــاورزان و باغداران به خبرنگار ما مى گويد: ايجاد صنايع بسته بندى و صنايع 

تكميلى براى فرآورى اين محصول يكى از مهم ترين خواسته ها و اولويت هاست.
وى ضمن تأكيد بر رفع مشكل جاده هاى خاكى بين باغ ها و تالش در جهت اصالح و 
آســفالت آن ها ادامه مى دهد: با توجه به ضايعات انجير جا دارد كه صنعت بسته بندى 

و فرآورى اين محصول با ارزش در نى ريز مورد توجه و عنايت مسئولين قرار گيرد. 

  قدرت خريد پايين
وى همچنين اظهار مى كند: مشكل عمده اى كه فعاالن بومى را براى فروش محصوالت 
رنج مى دهد، كمبود نقدينگى اســت كه بشدت بر قيمت گذارى اين محصول در برابر 
ر قيبان داخلى و خارجى و حفظ شــأن و منزلت و اعتبار و نام انجير نى ريز تأثيرگذار 

بوده است.
وى بيان مى كند: به دليل توانمندى تجار در امر خريد، فرآورى، بسته بندى و فروش، 

انجير اين منطقه به استهبان منتقل و با نام اين شهر صادر مى شود.
وى اذعان مى كند: در استهبان به دليل وجود تجار و سرمايه داران و از طرفى حمايت 

بانك ها و مؤسسات اعتبارى از آن ها قدرت بيشترى براى خريد وجود دارد.
وى ادامه مى دهد: تجار و خريداران انجير بومى نى ريز كه اكثراً جوان نيز هســتند و 
توان مالى بااليى ندارند، بايد با سود ناچيز و گاهى در حد 200 تومان در هر كيلو گرم 
محصول انجير خود را به همكاران خود در شهر استهبان بفروشند و نهايتاً محصول با 

كيفيت تر انجير نى ريز به نام استهبان به بازار داخلى و خارجى عرضه مى شود. 
وى اضافه مى كند: محصوالت كشاورزى و باغى ما كه گاه كم نظير است، به دليل ضعف 
مالى كشــاورزان، به نام و كام ديگران با سود بيشــترى به بازار هاى داخلى و خار جى 

عرضه مى شود.

  هزينه باالى توليد
ناصر فارسى يكى از توليدكنندگان انجير نى ريز در اين زمينه مى گويد: نبود سردخانه به 

منظور ذخيره سازى محصوالت از جمله مشكالت ديگر و پيش روى انجيركاران است 
كه عالوه بر كاهش حاشــيه سود اين محصول در شهرستان باعث تحميل هزينه هاى 
مضاعفى از جمله كرايه حمل به ســردخانه هاى استان هاى مجاور و حتى استان هاى 

مرزى مى شود.

  مشكالت بيمه 
طاهرى يكى ديگر از توليد كنندگان انجير در اين راســتا بيان مى كند: رفع مشــكل 
بيمــه تأمين اجتماعى انجيركاران با توجه به اينكه بيــش از 90 درصد باغات نى ريز 
انجيرستان هاى فاقد سند ثبتى است از جمله مشكالتى است كه اين موضوع مشكل 

بسيارى را براى باغداران ايجاد كرده است.

  آب و خاك
وى اظهار مى كند: با توجه به خشكســالى هاى سال هاى اخير تأمين اعتبار الزم براى 
ســاخت مخازن و آب انبار هاى تكميلى در انجيرســتان ها يكى ديگر از خواسته هاى 

انجيركاران است.
طاهرى عنوان مى كند: راه هاى خاكى در ميان باغ ها و جاده هاى حاشيه باغ هاى انجير 

خود مشكل بزرگى است كه بايد به آن توجه جدى داشت.
وى اظهار مى كند: تردد وسيله نقليه باعث غبارگرفتن درختان انجير حاشيه راه ها و از 

بين رفتن آن ها مى شود. بنابراين توجه به اين موضوع اهميت ويژه اى دارد.

  افزايش توليد
مدير جهاد كشاورزى شهرستان نى ريز با تأييد برخى از مشكالت پيش روى باغداران 
اظهار مى كند: نبود ســرمايه گذارى مناســب و صنايع تبديلى در اين بخش على رغم 
پتانسيل موجود، باعث شده، محصول توليد شده توسط دالالن خريدارى و بدون فرآورى 

و يا بسته بندى مناسب از منطقه خارج شود.
داريوش طهماســبى اظهار مى كند: شهرستان نى ريز بعد از استهبان رتبه دوم توليد 
انجير خشــك كشور را دارد و بيش از 8000 هكتار از اراضى اين شهرستان به باغ هاى 
انجير ديم اختصاص دارد كه حدود 7000 هكتار آن مثمر و مابقى غيرمثمر و نهال هاى 

تازه كشت شده است.

به دليل نبود صنايع تبديلى و توان مالى

مشكالت انجيركاران «نى ريز» نياز به هرس دارد

تا زمانى كه چابهار 
به جاده هاى مناسب 

دسترسى نداشته 
باشد، دسترسى 

هند به بازارهاى 
هدف و آسياى ميانه 

پرهزينه خواهد بود
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اردبيل - خبرنگار قدس    سرعين يكى از 
شهرهاى گردشگرى و پرطرفدار استان اردبيل 
است كه از سراسر ايران و جهان گردشگر دارد.
اگر شــما هم يكى از گردشگران عالقه مند به 
طبيعت و سرزمين آب هاى گرم بوده و به اين 
شهر سفر كرديد، به طور حتم با پديده اى به نام 
مسافركش ها و همچنين نبود هتل پنج ستاره 

يا چهار ستاره روبه رو شده ايد.
از تنهــا هتل چهار ســتاره اين شــهر كه در 
ايام تابســتان به دليل ازدحام مسافر پذيراى 
شما نخواهد بود كه بگذريم بايد به خانه هاى 
استيجارى و هتل آپارتمان هايى تن داد كه به 
طور معمول به صورت محلى اداره شده و هيچ 
يك از ضوابط صنعت هتلدارى و ارائه خدمات 

استاندارد را رعايت نمى كنند.
با وجود حجم باالى مسافر، خدمات هتلدارى 
در اين شهر بسيار مغفول مانده و شايد مضحكه 
باشــد كه در يكى از اين اقامتگاه ها صحبت از 
«الندرى» يا كافى شــاپ در سالن انتظار اين 

اماكن اقامتى داشت.
بنا بر گفته بســيارى از مسئوالن اين شهر با 
وجود انبوهى از گردشگر خارجى و داخلى، در 
كسب ارائه خدمات استاندارد و معمول موفق 

نبوده است.

  فاصله با استانداردهاى جهانى
عارف حبوبى كارشــناس گردشگرى در اين 
رابطه مى گويد: مراكز اقامتى استان اردبيل در 
ارائه خدمات با كيفيت هاى تعيين شده جهانى 
فاصلــه زيادى دارند و حتى نتوانســته ايم در 
زمينه تنوع غذايى، نحوه سرو غذا، تاكسى هاى 
ويژه و حتى از نظر سرويسهاى بهداشتى فرنگى 
در مناطق پرتردد پاسخگوى انتظارات حداقلى 

گردشگران خارجى باشيم.
اين كارشناس، كم اطالعى يا حتى بى اطالعى 
از تازه تريــن دســتاوردهاى جهانــى صنعت 
هتلدارى، كمبــود كادر آموزش ديده صنعت 
هتلدارى و... را از مشــكالت صنعت هتلدارى 
استان برشــمرده و مى افزايد: تربيت نيروهاى 
متخصص، مديريــت در ارائه خدمات و ايجاد 
امكانات الزم از ضرورت هاى صنعت هتلدارى 

استان است.
 

  پيگيرى ساخت هتل پنج ستاره
در دو ســال گذشته خبرهايى مبنى بر تالش 

مســئوالن ذى ربط براى جذب سرمايه گذار 
براى ســاخت يك هتل پنج ستاره در منطقه 
نمونه گردشگرى شورابيل و دو هتل پنج ستاره 

در سرعين منتشــر شد كه 
تاكنون اجرايى نشده است.

اســتاندار اردبيل با اذعان به 
اهميت ساخت هتل هاى پنج 
ســتاره در اســتان مى گويد: 
بنده پس از قبول مسئوليت 
به عنــوان اســتاندار اردبيل، 
را در  اين موضــوع  پيگيرى 
اولويت كميسيون گردشگرى 

استان قرار داده ام.
او مى افزايد: عالوه بر پيگيرى 
جذب سرمايه گذار خارجى، 
موضــوع ســاخت يك هتل 
پنج ستاره در منطقه شورابيل 
اردبيل از طرف شركت توسعه 

گردشگرى ايران را هم پيگيرى مى كنيم.
 

  7 ميليون مسافر
اندك بــودن اقامتگاه هاى لوكــس از جمله 
كمبودهايى اســت كه مســئوالن و متوليان 

گردشگرى نيز بر آن مهر تأييد زدند.
رئيس اداره ميراث فرهنگى ســرعين با اشاره 
به وجود مراكز اقامتى متعدد در اســتان كه 
سليقه هاى  و  افراد  مناسب 
مى گويد:  اســت،  مختلف 
نبود مراكــز اقامتى لوكس 
و هتل پنج ســتاره در كنار 
مراكز اقامتى مجلل از نقاط 
ضعف شهرســتان سرعين 
است و روى باالبردن قضيه 
ستاره هاى هتل ها و مراكزى 
كه ظرفيت ارتقاى خدمات 
به مسافران را دارند، اقدامات 
متعددى در راستاى كمك و 
تشويق به اين مراكز در حال 

انجام است.
جهانگيــر شــهبازى بيان 
مى كنــد: بــراى افزايــش 
گردشگر و جذب مسافران ايرانى و خارجى بايد 
زيرساخت هاى استان، بهبود راه هاى دسترسى، 
رونق شبكه حمل و نقل هوايى، بهبود وضعيت 
فرودگاه  و پروازهاى اســتان، برقرارى شــبكه 
ريلــى جهت حمل و نقل با قطــار و افزايش 

مراكز اقامتى و تفريحى لوكس و پنج ســتاره 
در اولويت قرار بگيرد و با توجه الزم به صنعت 
گردشــگرى، رونق اقتصادى، اشتغال و درآمد 

پايدار در منطقه ايجاد شود.
وى يادآور مى شــود: شهرســتان سرعين به 
دليل برخوردارى از چشمه هاى آب گرم كه در 
جهان بى نظير هستند، ساليانه ميزبان شمار 
زيــادى از هموطنان و گردشــگران خارجى 
اســت و در طول ســال حدود 7 ميليون نفر، 
براى برخوردارى از امكانات و موقعيت خاص 
سرعين به آن سفر مى كنند و با معرفى بهتر 
شهرستان سرعين و افزايش امكانات رفاهى و 
تفريحى مى توان ساليانه پذيراى شمار بيشترى 
از گردشگران در شهر توريستى سرعين باشيم.

  برگزارى دوره آموزشى 
معاون گردشــگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان اردبيل نيز 
بيان مى كند: بــه منظور ارتقاى دانش فعاالن 
حوزه گردشگرى، برگزارى دوره هاى آموزشى 
در استان با حضور استادان كشورى و مشاركت 

مؤسسات ملى آغاز شده است.
قادر تقى زاده اضافه مى كند: به همين منظور با 
استفاده از استادان تراز اول كشور، كارگاه هاى 
آمــوزش هتلــدارى در بخش هــاى مختلف 
حســابدارى، رســتوران، چيدمان و طراحى، 
پذيرش ميهمان، بازاريابى، برگزارى مراســم  
خاص، انباردارى و... در آبان ماه گذشته برگزار 

شد.
اين مســئول ادامــه مى دهد: عــالوه بر دوره 
مذكور، نخستين دوره آموزش كوتاه مدت ويژه 
عوامل اجرايى و كاركنان واحدهاى بين راهى 
با حضور 110 شركت كننده از عوامل اجرايى 
واحدهاى پذيرايى بين راهى و هتل هاى داراى 
رستوران مجهز و تاالرها و رستوران هاى داخل 
شهر به مدت 16 ساعت و چهار روز متوالى از 

دوم تا پنجم دى ماه برگزار شد.
او بــا تأكيد بر اينكــه در ايــن دوره فعاالن 
گردشگرى، دانشــجويان رشته هاى مرتبط با 
گردشگرى، مالكان رستوران ها و مراكز پذيرايى 
بين راهى و هتلداران حضور داشــتند، اضافه 
كــرد: اين دوره برگزار شــد تا مراكز اقامتى و 
پذيرايى با نحوه پذيرايى نيروهاى آموزش ديده 
و نحوه چيدمان بخش هاى مختلف يك مركز 

اقامتى و پذيرايى آشنا شوند.

��راث ���نگ
 «مانگ» از سردشت به ايتاليا رفت

مهاباد: رئيــس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى سردشت 
گفــت: فيلم كوتــاه «مانگ» 
ساخته شده در اين شهرستان 
به بخش مســابقه ســومين 
جشــنواره فيلم «كفالو» ايتاليا 

راه پيدا كرد.
كاوه حياك افزود: فيلم «مانگ» داســتان مــردى را بازگو 
مى كند كه دخترش را بر اثر غرق شــدن در رودخانه زاب 

سردشت از دست داده است.
وى اضافه كرد: فيلمبردارى اين فيلم در روستاى نيسك آباد 
از توابع بخش مركزى شهرستان سردشت انجام شده است.

وى اظهار كرد: براى تهيه و ســاخت اين فيلم حدود 9 ماه 
زمان و بيش از 80 ميليون ريال هزينه شده است.

وى بيان كرد: جشــنواره فيلم كفالو ايتاليا 11 ارديبهشت 
ماه 1397 در شــهر پالرمو برگزار خواهد شد كه اميدواريم، 
حضور شايسته اى در اين جشنواره داشته باشيم. فيلم مانگ 
به كارگردانى و تدوين رامين محمديار، نويسندگى و تهيه 
كنندگى دلشاد خضرى و بازى رحيم صباغى و بهار خضرى 
ساخته شده اســت. جشــنواره فيلم «كفالو» در ايتاليا و با 
موضوع آزاد برگزار مى شود كه در آن فيلم هاى كوتاه تا 15 
دقيقه مى توانند، شركت كنند و فيلم هاى خارجى زبان بايد 

زيرنويس ايتاليايى داشته باشد.

  محدوديتى براى بيمه هنرمندان 
كردستان وجود ندارد

ســنندج: مديركل فرهنگ و ارشاد اســالمى كردستان 
با تأكيد بــر حمايت از پيشكســوتان، هنرمندان و فعاالن 
فرهنگــى و هنرى اســتان، گفت: محدوديتــى براى بيمه 

هنرمندان كردستان وجود ندارد.
جالل قلعه شاخانى در نشســت هم انديشى با هنرمندان، 
رؤســاى انجمن هاى فرهنگى و هنــرى و قرآنى دهگالن 
اظهار كرد: هنرمندان و فعاالن فرهنگى و هنرى كه شرايط 
صندوق اعتبارى حمايت از هنرمندان و نويسندگان را داشته 

باشند، محدوديتى براى بيمه كردن آن ها نداريم.
وى با تأكيد بر معرفى و شناســايى هنرمندان و نويســندگان 
شهرستانى عنوان كرد: ادارات شهرستانى مى توانند در اسرع وقت 
براى معرفى هنرمندان فاقد بيمه شهرستان خود تالش كنند تا 
نسبت به برقرارى بيمه هنرمندان و نويسندگان تأمين اجتماعى 

اقدام شود و تا پايان سال كسى مشكل بيمه نداشته باشد.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى كردســتان همچنين 
خواســتار برگزارى كالس هاى آموزشى در رشته هاى تئاتر 
و هنرهاى تجســمى براى هنرجويــان و فعاالن فرهنگى 
شهرستان دهگالن شد و افزود: در همين راستا و در جهت 
تقويت، استعداديابى و آموزش نيروهاى جوان، از توليد آثار 

هنرى حمايت خواهيم كرد.

به دليل كمبود هتل هاى لوكس 

  ثبت 6 اثر طبيعى آذربايجان شرقى هتل هاى بى ستاره در سرعين فروغ بيشترى دارند
در فهرست آثار ملى

ايرنا: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
آذربايجان شــرقى از ثبت تعداد 6 اثر طبيعى اين استان در 

فهرست آثار ملى كشور خبر داد.
مرتضى آبدار اظهار كرد: ثبت اين آثار طبيعى در راستاى حفظ 
گونه هاى ارزشمند طبيعى پس از تأييد شوراى ثبت استان 
انجام شد و پرونده هاى مربوطه در نشست كميته تخصصى 
ثبت و حريم ميراث طبيعى سازمان ميراث فرهنگى بررسى و 
در نهايت 6 پرونده پيشنهادى شامل درختان كهنسال استان 

ثبت و در فهرست آثار ملى قرار گرفت.
وى افزود: بر اين اساس «درخت كهنسال روستاى مقياس»، 
«مجموعه درختان كهنسال و چشمه كنار اين درختان واقع 
در روستاى خسروكندى» شهرستان كليبر، «درخت كهنسال 
روستاى كوانق»، «مجموعه درختان كهنسال و چشمه كنار 
اين درختان واقع در روستاى طوعلى سفلى» در شهرستان 
خداآفرين، «درخت كهنسال گردو روستاى اندريان» از توابع 
شهرستان ورزقان و «درخت كهنسال نعلبند» واقع در دروازه 
شــهر مراغه آثارى هستند كه در فهرست آثار طبيعى ثبت 
شــده ملى قرار گرفتند.مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى آذربايجان شرقى گفت: تاكنون افزون 
بر 1800 اثر تاريخى ملموس و غيرملموس از اين استان در 

فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است.

  پايگاه پژوهش پل هاى تاريخى 
اصفهان تشكيل مى شود

اصفهــان: مديــر كل ميراث 
و  صنايع دســتى   فرهنگــى، 
گردشگرى اســتان اصفهان از 
تصويب طرح تشــكيل پايگاه 
پژوهش پل هاى تاريخى اصفهان 
خبر داد و گفت: همچنين طرح 
سى و سه پل  ايمن سازى  نهايى 

به تصويب رســيد. فريدون اهللا يارى افــزود: با هماهنگى هاى 
انجام شــده با معاونت ميراث فرهنگى كشور، با توجه به نياز 
وافــر پل هاى تاريخى اصفهان به يك مركز پژوهشــى، مجوز 
تأسيس پايگاه پژوهشى پل هاى تاريخى اصفهان بزودى صادر 
مى شود. وى با اشاره به اينكه پل هاى تاريخى ويترين ميراث 
فرهنگى اصفهان و زاينده رود هستند، تأكيد كرد: با توجه به 
اينكه تمامــى پل هاى تاريخى زاينده رود از مبدأ تا مقصد هم 
اينك استفاده شده و كاربرى هاى خود را حفظ كرده اند، لزوم 
انجام پژوهش هــاى دائمى براى حفاظت از اين مجموعه هاى 
تاريخى از يك ســو و حفظ قابليت هــا و كاربرى هاى آن ها از 
سوى ديگر همچنان احساس مى شود، بنابراين ظرف 15 روز 
آينده، طرح مديريت اين پايگاه تهيه و پس از تصويب سازمان 
ميراث فرهنگى كشور، اين پايگاه توسط اداره كل ميراث فرهنگى 

استان و با مشاركت تمام نهادهاى ذى ربط تشكيل مى شود.
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سرعين با وجود 
انبوهى از گردشگر 
خارجى و داخلى، 

در كسب ارائه 
خدمات استاندارد 

هتلدارى موفق 
نبوده است

بــرش

نيم نــگاه

قدس   شهرستان جهرم به واسطه وجود نخلستان هاى 
زيبا و ســر به فلك كشيده و توليد خرماى با كيفيت به 

«جنگل نخل» مشهور بوده است.
توجه و عالقه جهرمى ها به درختان نخل از گذشته هاى 
دور تا كنون زبانزد بوده به طورى كه امروز در باغچه خانه 
هر جهرمى حداقل يك درخت نخل بزرگ ديده مى شود. 
اما اين روزها ســودجويان براى ساخت آپارتمان، شبانه 
اقدام به سوزاندن نخل ها كرده و نخلستان ها را به زمين 
باير تبديل مى كنند و با نگاهى به شهر جهرم ديگر خبرى 
از جنــگل نخل بر فراز اين شــهر نيســت و جاى آن را 

ساختمان هاى چندين طبقه پر كرده است. 
در شهرستان جهرم با 350 هزار اصله نخل ساالنه حدود 
30 هزار تن خرما توليد و صادر مى شــود كه ادامه روند 
نابودى باغات عالوه بر از بين بردن ريه هاى تنفسى شهر و 
اصالت فرهنگى جهرم به اقتصاد اين شهرستان نيز ضربه 

وارد مى كند.
اگر ايــن روزها گذرتان به كوه هايى كه در جنوب جهرم 
واقع شــده است بخورد و از آنجا به اين شهر نگاه كنيد، 
اولين چيزى كه شما را به تعجب وا مى دارد جاى خالى 

بسيارى از نخل هاى اين شهر است.
اين اتفاق زمانى دردناك مى شود كه بدانيد تا همين چند 
ســال گذشــته تنها چيزى كه از باالى اين كوه ها ديده 
مى شد نخل هايى بود كه تماشاى آن حال هر بيننده اى 
را خــوب مى كرد به طورى كه لقب چتر ســبز را به اين 

شهر داده بودند.
 

 قطب خرما
هر چند جهرم هنوز با دارا بودن 6000 هكتار سطح زير 
كشت نخل، قطب توليد انواع خرما در استان و كشور به 
شمار مى آيد، اما در سال هاى اخير به داليل مختلف شاهد 

از بين رفتن بسيارى از نخلستان ها در اين شهر بوديم.
روند تخريب اين نخلســتان ها به جايى رسيده است كه 

مى توان گفت تا چند ســال آينده شاهد كمتر نخلى در 
محدوده شــهرى جهرم خواهيم بود و البته بديهى است 
بــا توجه به دخالت عوامل متعدد در تخريب و قطع اين 
نخلســتان ها جلوگيرى از روند قطع نخل ها به وســيله 
مالــكان، نيازمند اقدام عملى و هماهنگ مســئوالن و 

همراهى مردم است.
در اين بين بى توجهى مســئوالن در برخورد با متخلفان 

و تغيير كاربرى هاى اراضى كشاورزى 
و باغات با حساسيت نسبت به برخى 
موضوعات كه ارتباط مستقيم با فضاى 

سبز دارند در تضاد است.

 مسئوالن ناراضى
هر چند كه در اين راستا فرماندار ويژه 
شهرستان جهرم نيز اظهار مى كند كه 
نبايد اجازه داد تا شــهرى كه از ديرباز 
به جنگل نخل مشــهور بوده در سايه 
بى مباالتى ســودجويان دستخوش 

نابودى شود، اما ظاهراً گوش شنوايى نيست و اين سخنان 
نتوانسته جلوى نخل سوزى ها را بگيرد.

عليرضا صحرائيان اما بار ها از طريق رســانه ها خواسته تا 
به دليل اينكه نخلستان هاى اين شهر ميراث گران بهاى 
گذشتگان و پيشينيان است تمامى متوليان و مسئوالن 
با عزم و اراده جدى نسبت به جلوگيرى از تداوم نابودى 

نخلستان ها اقدام كنند.

 جرم بدون مجرم
البته در اين بين سخنان سخنگوى شوراى شهر جهرم 
نيز شنيدنى اســت، زيرا وى اظهار كرده است: هر گونه 
قطع درختان توسط مالكان باغ ها جرم محسوب مى شود 
و مالكان اجازه تغيير كاربرى باغ ها را ندارند و شهردارى 
نمى تواند در اين زمينه مجوزى را براى تغيير كاربرى صادر 

كند.
جالل واقفى پيش از اين اظهار كرده اســت: شهردارى 
زمينى كه كاربرى آن باغ يا فضاى سبز باشد را براى تغيير 
كاربرى به كميسيون ماده 12 ارجاع داده و اين كميسيون 
نيز پس از اقدامات الزم توسط 3 نفر از كارشناسان اداره 
كل راه و شهرسازى، آن را به كميسيون ماده 5 شهردارى 

براى تصميم گيرى نهايى ارجاع مى دهد.
نماينده شوراى اسالمى شهر جهرم 
در سازمان فضاى سبز شهردارى ادامه 
مى دهد: چنانچه فردى بدون ضابطه و 
توجه به قانون اقدام به قطع درختان 
كند، اين كار او جرم محســوب شده 
و محكوم به پرداخت خسارت نقدى 

مى شود.
وى در مورد ســاخت ساختمان در 
زمين هاى بدون تغييــر كاربرى نيز 
مى گويد: چنانچه كميسيون ماده 15 
شــهردارى تشخيص دهد كه ملكى 
بدون تغيير كاربرى ساخته شــده، مالك را به پرداخت 

جريمه مجازات مى كند.
به گفته واقفى، شــهردارى به هيچ عنوان تغيير كاربرى 
زمين هاى مشــجر را اجازه نمى دهد و كسانى كه دور از 
چشــم اين نهاد با قطع درختان اقدام به تغيير كاربرى 
باغ ها كرده و به ساخت ساختمان مى پردازند، تحت پيگرد 

قانونى و مجازات قرار مى گيرند.
حاال پرسشى كه ذهن بســيارى از شهروندان را به خود 
مشــغول كرده است اين مسئله اســت كه با وجود اين 
همه تبصره و قانون و اهرم هاى اجرايى به قول شهردارى 
نظارت كارشناسان چرا هر روز نخلستان هاى اين شهر آب 
مى رود؟ و آيا فرماندار و دادستان محترم به عنوان مدعى 
العموم كه خود نيز در صف شاكيان اين پرونده هستند 

آتش افتاده در جان نخلستان ها را خاموش نمى كنند؟ 

سر درآوردن برج ها از جنگل نخل جهرم  

بشنو از نخل چون شكايت مى كند
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براى ساخت آپارتمان، 

شبانه اقدام به سوزاندن 
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بــرش



انتظار بجنوردى ها براى افتتاح يك پروژه سه ساله شد

ميدانى كه در پيـچ لجبازى ها افتاد
بجنورد- سمانه محمدزاده ثانى  در نيمه 
دوم ســال 93 ميدان امام رضــا(ع) بجنورد به 
منظور اصالح هندســى و نصــب المانى جديد 
كه معرف خراســان شــمالى باشــد، در دوره 
روح اهللا براتيان شــهردار وقت تخريب شد و به 
دليل استفاده از فناورى روز در ساخت المان اين 

ميدان، به سرانجام رسيدن آن به درازا كشيد. 
پس از تخريب ميــدان، در اوايل آذر ماه 93 
شــهردار وقت بجنورد با صــدور فراخوانى از 
معماران، طراحان و هنرمندان خواست با ارائه 
طرح هاى پيشــنهادى خود دراين فراخوان 
شــركت كرده و طرح هاى خــود را به دفتر 

معاونت عمرانى شهردارى ارسال كنند.
در ايــن فراخوان 20 روزه قرار شــد پس از 
داورى طرح ها، به ســه طرح برگزيده توسط 
هيئت داوران كه متشــكل از اعضاى كميته 

فنى شهردارى بود جوايزى اهدا شود.

  انتخاب طرح هاى برتر
با پايان يافتن مدت فراخوان، روح اهللا براتيان 
شــهردار وقت اعــالم كرد، از ميــان 45 اثر 
ارسالى در جلسه اى با حضور استادان دانشگاه 
و متخصص در رشته هاى هنرى سه اثر برتر 

انتخاب شد.
وى از طراحان خواســت، در يك فرصت سه 
روزه از طرح هاى خود دفاع و سپس با برآورد 
هزينه، جانمايى ســازه و متريال ســاخت، 

بهترين اثر اجرايى شود.
براتيــان تمام تــوان خود را بــه كار گرفت 
تا طراحــى و المان اين ميدان متناســب با 
باورهاى مذهبــى و معرف بــارگاه على بن 
موســى الرضا(ع) به گونه اى باشــد كه اين 
ميدان به يكــى از بزرگ تريــن و زيباترين 

ميدان هاى شهر تبديل شود.
اما متأسفانه بنا به برخى مشكالت پيش آمده، 

براتيان از سمت خود كناره گيرى كرد.
اين ميدان كه قرار بود پس از اصالح هندسى 
به بهترين و بزرگ ترين ميدان بجنورد تبديل 
شــود، پس از آن متأســفانه شهردار سابق و 
شــوراى دوره چهارم با گذشت بيش از سه 
ســال هيچ گونه اقدامى در اين زمينه انجام 
ندادند و به شــكل نامناســبى اين ميدان به 
حال خود رها شــد و در اين مدت ميليون ها 
مســافر و زائرى كه از مسير اين استان تردد 
كردند بويژه مسافران نوروزى سال هاى 94، 
95 و 96 اين ميدان را در ســه عيد پياپى با 

نامناسب ترين وجه نظاره كردند.
پــس از پايان يافتن دوره چهــارم و آغاز به 
كار شــوراى پنجم و انتخاب شهردار، دوباره 
روح اهللا براتيان شهردارى بجنورد را به دست 

گرفت.
اما خوشــبختانه اكنون كه حدود 50 روزى 

است روح اهللا براتيان دوباره شهردارى بجنورد 
را به دست گرفته اســت در نخستين اقدام 
خود، طرح فضاى سبز ميدان امام رضا(ع) را 

اجرايى كرد.
شــهردار بجنورد در اين زمينه در گفت و گو 
با خبرنگار ما مى گويد: ميــدان امام رضا(ع) 
بجنورد در گذشته غيرفنى ساخته شده بود 

و به لحاظ ايمنى با مشكل 
روبه رو بود، بــه  گونه اى  كه 
سبب بروز تصادف رانندگان 
عبورى بود، بر اين اســاس 
مشــاورى گرفته و طرحى 
ارائه شد تا ميدان به صورت 

فنى اصالح شد.
براتيان با بيــان اينكه رفع 
ايــراد فنى كه قــرار بود در 
دوره پيشين بنده 10 روزه 
انجام شــود، به علت نياز به 
جابه جايى شــبكه هاى گاز، 
دو ماه و نيم طول كشــيد، 
براى  مى افزايد: شــهردارى 

اجراى اين طرح از دستگاه هاى خدمات رسان 
اســتعالم گرفــت و شــركت هاى آب، برق 
و مخابرات اعــالم كردند در ايــن محدوده 
شــبكه اى ندارند، اما در اجرا با شــبكه گاز 

برخورد كرديم.
وى تصريح مى كند: شــبكه گاز كه ســه ماه 
پيش كار شــده بود، اعالم كردند شــبكه در 
عمق دو مترى زمين اجرا شده، اين در حالى 
است كه در خاكبردارى انجام شده، در عمق 

60 سانتى به شبكه گاز برخورد كرديم.

براتيان مى گويد: بر اين اساس، شبكه اصلى 
گاز شــهر در ميدان امام رضــا(ع) جابه جا و 
ميدان به لحاظ هندســى اصالح شد، با رفع 
ايراد فنى پيشنهادهايى مبنى بر ساخت المان 
نيز مطرح شد كه فراخوان داده شد و طرح 8 
طاق امام رضا(ع) انتخاب و ساخت اين طرح 
در نشست شوراى دوره چهارم مطرح و مورد 

موافقت قرار گرفت.
بــا بيان  شــهردار بجنورد 
اينكــه در بررســى طــرح 
المان، تصميم بر اين شــد 
كه المــان با ســازه فلزى 
اجــرا شــود، مى افزايد: در 
نامه اى كه معــاون عمرانى  
شــهردارى به مــن مكاتبه 
كرد، عنوان شــد ســاخت 
اين سازه فلزى از عهده هر 
و  نيست  ســاخته  شركتى 
قابليــت مناقصه گذارى هم 
وجود ندارد، بر اين اســاس 
بررسى شد و يك شركت در 
تهران كه تجهيزاتى از سوئيس وارد كرده بود، 

شناسايى شد.

 باطل شدن قرارداد
براتيان مى گويــد: 30 درصد اين طرح انجام 
شده بود كه شوراى دوره چهارم بجنورد بدون 
اطالع به شــهردارى، قرارداد را باطل كرد و 

ساخت آن سازه تاكنون متوقف باقى ماند.
وى با بيان اينكه اين تصميم شــوراى چهارم 
سبب شد مردم بجنورد و مسافران عبورى از 

استان در اين چند سال با چهره نامطلوبى از 
اين ميدان روبه رو شوند، ادامه مى دهد: در اين 
چند سال شاهد حاشيه سازى براى اين ميدان 
بوديم، چرا در اين مدت كه من شهردار نبودم 
براى ميدان كارى نشد؟ در آن زمان به سبب 
بداخالقــى ادارى، طرحى كه قــرار بود نماد 
زيباى شهر باشــد، متوقف و خسارت زيادى 

به بيت المال تحميل شد.
وى مى گويــد: در واقــع المان ميــدان امام 

رضا(ع) به علت لجبازى اجرايى نشد.
براتيــان مى افزايد: به دليــل اينكه وضعيت 
مالى شــهردارى مناسب نيســت، در همان 
روز نخســت معارفه، براى اينكه چهره زشت 
آن سامان يابد، فضاى سبز اجرا شد تا شكل 

ظاهرى ميدان اصالح شود.

  طرح 2/5 ميلياردتومانى
وى مى افزايد: طرحى كــه قرار بود با هزينه 
كرد 800 ميليون تومــان در آن زمان انجام 
شود هم اكنون به 2/5 ميليارد تومان رسيده 
است و آيا هم اكنون شهردارى با اين وضعيت 
مالى توان اجراى اين طرح را خواهد داشت؟

براتيان ادامه مى دهد: افرادى كه سبب شدند 
با ارائه داليل غيرمنطقــى اين طرح اجرايى 

نشود بايد پاسخگوى مردم باشند.
وى با تأكيد بر اينكه به طور قطع اجراى اين 
طرح با 99 ميليارد تومان بدهى شــهردارى 
در اولويت قرار ندارد، اظهار مى كند: اين طرح 
اجرايى خواهد شــد، اما در نقطه اى ديگر از 
شهر كه در حوالى كشــتارگاه دام قديم قرار 

دارد.

طرحى كه قرار بود با 
هزينه كرد 800 ميليون 

تومان در آن زمان انجام 
شود هم اكنون به 2/5 

ميليارد تومان رسيده است 
و آيا هم اكنون شهردارى 
با اين وضعيت مالى توان 

اجراى اين طرح را خواهد 
داشت؟

بــرش
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آب و �وا
  هواى امروز مشهد هم صاف تا 

قسمتى ابرى
قدس: اداره كل هواشناسى خراســان رضوى اعالم كرد:با 
بررسى نقشه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى هواشناسى 
طى 24 ساعت آينده با فعاليت سامانه ناپايدار جوى بر روى 
اســتان افزايش ابرناكى و سرعت وزش باد و در غالب نقاط 
اســتان بويژه نواحى غربى و جنــوب غربى بارش باران (در 

نواحى سردسيربارش برف ) دور از انتظار نمى باشد. 
هواى امروز مشهد هم صاف تا قسمتى ابرى همراه با افزايش 
شــدت باد پيش بينى مى شــود. حداقل و حداكثر دماى 

مشهد هم به ترتيب 1- و 15 درجه سانتيگراد خواهد بود. 

��اسان �ما�ی
  تمديد مهلت نام نويسى آزمون 
سراسرى «حفظ و مفاهيم قرآن» 

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خراسان شــمالى، از تمديد مهلت نام نويسى در 

آزمون سراسرى حفظ و مفاهيم قرآن كريم تا 6 بهمن خبر داد.
رضا رضايى با اشاره به درخواست هاى مكرر فعاالن قرآنى استان، 
گفت: زمان نام نويسى در آزمون تمديد و تعداد ثبت نام كنندگان 
كه از هجدهم آذرماه آغاز شده، تاكنون به 1450 نفر رسيده كه 

در سايت www.quranedu.ir نام نويسى كرده اند.
وى اظهار داشت: اين آزمون در موضوعات «حفظ قرآن كريم»، 
«ترجمه و مفاهيم قــرآن كريم»، «معارف اهل بيت(ع) و انس 
با قرآن كريم» و در 24 رشــته حفظ از يك جزء تا كل قرآن 
كريم، مفاهيم قرآن كريم، معارف اهل بيت(ع)، مفاهيم نهج 
البالغه، مفاهيم صحيفه سجاديه و مفاهيم خطبه فدكيه برگزار 
مى شود. آزمون حفظ و مفاهيم قرآن كريم، دهم اسفند سال 

جارى در خراسان شمالى برگزار مى شود.

در خراسان شمالى برگزار مى شود
  اجراى 400 برنامه فرهنگى و ورزشى 

در دهه فجر 
بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرســت معاونت فرهنگى و 
ســاماندهى امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان خراســان 
شمالى از برگزارى بيش از 400 برنامه فرهنگى و ورزشى در 

دهه مبارك فجر در خراسان شمالى خبر داد.
امان اهللا فيروزه در چهاردهمين جلسه كميته تخصصى ستاد 
ساماندهى امور جوانان استان با محوريت برنامه هاى دهه فجر و 
انتقال دستاوردهاى انقالب به نسل جوان را از مهم ترين وظايف 
كميته دهه فجر ورزش و جوانان عنوان كرد و گفت: به دنبال 
ارتقاى هويت دينى و ملى با برگزارى برنامه هاى متنوع فرهنگى 
و ورزشى هستيم و در همين راستا برنامه هاى متنوع فرهنگى و 

ورزشى در سطح استان در اين ايام برگزار خواهد شد.
محبوبه مرحمتى، رئيس گروه هماهنگى امور بانوان اداره كل 
ورزش و جوانان اســتان نيز در اين نشســت از برگزارى 59 

مسابقه ورزشى در سطح استان خبر داد.
مصيب اكبر زاده، رئيس گــروه ورزش هاى همگانى نيز در اين 
نشست ضمن اشاره به برگزارى المپياد ورزشى در سطح استان 
گفت: المپياد ورزشى خراسان شمالى در 10 رشته انفرادى، تيمى 

و بازى هاى بومى و محلى در دهه فجر برگزار خواهد شد.

 نوجوانان و جوانان ما با تلگــرام و اينترنت به اندازه كافى 
سرگرم هستند كه مخابرات با طرح هاى رايگان خود از ساعت 
سه بامداد تا هفت صبح آنان را به بى خوابى و انواع بيمارى ها 

مبتال مى كند، لطفاً چاره اى بينديشيد. 7109...915
 آقاى معاون مالى وادارى شهردارى! لطفاً پاسخگو باشيد چرا 
سيستم كارى تومناطق شهرى مشهد ظالمانه است؟ اگرتفاوتى 
بيــن كار درمناطق پيرامونى با انبوهى ازمشــكالت بامناطق 
برخوردار نيست، چراجابه جايى نيرو بين اين مناطق اين قدر 
ســخت است وكســى حاضر به جابه جايى نيست؟ شايد اگر 
آن150هزارتومان كه بنا بود به كاركنان مناطق كم برخوردار 

بدهند را مى دادند، شرايط فرق مى كرد. 7304...938 
 آقايان، مسئوالن! خواهشمنديم يك فكرى براى بازار آشفته 
اين روزها بكنيد، نگذاريد شب عيد شرمنده خانواده هايمان 
بشويم، مگر بدكارى مى كنيم از راه حالل خرج زندگى مان را 

درمى آوريم، به خدا ما هم مردم همين مملكتيم.
جمعى از كاسب هاى خيابان عبادى ، 5830...915 

 پليس محترم اماكن! آيا تا به حال نظارت دقيقى بر تاالرهاى 
سطح شهر مشهد داشته ايد.عده اى از افاغنه سودجو مديريت 
ايــن اماكن را بر عهده گرفته انــد و پول هاى كالنى به جيب 
مى زنند، آيا اجاره كردن مجوز توســط اين افراد منع قانونى و 
تعقيب قضايى ندارد، تاالرهاى مناطق طالب و گلشهر و پنجتن 

نمونه بارزى از اين معضل جديد است. 7114...915 
 از مسئوالن ســؤال كنيد چرا جاده فريمان به سمت كله 
مناروژرف را آسفالت نمى كنند؟ مگر مردم روستا با شهر فرق 
دارند كه بعد از گذشت 38سال از پيروزى انقالب هيچ مسئولى 

حتى يك بار از اين جاده بازديد نداشته. 2617...935

  2000 اصله درخت كاج در بيرجند 
قطع شد

بيرجند- خبرنگار قدس: مديرعامل ســازمان پارك ها و 
فضاى ســبز شهردارى بيرجند گفت: طى چند سال گذشته 
2400 اصله درخت از مجموعه «پادگان آموزشى 04» بيرجند 
قطع شده است و بيش از 300 درخت خشك و 640 درخت 

در حال حاضر در اين منطقه سبز هستند.
مجتبى انصارى در جلســه شوراى شــهر بيرجند در زمينه 
درختــان كاج  «پادگان 04» بيرجند اظهار داشــت: وضعيت 

درختان كاج در اين منطقه نگران كننده است.
وى افزود: بخشى از اين درختان در اختيار راه و شهرسازى و 
بخشى در اختيار مركز 04 است و تعداد زيادى از آن ها خشك 
شده اســت. مديرعامل ســازمان رفاهى تفريحى شهردارى 
بيرجند گفــت: يكى از اقدام هايى كه انجام داديم 500 تانكر 

آبرسانى بود تا درختان موجود از خشك شدن نجات يابند.
انصارى افــزود: در مركز 04 بيرجند در مجموع 2410 اصله 
درخت قطع شده، بيش از 300 درخت خشك و 640 درخت 

در حال حاضر سبز هستند. 
وى بيان كرد: آب منطقه اى استان دو حلقه چاه در محدوده 
پادگان دارد كه بايد تا قبل از اينكه كار از كار بگذرد، اين دو 
چاه فعال شود چراكه درختان كاجى كه قطع شده در يكى از 

طاليى ترين نقاط شهر قرار داشته است.

  غرامت هاى بخش كشاورزى 
خراسان جنوبى پرداخت مى شود

بيرجند- خبرنگار قدس: معاون خدمات بيمه كشــاورزى 
خراســان جنوبى گفت: با توجه به تأمين اعتباراتى كه انجام 
شده در بهمن ماه ســال جارى غرامت هاى بخش كشاورزى 

استان پرداخت مى شود.
جــواد غنچــه در همايــش كشــاورزى و اقتصادمقاومتــى 
خراســان جنوبى با بيان اينكه 70 درصد خســارت ها به علت 
خشكسالى و سرمازدگى ايجاد مى شود، افزود: كمبود آب از 30 
سال گذشته به عنوان تهديد امنيتى در كشور مطرح شده است.

وى با بيان اينكه حدود 150 محصول در كشور و 50 محصول 
در استان تحت پوشش بيمه اى هستند، گفت: ساليانه 1300 

ميليارد تومان اعتبار براى صندوق كشاورزى تعيين مى شود.
معاون خدمات بيمه كشاورزى خراسان جنوبى افزود: صندوق 
در سال زراعى گذشته به دليل كم تعهدى، غرامت كشاورزان 
را دير پرداخت كرد و اين امر سبب شد، جامعه دامدارى ضرر 

كنند.
غنچه عنوان كرد: صندوق نيز به دليل داشــتن وابستگى به 
اعتبارات دولتى و پرداخت ديرهنگام اين اعتبارات، غرامت هاى 
بخش كشاورزى را دير پرداخت مى كند و اين تأخير موجب 

شده، توليدكننده از صندوق بيمه فاصله بگيرد.
وى با بيان اينكه بايد ميزان ســهم برى اســتان از صندوق را 
افزايــش دهيم، تصريح كرد: صندوق چهار برابر حق بيمه به 

كشاورزان غرامت پرداخت مى كند.

  بسيج خراسان جنوبى از 10 دهستان 
محروميت زدايى مى كند

مهر: جانشين فرمانده ســپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى 
گفت: محروميت زدايى از 10 دهســتان در دستور كار بسيج 

خراسان جنوبى قرار گرفته است. 
صفر على اســماعيلى گفت: حدود 400 مهندس كشــاورز 
بســيجى داريم كه اگر 50 درصد آنان نيز در كنار كشاورزان 
قرار گرفته و يارى گر آنان باشــد بخش كشــاورزى ما رونق 

بيشترى مى گيرد.
وى بيان كرد: براى ما ماندن مردم در روســتاها بسيار حائز 
اهميت است چرا كه خالى شدن روستاهاى مرزى يك تهديد 

امنيتى محسوب مى شود.
جانشين فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى ادامه داد: 
در خراسان جنوبى آباد سازى 10 دهستان از محروميت زدايى 
در دســتور كار بسيج قرار گرفته اســت و همچنين بسيج 
ســازندگى نيز در راستاى اشــتغال زايى در مناطق محروم 

برنامه هاى ويژه اى دارد.
اسماعيلى با گاليه از اجرايى نشدن مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى، 
افزود: اقتصاد مقاومتى بايد از شــعار خارج شده و در عرصه 

عمل به صورت محسوس ديده شود.

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

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

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

جغتاى - خبرنــگار قدس   نماينــده مردم 
شهرســتان هاى ســبزوار،جغتاى، جوين،خوشاب 
و داورزن در مجلــس شــوراى اســالمى درجمع 
خبرنــگاران جغتاى درپاســخ به پرســش يكى از 
خبرنگاران درمورد بودجه اســتان خراسان رضوى 
گفت: بودجه ســال آينده بودجه رياضتى اســت و 
مسئوالن به مردم وعده هايى ندهند كه قابل عمل 
شدن نباشد؛ چرا كه وقتى اين وعده ها عملى نشوند، 

مردم نسبت به نظام بدبين خواهند شد.
مقصودى درادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس 
درباره عدم انتخاب استاندار خراسان رضوى گفت: 

آنچــه كه ما از دولت انتظار داشــتيم، تعامل با مجمع نمايندگان بود كه متأســفانه 
اين تعامل وجود ندارد. عضو مجمع نمايندگان استان ادامه داد: وزير كشوردرانتخاب 
همه اســتانداران در مصاحبه ها صحبت از تعامل مى كند، ولى درعمل قضيه برعكس 

است واختيارى از خود ندارد و انتخاب استانداران با 
نظر گروه ها و جريان سياسى همسو با رئيس جمهور 

است.
وى گفت:در مورد انتخاب استاندارخراســان رضوى 
سه موضوع مطرح است: يك؛ ماندن استاندار فعلى 
كــه بنده با اين شــرايط و اين تيم سياســى و اين 
بحران هاى اســتانى مخالف ماندن آقاى رشــيديان 
هســتم؛ چرا كه دراين چهارســال با مديريت وى 
خراســان رضوى پس رفت كرد. دوم اينكه مجمع 
نمايندگان برانتخاب يك خراسانى براى سكاندارى 
اســتاندارى تأكيد دارد و سوم يك گزينه است كه 

خارج از اين موارد مطرح شده است.
وى درمــورد مديران پروازى در جغتاى گفت: متأســفانه اين موضوع تنها مربوط به 

جغتاى نيست و درهمه جاى اين كشور است.

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى:

بودجه سال آينده رياضتى است

نظرات مردم را در تصميم گيرى ها 
دخالت دهيم

مه والت -خبرنگار قدس: سرانجام پس از پنج ماه از 
شروع بكار شوراى پنجم، شهردار فيض آباد معرفى شد.
در اين جلسه كه قربانى، مدير كل دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى خراسان رضوى حضور داشت، جواد 

جعفرى به عنوان شهردار فيض آباد معرفى شد.
مديركل دفتر امور شهرى استاندارى خراسان رضوى در 
اين مراسم گفت: امروز يكى از دغدغه هاى مهم شورا و 
شهردارى درآمد پايدار است و آن هم از مديريت صحيح 
اقتصادى حاصل مى شود و شهرداران هم بايد براى ايجاد 

فضاى اقتصاد مقاومتى شرايط را فراهم كنند.
وى همچنين بر شفاف ســازى امور، گزارش دهى به 
مردم و برگزارى جلســات علنى تاكيد كــرد و افزود: 
مشــاركت مردمى نبايد در بعد مالى خالصه شود؛ چرا 
كه مشاركت امرى دو سويه است و در تصميمات بايد از 
افكار عمومى استفاده كنيم و نظرات مردمى و نخبگان 
را در تصميم گيرى ها و تصميم سازى ها دخيل نماييم  
و در تمام پروژه ها داشتن پيوست اجتماعى و فرهنگى 

نياز است.

در مراسم معارفه شهردار فيض آباد عنوان شد

ضرورت تبادل فرهنگى ميان 
نيشابور و حيدرآباد پاكستان

نيشابور- خبرنگارقدس: هنرمندان نيشابورى مى توانند 
به عنوان سفيران فرهنگى جمهورى اسالمى ايران ارتباطات 

بين فرهنگى كشورمان با ديگر كشورها را تقويت كنند.
رئيس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر نيشابور 
اظهاركــرد: ضرورى اســت تا با توجه به پيشــينه غنى 
فرهنگى و تاريخى نيشابور و شهر حيدرآباد پاكستان بستر 

الزم براى تبادل فرهنگى ميان اين دو شهر فراهم شود.
مجتبى بارى گفت: نيشابور عالوه بر مشاهير نام آورى، در 
حال حاضر نيز از هنرمندان برجســته اى برخوردار است 
كه مى توانند به عنوان ســفيران فرهنگى ايران ارتباطات 

فرهنگى كشورمان با ديگر كشورها را تقويت كنند. 
وى خاطرنشان كرد: در اين همين چارچوب و با توجه به 
تجربه موفق حضور استاد عليرضا قدميارى مجسمه ساز 
برجسته نيشــابورى در پاكستان در نظر داريم تا چنانچه 
تفاهم الزم حاصل شود از طريق نصب مجسمه مشاهير، 
پيمــان خواهرخواندگى و برنامه هــاى علمى - فرهنگى 
مشــترك، زمينه را براى تبادل فرهنگى موثر بين اين دو 

شهر به وجود آوريم.

رئيس كميسيون فرهنگى شورا مطرح كرد

كوچ 12هزار كلنى زنبور عسل از 
نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس شبكه دامپزشكى 
شهرســتان نيشــابور از انتقــال بيــش از 12 هزار 
كندوى زنبور عسل از شهرستان نيشابوربه استانهاى 

گرمسيرخبرداد.
دكترعلى سليمانى اظهاركرد: همه ساله با شروع فصل 
سرما زنبورداران جهت بهره بردارى از تغذيه طبيعى 
زنبورهاى خود را به اســتانهاى هرمزگان، بوشــهر، 
فارس،  خوزستان، مازندران و گلستان كه داراى آب 
و هواى گرم و معتدل مى باشــند؛ پس از انجام نمونه 
گيرى و آزمايشات الزم با اخذ مجوز بهداشتى حمل 

از دامپزشكى كوچ مى دهند.
وى افــزود: بيــش از 12 هزار كندوى زنبور عســل 
شهرســتان  نيشابور به اســتان هاى گرمسير انتقال 

يافته است.
رئيــس شــبكه دامپزشــكى نيشــابورتصريح كرد: 
شهرستان نيشــابور با بيش از 20 هزار كندوى زنبور 
عسل و توليد ساليانه حدود 150 تن عسل رتبه سوم 

استان را دارا مى باشد.

 رئيس شبكه دامپزشكى عنوان كرد

  مهلت ارسال آثار به جشنواره 
بين المللى خوشنويسى آيات تمديد شد

قدس: معاون قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
خراسان رضوى از تمديد مهلت ارسال اثر به جشنواره بين المللى 
خوشنويسى آيات خبر داد و اظهار كرد: بر اساس فراخوان اعالم 
شده مهلت ارسال اثر به اين جشنواره يكم بهمن ماه امسال بوده 

است كه اين مهلت تا 15 اسفندماه سال جارى تمديد شد.
وى تصريح كرد: بنا بر تصميم جلســه ســتاد برگزارى اين 
جشــنواره و با توجه به استقبال گسترده و تماس هاى مكرر 
عالقه مندان در داخل و خارج ارســال آثار در روزهاى پايانى 

تصميم گرفته شد اين جشنواره تا 15 اسفندماه تمديد شود.
وى ادامه داد: مرحله اول داورى اين دوره از جشنواره 18 اسفندماه 
ســال جارى خواهد بود. وى با بيان اينكه جشنواره خوشنويسى 
در پنج رشته خطوط نستعليق، ثلث عادى، نسخ ايرانى، شكسته 
نستعليق و نســخ عربى برگزار مى شود، اضافه كرد: هنرمندان و 
عالقه مندان براى شــركت در اين جشنواره مى توانند آثار خود 
را به پايگاه اينترنتى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان 
رضوى به آدرس  khrz.farhang.gov.ir و يا به آدرس پست 
الكترونيكى(ايميل ) farhangmail.ir@khrz۱ ارسال كنند.

  حمل ونقل جاده اى جوين مانند توپ 
فوتبال در حال گردش است

جوين- خبر نگارقدس: در يك نشست صميمى مردم جوين 
با رمضانعلى سبحانى فر، نماينده مردم جوين، جغتاى، سبزوار، 

داورزن و خوشاب مشكالت شهرستان جوين بررسى شد. 
يك عضو شــوراى شهر نقاب در اين مراسم گفت: بر اساس يك 
توافق بين شهردارى نقاب و حمل و نقل جاده اى خراسان رضوى، 
شهردارى متعهد به ساخت كمربندى شهر نقاب شد و به تعهداتش 
عمل كرد، درمقابل حمل و نقل جاده اى خراسان رضوى موظف 
به آســفالت بلوار امام رضا(ع) بود، كه تاكنون به تعهداتش عمل 
نكرده است. منجى فر از نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى 
درخواست كرد حداقل مقدارى قير براى آسفالت خيابان هاى شهر 

نقاب كه بعد از سه دهه هنوز خاكى است، اختصاص يابد. 
محمد ميمرى، يكى از معتمدان جوين گفت: اداره حمل ونقل 
جاده اى جوين مانند توپ فوتبال بين سبزوار، اسفراين، مشهد 

و اخيراً زير مجوعه شهرستان جغتاى شده است. 
محمود ماليجردى يكى ديگر از شــهروندان نقابى نيز گفت: در 
جوين 10 نفر دياليزى وجود دارد كه بعضاً تحت پوشش كميته 
امداد هستند و بايد هفته اى دو الى سه بار با هزينه هاى سنگين 
به شهرستان هاى مجاور رفت و آمد كنند. مگر يك دستگاه دياليز 

چقدر قيمت دارد كه بايد اين گونه با جان مردم بر خورد كرد. 
در پايان اين نشست ســبحانى فر، نماينده مردم درمجلس 
شــوراى اسالمى تأكيد كرد: دراجراى تغييرات به وجود آمده 
درحوزه راه و شهرسازى، بعضى حوزه هاى حمل ونقل جاده اى 
در يكديگر ادغام شده، ولى باتوجه به حساسيت هاى موجود در 

منطقه پيگير چارت سازمانى براى شهرستان جوين هستيم. 
وى افزود: براى ساير موارد اعالم شده تالش مى كنم، خواسته 

مردم را با جديت به گوش مسئوالن برسانم.


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

