
متكديان وارداتى در اهواز جوالن مى دهند برنج هاى آلوده در زنجان شايعه نيست، واقعيت است
پاس كارى مسئوالن در پديده تكدى گرى  پاسخ مسئوالن در راستاى رفع نگرانى شهروندان 

اهواز  شــهردار جديد كه آمد خبر جمع 
آورى گدايــان جــزو اوليــن كليدهاى رفع 
مشكالت شهرى اش بود، اما كليدهاى يدك 
زيادى بود كه دست هاى ديگرى را مى طلبيد، 
شــهردار كه تازه فهميد چه كار مشكلى در 
پيش دارد، عطاى قول جمع آورى گدايان را 

به لقايش بخشيد و حال ...

زنجان 500 تن برنج آلوده اروگوئه اى اواخر 
سال گذشته وارد اســتان زنجان شد، اما در 
18 اســفندماه سال 95 طى نامه اى از طرف 
شــركت بازرگانى دولتى ايران به اســتان ها 
اعالم شــد، اين برنج ها تا زمان وصول نتايج 
آزمايشــگاهى و صدور مجوز قابليت مصرف 
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رهاسازى كم فايده آب 
به تاالِب خشك هامون 

تسنيم: پنج ماه قبل مديركل محيط زيست سيستان 
و بلوچستان از خشكى كامل هامون خبر داد و گفت كه 
رهاسازى آب به جهت فعال شدن چشمه هاى ريزگرد 
ضرورى اســت، اما حاال با پايان فصل ريزگردها اندكى 
آب معادل يك درصد از ظرفيت 17 ميليارد متر مكعبى 

تاالب به سوى آن روانه شد. 
اداره كل محيط زيست سيستان و بلوچستان در خبرى 
با توصيف «تزريق خون به رگ هاى خشــك هامون» 
نوشــت: حقابه دوم تاالب  هامون به ميزان 30 ميليون 

مترمكعب رهاسازى شد.
اما اين توصيف محيط زيســت در حالى است كه آب 
رهاســازى شــده به ســوى تاالب فقط يك درصد از 
گنجايش تاالب اســت. تاالبى كه به گفته پژوهشكده 
تــاالب بين المللى هامــون 17 ميليــارد مترمكعب 
گنجايش آب آن است و حتى نمى توان گفت كه يكى 

از مويرگ هاى تاالب جان گرفته است.
مديركل محيط زيست سيستان و بلوچستان پنج ماه 
قبل در كارگروه اســتانى احياى تاالب هامون با اعالم 
خبر خشــك شــدن كامل هامون گفت: بــا توجه به 
خشكى كامل هامون و فعال شدن كانون هاى ريزگرد 
الزم است كه حقابه دوم تاالب هرچه زودتر رهاسازى 
شود.وى در عين حال دليل رهاسازى حقابه در شهريور 
ماه را شروع فصل مهاجرت پرندگان و تأمين آب مورد 
نياز عشــاير دانست، اما حاال كه پنج ماه از پايان فصل 
بادهاى 120 روزه و شــروع فصــل مهاجرت پرندگان 
گذشته و آب موردنياز عشاير نيز توسط سازمان عشاير 
تأمين شده، محيط زيست خبر از رهاسازى حقابه تاالب 
داده است.نيره پورمالئى در توضيح رهاسازى اين حقابه 
گفته است: حقابه تاالب در ادامه برنامه احياى هامون 
و اجراى طرح يكپارچه مديريت تاالب با همكارى آب 

منطقه اى استان وارد تاالب شد.
از طرفــى على رغم ادعا هاى تكرارى محيط  زيســت 
سيستان و بلوچستان مبنى بر هدايت حقابه به سوى 
كانون هاى ريزگرد، اين حقابه در منطقه گردشــگرى 
كوه خواجه كه جزو مراتع غنى تاالب محسوب مى شود 

رهاسازى شده است.
ناظرى فرماندار زابل در جلسه پنج ماه پيش كارگروه 
احياى هامون با انتقاد از رهاسازى حقابه ناچيز به هامون 
گفته اســت: با توجه به فاصلــه و موقعيت كانون هاى 
بحران در تاالب هامون، رهاســازى حقابه دوم زيست 

محيطى از چاه نيمه ها نتيجه اى ندارد.
وى ادامه داده اســت: تنها 50 درصد از عشاير شمال 
استان مى توانند از حقابه رهاسازى شده به سوى تاالب 

استفاده كنند و مابقى ازاين آب بى بهره خواهند بود.

نان تيره سالم تر است

مهر: مديركل غله و خدمات بازرگانى اســتان قم با 
اشاره به اينكه افزايش سبوس در نان موجب مى شود 
كــه نان رنگ تيره ترى به خــود بگيرد، گفت: مردم 
سال هاســت به مصرف نان سفيد و درخشان عادت 
دارنــد. قطعاً هم اكنون با ديدن نانى كه رنگ كدرى 
دارد، بالفاصلــه بحث كيفيت را پيش مى كشــند و 
اين در حالى اســت كه رنگ تيــره در نان بر خالف 
تصوراتى كه وجود دارد، نشــان دهنــده كيفيت و 

سالمت بيشتر اين ماده غذايى است.
ســبوس تأثيرات فراوان بر روى ســالمت بدن دارد 
و از آنجا كه نان، قوت غالب ايرانى هاســت، افزايش 
ســبوس مى تواند، متضمن بخشــى از ســالمت در 

خانواده ها باشد.
خواص ســبوس و بخصوص سبوس گندم با توجه به 
مطالب فراوانى كه در رســانه ها و توســط پزشكان و 

متخصصان تغذيه گفته شده بر كسى پوشيده نيست.
براســاس آنچه كه مورد تأكيد متخصصان تغذيه قرار 
گرفته است سبوس تأثيرات بسيار زيادى بر روى رفع 
بيمارى هاى دستگاه گوارشى مانند يبوست دارد و حتى 
در زمينــه كنترل چربى خون، اضافــه وزن و كنترل 

كلسترول هم تأثيرگذار است.
در اين راستا مديركل غله و خدمات بازرگانى استان قم 
ضمن تشريح فوايد سبوس گندم از تمهيدات صورت 
گرفته در زمينه كاهش سبوس گيرى آرد در اين استان 
خبر مى دهد. اقدامى كه قطعاً مى تواند بر روى سالمت 

مردم قم تأثيرگذار باشد.
بهزاد رادمنش در اين زمينه به نان سنگك اشاره مى كند 
و مى افزايد: سبوس گيرى آرد اين نان در كارخانه ها ابتدا 
21 درصد بوده است كه به نظر مى رسد نان سنگك را 

عمالً فاقد ارزش غذايى كرده بود.
وى همچنيــن از تالش هــا براى جلب نظــر مديران 
كارخانه ها آرد هم ســخن مى گويــد. به گفته وى هم 
اكنون پنج كارخانــه آرد در قم وجود دارد كه همگى 
آن ها پذيرفته و موظف شده اند كه سبوس گيرى آرد را 
كاهش دهند تا بتوان بخشى از سبوس را از طريق نان 

وارد سبد مصرف خانوار كرد.
به گفته رادمنش ميزان ســبوس گيرى آرد در 14 ماه 
قبل 21 درصد بود كه بتدريج با پيگيرى ها و تالش هاى 
صورت گرفته به 15 درصد رســيده و هم اكنون و به 
عبارتى از ابتداى بهمن ماه ســال جارى به 12 درصد 
رسيده اســت و اين بدان معناست كه نان سنگك در 
قم هم اكنون با سبوس گيرى استاندارد به دست مردم 
مى رسد. مردمى كه قطعاً تغذيه سالم جزو حقوق اوليه 
آن هاست و البته مسئولين هم در اين زمينه بايد تالش 

داشته باشند.

بندرعباس  «هرمزگان در بسيارى موارد اسطوره 
اســت، صيادان و دريانــوردان هرمزگانى زمانى تا 
آفريقــا مى رفتند، آيا اين نبايد يك ســمبل براى 
هرمزگان باشــد؟ آيا بايد فراموش شود؟ كارهاى 
بسيار در مبارزه و جنگ با پرتغالى ها در اين استان 
صورت گرفته، آيا نبايد در به تصوير در آوردن اين 

مسئله تالش كرد؟» 
اين ســخنان بخشــى از گاليه هاى نماينده مردم 
هرمزگان در نشســت با اصحاب رســانه است كه 
معتقد است در حق اين استان به گونه اى كه بايد 

توجه شود، توجه جدى نشده است.

 بودجه
 احمد مرادى در نشست با خبرنگاران سعى كرد تا 
تمامى پرسش هاى ذهن آن ها در خصوص مشكالت 
را پاسخ دهد. در همين راستا اظهار كرد: همان طور 
كه قول دادم، مقرر شد تا طى نشست هاى دوره اى 
از اين اســتان و موانع و مشــكالتش بگويم و اين 

نشست در زمره همين وعده است.
رئيس مجمــع نمايندگان هرمــزگان در مجلس 
خاطرنشان كرد: يكى از مطالبات ما سهم هرمزگان 
از مازاد درآمدش است، هرمزگان پنجمين استان 
در كســب درآمد اســت، اما هفدهمين استان در 
دريافت اعتبارات است.وى ابراز كرد: در بودجه سال 
96 دو درصــد نفت را به ســه درصد يعنى از 85 
ميليارد به 350 ميليارد تومان رســانديم، هرچند 
كه همين هم كفاف هزينه هاى استان را نمى دهد، 
اما بايد تالش كنيم. اســتان هايى مثل بوشهر هم 
همين مشكالت را دارند كه اميدوارم با كمك هم 
بتوانيم كارى كنيم. در برنامه ششم ديده شده كه 
استان هايى كه مازاد درآمد دارند، سهم 50 درصدى 

را از مازاد درآمد خود داشته باشند.

 جانمايى آب شيرين كن ها 
مرادى در پاســخ به كمبود آب شرب و همچنين 
مشــكالت پيــش رو در خصــوص ســاخت آب 
شــيرين كن ها نيز گفت: در حــال حاضر اين كار 
تنها راه ممكن شــيرين كردن آب است، دغدغه 
درياچه نمك شــدن خليج فارس كه براى فعاالن 
زيست محيطى پيش آمده قابل  درك است، اما اين 
مسئله اى است كه در تمام كشورهاى كم آب دنيا 
بررسى شده و نهايتاً به همين سمت پيش رفته اند، 
وقتى كارشناسان خارجى و داخلى سال ها در مورد 
موضوعى مطالعه و اظهارنظر مى كنند، ما نمى توانيم 
دخالت كنيم.وى با اشــاره بــه اينكه اين موضوع، 
مسئله ســاده و معمولى نيست كه با يك نشست 
خبرى حل شود، افزود: در خصوص همه مشكالت 
بحث شــده و بحث جانمايى آب شــيرين كن ها، 
مطالعات بر اين اساس است كه آب خليج فارس و 
عمان را به همين شكل و با همين جانمايى شيرين 
كنند، اين كارى است كه سال ها روى آن مطالعه 
شده و من نمى توانم جلوى تصميمات كارشناسى 

شده را بگيرم.

 تعداد اندك نمايندگان
مرادى در پاســخ بــه خبرنگاران 
مبنى بر تعداد نمايندگان استان 
هرمزگان نيز گفت: براى شــهرى 
مثل آبادان كــه دو نماينده دارد، 
مالك را سرشمارى قبل از جنگ 
قرار داده اند، طبق قانون هر استان 
به ازاى هر 150 هزار نفر بايد يك 
نماينده داشــته باشــد كه در آن 
سال ها متأسفانه جمعيت هرمزگان 
به اين اندازه نبوده است، از طرفى 
مطابق با قانون هر 10 سال، تنها 
20 نفر به تعــداد كل نمايندگان 
اضافه مى شود يعنى هر 20 سال 
يك  بار ممكن است يك نماينده به 

استان هرمزگان اضافه  شود.

 جلوى قاچاق گرفته شود
 نه ملوانان!

مرادى در خصوص مشكل ته لنجى ملوانان عنوان 
كرد: از تعلق گرفتن 450 هزار تومان در ســال هاى 
گذشته و تا امروز كه هر سفر به 10 ميليون تومان 
براى ملوانان رسيده است، هيچ كدام چه در گذشته 
و چه حاال جوابگوى ملوانان و مقرون به صرفه نبوده 
و نيست.  وى عنوان كرد: اگر هر ملوان 6 بار بتواند 
بار بياورد، مى شــود 60 ميليون تومان هرچند كه 
امــكان ندارد هيچ ملوانى 6 بار بتواند برود. اگر برود 
هم كاالى مجانى به او نمى دهند، حق لنج و صاحب 
لنج و... هم وجــود دارد و نهايتاً چيزى براى ملوان 
باقــى نمى ماند؛ به دنبال آنيم كه طرحى براى حل 
اين مشكل ملوانان تصويب شود.وى ادامه داد: طبق 

گزارش هــاى وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت هزينه بارى كه 
ملوان مى آورد 3 ميليارد دالر و 
بارى كه قاچاقى آورده مى شود 
20 ميليارد دالر است، بايد وقت 
و هزينه گذاشته شود كه جلوى 

قاچاق گرفته شود نه ملوانان!

 رانت خوارى در 
آلومينيوم المهدى

مــرادى همچنين در خصوص 
پيگيرى مشــكالت آلومينيوم 
المهــدى بيان كــرد: بنده از 
ابتداى كار ايــن مجموعه كه 
در اســتاندارى بــودم تا زمان 
واگذارى آن در جريان تمامى 
امــور بــودم و از همــان ابتدا 
احساس مى كردم كه تخلفاتى 
در حال صورت گرفتن اســت، 
پس ازآن وجود اين تخلفات اثبات شد و بنده مالكم 
را بر گزارش ســازمان بازرسى و ديوان محاسبات 

گذاشتم.
وى افزود: در آن زمان سازمان بازرسى 70 صفحه 
در مورد تخلفــات صورت گرفتــه در آلومينيوم 
المهدى ارائه كرده بود، در اين خصوص طرح سؤال 
از وزيــر را انجام دادم، در رأى گيرى ها نيز مجموع 
رأى هاى منفى رأى دهندگان بيشتر بود، اما به علت 
اينكه 47 نفر از نمايندگان اصالً ورود نكردند، كارت 
زرد نگرفــت، اعمال ماده 236 را كه مســتقيم به 
قوه قضائيه مى رود پيگيرى كردم، اعضاى شوراى 
رقابت و كميسيون اصل 90 مجلس را هم پيگيرى 

كردم، همه به ضرس قاطع معتقد بودند كه در اين 
مجموعه  و واگذارى آن تخلف انجام شده است.

وى با اشاره به اينكه پشت اين قضيه رانتى وجود 
دارد كه قدرتى پشــت آن اســت كه ايستادن در 
برابرش ســخت است، خاطرنشان كرد: اينكه بقيه 
نمايندگان اين موضوع را پيگيرى نمى كنند بايد از 

خودشان پرسيده شود.

 پيگيرى ساخت بيمارستان 
رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس در 
خصوص انجام وظايف اجتماعى توسط وزارت نفت 
در هرمزگان و ســاخت بيمارســتان در هرمزگان 
اظهار كرد: در مورد ســاخت بيمارستان مكاتباتى 
با وزير نفت داشــتم، وى مدعى است كه ديگر در 
حوزه ســاخت اماكن در كشور كار نمى كنيم، زير 
بار نمى رفتند، اما با رايزنى هايى كه كرديم وزارت 
نفت در برنامه ششم موظف به ساخت بيمارستان 
در هرمزگان شده است، اين موضوع را نيز همانند 
موضــوع آلومينيوم المهــدى به طور جد پيگيرى 

خواهم كرد.

 استفاده از نيروهاى بومى
مــرادى با بيان اينكه اســتفاده از نيروى بومى در 
هر اســتان مطالبه همه استان هاست، افزود: ابتدا 
در بوشهر قانونى مبنى بر اســتفاده 50 درصدى 
از نيروهاى بومى تصويب شــد و قرار شد به ساير 
استان ها نيز تعميم داده شــود، اما متأسفانه اين 
قانون نه براى بوشهر نه هيچ جاى ديگرى استفاده 
نشد، اين موضوع كه امروز به عنوان الزامى قانونى در 
برنامه ششم آورده شده در گذشته نبوده در مجلس 

دهم پيگيرى و اضافه شده است.

نماينده مردم هرمزگان مشكالت استان را تشريح كرد

هرمزگان پنجمين استان در كسب درآمد هفدهمين استان در دريافت بودجه
��ر��ر
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خشكسالى دامن «آق گل» را گرفت
13 روستاى ريگان استان كرمان 

در محاصره شن هاى روان

.......صفحه 2

چاه هاى غيرمجاز بالى جان تاالب هاى فصلى همدان 

.......صفحه 2 

خريد توافقى زعفران 
به نام كشاورز 

به كام دالل!

ايرنا: به گفته فرماندار شهرســتان ريگان وزش توفان شديد 
شن تعداد 13روستا را در محاصره قرار داده و همچنين غلظت 
ريزگردها در اين منطقه به چهار برابر حد مجاز رسيده و موجب 

كاهش ديد افقى شده است...

مشهد  عضو شــوراى اسالمى شهرســتان باخــرز يكى از 
مشكالت اساسى اين شهرستان را نبود ادارات دانست و اظهار 
داشت: هنوز برخى ادارات در اين شهرستان مستقر نشدند؛ اين 
در حالى است كه رايزنى با مديران كل در سطح استان انجام 
شده است، اما همچنان موافق نيستند و بهانه گيرى هاى واهى 
سبب شده اســت ادارات در شهرستان داير نشوند. غالم نبى 
اقتصاد با بيان اينكه شهرســتان قول همكارى با ادارات براى 
استقرار در باخرز را داده است، افزود: مكان به صورت استيجارى 
براى مدت دو سال در اختيار اين ادارات قرار مى گيرد و اجاره 
آن توسط مردم در قالب هايى مانند كمك شهردارى و معتمدان 

و خيران شهرستان پرداخت شود...

زندگى مسالمت آميز 
با تمساح هاى سيستان 

و بلوچستان 

«گاندو»
نگهبان آب 

و نماد بركت 
اسـت

زاهدان  در دنيا از تمســاح ها به عنــوان يك گونه 
اقتصادى به منظور بهره بردارى از پوســت، گوشــت و 
تخم آن استفاده مى شود و اين حيوان هاى عظيم الجثه 
براى بسيارى از گردشگران جاذبه گردشگرى محسوب 
مى شوند، ظرفيتى كه در سيستان و بلوچستان وجود 
داشــته و شايد تاكنون به درستى از آن استفاده نشده و 
براى بسيارى از مردم ايران و جهان ناشناخته باقى مانده 
است.تمســاح پوزه كوتاه يا تمساح مردابى با نام محلى 

.......صفحه 3«گاندو» يا «واگو» ...
.......صفحه 4

به تاالِب خشك هامون 

پنج ماه قبل مديركل محيط زيست سيستان 

در بوشهر قانونى 
مبنى بر استفاده 
50 درصدى از 
نيروهاى بومى 

تصويب شد و قرار 
شد به ساير استان ها 

نيز تعميم داده 
شود، اما متأسفانه 

اين قانون نه براى 
بوشهر نه هيچ جاى 
ديگرى استفاده نشد

بــرش



  جنگل كارى اقتصادى و مشاركتى 
در لرستان انجام مى شود

خرم آباد- خبرنــگار قدس: مديركل منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى لرســتان با اشــاره به اجراى طرح جنگل كارى 
اقتصادى و مشاركتى در استان گفت: تاكنون در 500 هكتار 

از اراضى لرستان جنگل كارى اقتصادى انجام شده است.
شيرزاد نجفى اظهار كرد: تا پايان سال جارى، 1500 هكتار از 
اراضى ملى در قالب طرح جنگل كارى اقتصادى قرار مى گيرد.
وى سياست هاى ســازمان جنگل ها را بر مبناى حفاظت از 
سرمايه هاى ملى و مشاركت هاى مردمى دانست و بيان كرد: 
تخصيص زميــن، تأمين نهاده هاى بذر و نهال از وظايف اين 

اداره كل و تأمين هزينه هاى اجرايى بر عهده مردم است.
نجفى با بيان اينكه گونه هاى درختى مورد كاشت، بايد از نوع 
جنگلى و الزاماً بومى، اقتصادى و چند منظوره باشــد، افزود: 
در اين طرح با تلفيق عوامل اكولوژيكى، فاكتورهاى اقليمى، 
خاك، شناسايى مناطق مناسب، تعيين گونه و اجراى نقشه، 
روش هاى كاشت متناســب با وضعيت هر منطقه تعيين و 

سپس نسبت به كاشت اقدام مى شود.

  ثبت ساالنه 6200 مورد سرطان 
در استان اصفهان 

اصفهان- خبرنگار قدس: عضو شوراى راهبردى سرطان 
در دانشگاه علوم پزشــكى اصفهان اعالم كرد: براساس آمار 
به دست آمده ســاالنه حدود 6200 مورد سرطان در استان 
اصفهان ثبت مى شود كه شــايع ترين سرطان ها در خانم ها 
شــامل ســرطان پســتان، گوارش و تيروئيــد و در آقايان 

سرطان هاى گوارش، مثانه و پروستات و خون است. 
مريم طباطباييان مهم ترين عامل ابتال به سرطان را مصرف 
دخانيــات و افزايش وزن خواند و تأكيد كرد: تنها چاقى 12 
نوع ســرطان ايجاد مى كند كه از جمله آن هــا مى توان به 
سرطان هاى پســتان و رحم در بانوان، سرطان روده بزرگ و 
سرطان گوارشى اشــاره كرد. وى اظهار كرد: مبارزه با چاقى 
و رســيدن به وزن ايده آل از شــعارهايى است كه بايد براى 
رسيدن به آن تأكيد كرد، پس از آن عوامل ژنتيكى و محيطى 
از جمله آلودگى هوا و مصرف نيترات هاى موجود در غذاهاى 

فرآورى شده، ايجاد سرطان مى كند.
عضو شــوراى راهبردى سرطان در دانشــگاه علوم پزشكى 
اصفهان اضافه كرد: اگر كســى متوجه توده، سرفه همراه با 
خونريزى، كاهش وزن غيرعادى در خود شد، بايد بى درنگ 

به پزشك مراجعه كند.

  پرداخت مطالبات بخش درمان 
از عهده دولت خارج است

تبريز: رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقى در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: به علت باال رفتن مطالبات كادر درمانى 
بيمارستان ها، دولت نمى تواند اين مطالبات را به صورت يكجا 

پرداخت كند.
ضياءاهللا اعزازى در جمع كاركنان حوزه بهداشــت و درمان 
شهرستان بناب، افزود: مجمع نمايندگان استان با تمام توان 
پيگير پرداخت همه مطالبات پزشــكان، پرســتاران و كادر 
خدمات بهداشتى و درمانى است و براى اين منظور در ديدارى 
اختصاصى از رئيس مجلس شوراى اسالمى خواسته ايم اين 
موضوع را با جديت تمام از وزير بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشكى تا حصول نتيجه، پيگيرى كند.
وى با اشــاره به اينكه نيروهاى شاغل در اين بخش بايد فارغ 
از هرگونه مشــكلى به آالم مردم رسيدگى كنند، اظهار كرد: 
مسئوالن از همه مشكالت اين حوزه آگاهى داشته و حل آن ها 

را از مسائل اولويت دار خود مى دانند.

13 روستاى ريگان استان كرمان 
در محاصره شن هاى روان

ايرنا: به گفته فرماندار شهرســتان ريگان وزش توفان شديد 
شــن تعداد 13روســتا را در محاصره قرار داده و همچنين 
غلظت ريزگردها در اين منطقه به چهار برابر حد مجاز رسيده 

و موجب كاهش ديد افقى شده است.
امين باقرى از احتمال مسدود شدن محور روستايى منطقه 
ده رضا بر اثرتوفان شــن خبر داد و افزود: نيروهاى راهدارى 
براى امدادرســانى به اين روســتاها در منطقه ده رضا اعزام 

شدند.
وى گفت: غلظت ريزگردها كه شــرايط هواى منطقه را در 
شرايط ناسالم قرار داده موجب شده چند ساعت اخير پنج نفر 

راهى مراكز درمانى شوند.
فرماندار ريگان افزود با توجه  به اينكه شهرستان ريگان كانون 
بحران ريزگردها و توفان شن وسيالب و در گذشته زلزله بوده 

است، مى طلبد كه به اين منطقه توجه جدى شود.

چاه هاى غيرمجاز بالى جان تاالب هاى فصلى همدان 

خشكسالى دامن «آق گل» را گرفت
��ر

همدان  تاالب هاى اســتان همدان اغلب 
فصلى هســتند كه همزمان با فصل پاييز 
آبگيرى شــده و وســعت آن كم يــا زياد 
مى شود و تاكنون مأمن مناسبى براى فرود 
پرندگان و محلى بــراى تخم گذارى آن ها 

بوده است.
متأســفانه تاالب «آق گل» از ســال 1388 
تاكنون شرايط خوبى نداشته و تنها در سال 
گذشــته آبگيرى شد و امســال نيز باوجود 
اميد بــه آبگيرى، اين اتفــاق نيفتاد و تنها 
اميد پرندگان و دوســتداران محيط  زيست 

خشكيد.
همه ســاله و از ابتداى ســال آبى، آبگيرى 
تاالب هاى فصلى در اين استان آغاز مى شود 
و بنا برگــردش آب و آورد رودخانه ها به اين 

تاالب ها وسعت آن ها كم يا زياد مى شود. 
تــاالب «آق گل» و به طوركلــى تاالب هاى 
فصلى از منبع دائمى آب تغذيه نمى شــوند، 
بلكه از طغيان رودخانه ها پر آب شــده و پس 
از فروكش طغيان، آب زيادى نمى تواند وارد 

تاالب شود. 
بنــا بر گفتــه كارشناســان، نكتــه مهم و 
اين  تــاالب «آق گل»  قابل توجــه درزمينه 
است كه برداشــت هاى بى رويه از سفره هاى 
زيرزمينى و مصارف كشــاورزى موجب شده 
اين تاالب زودتر از زمان طبيعى خشك شود 
كه با خشك شــدن زودهنگام تاالب، تخم 

پرندگان كنار آبزى نيز از بين رفت. 
چراى بى رويه، بى توجهى برخى مســئوالن 
به برداشــت بى رويه آب، چاه هاى غيرمجاز 
و كم اهميت دانستن حقابه اين تاالب، فقط 
بخشى از عوامل خشكيدگى است كه دامان 

اين تاالب را گرفته است.

 كشت آب بر بالى جان تاالب
معاون محيــط طبيعــى اداره كل حفاظت 
محيط  زيســت اســتان همدان بابيان اينكه 
متأســفانه بيشترين تخريب تاالب «آق گل» 
در حــوزه اســتان مركزى صــورت گرفته 
اســت، اظهار مى كند: برداشت هاى مجاز و 
غيرمجاز از ســفره هاى زيرزمينى، برداشت 
از آب تاالب براى مصارف كشــاورزى، تغيير 
كاربرى و كشــت در اراضى داخل محدوده 
تاالب ســال گذشته در حوزه استان مركزى  

از عوامل بسيار تأثيرگذار در 
خشكيدگى تاالب است.

مهدى صفــى خانى اظهار 
 90 متأســفانه  مى كنــد: 
درصد كشــت هاى پر آب بر 
در حاشيه تاالب آق گل در 
حوزه استان مركزى صورت 
كشاورزى  جهاد  كه  گرفته 
بايد گامى در  اين اســتان 

اين زمينه بردارد.
وى با اشاره به اين موضوع 
كــه وضعيت ايــن  تاالب  
ادامه  اســت،  نگران كننده 
مى دهــد: تاالب هاى فصلى 
بايــد از آذر به بعد آبگيرى 

شوند كه اين اتفاق در سال جارى رخ نداد.
وى با اشــاره به وجود ســه تاالب طبيعى در 
اســتان، اظهار مى دارد: تاالب آق گل مالير و 
چشم شــور و پير سلمان اسدآباد از تاالب هاى 
طبيعى اســتان است كه در حال حاضر تاالب 
آق گل و چشم شور خشك شده است. وى عنوان 
مى كند: برداشت هاى بى رويه از سفره هاى آب 
زيرزمينى و تغيير كاربرى اراضى اطراف تاالب، 

شرايط نامساعدى را رقم زده است.

 رد پاى آب منطقه اى در تشنگى تاالب 
مديــركل حفاظت محيط  زيســت اســتان 
همــدان، عملكرد شــركت آب منطقه اى را 
در حفظ تاالب مهــم و تأثيرگذار مى داند و 
مى گويد: 70 درصد مســاحت اين تاالب در 
مالير واقع اســت و با اينكه از سال  88 اين 
تاالب در دل بحران قرار داشــت، اما تاكنون 
اقدامى براى حفاظــت از آن صورت نگرفته 

است.
محمدى اظهار مى كند: آب 
منطقه اى مى توانست زودتر 
از اين ها نســبت به مسدود 
كــردن چاه هــاى غيرمجاز 
اقــدام كند  تا از برداشــت 
بى رويــه آب هاى زيرزمينى 

جلوگيرى به عمل آيد.
وى بابيان اينكه خشكيدگى 
شــدن  پديدار  در  تاالب ها 
ريزگردها بســيار تأثيرگذار 
عالوه  مى كند:  اظهار  است، 
ريزگردها  كــه  تأثيراتى  بر 
بر نيروگاه هاى توليد برق و 
هنگفت  هزينه هاى  تحميل 
در ســاير بخش ها دارند، تأثيــر مخربى بر 
رشــد گياهــان و جانــوران دارد، همچنين 
مقوله گردشــگرى كــه به عنــوان يكى از 
راههاى توسعه اســتان و استفاده از حداقل 
دارايى هايمان مطرح است، باوجود ريزگردها 

با مشكل روبه رو مى شود.
وى با اشاره به اينكه اين مشكالت را نبايد فقط 
در حد منطقه اى ديد و بايد نگاه ملى داشــت، 

اظهار مى كنــد: معضل ملى جــز باهمت ملى 
برطرف نمى شود و اولويت بندى هايى وجود دارد 
كه جهاد كشاورزى نيز بايد در آن پاسخگو باشد.

 چاه هاى غيرمجاز مهروموم مى شوند
درحالى كه انگشــت كم كارى و خشكيدگى 
تــاالب «آق گل» به ســمت كــم كارى آب 
منطقه اى بلند اســت و گفته مى شود نسبت 
به مهروموم چاه هاى غيرمجاز اقدامى نشده 
است، اما مدير حفاظت و بهره بردارى شركت 
آب منطقه اى همدان بيان مى كند: شــركت 
آب منطقه اى در حــوزه برخورد با چاه هاى 

غيرمجاز اقدامات خوبى انجام داده است.
شاهســوند توضيح مى دهد: وجود چاه هاى 
غيرمجــاز متعدد در منطقــه حوالى تاالب 
آق گل، علت اصلى خشــك شدن اين تاالب 
اســت بنابرايــن آزاد كــردن آب به صورت 
سهميه اى از چاه ها به شركت آب منطقه اى 
واگذار شده و وزارت نيرو مصرانه بر حفاظت 

محيط  زيست اين تاالب تأكيد دارد.
وى با اشــاره به اين موضوع كه 70  درصد 
تاالب آق گل در اســتان همدان قرار دارد و 
عمده آبى كه وارد آن مى شود از سوى استان 
مركزى است، ادامه مى دهد: اين تاالب مورد 
اختالف اســتان هاى همدان و مركزى است، 
بنابراين مقرر شده با مشاركت وزارت نيرو و 
شركت آب منطقه اى به علت اينكه رودخانه 
دائمى در اين ناحيه وجود ندارد، اين تاالب را 

به صورت طبيعى حفظ كنيم.
وى مى گويــد: تنها راهكارى كــه براى اين 
موضوع وجــود دارد، اعمال حاكميت و نصب 
كنتورها و ادوات قابل كنترل اســت كه ظرف 
سال هاى آينده نصب و قابل بهره بردارى است.

  اختصاص29 ميليارد تومان 
   به بيمه سالمت ايالم

ايالم: مديركل بيمه سالمت استان ايالم گفت: در سال جارى 
2000 ميليارد تومان به بيمه سالمت در كشور اختصاص يافته 

كه سهم استان ايالم از اين رقم 29 ميليارد تومان است. 
دكتــر نورالدين رحيمى با اشــاره به اينكه در اســتان ايالم 
جمعيتى افــزون بر 346 هزار و 705 نفــر از خدمات بيمه 
سالمت استفاده مى كنند، افزود: از اين تعداد 66 هزار و 820 
نفر كاركنان دولت هستند و بيش از 26 هزار نفر از جانبازان، 
افراد تحت حمايت بهزيســتى، دانشجويان و... تحت حمايت 

بيمه اى بيمه سالمت قرار دارند.
وى با اشاره به بيمه ســالمت همگانى، بيان داشت: در حال 
حاضر بيش از 11 هزار و 500 نفر از هم اســتانى هايمان از 
بيمه سالمت همگانى استفاده مى كنند، هرچند كه بيش از 
50 هزار نفر در اين طرح ثبت نام كرده اند كه در صورت رفع 
مشكالت، مى توانند به جامعه هدف بيمه سالمت اضافه شوند.
نورالدين رحيمى تعداد روســتاييان و عشاير تحت حمايت 
خدمات بيمه اى اين ســازمان را بيش از 242 هزار نفر عنوان 
و تصريح كرد: 76 درصد جامعه تحت پوشش بيمه سالمت، 
به صورت كامالً رايگان از خدمات اين بيمه استفاده مى كنند.

  برف خطرات جايگاه دفن زباله سراوان 
را افزايش مى دهد

رشت- خبرنگار قدس: رئيس اداره محيط زيست شهرستان 
رشت گفت: با بارش برف خطرات و بالهايى كه جايگاه دفن 

زباله بر محيط زيست رشت مى آورد، افزايش مى يابد.
اصغر خودكار اظهار كرد: بارش برف اخير موجب افزايش توليد 

شيرابه از جايگاه دفن زباله سراوان شده  است.
وى افزود: با بارش برف و سنگينى كه بر زباله هاى انباشته شده 
اين جايگاه وارد خواهد آمد، خطرات و بالهايى كه جايگاه دفن 
زباله بر محيط زيست رشت مى آورد نيز افزايش خواهد يافت.

خودكار با اشــاره به اينكه روزانه 600 تن زباله جديد به اين 
جايگاه وارد مى شــود، خاطرنشــان كرد: ساخت زباله سوز از 
مهم ترين راهكارهاى برون رفت از مشكالت اين جايگاه دفن 

زباله است.
وى از اقدام هاى ســفر برخى از مسئولين استان براى خريد 
دستگاه زباله سوز براى اين جايگاه دفن خبر داد و گفت: مكان 
كنونى كه براى ساخت دستگاه زباله سوز در نظر گرفته شده 

است، مورد تأييد ما نيست.

  مناسب سازى محيط شهرى يزد 
    مورد توجه قرار نگرفته است 

يزد- خبرنگار قدس: رئيس اداره بهزيستى اردكان گفت: در 
كشور ما با وجود آنكه درصد قابل توجهى از جمعيت جامعه را 
افراد معلول، جانباز و سالمندان تشكيل مى دهند، اما متأسفانه 
بحث مناسب سازى محيط شهرى آنچنانكه بايد و شايد مورد 

توجه قرار نگرفته است. 
اميرولى عضد زاده در اولين كميته مناسب سازى شهرستان 
عقدا اظهار داشــت: مناسب ســازى و تشريح قوانين موجود 
در اين حوزه، بررســى وضعيت موجود اماكن عمومى، ادارات 
دولتى، پارك ها، مساجد، تكايا و بقاع متبركه موجود در بخش 

عقدا ضرورى است.
وى افزود: ارائه راهكارهايى براى دســت يابى به اين هدف و 
تسهيل دسترسى معلوالن و سالمندان به امكانات شهرى در 

اين شهرستان الزم است.
عضدزاده خاطرنشــان كرد: مناسب ســازى معابر عمومى با 
اولويت معابر اصلى و نزديك به تقاطع ها همچنين پارك ها، 
تجهيــز و نصب چراغ ها و عاليم راهنمايى و هشــدار دهنده 
مناسب در معابر عمومى و برجسته سازى سطوح پياده روهاى 
نزديك به تقاطع ها و همچنين پارك ها، رفع موانع و تطبيق 
مقــررات و صــدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرســازى و 

معمارى براى معلوالن از جمله اقدام هاى شهردارى است.

   در دهه فجر
 بيش از 1000پروژه در قزوين 

   افتتاح مى شود 
قزوين- خبرنگار قدس: اســتاندار قزوين گفت: از مجموع 
1069 پــروژه قابل افتتاح دهه فجر در اســتان قزوين، 643 
پــروژه دولتــى، 117 پروژه بخش خصوصــى و 309 پروژه 

مشاركتى است. 
عبدالمحمــد زاهدى در جمع خبرنگاران به دســتاوردهاى 
انقالب اســالمى در استان قزوين پرداخت و گفت: در ميزان 
بهــره بردارى از  انرژى گاز طول خطــوط به ميزان 56 برابر 
نسبت به سال 57 افزايش يافته كه در آن زمان 55 مشترك 
خانگى در اين اســتان وجود داشــت، اما اين ميزان در حال 
حاضر برابر 338 هزار مشــترك رســيده اســت؛ در بخش 
روستايى نيز مى توان گفت كه 85 درصد جمعيت روستايى 

استان از نعمت گاز برخوردار است.
وى با بيان اينكه در سال 57 تعداد واحدهاى صنعتى استان 
قزوين برابر 10 واحد بوده كه امروز به 2400 واحد رســيده 
اســت، اضافه كرد: تا پيش از انقالب 72 روستا داراى برق و 
اكنون 829 روســتا داراى برق بــوده و واحدهاى صنعتى و 
كشاورزى شامل 1084 مشترك بوده و در حال حاضر بيش از 

101 هزار مشترك از برق بهره مند هستند.

��ر

 طيبه قاسمى: شهردار جديد كه آمد خبر جمع آورى گدايان جزو اولين 
كليدهاى رفع مشكالت شــهرى اش بود، اما كليدهاى يدك زيادى بود كه 
دســت هاى ديگرى را مى طلبيد، شــهردار كه تازه فهميد چه كار مشكلى در پيش 
دارد، عطاى قول جمع آورى گدايان را به لقايش بخشــيد و حال چيزى كه مردم 
اهواز هر روز مى بينند به غير گدايان وطنى گداهايى هستند كه از كشورهاى ديگر 

به ايران مى آيند يا آورده مى شوند.
ســميرم يكى از اين گدايان غيروطنى اســت كه با صحبت با او متوجه شدم اهل 
كشمير است. با اينكه فارسى را خوب حرف مى زند، اما لهجه خاصى دارد و مى گويد: 
اجدادش ايرانى بوده اما به كشــمير كوچ كرده اند و براى ماجراجويى به ســرزمين 
مادرى ام آمده ام و حاال به خاطر تنگدستى مجبور به گدايى شدم. هر چند پولى كه 

جمع مى كنم متعلق به مديرم است و درصدى به خودم مى رسد. 

 گدايان وارداتى
عضو شــوراى شــهر كوت عبداهللا دربــاره جمع آورى متكديان بــه خبرنگار قدس 
آناليــن مى گويــد: خبــرى از جمــع آورى اين متكديــان نيســت، بخصوص در 
محــدوده كوت عبداهللا تــا پاداد شــهر از اين گدايان پر اســت، آن ها ســورى و 
پاكســتانى و بنگالدشــى اند كه متأســفانه در اهواز به صورت شــبكه اى فعاليت 
مى كننــد. براحتــى مى توانيد ببينيــد در زمان هــاى معين اين گداهــا در پمپ 
بنزيــن ظاهر مى شــوند، بعد يــك نفر مى آيد آن هــا را جمع مى كنــد و مى برد.

حسين ناصرى ادامه مى دهد: بتازگى تكدى گرايان بومى هم زياد شده و اين كار بيشتر 
از قبل رايج شده است، كسانى كه توانايى مالى ندارند به دليل اينكه درآمد آن زياد 
است و آسان به دست مى آيد به گدايى روى مى آورند، از سوى ديگر شلوغى شهرها 
و ســواره بودن اكثر افراد موجب شده اســت اگر كسى بخواهد صدقه بيندازد زمان 
زيادى را از دست دهد، به همين دليل هر مستضعفى كه مى بينند، صدقه مى دهند.

 
 كاهش ميانگين سنى تكدى گرى

او درباره ميانگين ســنى متكديان در اهواز عنوان مى كند: گدايى بين جوانان بيشتر 
شده است، يك زمانى معلوالن، پيرمردها و پيرزن ها به گدايى روى مى آوردند، اما در 

حال حاضر اين معضل را در نوجوانان تا جوانان 35 ساله مى توان ديد.
وى از تعــداد باالى تكدى گران غيــر بومى در اهواز خبر مى دهد و تصريح مى كند: 
تعداد خارجى ها و معتادان گدا بسيار زياد است كه غير بومى ها بيشتر از كشورهاى 
پاكستان، سوريه و بنگالدش هســتند، تازگى ها از انديمشك «قلعه تول» هم زياد 

براى تكدى گرى به اهواز مى آيند.

 مافياى گدايى
ايــن فعــال اجتماعى اظهــار مى كند: بســيارى از گدايــان به صــورت مافيايى 
كار مى كننــد و در مناطــق مختلــف شــهرى پخــش مى شــوند. بــراى نمونه 
در مســير غيزانيــه اكثــر گداهــا بنگالدشــى هســتند، در حالى كــه در پمپ 
بنزين هــا و مســير ســه راه خرمشــهر اكثر آن ها از كشــور ســوريه هســتند.

 
 اقدامى از سوى شهردارى نشده است

ناصرى درباره وعده شــهردار براى جمع آورى متكديــان اذعان مى كند: تا به حال 

اقدامى در اين زمينه نديده ايم، و شاهد افزايش تعداد گدايان در سطح شهر هستيم.
او در پاســخ بــه اينكه چگونه مى تــوان كارى كرد كه گدايان پس از دســتگيرى 
دوبــاره به جامعه باز نگردنــد؛ اضافه مى كند: در مورد خانم هــاى بومى، بايد آن ها 
را وارد كارهاى ســنتى يا حرفه هاى خوداشــتغالى كرد، حتى بــه كارگيرى آن ها 
در كارخانه هاى بســته بندى نيز مؤثر اســت، تا ديگر متوســل به گدايى نشــوند.
اين مســئول مى افزايد: اسكان آن ها نيز بسيار مهم اســت، بعضى از آن ها به دليل 
نداشــتن ســرپناه به مافياى گداها روى مى آورند، نبايد مجازاتى براى گداها باشد، 
چون بيشتر آن ها از روى اجبار به تكدى گرى مى پردازند؛ مجازات بايد براى كسانى 

باشد كه در مافياى پخش و جمع آورى آن ها نقش دارند.

 جمع آورى متكديان با نيروى انتظامى است
يكى از مســئوالن اداره كل بهزيســتى اســتان خوزستان خاطر نشــان مى كند: 
جمع آورى تمامى متكديان با نيروى انتظامى اســت، آن ها بايد پس از جمع آورى 
اين گدايان را تحويل شــهردارى دهند، شــهردارى كمپ هايى دارد كه آن ها را در 
آنجــا نگهدارى مى كنند تا ارگان هاى ذى ربط مانند كميته امداد و اداره بهداشــت 
بــه كمپ ها ســر بزنند، بر اســاس شــاخصه هايى آن ها را دســته بنــدى كنند.
مهرداد بهادرى اضافه مى كند: مواردى از جمله معلوالن جســمى، زنان آسيب ديده 
كه بر عهده بهزيستى اســت، نگهدارى مى شوند تا به دليل بى سرپناهى به جامعه 
باز نگردند، اما افراد خاص و مهاجر بر عهده نيروى انتظامى اســت كه بايد آن ها را 

بازداشت كنند و تحويل شهردارى دهند.

 برخورد چكشى جواب نمى دهد
رئيس شوراى شهر كالنشهر اهواز معضالت اجتماعى را از مواردى مى داند كه خيلى 
از عوامل و دســتگاه هاى شهرى در آن دخيل هستند و تأكيد مى كند: در كنار تمام 
مشــكالتى كه داريم اين معضل از لحاظ چهره زشتى كه به شهر مى دهد، اهميت 
بسيارى دارد، قطعاً هم نمى توان در يك برخورد چكشى مسئله را جمع آورى و حل كرد.
محمد جعفر فلســفى درباره گدايان وارداتى مى گويد: بحث كســانى كه از خارج از 
اســتان يا خارج از شهر مى آيند و اهواز را مناســب اين كار ديده اند در كميسيون 
اجتماعى به صورت ويژه بررسى مى شود، با شهردارى و بهزيستى كه در اين موضوع 

دخيل هستند به جد مسئله را پيگيرى مى كنيم.

مسئوالن پاس كارى مى كنند 

جوالن متكديان وارداتى در اهواز

برداشت هاى بى رويه 
از سفره هاى آب 

زيرزمينى و تغيير 
كاربرى اراضى 

اطراف تاالب شرايط 
نامساعدى را رقم 

زده است 
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زاهــدان - خبرنگار قــدس  در دنيا 
اقتصادى  از تمســاح ها به عنوان يك گونــه 
به منظور بهره بردارى از پوســت، گوشــت و 
تخم آن اســتفاده مى شود و اين حيوان هاى 
عظيم الجثه براى بسيارى از گردشگران جاذبه 
گردشــگرى محسوب مى شوند، ظرفيتى كه 
در سيستان و بلوچستان وجود داشته و شايد 
تاكنون به درستى از آن استفاده نشده و براى 
بسيارى از مردم ايران و جهان ناشناخته باقى 

مانده است.
تمســاح پوزه كوتاه يا تمســاح مردابى با نام 
محلى «گاندو» يا «واگــو» در حوزه رودخانه 
ســرباز منطقــه «باهــوكالت» و در منطقه 
حفاظت شــده گاندو در جنوب سيســتان و 

بلوچستان زيست مى كند.
منطقــه حفاظت شــده گانــدو در محدوده 
باهوكالت دشــتيارى در ســال 1349 بانام 
منطقه حفاظت شــده «باهوكالت» اعالم شد 
و در ســال 1361 به ســبب زيســت گونه 
منحصر به فرد تمســاح پوزه كوتاه ايرانى كه 
در اصطالح محلى «گاندو» گفته مى شود، به 
منطقه حفاظت شــده «گاندو» تغيير نام داده 

شد.
منطقــه حفاظت شــده «گاندو» با وســعت 
465 هــزار و 181 هكتــار در منتهى اليــه 
جنوب شــرق سيستان و بلوچســتان و در 
محدوده شهرستان هاى چابهار و سرباز قرار 
دارد و رودخانه مهــم و فصلى باهوكالت از 
پايين دســت سد پيشــين نيز در اين بخش 

واقع شده است.

 نماد بركت و آبادانى 
برخــالف تصوير خشــن و ترســناكى كه 
تمســاح ها در اذهان عمومى ايجاد كرده اند، 
اما مردم جنوب سيســتان و بلوچستان اين 
خزنده عظيم الجثه را نمــاد بركت و آبادانى 
در ســرزمين خود مى دانند و ضمن زندگى 
مســالمت آميز با اين حيوان از حيات و بقاى 

آن صيانت مى كنند. 
مردم مناطق جنوبى سيســتان و بلوچستان 
ايــن حيوان را نماد بركت و آبادانى مى دانند 
و معتقدنــد با هجرت و مــرگ اين حيوان 
خشكســالى و قحطى بر زندگى آن ها سايه 
مى انــدازد، بنابراين بر اســاس همين باور، 
تمامى تالش خود را بــراى مراقبت و بقاى 

حيات آن به كار مى گيرند.
برخالف تصور مردم، گاندو حيوانى بســيار 
خجالتى، محتاط و ترســو است و به سختى 
مى توان آن را مشــاهده كــرد و اين حيوان 
باهوش به محض احســاس خطــر يا حضور 

مزاحم، در آب فرورفته و پنهان مى شود.
با اينكه تمســاح پوزه كوتاه بلوچســتان در 

جــوار بيش از 130روســتا 
و آبــادى در جنوب اســتان 
و در بســيارى از بركه هــا و 
رودخانه هــا زندگى مى كند، 
امــا تاكنون هيــچ تهديدى 
از طرف مــردم محلى براى 
آن ها وجود نداشــته است و 
روستاييان نقش يك محيط 
بان دلسوز را براى بقاى اين 

حيوان ايفا مى كنند.

 سيستان و بلوچستان 
ميزبان 500 تمساح

محيط  حفاظت  اداره  رئيس 
 زيست چابهار بابيان اينكه 500 سر تمساح 
پوزه كوتاه در زيستگاه حفاظت شده گاندو در 
باهــوكالت چابهار زيســت مى كنند در اين 
رابطه اظهار مى كند: زيســتگاه حفاظت شده 
تمســاح پوزه كوتاه در باهوكالت و «درگس» 
و ســرباز  محدوده شهرســتان هاى چابهار 

اســت، هرچند در ايــن منطقه عــالوه بر 
تمساح، گونه هاى جانورى ديگرى نيز زيست 
مى كننــد، ولى به خاطر اهميت تمســاح يا 
گاندو به عنوان منطقه حفاظت شــده گاندو 

اعالم شده است.
اشــرف على حســينى بيان مى كند: در اين 
محدوده نزديك به 131 آبادى وروستا وجود 
دارد و گونه شاخص منطقه 
و ايران «تمساح پوزه كوتاه» 
معروف به گانــدو در اين 

محدوده زيست مى كند.
رئيس اداره حفاظت محيط 
زيست شهرستان چابهار با 
بيــان اينكه از مجموع 17 
ايران چهار  گونه دوزيست 
زيست  باهوكالت  در  گونه 
خاطرنشــان  مى كننــد، 
اين ها  بــر  عالوه  مى كند: 
منطقه حفاظت  شده گاندو 
با دارا بــودن رودخانه هاى 
مهمــى چــون ســرباز و 
باهوكالت، داراى 12 گونه 
ماهى از پنج خانواده و 10 راسته در آب هاى 

داخلى است.
البته گاندو يا همان تمساح پوزه كوتاه ايرانى 
با كمبودهايى نيز روبه روست و آنهم كمبود 

نيروهاى محيط بانى است.
هرچند مــردم محلى اين اســتان نگهبانى 

از ايــن موجود را وظيفه خــود ميدانند و به 
فرزندانشــان نيز آموزش مى دهند، اما وجود 
تنها دو پاســگاه محيط   بانى بــا دو نيروى 
مستقر براى كار حفاظت در مقايسه با وسعت 

منطقه به هيچ وجه كافى نيست.

  نگهبان آب 
تمســاح هاى ايرانى برخالف ساير همنوعان 
خشــن و ترسناك خود، بســيار آرام بوده و 
كمتر گزارش شده به انسان و محيط زندگى 
آن ها حمله كنند، به گونه اى كه به خجالتى، 
محتاط و ترسو بودن مشــهور شده اند، زيرا 
آن ها از فاصله 500 مترى صدا را از پشــت 
سرخود مى شنوند و به سرعت در آب پنهان 

مى شوند.
مردم بومى سيســتان و بلوچستان «گاندو» 
را مقدس مى دانند و در ســال هاى خشكى، 
آبراه ها و حوضچه هاى زيســتگاه اين جانور 
زيبــا را بــراى جلوگيــرى از انقراض حفظ 
مى كننــد و حتى شــمارى از گاندوها را به 
بركه هاى پر آب انتقــال مى دهند، تا جايى 
كه مردم بومى عالقــه زيادى به اين حيوان 
داشــته و به اين گونه خاص تمســاح احترام 
مى گذارنــد و اعتقــاد دارند شــكار گاندو و 
كشتن آن ها موجب خشكسالى و كم آبى در 
منطقه خواهد شد، زيرا به باور آنان «گاندو» 

نگهبان آب است.
حداكثر طــول اين حيــوان چهارتا پنج متر 
اســت، اما با طول كمتر و بيشــتر نيز ديده 
مى شود و غذاى اصلى آن به طور عمده ماهى، 
الك پشــت، پرندگان آبزى و الشخورهاست، 
رنگ عمومــى بدن گاندو در ناحيه پشــت 
زيتونى تا قهوه اى و به لحاظ وجود استخوان 
كروكوديــل ايرانى در زمان هــاى مختلف، 
رفتارهاى خاصى از خود نشان مى دهد، كوچ 
كردن و حفر كانال عميق به طول 12 تا 15 
متر در كنــار رودخانه و بركه، از تمهيدهاى 
اين جانور به منظور كاهش اثر خشكسالى بر 

زندگى اش است.
گاهى ديده شده حركت تمساح از يك بركه 
به بركه اى ديگر در مســير سكونت انسان ها 
موجب وحشت اهالى شده، اما اين جابه جايى 
تنها به علت تغيير شــرايط محيط  زيست، 
كاهش آب بركه و مواد غذايى طبيعى است و 

تاكنون خطرى را متوجه كسى نكرده است.

��راث ���نگ
   برگزارى جشنواره بين المللى فيلم 

كوردى در سنندج
سنندج: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى كردستان با بيان 
اينكه سينما و فيلم كوردى احتياج به توجه جدى ترى دارد، 
گفت: با تفاهمنامه اى كه با سازمان سينمايى صورت گرفته 
سال آينده جشنواره بين المللى فيلم كوردى را خواهيم داشت.
جالل قلعه شــاخانى افزود: حمايت از فيلم هاى توليد شــده 
در حوزه نمايــش خانگى نيز در دســتور كار قرار گرفته كه 
تالش مى كنيم، فيلم هاى فاخر در ســطح اســتان توليد و به 
چرخه نمايش خانگى برسد. وى با بيان اينكه در حال حاضر 
شهرستان هاى ســقز، سروآباد، ديواندره و دهگالن فاقد سالن 
اكران فيلم و سينما است، خاطرنشان كرد: يكى از اولويت هاى 
تعريف شده براى ما ساخت سالن اكران فيلم در اين شهرستان ها 
در بازه زمانى حداقل 6 ماهه است.وى افزود: يكى از برنامه هاى 
جدى ما حمايت از توليد فيلم اســت كه در اين راستا و طبق 
تواقفنامه با انجمن ســينما جوانان ايران از چهار فيلم كوتاه و 
يك مســتند در استان حمايت مى شود. وى با اشاره به اكران 
فيلم هاى سى و ششمين جشنواره فيلم فجر در سنندج اذعان 
كرد: 15 فيلم سينمايى دربخش سوداى سيمرغ و كودك از 13 

تا 22 بهمن در سينما شيدا سنندج اكران مى شود.

  بجنورد، نامزد پايتخت كتاب كشور شد

بجنورد: مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان خراسان 
شمالى گفت: امسال شــهر بجنورد به عنوان نامزد پايتخت 

كتاب در كشور انتخاب شد.
حســين فرخنده با بيان اينكه امسال سال چهارم برگزارى اين 
طرح در كشور است، افزود: در سال جارى شهر بجنورد به عنوان 
نامزد پايتخت كشور انتخاب شد كه بيش از 150 شهر برنامه هاى 
خود را در راســتاى ترويج فرهنگ مطالعه به دبيرخانه مركزى 
پايتخت كتاب ايران در تهران ارسال كردند.وى با اشاره به اينكه از 
150 شهر، 20 شهر در كشور به عنوان نامزد پايتخت كتاب ايران 
انتخاب شدند، اظهار كرد: بجنورد با ارسال 23 طرح براى ترويج 
فرهنگ مطالعه به عنوان يكى از شهرهاى نامزد پايتخت كتاب 
ايران معرفى شد.  فرخنده از حضور نمايندگان بيست شهر نامزد 
پايتخت كتاب ايران در نشست با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
طى هفته آتى خبر داد و گفت: در اين نشست از مديران فرهنگى 

اين شهرها در امر ترويج فرهنگ كتابخوانى تجليل خواهد شد.

زندگى مسالمت آميز با تمساح هاى سيستان و بلوچستان  

  رشد ورود و ماندگارى زائران به «گاندو» نگهبان آب و نماد بركت است
خراسان رضوى

مشهد: مديركل هماهنگى امــور رفاهى زائران استاندارى 
خراسان رضوى گفت: در سال 92 ورود 23/5 ميليون زائر و 
مسافر با يك شب اقامت در اين استان ثبت شده؛ حال آنكه 
در ســال گذشته، شاهد ورود 28 ميليون و 450هزار زائر با 

چهارشب اقامت در استان خراسان رضوى بوديم. 
مهدى فروزان با اشــاره به توســعه صنعت گردشگرى و نيز 
افزايش ورود مسافر به خراسان رضوى بيان كرد: خوشبختانه 
نگاه مثبت گردشگران خارجى و اروپايى به مشهد موجب شده 
قطارهاى گردشگرى اروپايى، مشهد را به عنوان يكى از مقاصد 
اصلى خــود انتخاب كنند. وى بيان كــرد: هم اكنون 2538 
اثر تاريخى و جاذبه فرهنگى براى ثبت در فهرســت ملى در 
اســتان شناسايى شده كه عالوه بر آن تاكنون بيش از 1500 
اثر تاريخى و فرهنگى در فهرســت آثار ملموس و ناملموس 
ملى ثبت شده اســت. مديركل هماهنگى امور رفاهى زائران 
استاندارى خراسان رضوى گفت: ثبت اثر قنات قصبه گناباد 
در فهرست آثار جهانى در حالى در اين استان انجام شده كه 

6 اثر تاريخى ديگر در نوبت ثبت جهانى قرار دارد.

   آثار تاريخى استان مركزى در 
فهرست آثار ملى به ثبت رسيد 

اراك: مديــركل ميراث فرهنگى اســتان مركزى گفت: در 
ادامه روند ثبت آثار تاريخى، طبيعى و ناملموس اســتان در 
فهرست آثار ملى كشور و در آخرين اقدام 10 اثر تاريخى در 

اين فهرست به ثبت رسيد. 
ســيدمحمد حسينى با اشــاره به ثبت آثار تاريخى استان 
مركزى اظهار داشت: سه اثر خانه معطرى، مسجد سيدها و 
مسجد حاج حسين ساعت در شهرستان اراك و همچنين 
سه اثر محوطه باستان شناختى كوه بوجه، نقوش صخره اى 
داش دره و قلعه دختر دربند در شهرستان خمين از جمله 
آثار تازه به ثبت رســيده هستند كه همگى از شاخصه هاى 
مهم ارزشى باستان شناختى و يا فرهنگى برخوردار هستند.
وى افزود: چهار اثر ديگر اين ليســت را نيز ساختمان قديم 
شهردارى دليجان، محوطه باستان شناختى دو تپه شازند، 
بقاياى كاروانســراى حاجى آباد زرنديه و محوطه باســتان 

شناختى مريم تپه سى ساوه تشكيل داده اند.
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برخالف تصوير 
خشن و ترسناك 
تمساح ها، مردم 
جنوب سيستان 

و بلوچستان اين 
خزنده عظيم الجثه 

را نماد بركت و 
آبادانى مى دانند

بــرش

نيم نــگاه

زنجان- خبرنگار قدس   500 تن برنج آلوده 
اروگوئه اى اواخر سال گذشته وارد استان زنجان 
شد، اما در 18 اسفندماه سال 1395 طى نامه اى 
از طرف شركت بازرگانى دولتى جمهورى اسالمى 
ايران به اســتان ها اعالم شد، اين برنج ها تا زمان 
وصول نتايج آزمايشــگاهى و صدور مجوز قابليت 
مصرف كاال، بدون هيچ دخل و تصرف و به صورت 
جداگانه طبق دستورعمل هاى مربوط و با رعايت 
اصول و مقررات بهداشتى- قرنطينه اى، نگهدارى 

شود.
بنا بر اعالم مســئوالن بهداشــتى، آزمايش هاى 
انجام شــده روى اين برنج ها، از وجود «آرسنيك» 

بيش ازحد استاندارد حكايت داشته است.
آرِسنيك در فارسى به اكسيد آن «مرگ موش» و 
سولفيد آن «زرنيخ» گفته مى شود و شبه فلز سمى 

معروفى اســت كه به سه شكل 
زرد، ســياه و خاكســترى يافت 

مى شود.

 آرسنيك و تركيبات آن 
به عنوان آفت كش 

بــراى علف كش، حشــره كش و 
مورداســتفاده  آلياژهاى مختلف 
براى  بنابرايــن  مى گيــرد،  قرار 
سالمتى انســان بسيار خطرناك 

است.
در هميــن حــال، معاونت غذا و 
دارو اعــالم كرده با آزمايش هايى 
كه روى ايــن برنج ها انجام داده، 

مانع از توزيع برنج هاى اروگوئه اى شده است.
حال ماه ها از اين موضوع گذشــته و هنوز تكليف 
اين برنج هاى آلوده روشن نشده، هرچند معاونت 
غذا و داروى اســتان زنجان اعالم كــرده اجازه 
توزيع حتى يك كيلوگرم از اين برنج ها داده نشده 

است.

  ممنوعيت فروش برنج هاى آلوده
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى زنجان در 
همين رابطه اعالم كرده، برنج وارداتى اروگوئه اى 

در زنجان به آرسنيك آلوده است.
دكتر «تاج كى» تأييد كرده اســت، آزمايش هاى 
صورت گرفته نشــان داده است آرسنيك موجود 
در اين محموله برنــج وارداتى باالتر از حد مجاز 

است.
وى در اين رابطه اعالم كرده است: 500 تن برنج 
وارداتى اروگوئه اى در زنجان توقيف و از توزيع آن 

در بازار جلوگيرى شده است.

 جلوگيرى از توزيع 
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه 
14 هم با بيان اينكه مجــوز توزيع هرگونه برنج 
از سوى شركت بازرگانى دولتى 
ايران به اين شركت ارسال و بر 
اساس مجوز مربوط توزيع انجام 
برنج هاى   مى گويــد:  مى گيرد، 
آلوده قطعــاً عودت داده خواهد 
شــد و شــهروندان از اين بابت 

نگرانى نداشته باشند.
محمــد ايــزدى بابيــان اينكه 
به هيچ وجه اين برنج اجازه توزيع 
پيدا نكرده است، ادامه مى دهد: 
ســال گذشته 33 هزار تن برنج 
از كشور اروگوئه وارد كشور شد 
كه سهم استان زنجان 500 تن 
بوده و از خردادماه امسال بنا بر 
اعالم شركت بازرگانى دولتى در انبارها توقيف و 

همچنان نگهدارى مى شود.
وى با اشــاره به نتايج آزمايش هاى انجام شــده و 
بررســى نمونه هاى برنج اروگوئه توسط دانشگاه 
علوم پزشــكى زنجان مى گويد: اين آزمايش ها از 
باال بودن مقدار آرسنيك در اين نوع برنج نسبت 

به اســتاندارد مربوط حكايــت دارد، بنابراين از 
ابتداى امســال تاكنون برنــج اروگوئه اى در اين 

استان توزيع نشده است.
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگانى منطقه  
14 اســتان زنجان با بيان اينكه مصرف كنندگان 
نگران كمبود برنج در اين اســتان نباشند، ادامه 
مى دهد: برنج اســتاندارد و بهداشــتى به ميزان 
نياز در انبار اين شــركت موجود است و به محض 
دريافــت مجوز، بين مصرف كنندگان در ســطح 

استان توزيع مى شود.

 برنج ها عودت داده مى شود
معاون اقتصادى استاندار زنجان در همين راستا 
با اشــاره به اينكه زمان ورود اين برنج به كشــور 
نرم فلزات ســنگين اين برنج ها پايين تر از ميزان 
اعالمى توســط وزارت بهداشت و استاندارد بود، 
اما وقتى محموله وارد كشور مى شود تغييراتى در 
اين اســتانداردها ايجاد مى شود، ابراز مى كند: به 
دليل تغيير استانداردها اين برنج ها غيراستاندارد 
شده و قابليت توزيع وجود نداشته و ما نيز اجازه 

توزيع نداده ايم.
فرامرز نيك سرشت بيان مى كند: بيش از 30 هزار 
تن برنج از كشــور اروگوئه به ايران وارد شده كه 
مقدار 500 تن آن به استان زنجان آمده، بنابراين 
در نشستى كه در مشهد برگزار گرديد، قرار شد 
شركت غله اين برنج ها را با پيدا كردن راهكارهايى 
به كشورهايى صادر كند كه با استانداردهاى آن 

كشور ها سازگارى دارد.
وى بابيــان اينكه اين برنج هــا به عنوان امانت در 
اســتان ها نگهدارى مى شــود تا در اولين فرصت 
صادر شود، مى افزايد: با اتخاذ يك تصميم جامع 

اين برنج ها تعيين تكليف خواهد شد.
وى عنوان مى كند: اگر كشور مبدأ عودت اين كاال 
را نپذيرد، بايد يك كشور ديگر براى صادرات اين 

برنج ها هدفگذارى شود.

پاسخ مسئوالن در راستاى 
رفع نگرانى شهروندان  

برنج هاى 
آلوده در 

زنجان شايعه 
نيست واقعيت 

است

برنج وارداتى 
اروگوئه اى در 

زنجان به آرسنيك 
آلوده است

بنابراين از توزيع 
آن جلوگيرى شده 

است
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 نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى:

  براى ايجاد اشتغال و گرفتن تسهيالت 
بايد از هفت خوان گذشت

فارس: نماينده ولى فقيه در خراســان جنوبى گفت: برخى 
به آسانى تســهيالت مى گيرند، اما از طرفى كسانى كه بايد 
توليدى انجام دهند براى گرفتن تســهيالت در هفت خوان 

رستم مى مانند و دچار مشكل مى شوند. 
حجت االسالم سيد عليرضا عبادى در ديدار مديركل و معاونان 
ادارات تابعه وزارت امور اقتصاد و دارايى در خراســان جنوبى 
اظهار داشــت: اقتصاد و دارايى بخشى از زندگى شخصى و 

همچنين اجتماعى افراد است.
وى گفت: در اقتصاد و دارايى نوعى داد و ستد انجام مى شود و 
به معناى بده بستان است و بايد داده هايى وجود داشته باشد 

و متناسب با آن نيز بستان داشته باشيم.
نماينــده ولى فقيه در خراســان جنوبى افزود: گاهى وقت ها 
از رســانه ها شنيده مى شــود كه برخى از اقشار خاص مانند 
آقازاده ها و نورچشمى ها از منابعى كه بايد در اختيار مردم قرار 
بگيرد، رقم هاى كالنى را بسادگى دريافت مى كنند و با همين 

رقم هاى كالن فرار مالياتى هم دارند.

  وجود 2861 كنتور خراب آب 
در خراسان شمالى

مهر: معاون مشتركين و درآمد شركت آب و فاضالب خراسان 
شمالى از خراب بودن 2861 كنترل آب در استان خبر داد. 

محمدرضا شــيردل اظهار داشت: اين تعداد كنتور خراب در 
خراسان شمالى با توجه به اعتبارات و برنامه ريزى هاى انجام 

 شده تعويض خواهند شد.

  800 تن مرغ منجمد 
در خراسان جنوبى ذخيره سازى شد 

بيرجند: مسئول تنظيم بازار جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 
از 800 تن ذخيره ســازى مرغ منجمد در استان خبر داد و 
تصريح كرد: در اين راســتا در صورت كاهش گوشــت، مرغ 

منجمد را وارد بازار خواهيم كرد. 
محمدعلى بيجارى اظهار داشت: با توجه به جلسه كارگروه 

تنظيم بازار ميانگين قيمت گوشت مرغ 7500 تومان باشد.
وى افزود: در اين راســتا به دليل اينكه در حال حاضر قيمت 
گوشت مرغ در بازار باالتر از 7500 تومان است، عرضه گوشت 

مرغ منجمد تنظيم بازار انجام مى شود.

يك مسئول تأكيد كرد
  جلوگيرى از افزايش 

قيمت هاى افسارگسيخته
بيرجند: سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى و توسعه 
منابع استاندارى خراسان جنوبى گفت: در كميسيون تنظيم 
بازار بايد از افزايش قيمت هاى افسارگسيخته جلوگيرى شود 
تا جلوى بسيارى از سوء استفاده ها گرفته شود و از توليدكننده 

و مصرف كننده حمايت شود.
ســيدمحمد حســينى با بيان اينكه بازار بايد بخش مصرف 
كننده و قشــر پايين جامعه را مدنظر قرار دهد و نگاه جدى 
به قشر آســيب پذير جامعه داشته باشد، تصريح كرد: برخى 
چالش هاى موجــود، فضاى جامعه را به لحاظ روانى ملتهب 

مى كند. 
بنابراين مسئوالن به عنوان متوليان امر بايد اين فضاى روانى 

را مديريت كنند.
وى با بيان اينكه بخش حاكميتى و تعزيرات عصاى دســت 
برخورد با متخلف و به عنوان بدنه قوى دولت است، يادآور شد: 
اين ارگان ها بايد با متخلفان برخورد و دستگاه هاى اجرايى را 

يارى رسانند.

  مردم در مصرف گاز صرفه جويى كنند

بيرجند: مديرعامل شركت گاز خراسان جنوبى از مشتركان 
گاز طبيعى خواست با توجه به فعاليت سامانه بارشى و سرماى 
هوا در اســتان، مديريت مصرف و صرفه جويى را در راستاى 

تأمين گاز پايدار در دستور كار خود قرار دهند. 
سيد محمود هاشمى افزود: با توجه به اهميت تأمين پايدار 
گاز طبيعى و پيش بينى هاى صورت گرفته مبنى بر كاهش 
دماى اســتان در روزهاى آينده و افزايش ميزان مصرف گاز 
طبيعى، مصرف بهينه گاز طبيعى و رعايت نكات ايمنى توسط 

مشتركان از اهميت ويژه اى برخوردار است.
وى بــا اشــاره به اينكه دمــاى رفاه اتاق ها بيــن 18 تا 21 
درجه سانتيگراد تعيين شده است، اظهار داشت: استفاده از 
دماسنج براى تنظيم دماى اتاق، استفاده از پرده هاى ضخيم، 
پوشــيدن لباس گرم در منزل و عايق كارى موتورخانه ها از 
ســاده ترين راهكارهاى صرفه جويى در مصرف گاز طبيعى

است.

  هيچ گونه فرصت فرهنگى 
در حاشيه شهر بجنورد وجود ندارد 

تسنيم: اعضاى شوراى اسالمى شهر بجنورد در نشست علنى 
خود طرح تخصيص 15 درصد از بودجه شهردارى به مسائل 

فرهنگى و اجتماعى را مورد بحث و بررسى قرار دادند. 
رئيس كميسيون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى اسالمى 
شهر بجنورد در اين جلســه اظهار داشت: يكى از مشكالت 
اصلى اين شهر ترافيك شهرى است. مدت زيادى از تصويب 
طرح جامع ترافيك شهر بجنورد مى گذرد و اين مهم نياز به 
بازنگرى مجدد دارد كه براساس اولويت بندى نيازسنجى شود.
سيد محسن موسوى افزود: همچنين نبود مركز اتاق كنترل 

ترافيك در شهردارى بجنورد آشكارا احساس مى شود.
وى با بيان اينكه بايد به سمت هوشمند سازى و روان سازى 
ترافيك گام برداريم، تصريح كــرد: وجود اتاق مركز كنترل 
ترافيك در زمينه كنترل بحران هاى شــهرى مى تواند مؤثر 

واقع شود.
موســوى همچنين در خصوص طــرح اختصاص ميزان 15 
درصد از بودجه شهردارى بجنورد به مسائل فرهنگى، هنرى، 
اجتماعى، تربيت بدنى، جوانان و بانوان اشــاره و خاطرنشان 
كرد: اين طرح با نگاه توسعه فرهنگى شهر بجنورد برنامه ريزى 

شده و به حوزه فرهنگ نگاه پروژه اى خواهد داشت.
وى تصريح كرد: شــهر بجنورد شهرى ميان فرهنگى است و 
عمالً اين نگاه پروژه محور، در بحث نماد سازى ساختار حوزه 
فرهنگى مى تواند مؤثر واقع شود چراكه شهر بجنورد در زمينه 
نماد سازى ســاختار حوزه فرهنگى ضعيف بوده و اين مهم 

سبب افول هويت شهرى مى شود.
رئيس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر بجنورد نيز در 
اين جلسه در خصوص اين طرح فرهنگى اظهار داشت: شهر 
بجنورد ظرفيت هاى بالقوه فرهنگى و هنرى بسيار زيادى دارد 
و دغدغه بســيارى از جوانان و شهروندان، مسائل فرهنگى و 
اجتماعى اســت، بنابراين طرح اختصاص ميزان 15 درصد از 
بودجه شهردارى بجنورد به مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى، 
تربيــت بدنى، جوانان و بانوان مى  تواند، راهگشــاى رفع اين 

معضل باشد.
وى اضافه كرد: هيچ گونه فرصت فرهنگى در حاشيه هاى شهر 
بجنورد وجود ندارد و يكى از وظايف اصلى اعضاى شــوراى 
اسالمى شهر، توزيع عادالنه فرصت ها و بودجه براى امور مردم 

است چراكه مردم مهم تر از هر چيزى هستند.

  اهداى 20 كانكس خيرين 
به زلزله زدگان خراسان شمالى

تسنيم: مدير نمايشگاه خيريه «آرزوهاى گمشده» گفت: 20 
كانكس توســط خيرين به زلزله زدگان خراسان شمالى اهدا 

مى شود. 
نماينده ولى فقيه در خراســان شــمالى در آيين افتتاحيه 
نمايشگاه عكس خيريه «آرزوهاى گمشده» كه به منظور كمك 
به زلزله زدگان استان برگزار شده بود، اظهار داشت: كار بسيار 
جالب و ارزشمندى توسط دو جوان عكاس انجام شده است 

تا به همشهريان آسيب ديده كمك و خدمت رسانى كنند.
حجت االســالم والمسلمين ابوالقاســم يعقوبى با بيان اينكه 
باز كردن گره هاى زندگى به دســت خداوند اســت، گفت: 
نمايشگاه هاى خيريه بايد مورد استقبال خيرين، مسئوالن و 
عمــوم مردم قرار بگيرد تا هم از هنرمندان قدردانى شــود و 
هم قدمى بزرگ در راســتاى كمك به مردم زلزله زده استان 
برداشــته شود. مديركل ورزش و جوانان خراسان شمالى نيز 
اظهار داشــت: برگزارى نمايشــگاه عكس خيريه «آرزوهاى 
گمشده» و كمك به زلزله زدگان خراسان شمالى با آثار هنرى 
توســط دو عكاس حامد موسى نژاد و اميرحسين صحرانورد 
برگزار شــده است تا با كمك خيرين و حمايت آن ها بتوانند 
قدمى كوچك در مسير حل مشكالت مردم زلزله زده بردارند.
يكى از برگزاركنندگان اين نمايشگاه نيز اظهار داشت: طبق 
رايزنــى و با توجه به برگزارى نمايشــگاه بــا اهداف خيريه 
مسئوالن و خيرين قول دادند 20 كانكس به مردم زلزله زده 

خراسان شمالى اهدا كنند.

  ذخيره سازى 400 تن سيب و پرتقال 
در خراسان جنوبى

ايرنا: مدير توسعه بازرگانى سازمان جهاد كشاورزى خراسان 
جنوبى گفت: 200 تن سيب درختى رقم سميرم شامل 50 
درصد زرد و 50 درصد قرمز و 200 تن پرتقال تامسون شمال 

خريدارى و در سردخانه هاى مركز استان ذخيره سازى شد. 
محمد على بيجارى در نهمين جلسه كميسيون تنظيم بازار 
خراسان جنوبى به قيمت مرغ و تخم مرغ در استان اشاره كرد 
و گفت: فروش تخم مرغ در 53 مركز عرضه مستقيم استان 
با قيمت مصوب 5200 تومان براى مصرف كننده و همچنين 
فروش آزاد آن در ساير واحدهاى صنفى سطح استان براساس 
قيمت روز بازار كه تابع شرايط عرضه و تقاضا مى شود، مصوب 

شد.
وى اظهار داشــت: مراكز عرضه مستقيم تخم مرغ همچنين 
موظف به نصب بنر و پارچه با مضمون مركز عرضه مستقيم 

براى اطالع عموم مردم هستند.
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عضو شوراى اسالمى خراسان رضوى انتقاد كرد

خريد توافقى زعفران؛ به نام كشاورز به كام دالل!
فاطمه معتمدى  عضو شــوراى اســالمى 
شهرســتان باخرز يكى از مشــكالت اساسى 
اين شهرســتان را نبود ادارات دانست و اظهار 
داشــت: هنوز برخى ادارات در اين شهرستان 
مستقر نشدند؛ اين در حالى است كه رايزنى با 
مديران كل در سطح استان انجام شده است، 
اما همچنان موافق نيستند و بهانه گيرى هاى 
واهى سبب شده اســت ادارات در شهرستان 

داير نشوند.

 پرداخت دوساله اجاره
 براى استقرار ادارات 

غالم نبى اقتصاد با بيان اينكه شهرستان قول 
همكارى با ادارات براى اســتقرار در باخرز را 
داده اســت، افزود: مكان به صورت استيجارى 
براى مدت دو ســال در اختيار اين ادارات قرار 
مى گيرد و اجاره آن توسط مردم در قالب هايى 
مانند كمك شــهردارى و معتمدان و خيران 

شهرستان پرداخت شود.
وى در گفت و گــو با خبرنگار مــا اضافه كرد: 
در حال حاضر مكان براى هشــت اداره مانند 
تبليغات اسالمى، ثبت اسناد و امالك، ماليات و 
دارايى، تأمين اجتماعى و صندوق كار آفرينى 
اميد در باخرز با پرداخت اجاره ماهانه توسط 

شهرستان در نظر گرفته شده است.

 ناز كردن ادارات!
وى تصريح كرد:مكان در نظر گرفته شده براى 
صندوق كارآفرينى اميد مورد پسند اين ارگان 
واقع نشده و خواســتار در نظر گرفتن مكان 

جديدى براى استقرار شدند.
وى با انتقاد از اينكه شهرســتان دو سال براى 
اجاره مكانى جهت استقرار اداراتى مانند ماليات 
و دارايــى و اداره ثبت اســناد، پرداخت كرده 
اســت، اضافه كرد: با اين حال مستقر نشدند و 
اين موضوع سبب شده است مردم براى انجام 
كارهاى ادارى خود به شهرستان تايباد مراجعه 
كنند؛ اين در حالى است كه اداراتى مانند ثبت 
اسناد و امالك نيرو استخدام كردند. ضمن اينكه 
ادارات بعضاً تقاضاهايى مانند خريد تجهيزات از 

جمله رايانه را از شهرستان مطالبه مى كنند.

 تحميل هزينه ماهانه 3 ميليونى بر مردم
وى با بيــان اينكــه برخــى ادارات در كنار 
اجاره مكان تأمين تجهيزاتــى مانند رايانه را 
از شهرستان خواســتارند، گفت: در مجموع 
شهرستان ماهانه 3 ميليون تومان براى اجاره 
مــكان، اســتقرار ادارات در باخــرز پرداخت 
مى كند، البته بايد توجه شــود كه شهرستان 
پرداخت اجاره براى مدت دو ســال را متعهد 
است و بعد از آن خود اداره كل بايد نسبت به 

پرداخت اجاره يا خريد مكان اقدام كند.

 50 تا 60 پيچ خطرناك
نماينده شوراى اســالمى شهرستان باخرز در 
شوراى اســالمى خراســان رضوى ادامه داد: 

وضعيت راه هاى روستايى و 
بين شــهرى شهرستان نيز 
در بحث ترميم و آســفالت 
با مشــكل مواجه است؛ در 
حالى كه برخى از مســيرها 
شانه سازى و آماده آسفالت 
اما به دليل كمبود  اســت، 
اعتبار،پيمانكار حاضر به انجام 
اين كار نيست. وى با اشاره 
به عرض كم جاده تربت جام 
به تايباد و باخرز يادآورشد: 
در اين محور بيش از 50 تا 
60 پيچ خطرناك وجود دارد 
تصادفات منجر  بيشترين  و 
به فــوت در اين جــاده رخ 

مى دهد، به طورى كه هفته اى نيســت در اين 
مسير يك تصادف مرگبار رخ ندهد.

 مانعى براى بهره بردارى از بيمارستان
وى جمعيت شهرســتان باخرز را 60 هزار نفر 
اعالم كرد و گفت:يكى ديگر از مشكالت مردم 
در باخرز عدم بهره بردارى و افتتاح بيمارستان 
37 تختخوابى بــه عنوان تنها بيمارســتان 
شهرستان است.كار ساخت اين بيمارستان در 
سال 89 شروع و اكنون با گذشت هفت سال 
با اينكه به لحاظ ساختمانى كار 100 درصد به 
اتمام رسيده اســت، اما عدم تأمين و استقرار 
نيرو از جمله پزشك و كادر درمانى سبب شده 
اســت در عمل به بهره بردارى نرسد و مردم 
براى كار هاى درمانــى با صرف هزينه و زمان 
به شهرهاى همجوار مانند تايباد، تربت جام و 

حتى تربت حيدريه مراجعه كنند.
وى با بيان اينكه در حال حاضر به ســختى و 

با كمك خيران ســالمت با 
خريد دســتگاه و تجهيزات 
الزم، بخــش دياليــز ايــن 
بيمارســتان آن هم فقط با 
حضور يك پزشك داير است، 
گفت: پزشــك در اين بخش 
نيز در برخــى روزها حضور 
ندارد، بنابراين خدمات رسانى 
تعطيل مى شود و از تجهيزات 
خريدارى شده با كمك مالى 
خيــران و هزينــه چندين 
ميليــارد براى ســاخت اين 
بيمارستان در عمل به خاطر 
نبود پزشــك و كادر درمانى 

استفاده نمى شود.
اقتصاد، نرخ بيكارى در شهرستان باخرز را باال 
دانســت و گفت:اكثر نيروهاى تحصيل كرده 
شهرســتان بيكار هســتند. وى با بيان اينكه 
خشكســالى توان مردم را بــراى امرار معاش 
از بخش كشــاورزى كاهش داده است، اذعان 
داشــت: دامدارى هم با توجه به قيمت خريد 
شير،از دامدار و نرخ خوراك دام بدون توجيه و 

براى دامدار چندان صرفه اقتصادى ندارد.
وى با بيــان اينكه شــير توليدى مــازاد بر 
نياز شهرســتان به شــهرهايى مانند قوچان، 
تربت جام و مشهد صادر مى شود، خاطر نشان 
كــرد: زعفران عمده ترين محصول توليدى در 
شهرستان است كه متأسفانه به هنگام فصل 
برداشــت با خريد ارزان توسط دالالن چندان 

سودى براى كشاورز ندارد.

 مطالبات زعفرانكاران از دولت
اقتصاد يادآورشد: هر چند خريد توافقى زعفران 

توسط سازمان تعاون روستايى انجام مى شود، 
اما پرداخت پول به زعفرانكار بعد از چهار ماه 
سبب شده است كشاورزان به دليل نياز مالى از 
اين طرح چندان استقبال نكنند، در حالى كه 
قيمت خريد توافقى از قيمت زعفران در بازار 
باالتر است، اما روند طوالنى ومدت دار پرداخت 
وجه  در طرح خريد توافقى زعفران سبب شده 
است كه مردم به دليل نياز مالى زعفران را در 

بازار با قيمت كمتر به فروش برسانند.
وى ادامه داد: در قالب طرح خريد توافقى 40 
درصــد مبلغ زعفران بعد از يك ماه از خريد و 
60 درصد آن بعد از ســه ماه توسط سازمان 
تعاون روســتايى پرداخت مى شودكه البته در 
سال جارى بخش مهمى از مطالبات زعفران 

كاران مانده و پرداخت نشده است.

 سود دالالن در بازار زعفران
وى اضافه كرد: دالالن بــا توجه به نياز مالى 
زعفرانكاران نســبت به خريد زعفران در بازار 
اقدام و سپس آن را در قالب طرح خريد توافقى 
به سازمان تعاون روستايى مى فروشند و از اين 
طريــق معموالً در هر كيلو 500 هزار تومان و 
حتى تا يك ميليون تومان ســود مى برند، در 
حالى كه هــدف از اجراى اين طرح كمك به 
زعفرانكاران اســت و اگر دوره بــاز پرداخت 
پول بين 20 روز تا يك ماه باشــد، به ســود 

زعفرانكاران است و از آن استقبال مى كنند.
وى به مشــكل آب در بخش كشاورزى اشاره 
كرد و گفت:خشكسالى ها سبب خشك شدن 
اكثر قنات هاى شهرســتان شده است و مردم 
براى تأمين آب مورد نياز بخش كشاورزى اقدام 
به حفر چاه دستى مى كنند كه اكثر اين چاه ها 

غيرمجاز است.

در گفت وگو با قدس تشريح شد

جزئيات برگزارى جشنواره فيلم فجر در 30 استان كشور

گزارش

تكتم بهاردوست: امســال هم به شيوه چند سال گذشته 
جشــنواره فيلم فجر همزمان با تهران در 30 اســتان برگزار 
مى شــود، موضوعى كه موجب مى شــود شــور و حال اين 
جشنواره به استان هاى ديگر نيز وارد شود. به انگيزه برگزارى 
اين جشنواره در شهرســتان ها با غالمرضا موسوى، نماينده 
و عضو هيئت رئيسه شــوراى عالى تهيه كنندگان سينما به 

گفت و گو نشسته ايم كه مى خوانيد: 

 چند ســالى است كه شهرســتانى ها هم به مانند 
پايتخت نشينان از تماشــاى فيلم هاى به نمايش در 
آمده در جشــنواره فيلم فجر بهره مند مى شوند.اين 
جشنواره امسال با توجه به تغييرات محسوسى كه در 
تهران داشته است، در شهرستان ها به چه شكلى برگزار 

مى شود؟
امسال و به همت معاونت سينمايى، مراسم افتتاحيه جشنواره 
بــا حضورعوامل فيلم هــا و برخى ازهنرمندان و بر اســاس 
برنامه ريزى دبيرخانه جشــنواره فيلم فجر در استان ها برگزار 
مى شود و جشنواره به مدت 10 الى 11 روز درهراستان برگزار 

خواهد شد.
الزم به ذكر اســت كه حضور هنرمندان در جشن افتتاحيه 
و زمان برگزارى در شهرســتان ها به صورت مســتقيم توسط 
مسئوالن استانى انجام مى شود و شوراى عالى تهيه كنندگان 
در اين بخش همكارى كــرده و هماهنگى هاى الزم را انجام 

مى دهد.
البته امسال سومين سالى است كه جشنواره همزمان در 30 
استان در حال برگزارى است كه ما اميدواريم استان ها با تبليغ 
به موقع جشنواره موقعيتى را براى مخاطبان شهرستانى براى 

ديدن اين فيلم ها فراهم كند.

 از ابتدا اين برگزارى ها با چه هدفى در شهرستان ها 
انجام شد؟

يكى از داليل برگزارى جشــنواره فيلم فجر همزمان با تهران 
در چند شهرستان همزمان شدن با جشن هاى انقالب اسالمى 
بود؛ چون هميشه هم اين همزمانى توانسته بر شكوه برگزارى 
اين مراسم بيفزايد.به همين جهت طبيعتاً نمايش فيلم هاى 
جشنواره در استان ها به هر چه باشكوه تر برگزار شدن مراسم 
جشــن هاى دهه انقالب كه جشن هاى مردمى هست، اضافه 

مى كند.
ديگر اينكه در همه آن سال هايى كه جشنواره مختص تهران 
بود، هميشه اين ابراز عالقه از سوى شهرستانى ها براى تماشا و 
استفاده از فيلم هاى جشنواره ديده و شنيده مى شد و هميشه 
مردم زيادى عالقه مند بوده و هستند كه از فيلم هاى جشنواره 
فيلم فجر همزمان با تهران استفاده كنند، ولى امكان اينكه در 
اين تايم براى ديدن اين فيلم ها به پايتخت مسافرت كنند را 
ندارند، تصميم بر اين شد كه جشنواره فيلم در برخى استان ها 
برگزار شود و خداراشكر كه تجربه خيلى خوبى هم بوده است.

 براى اينكه نمايش فيلم ها با يك برنامه ريزى دقيق به 
نمايش در بيايد، چه كارى انجام داده ايد؟

ما معموالً بهتريــن برنامه ريزى را بــراى نمايش فيلم ها در 
شهرستان ها بخصوص در مشهد داشته ايم.

البته ممكن است اين تغيير برنامه ها در تهران اتفاق بيفتد، ولى 
در شهرســتان ها اصالً. اگر هم موردى بوده از سمت مديران 
ســينمايى در تهران نبوده است ومسئوالن برگزارى در خود 
شــهرها بنا بر داليلى كه من در جريانش نيستم مرتكب يك 

چنين مشكلى شده اند.

 چرا در شهرســتان ها برگــزارى بخش بين المللى 
جشنواره فيلم فجر را نداريم؟

اين بخــش از جشــنواره در تهران هم در ايــن تايم برگزار 
نمى شــود، ولى اينكه چرا اين بخش در شهرستان ها برگزار 
نمى شود، بايد بگويم كه بعيد مى دانم كه اين بخش از جشنواره 
براى مخاطبان عام خيلى جذابيت داشته باشد، چون بخشى از 
اين فيلم ها به اصطالح فيلم هاى هنرى هستند و و مخاطبان 

خاصى دارند.
از طرفى چون نمايش اين فيلم ها بايد به زبان اصلى باشد، خيلى 
همه پسند نيست و از همه اين ها كه بگذريم اصال تمام هدف 
و تمركز ما برگزارى جشنواره ملى فجر درشهرستان هاست كه 

بيشتر مورد درخواست و اقبال مخاطبان است.

 چرا بخش هايى مثل جشنواره فيلم هاى مقاومت يا 
دفاع مقدس را منحصراً به شهرستان ها واگذار نمى كنند 

و به اصطالح شهرستانى ها را به بازى نمى گيرند؟
اين مورد از آن چيزهايى اســت كه بايد معاونت ســينمايى 
پاسخگوى آن باشــد و به هيچ وجه در حيطه اختيارات من 

نيست.

دالالن با توجه به نياز 
مالى زعفرانكاران 

نسبت به خريد زعفران 
در بازار اقدام و 

سپس آن را در قالب 
طرح خريد توافقى به 

سازمان تعاون روستايى 
مى فروشند

بــرش
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