
فرصت هاى گردشگرى همراه با برف ها آب مى شود شهر نمونه گردشگرى يزد فاقد هتل مناسب است
ضرورت تقويت زيرساخت هاى گردشگرى زمستانى در اردبيل  ابركوه خالى از زيرساخت

اردبيل در كنار آب هاى معدنى كه سرعين 
مســافرانش را براى حضور وسوسه مى كند، 
اســتان اردبيــل در پهنــه جغرافيايى خود 
بسيارى  زمستانى  گردشگرى  پتانسيل هاى 
دارد. بااين وجود 15 قلــه باالى 3000 متر، 
پيســت اســكى آلوارس در كنار تله كابين 

فندقلو و اندبيل ...

يزد  شهر تاريخى يزد از روزى كه جهانى 
شد، همه نگاه ها را به سمت خود خيره كرد. 
تقويت زيرساخت هاى گردشگرى نه تنها در 
خود يزد بلكه در شهرستان ها ضرورى است، 
ولى متأســفانه در بسيارى از شهرستان هاى 
اســتان كه همگى داراى جاذبه گردشگر ى 
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 مسجد تاريخانه دامغان 
نيازمند حمايت ويژه

ايرنا: مسجد تاريخانه يا چهلستون، يكى از چهار مسجد 
گنبدى دنيا، از قديمى  ترين بناهاى پس از اســالم در 
ايران و نماد شــهر دامغان در استان سمنان است كه 
حفظ آن نياز به مرمت و توجه ويژه مسئوالن امر دارد.

اين مسجد نمونه  بسيار زيبا و كامل كه از مساجد قرون 
اوليه  اسالمى در ايران است از ديرباز مكانى مقدس بوده 
كه در آن آتشــكده اى به نام «تاريخانه» (خانه  آتش) 
بنا كرده بودند. هنگام ســاخت اين مســجد از بقاياى 
به جا مانده از آن آتشــكده كه استحكام خوبى داشته، 
در اجراى نقشه  مسجد استفاده شده و تغييراتى نظير 
ساخت شبستان و محراب در آن اعمال كردند كه داراى 

ستون هاى زيادى است.
اين بناى تاريخى يك ظرفيت و ســرمايه اقتصادى و 
گردشگرى محسوب مى شود و داراى اهميت بسيارى 
است كه بايد با برنامه ريزى اصولى از اين ظرفيت براى 
توسعه اين صنعت و اشتغال زايى در منطقه نهايت بهره 

را برد.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
دامغان، تاريخانه را از اولين مساجد صدر اسالم ذكر كرد 
و گفت: اين مســجد به عنوان نماد ارزشمند آموزشى 
و مذهبــى و نماد تاريخ در قلب شــهر دامغان بوده و 
داراى بناهاى فراوانى در اطراف اســت كه در گذشته، 
محل تدريس حقوق، فقه و دروس اسالمى و همچنين 

پرستش خداى يگانه بوده است.
معصومه داووديان به ضرورت حفظ اين بناى تاريخى 
اشــاره و اضافه كرد: در سال جارى تاكنون مبلغ 160 
ميليون تومان و در سال هاى گذشته نيز هر ساله 50 تا 
60 ميليون تومان هزينه از محل اعتبارات استانى و ملى 

هزينه مرمت اين مكان شده است.
وى تصريح كرد: اعتبار هزينه شــده در اين مســجد 
صرف پى ســازى، پى بندى، ساخت ستون ها، ريزش 
گچ ها، تجديد كاهگل و سيمگل و سبك سازى گنبدها 

مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
دامغان مهم ترين خواسته خود را ثبت جهانى تاريخانه 
ذكــر كرد و افزود: اميدواريم با همكارى ســازمان ها و 
ادارات مختلف، اطراف اين مسجد كه همچون نگينى 
در دامغان است، آزادسازى شود تا درخشش آن بيشتر 

نمايان شود.
وى يادآور شد: يكى از خواسته هاى جدى ما، توجه 
بيشتر به آثار تاريخى شهر دامغان است كه با قدمت 
باالى 1000 ساله نيازمند تخصيص اعتبار و مرمت 

هستند.

  صنعتى براى افزايش درآمد 
در روستا

مهر: صنايع دســتى در اســتان ايالم با صادرات 7/6 
ميليون دالرى در ســال هاى اخيــر به عنوان صنعتى 
درآمدزا و تأثيرگذار در رشــد اقتصادى روســتاييان و 
عشاير بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در 
بين صنايع دستى، گليم نقش برجسته نيز نامى آشنا در 

استان و كشور بوده و حتى آوازه جهانى دارد.
انواع صنايع دستى را مى توان به صنايع دستى جامعه 
عشايرى، صنايع دستى جامعه روستايى و نيز صنايع 
دستى جامعه شهرى تقسيم كرد. صنايع دستى استان 
ايــالم با تاريخ غنى و پرفراز و نشــيب خود قســمت 
عمده اى از احتياجات منطقه را تأمين كرده و مازاد آن 

به خارج از استان صادر مى شود.
البته اين صنعت با توجه به رشد و توسعه در كشور، در 
اســتان ايالم كماكان مانند ديگر صنايع تحول زيادى 
پيدا نكرده اســت كه علت اصلى اين امر نبود حمايت 

مالى و نبود امكانات مالى پيشه وران است.
اســتان ايالم در ســال هاى اخير به جهت ويژگى هاى 
اجتماعى و فرهنگى اســتعداد خوبى در رشــد توليد 
صنايع دســتى از خود نشــان داده است، اختراع هنر 
گليم نقش برجسته از سوى يك بانوى ايالمى مهم ترين 
رويداد فرهنگى و صنعتى اســتان ايالم است كه نشان 
دهنده مستعد بودن جوانان ايالمى در توليد و يا اختراع 

صنايع دستى جديد و معرفى آن به جهان است.
نورالدين محسنى معاون صنايع دستى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان ايالم اظهار 
داشت: در اســتان ايالم 32 رشته فعال صنايع دستى 

وجود دارد.
وى گفت: مشــكلى كه در حوزه صنايع دســتى با آن 
روبه رو هســتيم در بحث فــروش محصوالت صنايع 
دستى اســت كه جايگاه خود را در كشور و به تبع در 

سطح جهان پيدا نكرده است.
وى افزود: در رشــته فعال صنايع دستى استان تنوع 
محصوالت وجود دارد، اما متأسفانه در راستاى فروش 
محصوالت با مشــكل روبه رو هســتيم زيرا سهم ما از 

بازارهاى صنايع دستى جهان روزبه روز كمتر مى شود.
وى ادامه داد: در حــال حاضر توليد كنندگان صنايع 
دســتى هم به عنــوان توليد كننده و هم فروشــنده 
محصول هســتند كه خود اين بــه عنوان يك معضل 
به شــمار مى رود. توليد كنندگان نبايد دغدغه فروش 
محصول را داشته باشند كه در استان اين مشكل وجود 
دارد. اكثر كارگاه داران و فعاالن حوزه صنايع دستى ما 
يا خانم هاى خانه دار و يا افرادى هستند كه توان مراجعه 

به شهرهاى ديگر براى بازاريابى محصول ندارند.

بوشهر اســتان بوشهر به سبب داشتن ظرفيت 
مهم مواد معدنى، دسترسى به آب هاى آزاد، انرژى 
ارزان و نيروى انسانى توانمند و ماهر زمينه مناسبى 
براى سرمايه گذارى در بخش صنايع معدنى دارد، 
اما به نظر مى رسد برخى مشكالت سد راه شكوفايى 
ايــن ظرفيت ها بوده و نه تنهــا فعاليت واحدهاى 
معدنى در اشتغال سهمى نداشته است، بلكه خود 

دچار ركود و افزايش تعداد بيكاران شدند.
در حالى اســتان بوشهر با داشــتن ظرفيت هاى 
توليدى و اشتغال زايى در حوزه معادن، نفت و گاز 
و پتروشيمى، انرژى هسته اى، تجارت و بازرگانى، 
گمرك و بندر، صيادى و آبزى پرورى و كشاورزى 
به عنوان يكى از استان هاى پايلوت اجراى طرح هاى 
اقتصاد مقاومتى محسوب مى شود، طبق آمار نرخ 
بيكارى در اين استان از سال گذشته تاكنون با رشد 

سه درصدى روبه رو بوده است! 

 مشكالت پيش رو
بوشهر طى سال هاى اخير با صادرات مواد معدنى 
چون سنگ گچ، ســيمان و كلينكر، شن و ماسه 
به بازار هــاى بين المللى بويژه كشــورهاى حوزه 
خليج فارس، توانســته تا حدى در مســير ايجاد 
زنجيره ارزش افــزوده پيش رود.بــا اين  وجود به 
دليل برخى محدوديت هاى موجود بر سر راه اين 
صنعت، سود اقتصادى و اجتماعى حاصل از فعاليت 
معادن با ظرفيت هاى موجود تناسبى ندارد. برخى 
كارشناسان نبود پايانه صادراتى مواد معدنى را يكى 
از مهم ترين مشــكالت پيش روى معادن اســتان 
بوشهر دانســته اند كه موجب شده تا اين صنعت 
مهم و اشتغال زا درخطر ركود و نابودى قرار بگيرد. 
ضرورتى كه رئيس اتاق بازرگانى استان بوشهر آن را 

حلقه مفقوده معادن استان عنوان مى كند.
محمد عبادى، يكى از فعاالن معدن در اين رابطه 
بابيان اينكه پايانه صادراتى مواد معدنى براى استان 
بوشهر حياتى است، مى گويد: تاكنون فرصت هاى 
بســيار زيادى براى صادرات مواد معدنى از استان 
بوشهر ازدست رفته اســت و بايد هر چه سريع تر 
براى راه اندازى پايانه صادراتى مواد معدنى در استان 

بوشهر اقدام شود.
وى با اشــاره به اينكه هم اكنون امكانات صادرات 
برخى از محموله ها را در اســتان بوشــهر نداريم، 
مى افزايد: بايد پايانه با استاندارد بين المللى ايجاد 
شــود كه كشتى هاى بزرگ باالى 50 هزار تن نيز 

بتوانند بارگيرى كنند.

 131 معدن غيرفعال است
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
بوشهر در اين رابطه مى گويد: در حال حاضر تعداد 
225 معدن داراى بهره بردار در اين استان، 94 واحد 
فعال و 131 واحد غيرفعال اســت كه با استفاده از 
ظرفيت قانون فرصت تعطيلى موقت گرفته اند. سيد 
حسين حسينى محمدى مى گويد: تعداد 75 پروانه 
بهره بردارى معدن در استان بوشهر باطل شده و 65 

معدن نيز بدون بهره بردار است كه 
به مزايده گذاشته شده است.

وى اضافه مى كند: شهرستان هاى 
دشتستان و دشــتى بيشترين و 
بوشــهر و گناوه كمترين معادن 
اســتان بوشــهر را در خود جاى 
دادنــد.وى بيان مى كنــد: اكنون 
17 معدن رودخانه اى در اســتان 
بوشهر فعال اســت كه بيشتر در 
شهرستان دشتى، دشتستان و جم 

واقع هستند.

 موانع سد راه معدن كاران 
كرد:  اضافه  محمدى  حســينى 
اســتان  موادمعدنى  كــم  تنوع 
فعاليت هاى  كاهــش  بوشــهر، 

طرح هاى عمرانى و ساخت وساز مسكن، كمبود 
زيرســاخت ها و نپذيرفتن پروانــه بهره بردارى 
معــادن به عنوان وثيقه نزد بانك ها براى دريافت 
تســهيالت از عمــده موانع فــراروى واحدهاى 

معدنى استان بوشهر است.
وى بابيان اينكه معادن استان بوشهر در طبقه اول 
قرار دارند، اظهار داشت: طرح مطالعاتى اكتشافات 
مواد معدنى طبقه دوم در زمينه بيتومين و فسفات 
از سال گذشــته در معادن شهرستان هاى دشتى 
و دشتستان آغازشــده كه انتظار مى رود تا پايان 

بهمن ماه به اتمام برسد.
وى بيان مى كند: معادن شــورآب دريايى استان 
بوشــهر نيز به ميزان 2000 هكتار در ديلم استان 
بوشهر شناسايى شــده كه اكنون سرمايه گذار آن 
وجود دارد، ولى با اين حال به دنبال سرمايه گذارى 
هستيم كه كل ليتيم و ساير عناصر داراى ارزش در 

سرمايه گذارى آن ديده شود.

 راه دسترسى 
نخستين اولويت

اســتان  معدن  خانــه  رئيس 
بوشــهر بابيان اينكه بهره ورى 
نيازمند  صنعــت  بخــش  در 
سرمايه گذارى، ايجاد زيرساخت 
و تأميــن نيازهايى ازجمله راه 
دسترسى است، اظهار مى كند: 
زيرساخت هاى معادن استان در 
زمينه هايى ازجمله برخوردارى 
از آب موردنياز و بهسازى جاده 

دسترسى نياز به تقويت دارد.
ســيروس دهقانى با اشاره به 
اينكه راه دسترسى از ملزومات 
يك واحــد معدنى به شــمار 
مى رود، تأكيــد مى كند: يكى 
ديگر از مشكالتى كه پيش روى معدن كاران قرار 
دارد سهميه اختصاصى آب است كه در حال حاضر 
ميزان آبى كه شــركت آب منطقه اى براى معادن 
اســتان لحاظ كرده، پاسخگوى نياز آن ها نيست و 
درصورتى كه برداشت آب از ميزان تعيين شده فراتر 

رود نيز با جريمه هاى سنگينى همراه مى شوند.
رئيس خانه معدن استان بوشهر مى افزايد: در حال 
حاضر 220 پروانه بهره بردارى در اســتان بوشهر 
وجود دارد كه از اين شــمار تنها 41 درصد آن ها 
فعال هستند.دهقانى با اشاره به اينكه مواد استان 
بوشهر بيشتر از نوع طبقه يك (مصالح ساختمانى) 
كه شامل ســنگ الشه ســاختمانى، گچ، سنگ 
آهنگ و واريزه كوهى است و در بخش ساختمانى 
مورداستفاده قرار مى گيرد، يادآورمى شود: در اين 
چند سال با ركود ساخت وساز ساختمان در استان 
بوشــهر بازار مصرف معادن اســتان بوشهر نيز در 

وضعيتى نامطلوبى قرارگرفته است.

 افزايش نرخ بيكارى 
در حالى اســتان بوشــهر با داشتن ظرفيت هاى 
توليدى و اشــتغال زايى در حــوزه معادن، نفت 
و گاز و پتروشــيمى، انرژى هسته اى، تجارت و 
بازرگانى، گمرك و بندر، صيادى و آبزى پرورى، 
كشاورزى به عنوان يكى از اســتان هاى پايلوت 
مقاومتى محســوب  اقتصاد  اجراى طرح هــاى 
مى شود، طبق آمار نرخ بيكارى در اين استان از 
سال گذشته تاكنون با رشد سه درصدى روبه رو 

بوده است! 
طبــق آمارهــاى جهانى به ازاى هريك شــغل 
مســتقيم در بخش معدن 17شــغل وابسته و 
تكميلى در اين بخش ايجاد مى شــود كه نشان 
مى دهد، هدايت سرمايه ها به بخش معدن راهكار 
قابل تأملــى براى اشــتغال زايى و تحقق اقتصاد 

مقاومتى محسوب مى شود.
طبق گزارش هاى مركز آمار كشور، نرخ بيكارى 
در اســتان بوشهر در سال گذشــته 9/6 درصد 
اعالم شده كه در تابستان ســال 96 اين عدد با 
رشــدى سه درصدى به 12 درصد رسيده است! 
رقمى كه در ســال 84 حدود 5/7 اعالم شده و 
مســئوالن وقت كشــور با توجه به ظرفيت هاى 
اشتغال زايى اين استان در حوزه معادن و صنايع 
نفت و گاز آن را عددى بى تناســب و ناشــى از 
بى توجهى بــه ظرفيت هاى بالقوه اين اســتان 
دانســتند و كاهش اين نرخ بيكارى در يك بازه 
زمانى پنج ســاله را در دستور كار قراردادند. اين 
در حالى اســت كه بعد از گذشــت بيش از 10 
سال و با وجود افزايش تعداد صنايع و واحدهاى 
توليدى اين رقم از دو برابر گذشته و حاال 120 
هزار نفر از جوانان بومى اين اســتان جوياى كار 
هستند. افرادى كه 40درصد آن ها از تحصيالت 

دانشگاهى بهره مندند!

131 معدن استان از فعاليت بازماندند
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معادن بوشـهر در خواب زمستانى
«قدس» آثار مكمل هاى ورزشى را 

واكاوى مى كند

تندرشتى مرگبار

.......صفحه 4

131 معدن استان از فعاليت بازماندند

.......همين صفحه 

ابيانه ميزبان 
رالى گردشگرى 

خودروهاى 
تاريخى مى شود

مشهد با اينكه انتظار داريم با سوق دادن افراد به سمت ورزش 
ســالمت آن ها تضمين شود، اما در عمل مى بينيم وقتى ورزش به 
سمت حرفه اى شــدن پيش مى رود، با عواملى رو به رو مى شويم 
كه ديگر سالمت را تضمين نمى كند. باشگاه هاى ورزشى به عنوان 
مكان هايى كه در راســتاى سالمت افراد تأسيس مى شوند، اگر چه 
اين روزها افزايش يافته اند، اما به همان نسبت گزارش هايى مبنى بر 

ارائه مكمل هاى ...

با راه اندازى فاز نخست 
آب شيرين كن 

عطش بندرعباس 
برطرف مى شود

بندرعباس استان هرمزگان و شهر بندرعباس باوجود 
اينكــه در جوار منبع نامتناهى آب دريــا قرار دارد، اما 
ساكنان آن سال هاست كه تشنه مانده و در حسرت رفع 

كم آبى و بهره مندى از آب شرب سالم  هستند.
هرمزگان بيش از دو دهه اســت كه با خشكســالى و 
كم آبى دست وپنجه نرم مى كند و مسئوالن براى تأمين 
آب شرب نقاط مختلف استان دست به دامن سدهايى 
شدند كه حقابه مردم مناطق را به ساكنان ديگر شهرها 
برسانند؛ ازاين رو شهرستان هاى بندرعباس، بندر خمير 
و تمامى روســتاهايى كه در مسير انتقال آب از ميناب 
تــا بندر خمير قرار دارنــد از ذخيره آبى ميناب تغذيه 
مى شوند.رشد جمعيت شهرى در بندرعباس و افزايش 
فعاليت هاى بزرگ اقتصادى در هرمزگان موجب شده 
كه با حفر چاه هاى عميق ميزان برداشت ها از قنوات و 
دشت هاى اين استان افزايش يابد، اما اين روزها 23 هزار 
حلقه چاه، 340 چشــمه و قنات نيز پاسخگوى حجم 
مصرف نيســت و همچنان كم آبى سايه شوم خود را بر 

اين استان افكنده است...
.......صفحه 2 

.......صفحه 3

كاهش فعاليت هاى 
عمرانى و ساخت 

و ساز، كمبود 
زيرساخت و 

تسهيالت با سود 
سنگين از عمده 
موانع فراروى 

واحدهاى معدنى 
استان بوشهر است

بــرش



  بخش كشاورزى نقش كنترل 
بحران اقتصادى را دارد

خرم آباد- خبرنگار قدس: نماينده مردم لرســتان در 
مجلس خبــرگان با بيان اينكه كشــاورزى نقش كنترل 
بحران اقتصادى را دارد، گفت: اگر نگاه خود را معطوف به 
بخش كشاورزى كنيم در آن صورت در كنترل بحران هاى 

اقتصادى نقش تأثيرگذارى ايفا كرده ايم.
آيــت اهللا احمد مبلغــى در آيين تجليــل از برگزيدگان 
كشاورزى با اشاره به اينكه اولويت بخشيدن به كشاورزى، 
محيط زيســت را نيــز اولويت مى بخشــد، افزود: محيط 
زيســت اســتقرار ارزش هاى اخالقى را در بر دارد و نماد 

مبارزه با فقر است.
وى با بيان اينكه كشاورزى مقوله اى نيست كه نيم نگاهى 
به آن ببخشــيم و از كنار آن براحتــى عبور كنيم، ادامه 
داد: قداســت و قدســيت تنها مربوط به مكان هاى خاص 
نيست، براســاس منطق دين، كشاورزى يك امر مقدس 

بوده چراكه نشانه اى از نشانه هاى خداوند است.

  مطالبات پرستاران تا شهريورماه 
پرداخت مى شود

اردبيل: رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان اردبيل گفت: 
با قول وزير بهداشــت مطالبات پرســتاران تا شهريور ماه 
سال 97 پرداخت و تسويه خواهد شد تا بخشى از تأمين 

منابع معيشتى آن ها به انجام برسد.
قدرت اخوان اكبرى در مراســم گراميداشت روز پرستار، 
كمبود نيروى انســانى را در بخش پرستارى يادآور شد و 
گفت: اين كمبود و كســرى سبب شده است تا ما بشدت 
از لحاظ تأمين نيروى انســانى در مضيقه باشيم به طورى 
كه پرســتاران در چند نوبت مازاد كار پرستارى را انجام 

مى دهند.
وى با اشاره به اينكه در سه سال گذشته 650 نفر پرستار 
در دانشگاه علوم پزشكى اردبيل جذب شده اند، ادامه داد: 
به رغم اين جذب نيروى انسانى همچنان با كمبود پرستار 
روبه رو هســتيم كه اميدواريم با حمايت مسئوالن استانى 

نسبت به ترميم اين كمبود اقدام شود.
اخوان اكبرى بــا يادآورى اينكه در حــال حاضر 2500 
پرسنل پرســتارى در مجموعه دانشگاه و 2000 نفر نيز 
در بيمارســتان هاى مختلف فعاليت مى كنند، بيان كرد: 
اين پرســتاران به 120 هزار نفر بيمار بسترى در بخش ها 
و يك ميليون نفر مراجعات سرپايى در طول سال خدمات 

ارائه مى كنند.

  كاهش يك ميليون و 300 هزار تنى 
توليد علوفه در مراتع كشور

مشهد: مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزدارى گفت: توليد علوفه در مراتع كشور طى دهه 

اخير از 10,7 به 9,4 ميليون تن كاهش يافته است.
ابوالفضل ياورى در گفت و گو با خبرنگاران در مشهد افزود: 
با توجه به خشكسالى هاى چند دهه اخير، 50 ميلى متر 
كاهش بارندگى طى 50 سال گذشته در كشور ثبت شده 

كه موجب كاهش توليد علوفه شده است.
وى اظهار كرد: عالوه بر كاهش توليد علوفه، تأثيرات منفى 
بر كيفيت علوفه توليدى از جمله مسائل و مشكالتى است 

كه در دراز مدت حاصل مى شود.
وى گفت: خشكســالى و كاهش ميزان بارندگى در كشور 
پوشــش گياهى مراتع را با مشكالت فراوان روبه رو كرده 

و موجب بروز تنش هاى محيطى براى مراتع شده است.
ياورى با بيان اينكه هم اكنون ســطح مراتع كشور 74/8 
ميليون هكتار است، اظهار كرد: از اين ميزان 7/8 ميليون 
هكتار مراتع خوب، 21/9 ميليون هكتار مراتع متوسط و 

بقيه مراتع ضعيف از نظر پوشش گياهى هستند.
وى گفت: ارزش اقتصادى مراتع كشــور 75 هزار ميليارد 
ريال و ارزش زيســت محيطى مراتع نيــز چهار برابر اين 

رقم است.

  وجود 491 هكتار بافت فرسوده 
در خراسان جنوبى

بيرجند: مديركل راه و شهرســازى خراســان جنوبى با 
اشــاره بــه اينكه 491 هكتار بافت فرســوده در ســطح 
خراســان جنوبى وجود دارد، گفت: 225 هكتار سكونتگاه 
غيررســمى، 229 هكتــار محدوده تاريخــى كه مجموع 

مساحت ها افزون بر 1317 هكتار است.
مهــدى جعفــرى در ســتاد بازآفرينــى پايدار شــهرى 
خراسان جنوبى گفت: خراسان جنوبى با 151 هزار كيلومتر 
وســعت داراى جمعيت 862 هزار نفرى اســت و بيش از 9 
درصد وسعت كشور و 96 صدم درصد جمعيت كشور را دارد.

وى با اشاره به اينكه 11 شهرستان و 21 شهر در استان خراسان 
جنوبى وجود دارد، افزود: 21 شهر داراى طرح جامع است كه 

ابالغ شده و 16 شهر داراى طرح تفصيلى مصوب است.
مديركل راه و شهرســازى خراسان جنوبى بيان كرد: طرح 
تفصيلى 12 شهر استان با پيشرفت 70 درصدى در حال 
انجام اســت كه دو طرح تا پايان امسال و مابقى تا پايان 

سال 97 اجرا خواهد شد.

با راه اندازى فاز نخست آب شيرين كن 

عطش بندرعباس برطرف مى شود
��ر

بندرعباس   اســتان هرمزگان و شــهر 
بندرعبــاس باوجــود اينكه در جــوار منبع 
نامتناهى آب دريا قرار دارد، اما ســاكنان آن 
سال هاســت كه تشنه مانده و در حسرت رفع 
كم آبى و بهره مندى از آب شرب سالم  هستند.
هرمزگان بيش از دو دهه است كه با خشكسالى 
و كم آبى دست وپنجه نرم مى كند و مسئوالن 
براى تأمين آب شــرب نقاط مختلف استان 
دست به دامن سدهايى شدند كه حقابه مردم 
مناطق را به ســاكنان ديگر شهرها برسانند؛ 
ازاين رو شهرستان هاى بندرعباس، بندر خمير 
و تمامى روستاهايى كه در مسير انتقال آب از 
مينــاب تا بندر خمير قرار دارند از ذخيره آبى 

ميناب تغذيه مى شوند.
رشد جمعيت شهرى در بندرعباس و افزايش 
فعاليت هاى بــزرگ اقتصــادى در هرمزگان 
موجب شده كه با حفر چاه هاى عميق ميزان 
برداشــت ها از قنوات و دشت هاى اين استان 
افزايش يابد، اما اين روزها 23 هزار حلقه چاه، 
340 چشــمه و قنات نيز پاســخگوى حجم 
مصرف نيســت و همچنان كم آبى سايه شوم 

خود را بر اين استان افكنده است.
 بيش از 40 سال پيش سد استقالل ميناب 
با ظرفيت 250ميليــون مترمكعب باهدف 
آبرسانى به شهر ميناب و بندرعباس ساخته 
شــد كه جزو مهم ترين منابع آبى هرمزگان 

بشمار مى رود.
در ســال هاى اخير با بروز خشكسالى ها اين 
ذخيره آبى نيز با چالش هاى بسيارى روبه رو 
شده تا آنجا كه حتى اين موضوع واكنش هاى 
برخى از مســئوالن ازجمله نماينده شــرق 

هرمزگان را نيز در برداشته است.
بوى نامطبوع آب با طعم جلبك و قطعى هاى 
مكرر موجب شده تا بازار آب شيرين كن هاى 
محلــى و همچنين فروشــندگان آب هاى 
بسته بندى شده داغ شود و شهروندان گالن 
بــه دســت در خيابان ها بــراى تأمين آب 

سرگردان باشند.

 چشم اميد به راه اندازى آب شيرين كن
مديرعامل شــركت آب و فاضالب شــهرى 
هرمزگان  بابيان اينكه مشــكل تأمين آب 
بندرعباس را تنها با راه اندازى و بهره بردارى 
آب شــيرين كن مى توان حــل كرد اظهار 
مى كند: شــهر بندرعبــاس در اوج مصرف 
800 ليتر در ثانيه دچار كمبود آب اســت 
كــه اميدواريم بــا راه اندازى فاز نخســت 

آب شيرين كن اين مشكل حل شود.
محمداميــن قصمى اظهار مى كنــد: در حال 
حاضر براى جبران مشكل كمبود آب شيرين 

در بندرعبــاس، مخازن ذخيــره آب را ايجاد 
كرده ايم كه با پمپاژ آب به سه ايستگاه ذخيره 
در نقاط مختلف شــهر بندرعباس، بخشى از 
افت فشــار در محالت بــزرگ بندرعباس را 

جبران كرديم.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب شــهرى 
هرمزگان بــا ابراز اميــدوارى از راه اندازى فاز 
نخست آب شــيرين كن 100 هزار مترمكعبى 
بندرعباس بيان مى كند: فاز نخست اين پروژه 
مى توانــد 20 هزار مترمكعب آب شــيرين را 

باكيفيت باال در شبانه روز تحويل دهد.
وى با اشــاره به اينكه فاز نخســت اين پروژه 
افزون بــر 82 درصــد پيشــرفت دارد بيان 
مى كند: در حال حاضر 20 پروژه نمك زدايى 
(آب شيرين كن) در سطح استان داريم كه 16 
پروژه در حال بهره بردارى و چهار پروژه نيز در 

حال ساخت و دريافت مجوز است. 

 سهم آب شيرين كن ها در تأمين آب 
قصمــى بابيان اين موضوع كه  71 درصد آب 
موردنياز از منابع آبى اســتان ازجمله چاه ها و 
سدها تأمين مى شود، ادامه مى دهد: دراين بين 
ســهم آب شــيرين كن ها 29 درصد است كه 
پيش بينى مى شــود تا پايان سال 99  سهم 
منابــع آبى از آب شــيرين كن ها به 66 درصد 
افزايش و در بخش چاه و ســد به 34 درصد 

كاهش يابد.
وى يادآور مى شــود: ظرفيــت توليد آب از 

آب شــيرين كن ها هم اكنــون 44 ميليــون 
مترمكعــب اســت كه بــا اجــراى پروژه 
به  اين ظرفيت  بندرعباس  آب شــيرين كن 
53 ميليون مترمكعب در شبانه  روز افزايش 

مى يابد.
وى خاطرنشــان مى كند: با تكميل ظرفيت 
كامــل اين پروژه و اضافه شــدن ســهميه 
بندرعبــاس از آب شــيرين كن يك ميليون 
مترمكعبــى، طى ســه چهار ســال آينده، 
نيازى به تأمين آب شهر بندرعباس از دشت 
ميناب نيســت و آب موردنياز آن از طريق 

آب شيرين كن ها تأمين مى شود.
وى ادامه مى دهد: فرايند تصفيه اين پروژه به 
روش«اسمز معكوس» بوده و هدف از اجراى آن 
تأمين بخشى از نياز آبى شهرهاى بندرعباس، 

بندر خمير و روستاهاى غرب و همچنين بهبود 
شــاخص هاى رفاهى، اجتماعى و بهداشــتى 

شهرهاى منتفع از اين پروژه است. 
وى با اشــاره به اينكه جلوگيرى از هدر رفت 
آب يكى از موضوعات مهم در راستاى افزايش 
بهره ورى اســت، بيان مى كند:  در حال حاضر 
طول شــبكه توزيع آب استان2400 كيلومتر 
است كه 45 درصد آن نيازمند بازسازى است.

 اجازه انتقال آب را نمى دهيم
بنا بر گفته مديرعامل شركت آب و فاضالب 
شــهرى هرمزگان راه اندازى آب شيرين كن 
بندرعباس مى تواند مشــكالت چندســاله 
مردم اين شــهر را در خصوص رفع عطش 
پاسخ دهد از همين رو نماينده مردم شرق 
هرمــزگان در مجلس اذعان مى كند: زمانى 
كه پروژه هــاى آب شــيرين كن بندرعباس 
به بهره بردارى برســد، ديگر نبايد از منابع 
آبى ميناب در تأمين آب شــرب شهرهاى 

بندرعباس و بندر خمير استفاده شود. 
ذوالقدر  مصطفــى  ســيد  حجت االســالم 
اظهــار مى كنــد: بــا ســاخت و راه اندازى 
آب شيرين كن ها در بندرعباس اجازه انتقال 
هيچ آبى را از منابع آبى اين شهرســتان به 
مركز اســتان نخواهيم داد؛ زيرا آب ميناب 
سال هاســت كه به بندرعبــاس انتقال پيدا 
مى كند، در صورتى كــه باغ ها و زمين هاى 
اين شهرستان در حال خشك شدن هستند.

  جابه جايى 2 ميليون تن كاال از 
پايانه هاى مرزى سيستان و بلوچستان 

ايرانشهر- خبرنگار قدس: مديركل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى سيستان و بلوچستان گفت: از اين ميزان جابه جايى  
664 هزار تن كاال ترانزيت و يك ميليون و 500 هزار تن كاال 

نيز به كشورهاى پاكستان و افغانستان صادر شده است.
خانقائى افزود: نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد 
رشــد در ترانزيت و چهار درصد رشــد در صادرات كاال را 

داشتيم.
وى بــا بيان اينكه اين ميزان جابه جايــى با بيش از 96 هزار 
دســتگاه كاميون صورت گرفته، خاطرنشان كرد: در همين 
مدت 160 هزار تن كاال نيز از طريق مرز ميرجاوه به كشــور 
وارد شده كه از اين حيث پايانه مرزى ميرجاوه دومين پايانه 

مرزى كشور است.

  كرج در حوزه پاركينگ عمومى ضعف 
جدى دارد

كرج- خبرنگار قدس: عضو شــوراى اسالمى شهر كرج 
با ابراز تأســف ازعملكرد حوزه حمل و نقل شــهرى اين 
كالنشــهر گفت: شــهر كرج نه تنها در حوزه حمل و نقل 
عمومــى بلكه در حوزه پاركينگ هاى عمومى نيز شــاهد 

ضعف و كمبود جدى است. 
خليلى اردكانى يكى از معضالت جدى ابرشهرها را تأمين 
معابر حوزه شــهرى و پاركينگ برشمرد و افزود: مديران 
شهرى موفق سعى در ترويج و تثبيت حمل و نقل عمومى 
و تأميــن پاركينگ هاى اختصاصى و عمومــى در برنامه 

ريزى هاى بلند مدت، منظم و جدى دارند. 
وى گفت: بحث پاركينگ ها به عنوان يكى از شاخص هاى 
اصلى ترافيكى در كالنشهرها در طرح هاى جامع و تفصيلى 
جايــگاه جدى دارد از ايــن رو معموالً 20 تا 30 درصد از 
مساحت شهرها به معابر اختصاص مى يابد درحالى كه در 
شهر كرج هيچ تحقيق و پژوهشى كه نشانگر ميزان تحقق 

اين اهداف كالن باشد در دست نيست. 
خليلــى اردكانى افزود: اخذ تعهــد از مالكين براى تأمين 
پاركينــگ در آتى و يا موكول كــردن تأمين پاركينگ به 
زمان صــدور پايان كار تفكيكى، عامــل مهمى در تأمين 
نشــدن پاركينگ اســت و موضوعات مربوط به كسرى يا 

حذف پاركينگ بايد به صورت جدى پيگيرى شود. 

  700 هزار قطعه در استان اصفهان 
معدوم شد

اصفهان- خبرنگار قدس: مديركل دامپزشــكى استان 
اصفهان از شناسايى 22 كانون آلوده به بيمارى آنفلوانزاى 
فوق حاد پرندگان در اين استان خبر داد و گفت: تاكنون 
700 هــزار قطعه مرغ و هفت تن تخــم مرغ براى حفظ 
ســالمت جامعه انسانى در اســتان اصفهان معدوم شده 

است. 
شــهرام موحدى اظهار كرد: بيمارى آنفلوانزاى فوق حاد 
پرندگان به عنوان يك معضل جهانى شــناخته شده و در 
حال حاضر بيش از 60 كشــور دنيا درگيــر اين بيمارى 
هستند، به طورى كه در قاره اروپا غير از كشور نروژ، همه 

كشورها با آن دست و پنجه نرم مى كنند.
وى افزود: محصوالتى همچون مرغ، گوشت بوقلمون، تخم 
مــرغ يا حتى تخم بلدرچين و كبوتــر كه در بازار فروش 
وجود دارد، چنانچه كد بهداشتى دامپزشكى داشته باشند، 
مورد تأييد دامپزشــكى هستند و براى مصرف آن ها جاى 
هيچ گونه نگرانى وجود ندارد، اما برخى از سوپرماركت ها 
نســبت به فروش تخم مرغ هاى قهوه اى رنگ تحت عنوان 
«تخــم مرغ هاى بومى» اقدام مى كننــد كه به هيچ عنوان 
خريد آن ها را به مردم توصيه نمى كنيم چون تحت نظارت 

نيستند و احتمال آلودگى دارند.

استاندار چهارمحال و بختيارى:
  تكميل پروژه هاى ناتمام را بايد به 

بخش خصوصى سپرد
و  چهارمحال  اســتاندار  قدس:  شــهركرد- خبرنگار 
بختيــارى گفت: اگر قرار باشــد با پــول و بودجه دولتى 
پروژه هــاى ناتمام، تكميل و راه اندازى شــود، عمر خود 
پروژه تمام شده است كه دولت تصميم گرفته اين پروژه ها 
را به طرق مختلف و با شــرايط به بخش خصوصى واگذار 

كند. 
اقبال عباسى با اشاره به پروژه هاى ناتمام در سطح كشور 
بيان كرد: در حال حاضر بيش از 71 هزار پروژه ناتمام در 
سطح كشــور وجود دارد كه از اين ميزان حدود 65 هزار 
پروژه اســتانى و 6000 پروژه ملى اســت كه در مجموع 
2000 پروژه از اين تعداد مربوط به اســتان چهارمحال و 

بختيارى است.
وى افزود: 360 هزار ميليارد تومان بودجه دولت در سال 
97 پيش بينى شــده اســت كه از اين ميزان بين 70 تا 
90 درصــد از آن صرف هزينه هاى جــارى دولت و تنها 
10 تا 20 درصد صرف هزينه هاى عمرانى مى شــود كه با 
اين شــرايط بهترين راه حل براى اتمام پروژه هاى ناتمام 

واگذارى اين پروژه ها به بخش خصوصى است.

��ر

اراك  شهر اراك مركز استان مركزى ازنظر تعداد تخت 
بيمارستانى در مضيقه است و كمبود تخت بيمارستانى 
در مراكز درمانى اين شــهر به صورت يك معضل جدى 

درآمده است.
بنا بر گفته مســئوالن علوم پزشكى درحالى كه ضريب 
اشغال تخت بيمارســتانى در برخى از شهرستان ها به 
30 درصد مى رســد، در شهر اراك ضريب اشغال تخت 
بيمارســتانى 100 تا 110 درصد يعنى بيش از ظرفيت 

خودنمايى مى كند.
نامتوازن بودن امكانات و فرســودگى بناها موجب شده 
كه در كالنشهر اراك باوجود كادر مجرب پزشكى، امكان 
مناســب و مطلوب خدمات بسترى وجود نداشته باشد 
و در بسيارى موارد، بيماران در راهروهاى بيمارستان ها 

بسترى شوند.
در اراك فقط دو كلينيك دولتى وجود دارد كه جوابگوى 

نيازهاى درمانى مردم نيستند.
كلينيك امام رضــا(ع) اراك روزانه به بيش از1500 
نفر خدمات دهى دارد و كلينيــك كوثر روزانه بيش 
از 700نفــر را ويزيت مى كند كــه اين خدمات بنا بر 
گفته رئيس دانشــگاه علوم پزشكى با نياز شهروندان 

تناسبى ندارد.
ساخت ســاختمان جديد بيمارســتان وليعصر(عج) 
اراك يكى از مطالبات ديرينه مردم اين شــهر است 
كه اميد مى رود با ســاخت اين بيمارســتان بسيارى 
از مشــكالت حوزه درمان مردم اســتان و شهرهاى 

همجوار رفع شود.

 فرسودگى زيرساخت ها 
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى اراك بابيان اينكه 30 تا 
40 درصد از مجموع بيماران خدمات گيرنده درمانى از 
استان هاى همجوار به استان مركزى مراجعه مى كنند، 
يادآور مى شــود: اين موضوع خود به ازدحام بيماران در 
بيمارستان هاى اين شهر دامن زده و بيش ازپيش كمبود 

تخت هاى بسترى را نمايان مى سازد.
احد طاهرى بيــان مى كند: نامتوازن بــودن امكانات و 
فرسودگى بناها موجب شده كه در كالنشهر اراك باوجود 
كادر مجرب پزشكى، امكان مناسب و مطلوب خدمات 
بسترى وجود نداشته باشد و در بسيارى موارد بيماران در 

راهروهاى بيمارستان ها بسترى مى شوند.
وى ادامه مى دهد: اســتان مركزى باوجود بهره مندى از 
20 بيمارستان در بخش هاى دولتى، تأمين اجتماعى و 
خصوصى و بيش از 2000 تخت بســترى اما با بحران 

فرسودگى زيرساخت هاى سالمت روبه روست.

 كمبود 1000 تخت بسترى 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى اراك با اشاره به سفر 
وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى در سال 

گذشــته به ايــن اســتان مى گويد: وزير بهداشــت 
مشــكالت پذيرش و تخت بســترى اراك را به عنوان 
يكى از معضالت كليدى حوزه سالمت استان پذيرفت 
و با ســاخت بيمارســتان 1000 تختخوابى در اين 

كالنشهر موافقت كرد.
وى بابيان اين موضوع كه توافق اوليه براى مشاركت 
در ســاخت بيمارســتان 1000 تختخوابى در اراك 
اعالم  شــده اســت، ادامه مى دهد: در توافق اوليه با 
شركت سرمايه گذار كره جنوبى، مقررشده 15درصد 
هزينه هاى ســاخت و تكميل اين طرح مهم سالمت 
در اراك، توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــكى و 85 درصد به صورت فاينانس بين شركت 
خارجى و دولت جمهورى اسالمى باشد كه 20درصد 
آن كوتاه مدت و 65 درصــد در درازمدت و در قالب 

تسهيالت بانك هاى كره جنوبى تأمين مى شود.

 ضريب اشتغال 120 درصدى 
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى اراك بابيان اينكه در طى 
ســال هاى گذشته، تالش شــده تا تعداد 400 تخت به 
ظرفيت تخت هاى بسترى اين استان افزوده شود، اظهار 
مى كند: بااين وجود هنوز با كمبود تخت بسترى روبه رو 

هستيم.
احمدى اذعان مى كند: به ازاى هر 1000 نفر جمعيت در 
استان مركزى تنها 1/5 تخت بسترى وجود دارد كه اين 

كمبود بايد جبران شود.
وى يادآور مى شود: به طور مشخص در بيمارستان آيت اهللا 
خوانســارى اراك 64 تخت بسترى وجود دارد و همواره 
ضريب اشــغال تخت 100 درصد و حتى گاهى اوقات 
120 درصد اســت و بيماران در راهرو هاى بيمارستان 
بســترى مى شــوند كه اين امر مشــكالت بيماران را 

دوچندان مى كند.

 نياز مالى 
وى با اشــاره به بدهى و نيازهاى مالى دانشگاه تصريح 
مى كند: دانشگاه حدود 200 ميليارد تومان بدهى دارد 
و بيش از 200 ميليارد تومان بستانكار است كه باوجود 
تراز مثبت دانشــگاه علوم اراك، امروز با تنگناهاى مالى 
بسيارى حتى در امر پرداخت هزينه دارو روبه رو هستيم 

و بايد تدبيرى در اين راستا انديشيده شود.

 تكميل بيمارستان آيت اهللا خوانسارى 
طاهر احمدى همچنين با اشــاره بــه بهره بردارى از فاز 
دوم بيمارســتان آيت اهللا خوانســارى اظهــار مى كند: 
اين توســعه عالوه بر افزايش ســطح خدمات درمانى و 
كاهش ليست انتظار بسترى براى بيماران، مانع افزايش 
بدهى هاى دانشگاه مى شود چون در صورت افتتاح نشدن 
بيمارســتان، ماهانه يك ميليارد تومــان به بدهى هاى 

دانشگاه افزوده مى شود.
وى اضافه مى كند: شــمار نيروهاى مــورد نياز فاز دوم 
بيمارســتان 220 نفر است كه از اين تعداد حدود 110 

نفر پرستار مورد نياز است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى اراك تصريح مى كند: در حال 
حاضر حــدود 500 ميليون تومان براى انجام اقدام هاى 
نهايى بيمارستان الزم اســت. البته استاندار وقت قول 
كمك يك ميليارد تومانى از ســوى اســتاندارى را داده 

بودند كه اميدواريم اين رقم مساعدت شود.
وى مى افزايد: ظرفيت 64 تخت بسترى در مركز درمانى 
آيت اهللا خوانســارى به طور كامل تكميل شده و حتى 
20 درصد تخت ها در راهروهاى بيمارســتان به بسترى 

اختصاص داده شده است.
وى اظهــار مى كند: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكى براى سرعت بخشى به تكميل اين مركز درمانى، 

120 ميليارد ريال اعتبار تخصيص داده است.

به دليل كمبود زيرساخت هاى درمانى در اراك

آمار بيماران از تخت هاى بسترى سبقت مى گيرد

71 درصد آب 
مورد نيازهرمزگان 

از چاه ها و سدها 
تأمين مى شود  و 29 
درصد از طريق آب 
شيرين كن ها تأمين 

مى شود
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اردبيل    در كنــار آب هاى معدنى كه 
سرعين مسافرانش را براى حضور وسوسه 
مى كند، استان اردبيل در پهنه جغرافيايى 
پتانســيل هاى گردشگرى زمستانى  خود 
بســيارى دارد. بااين وجــود 15 قله باالى 
3000 متر، پيست اسكى آلوارس در كنار 
تله كابين فندقلو و اندبيل خلخال هر يك 
به تنهايى نتوانســته جايگاه خود را در بين 

گردشگران كسب كند.
با شنيدن نام زمستان، كسادى بازار و سرما 
و خانه نشــينى دور اجاق هاى گرم و يا زير 
كرسى بيش از هر سوژه اى به ذهن متبادر 
مى شود، اما واقعيت اين است كه در چند 
سال اخير، بحث گردشــگرى زمستانه بر 
ســر زبان ها افتاده و بسيارى از خانواده ها 
ترجيــح مى دهند كه اوقات خود را در اين 
فصل در طبيعت سپيدپوش سپرى كنند.

بــا اينكــه در ســاير كشــورها به منظور 
امكانات  ايــن ظرفيــت  از  بهره بــردارى 
گردشگرى بســيارى تدارك و ايجاد شده 
اســت، اما متأســفانه در كشــور ما اين 
پتانسيل درآمدزا همزمان با آب شدن برف 

از دست مى رود. 

  گردشگر راه مى خواهد
گردشــگر زمســتانى راهى مى خواهد كه 
بتواند بدون دغدغه به مقصد برســد. اين 
اصل اول توســعه گردشــگرى زمستانى 
اســت، اما اين ضرورت بويژه در منطقه اى 
كوهســتانى مانند اردبيل در برخى مواقع 

ناديده انگاشته مى شود.
هرچند تجهيز جاده ها به نيروهاى امدادى، 
امكانات تردد زمســتانى و ماشــين آالت 
برف روبى از ابتداى زمستان در اردبيل آغاز 
مى شــود، اما كافى است كه گردشگرى از 
جاده اصلى به قصد سفر به يك درياچه و يا 

كوه فاصله بگيرد.
موضوعــى كــه يكــى از فعــاالن حوزه 
گردشــگرى به آن اشاره داشــته و بيان 
مى كند: باز بــودن راه هاى فرعى و خاكى 
از الزامات و ضروريات گردشگرى زمستانى 
اســت و بااين وجود در زمستان اكثر راه ها 
پوشيده از برف اســت و بويژه براى انجام 
ورزش هــاى زمســتانى و كوهپيمايــى، 

ورزشكاران را دچار مشكل مى سازد.

به گفتــه جالل الديــن شــاهبازى نبود 
جاده هاى دسترسى مناسب در جاذبه هاى 
گردشــگرى كوهســتانى دغدغه اى است 
كه موجب شــده، اردبيل از اين پتانسيل 

طبيعى خود بهره چندانى نبرد.

  تله كابين اندبيل
زيرســاخت گردشگرى زمستانى ديگر تله 
كابين فندقلو و اندبيل اســت كه فعاليت 

يك روز در هفته تله كابين 
فندقلــو و ناتمام ماندن تله 
كابين اندبيل در شهرستان 
خلخــال موجب شــده دو 
شهرستان از ظرفيت موجود 
خــود بــه شــكل مطلوب 

استفاده نكنند.
تله كابين اندبيل سال هاست 
كه يكى از پروژه هاى نا تمام 
گردشگرى خلخال محسوب 
مى شود. پروژه اى كه انتظار 
مى رفت، بهره بردارى بموقع 
از آن فصــل جديــدى در 
منطقه  ايــن  گردشــگرى 

ايجاد كند.
اخيراً فرماندار خلخــال از آمادگى بخش 
خصوصى بــراى اجراى طــرح تله كابين 
اندبيــل خبــر داد و دنبال كــردن روند 

تكميل آن را در دستور كار قرار داده است. 
بايد تأكيد داشــت كه تله كابين به دليل 
ارتفاعات مناطق مركزى و جنوبى اســتان 
توسعه گردشگرى  زيرساخت هاى  ازجمله 

زمستانى اين مناطق محسوب مى شود.
طى ســال هاى گذشــته، پيســت اسكى 
آلــوارس حتى براى اســكى آمادگى الزم 
نداشــت. 3200 متر ارتفاع از سطح دريا 
كه در كشــور بى نظير است موجب نشده 
بود، پيست جذابيت ايجاد 
كند. تا جايــى كه تبليغ 
آن در دور اول جشــنواره 
زمســتانى خيل مسافران 
را به ســمت پيستى فاقد 
برگزارى  بــراى  آمادگى 
برنامه هاى ورزشى هدايت 

كرد.

  جشنواره هاى ضعيف
فرشيد كريمى كارشناس 
گردشــگرى  ارشــد 
مى گويد: امروزه متصديان 
گردشــگرى بســيارى از 
كشــورهاى جهان با برنامه ريزى و فراهم  
آوردن تسهيالت مناسب همچون برگزارى 
فستيوال هاى ساالنه زمســتانه، جشنواره 
هتل هاى  ســاخت  برفى،  مجســمه هاى 

يخــى و ايجاد امكان اقامت گردشــگران 
در ايــن هتل هــا يا برگــزارى رقابت هاى 
ورزشى زمستانى مانند اسكى، هاكى روى 
يخ، راگبى در برف، ســورتمه رانى در برف 
و يــخ، كرلينگ و نظاير اين ها نســبت به 
جذب گردشگران زمستانى اقدام كرده اند، 
اما گردشگرى زمســتانى در ايران به رغم 
شعارهاى فراوان درباره توسعه و رونق آن، 

تاكنون مورد بى مهرى واقع  شده است. 
وى تصريح مى كنــد: توجه به ورزش هاى 
زمستانى در كشور ما تنها به اسكى محدود 
شــده و جشــنواره هاى برفى نيز كه چند 
سالى اســت در سطح اســتانى و ضعيف 
برگزار مى شوند، با اقبال مناسبى از سوى 
گردشــگران داخلى همراه نبــوده چراكه 
هنوز برنامه جامع و مدونى باهدف توسعه 
اين شاخه از صنعت گردشگرى در كشور 

تدوين و عملياتى نشده است.

  گردشگرى فصلى
استاندار اردبيل گردشگرى را در اين استان 
فصلى توصيف مى كند و مى گويد: متأسفانه 
فقط در فصل تابستان شاهد حضور خيل 

گردشگران در اين استان هستيم.
بهنام جو كه معتقد اســت براى توســعه 
صنعت گردشگرى استان بايد گردشگرى 
زمستانى را فعال كنيم، ادامه مى دهد: يكى 
از راه هــاى آن توجه ويــژه به ورزش هاى 

زمستانى است.
وى مى افزايــد: حمايت از بخش خصوصى 
درراه اندازى پيســت هاى اسكى ديگر در 
مناطق مستعد مى تواند، سرعت بيشترى 
به رونق گردشگرى در فصل زمستان بدهد 
و در همين راستا در پيست اسكى آلوارس 
كه داراى سابقه فعاليت در اين حوزه است 
با حمايت هــاى الزم در فاز دوم نســبت 
به ســاخت تله كابين و امكانات رفاهى و 

اقامتى در اين مجموعه اقدام مى شود.
وى بيان مى كند: پيست اسكى آلوارس بعد 
از پيست شمشــك دومين پيست معتبر 
ايران است كه در صورت پايان يافتن خط 
2 و 3 تلــه كابين و تجهيز امكانات اقامتى 
و خدماتى اين مجموعه، شــاهد برگزارى 
مسابقات جهانى در اين مجموعه خواهيم 

بود.

��راث ���نگ
 بيش از 200 زائر اولى قزوين به 

مشهد مقدس اعزام شدند
قزوين- خبرنگار قدس: مســئول زائــر اولى هاى دفتر 
نمايندگى آســتان قدس رضوى اســتان قزوين گفت: در 
قالب اجراى طرح «مهر درخشان»، 276 زائر اولى در قالب 

6 كاروان هفته گذشته به مشهد مقدس اعزام شدند. 
نجفعلى مشهدى اظهار داشــت: اين طرح با هدف اعزام 
افراد باالى 45 سال كه تاكنون به دليل وضعيت معيشتى، 
توان مالى براى زيارت بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) را 

نداشته اند، در استان قزوين اجرا مى شود.
وى افزود: در اين طرح، زائران به مدت پنج روز به آستان 
قدس رضوى اعزام شــده و از مراكز ديدنى اين آســتان 
بازديد كرده و بســته هاى فرهنگى نيز براى آن ها توزيع 

مى شود.
مسئول زائر اولى هاى دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
استان قزوين يادآور شد: در هر ماه به طور ميانگين هشت 
كاروان از اين اســتان در قالب طرح «مهر درخشان» زائر 

اولى ها به زائر شهر آستان قدس رضوى اعزام مى شوند.
وى عنوان كرد: اين زائران از شهرستان هاى قزوين، آبيك، 
بوئين زهرا و شــهر محمود آباد نمونه به مشــهد مقدس 

اعزام شدند.

  سومين سراى نقالى كشور در 
شيراز گشايش يافت

شيراز: ســومين ســراى نقالى ايران در آيينى با حضور 
فعاالن حوزه فرهنگ، هنرآموزان هنر نقالى و پرده خوانى 

در شيراز گشايش يافت.
سراى نقالى ايران پيش از اين در كاشان در استان اصفهان 

و ابركوه در استان يزد آغاز به كار كرده بود.
در ايــن مراســم دبيركل بنياد فردوســى، شــاهنامه را 
دانش نامه اى دانســت كــه 10هزار ســال فرهنگ ايران 
را اثبــات مى كنــد و گفت: آموزه هاى اخالقى شــاهنامه 
كه ميراث پيامبــران و نياكان اســت، يكايك آموزش ها 
و پژوهش  هــا و آيين هايى را نمايندگــى مى كند كه نزد 

ايرانيان بوده است.
ياسر موحد فرد با بيان اينكه ميراث فردوسى تنها متعلق 
به ايرانيان نيســت، تأكيد كرد: فردوسى و ميراثش چنان 
جهانى و باارزش اســت كــه اگر كم كارى كنيم، ســاير 
كشــور ها آمادگى دارند اين ميراث ارزشــمند فرهنگى و 

ادبى را به نام خود ثبت كنند.
وى در ادامه بنياد فردوســى را سازمانى مردم نهاد معرفى 
كرد كه بدون هرگونه انحصارطلبى و فارغ از وابستگى هاى 
دولتــى، در تالش براى انسجام بخشــى فرهنگى فعاليت 

مى كند.
دبيركل بنياد فردوســى افزود: بزرگداشــت فردوســى 
بزرگداشت يك شخص نيست؛ بلكه گراميداشت آيين ها، 

داستان ها و تاريخ پهلوانى ايران است.

ضرورت تقويت زيرساخت هاى گردشگرى زمستانى در اردبيل  

  ثبت 11 درخت كهنسال و تصويب فرصت هاى گردشگرى همراه با برف ها آب مى شود
حريم غار عليصدر

همــدان: در كميتــه تخصصى ثبــت و حريــم ميراث 
طبيعى ملى، حريم غار عليصدر همدان تصويب شد و منطقه 
صدف كوهى آق بند گلســتان و 11 درخت كهنسال نيز با 
تأييد كار شناســان، ثبت شد و در فهرست آثار ملى طبيعى 

كشور قرار گرفت.
مدير كل ثبت آثار و حفظ و احياى ميراث معنوى و طبيعى، 
در خصوص ثبت 11 درخت كهنســال در فهرست ميراث 
طبيعى  ملى گفت: در اين جلســه درخت چنار روســتاى 
شــركان، درخت چنار ســراب هولى، درخت چنار پشته از 
استان كرمانشاه، درخت كهنسال طوعلى و درخت كهنسال 
كوانق در شهرستان خداآفرين، درخت كهنسال خسروكندى 
و درخت كهنســال دغداغان در شهرســتان كليبر، درخت 
كهنســال گردو اندرگان مرزقان، درخت كهنســال دروازه 
و درخت كهنســال چهارســوق مراغه در استان آذربايجان 
شرقى، درختان گردوى كهنسال تنگ سياه و درختان نارون 
امامزاده امام قيس در استان چهارمحال و بختيارى در فهرست 

ميراث طبيعى كشور به ثبت رسيدند.
فرهاد نظرى افزود: همچنين حريم غار عليصدر در اين جلسه 
تصويب شــد و منطقه صدف كوهى (لوماشــل) آق بند نيز با 

تأييد كار شناسان در فهرست ميراث طبيعى ملى قرار گرفت.

  ابيانه ميزبان رالى گردشگرى 
خودروهاى تاريخى مى شود

تهران: كانــون جهان گــردى و اتومبيلرانــى همزمان با 
ســى و نهمين سالگرد پيروزى انقالب اســالمى ايران، رالى 
گردشگرى خانوادگى ويژه وسيله هاى نقليه تاريخى برگزار 

مى كند.
ايــن رالى 12 و 13 بهمن مــاه 1396، ويژه خودروهاى با 
قدمت بيش از 40 ســال، در مســير تهرانـ  ابيانه و مسير 

بازگشت ابيانهـ  تهران برگزار مى شود. 
مدير اتومبيلرانى كانون جهانگردى و اتومبيلرانى با بيان اين 
مطلب گفت: رالى تهرانـ  ابيانه با رويكرد توسعه گردشگرى 
و ترويج فرهنــگ اتومبيلرانى ايمن و در راســتاى اهداف 
دبيرخانه شناســايى و صيانت از وسيله هاى نقليه تاريخى 

برگزار مى شود.
ســلمان يارمحمــدى خاطرنشــان كرد: رالى گردشــگرى 
وسيله هاى نقليه تاريخى به هيچ عنوان مسابقه سرعت نيست 
و مالك برگزيده شــدن در آن نحوه صحيح نقشــه خوانى، 
مسيريابى و رانندگى صحيح و اصولى بوده و با توجه به قوانين 

و مقررات راهنمايى و رانندگى كشور انجام مى شود.
وى ادامــه داد: در ايــن رالــى حضور 120 نفــر به عنوان 
شــركت كننده كه گروه هاى ســه نفره متشــكل از راننده، 
نقشــه خوان و يك نفر همراه را مى ســازند و 40 خودرو با 

قدمت بيش از 40 سال، پيش بينى شده است.
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گردشگرى زمستانى 
به رغم شعارهاى 

فراوان درباره 
توسعه و رونق 

آن، تاكنون مورد 
بى مهرى واقع شده 

است

بــرش

نيم نــگاه

سميه شرف دينى  شهر تاريخى يزد از 
روزى كه جهانى شد، همه نگاه ها را به سمت 
خود خيره كرد. تقويت زيرساخت هاى گردشگرى نه 
تنها در خود يزد بلكه در شهرستان ها ضرورى است، 
ولى متأسفانه در بســيارى از شهرستان هاى استان 
كه همگى داراى جاذبه گردشــگرى فراوان هستند 

زيرساخت ها آنچنانكه بايد فراهم باشد، نيست. 
ابركوه يكى از شــهرهاى گردشگرى استان است كه 
در مســير طريق الرضا قرار دارد و اين شــهر يكى 
از شــهرهاى مهمى اســت كه در مسير گردشگران 
بوده است. ســرو 4500ساله ابركوه يكى از عجايب 

خلقت است كه در اين شهرستان 
به عنوان يك موجــود زنده همه 
ســاله پذيراى خيــل عظيمى از 
گردشگران است. در كنار ديگر آثار 
تاريخى كه اين شهر دارد، مى توان 
شهر  اين  گردشــگرى  بسترهاى 
را فراهم ســاخت، ولى متأسفانه 
زيرساخت هاى گردشگرى در اين 
شــهر آنچنانكه بايد باشد، نيست 
و اين شــهر از داشــتن يك هتل 
مناسب كه از زيرساخت هاى مهم 

گردشگرى است، بى بهره است.

 نبود هتل مناسب
فرماندار ابركوه كه بتازگى به اين سمت منصوب شده 
با گاليه از معضالت گردشگرى شهرستان گفت: اين 
شهر يكى از شهرهاى مهم گردشگرى استان است، 
اما درحال حاضر يك هتل مناســب ندارد. اين شهر 
فقــط يك هتل دارد كه آن هــم در مالكيت بخش 

خصوصى است. 

  فعاليت اقامتگاه هاى بومگردى
شهردار ابركوه در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالين 
اظهارداشــت: اين شهرستان و بخش هاى مجاور آن 
در حــال حاضر داراى پنج واحــد اقامتى بومگردى 
است كه همه اين واحد ها تماما فعال بوده و درحال 
حاضر به گردشگران داخلى و خارجى خدمات رسانى 

مى كنند. 
سيد عليرضا رسولى تصريح كرد: درحال حاضر يك 
هتل چهار ستاره مجاور خانه آقازاده با استانداردهاى 
روز جهانى در حال ساخت است كه 
با تكميل اين هتل به ظرفيت هاى 
گردشــگرى اســتان و شهرستان 

افزوده خواهد شد. 
وى تأكيد كرد: با توجه به اينكه اين 
شهرستان در مسير رشد و توسعه 
قرارگرفتــه و از اولويت هاى اصلى 
شهردارى توجه به بحث گردشگرى 
است، توجه به واحد هاى اقامتى از 
جمله ساخت خانه هاى بومگردى از 
جمله رويكردهاى اصلى ماست و از 
ســوى ديگر اين خانه بومگردى ها 
گردشــگرى  جاذبه هاى  از  خــود 
شهرستان بوده و بيشتر مورد توجه 
گردشگران داخلى و خارجى است. 
رسولى گفت: در هفته گذشته، رئيس تور ليدرهاى 
كشــور اســتراليا از واحدهاى اقامتــى و بومگردى 
شهرستان بازديد كرد و ايجاد اين واحدها را در جذب 

گردشگر مؤثر دانست. 

 شــهردار ابركــوه در مورد وضعيت هتــل پويا اين 
شهرســتان نيز اظهارداشــت: تنها هتل سابق اين 
شهرستان فعًال در اختيار بخش خصوصى است. اين 
هتل از سال ها قبل آماده و تجهيز شده و مشكالت 
حقوقى آن برطرف شده و ما به دنبال توسعه صنعت 
گردشگرى در شهرستان هستيم و اميد است، بتوانيم 
از ظرفيت هاى اين هتل هم براى توسعه گردشگرى 

شهرستان استفاده كنيم. 
رسولى افزود: سرمايه گذار مجموعه پرديسان خانه 
آقازاده بومى شهرستان اســت و داراى معمارى بى 
نظيرى اســت و اميدواريم تكميل نهايى آن تا سال 
آينده به پايان برسد و ما از سرمايه گذاران شهرستان 
كه مى توانند، راه هاى توسعه گردشگرى شهرستان را 

هموار كنند بخوبى استقبال مى كنيم. 
وى خاطرنشــان كرد: براى توســعه گردشــگرى 
شهرســتان در كنــار اقدام هاى شــهردارى و ديگر 
نهادهــاى مرتبط، ميراث فرهنگــى هم بايد ياريگر 
ما باشد تا با ارائه تســهيالت و حمايت همه جانبه 
بخش خصوصى گام هاى محكمى در راستاى تقويت 

زيرساخت هاى گردشگرى شهرستان برداشته شود.
وى افزود: در راستاى تقويت گردشگرى شهرستان 
اولين سمينار معرفى جاذبه هاى گردشگرى در تهران 
روز 24 بهمن ماه برگزار مى شود و حوزه گردشگرى 
شهرستان در نمايشگاه بين المللى گردشگرى كشور 
نيز حضور فعالى دارد زيرا حضور در اين نمايشگاه ها 
مى تواند در راســتاى توسعه گردشــگرى استان و 

شهرستان مفيد و مؤثر باشد.
در پى تماس هاى مكرر خبرنگار قدس آنالين با اداره 
كل ميراث فرهنگى استان، مسئوالن اين اداره بنا به 

داليلى حاضر به پاسخگويى نشدند.

ابركوه خالى از زيرساخت 

شهر نمونه گردشگرى يزد فاقد هتل مناسب است 
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  وديعه گذاران حج تمتع براى تكميل 

پيش ثبت نام اقدام كنند
ايسنا: رئيس ســازمان حج و زيارت خراسان شمالى گفت: 
وديعه گذاران حج تمتع ســال آينده نسبت به تكميل پيش 

ثبت نام اقدام كنند. 
محمــد قاصرى افزود: دارندگان قبــوض وديعه گذارى حج 
تمتع تا تاريخ 30 آبان ماه سال85 كه خواهان تشرف به حج 
در ســال آينده هستند، بايد نسبت به تكميل اطالعات خود 
اقدام كنند.  وى ادامه داد: متقاضيان حج تمتع ســال آينده 
مى توانند نســبت به رزرو سهميه و تكميل پيش ثبت نام به 

سامانه  https://reserve.haj.ir مراجعه كنند. 
قاصرى با بيان اينكه دفاتر كارگزارى ســازمان حج و زيارت 
اســتان نيز اقدام به تكميل اطالعات زائران در مرحله پيش 
ثبت نام مى كنند، يادآورشد: سهميه اين استان در اعزام زائران 
به حج تمتع ســال آينده براساس تكميل پيش ثبت نام ها 
مشخص مى شــود.  وى خاطرنشان كرد: در حج تمتع سال 
جارى از اين استان 1085 زائر و عوامل اجرايى در قالب هشت 

كاروان به سرزمين وحى اعزام شدند.

  ذخيره خون بند ناف در گناباد 
   امكان پذير شد

گناباد- خبرنگار قدس: متخصص زنان و زايمان در گناباد 
گفت: در حــال حاضر ذخيره خون بند ناف در گناباد امكان 
پذير است و كســانى كه مايل باشند مى توانند از اين امكان 

استفاده كنند. 
دكتر اعظم محموديان اظهار كــرد:  ذخيره خون بند ناف از 
مواردى است كه امروزه بسيارى از خانواده ها دوست دارند از 
آن استفاده كنند؛ چراكه خون بند ناف نمونه خون سلول هاى 
بنيادى است كه در جفت وجود دارد و در درمان بيمارى هاى 

خاص كاربرد دارد.
وى افزود: متقاضيان مى توانند با مراجعه به بانك خون مشهد 
كه جنب آزمايشگاه جهاد دانشگاهى مشهد واقع شده، نسبت 
به عقد قرارداد با اين مركز اقدام كنند. در اين صورت وسايل 
نمونــه گيرى در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد و من نيز به 
عنوان نماينده بانك خون بند ناف در گناباد نمونه هاى الزم را 

در زمان زايمان انجام خواهم داد. 
وى خاطر نشان كرد:  بهترين زمان استفاده از نمونه خون بند 
ناف در پنج سال اول نمونه گيرى است اما تا 15 سال هم قابل 

استفاده خواهد بود. 

  7/8 درصد جمعيت 15 تا 64 ساله 
خراسان شمالى معتاد هستند

ايرنا: دبير شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان 
شمالى گفت: 7/8 درصد از جمعيت 15 تا 64 ساله اين استان 

يعنى حدود 70 هزار نفر معتاد هستند. 
احمد ريواده با تأكيد بر اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر 
و ضرورت مشــاركت جــدى در اين امر بويــژه در مبارزه با 
مواد مخدرهــاى صنعتى و روانگردان ها اظهار داشــت: اين 
آمار بر اساس شيوع شناســى و غربالگرى توسط دانشگاه و 

دستگاه هاى مسئول انجام شده است.
وى افزود: 30 هزار نفر از معتادان اين اســتان در مراكز ترك 
اعتياد تحت درمان هســتند و به نوعى هم اكنون 50 درصد 

جمعيت در برنامه درمانى و ترك اعتياد قرار دارند.
وى گفت: طبق شيوع شناسى بيشترين علت استفاده از مواد 
مخدر لذت جويى از آن و همچنين تأثير خانواده بوده است و 
40 درصد از معتادان يكى از علت هاى اصلى استفاده از مواد 

مخدر را نشاط اجتماعى بيان كرده اند.
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالى با 
بيان اينكه حتى به استفاده از قليان نيز اعتياد گفته مى شود، 
افزود: طعم ها به نوعى به شيشه آغشته هستند و خود قليان 
نيز اعتياد آور است. خراسان شمالى جزو استان هاى متوسط 
در شــيوع و مقابله با مواد مخدر است و در رديف 12 استان 

صدر جدول استان ها در حوزه شيوع اعتياد قرار ندارد.

   اطلس فرونشست شهر مشهد 
در دست تهيه است

مشهد: رئيس سازمان نقشــه بــردارى كشور گفت: اطلس 
فرونشست شهر مشهد در دست تهيه است و در نيمه نخست 

سال آينده آماده و تحويل مى شود.
مسعود شفيعى در ديدار با استاندار خراسان رضوى در مشهد 
افزود: اين آمادگى را داريم كه براى تمام شهرهاى اين استان 

در مدت كوتاهى نقشه شهرى تهيه كنيم.
وى با اشــاره به اينكه از 1300 شهر كشور، 800 شهر داراى 
نقشه شهرى هستند، اظهار داشت: امروزه بيش از 90 درصد 
اطالعاتى كه به صورت روزانه با آن ســر و كار داريم مبناى 
مكانى و فضايى دارد و بدون آن ها نمى شــود برنامه اى براى 

توسعه كشور و منطقه نوشت.
شفيعى با بيان اينكه پس از زلزله غرب كشور قرار شد مناطق 
زلزلــه خيز داراى اولويت را اعالم كنيم، افزود: در اين طرح 6 
منطقه اولويت دار زلزله خيز با پارامترهاى مختلف نظير زلزله 
خيزى و جمعيت مشخص شد كه تهران، آذربايجان و خراسان 

سه منطقه اول داراى اولويت در اين زمينه هستند.

استاندار خراسان رضوى:
   اطالعات نقاط حادثه خيز 

بايد روى تلفن همراه در دسترس باشد
ايرنا: استاندار خراسان رضوى گفت: بايد زيرساختهايى فراهم 
شود تا نقشــه و اطالعات مناطق حادثه خيز در زمان وقوع 
بحران از طريق گوشــى تلفن همراه و تبلت قابل دسترسى 
باشد.  عليرضا رشيديان افزود: 21 گسل در خراسان رضوى 
وجــود دارد كه بســيارى از آن ها ســابقه فعاليت و تخريب 
دارند و در اين اســتان به دليل ضعف مديريت در برداشــت 
آب، فرونشســت زمين جدى اســت. وى گفت: با توجه به 
برداشت هاى بى رويه از دشــت هاى استان در دشت مشهد، 
چناران و نيشابور، ترك هاى بزرگ و نشست هاى عميق ايجاد 
شده كه زنگ خطر بزرگى است و بايد به آن توجه كرد و در 

همين راستا داشتن نقشه فرو نشست نيز ضرورى است.

  4 ميليارد ريال تسهيالت به عشاير 
سربيشه اختصاص يافت

بيرجند: مدير امور عشايرى سربيشه گفت: امسال، 4 ميليارد و 
700 ميليون ريال تسهيالت به عشاير اين شهرستان اختصاص 
يافت.  حسين غالمى افزود: از اين ميزان تسهيالت 3 ميليارد 
ريال به 45 نفر از عشاير و يك ميليارد و 700 ميليون ريال، به 
شركت تعاونى عشايرى استقالل شهرستان با عضويت 1300 
خانوار اختصاص يافته است. اين تسهيالت با نرخ چهار درصد 
و بازپرداخت پنج ســاله پرداخت شد. وى با بيان اينكه در اين 
شهرستان سه صندوق خرد زنان عشاير فعال است، گفت: سال 
گذشته به هر صندوق 30 ميليون ريال كمك بالعوض پرداخت 
شد و امســال نيز 250 ميليون ريال تسهيالت چهار درصد با 
بازپرداخت پنج ســاله در حال پرداخت اســت. در حال حاضر 
3200 خانوار عشايرى در شهرستان سربيشه زندگى مى كنند 

كه 135 هزار رأس دام سبك و سنگين را پرورش مى دهند.

فرماندار شيروان:
  افزايش سن ازدواج جوانان پيامد 

نامناسبى دارد
شيروان: فرماندار شيروان با بيان اينكه مشكالت اقتصادى، تمايل 
به ازدواج را براى جوانان كم كرده است، گفت: افزايش سن ازدواج 
جوانان پيامد نامناســبى دارد.  امين رضا مرآتى با اشاره به اينكه 
فرهنگ ازدواج نكردن در حال گســترش و ظهور اســت، افزود: 
هم اكنون عده اى به ســمت زندگى تك نفره مى روند كه جامعه 
با ظهور ازدواج ســفيد و گرايش به زندگى انفرادى مواجه است. 
وى با بيان اينكه خانواده ها بايد مشــوق ازدواج و جوانان باشند، 
گفت: در روســتاها هم با اين بحران مواجه هستيم كه پسران به 
دليل مهاجرت از روستا به منظور اشتغال، تحصيل و... يك فاصله 
فرهنگى بين دختران و پســران روستايى ايجاد مى شود و صرفاً 

فقط بحث جهيزيه نيست و آسيب هاى اجتماعى ايجاد مى كنند.

  اختصاص تسهيالت براى طرح هاى 
اشتغال زا در خراسان رضوى

ايرنــا: 28 هزار ميليارد ريال طرح اشــتغال زا در حوزه هاى 
صنعت، معدن، تجارت، كشــاورزى و گردشــگرى خراسان 
رضوى آماده معرفى به بانك ها براى دريافت اين تســهيالت 
هستند كه بخشى از اين طرح ها مربوط به حوزه سوغات است.
 مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى خراسان رضوى 
با بيان اين مطلب، گفت: از ابتداى امسال تاكنون از محل اعتبارات 
صندوق كارآفرينان اميد، 80 ميليارد ريال تســهيالت به فعاالن 
صنايع دستى استان پرداخت و همچنين از محل اعتبارات تبصره 
18 قانون بودجه، تســهيالت ويژه اى براى مشاغل خرد، بويژه در 
بخش صنايع دستى در نظر گرفته شده است. على رسوليان، كمك 
به توليدكنندگان صنايع دســتى و مشــاغل خرد را از برنامه هاى 
حمايتى امســال در خراســان رضوى اعالم و اضافه كرد: تاكنون 
240 ميليارد ريال يارانه ســود تسهيالت بانكى از محل اعتبارات 
توسعه شاخص هاى اقتصادى به استان ابالغ شده كه براورد مى شود 
با اين ميزان تســهيالت، 6000 ميليارد ريال تسهيالت در حوزه 
اشتغال پرداخت شود. ســهم بخش صنعت گردشگرى و صنايع 
دستى خراسان رضوى از اين تسهيالت حدود 27 درصد است. وى 
همچنين گفت: امسال سامانه اعتبارات مشاغل روستايى و شهرهاى 
زير 10 هزار نفر جمعيت، راه اندازى شد كه اعتبارات خوبى در قالب 

تسهيالت با نرخ سود 6 درصد براى صنايع دستى دارد.

  باران و برف در راه خراسان شمالى

بجنورد: اداره كل هواشناســى خراسان شمالى در اطالعيه اى از 
ورود ســامانه جديد بارشى از جمعه شــب تا اواسط هفته آينده 
خبرداد و افزود: دماى هوا در اين اســتان 10 تا 12درجه كاهش 
مى يابد.  بر اســاس اين اطالعيه، نقشه هاى پيش يابى هواشناسى 
بيانگر بتدريج حاكم شــدن جوى ناپايدار و ورود سامانه بارشى از 
اواخر جمعه شب تا سه شنبه شب به سطح استان مى باشد.فعاليت 
اين ســامانه سبب وزش باد شديد، افزايش ابر و در برخى ساعات 
بارش پراكنده باران و برف و مه خواهد شد. از لحاظ دمايى نيز از 
صبح روز جمعه تا صبح سه شنبه كاهش محسوس دما 10 الى 12 
درجه در استان خواهيم داشت.  اين سامانه بارشى سبب لغزندگى 

جاده ها و كاهش ديد در جاده هاى كوهستانى خواهدشد.

   امكان پذير شد
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«قدس» آثار مكمل هاى ورزشى را واكاوى مى كند

تندرشتى مرگبار
 هنگامه طاهرى  با اينكه انتظار داريم با سوق 
دادن افراد به سمت ورزش سالمت آن ها تضمين 
شود، اما در عمل مى بينيم وقتى ورزش به سمت 
حرفه اى شــدن پيش مى رود، با عواملى رو به رو 

مى شويم كه ديگر سالمت را تضمين نمى كند. 
باشگاه هاى ورزشــى به عنوان مكان هايى كه در 
راستاى ســالمت افراد تأسيس مى شوند، اگر چه 
اين روزها افزايش يافته اند، اما به همان نســبت 
گزارش هايى مبنى بر ارائه مكمل هاى دست ساز 
و غيرمجــاز نيز افزايش يافته كه با وجود عوارض 
مختلف و گاه غيرقابل برگشت، متأسفانه سودآورى 

بااليى هم دارند.
ساده ترين و البته شايع ترين خطرى كه با مصرف 
مكمل ها گريبان مصرف كننده را مى گيرد، افتادن 
در دام تغذيه نامتعادل و ناســالم است، زيرا طبق 
علم تغذيه، با افزايش پروتئين دريافتى از طريق 
مكمل ها، ميزان مواد مغــذى دريافتى از طريق 
مصرف مواد غذايى، ناكافى و نامتعادل خواهد بود. 

اين البته يك روى سكه است...

 درآمد 99 درصدى از مكمل ها!
«بهروز. م» از جوانان ورزشكار يكى از باشگاه هاى 

ورزشى است. 
او مى گويد: درآمد 99 درصد باشگاه هاى ورزشى از 

فروش مكمل هاست.
وى مى افزايد: مكمل هاى ورزشــى اگر چه زودتر 
فرد را به نتيجه مورد نظر مى رساند، اما آثار مخرب 
بااليى دارد، به طورى كه اگر «دز» مكمل بيشتر از 
مقاومت بدن باشد، فرد «سنكوپ» يا همان ايست 

قلبى مى كند.
او خاطرنشــان مى كند، مدير ســابق سالن شان 
چگونه با تبليغات مكمل ها و پودرهاى مختلف را با 
مارك هاى وسوسه كننده و چندين برابر قيمت به 

مشتريان سالن مى فروخته است.

 در سالن بانوان چه خبر است؟
البته مدير يكى از ســالن هاى ورزشــى بانوان با 
مصرف ژل و مكمل در كنار ورزش بشدت مخالف 

است.
اكرم قاسمى مى گويد: در اغلب قرص هاى الغر 
كننده مخدر شيشــه وجود دارد، در حالى كه 
خانم ها تصور مى كنند با اين قرص الغر شده اند. 
در واقع آن ها الغر نشده اند، بلكه در هفته اول آب 
بدنشان جمع مى شود و پوست به بدن مى چسبد. 
ضمن اينكه آب كردن چربى كه به ليپيد تبديل 
شده باشد كار سختى است و مصرف اين قرص ها 

در واقع روى ليپيد ها اثر نمى كند.
وى اضافــه مى كند: در برنامه غذايى ما به صورت 
طبيعى كربوهيدرات ساده و مركب وجود دارد كه 

عضالت ما را مى سازد.

او كربوهيدرات ساده را موادى 
چون قندهاى طبيعى، عسل، 
مربا و... بيان مى كند و مركب ها 
را ميوه ها، سبزى ها، دانه ها يا 

خرمالو مى شمارد. 
قاســمى عالوه بر اين تصريح 
مى كنــد، ژل ها هم كارســاز 
نيست تا ضربان قلب باال نرود 
نه آب شدن چربى رخ مى دهد 
نه عضالت ورزيده مى شود. باال 
رفتن ضربان هــم 20 دقيقه 
زمان مى برد و سپس بدن وارد 

مرحله چربى سوزى مى شود.

 همه چيز درباره مكمل ها 
از زبان يك متخصص

دكتراى فيزيولوژى ورزشــى از دانشگاه فردوسى 
مشــهد با گرايش بيوشيمى و متابوليسم ورزشى 
و اســتاد دانشــگاه هم در مورد مكمل هاى مورد 
استفاده ورزشكاران توضيحات كاملى ارائه مى كند.
دكتــر كيوان حجــازى مى گويد: متأســفانه در 
باشگاه هاى بدنســازى نظارتى بر چگونگى ارائه 
مكمل ها و داروها نيست و همين سبب مى شود 
عــده اى از بى اطالعــى متقاضيانى كــه مايلند 
در كمتريــن زمان به نتيجه مورد نظر برســند، 

سوءاستفاده كنند.
او با اشاره به داروهاى استروئيدى و غيراستروئيدى 
مى گويد: مكمل هاى غيراستروئيدى همچون پودر 

و قــرص و اســتروئيدى ها نيز 
آمپول هاى  چون  هايى  مكمل 

هورمونى هستند.
خصــوص  در  وى 
مكمل  به  غيراســتروئيدى ها 
هايى مانند كراتين و گلوتامينو 
پروتئين اشــاره كــرده و بيان 
مــى دارد، كراتيــن از دســته 
پروتئين هاســت و به دوشكل 

هيدرات و ماالت وجود دارد.
وى اســتفاده از آن را مؤثر بر 
انرژى عنوان  چرخه هاى توليد 
مى كند كه سبب مى شود فرد 
ديرتر خسته شــده و سيستم 
دفاعى بدن باال برود؛ اما تاكنون 

از آثار سوء آن گزارشى دريافت نشده است.
دكتر حجــازى اما در باره پروتئيــن «وى» نظر 

ديگرى دارد.
او مى گويــد: پروتئيــن «وى» كه مــورد عالقه 
ورزشكاران استقامتى چون بدنسازان، دو و ميدانى 
كاران و رشته هاى رزمى است، به دليل باال رفتن 

اوره خون روى كليه ها تأثير منفى دارد.
وى اذعان مى دارد: ساماندهى فروش محصوالت 
مكمل براى ورزشــكاران، ضــرورت فروش آن ها 
در داروخانه هاســت كه با مهر وزارت بهداشت و 
استاندارد عرضه شود، بنابراين فروش زير زمينى 
آن كه اغلب دست ســاز مى باشد، در باشگاه هاى 

بدنسازى، قابل اعتماد نيست.

 تقلب در محصوالت
حجازى، در اين زمينه بيان مى دارد: در محصوالت 
غير مجاز، درِ قوطى باز و با مواد دست ساز پر شده 
و دوباره پلمب مى شــود و به عنوان مواد اصلى به 

فروش مى رسد.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان مى كند:آمپول ها كه 
فروش آن در باشگاه ها با مشترى هاى زيادى روبه 

رو شده سبب سكته قلبى و خفگى مى شوند.
او حتى در باره قرص هاى اكســى متالون كه 10 
تايى مصرف مى شود عنوان مى كند، اين قرص ها 
عالوه بر تأثير بر هورمون هاى جنسى، ميزان خورد 
و خوراك را تا حدى باال مى برد كه معده فرصتى 
براى هضم و جذب آن پيدا نمى كند، بنابراين فرد 
دچار خفگى مى شــود؛ اما بر افزايش قدرت فرد و 

باال بردن وزن هم تأثير مى گذارد.  
به گفته او، «اكســى متالون» ســبب اسپاســم يا 
گرفتگى عضالت پشــت هم مى شود. اما او تصريح 
مى كند، عوارض برخى هورمون ها برگشــت ناپذير 
اســت مثل كلن بوتــرول كه كلســترول و ترى 
گليسيريد خون را بشدت باال برده و احتمال سكته 
قلبى و گرفتگى عروق را افزايش مى دهد. يا استروژن 

و تستوسترون كه به كبد چرب منجر مى شود.
دكتر حجازى در پايان تأكيد مى كند، مصرف اين 
مكمل ها به هر حال بخشــى از بدن فرد را درگير 
بيمارى مى كند، اما چون عوارض آن اطالع رسانى 
نمى شود و افراد مى خواهند در كمترين زمان به 
سريع ترين و بهترين نتيجه برسند، متأسفانه مورد 

استفاده واقع مى شود.

 مسئوالن در پاسخ به گاليه مردم عنوان كردند

احتكار؛ دليل گرانى دوباره تخم مرغ در مشهد

گزارش

 فاطمه معتمدى  قيمت تخم مرغ دوباره 
افزايــش يافته و در هر كيلو به حدود 7400 
تومان رسيده است.  اين مطلب، گفته يكى 
از شــهروندان است كه در تماس با تحريريه 

خواستار پيگيرى آن شد.
وى افــزود: برخى مغــازه داران خريد قبل 
را عاملــى براى باال بــودن قيمت تخم مرغ 
مى دانند و مى گويند، ما تخم مرغ را در زمان 
گران بودن خريدارى كرده ايم، بنابراين دليلى 

براى عرضه به قيمت كم وجود ندارد.
وى با اشــاره به اينكه اين اســتدالل قابل 
پذيرش نيســت، گفت: برخى مغازه دارها با 
سوء استفاده از تقاضاى موجود در بازار براى 
خريد تخم مرغ حاضر نيستند اين كاال را به 
قيمت مناسب به بازار عرضه كنند و به دنبال 
كسب ســود در باالترين حد ممكن با توجه 
به تقاضاى باال براى خريد تخم مرغ در بازار 

هستند.
يك مخاطب ديگر نيز گفت: قيمت تخم مرغ 
گران شــده اســت، به طورى كه هم اكنون 
بــراى خريد 20 عدد تخم مــرغ از نوع برند 
در وزن كمتــر از دو كيلوگرم بايد 12 هزار 
تومان پرداخت كرد كــه انصافا، رقم بااليى 
است، ضمن اينكه پس از توزيع و تأمين تخم 
مرغ در بــازار به دنبال گرانى يك ماه پيش، 
انتظار مى رود قيمت ها هم اكنون در وضعيت 

متعادلى قرار داشته باشد.

 افزايش دوباره قيمت
وى اضافه كرد: بــا وجود كاهش قيمت اين 
مــاده پروتئينــى در بازار طــى چند هفته 
گذشــته، يكى دو روزى است دوباره قيمت 

تخم مرغ در بازار افزايش يافته است.
متصدى يك ســوپر ماركت نيز با تأييد گران 
شدن قيمت تخم مرغ طى چند روز اخير اظهار 
داشت: هم اكنون بهاى هر كيلو تخم مرغ ساده 
در بازار در سطح خرده فروشى حدود 7400 
تومان است كه اين رقم براى تخم مرغ از نوع 

برند تا 7500 تومان نيز مى رسد.
وى كه در محدوده صياد شيرازى فعال است، 
افزود: پس از گرانى تخم مرغ در دى ماه و با 
توزيع تخم مــرغ به نرخ تنظيم بازار، قيمت 
آن ارزان شد و به مرز 5500 تا 6000 تومان 

رسيد.
وى ادامه داد: با اين حال چند روزى اســت 
دوباره قيمت تخم مرغ افزايش يافته به حدود 

7400 تومان رسيده است.
وى دربــاره دليــل ايــن گرانــى تصريح 
كرد:واحدهاى خرده فروشــى سطح شهر از 
عمده فروشــان خريدارى مى كنند و طبق 
گفته عمده فروشــان بازار، دليل گران شدن 
نــرخ تخم مــرغ، افزايش قيمت از ســوى 
مرغدارى هاى مرغ تخمگذار است و تخم مرغ 

را با قيمت باالترى به بازارعرضه مى كنند.

 خريد دانه اى تخم مرغ به دليل گرانى
يك فروشنده ديگر نيز با اشاره به گران شدن 
تخم مرغ يادآورشــد: اين مسئله سبب شده 
اســت خريد تخم مرغ از سوى مردم كاهش 
يابد، ضمن اينكه برخى به خريد كمتر از كيلو 

و حتى به صورت دانه اى رو آورده اند.
وى قيمت دانه اى تخم مرغ ساده را با احتساب 
قيمت هر كيلــو 7300 تومان، 500 تومان 
اعالم كرد و گفت: البته پيش بينى مى شود 
اين گرانى ادامه دار نباشــد و قيمت كاهش 
يابد، البته الزم است ستاد تنظيم بازار براى 
جلوگيرى از احتمال افزايش قيمت تخم مرغ 
نسبت به توزيع تخم مرغ با قيمت تنظيم بازار 

اقدام كند.
يك عمده فروش در محدود بلوار مصلى نيز با 
بيان اينكه تخم مرغ در هر كيلو 600 تا 700 
تومان گران شده اســت، در خصوص دليل 
اين گرانى ابراز بى اطالعى كرد و گفت: اين 
گرانى، كاهش فروش را براى واحدهاى عرضه 

تخم مرغ در بر داشته است.

 پاسخ يك مسئول
مدير تنظيم بازار ســازمان جهاد كشاورزى 
خراســان رضوى هم دربــاره گاليه مردم از 
گرانى قيمت تخم مرغ اظهار داشت: متأسفانه 
اين مســئله رخ داده و طــى چند روز اخير 

قيمت تخم مرغ افزايش يافته است.
جوادى درباره دليــل اين گرانى افزود: هيچ 
دليــل خاصى براى افزايش قيمت تخم مرغ 
وجود ندارد، به عبارت ديگر قيمت نهاده هاى 
دامى و ميزان تقاضا بــراى خريد تخم مرغ 

افزايش نيافته است كه بخواهد در قيمت تخم 
مرغ تاثير گذاشته باشد و آن را گران كند.

وى اضافه كرد: موضوع اين است كه يك عده 
با ذخيره ســازى و احتكار با هدف عرضه آن 
در پايان سال به اميد افزايش مصرف و فروش 
به قيمت باال مسبب گرانى اخير قيمت تخم 

مرغ در مشهد هستند.
وى تصريح كرد: با هماهنگى تعزيرات، نيروى 
انتظامى و بازرسى سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، نسبت به شناسايى اين افراد 
اقدام و سپس تخم مرغ احتكار شده آنان به 

بازار عرضه مى شود.
جوادى خاطر نشــان كرد: برنامه ديگر براى 
جلوگيرى از افزايــش قيمت تخم مرغ اين 
است كه تخم مرغ مورد نياز واحدهايى مانند 
قنادى و كارخانجات توليد كيك و كلوچه از 
طريق اتحاديه هاى مربوط و امور پشتيبانى 
دام تأمين شــود تا تخم مرغ توليد روز براى 
پاســخگويى به نياز مردم و در ســطح بازار 

عرضه شود.

 داير شدن مراكز عرضه مستقيم
مدير تنظيم بازار ســازمان جهاد كشاورزى 
خراسان رضوى يادآور شد: همچنين برنامه 
ريزى مى شــود تا طى يكــى دو روز آينده 
مراكز عرضه مســتقيم بــراى عرضه تخم 
مرغ داير شــود و در نهايت با واحد بازرسى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزيرات، 

با واحدهاى متخلف چه در سطح واحدهاى 
توليدى مرغ تخمگذار و چه واحدهاى فروش 
اعم از خرده فروشى و عمده فروشى كه تخم 
مــرغ را بيش از نرخ مصــوب عرضه كنند، 

برخورد مى شود.
وى، نرخ مصوب تخم مرغ در ســطح خرده 
فروشــى و براى مردم را 5800 تومان در هر 
كيلــو تخم مرغ اعالم كرد و گفت: تخم مرغ 
بايد به نرخ 5300 تومان به دست مغازه دار 
برسد تا مشترى با قيمت 5800 تومان بتواند 

خريدارى كند.
جــوادى درباره آمــار واحدهــاى متخلف 
شناسايى شــده در بحث احتكار تخم مرغ 
اضافه كرد:اين برنامه در حال انجام اســت، 
همان گونه كه در ماه گذشته كه قيمت تخم 
مرغ يكباره گران شــد، بازرسى هاى متعدد 
انجام شــد و همين مسئله سبب شد اوضاع 
و احوال بهتر شــود، اما گويا دوباره فراموش 

كردند.
وى تأكيد كرد: مردم نگران نباشند.هر چند 
خراسان رضوى متأثر از كمبود تخم مرغ در 
استان هاى درگير با آنفلوانزا در كشور است، با 
اين حال تالش مى شود با برنامه ها و اقدام هاى 
مطرح شــده، قيمت اين مــاده پروتئينى را 
كنترل كرد و مانع افزايش قيمت شــد.  وى 
يادآورشــد: بايد توجه داشــت، در خراسان 
تاكنون موردى از بيمارى آنفلوانزاى پرندگان 

گزارش نشده است.

در باشگاه هاى بدنسازى 
نظارتى بر چگونگى 

ارائه مكمل ها و داروها 
نيست و همين سبب 
مى شود عده اى از 

بى اطالعى متقاضيانى 
كه مايلند در كمترين 
زمان به نتيجه مورد 

نظر برسند، سوءاستفاده 
كنند

بــرش
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