
حرفه نساجى «جوالئى» زير غبار فراموشى «ماهورا» روايتى عاشقانه در دل جنگ
هنر جاجيم بافى در حال منسوخ شدن است سيمرغ سى و ششم در آسمان اهواز به پرواز درآمد

تسنيم  متأســفانه حرفه نساجى سنتى 
«جوالئــى» به دليل بى توجهى مســئوالن و 
متوليان در استان كردستان در حال منسوخ 
شدن است. در گذشته به جاى جاجيم واژه 
جواليى بــه كار مى بردند و اكنــون نيز در 
مناطق غرب كشــور به ايــن حرفه جواليى 

گفته مى شود...

اهواز  سيمرغ ســى و ششمين جشنواره 
فيلم فجر شــامگاه جمعه 13بهمن با اكران 
فيلم «ماهورا» در ســينما هالل اهــواز و با 
استقبال عالقه مندان به پرواز در آمد. بهمن 
ماه كه مى رسد، همه نگاه ها به پرده نقره اى 
دوخته مى شود. جايى كه سيمرغ جشنواره 
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فرش قرمز زيرپاى سرمايه گذاران، به 
اشتغال پايدار و رونق توليد مى رسد

ايرنا: حمايت از ســرمايه گــذارى يكى از اصول 
پايدار در رونــق اقتصاد و توليد و ايجاد اشــتغال 
پايدار محســوب مى شــود كه به عنــوان يكى از 
سياست هاى ثابت در مسير تحقق اقتصاد مقاومتى 

ديده مى شود.
 گسترش ســرمايه گذارى و پهن كردن فرش قرمز 
زيرپاى ســرمايه گذاران و حمايت حداكثرى از آن 
همواركننده مســيرى است كه امروز كشور بيش از 

هر زمان ديگر به آن نياز دارد. 
جــذب ســرمايه گذارى هاى داخلــى و خارجى در 
دســترس ترين مســير براى رونق توليــد و اقتصاد 
اســت و ضرورت دارد براى تحقق اين هدف مهم و 
دستيابى به آثار گرانبهاى آن موانع موجود برداشته 
شــده و قوانين جهت روان سازى سرمايه گذارى در 
بخش هاى مختلف كشــور به تصويب رسيده و اجرا 

شود. 
تسهيل در صدور مجوزهاى سرمايه گذارى بويژه در 
بخش صنعت و توليد اســت كه سرمايه گذاران را به 
حضور مستمر و جدى تر در كشور ترغيب مى سازد و 
ايجاد هرگونه مانع در اين مسير رونق توليد و اقتصاد 

كشور را با خلل مواجه مى كند. 
بخش هــاى مختلــف صنعتى، توليــدى، خدماتى، 
كشاورزى و گردشگرى در ايران ظرفيت هاى بااليى 
براى جذب سرمايه گذار دارد، اما تحقق اين موضوع 
مهم به نحوه برخورد ما با ســرمايه گذاران و هموار 
كردن هر چه بيشــتر مسير سرمايه گذارى در كشور 

بستگى دارد. 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره 
به ضرورت تســهيل ســرمايه گذارى براى توسعه 
اســتان البرز، گفت: جذب ســرمايه گذارى بيشتر، 
مســيرى اســت كه به رونق صنعــت و توليد ختم 
مى شــود و در اين فرايند بايــد همه بخش ها نقش 

خود را ايفا كنند. 
ايرج موفق گفت: اســتان البرز با ظرفيت هاى بااليى 
كــه در توليد و صنعت دارد، بويــژه در زمينه توليد 
دارو با جذب سرمايه گذارى بيشتر مى تواند مشكل 

اشتغال خود را به طور كامل حل كند. 
وى افــزود: هم اكنون 70 درصد آرد اســتان تهران 
در البــرز تأمين مى شــود و عالوه بر اين در ســاير 
حوزه هــاى دارويى، توليدى و صنعتى نيز پيشــگام 
هســتيم و تالش مى شــود روز به روز شــاهد رشد 

واحدهاى صنعتى در البرز باشيم. 

خانه گل نرگس عطرافشانى مى كند

مهر: مرغوب ترين نرگس ايران دوباره به گل نشســته 
تا منطقه جره در كازرون فارس امســال هم خانه گل 

نرگس ايران شود.
عطر و بويش همه را سرمســت مى كند، اين گل سر 
به زير و خوش عطر كــه مرغوب ترين نوعش را مردم 
استان فارس، بويژه مردم روستاى «جره» در شهرستان 

كازرون برداشت مى كنند.
نرگس شــهال را مرغوب ترين نــوع مى دانند؛ زيرا هم 
ماندگارى بااليى دارد و هم عطر و بوى بسيار دلنشين 
كه موجب مى شود مردم تمام نقاط كشور خريدار آن 

باشند.
هرســاله براى گل نرگــس در منطقه جــره و باالده 
شهرســتان كازرون جشــنواره اى با نام جشنواره گل 

نرگس برگزار مى شود.
بخشــدار جره و بــاالده و مدير اين جشــنواره گفت: 
ششمين جشــنواره گل نرگس در بخش جره و باالده 
شهرســتان كازرون در تاريخ هاى 17، 18 و 19 بهمن 

سال جارى برگزار مى شود.
عربلو بيــان كرد: اين جشــنواره در قالــب كارگروه 
شهرستان كه بسيارى از ادارات و نهادهاى شهرستان 

و بخش عضو هستند، برگزار مى شود.
وى عنوان كرد: در اين جشنواره غرفه هايى تدارك ديده 
شــده كه در اين غرفه ها صنايع دستى بومى و محلى، 
غذاهاى بومى و آداب و رســوم محلــى جهت بازديد 

گردشگران ارائه مى كنند.
بخشدار جره و باالده گفت: گردشگران و توريست هاى 
زيادى از سراسر كشور و حتى خارج از كشور كه بيش 
از 60 هزار نفر هستند، جهت بازديد از گلزار نرگس جره 
كه به عنوان خانه گل نرگس ايران تعيين شده به اين 

منطقه سفر مى كنند.
وى بيان كرد: اين جشنواره فرصت گرانبهايى است كه 
مى توان قابليت ها و ظرفيت هاى اين بخش و شهرستان 
را به گردشگران و بازديدكنندگان معرفى كرد. همچنين 
اين جشنواره موجب رونق اقتصادى اين منطقه شده و 

اشتغال خوبى براى بوميان ايجاد كرده است.
سال گذشته طى مراســمى در قالب همين جشنواره 
روســتاى جره به عنوان خانه گل نرگس ايران توسط 
مسئوالن معرفى شد تا مهر تأييدى بر كيفيت گل هاى 

نرگس اين منطقه باشد.
به طور كلى 70 درصد گل نرگس استان فارس در اين 
شهرستان بويژه بخش جره و باالده توليد مى شود كه به 
عنوان نمونه در سال 94 حدود 30 ميليون شاخه گل 
نرگس به نقاط مختلف كشور و كشورهاى حاشيه خليج 

فارس صادر شده است.

يزد  گروه  زيادى  از مردم  يزد با شــنيدن  خبر 
مسرت بخش  بازگشت امام خمينى(ره) به ميهن، 

براى  استقبال  از ايشان  عازم  تهران  شدند.
در روزهــاى اول بهمن 1357 كه  تب وتاب  نهضت  
چشــم  ناظران  را خيره  كرده  بود و تمام  جهانيان  
شــاهد آن  بودند كه  چگونه  لحظه به لحظه  صولت  
و هيبت  و شــكوه  نظام  شاهنشاهى  فرومى ريزد و 
بزودى  كليت  آن  از صحنه   تاريخ  محو مى شود، رهبر 
نهضت ـ  امام  خمينى(ره) ـ تصميم  مى گيرد تا بعد 

از سال ها دورى  از وطن ، به  ايران  بازگردد.

 حضور يزدى ها در پايتخت 
در كتاب انقالب اســالمى در يزد كه توسط مركز 
اســناد انقالب اسالمى منتشرشده درباره تشكيل 
ستاد استقبال از امام خمينى(ره) در يزد و واكنش 
مردم يزد به بســته شــدن فرودگاه هاى كشور به 
دست بختيار آمده است: گروه  زيادى  از مردم  يزد 
با شنيدن  اين  خبر مسرت بخش ، براى  استقبال  از 
ايشان  عازم  تهران  شــدند. يكى  از آحاد اين  خيل  
عظيم ، آيــت اهللا صدوقى  بود كه  در تاريخ  3 بهمن 
57 به  تهران  عزيمت  كرد؛ اما متعاقب  اين  تصميم  
امام ، دولت  بختيــار به  بهانه هاى  مختلف  از جمله  
داليل  امنيتى ، با بازگشت  ايشان  به  ايران  مخالفت  

كرد. 
ايــن  موضع  ضد انســانى  و ضد اســالمى  دولت  
بختيار كه  در ضمن  بخوبــى  ماهيت  حقيقى  آن  
را مكشوف  مى ســاخت ، توفانى  از خشم  و نفرت  و 
اعتراض  عمومى  را در پى داشــت. گروهى  از اهالى  
يزد، ضمن  تظاهرات  گســترده  در خيابان ها، عليه  
دولت  غيرقانونى  بختيار شــعار دادند و بركنارى  او 

را خواستار شدند.
 اين  مخالفــت  و اعتراض  مردمى  در روزهاى  اوايل  
بهمن ماه  تا عدول  دولت  بختيــار از تصميم  خود 
ادامه  يافت . به عنوان مثال، در روز هفتم  بهمن ، جمع  
زيادى  از اقشار مختلف  مردم  يزد، در مسجد حظيره  
اجتماع  كردند و سپس  با راهپيمايى  در خيابان ها 
ضمن  دادن  شعار عليه  دولت  وى ، خواستار بازگشت  

امام  به  ايران  شدند.
روز چهــارم  بهمــن  هم  همين  حركــت  به  وقوع  
پيوســته  بود. روز هشــتم  بهمن ، به  علت  بســته  
شدن  فرودگاه هاى  كشــور و ممانعت  از ورود امام ، 
بازار و مغازه هاى  شــهر يزد تعطيل  شد و مردم  ـ 
بار ديگرـ در مسير خيابان ها به  تظاهرات  پرداختند. 
روز نهــم  بهمن ، ده ها هزار نفر از مردم  يزد در يك  
راهپيمايى  عظيم ، درحالى  كه  عكس هايى  از امام  در 
دست  داشتند، در خيابان هاى  شهر يزد به  تظاهرات  
پرداختند و ضمن  محكوم  ســاختن  دولت  بختيار، 
مصرانه  خواسته  پيشين  خود را تكرار كردند. بازار و 
مغازه ها همچنان  تعطيل  بود. همين  اقدام  و حركت  

در روز دهم  نيز استمرار يافت .
از ســوى  ديگر، روحانيون  به  نشانه  اعتراض  نسبت  
به  اين  تصميم  و اقدام  ضد بشرى  بختيار، در تاريخ  
1357/11/7 در مســجد دانشــگاه  تهران  تحصن  

كردنــد. آيت اهللا صدوقى  هــم  به صف  متحصنين  
پيوست .

 واكنش جامعه روحانيت يزد
 دردهم  بهمن ، جامعه  روحانيت  يزد در نامه اى  كه  
براى  شــهيد صدوقى  و ديگر روحانيون  متحصن  
ارسال  كردند، ضمن  محكوم  كردن  دولت  متجاوز 
آمريكا بــه  خاطر حمايت  از دولت  دست نشــانده  
بختيار و حفظ  رژيــم  جبار، با روحانيون  متحصن  

اعالم  همبستگى  كردند.
متن  اين  نامه  به  شرح  زير است :

 حضرت  آيت اهللا مجاهد آقاى  حاج  شــيخ محمد 
صدوقى  دام ظله 

 در اين  زمان  كه  انقالب  مقدس  اســالمى  ايران  به  
مرحله  ســازندگى  و ثمررســانى  نزديك  مى شود، 
موضــع  خصمانــه   دولــت  غيرقانونــى  بختيار و 
دســتورگيرى  از امپرياليزم  متجاوز آمريكا و ساير 
غارتگران  بين المللى  مبنــى  بر جلوگيرى  و ايجاد 
تضييقــات  در مراجعت  قائد اعظــم  حضرت  امام  
خمينى  دام ظله  موردتنفر و انزجار قاطبه   ملت  ايران  

بوده  و از هر حيث  تقبيح  مى گردد.
 بديهى  اســت  دولت  غيرقانونى  بختيــار با اتخاذ 
سياســت  دفع  الوقتى  و ممانعت  از مراجعت  پيشوا 
و رهبر ايرانيان ، مذبوحانه  مى كوشد از يك سو مانع  
انجام  اقدام هاى  ســازنده  و ثمربخش  نهضت  ملى  
ايران  شــود و از ســوى  ديگر فرصتى  براى اجراى  
نقشــه هاى  شــوم  آمريكا در ايران  به وجود آورد و 
خوشــبختانه  اقدام  مقتضى  شايسته  كه  عبارت  از 
تحصن  آن  حضرات  در دانشــگاه  باشد، سبب  شد 
كه  به  نحو احسن  رسالت  تاريخى  روحانيت  كماكان  
در استيفاى  حقِوق اسالم  و مسلمين  پيشگام  و در 

اولين  فرصت  انجام  پذيرد. اين  تحصن  كه  به منظور 
اعالم  مخالفت  و انزجــار با موضع  ضد ملى  و ضد 
قانونى  دولت  سرسپرده  بختيار صورت  گرفته  است ، 
تبلور كامل  نقش  رهبرى  روحانيت  در طول  مبارزات  

است.
 جامعه ى  روحانيت  يزد بدين وســيله  ضمن  اينكه  
سياست هاى  ديكته  شــده  استعمارگران  به  دولت  
بختيار را تقبيح  كرده  و ازهرجهت  محكوم  مى كند 
و همبستگى  كامل  خويش  را با جميع  متحصنين  
دانشــگاه  حضرات  حجج اســالم  اعالم  كــرده و از 
خداوند متعال  پيروزى  كامل  انقالب  مقدس  ايران  را 
با حضور و رهبرى  قائد عظيم  و مجاهد اكبر حضرت  

امام  خمينى  مسئلت  مى دارد.
در مقابــل  ايــن  مــوج  فراگيــر اعتراض هــا و 
مخالفت هــاى  مردمى ، دولت  بختيار ســرانجام  
تســليم  شــد و درنتيجه  با اعالم  خبر بازگشت  
قريب الوقــوع  امام ، همه جا را شــور و شــعف  و 
شــادى  فراگرفت . شهر يزد هم  در يازدهم  بهمن  
يكپارچه  به صورت  تعطيل  درآمد و ده ها هزار نفر 
از طبقات  مختلف  مردم  درحالى كه  عكس هايى  از 
امام  خمينى(ره)  در دست  داشتند، در خيابان ها 

به  تظاهرات  پرداختند و شادى  كردند. 
ســرانجام  امام  پس  از 14 سال  و سه  ماه  تبعيد، به  
وطن  بازگشت  و موج  خوشحالى  و شادى،  سراسر 
يزد را همچون  ســاير مناطق  ايران  در برگرفت  و 
مغازه هاى  شــيرينى فروشى كه  از چند روز پيش  
تعطيل  بود، گشوده  شد و بين  مردم  گل  و شيرينى  
و شربت  توزيع  شد و مقدم  مبارك  امام  امت  با سرور 

و شادمانى گرامى  داشته  شد. 
پزشكان  يزد هم  با انتشار اطالعيه اى  ضمن  تبريك  
ورود امــام  به  ايران  اعالم  كردند به  مدت  يك  هفته  

در مطب هاى  شــخصى  خود، از بيماران  به رايگان  
پذيرايى  خواهند كرد.

گرچه  از روز دوازدهم  بهمن  به  بعد، بازار و مغازه هاى  
شــهر به  ميمنت  ورود امام  باز شد و تجار و كسبه  
شــروع  به  كاركردنــد، اما براى  چندميــن  بار، در 
روز پانزدهــم  بهمــن  به علت  اعتــراض  به  دولت  
غيرقانونى  بختيار تعطيل  شــد و هــزاران  نفر از 
اهالى  در خيابان ها با برپا كردن  تظاهرات  وســيع ، 
دولت  بختيار را غيرقانونى  اعالم  كردند و خواستار 
بركنارى  او و برقرارى  حكومت  جمهورى  اسالمى  
شدند. بازگشايى  دانشگاه ها و مدارس  عالى  چند روز 
زودتــر از اين  تاريخ  (57/11/4) صورت  گرفته  بود. 
به  همين  مناسبت ، مراسمى  در دانشكده   صنعتى  
افشــار يزد ترتيب  يافت . در اين  آيين دكتر احمد 
مدنى  و چند تــن  ديگر، پيرامون  نقش  رهبرى  در 

نهضت  سخنرانى  كردند.
 آيت اهللا صدوقى  پس  از ديدار با رهبر انقالب ـ  امام  
خمينى(ره) ـ  روز سيزدهم  بهمن  به  يزد بازگشت  و 
مردم  يزد از وى  استقبال  بى نظيرى  كردند. يك  روز 
بعد از بازگشت  وى ، جامعه   يزد تلگرام  تشكرآميزى  
براى  رئيس جمهور فرانسه ـ ژيسكاردستن ـ ارسال  
كردند و در آن  از مهمان نوازى  دولت  فرانسه  نسبت  
به  امــام  در مدت  اقامت  ايشــان  در آنجا قدردانى  

كردند.
 شهيد صدوقى ، همچنين  در روز هفدهم  بهمن  به  
مالقــات  زندانيان  عادى  يزد كه  اعتصاب  غذا كرده  
بودند، رفتند و از آن ها خواستند، دست  از اعتصاب  
غذا بكشــند كه  اين  درخواســت  مــورد موافقت  
زندانيان  قرار گرفت  و البته  مقرر شــد كه  محاكمه   
آن ها تجديد شود و محكومان  طبق  قوانين  اسالم  

محاكمه  شوند.

قدس خاطرات انقالبى مردم ايران را بررسى مى كند

اعالم انزجار يزدى ها از حكومت طاغوت و آمريكايى ها 
��ر��ر
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اعالم انزجار يزدى ها از حكومت طاغوت و آمريكايى ها
افتتاح 219 ميليارد ريال پروژه 

مدرسه سازى در بوشهر 

.......صفحه 2

قدس خاطرات انقالبى مردم ايران را بررسى مى كند

.......همين صفحه 

موزه مشروطه 
در رشت ايجاد 

مى شود

بوشهر مديركل نوسازى، توســعه و تجهيز مدارس استان 
بوشهر گفت: همزمان با گراميداشــت دهه مبارك فجر و در 
آســتانه چهلمين ســال پيروزى انقالب اســالمى 12 پروژه 
مدرســه سازى با5/ 219 ميليارد ريال اعتبار در استان بوشهر 

افتتاح و يا عمليات اجرايى آن آغاز مى شود...

رشت  رئيس كميســيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر 
رشــت از تغيير كاربرى خانه ميرزا خليل رفيع به عنوان موزه 
مشروطه خبر داد. محمد حسن عاقل منش ضمن اداى احترام 
به چهار تن از شــهداى مشروطه و تمامى شهدايى كه در راه 
وطن و انقالب اســالمى جان خود را نثار كرده اند، اظهار كرد: 
طــرح تغيير كاربرى خانه ميرزا خليل رفيع- اولين شــهردار 
رشــت- به موزه مشروطه در كميســيون فرهنگى اجتماعى 

شوراى شهر رشت در دست بررسى است ...

آشنايى با روحانى كار و تالش 

ُمبلغ دينى در 
يزد كارآفرينى 

تبليغ مى كند
مهر شــغل، دغدغه مهم مردم اســت. بر اين اساس 
هر اقدامى در مسير اشتغال زايى ارزشمند خواهد بود، 
اما كارآفرينى يك مبلغ ارزش بيشــترى دارد زيرا هم 

الگوسازى است و هم دلگرمى براى مردم دارد. 
اقشار تأثيرگذار جامعه نظير جامعه روحانيت نيز به سهم 
خود نقشــى مهم در اين زمينه ايفا مى كنند و به طور 
قطع كوچك ترين حركتى از ســوى آن ها در راستاى 
تحقق اقتصاد مقاومتى، مى توانــد، الگويى براى مردم 
باشد؛ مردمى كه اين روزها بيشتر شاهد شعار، سخنرانى 
و گزارش دهى هستند و در واقع تشنه اقدامى و الگويى 

عملى براى اقتصاد مقاومتى هستند.
اين گزارش بر آن است تا تالش يك روحانى را در يكى 
از روستاهاى منطقه سبزدشت بافق، روستايى كيلومترها 
دورتر از مركز اســتان يزد و حدود 60 كيلومتر دورتر 
از مركز شهرســتان بافق، براى كارآفرينى در روستا به 

نمايش بگذارد...
.......صفحه 2 

.......صفحه 3



 موافقت با اليحه خريد 60 دستگاه 
اتوبوس جديد در رشت

رشت- خبرنگار قدس: اعضاى شوراى اسالمى شهر رشت 
با اليحه خريد 60 دستگاه اتوبوس جديد براى ناوگان حمل و 

نقل عمومى اين شهر موافقت كردند.
رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراى رشت گفت: 
پنج دســتگاه از اين اتوبوس ها 18 مترى و 55 دستگاه ديگر 

12 مترى است.
اســماعيل حاجى پور بيان كرد: اتوبوس هاى 18 مترى براى 
محالت پر جمعيت از جمله مسكن مهر و بقيه اتوبوس ها در 

محالت ديگر رشت استفاده مى شود.
وى با اشاره به اعتبار ريالى خريد اتوبوس ها تصريح كرد: هر 
كدام از اتوبوس هاى 18 مترى 950 ميليون تومان و اتوبوس 

12 مترى 600 ميليون تومان خريدارى مى شود.
رئيس كميســيون حمل و نقل و ترافيك شوراى شهر رشت 
بيان كرد: اعتبار مورد نياز براى خريد اين شــمار اتوبوس از 
بانك شهر دريافت مى شود و قرار است شهردارى 50 درصد 
آن را بــه طور غير نقدى، 10 درصد نقد و بقيه را طى چهار 

سال پرداخت كند.

 نخستين كار گروه خريد گندم سال97 
برگزار شد

زاهدان- خبرنگار قدس: نخستين كارگروه تئورى و عملى 
خريد تضمينى گندم سال97 با محورهاى بررسى مشكالت 
و راه حل هــا و نحوه همــكارى در امر خريد تضمينى گندم 

برگزار شد. 
سـرپرست شركت غله سيستان و بلوچستان در اين كارگروه 
اظهار داشــت: بيش از 6 ميليون هكتار از اراضى كشاورزى 
كشور به كشت اين محصول اختصاص دارد كه از اين ميزان 

70 درصد آن ديم و بقيه آبى است.
غالمعلى گنجعلى بيان كرد: پيش بينى ميزان خريد غالت 
15 ميليون تن اســت كه از اين مقدار3 ميليون تن برنج و 3 
ميليون تن ســاير غالت و بقيه آن مربوط به خريد تضمينى 

گندم است.
وى تصريح كرد: سيستان و بلوچستان نخستين استان و سرباز 
از اولين مراكز خريد در ســطح كشور است كه فصل خريد 

گندم را آغاز مى كند. 

 انتقال ميوه فروشان ايالم
 به بلوار مهران

ايالم- خبرنگار قدس: فرماندار ايالم گفت: ميوه فروشــان 
اين شهر به بلوار مهران منتقل مى شوند.

معروف بســطامى با بيان اينكه حضور دستفروشان در مركز 
شهر ايالم مشــكالت ترافيكى را به وجود آورده است، اظهار 
داشت: در همين راستا جلسه اى براى ساماندهى وضعيت ميوه 
فروشــان و دستفروشان مستقر در پاركينگ شهردارى ايالم 

تشكيل و مقرر شد اين افراد به مكان جديدى انتقال يابند.
وى با اشــاره به اينكه در اين جلســه مقرر شد ابتدا ميوه 
فروشان مركز شهر ساماندهى شوند، افزود: مكانى در بلوار 
مهران براى اســتقرار و ساماندهى بازار ميوه فروشان ايالم 
تعيين شــده و دستفروشــان نيز به مكانى در آن نزديكى 

منتقل خواهند شد.
فرماندار ايالم بر ضرورت اختصاص خط تاكسى و اتوبوس براى 
تسهيل در دسترسى مردم به اين جايگاه اشاره و خاطرنشان 
كرد: برنامه زمانبندى انتقال ميوه فروشان و دستفروشان هنوز 
تعيين نشده و ابتدا بايد زيرساخت هاى آن با مشاركت بخش 
خصوصى ايجاد و پس از آن دستفروشــان و ميوه فروشان به 

مكان جديد منتقل شوند.

 قاچاق كاال مهم ترين دغدغه هاى 
صنعتگران اصفهان است

اصفهان- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى اصفهان، افزايش 
قاچاق كاال و واردات بى رويه را مهم ترين دغدغه صنعتگران 
اين استان خواند و گفت: اجراى طرح هاى ذوالفقار 7 و 8 در 
اصفهان از سرى طرح هاى قرارگاه عملياتى اقدام و عمل بود 

كه به منظور جلوگيرى از قاچاق كاال انجام گرفت. 
سردار مهدى معصوم بيگى در آيين رونمايى از كاالهاى قاچاق 
كشف شده در طرح هاى ذوالفقار 7 و8 تأكيد كرد: اين طرح ها 
از 7 تــا 11 بهمن ماه جارى به مدت پنج روز با حضور 100 
تيم تخصصى در 150 محور مواصالتى و فرعى استان اصفهان 

اجرا شد.
وى تصريــح كرد: در اين طــرح 6700 خودرو مورد بازبينى 
قرار گرفت كه از اين شــمار 52 خودروى حامل قاچاق كاال 

توقيف شد.
فرمانده انتظامى اصفهان با بيان اينكه در اين طرح ها 21 فقره 
پرونده باالى 100 ميليون تومان تشكيل و 62 نفر از عامالن 
قاچاق دستگير شدند، ادامه داد: در اين عمليات 10 ميليارد 
تومان انواع لوازم خانگى، پارچه، كفش، لباس، قطعات خودرو، 

اسباب بازى، زغال بلوط و سوخت كشف شد.
وى خاطرنشان كرد: با اجراى اين طرح ها در مجموع بيش از 
يك تن انواع مواد مخدر كشف شد كه به تفكيك 60 درصد 

ترياك و 40 درصد حشيش بود.

آشنايى با روحانى كار و تالش 

ُمبلغ دينى در يزد كارآفرينى تبليغ مى كند
��ر

 مهر   شــغل، دغدغه مهم مردم است. بر 
اين اســاس هر اقدامى در مسير اشتغال زايى 
ارزشمند خواهد بود، اما كارآفرينى يك مبلغ 
ارزش بيشترى دارد زيرا هم الگوسازى است و 

هم دلگرمى براى مردم دارد. 
اقشار تأثيرگذار جامعه نظير جامعه روحانيت 
نيز به سهم خود نقشى مهم در اين زمينه ايفا 
مى كنند و به طور قطع كوچك ترين حركتى از 
سوى آن ها در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى، 
مى توانــد، الگويى براى مردم باشــد؛ مردمى 
كه اين روزها بيشتر شاهد شعار، سخنرانى و 
گزارش دهى هســتند و در واقع تشنه اقدامى 

و الگويى عملى براى اقتصاد مقاومتى هستند.
اين گزارش بر آن اســت تا تالش يك روحانى 
را در يكى از روستاهاى منطقه سبزدشت بافق، 
روستايى كيلومترها دورتر از مركز استان يزد 
و حدود 60 كيلومتر دورتر از مركز شهرستان 
بافــق، براى كارآفرينى در روســتا به نمايش 

بگذارد.

 مبلغ كار و تالش
حجت االســالم على اسفنديارى از روحانيونى 
اســت كه براى تبليغ دينى عازم روســتاى 
شيطور در شهرســتان بافق شده، اما در آنجا 
تنها به كار تبليغ نپرداخته، بلكه تالش كرده 
با كشــاورزى و دامپرورى، سهم خود را براى 

كارآفرينى در روستا انجام دهد.
على اسفنديارى كه پيش از كسوت روحانيت 
نيز تجربه كار كشــاورزى را داشــته، در كنار 
تبليغ و سخنرانى كه تنها ساعاتى از روز او را 
پر مى كرده به توليد مشــغول شده و به گفته 

اهالى روستا، فعاليت و پويايى 
را در روستاى «شيطور»زنده 

كرده است.
پيدا كردن او در روســتا كار 
چندان دشــوارى نبــود. از 
هر يك از اهالى روســتا كه 
سراغ حاج آقا اسفنديارى را 
مى گرفتى، نشانى دقيقى از 

او در مزرعه اش مى داد.

 باال زدن آستين همت 
بــراى  هنــوز  او  مزرعــه 
بهره بردارى كامل مشكالتى 
دارد و بايد مسيرى طوالنى 
را بپيمايد، اما او با عشــق و 
عالقه و با باال زدن آســتين 
همت، كار را آغاز كرده است.

او در آغاز ســخن مى گويد: 
وقتــى رهبر معظم انقالب مســائلى در مورد 
اقتصاد مقاومتى مطرح كردند و مستمر بر اين 
موضوع تأكيد داشتند، تصميم گرفتم به سهم 
خودم كارى انجام دهم و من نيز در نقشه راه 

بهبود شرايط اقتصادى قرار گيرم.
اســفنديارى ادامه مى دهد: با توجه به اينكه 
تجربه كار كشاورزى را داشتم و مى توانستم در 
كنار تبليغ و سخنرانى در اوقات بيكارى خود 
به توليد مشغول شوم، تصميم گرفتم در اين 

منطقه نيز به كار كشاورزى بپردازم.
وى مى افزايد: اســفند 93 كه وارد روســتاى 
شيطور شدم، تصميم گرفتم همچون گذشته 
به كار كشــاورزى مشغول شوم، البته پيش از 

اين نيز بســيار به فكر انجام 
كار كشاورزى بودم، اما وقتى 
به اين منطقه آمدم، متوجه 
شــدم در اينجا زمين براى 
كشــاورزى آماده اســت. به 
همين دليــل يك طرح 70 
صفحه اى در زمينه كشــت 
زرشك نوشتم كه اكنون نزد 
بخشدار است و منتظريم كه 
تحويل دهند تــا كار را آغاز 

كنيم .

 كشت زعفران
اين روحانى كارآفرين، كشت 
زعفــران را در ايــن منطقه 
پربــازده مى داند و  بســيار 
يكى  خوشبختانه  مى گويد: 
از اهالى روســتا حدود 800 
متر زمين در اختيارم قرار داد و تابســتان 95 
تصميم گرفتم زعفران بــكارم و اين زمين را 
زيركشــت زعفران بردم كه ان شاءاهللا امسال 
محصول خواهد داد. البته90 درصد فعاليت در 
زمينه كاشت بر عهده همسرم بود و ايشان در 
اين زمينه بسيار زحمت كشيدند و اگر تالش 
همسرم نبود، شايد من نمى توانستم اين كار را 

به سرانجام برسانم.
حاج آقاى روســتاى شيطور حاال ديگر مشوق 
مردم شــيطور براى كشــت زعفران شده و 
بسيارى از مردم وقتى تالش او را براى توسعه 

كشت زعفران ديدند، از او پيروى كردند.
وى مى گويــد: بعد از اينكه ايــن زمين ها را زير 

كشــت زعفران بردم، مردم نيز تشــويق شدند 
تا زعفران بكارند. بنابراين به جهاد كشــاورزى 
مراجعه كرديم و درخواســت پياز زعفران داديم 
و حــدود 17 تن پياز زعفران از منطقه بيرجند 

خريدارى شد و در اختيار مردم قرار گرفت.

 راه اندازى كارگاه گالبگيرى
اين روحانى كارآفريــن مى افزايد: از آنجا كه به 
گل محمدى عالقه مند هســتم، تصميم گرفتم 
در كنار زعفران، يك باغ گل محمدى نيز ايجاد 
كنم، البته در اين زمينه تحقيقاتى نيز انجام دادم.
وى  توضيــح مى دهد: نهال هاى گل محمدى را 
از جهاد كشــاورزى بهاباد تهيه كردم و زمينى 
با مســاحت 2600 متر را زير كشــت نهال گل 
محمــدى بردم و در نهايت حدود 350 نهال در 
اين زمين كاشته شد كه منتظريم در بهار، اين 

بوته ها به گل بنشيند.
اسفنديارى اميدوار اســت با رفع مشكل آب و 
همراهــى مردم، اين باغ گل محمدى مقدمه اى 
براى راه اندازى كارگاه گالبگيرى و ايجاد اشتغال 
براى حداقل 10 نفر از اهالى روســتا باشــد. او 
مى گويد: براى رســيدن به اين نقطه به سهم 
خــود از هيچ كوششــى دريــغ نمى كنم، اما 
اميدوارم مردم روستا نيز مانند هميشه همراه 
و همدل باشند تا با كمك هم، اشتغال پايدار در 

روستا ايجاد كنيم.
او البته طرح هايى براى دامپرورى در اين روستا 
نيز دارد، اما در انتظار به نتيجه رسيدن طرح هاى 
كشاورزى است و اميدوار است كه بزودى بتواند، 
طرح هــاى دامپرورى را نيز با توجه به شــرايط 

روستا و ظرفيت ها و امكانات آن اجرايى كند.

  سرانه ورزشى البرز 
رضايت بخش نيست

كرج- خبرنگار قدس: استاندار البرز با بيان اينكه متأسفانه 
ميزان ســرانه هاى ورزشــى البرز و زيرساخت هاى اين حوزه 
رضايت بخش نيست، تصريح كرد: بسيارى از مسابقات كشورى 
به ميزبانى البرز برگزار مى شود، بنابراين نياز به حمايت سرمايه 

گذاران داريم تا سرانه ورزشى ارتقا يابد.
محمدعلى نجفى در مراســم افتتاح پروژه هاى ورزشى شهر 
كمالشهر اظهار كرد: همچنين استان البرز به حمايت مسئوالن 
كشورى براى افزايش سرانه و زيرساخت هاى ورزشى نياز دارد، 
چراكه اين استان از ظرفيت هاى ورزشى بااليى برخوردار است.
وى گفــت: همه بايد به دنبال ايجــاد فرصت براى حضور و 
مشــاركت بخش خصوصى باشند و هيچ مانعى نبايد سد راه 

بخش خصوصى باشد.
نجفــى افزود: نگهدارى بخش هاى ورزشــى را بايد به بخش 
خصوصى ســپرد؛ چرا كه بخش خصوصى از توان رسيدگى 

الزم برخوردار است.
وى با بيان اينكه تالش مى كنيم تا حوزه هاى مختلف ورزشى، 
توليدى، صنعتى و اقتصادى در استان البرز رونق يابد، افزود: 

نبايد هيچ مشكلى در راه سرمايه گذاران ايجاد كرد.
استاندار البرز گفت: بايد شرايطى فراهم شود تا سرمايه گذاران، 
پروژه هاى با سود باال در اختيار داشته باشند و در اين بخش از 

افزايش سود آن ها خوشحال بوده و تنگ نظر نباشيم.

 مطبوعات مظهرى براى جلوگيرى
 از منكرات و ترويج معروفات

اهواز- خبرنگار قدس: جانشين دبيرستاد امر به معروف و 
نهى از منكر خوزستان مطبوعات را مظهرى براى جلوگيرى از 
منكرات و ترويج معروفات دانست و گفت: امر به معروف فقط 
به شكل ظاهرى نيست، ارتقاى فرهنگ دينى معروف و زدودن 
جهل از جامعه مبارزه با منكر است، بايد ديد چه معروفاتى در 
جامعه كم رنگ شده تا در ســرلوحه مطبوعات قرار گيرد و 
چه منكراتى با تهاجم نرم دشمن افزايش يافته تا بهتر با آن 
مبارزه كرد.سرهنگ سروستانى درجلسه هم انديشى با ستاد 
امر به معروف و نهى منكر استان خوزستان با اشاره به نقش 
بى بديل مطبوعات در تأثيرگذارى بر جامعه خاطرنشان كرد: 
رسالت تمام پيامبران دعوت به وحدانيت و يكتاپرستى و نهى 
از  بت پرســتى است. با امر به معروف امنيت در جامعه نشر 
مى يابد و كســب و كار در سايه امر به معروف و نهى از منكر 

حالل مى شود.
وى بيان كرد: از ســال 94قانونى بــراى حمايت از آمران به 
معروف و ناهيان از منكر به تصويب رســيد تا سازوكارى در 
جامعه اجرا شــود كه اين فروع دين به شكلى درست جارى 

شود.

 افتتاح 219 ميليارد ريال پروژه 
مدرسه سازى در بوشهر 

بوشــهر- خبرنگار قدس: مديركل نوســازى، توسعه و 
تجهيز مدارس اســتان بوشهر گفت: همزمان با گراميداشت 
دهه مبارك فجر و در آســتانه چهلمين سال پيروزى انقالب 
اسالمى 12 پروژه مدرسه سازى با 219/5 ميليارد ريال اعتبار 
در استان بوشهر افتتاح و يا عمليات اجرايى آن آغاز مى شود. 

احمد مرادى با بيان اينكه خيران نقش مهمى در ســاخت و 
تأمين فضاى آموزشى دارند، اظهار داشت: خيران بيش از 427 
مدرسه براى استفاده دانش آموزان تحويل آموزش و پرورش 

استان بوشهر داده اند.
وى از افتتــاح مدارس جديــد در دهه مبارك فجر خبرداد و 
افزود: 12 پروژه مدرســه سازى با 219/5ميليارد ريال اعتبار 
همزمان با گراميداشت دهه مبارك فجر و در آستانه چهلمين 
ســال پيروزى انقالب اسالمى در اســتان بوشهر افتتاح و يا 

عمليات اجرايى آن آغاز مى شود.
مرادى با بيان اينكه ايــن پروژه ها در قالب 60 كالس درس 
است، تصريح كرد: هفت پروژه آن با 28 كالس درس در اين 
ايام افتتاح و تحويل اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر 

مى شود.

 ايجاد اشتغال براى 7000 نفر بهبود يافته
شهركرد- خبرنگار قدس: قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر با اشاره به ايجاد اشتغال براى 7000 نفر از معتادان 
بهبود يافته در كشور گفت: در حوزه اشتغال هيچ سقفى براى 
معتادان بهبود يافته وجود ندارد و كارفرمايانى كه در اين زمينه 
همــكارى كنند و افراد بهبود يافته را بكارگيرى كنند، هم از 
تسهيالت برخوردار شــده و هم قسمتى از بيمه افراد بهبود 

يافته پرداخت مى شود.
سردار على مؤيدى در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختيارى 
افزود: چهارمحال و بختيارى در بحث بيمه سالمت و درمان 
معتادان و افراد بهبود يافته، جزو اســتان هاى موفق و پيشرو 
بوده اســت و طبق آمارهاى به دســت آمده مشكل درمان 

معتادان در اين استان وجود ندارد.
وى گفــت: در چهارمحال و بختيارى در عرصه پيشــگيرى 
اقدامات بســيار خوبى صورت گرفته و آنچه در حوزه مبارزه 
با مواد مخدر در اين اســتان شــاهد بوده ايم، نمونه يك تيم 

هماهنگ و هم فكر بوده است.
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 تسنيم: متأسفانه حرفه نساجى سنتى «جوالئى» به دليل بى توجهى مسئوالن و متوليان 
در استان كردستان در حال منسوخ شدن است. 

در گذشــته به جاى جاجيم واژه جوالئى به كار مى بردند و اكنون نيز در مناطق غرب 
كشور به اين حرفه جوالئى گفته مى شود.

هنر نساجى سنتى «جوالئى» از قدمتى طوالنى و پيشينه اى كهن برخوردار است و از 
آن براى بافت پارچه با استفاده از الياف طبيعى و حيوانى استفاده كرده اند، اما با گذشت 

زمان محصوالت ديگرى همچون جانماز، موج، پالس تهيه شده است.

 تارو پود بى توجهى 
در استان كردستان نيز هنر و حرفه نساجى سنتى قدمتى طوالنى دارد و افراد زيادى 
در اين حرفه مشغول فعاليت بوده اند، اما امروزه به دليل بى مهرى و بى توجهى مسئوالن 
و همچنين شرايط اقتصادى حاكم بر جامعه ديگر كسى رغبتى براى انجام كار جوالئى 

ندارد و متأسفانه به دست فراموشى سپرده شده است.
پس از جست وجو در سطح شهر سنندج متوجه شديم كه هنوز چندين نفر از استاد 
كارهاى قديمى حرفه نساجى سنتى «جوالئى» مشغول فعاليت هستند. به سراغ يكى از 

آن ها رفتيم و پاى درددل هايش نشستيم.
وارد مغازه اى كوچك شديم با كاشيكارى قديمى كه ابزار كار و نخ هاى ريسيده شده و 
همچنين چراغ نفتى در گوشه آن قرار داشت. اين مغازه كوچك و تنگ، كارگاه كار استاد 

پيشكسوت جوالئى در يكى از محالت قديمى شهر سنندج بود.

 گوشه گيرى صنعتگران
«على صادقى» استاد كار نساجى ســنتى صحبت هايش را از نحوه گذراندن سال هاى 
زندگى اش با اين هنر شــروع كرد و اظهار داشــت: بتازگى وارد 61 سالى شده ام و 28 
سال از عمرم را با انجام كار جوالئى سپرى كرده ام و كامالً با خم و چم كار آشنا هستم.

وى گفت: من قبل از اينكه به حرفه نســاجى مشغول شوم، بنايى مى كردم كه به دليل 
يكسرى مسائل به كار نساجى روى آوردم و كار را از برادر بزرگ ترم كه سال ها به اين كار 

مشغول بود، ياد گرفتم و تاكنون از اين راه امرار معاش كرده ام.
استاد كار هنر نساجى سنتى با بيان اينكه قدمت اين حرفه در كردستان خيلى طوالنى 
است، تصريح كرد: بيشتر از 150 نفر را مى شناختم كه در سنندج به كار جوالئى مشغول 
بودند، اما بمرور زمان و به دليل بى مهرى ها از سوى مسئوالن و جامعه از اين كار دست 

كشيدند و در حال حاضر فقط من و برادرم به اين كار مشغول هستيم.

 حمايتى در كار نيست
استاد كار كردستانى هنر نساجى سنتى از نبود حمايت و بى مهرى مسئوالن كردستانى 
گاليه كرد و گفت: متأسفانه مســئوالن، مخصوصاً مسئوالن ميراث فرهنگى، صنايع 

دستى و گردشگرى كردستان هيچ گونه حمايتى نمى كنند.
وى به پروسه طوالنى و طاقت فرساى دريافت تسهيالت اشاره و عنوان كرد: به برادرم بعد 
از چند ماه معطلى و بيا و برو فقط 3 ميليون تومان وام دادند به همين دليل من هم از 
اقدام براى گرفتن وام منصرف شده و براى دريافت تسهيالت اقدامى نكردم چون ارزش 

آن همه دردسر كشيدن را نداشت.

اســتادكار ســنندجى با اندوه به ســخنانش ادامه داد و خاطر نشــان كرد: مسئوالن 
صنايع دســتى كردستان چهار سال پيش از من جهت آموزش با دريافت حقوق ماهانه 
فقط 100 هزار تومان دعوت كردند، اما پولى كه پيشنهاد دادند، تنها هزينه رفت و آمد 

من بود. به همين دليل پيشنهاد آن ها را قبول نكردم.
وى اضافه كرد: افرادى براى آموزش مراجعه مى كنند، اما به دليل نبود فضاى مناســب 

كارگاهى از پذيرش آن ها معذور مى شوم.

 جوالئى در حال انقراض
معاون صنايع دســتى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كردستان 
اظهار داشت: از محصوالت دستباف با وجود قيمت باالى آن ها و ورود نمونه هاى خارجى 

استقبال نمى شود و روز به روز توليد اين محصوالت افت پيدا مى كند.
سعيد نظرى افزود: در حال حاضر جوالئى هاى ما فقط موج، جانماز و جاجيم با قيمت 
باال تهيه مى كنند، به همين دليل متقاضى محصوالت مشابه كه با يك چهارم قيمت 

آن ها در بازار عرضه مى شود، بيشتر است.
وى گفت: متأسفانه بنا به اجبار زمان و وجود رقباى كارى، برخى از رشته هاى صنايع 

دستى استان در حال منسوخ شدن هستند.
وى احياى اين رشته ها را مهم خواند و گفت: با ايجاد تنوع در طرح ها، فرم ها، كيفيت 
و ارائه ايده هاى جديد متناسب با بازار روز، نياز متقاضى و مصرف كننده مى توانيم اين 
محصوالت را احيا كنيم و اگر اين كار صورت نگيرد، منجر به شكســت اين رشــته ها 

مى شود.
وى اضافه كرد: حدود 300 نفر در استان كردستان به نساجى سنتى مشغول هستند 

كه شهر آرمرده بانه بيشترين آن ها را در زمينه شالبافى به خود اختصاص داده است.
نظرى تصريح كرد: نساجى هاى سنتى در كامياران با استفاده از ايده ها و طرح هاى نو و 

به روز توانسته اند اين هنر را احيا كنند.
وى اذعان كرد: متأسفانه متقاضى براى يادگيرى اين رشته وجود ندارد و ما جوالئى را 
با همان اصول و مبناى قديمى اما با ايده و طرح نو و همگام با بازار تقاضا الزم داريم كه 

قطعاً به احياى آن كمك شايانى مى شود.

هنر جاجيم بافى در حال منسوخ شدن است

حرفه نساجى «جوالئى» زير غبار فراموشى

تالش يك روحانى 
در يكى از 

روستاهاى منطقه 
سبزدشت بافق منجر 

به ترغيب بسيارى 
از روستاييان 

اين منطقه براى 
كشاورزى شده 

است
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مهر   سى و ششمين جشنواره بين المللى 
فيلــم فجر با اكران فيلم «ســوءتفاهم» در 
نوشــهر و «خجالت نكش» در سارى كليد 

خورد. 
در حالــى مازنــدران ميزبان جشــنواره 
بين المللى فيلم فجر شد كه براى اولين بار 
در كشور، فيلم هاى اين جشنواره در شهرى 

غير از مركز استان نيز اكران مى شود.
ســينما شــقايق نوشهر و ســپهر سارى، 
ميزبان فستيوال ســى و ششم فيلم فجر 
هستند؛ رويدادى كه به اعتقاد بسيارى از 
صاحب نظران حوزه سينما در آشتى دادن 
مــردم باهنر هفتم تأثير بســزايى خواهد 
داشت. ســيمرغ جشنواره بين المللى فيلم 
فجر در ســارى با فيلــم «خجالت نكش» 
كليد خورد و ســپس با فيلم هاى «ماهورا» 
و «تنگه ابوغريب» ادامه يافت و در نوشــهر 
نيز، «سوءتفاهم» بر پرده نقره اى اين سينما 

به نمايش درآمد.
آيين افتتاحيه فســتيوال بين المللى فيلم 
فجر در ســارى با تجليل از ياســر طالبى، 
ياســر خير و محمدرضا وطن دوست، سه 
فيلم ســاز مازندرانــى همراه بــود و احد 
جاودانى مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
مازندران در حاشــيه اين مراســم گفت: 
امسال 17 فيلم در جشنواره استانى فيلم 
فجر اكران مى شــود كه پنج فيلم در ژانر 

كودك و نوجوان خواهد بود.
وى برگزارى جشــنواره را در رونق صنعت 
سينما حائز اهميت برشمرد و افزود: امسال 
براى اولين بار در كشــور در شــهرى غير 
از مركز اســتان نيز يعنى نوشهر فيلم هاى 

جشنواره فجر به نمايش درمى آيد.

  صندلى هاى خالى
تبليغات محيطــى كم صورت گرفته براى 
فيلم هاى جشــنواره فجر ســبب شــد تا 
صندلى هاى ســينما شــقايق نوشهر كه 
حدود 100 صندلى است، تكميل نشود و 
بيشتر دعوت شدگان افتتاحيه از مسئوالن 

و برخى خانواده ها بودند.
«سوءتفاهم» اولين فيلم جشنواره بين المللى 
فجر بود كه در سينما شقايق نوشهر اكران 
شــد؛ فيلمى با موضوعى جالــب و بازى 
دربــازى كه ريتم كنــد و تكرار صحنه ها، 

سبب شد كه فيلم از نيمه به بعد كسالت بار 
شــود و حتى بازى بازيگرانــى چون اكبر 
عبدى، مريال زارعى، هانيه توسلى و پژمان 
جمشيدى نيز نتوانست اين فيلم را نجات 
دهد و بســيارى از ميهمانان در نيمه هاى 

فيلم، سالن سينما را ترك كردند.

 سارى و نوشهر ميزبان جشنواره
محمد محمدى معاون هنرى و سينمايى 

اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اكران  از  مازندران  اسالمى 
فيلم هاى ســى و ششمين 
جشــنواره فيلم فجر دردو 
شــهر مازنــدران خبر داد 
اســتانى  اكران  افــزود:  و 
فيلم هاى جشنواره فجر در 
دو شــهر ســارى و نوشهر 

برگزار مى شود.
اساس  بر  كرد:  تصريح  وى 
كل  اداره  سياســت هاى 
اسالمى  ارشــاد  و  فرهنگ 
مازندران بــه دنبال جريان 
سازى فرهنگى و هنرى در 

سطح استان هستيم.
معــاون ســينمايى اداره كل فرهنــگ و 
ارشاد اســالمى مازندران عدالت فرهنگى 
را دليل اجــراى برنامه هــاى مختلف در 
شهرســتان هاى مازندران دانست و گفت: 
مازندران تنها استان در كشور است كه در 

دو شهر متفاوت فيلم هاى جشنواره فجر را 
اكران مى كند.

وى بابيان اينكه در نوشــهر رشــته هاى 
سينمايى فعال هســتند، اكران فيلم هاى 
فجر را فرصت مناســبى براى اين رشــته 
خواند و ادامه داد: توجه بيشــتر به جايگاه 
سينماها، تحقق عدالت فرهنگى و اهميت 
بخشى به رشته هاى ســينمايى از داليل 

اكران فيلم ها در نوشهر بوده است.
خاتمــه  در  محمــدى 
از اكــران پنــج فيلم در 
بخش كــودكان خبردادو 
اكران  كرد:  خاطرنشــان 
فيلم هــاى بخش كودك 
از 14 تا 18 بهمن انجام 
مى شــود و براى كودكان 

رايگان است.

 فرصتى براى معرفى 
گردشگرى

عبدالصمــد  همچنيــن 
صفر نژاد فرماندار نوشهر 
نوشهر هنوز  اينكه  بابيان 
نتوانسته به جايگاه واقعى 
خود دست يابد، اكران فيلم هاى جشنواره 
فجــر را فرصت مناســبى بــراى معرفى 
اين شهرســتان عنوان كــرد و افزود: نگاه 
توسعه اى و توجه به حوزه گردشگرى بايد 

در اين شهرستان در اولويت قرار گيرد.

وى اظهار داشــت: ايجاد بســتر مناسب 
در نوشــهر موجــب جذب ســرمايه گذار 
مى شود كه اميدواريم با تحقق آن بتوانيم 
نشــاط را به سواحل اين شهرستان دعوت 

كنيم.
صفر نــژاد توســعه در تمامــى بخش ها 
ازجمله بخش فرهنگى را خواســتار شد و 
تصريح كرد: بايــد از تمامى ظرفيت هاى 
شهرستان نوشهر در جهت پيشبرد اهداف 
توســعه اى و عمــران و آبادى اين شــهر 

استفاده كنيم.

 اتفاق مبارك
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نوشهر 
نيــز در افتتاحيه جشــنواره فيلم فجر در 
نوشهر اكران فيلم هاى جشنواره فجر را در 

استان ها اتفاقى مبارك خواند.
 حجت االســالم على اصغــر كالرســتاقى 
نژاد مختارى افتتاح جشــنواره فيلم فجر 
در نوشــهر را اتفاقى مثبت ارزيابى كرد و 
فيلم هاى  اكران  برنامه ريزى  داشت:  اظهار 
اين جشنواره از روزهاى قبل انجام  شده و 
نوشهر جزو دو شهرى در مازندران است كه 

اين رويداد در آن انجام مى شود.
رئيــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
نوشــهر تصريح كرد: جشنواره فيلم فجر و 
همزمانى اين رويداد فرهنگى با جشن هاى 
شكوهمند پيروزى انقالب اسالمى در ايام 
دهه فجــر ارزش اين اتفــاق فرهنگى را 

بيش ازپيش نشان مى دهد.
 17 فيلم از بخش سوداى سيمرغ و بخش 
ويژه كودكان و نوجوانان جشــنواره فيلم 
فجر در دو شــهر ســارى و نوشهر اكران 

مى شود.
نكش»،  «خجالــت  كوچك»،  «قهرمانــان 
«جاده قديم»، «دنيــاى كيف ها»، «چهارراه 
«ماهورا»،  «فيلشاه»،  «داركوب»،  استانبول»، 
«بمب»، «دزد و پرى»، «امير»، «شــكالتى»، 
«تنگــه ابوغريب»، «ســوءتفاهم»، «به وقت 
شام»، «ســرو زيرآب» و «مغزهاى كوچك 

زنگ زده» در مازندران اكران مى شود.
پنج عنــوان فيلم كــودك و نوجوان هم 
در ســانس هاى صبح به صــورت رايگان و 
با هماهنگى آموزش وپــرورش به نمايش 

گذاشته مى شود.

��راث ���نگ
  موزه مشروطه در رشت ايجاد مى شود

رشت- خبرنگار قدس: رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى 
شوراى شهر رشــت از تغيير كاربرى خانه ميرزا خليل رفيع به 
عنوان موزه مشروطه خبر داد. محمد حسن عاقل منش ضمن 
اداى احترام به چهار تن از شهداى مشروطه و تمامى شهدايى كه 
در راه وطن و انقالب اسالمى جان خود را نثار كرده اند، اظهار كرد: 
طرح تغيير كاربرى خانه ميرزا خليل رفيع- اولين شهردار رشت- 
به موزه مشروطه در كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر 
رشت در دست بررسى است و اميدواريم پس از انتقال ساختمان 
ادارى شوراى شهر رشت به مكان جديد، خانه ميرزا خليل - كه 
از مشــروطه خواهان رشت بود- به موزه و مركز اسناد مشروطه 
گيالن تبديل شود. وى ضمن بيان تاريخ مجاهدت هاى گيالنيان 
در فتح تهران و اعاده مشروطه تصريح كرد: گراميداشت ياد اين 
شهدا تنها نثار گل و قرائت فاتحه نيست، بلكه بايد با مرور اهداف 

و مجاهدت ها، راه شهدا براى نسل جوان بازآفرينى شود.

  كتاب سال ايران در كرج نقد وبررسى 
مى شود 

كرج- خبرنگار قدس: سرپرســت اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى استان البرز از نقد و بررسى كتاب سال ايران با حضور 
منتقدان به ميزبانى كتابخانه عمومى اميركبير كرج خبرداد. 

سعيد برزگرى افزود: در اين نشست با حضور احمد دهقان، 
خسرو عباســى خودالن و شمارى از منتقدان و نويسندگان 
استان البرز ، كتاب «لم يزرع» به نويسندگى محمدرضا بايرامى 

نقد و بررسى مى شود.
برزگرى تصريح كرد: محمدرضا بايرامى از نويسندگان پركار 
عرصه ادبيات دفاع مقدس به شمار مى رود و اثر وى در سى و 
چهارمين دوره جايزه كتاب سال جمهورى اسالمى ايران، به  

عنوان «كتاب سال ايران» برگزيده شده است.
وى به موضوع و محتواى كتاب اشاره كرد و گفت: نويسنده در 
رمان «لم يزرع» استيصال انسان در مقابله با پديده جنگ را به 

زيبايى به تصوير كشيده است.
برزگرى بيان كرد: بايرامى در اين كتاب انسان هايى را به تصوير 
مى كشد كه از سويى در مواجهه با جنگ وجهه انسانى زندگى 
خود را به كلى از دست داده اند و از سوى ديگر انسان هايى را 
تصوير مى كند كه جنگ اجازه چشيدن طعم شيرين زندگى 

را از آن ها گرفته و به استيصال كشانده است.

سارى و نوشهر ميزبان جشنواره سينمايى 

  آغاز مرمت نخستين هتل مدرن ايران جشنواره فيلم فجر سارى با «سوء تفاهم» آغاز شد
در تبريز

ايرنا: «گراند هتل» تبريز در بلوك تاريخى «پاســاژ» اين شهر از 
جمله يادگارهاى رونق گردشگرى تبريز در زمان هاى قديم است 
كه به دليل تعطيلى در 15 ســال گذشته، رو به ويرانى نهاده و 
حال اداره كل ميراث فرهنگى آذربايجان شــرقى قصد دارد در 

راستاى رويداد بين المللى «تبريز 2018» آن را بازسازى كند.
 سرپرست معاونت ميراث فرهنگى آذربايجان شرقى در اين 
بــاره گفت: مرحله اول مرمت «گرانــد هتل تبريز» به عنوان 

نخستين هتل مدرن ايران تا پايان سال جارى آغاز مى شود.
محمد فتحى افزود: يكى از بالكن ها به همراه ســقف اين بنا 
بــه مرمت اضطرارى نياز دارد كه با بهره گيرى از اعتبارهاى 
اضطرارى استان، مرحله اول مرمت اين بناى تاريخى با بيش 

از 700 ميليون ريال آغاز مى شود.
وى گفت: تالش مى شود در اعتبارهاى سال 97، بودجه الزم 
از طريق منابع ملى و استانى براى بازسازى و احياى اين هتل 

تخصيص يابد.

  ارائه تسهيالت به روستاييان سيستان 
و بلوچستان در قالب طرح هاى گردشگرى

زاهدان: معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى سيستان و بلوچستان گفت: تسهيالت 
جديــد در قالب طرح هاى گردشــگرى، طبيعــت گردى و 

گردشگرى روستايى به متقاضيان اعطا مى شود.
ميرحسينى در شوراى گردشگرى استان بيان كرد: با ارائه اين 
تســهيالت در حوزه صنايع دســتى و گردشگرى براى امسال 
و ســال آينده 12 هزار اشتغال در اســتان با اجراى طرح هاى 
گردشگرى و صنايع دستى اجرا مى شود. وى خاطرنشان كرد: در 
سفر هيئت دولت به سيستان و بلوچستان رئيس سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اعالم كرد 2400 ميليارد 
تومان تســهيالت ارزان  قيمت براى حمايت از صنايع دستى و 
گردشگرى در نظر گرفته شده است كه خوشبختانه پيرو تأكيد 
رئيس جمهور مديريت امر به استان ها واگذار شد تا تمركززدايى 
شود و اگر سيستان  و بلوچستان هرچه زودتر پروژه هاى خود را 
ارائه كند، مى تواند زودتر از اين تسهيالت بهره ببرد. ميرحسينى 
گفت: شروع اعطاى تســهيالت، از دى ماه امسال ابالغ شده و 

بيشتر تسهيالت در سال 97 اعطا خواهد شد.
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مازندران تنها 
استان در كشور 
است كه در دو 

شهر متفاوت 
فيلم هاى جشنواره 

فجر را اكران 
مى كند

بــرش

نيم نــگاه

مهدى ربيع  سيمرغ ســى و ششمين جشنواره 
فيلم فجر شــامگاه جمعه 13بهمن بــا اكران فيلم 
«ماهــورا» در ســينما هالل اهــواز و با اســتقبال 

عالقه مندان به پرواز در آمد. 
بهمن ماه كه مى رســد، همه نگاه ها به پرده نقره اى 

دوخته مى شود. جايى كه سيمرغ 
جشنواره فجر در آسمان آبى آن به 
پرواز در مى آيد. گرماى جشنواره 
فيلــم فجر، ســرماى ســوزناك 
زمســتان را از رو مى برد. امســال 
هم همزمان با سراسر كشور، آيين 
اكران فيلم هاى ســى و ششمين 
جشــنواره فيلــم فجر در ســالن 
سينما هالل اهواز با نمايش فيلم 
«ماهورا» برگزار شد. فيلمى كه هم 
كارگردانش خوزستانى است و هم 
اينكه فضاى آن در هويزه مى گذرد 
پايمردى و رشــادت  و داســتان 
مرزنشــينان غيورى است كه در 

برابر دشمن مى ايستند. 

 مردم به سينما عالقه دارند
در همين زمينه، مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى 
خوزستان در حاشيه آيين گشايش سى و ششمين 
جشنواره فيلم فجر در اهواز در گفت و گو با خبرنگار 
قدس آنالين اظهار مى كند: اين رويداد عالقه مندى 
مردم را به ســينما نشان مى دهد و امشب مشخص 

شد مردم چقدر به سينما عالقه دارند.
محمد جوروند مى افزايد: اكران فيلم هاى سينمايى 
جشــنواره فيلم فجر در خوزســتان ضمــن ايجاد 
نشــاط و شادابى و اســتحقاقى كه مردم خوزستان 
براى تماشــاى فيلم هاى دســت اول و خوب دارند، 
موجب تحرك بيشــتر فيلمسازان 
جوان مى شــود و در تشويق آن ها 
به ســاختن فيلم هاى كوتاه و بلند 

مؤثر است.

 پيگير شهرك سينمايى هستيم
وى در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس آنالين در خصوص ساخت 
شهرك ســينمايى دفاع مقدس 
در خوزســتان، تصريح مى كند: 
هم استاندار خوزستان و هم خود 
من در حال پيگيرى اين موضوع 
هستيم، اما آن حالت سنتى كه 
يك شــهرك ســينمايى بزرگ 
باشــد برداشته شــده و امروزه 
در يك اتاق كوچك و بــا يك فضاى ديجيتالى 
مى توان يك شــهرك ســينمايى را ترســيم و 

بازسازى كرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان با بيان 
اينكه از بچه هاى رســانه به خاطر پوشــش خبرى 
خوب اين آيين تشكر مى كنم، مى گويد: ما جايگزين 
شهرك ســينمايى را با يك فضاى ديجيتالى جديد 

كه بتواند پاى سينماگران بزرگ را به خوزستان باز 
كند، دنبال مى كنيم.

 بازيگران بومى در اولويت
جوروند در خصوص استفاده از بازيگران خوزستانى 
در ســاخت فيلم هايى كه در خوزســتان ســاخته 
مى شوند، توضيح مى دهد: اكنون هر تهيه كننده اى 
براى ســاخت فيلم به ما مراجعه مى كنــد او را به 
استفاده از بازيگران و هنرمندان بومى ملزم مى كنيم 
و مســاعدت و همراهى ما با آن ها در ازاى استفاده 
از بازيگــران و هنرمندان خوزســتانى در ســاخت 

فيلم هاست.
وى اضافه مى كند: ما هميشــه به تهيه كنندگان و 
كارگردانــان گفته ايم، اســتفاده از امكانات ما براى 
ســاخت فيلم در خوزستان اشــكالى ندارد، ولى در 
برابــر، بايد از هنرمندان و بازيگران ما هم اســتفاده 

كنند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان با بيان 
اينكه در فيلــم «ماهورا» از هنرمنــدان و بازيگران 
خوزستانى استفاده شده اســت، مى گويد: «ماهورا» 
فيلم خيلى خوبى اســت و توانســت رشــادت ها و 
دالورمردى هــاى مردم عرب زبان خوزســتان را به 

شايستگى نشان بدهد و قابل تقدير است.
جوروند ادامــه مى دهد: بايد فيلم هــاى زيادى در 
زمينه جنگ و دفاع مقدس ســاخته شــود، چون 
مردم خوزســتان در اين حوزه حماسه هاى زيادى 

آفريده اند.

سيمرغ سى و ششم در آسمان اهواز به پرواز درآمد 

«ماهورا» روايتى عاشقانه در دل جنگ
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  كارخانه فوالد جوين
 بزودى افتتاح مى شود

جوين – خبرنگار قدس: نماينده مردم شهرســتان هاى 
جوين، جغتاى، سبزوار، خوشاب و داورزن در مجلس شوراى 
اسالمى اعالم كرد: بزرگ ترين طرح هاى زير ساختى همچون 

كارخانه فوالد درايام دهه فجر به بهره بردارى مى رسد. 
وى افزود: كارخانه اسيد سيتريك شهرستان جوين با ظرفيت 
20 هزار تن و هزينه 500 ميليارد تومان و اشتغال 500 نفر 

در دولت تدبير و اميد به بهره بردارى رسيد.  
رمضان على سبحانى فر تصريح كرد: طرح فوالد شهرستان 
جوين نيز با ظرفيت توليد ساالنه 800 هزار تن آهن اسفنجى 
و ســرمايه گذارى 5000 ميليارد ريال و اشتغال 500 نفر به 

طور مستقيم، در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد.
وى خاطر نشــان كرد: براى طرح بزرگ فوالد جوين ساليانه 
يــك ميليون و 200 هزار تن گنداله از ســنگان خواف وارد 
كارخانه شــده و 800هزار تن آهن اسفنجى توليد مى كند 
واز اين طريق حدود 5000 نفر اشــتغال غير مستقيم ايجاد 
مى كند. وى گفت: عالوه بر بهره بردارى رسمى كارخانه فوالد، 
عمليات ساخت فاز دوم اين كارخانه با اعتبار 12 هزار ميليارد 

ريال  نيز آغاز مى شود.  
سبحانى فر تأكيد كرد: در مجموع دو مرحله كارخانه فوالد، 
براى 2000 نفر به طور مســتقيم اشتغال ايجاد مى كند و با 
راه  اندازى اين كارخانه بيش از 70 عنوان صنايع پايين  دستى 
و باال دستى در منطقه فعال مى شود. وى اظهار داشت: حمل 
ونقل اين مقدار محموله در جاده جوين به سبزوار واستان هاى 
شمالى كشــور نيازمند دو بانده كردن محورهاى مواصالتى 
اســت و وزارت راه وشهر سازى بايد به صورت اورژانسى وارد 
عمل شود.  وى اضافه كرد: پس از پنج سال تالش، مشكالت 
زيرســاختى كارخانه فوالد در حوزه تأمين آب و زيرساخت 
ريلى آن حل شده، و براى عمليات تزريق گاز با انتقال خطوط 

لوله 30 اينچ، 1500 ميليارد ريال هزينه شده است.  
وى ياد آور شد: دو مجوز نيروگاه 30 مگاواتى خورشيدى و 10 
مگاواتى در شهرستان داورزن با مجموع اعتبار 200 ميليارد 
تومان سرمايه گذارى با مشاركت كشورهاى اروپايى و داخلى 
دريافت شــده است و نخستين كارخانه فروسليكومنگنز در 
محدوده معدن فرومنگنز در روستاى شامكان بخش ششتمد 
ســبزوار با ظرفيت توليد ســاالنه 50 هزار تن فروسيليكو با 
همكارى سرمايه گذار چينى و سرمايه گذارى 580 ميليارد 

ريال و اشتغال 200 نفر ايجاد مى شود.  
ســبحانى فر ادامه داد: در دهه فجر مركز درمان بستر شهر 
روداب، ششتمد، كلينيك ويژه شهيد واسعى، 50 طرح خانه 
بهداشت و مراكز درمانى با حضور وزير بهداشت به بهره بردارى 
مى رسد و اين درحالى است كه مجوز 11 پايگاه اورژانس در 
شهرســتان هاى غرب خراسان رضوى دريافت و براى تأمين 

آمبوالنس آن نيز موافقت شده است.  
وى تأكيد كــرد: با انتقال خــط 30 اينچ گاز بــه كارخانه 
فوالدجوين، عالوه بر تأمين گاز كارخانه شهرستان هاى جوين، 
جغتاى و خوشــاب، همزمان گازرســانى به روستاهاى اين 
منطقه نيز آغاز شده است و تا نيمه سال 97 تمامى روستاهاى 

اين شهرستان ها ازنعمت گاز بهره مند مى شوند.
وى خاطرنشــان كرد: در طرح تقســيمات كشــورى بخش 
حكم آباد شهرســتان جوين به شهر ارتقا يافته و بخش هاللى 
جغتاى و مشكان خوشاب نيز در مرحله ارتقا به شهر قرار دارند.

 
 خراسان شمالى از ظرفيت خيران 

در حوزه سالمت استفاده نكرده است

بجنورد – خبرنگار قدس: رئيس دانشــگاه علوم پزشكى 
خراسان شمالى گفت: از ظرفيت خيران در حوزه سالمت در 

اين استان كمتر استفاده شده است. 
دكتر على حق بين با اشــاره به اينكه ســاخت بيمارستان 
و يا مركز درمان بســتر بر عهده اداره كل راه و شهرســازى 
است، افزود: خيران مى توانند يكى از منابع تأمين مالى براى 
ساخت پروژه هايى همچون بيمارستان در اين استان باشند 
كه متأسفانه تاكنون از اين ظرفيت كمتر استفاده شده است. 
وى خطــاب به نمايندگان مردم در مجلس درباره ســاخت 
بيمارستان در اين استان نيز اظهار داشت: نمايندگان مجلس 
يكى از ظرفيت هايى است كه مى شود از توان آن ها استفاده 
كرد، تا چنين پروژه هايى را هر چه ســريع تر در اين استان 
اجرايى كرد و آن ها بايد پيگيرى هاى الزم را در اين خصوص 
داشــته باشــند. وى در پاسخ به اين ســؤال كه مردم راز و 
جرگالن نسبت به كمبود پزشك متخصص در اين شهرستان 
گاليه مند هستند، بيان كرد: اين شهرستان بيمارستان ندارد و 

حضور پزشك متخصص بدون بيمارستان بى معنا است. 
وى در پاسخ به پرسش ديگرى در خصوص دانشجويان رشته 
پرستارى دانشگاه آزاد اسالمى بجنورد به عنوان نيروى طرح 
در بيمارستان ها به كار گرفته نمى شوند؟ ادامه داد: دانشگاه 
علوم پزشكى موظف به ايجاد كار نيست و بنا به ظرفيتى كه 

دارد نيروهاى طرحى را جذب مى كند. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: هر زمانى كه دانشگاه با كمبود 
نيرو مواجه باشــد و احســاس نياز كند، از ظرفيت نيروهاى 

طرحى استفاده خواهد كرد. 
وى در ادامه با اشــاره به اينكه قبل از انقالب اسالمى در اين 
استان چهار بيمارستان و 150 تخت بيمارستانى وجود داشت، 
گفت: اين درحالى است كه در حال حاضر در اين استان 11 

بيمارستان با 1350 تخت بيمارستانى وجود دارد. 

استاندار حمايت كرد
  تشكيل مجمع خيران امنيت ساز 

در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراســان شمالى در 
نشست اعضاى ستاد مشاركت مردم در توسعه نظم و امنيت 
عمومى، از تشكيل مجمع خيران امنيت ساز در استان حمايت 
كرد. محمدرضا صالحى در اين نشست اظهار داشت: خواستار 
حضــور خيران براى تكميل تجهيزات نيــروى انتظامى و يا 
ساخت پاسگاه ها و افزايش توان و اقتدار نيروى انتظامى استان 
هستيم و از تمامى افرادى كه آمادگى الزم براى ايجاد تشكلى 

با عنوان مجمع خيران امنيت ساز را دارند، دعوت مى كنيم.

  بافت 19 ميليارد ريال فرش 
توسط مددجويان خراسان جنوبى

مهر: معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد خراسان جنوبى 
از بافــت بيش از 19 ميليارد ريال فرش توســط مددجويان 
كميته امداد امام(ره)  اين اســتان در 10 ماهه ســال جارى 
خبر داد. سيد رضا حسينى افزود: مددجويان اين نهاد در 10 
ماهه سال جارى 1024 تخته فرش معادل 4190 متر توليد 
كرده اند. وى گفت: تاكنون 512 تخته فرش معادل 2400 متر 

و به ارزش 12 ميليارد ريال به فروش رفته است. 
وى بيان كرد: در حال حاضر نزديك به 3800 بافنده در 2516 
كارگاه خانگى و 14 كارگاه تجميعى مشغول فعاليت هستند.

حســينى با اشاره به خدمات ارائه شده به اين بافندگان بيان 
كرد: تهيه مواد اوليه، ابزار و نقشه عمليات تكميلى فرش بافته 
شــده، بازاريابى و فروش فرش از جمله خدمات ارائه شده در 

زمينه پشتيبانى است.

  واگذارى 4000 انشعاب رايگان
به مددجويان خراسان شمالى

بجنورد – خبرنگار قدس: معاون حمايت و سالمت خانواده 
كميته امداد امام خمينى (ره) خراسان شمالى، گزارشى از نحوه 
معافيت هاى خانوارهاى مددجو از هزينه پرداخت انشعاب ارائه 
كرد. حميد خوجانى با اشاره به اينكه طى 9 ماهه گذشته از سال 
جارى، 4064 انشــعاب رايگان به مددجويان تحت حمايت اين 
نهاد واگذارشده است، گفت: 1064 مورد از اين خدمت خاصه به 
مددجويان مناطق محروم اين استان ارائه شده است. وى بابيان 
اينكه اين خدمت در 6 ســرفصل به مددجويان ارائه شده است، 
اضافه كرد: انشــعابات آب، برق، گاز ازجمله مواردى اســت كه 
تعرفه نصب آن به صورت رايگان از ســوى كميته امداد خراسان 
شمالى پرداخت مى شــود. وى افزود: طى 9 ماهه امسال 494 
فقره انشعاب برق، 579 فقره انشعاب آب، 2547 فقره انشعاب 

گاز به مددجويان واگذارشده است.
خوجانى با تأكيد بر اينكه مددجويان تحت حمايت اين نهاد 
كه براى اولين بار اقدام به ساخت منزل مى كنند، از پرداخت 
هزينه پروانه ساختمانى، عوارض شهردارى و انشعاب فاضالب 
معاف هستند، عنوان كرد: 445 خانوار مددجو نيز طى سال 
جارى از معافيت هاى پرداخت هزينه انشعاب فاضالب، پروانه 

ساختمانى و عوارض شهردارى بهره مند شدند.
وى با بيان اينكه در اين خدمت ســاكنان روستايى و مناطق 
محروم در اولويت هســتند، يادآور شد: مددجويان متقاضى 
دريافت انشعابات آب، برق و گاز مى توانند با مراجعه به كميته 
امداد امام خمينى (ره) شهرستان هاى محل سكونت خود و 
دريافت معرفى نامه، به ادارات مربوطه مراجعه كنند و از اين 

خدمت بهره مند شوند.

  راه اندازى مجدد پنبه پاك كنى 
در شهرك صنعتى بجنورد

بجنورد: مديرعامل شركت شــهرك هاى صنعتى خراسان 
شــمالى از راه اندازى مجدد واحد صنعتى پنبه پاك كنى در 

شهرك صنعتى شهرستان بجنوردخبر داد.
 ســياوش وحدت گفت: اين واحد توليدى از حدود يك ماه 
قبــل با مواد اوليه حدود 1000 تن فعاليت خود را آغاز كرده 
و در حال توليد اســت. اين واحد توليدى كه از قديمى ترين 
واحدهاى صنعتى خراسان شمالى بوده به علت كمبود مواد 
اوليــه مدت زيادى را در حالت توليــد زير ظرفيت و پس از 
مدتى غيرفعال شــد. وى افزود: يكى از راهكارها براى رونق 
توليد تأمين نياز مصرفى دستگاه هاى اجرايى خراسان شمالى 
از محصوالت توليد داخل استان است و دراين باره مكاتبات و 
پيگيرى هايى انجام شده تا نياز دستگاه هاى اجرايى از توليدات 

داخل استان خريدارى شود.
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در گفت و گو با معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى بررسى شد

شائبه پارتى بازى در جذب  نيرو
فاطمه معتمدى معاون توسعه مديريت و 
سرمايه انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى 
خراسان رضوى اظهار داشــت: نظام ادارى با 
عملكرد و انجام وظايف به نحو مطلوب خود، 
مى تواند نقش مهمى در افزايش اعتماد عمومى 

و جلب رضايت مردم داشته باشد.
كوكب موسوى كاخكى با بيان اينكه  به همين 
منظورعملكرد نظام ادارى و دستگاه هاى اجرايى 
استان  در موضوعاتى  مانند سالمت ادارى كه 
مهم ترين ركن تأثيرگذار در اعتمادسازى مردم 
است، مورد ارزيابى قرار مى گيرد، افزود: همانند 
سال هاى گذشته،  ارزيابى عملكرد دستگاه هاى 
اجرايى استان در ســال جارى  از 15 اسفند 
تا پايان فروردين ماه ســال آينده، در مرحله 
اول با خود اظهارى دســتگاه ها آغاز مى شود و 
در نهايت با ارزيابى استان در پايان خرداد ماه 
در جشــنواره شهيد رجايى، دستگاه هاى برتر 

معرفى مى شوند.

 عائله 154هزار نفرى دولت 
در خراسان رضوى

وى با اشــاره به وجــود 154 هــزار كارمند 
دســتگاه هاى دولتى در اســتان تصريح كرد: 
54 درصــد اين جمعيت مرد و 46 درصد بانو 
هســتند؛ ضمن اينكه 73 درصد رسمى،11 

درصد پيمانى و 16 درصد قراردادى هستند.
وى اضافه كرد: ميــزان تحصيالت 22 درصد 
از كارمندان ياد شــده، ديپلــم و كمتر از آن، 
13درصد فوق ديپلم،51 درصد ليسانس، 10 
درصد كارشناســى ارشد اســت و حدود سه 

درصد آنان نيز داراى مدرك دكترا هستند.
وى ادامه داد:58 درصد پست هاى استان داراى 
تصدى و 42 درصد بالتصدى اســت و از 14 
هزار و 300 پست 2500 پست مديريتى است 
كه 68 درصد با تصدى و مابقى بالتصدى است.

 نبود آمار در خصوص سهم بانوان در 
پست هاى مديريتى استان

وى در خصوص  پرسشى مبنى بر آمار مديران 
بانو در اســتان به خبرنگار ما گفت:آمار دقيق و 
متقنى در اين خصوص وجــود ندارد كه البته 
كار از طريق دفتر امور بانوان استاندارى در حال 
پيگيرى اســت. با اين حال برآورد مى شود بين 
هشت تا 9 درصد پست هاى مديريتى در اختيار 
بانوان در استان باشد. البته طبق تكليف قانونى 
تا پايان برنامه ششم توسعه بايد استقرار بانوان 
در پست هاى مديريتى به 30 درصد افزايش يابد.

 خراسان رضوى و 106 دستگاه دولتى
وى شــمار دســتگاه هاى دولتى در خراسان 
رضوى را 106مورد اعالم و اذعان كرد: برخى 

از ايــن دســتگاه ها در حد 
نمايندگى و با كمترين نيرو 
در اســتان داير هســتند و 
دستگاه هاى عريض و طويلى 
نيستند كه مى توان به عنوان 
نمونه به ســازمان سنجش 
اشــاره كرد كه بــه صورت 
نمايندگى در خراسان رضوى 
مستقر است. وى درباره آمار 
جــذب نيروى انســانى در 
اســتان گفت: جذب نيرو از 
طريق آزمون و طى مراحل 
قانونى از جملــه  مصاحبه 
اينكه  انجام مى شود. ضمن 

سياســت گذارى جذب نيرو در دستگاه هاى 
دولتى و اجرايى اســتان از طريق توافق بين 
وزارتخانه مربوطه با سازمان استخدامى كشور و 

از طريق آزمون انجام مى شود.

 3700  نيروى جديد جذب شده 
وى يادآور شــد: در مجمــوع طى آزمون هاى 
برگزار شــده از ســال 94 تاكنــون در كالن 
كشــور 48 هزار و 982 نفر جذب شده اند كه 
با احتساب سهميه 700 نفرى براى ايثارگران 
طى اين مدت حدود 3700 نفر نيروى جديد از 
طريق آزمون جذب دستگاه هاى دولتى استان 
شدند. ضمن اينكه اين آزمون ها 200 هزار نفر 

داوطلب داشته است.

 شائبه پارتى بازى در جذب  نيرو
وى در پاسخ به خبرنگار ما مبنى بر ديد منفى 

در  شــركت  اكثرمتقاضيان 
دولتى  استخدام  آزمون هاى 
مبنى بر وجود شــائبه پارتى 
بازى و اينكــه اين آزمون ها 
منبع درآمدى بــراى دولت 
محســوب مى شــود، گفت: 
وظيفه سازمان برنامه و بودجه 
استان كه مسئوليت  سازمان 
استخدامى كشور در استان را 
نيز بر عهــده دارد، نظارت بر 
روند جذب نيروى انسانى در 
دستگاه هاى دولتى و اجرايى 
اســت و در تمامــى مراحل 
جذب نيرو از جمله برگزارى 
آزمون و مصاحبه نظارت دارد و گزارش آن به 

تهران ارسال مى شود.
وى با بيان اينكه برگزار كننده آزمون سازمان 
سنجش است، گفت: با توجه به روند نظارتى 
دقيــق بايد گفت به هيچ عنــوان پارتى بازى 
در جذب نيروى انســانى وجود ندارد كه البته 
ممكن اســت اين شــائبه در خصوص جذب 
نيروهــاى قراردادى و شــركتى شــاغل در 
دستگاه هاى دولتى مطرح شود كه بايد گفت 
ما در جذب نيرو در خصوص نيروهاى شركتى 
دســتگاه هاى دولتى  دخل و تصرفى نداريم و 
اين افراد در واقــع نيروهاى بخش خصوصى 
هســتند كه در ارگان ها و دستگاه هاى دولتى 

كار مى كنند.

 سقف پر شده جذب نيروهاى قراردادى
وى ادامه داد: در خصوص نيروهاى قرار دادى 

نيز بايد گفت دستگاه هاى دولتى اجازه دارند 
تا سقف 10 درصد پست هاى سازمانى نيروى 
قرار دادى جذب كنند كــه البته 100درصد 
دستگاه هاى اجرايى و دولتى استان اين سقف 
را پر كرده اند. بنابراين به هيچ دستگاهى مجوز 

جذب نيروى قراردادى داده نمى شود.
وى همچنين با اشاره به تأكيد دولت مبنى بر 
كوچك سازى و چابك سازى دولت خاطرنشان 
كرد: در طول برنامه ششم توسعه دستگاه هاى 
اجرايى موظفند 15 درصد كوچك سازى در 
ساختار نظام ادارى را از جمله كاهش پست ها 
و واگــذارى امور به بخش خصوصى عملياتى 

كنند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان 
مديريت و برنامه ريزى خراسان رضوى يادآور 
شد: تمركز دولت بايد معطوف به انجام وظايف 
حاكميتى  و واگذارى امور به بخش خصوصى  

و سازمان هاى غير دولتى و مردم نهاد باشد.
موســوى در خاتمه درباره شائبه هاى مطرح 
شــده در خصوص حقوق بازنشستگى اظهار 
داشــت:حقوق بازنشستگى براساس ميانگين 
دو ســال آخر خدمت كارمند تعيين مى شود 
و پاداش پايان خدمت نيز براساس قانون اين 
گونه است كه به ازاى  هر سال خدمت دولتى 
يا پيمانى آخرين حقوق پرداخت مى شــود و 

حداكثر 30 ماه است. 
بنابراين هيچ تغييرى ايجاد نشــده اســت و 
موضوع ديگر اينكه براســاس نظر و مصوبات 
كميســيون تلفيــق مجلس ميــزان پاداش 
بازنشســتگى  از حداكثر هفــت برابر حداقل 

حقوق بيشتر نمى تواند باشد.

رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى خبرداد

رسيدگى به يك ميليون پرونده قضايى در 10 ماه

گزارش

على محمدزاده   رئيس كل دادگسترى 
خراســان رضوى گفت: از ابتداى امســال تا 
پايان دى ماه گذشــته يك ميليون و 6 هزار 
پرونده وارد شعب دادگسترى استان و افزون 

بر يك ميليون پرونده رسيدگى شده است.
حجت االسالم على مظفرى روز گذشته در 
نشســت خبرى به مناسبت دهه فجر افزود: 
به طور متوســط ماهانه 130 هــزار پرونده 
در شعبه هاى دادگســترى و شوراهاى حل 
اختالف خراسان رضوى رسيدگى مى شود. 
هم اينك نيز 170 هزار پرونده رســوبى در 
دستگاه قضايى استان وجود دارد كه افزون بر 

يك سال از تشكيل آن ها مى گذرد.
حجت االسالم مظفرى در آمارى مقايسه اى 
از افزايش زيرساختهاى قضايى خراسان بزرگ 
پيش و پس از انقالب گفت: سال 1357 در 
كل خراسان 430 نفر كارمند و 220 قاضى 
در سيستم قضايى فعال بودند، ولى هم اكنون 
فقط در خراسان رضوى 755 قاضى فعاليت 
دارند و تعداد كارمندان شاغل دادگسترى و 

داراى رابطه استخدامى 2332 نفر است.
رئيس كل دادگســترى خراسان رضوى در 
خصوص تخريب مسجد حوض معجردار در 
منطقه ثامن مشهد هم گفت: آنچه گفته شده 
كه تخريب به حكم دادگاه بوده، خالف واقع 
است وحكم صادره از دادگاه تنها در خصوص 
اين است كه اين محل در شمول اماكنى كه 
بايد در فهرست آثار ملى به ثبت برسد، نيست 
و راجع به تخريــب آن اظهار نظر و يا حكم 

قضايى داده نشده است.

  پاسخ هاى دادستان
صادقى، دادستان مشهد نيز در اين نشست 
خبرى به پرسش هاى خبرنگاران پاسخ گفت؛

وى در ابتدا اظهار داشت: بر اساس آمارساير 
مراجــع، در جرايــم خاص كاهــش وقوع 
داشــته ايم كه ناشــى از اقدامات پيشگيرانه 
اجرايى در ســال هاى اخير است و از سوى 
ديگر اولويت اول دســتگاه قضايى برخورد با 

اين دسته جرايم بوده است.
وى در خصــوص مســئله مؤسســات مالى 
وحواشــى آن نيــز گفت: به پرونده  هشــت 
مؤسســه و تعاونى كه تحت عنوان كاسپين 
تجميع شده اند، در تهران رسيدگى مى شود كه 
براى سپرده گذاران اندكى مشكل ايجاد كرده 
است؛ اما مذاكراتى صورت گرفته كه اميدواريم 

بزودى بخشى از مشكالت مرتفع شود.
امــا در مورد تعاونى افضــل توس و وحدت، 
اولويت نخســت ما شناسايى و توقيف اموال 
بوده، ولى در انتقال اموال تعاونيها مشكالتى 
داشــتيم كــه در دو هفته اخير جلســات 
تخصصى خوبى برگزار و مقرر شده به همان 

روش پلكانى، پرداخت ها صورت بگيرد.

صادقى درمورد پديده و پرديسبان هم اظهار 
داشــت: عمده فعاليت پرديســبان خارج از 
استان بوده به همين دليل تمام كار در استان 
متمركز نيســت و اما در بخش شناسايى و 
توقيف اموال و شناسايى و دستگيرى متهمان، 
اقدامات الزم صورت گرفته و هر چند متهمان 
قول داده اند تا در مهلت مناسب اموال خود را 
فروخته و مطالبات مردم را پاســخ دهند، اما 
جديتى در آن ها نديديم و آن ها فقط به بخش 

كمى از تعهدات خود عمل كرده اند.
در خصوص پديده نيز بر اساس توافق صورت 
گرفته و تشــكيل كنسرسيومى با محوريت 
بانك صــادرات، 500 ميليارد اعتبار در نظر 
گرفته شده كه 90 ميليارد تومان كارسازى 
شده وتا كنون نزديك به 70 ميليارد پرداخت 
شده اســت و مابقى نيز به تناسب پيشرفت 
پــروژه پرداخــت خواهد شــد؛ همچنين 
مساعدت هايى از سوى شوراى عالى معمارى 
و شهرسازى در خصوص تغيير كاربرى اراضى 

و طبقات مازاد پــروژه صورت گرفته و اميد 
اســت با بهبود وضعيت اين پروژه، مشــكل 

سهامداران نيز برطرف شود.
دادستان مشهد در خصوص كمربند جنوبى 
مشــهد هم گفت: بر اساس اسناد باالدستى 
و بويژه تأكيدات مقام معظم رهبرى، حفظ 
منابع طبيعى يك اولويت تغيير ناپذير است 
و بــا توجه به اينكه مردم مشــهد، تفرجگاه 
خاصى ندارند و طرقبه وشــانديز گنجايش 
جمعيت مشــهد را ندارد و مشكالت فراوانى 
از قبيل ترافيــك و كمبود پاركينگ و معبر 
در اين مناطق به چشم مى خورد، معتقديم 
اگر ارتفاعات جنوبى بدرســتى حفظ و مورد 
بهره بردارى قرار گيرد، خواهد توانست بخشى 

از نياز شهر را پاسخ گويد.
وى ادامه داد: اگــر اين محل را به جوالنگاه 
خودرو تبديل كنيم، به مردم خيانت و حقوق 
شهروندى را پايمال كرده ايم؛ برخى مدافعان 
اين پروژه مى گويند اگر دو طرف اين بولوار را 
تجارى كنيــم، مى توانيم از محل درآمد آن، 
شــهر را اداره كنيم و يــا مى گويند حاال كه 
هزينه شده بگذاريد انجام شود؛ ولى مسئله 
اين اســت كه اصل هزينــه غيرمجاز بوده و 
حتى در وجود مجوزهاى به ظاهر قانونى هم 
شك داريم و آسفالت و پلى كه ساخته شده 
همين امروز بايد تخريب شــود؛ چراكه هيچ 

استانداردى رعايت نشده است.
اگر در ســال هاى قبل ارتفاعات جنوبى را از 
تصرفات صورت گرفته آزاد كرديم، قرار بود 
در جهت استفاده عمومى و در راستاى حفظ 
منابع طبيعى، مــورد بهره بردارى قرار گيرد، 
ولى اگر دوستان اصرار دارند آن را به محلى 
براى كسب درآمد تبديل كنند، ما اقدام آخررا 

انجام خواهيم داد.

دستگاه هاى دولتى 
اجازه دارند تا سقف 
10 درصد پست هاى 

سازمانى نيروى قرار 
دادى جذب كنند 

كه البته 100درصد 
دستگاه هاى اجرايى و 

دولتى استان اين سقف 
را پر كرده اند

بــرش

ايسنا   مديرعامل شركت مخابرات خراسان شمالى از طلب 40 
ميليارد ريالى از دستگاه هاى اجرايى خبرداد. 

عليرضا هاشــمى اظهار داشــت: در حال حاضر اين شركت از 
دستگاه هاى اجرايى در اســتان بابت خدمات خود 40 ميليارد 
ريال طلب دارد كه به دليل وجود مشــكالت اقتصادى در همه 
ســازمان ها، تالش مى شود تا مطالبات از دستگاه هاى اجرايى از 

طريق تهاتر و يا دريافت خدمات مشابه تسويه شود. 
هاشمى با اشاره به وجود 300 هزار مشترك تلفن ثابت در استان، 
افزود: اين شركت در بخش تلفن ثابت و همراه نيز از مردم استان 
50 ميليارد ريــال مطالبه دارد كه آنان بايد با پرداخت به موقع 

قبوض خود اين سازمان را در ارائه خدمات يارى دهند. 
وى عنوان كرد: همزمان با ايام اهللا دهه فجر در ســطح اســتان 

324 پروژه مخابراتى با اعتبار 662 ميليارد ريال به بهره بردارى 
مى رسد. 

وى ادامه داد: اين پروژه ها شامل شبكه انتقال و فيبر نورى، نصب 
و راه اندازى ســايت هاى BTS، توسعه و تجهيز شبكه ارتباطى 
اينترنــت و ديتا بوده كه با بهره بردارى از پروژه هاى دهه فجردر 

حوزه سرعت خطوط ديتا تحول عظيمى ايجاد مى شود.

طلب 40 ميليارد ريالى مخابرات خراسان شمالى از دستگاه هاى اجرايى
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