
فرصت سوزى پرتقالى! سيمرغ فجر در اصفهان پر نگشود
فقر صادرات مركبات مازندران  بسته ضعيف فيلم هاى فجر 

سارى: صــادرات مركبات تبديل به مسئله 
بزرگى شــده كه اين روزها پاسخى براى آن 
وجود ندارد. مسئوالن مازندرانى هر سال دو 
ماه مانده به برداشت مركبات، جلسه اى برگزار 
كرده و از مشكالت مازاد توليد مركبات سخن 
مى گويند. مديران مازندرانى در چهار ســال 

گذشته، كيفيت ...

اصفهــان: همزمان با اكــران چهار فيلم 
در ســينما سپاهان و فلســطين، بار ديگر 
ســينماهاى اصفهان با حضور تماشاگران 
رونق گرفت و شاهد استقبال نسبتاً خوبى 
از جشــنواره فيلم فجر بوديم. هشــتمين 
جشــنواره فجر اصفهان در بهمن ماه سرد 
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ظلم هاى رژيم پهلوى 
به اهل سنت را فراموش نمى كنيم 

تسنيم: امــام جمعه اهل سنت آق قال با بيان اينكه 
اين انقالب دســتاوردهاى بزرگى دارد، گفت: ظلم و 
ستم آن روزهاى رژيم پهلوى به مردم ايران بويژه به 

اهل سنت را هرگز فراموش نخواهيم كرد. 
آخوند عبدالحــى ميرزاعلــى در ميزگرد تخصصى 
«فرصت هــا و تهديدها» افزود: ما خودمان شــاهد 
بوديم كه يك ســرباز چقدر قدرت داشت و به مردم 
ظلــم مى كرد، اما هيچ يك از بــرادران منطقه توان 

پاسخ دادن به او را نداشتند.
امام جمعه اهل ســنت آق قــال تأكيد كرد: وحدت 
در برابر حيله و نيرنگ دشــمنان بزرگ ترين نعمت 
اين انقالب اســت كه اگر در برابر آن كوتاهى كنيم، 
دشمن بين ما مسلمانان، شيعه و سنى رخنه خواهد 

كرد.
وى با بيان اينكه رهبر معظم انقالب ناخداى كشتى 
انقالب است كه آن را از تالطم ها در امان نگه داشته 
اســت، تصريح كرد: امروز همه ما شــيعه و ســنى 
در برابــر انقالب وظيفه داريم كــه از آن حفاظت و 

حراست كنيم.
آخونــد ميرزاعلى با اشــاره به دســتاوردهاى نظام 
بويژه بــراى منطقه تركمن صحرا گفت: قبًال خبرى 
از بهداشــت و درمان نبود، ولى امروز به بركت اين 
نظام طرح تحول ســالمت اجرا مى شود و روستايى 
نداريم كه خانه بهداشــت نداشــته باشد. در منطقه 
تركمن صحرا قبًال آبى براى خوردن نداشــتيم و از 
آب گرگانرود يا چاه هايى كه دســتى حفر مى شــد، 

استفاده مى كرديم.
وى ادامه داد: ما حتى نمى دانســتيم بيمه چيست، 
اما امروز بيمه روســتايى وجود دارد، ما در گذشته 
بهره اى از برق نداشــتيم، اما امروز در تركمن صحرا 
روســتاى بدون برق نداريم. حتى راه ارتباطى بين 
شهرو روســتاها هم وجود نداشت، بيشتر راه هاى ما 
«مال رو» بود و بهترين آن هم جاده شن ريزى شده 

آق قال- گنبدكاووس بود.
وى تأكيد كرد: براى جمهورى اســالمى حمايت از 
اسالم و مسلمانان مالك است؛ نه شيعه و سنى. اگر 
غيــر از اين بود كه امروز كمك هاى شــايانى را كه 
نظام مقدس جمهورى اسالمى براى ساخت مساجد 
و حوزه هاى علميه اهل ســنت، طالب و مدرســين 

آن ها كرده است، شاهد نبوديم.
آخوند ميرزاعلى ادامه داد: جمهورى اســالمى امروز 
براى پيشرفت و به روز بودن طالب و روحانيون اهل 
سنت هزينه مى كند و اين وظيفه ما را براى حفظ و 

حراست از اين انقالب سنگين تر مى كند.

مشكالت صنعت 
با سود تسهيالت 18 درصدى

كــرج- خبرنگار قــدس: مديرعامل شــركت 
شــهرك هاى صنعتى اســتان البرز گفت: سود 18 
درصدى تســهيالت بانكى براى صنعت، مشــكالت 
بســيارى را به وجود مى آورد چراكه صنعت در ساير 
كشورها رقابتى عمل مى كند؛ ضمن آنكه تسهيالت 
بانكى آن هــا در حوزه صنعت با نرخ  دو درصد ارائه 

مى شود. 
جهانگير شــاهمرادى در گفت وگو با خبرنگار قدس 
آنالين اظهــار كرد: مهم ترين مشــكالت واحدهاى 
صنعتــى در كشــور بحث نقدينگى  اســت، چراكه 
نرخ ســود تسهيالت بانكى در كشورباال بوده و توليد 
كنندگان در فرآيند پرداخت تســهيالت با مشــكل 

روبه رو مى شوند. 
وى تصريــح كرد: اگر رقابت صنعتى بين كشــورها 
از جمله توليدات، ماشــين آالت و آيتم هاى فرآيند 
توليــدى را مشــابه در نظــر بگيريم در كشــور ما 
واحدهاى صنعتى 15 درصد بيشتر از ساير كشورها 
ســود تســهيالت بانكى پرداخت مى كنند و همين 
موضوع علــت اصلى عقــب ماندگــى در رقابت با 

كشورهاى همسايه محسوب مى شود. 
شــاهمرادى با بيان اينكه يكــى از بحث هاى حائز 
اهميتى كــه واحدهــاى صنعتى با آن هــا روبه رو 
هســتند، بى ثباتى قوانين و شرايط اقتصادى كشور 
اســت، افزود: در طول يك ماه اخير نوسانات قيمت 
ارز براى صنعت نامطلوب بوده اســت، شــايد براى 
توليد كنندگانى كه صادرات محور هســتند اين امر 
سودآور باشد، اما بخش اعظمى از توليد كنندگان از 

شرايط موجود ناراضى هستند. 
وى گفت: تعهد شــركت شهرك هاى صنعتى بر اين 
بود كه در سال جارى 30 واحد توليدى را مجدد به 
چرخه توليد بازگرداند كه تاكنون 19 واحد غيرفعال 
مجدد به چرخه توليد بازگشــته اند كه 63 درصد از 

تعهدات استانى را رقم زده است. 
مديرعامل شــركت شهرك هاى صنعتى استان البرز 
بــا اعالم اينكه براى 510 نفــر در واحدهاى با بهره 
بردارى مجدد بايد ايجاد اشتغال شود، تصريح كرد: 
از اين تعداد براى 260 نفر ايجاد اشتغال شده است. 
وى با اشــاره به اينكه در تكميل ظرفيت واحدهاى 
توليدى زير 70 درصد 40 درصد پيشرفت داشته ايم، 
گفت: در اشتغال واحدهاى باالى 70 درصد كه قرار 
بود به بهره بردارى برسند 48 درصد رشد داشته ايم 
كه اميدواريم تا پايان ســال مابقى تعهدات را جامه 

عمل بپوشانيم. 

بهمــن 57 يــادآور خاطرات تلخ و شــيرينى در 
سراسر كشور است، خاطراتى كه در اذهان كوچك 
و بزرگ نقش بســته اســت. خاطره شيرينى كه 
شهرستان شاهرود در استان سمنان از اين مقطع 
تاريخ كشورمان براى خود به ثبت رسانده، مربوط 
به پنجمين روز بهمن ماه است؛ تا جايى كه دست 
اندركاران و مسئوالن اين استان به دنبال ثبت اين 

روز تاريخى در تقويم رسمى كشور بودند. 
حضرت آيت اهللا خامنه اى، رهبر انقالب اســالمى 
كــه در آن زمان با چهره جوانــى انقالبى و مبارز 
در بين مردم شــناخته شده بودند، از مشهد عازم 
تهران بودند كه در شاهرود براى توقف و هماهنگى 
برنامه هاى انقالبيون شــاهرود، سراغ منزل آقاى 
مؤذن را در سرچشــمه شــاهرود از مرحوم حاج 
احمد جاللى، پدر شــهيد محمود جاللى گرفتند 

و وى نيز ايشان را به منزل مؤذن بردند.
در ادامــه وقتى مردم و نيروهــاى انقالبى مطلع 
شدند، براى ســخنرانى رهبر انقالب در شاهرود 
همان موقع برنامه ريزى كردند و با اطالع رســانى 
جمعيت زيادى در مسجد حسينيه مدرسه قلعه 
جمع شدند و رهبرى بيش از دو ساعت سخنرانى 
كردند و بعد در جلسه نيروهاى انقالبى شهرستان 
تا پاســى از نيمه شــب حضور يافته و صبح راهى 

تهران شدند.

توقف رهبر انقالب در شاهرود
در ادامه خاطرات يكى از شهروندان شاهرودى از 
چگونگى سخنرانى رهبر انقالب در مسجد مدرسه 

قلعه تعريف مى كند.
فردى كه اســمش على اصغر است و آن زمان در 
گاراژ صافــكارى كار مى كرده، اين گونه مى گويد: 
شــامگاه پنجم بهمن ماه بود كه مــن در گاراژى 
صافكارى داشــتم، تقريباً كار رژيم پهلوى يكسره 

شده بود و شهر در دست انقالبيون قرار داشت.
 ساعت 11شــب بود كه براى برداشتن وسيله اى 
به مغازه برگشــتم. در خيابان تهران- شــاهرود، 
خودروى بنز220سياه رنگى توجهم را جلب كرد، 
به دليل فعاليت هاى انقالبى كه در ســتاد انقالب 
شاهرود در مسجد قلعه داشــتم، آقاى خامنه اى 
را شــناختم به سرعت جلو رفتم و ســالم دادم.با 
خوش رويى به من ســالمى كردند و با لحنى كه 
كمى كالفگــى در آن پنهان بــود به من گفتند 
«برادر در اين شهرتان بنزين گير نمى آيد» من هم 
پاســخ دادم: «بله چراكه نه، اما يك شرط دارد؟» 
ايشان به من گفتند «چه شرطى اين موقع شب» 
و من پاسخ دادم «برايمان سخنرانى كنيد» ايشان 
با تعجب گفتند «اين وقت شــب كه همه خوابند 
در اين سرماى زمســتان» گفتم «شما بفرماييد 

جمعيتش با من»
من جلوى خودروى حضرت آقا مى دويدم و ايشان 
پشت سر با راننده  مى آمدند تا اينكه فاصله خيابان 

مزار تا مدرسه قلعه را طى كرديم.
به مســجد قلعه كه رســيديم ســاعت از 11 و 

25 دقيقه نيز گذشــته بود، ايشــان عمامه شان 
را برداشــتند و چاى طلب كردند و قرار شــد تا 
چنددقيقه اى استراحت كنند و تا اين زمان تعداد 
قابل توجهى از مردم انقالبى در مسجد جمع شدند 

كه ايشان به منبر رفتند.

هجوم جمعيت به مسجد
ما هم چند نفر را با يــك خودرو مأمور كرديم تا 
با بلندگو به خيابان تخت جمشيد، تخت طاووس 
و كوچــه راه ديزج برونــد و اطالع دهند كه آقاى 

خامنه اى سخنرانى دارند.
ســاعت 11 و 40 دقيقه بود و آقاى خامنه اى 20 
دقيقه اى از صحبتشان مى گذشت كه مردم مانند 
مور و ملخ به مســجد ريختند، ايشــان تا ساعت 
12سخنرانى كردند و سپس از منبر پايين آمدند، 
من بازهم برايشان چاى بردم ايشان نوشيدند و به 
دليل هجوم جمعيت دوباره در ساعت 12به منبر 
رفتند در نهايت سخنرانى ايشان دو ساعت و 40 

دقيقه به طول انجاميد.
برايشان شام آورديم، مردم نمى رفتند همه مانده 
بودند تا ايشــان را ببينند، كسى از جايش تكان 
نمى خورد، ولولــه اى به پا بود، يك بار حتى به ياد 
دارم كه برق ها رفت حتى شــائبه شد كه ممكن 
است اقدامى رخ دهد، اما فهميديم اين چنين نبوده 
و درنهايت مردم را به زور متفرق كرديم و در نهايت 
نيز باك خودرويشــان را از بنزين پر كرديم و به 
همــراه چهار 20 ليترى بنزين ديگر راهى شــان 

كرديم.

تظاهرات در ميدان مجسمه
عبــاس نخعى از شــهروندان شــاهرودى كه آن 

روزها در جريان اتفاقات انقالبى در اين شهر بوده، 
درباره چگونگى مقابله مردم با مجســمه شاه در 
ميدان جمهورى اسالمى (ميدان مجسمه سابق) 
مى گويد: آن زمان شــغلم رانندگى بود اما ماشين 
سنگين داشتم و از خوزستان بنزين مى آوردم به 
شــاهرود. سه سالى بود به اين كار مشغول بودم و 
يك تانكر خريده بودم، اما نزديك انقالب همه چيز 

برهم ريخت و كارم با مشكل روبه رو شد. 
در برخى موارد افراد مسلح در بخش هاى مختلف 
كشــور بار ما را مى گرفتند و بعضاً بر رويم اسلحه 
مى كشيدند و من از اين وضعيت خسته شده بودم 
و درنهايت تصميم گرفتم به شــاهرود بازگردم و 
نزد گاراژ توكل با رانندگى داخل شهرى، كمتر به 
بيرون شهر بروم؛ به اين دليل محل پاتوقى كه براى 
خود برگزيدم كامًال مشــرف به ميدان جمهورى 
امروز و مجسمه سابق بود و تمام رويدادهايى كه بر 
سر مجسمه شاه رخ مى داد را مى ديدم.يك روز در 
اواخر دوران رژيم ستمشاهى، مردم شاهرود براى 

تظاهرات به ميدان مجسمه آمدند. 
يادم هســت آيت اهللا توحيدى كه امروز از او تنها 
نام يك خيابان برجا مانده، اما فردى بسيار بزرگ 
بــراى اين مرزوبوم بــود، جلــودار جمعيت بود. 
ســربازان ارتشى از پادگان به ميدان آمده بودند و 
باالى پشت بام بانك ملى در حاشيه ميدان مجسمه 
و ابتداى خيابان ايســتگاه مستقر بودند، اما مردم 
نقشه پايين كشيدن مجســمه را داشتند.در بين 
جمعيت ناگهان چشمم به ريسمانى كلفت و كتانى 

افتاد كه يك فرد آن را حمل مى كرد. 
متوجه شــدم قرار است آن را به دور سر مجسمه 
شاه بيندازند، آن طرف تر فردى ديگر يك ماشين 
سيمرغ از شركت آورده بود و با دنده عقب به سمت 

جمعيت مى آمد، مردم قصد داشــتند طناب را به 
پشت اين سيمرغ بســته و يكسر آن را به دو سر 

مجسمه بيندازند و آن را بكشند.
ولوله اى به پا بود، كســى شــعار نمى داد، اما از 
گوشــه و كنار اهللا اكبر به گوش مى رسيد، مردم 
حلقــه محاصــره را تنگ تر كردند. بــه ياد دارم 
يك اســتوار ارتشى كه بســيار بداخالق و حتى 
وحشتناك بود به سربازانش دستور آماده كردن 

اسلحه هايشان را داد. 

مجسمه اى كه با پاى خودش رفت
ناگهان آيت اهللا توحيدى بر روى جدولى ايستاد و 
از مردم خواســت اين كار را نكنند و در جمله اى 
تاريخى گفت «دست به مجسمه نزنيد، دستتان 
را كثيف نكنيد اين مجسمه با پاى خودش مى رود 

نيازى نيست خون كسى ريخته شود».
اگــر آن روز اصرار مــردم ادامه مى يافت به خاطر 
مجسمه شاه شايد خونى ريخته مى شد، اما نكته 
عجيب اين ماجرا آنجا بود كه صبح روز بعد ديگر 
مجسمه در ميدان اصلى شهر نبود و حرف مرحوم 
توحيدى در عين ناباورى درست از آب درآمد، اما 

داستان چه بود؟ 
استوارى كه درباره اش صحبت كرديم، شامگاه به 
دستور مقامات باالتر جرثقيلى را از پادگان كه امروز 
لشگر58 نام دارد، مى آورد و همان شبانه مجسمه 
را بار كاميون مى كنند و به ارتش مى برند، او حتى 
يك عبارت خيلى زشت نيز خطاب به انقالبى ها در 
جاى مجســمه نوشت، اما از بى عقلى او به گونه اى 
اين عبارت نوشته شــده بود كه بيشتر به مجسمه 
برداشته شده شاه اشاره مى كرد تا انقالبيون و اين 

غائله تمام شد.

بازخوانى خاطرات مردم شاهرود از بهمن جاويدان
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كشاورزان «ميانه» طلب بارش از سد شهريار دارند
فرش قهستان؛ برندى 

جهانى كه از جايگاه 
اصلى اش جدا افتاده است

.......صفحه 4

به دليل اسارت آب در پشت سازه هاى بتنى 

.......صفحه 2 

مهم ترين مطالبات 
خراسان جنوبى از 

وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى

بيرجند: استاندار خراســان جنوبى فرش دستباف قهستان 
را ظرفيتى مهم و ارزشمند براى توسعه اقتصادى شهرستان 
درميان برشمرد و گفت: فرش قهستان به عنوان برندى جهانى 

بايد به جايگاه اصلى و قبلى خود برگردد. 

طبس: على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى ديروز در 
ابتداى سفر دو روزه به خراسان جنوبى وارد طبس شد. افتتاح 
مجموعه آبى زغال سنگ و پلى كلينيك تأمين اجتماعى طبس 

و حضور در شوراى ادارى ...

دارهايى كه پايين مى آيند

تـراژدى 
انـزواى 

فرش سنقر
مهر: بازار بى جان و كم رونق فرش دســتباف سنقر و 
دارهاى قالى كه يكى پس از ديگــرى از روى ناچارى 
پايين مى آيند يك تراژدى تلخ را براى اين هنر و صنعت 
400 ســاله رقم زده است. زمانى صداى دار قالى نشان 
جريان زندگى در ديار آفتابگردان ها بود، صدايى كه بيش 
از 4 قرن نبض صنعت اين شهر تاريخى بود و ضربانش 
با آهنگ نقشــه خوانى هنرمنــدان قاليباف مى تپيد.
هنرمندانى كه اشــك ها و لبخندها را گره به گره و رج 
به رج بر چله دار مى كشيدند و دردها را بند به بند گره 
مى زدند تا نقش هزار رنگ خاطره را بر تار و پود دارهاى 
قالى به تصوير بكشند.فرش سنقر كه اصالت قالى كردى 
را در تار و پود و نقشه هاى چشم نوازش به رخ مى كشد، 
يكى از برندهاى معتبر فرش كشور و حتى ثبت جهانى 

.......صفحه 2 شده است ...
.......صفحه 4

 امــام جمعه اهل سنت آق قال با بيان اينكه 



  بانوى نابيناى زنجانى نخستين سهميه 
المپيك زمستانى را كسب كرد

فارس: مربى تيم ملى اســكى از كسب سهميه پارالمپيك 
زمستانى توسط الهه قلى فالح بانوى اسكى باز ايران و استان 
زنجان خبر داد و گفت: وى نخســتين بانوى ايرانى است كه 

موفق به كسب اين مهم شده است.
محمد فرهادى با بيان اينكه الهه قلى فالح نخســتين بانوى 
نابيناى اسكى باز ايران براى كسب سهميه پارالمپيك عازم 
رقابت هاى انتخابى شــده بود، اظهار كرد: اين مســابقات در 

كشور آلمان برگزار شد. 
وى از كسب ســهميه پارالمپيك زمستانى توسط الهه قلى 
فالح بانوى اســكى باز ايران و استان زنجان خبر داد و گفت: 
وى نخستين بانوى ايرانى است كه موفق به كسب اين مهم 

شده است. 
مربى تيم ملى اسكى ايران با بيان اينكه الهه قلى فالح موفق 
به كسب رتبه دوازدهم مسابقات انتخابى در كشور آلمان شد، 
تصريح كرد: مسابقات پارالمپيك زمستانى اسفندماه امسال  به 

ميزبانى كره جنوبى برگزار خواهد شد. 
فرهادى با بيان اينكه قلى فالح دى ماه امسال عازم مسابقات 
انتخابى در كشور آلمان شده بود، يادآور شد: الهه قلى فالح 20 
اسفندماه كشور را به مقصد كره جنوبى براى حضور در اين 

دوره از مسابقات ترك خواهد كرد. 

  كارخانه پلى اكريل اصفهان در انتظار 
مواد اوليه 

ايرنا: مدير اجرايى كارخانه پلــى اكريل اصفهان گفت: اين 
كارخانــه همچنان در انتظار تأمين مواد اوليه مورد نياز خود 

براى راه اندازى كامل خطوط توليد پلى استر است. 
محسن رجايى افزود: رايزنى هاى بسيارى با پااليشگاه اصفهان 
بــراى تأمين و تحويل ماده اوليه صورت گرفته، اما هنوز اين 

موضوع بطور كامل محقق نشده است.  
وى با بيان اينكه براساس مذاكره ها، مقرر شده ماهانه 3500 
تُن پارازايلن به پلى اكريل تحويل داده شــود، تصريح كرد: 
اكنون ماده اوليه پارازايلن كمتر از مقدار تعيين شده، تحويل 
مى شــود كه دليل آن برخى مسائل مالى عنوان شده است.  
به گفته وى، در صورت تأمين كامل ماده اوليه پارازايلن سه 
دســتگاه بخش توليدى پلى استر با ظرفيت 150 تُن در روز 
و بخش نخ ريسى(ريسندگى) پلى استر راه اندازى مى شود و 

امكان صادرات محصوالت آن وجود دارد. 

  البرز پنجمين استان باسواد كشور است
كرج- خبرنگار قدس: مديركل آموزش و پرورش اســتان 
البــرز با تأكيد بر كمبود امكانات ســخت افــزارى و فضاى 
آموزشــى در اين استان گفت: على رغم نارسايى هاى موجود 
البرز در ميزان نرخ باســوادى رتبه پنجم كشــور را به خود 

اختصاص داده است. 
خسرو ساكى اظهار كرد: اختالف ملكى بين آموزش و پرورش 
و اشخاص حقيقى و حقوقى، فرسودگى مدارس، كمبود فضاى 
آموزشى، كمبود رفاهى فرهنگيان و معلمان از جمله مشكالتى 

است كه گريبان آموزش و پرورش البرز را گرفته است.
وى افزود: على رغم اين مشــكالت دستاوردهايى قابل توجه 
رقم خورده است كه از آن جمله مى توان در بحث رتبه علمى 
مقطع متوســطه به جهش 14 پله اى و رســيدن به جايگاه 

يازدهم در سال 96 اشاره كرد.

به مناسبت دهه فجر
  كانكس متحرك اورژانس كشور 

در اروميه رونمايى شد
فارس: به مناســبت دهه فجر، بزرگ ترين كانكس متحرك 
اورژانس كشــور و نخستين كانكس بازشونده داروخانه سيار 
با سرمايه مجوز 300 ميليارد ريال، اشتغال 60 نفر و ظرفيت 

توليد 1000 دستگاه در سال در اروميه رونمايى شد.
در ايــن مراســم محمدمهــدى شــهريارى اســتاندار 
آذربايجان غربى با انتقاد از برخى مديران اســتانى تصريح 
كرد: الزم اســت كه برخــى مديــران آذربايجان غربى از 
اتاق هاى كار خود خارج شــده و به حل مشــكالت كمك 
كنند چون بايد دلسوزى الزم را نسبت به حل مشكالت به 

ظاهر كوچك داشته باشند.

 كشف 348 معدن 
در سيستان و بلوچستان

ايسنا: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و 
بلوچستان گفت: 348 معدن در استان كشف شده كه 217 

مورد آن فعال و 9 معدن در حال تجهيز است. 
 نادر ميرشــكار در شوراى صنعت و معدن اين سازمان افزود: 
بقيه معادن استان در حالت نيمه فعال قرار دارد و با توجه به 
شرايط موجود بايد گفت كه صنايع سيمان، واحدهاى توليدى 
شــن و ماســه و خاك رس، كارخانه هاى مــس، آنتيموان، 

منيزيت، گچ و نظير آن ها در استان سود ده است.
ميرشــكار گفت: حدود 73 درصد معادن اســتان را مصالح 
ساختمانى و سنگ هاى تزيينى و نما تشكيل داده است و بقيه 

را نيز معادن غير فلزى در اختيار دارد.

به دليل اسارت آب در پشت سازه هاى بتنى

كشاورزان «ميانه» طلب بارش از سد شهريار دارند
��ر

قدس  ســد شــهريار در 35 كيلومترى 
شهرســتان ميانه و روى رودخانــه قزل اوزن، 
عالوه بر تأمين نياز آب كشــاورزى و صنعتى 
استان هاى آذربايجان شرقى،آذربايجان غربى و 

گيالن، باهدف توليد نيرو ساخته  شده است.
در اين ميان كاهش نزوالت جوى در سال هاى 
متمادى و در سايه آن كاهش سطح آب هاى 
زيرزمينى، توأمان با نبود يك مديريت و برنامه 
مدون، موجب وارد شدن ضربه مهلك به پيكره 
كشاورزى و معيشــت مردم شهرستان ميانه 

شده است.
در بخش كاغذ كنان، به دليل واقع شــدن در 
ارتفاع بلند از سطح دريا، امكان حفر چاه عميق 
وجود ندارد و آب مورداستفاده مردم از آب هاى 
سطحى و چشمه ها تامين كه آن هم با اندكى 
كاهش در ميزان نزوالت آسمانى دچار كم آبى 

و خشكسالى مى شود.
اكنون 10 هزار نفر در 78 روستاى بخش كاغذ 
كنان ميانه ساكن هستند كه از اين شمار 48 
روستا باالى 20 خانوار و 30 روستا نيز زير 20 

خانوار جمعيت دارند.
زمانى كه طرح ســاخت سد شهريار ميانه به 
تصويب رســيد قرار  بود به 20 هزار هكتار از 
زمين هاى كاغذ كنان آب پمپاژ شــود، ولى با 
پيگيرى نكردن مســئوالن،  اين طرح تاكنون 

اجرايى نشده است.
اين ســد عالوه بــر كاربرى تأميــن نياز آبى 
كشاورزى و صنعتى اســتان گيالن، 12 هزار 
هكتــار از اراضى شهرســتان ميانه و محيط 
زيست، كنترل ســيالب و ايجاد سيالب هاى 
مصنوعــى براى رســوب زدايى مخزن ســد 
ســفيدرود، براى توليد 168 گيگاوات ساعت 
انرژى پيك در سال طراحى و اجرا شده است.

 سد بدون استفاده
نماينده مردم ميانــه در مجلس با بيان اينكه 
سه سد بزرگ در شهرستان ميانه ساخته شده 
است، گفت: سد شهريار ميانه به دليل نداشتن 
105 ميليــارد تومان بــراى تخصيص پاياب، 

بدون استفاده مانده است.
 فردين فرمند اظهار كرد: يك سوم آب منطقه 
آذربايجان شرقى در منطقه ميانه قرار داشت، 
ازاين رو ميانه جلگه حاصلخيزى تلقى مى شد و 
محصوالت مرغوبى هم در آنجا توليد مى شد 

كه امروز اين روند وجود ندارد.
وى بابيان اينكه ســه سد بزرگ در شهرستان 
ميانه ســاخته  شده اســت، ادامه داد: يكى از 
ســدها به خاطر نداشتن 105 ميليارد تومان 
به منظور تخصيص پاياب، بدون استفاده مانده 

است.
نماينده مردم ميانه در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به اينكه يك سوم آب استان آذربايجان 
شرقى در اين منطقه وجود دارد، اما مردم اين 

منطقه مشكل تأمين آب آشــاميدنى دارند، 
تصريح كرد: اميدوارم مســئوالن به وضعيت 
كنونى به صورت كالن نگاه كنند تا مشكالت 

برطرف شود.
 

 سد بى بركت
نماينده مردم ميانه در مجلس شوراى اسالمى 
بابيان اينكه تاكنون بيش از 200 ميليارد تومان 
براى ساخت سد شــهريار هزينه شده است، 
افزود: متأســفانه اين سد هنوز به بهره بردارى 

نرسيده و اين در حالى  است 
كه اين ســد مى تواند چهار 
استان را تحت پوشش قرار 

دهد.
شيو يارى تصريح كرد: سد 
شهريار  ميانه نه تنها خيرى 
به مردم روســتاهاى اطراف 
نرساند، بلكه الزم است حق 
برداشــت از آب اين سد به 

مردم ميانه داده شود.
 

 تعيين تكليف 
شيو يارى در ادامه به تأكيد 

معاون رئيس جمهور نسبت به تعيين تكليف 
شدن سدهاى استان اشاره كرد و گفت: چند 
ســال پيش سد شــهريار در استان به صورت 
نمادين آبگيرى شــد، ولى براى بهره بردارى 
كامــل به چند ميليارد تومان اعتبار ديگر نياز 
است، همچنين مســائل سد سهند هشترود، 
پيام چاى كليبر، گرمى چاى ميانه و غيره نيز 

براى رسيدگى مطرح شد.

وى اضافــه كرد: در رابطه بــا آب هاى مرزى 
اعتبارات خوبى در نظر گرفته شــده است كه 
در صورت تخصيص كامل، هيچ گونه مشــكل 
حادى نخواهيم داشــت و البته در اين جلسه 
موضــوع انتقــال آب ارس نيز جــزو يكى از 
مطالباتى بود كه معاون رئيس جمهور قول داد 

موانع آن رسيدگى و بررسى شود.
 

 اجراى طرح انتقال آب 
نماينده مردم اردبيل هم مردادماه سال جارى 
مشكالت  گفت:  رسانه ها  به 
آب اردبيل در جلســه اى با 
به  استان  نمايندگان  حضور 
همــراه اســتاندار و مديران 
آب منطقــه اى و مديرعامل 
شــركت مديريت منابع آب 
كشــور مورد بررســى قرار 

گرفته است.
صديف بدرى اضافه كرد: در 
اين جلســه مقرر شد ساالنه 
مترمكعــب  ميليــون   50
آب از سد شــهريار ميانه به 
اردبيل انتقال يابد به شرطى 
كه نقشــه اجرايى آن تهيه و وزارت نيرو هم 

سرمايه گذارى در اين طرح را دنبال كند.
وى بيان كرد: اين طرح در صورت اجرا بسيارى 
از مشــكالت آب اردبيل را برطرف مى كند و 
مقرر اســت طى دو - ســه ماه آينده تصميم 

نهايى دراين باره اتخاذ شود.
وى بابيان اينكه وضعيــت آب اردبيل وخيم 
اســت، افزود: اگر وضعيت كنونى همين گونه 

ادامه يابد در سه سال آينده مشكل آب اردبيل 
بحرانى خواهد بود.

 
 موانع بهره بردارى از سد شهريار ميانه

معاون آب و آبفاى وزارت نيرو بهمن ماه ســال 
1390 ضمــن بازديد از پيشــرفت فيزيكى 
ساخت سد شــهريار در شهرستان ميانه، آثار 
ملى و اقتصادى و اجتماعى اين طرح را مورد 
تأكيد قرارداد و گفت: هشــت استان از منافع 

ملى اين طرح بهره مند مى شوند.
محمدرضا عطار زاده از ســد شهريار به عنوان 
يكى از ســدهاى بزرگ كشور يادكرد و افزود: 
سد شهريار، طرح هاى مديريت جامع منابع آب 
وزارت نيرو را در حوضه آبريز قزل اوزن تكميل 

مى كند.
وى در بخــش ديگــرى از اظهاراتــش بــه 
ظرفيت هاى گردشــگرى طرح ســد شهريار 
ازجمله ماهيگيرى، اســتقرار ســياحتگاه و 
نزديكى به خط راه آهن اشاره كرد و افزود: براى 
گردشگرى امكانات مطلوبى در اين محل فراهم 

است.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ضمن دعوت 
از سرمايه گذاران و دستگاه هاى اجرايى مرتبط 
ازجمله فدراســيون ورزش هــاى آبى، ميراث 
فرهنگى براى ســرمايه گذارى در طرح ســد 
شــهريار اظهار اميدوارى كرد اين سد تا نيمه 

اول سال آينده آبگيرى شود.
وى دليل آبگيرى نشــدن اين ســد در سال 
جارى را تعويق در تأمين منابع مالى اعالم كرد 
و افزود: ان شاءاهللا مسائل جاده دسترسى اين 

سد بزودى برطرف شود.

  كاهش 48 درصدى ميزان بارندگى ها 
در همدان

مهر : مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: طى سال 
جارى 86 ميليمتر بارندگى در استان همدان ثبت شده كه در 

مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد كاهش دارد. 
منصور ســتوده در نشســت مطبوعاتى با خبرنگاران گفت: 
محدوديت هاى بارش و منابع آبى در استان همدان باال است.

وى بابيان اينكه سال گذشته 362 ميليمتر بارندگى در استان 
همدان ثبت شد، گفت: امسال و تاكنون 86 ميليمتر بارندگى 
ثبت شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد 

و نسبت به بلندمدت 48 درصد كاهش داشته است.
ســتوده ســرانه آب تجديدپذير اســتان همــدان را 1478 
مترمكعب در ســال عنوان كرد و افزود: كشور وارد تنش آبى 

شديد شده است.

  بازديد از موزه محيط زيست اصفهان 
رايگان است

اصفهان: بنا بر اعالم روابط عمومى ســازمان حفاظت سازمان 
محيط زيست به مناسبت دهه فجر بازديد از موزه تنوع زيستى 
واقع در اداره حفاظت محيط زيست اصفهان رايگان است و مردم 
مى توانند براى آشــنايى با نمونه هاى حيوانات و حيات وحش 
از اين موزه بازديد كنند.  موزه هاى تنوع زيســتى در آشنايى 
مردم هر شــهر با ويژگى هاى جانداران و حيات وحشى كه به 
طور طبيعى قادر به مشاهده آن در طبيعت نيستند و ضرورت 
حفظ و نگهدارى از حيوانات، داراى ارزش ويژه اى است همچنين 
پژوهشگران هر شهر مى توانند با ورود به اين موزه ها تحقيقات 
الزم را بر روى گونه هاى مختلف گياهى و جانورى انجام دهند.

 تولد نوزادان هشت قلو در بيمارستان 
يزد صحت ندارد

مهر: روز گذشته، خبرى در فضاى مجازى منتشر و دست به 
دست شد كه از تولد نوزادان هشت قلو در بيمارستان يزد خبر 
مى داد. خبرنگار مهر در پى تهيه گزارش از نوزادان هشت قلو 

راهى بيمارستان شد، اما خبرى از انجام چنين زايمانى نبود.
پيگيرى ها مشخص كرد كه مطلب منتشر شده در خصوص 

تولد نوزادان هشت قلو در بيمارستان يزد صحت ندارد.
طبق اعالم روابط عمومى بيمارستان سيدالشهدا عكس منتشر 
شــده مربوط به انتقال نوزادان به بخش زنان اين بيمارستان 
اســت كه يك رويه معمول در بيمارستان هاست و خبر تولد 

هشت قلوها در اين بيمارستان صحت ندارد!

 2100پروژه در استان لرستان ناتمام است
فارس: معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار لرستان گفت: 
2100 پروژه نا تمام در استان وجود دارد كه براى تكميل آن ها 

اعتبارى در حدود 6500 ميليارد تومان نياز است.
گودرز اميرى اظهار داشــت: هــدف اصلى ما تعيين تكليف 
پروژه هاى ناتمام بوده چراكه 2100 پروژه ناتمام در اســتان 
وجــود دارد و براى تكميل آن ها اعتبــارى در حدود 6500 
ميليارد تومان نياز است و اگر به اعتبارات كنونى بسنده كنيم، 
راه به جايى نخواهيم بــرد. وى در آيين بهره بردارى از كارگاه 
توليد ورق هاى پرچين اين شهر اظهار كرد: تا پايان ايام اهللا دهه 
فجر 1765 پروژه عمرانى و اقتصادى با اعتبار 1600 ميليارد 
تومان در سطح استان لرستان كلنگ زنى و افتتاح خواهد شد.

 30زندانى جرايم غيرعمد آذربايجان 
شرقى آزاد مى شوند

ايسنا: مدير ستاد ديه آذربايجان شرقى گفت: در حال تنظيم 
امور هستيم تا 30 نفر از زندانيان جرايم غيرعمد و محكومين 
مالى استان كه 18 نفرشان از تبريز بوده و مابقى از زندان هاى 
شهرستان ها هســتند، همزمان با ايام اهللا مبارك دهه فجر از 
پشت ميله هاى زندان رها شده و به آغوش گرم خانواده باز گردند. 
رسول تقى پور با بيان اينكه در حال حاضر 520 زندانى جرايم 
غيرعمد در زندان هاى استان دوران محكوميت خود را سپرى 
مى كنند، اظهار كرد: اين زندانيان در مجموع 51 ميليارد تومان 
بدهى دارند كه اگر 6 الى هفت ميليارد تومان داشته باشيم، 
مى توانيم از طريق «دادخواســت اعسار به تقسيط، گذشت 
شكات، آورده  خانواده ها، تسهيالت وام با كارمزد چهار درصد و 
يا بدون بهره و بخشى نيز از طريق كمك هاى بالعوض ستاد 
ديه استان» مقدمات آزادى اين زندانيان را نيز فراهم كنيم.  

   وى با اشاره به اينكه 68 درصد زندانيان جرايم غيرعمد استان 
را محكومان مالى تشــكيل داده و 33 درصد نيز در اثر حوادث 
كارگاهى (صنعتى و ســاختمانى)، عدم پراخت مهريه و نفقه و 
همچنين قتل شبه عمد وارد زندان شده اند، افزود: اين زندانيان در 
حقيقت به دليل عدم پرداخت بدهى و ديون وارد زندان شده اند.

��ر

حسين زحمتكش: صــادرات مركبات تبديل به مسئله بزرگى شده كه اين 
روزها پاسخى براى آن وجود ندارد. مسئوالن مازندرانى هر سال دو ماه مانده به 
برداشت مركبات، جلسه اى برگزار كرده و از مشكالت مازاد توليد مركبات سخن 

مى گويند. 
مديران مازندرانى در چهار سال گذشته، كيفيت نداشتن مركبات توليدى، هزينه باالى 
توليد، نبود مشوق هاى صادراتى، تعرفه باالى گمركى، هزينه باالى حمل و نقل و بروكراسى 

ادارى را مهم ترين چالش هاى پيش روى صادرات مركبات استان معرفى كرده اند.
 هرچند برخى از اقالم مركبات اســتان همچون كيوى توانسته در بازارهاى منطقه و 
حتى اروپا سهم درخور توجه اى كسب كند، اما عمده توليد مركبات مازندران نه تنها در 

صادرات، بلكه در بازار داخلى با مشكل مواجه است.
 نكته قابل تأمل نيز نحوه مديريت اراضى باغى اســتان است؛ به گونه اى كه باغداران 
نمى دانند بايد مركبات را چگونه توليد كنند كه اگر با كمبود بازار داخل مواجه شدند، 

براى صادرات با تجار وارد معامله شوند.

 صادرات محور توليد نمى كنيم
احســان وهاب زاده از باغداران بابلى مى گويد: متأسفانه باغداران نسبت به نوع توليد 

صادراتى مركبات آگاهى نداشته و هر آنچه پيش آيد، توليد مى كنند.
وى با بيان اينكه كارشناسان ترويج جهاد كشاورزى نيز به توليد مركبات صادرات محور 
توجه اى ندارند، مى افزايد: اگر از كارشناسان جهاد كشاورزى بپرسيم كه چگونه مى توان 

پرتقال، نارنگى و يا كيوى صادراتى توليد كنيم، اطالعاتى ندارند.
اين توليدكننده باغى تأكيد مى كند: وقتــى توليدكننده نمى داند كه محصولش بايد 
چه معيارهايى براى صادرات داشــته باشد، چه انتظارى از مسئول مى رود كه به دنبال 

بازار هاى صادراتى باشد؟

 زير ساخت هاى صادرات فراهم شود
در اين رابطه سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس از توليد 5 ميليون تن مركبات در 

مازندران خبر مى دهد و مى گويد: متأسفانه متوليان امر، توان صادرات را ندارند.
شاعرى به قدس آنالين مى گويد: در اين رابطه 10 هيئت اقتصادى از كشور روسيه آمدند 

و سرانجام از اين كشور وارادت داريم.
وى از متوليان امر مى خواهد زير ســاخت هاى صادرات را فراهم كرده تا تجار با دغدغه 

كمترى به سراغ صادرات مركبات بروند.

 مازاد توليد مركبات، خار چشم متوليان!
رئيس خانه كارآفرينان مازندران، مازاد توليد مركبات را مشــكلى پيش روى مسئوالن 
مى داند و مى گويد: مسئوالن مازندرانى مازاد توليد مركبات را به جاى فرصت، دردسرى 

براى استان مى دانند كه بايد از آن خالص شوند.
عباس رويان يكى از مشــكالت عدم صادرات مركبات را نبود مشــوق هاى صادراتى و 
حمايت هاى دولتى مى داند و خاطرنشــان مى كند: نگاه تشريفاتى به مسئله صادرات 

مركبات موجب شده كه متولى توليد نتواند تنظيم كننده خوبى براى بازار باشد.
رويان با اشاره به تغيير كاربرى اراضى كشاورزى مازندران مى گويد: وقتى كشاورز و باغدار 

انگيزه خود را براى توليد از دست بدهد به دنبال تغيير كاربرى مى رود.
وى با طرح اين سؤال كه وقتى انگيزه را در توليدكننده از بين برده ايم، چگونه مى خواهيم 
به صادركننده مركبات انگيزه بدهيم؟ مى افزايد: مافياى پشت صحنه نمى گذارد صادرات 

مركبات رقم بخورد.

رئيس خانه كارآفرينان مازندران اضافه مى كند: هيئت هاى تجارى زيادى از مازندران به 
كشورهاى مختلف اعزام شدند، اما تاكنون اتفاق خاصى رقم نخورده است.

 زيرساخت هاى صادراتى نداريم
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بيان اينكه زيرســاخت هاى ايران براى 
صادرات هنوز مهيا نيست، مى گويد: ايران كشور صادراتى نيست بنابراين نمى تواند به 

صادرات محصوالتى چون مركبات فكر كند.
ســيد مجتبى رضوى با بيان اينكه توليد مركبات استان كيفيت محور نيست، اظهار 
مى دارد: جهاد كشاورزى به عنوان متولى توليد بايد ثبات را در توليد مركبات صادرات 

محور ايجاد كند.
وى خاطر نشان مى كند: سازمان هاى مربوط به صادرات مركبات بايد به لحاظ كمى و 

كيفى خود را به جايى برسانند كه مروج توليد كاالى استاندارد صادراتى باشند.
رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بيان اينكه متأسفانه در حوزه صادرات 
مركبات استان شاهد فقر مديريتى هستيم، تصريح مى كند: اقتصاد يعنى مديريت بهينه 

منابع كه متأسفانه كشورمان به بدترين شكل ممكن از آن استفاده مى كند.

 يارانه صادرات محقق نشد
رئيس ســازمان جهاد كشاورزى مازندران در پاسخ به پرسش قدس آنالين در رابطه با 
توفيق نداشتن در صادرات مركبات طى سال هاى گذشته، از تحقق نيافتن يارانه مركبات 
خبر مى دهــد و مى گويد: دولت به دليل تنگناهاى اعتبارى با يارانه صادراتى مركبات 

مخالفت كرد.
دالور حيدرپــور اظهار مى كند: در همين ارتباط دولت مصوب كرد به ازاى هر 2 كيلو 

صادرات پرتقال، مجوز واردات يك كيلو موز با تخفيف 15 درصدى صورت گيرد.
وى با تأكيد بر اينكه تجار بايد از اين ظرفيت استفاده كنند، خواستار حمايت دولت از 
صادركنندگان مى شــود و مى افزايد: دولت بايد با سياست گذارى هاى درست، شرايط 

صادرات مركبات را فراهم كند.
رئيس سازمان جهادكشــاورزى مازندران باالبودن كرايه حمل و تعرفه صادرات را سد 
راه صــادرات مركبات مى داند و مى گويد: دولــت براى اين امر بايد يارانه صادرات براى 

سال هاى اول درنظر گيرد.

فقر صادرات مركبات مازندران 

فرصت سوزى پرتقالى!

اگر وضعيت كنونى 
همين گونه ادامه 
يابد در سه سال 

آينده مشكل آب 
اردبيل بحرانى 

خواهد بود

بــرش
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مهر بــازار بى جان و كــم رونق فرش 
دستباف سنقر و دارهاى قالى كه يكى پس 
از ديگــرى از روى ناچارى پايين مى آيند 
يك تراژدى تلخ را براى اين هنر و صنعت 

400 ساله رقم زده است. 
زمانى صداى دار قالى نشان جريان زندگى 
در ديار آفتابگردان ها بود، صدايى كه بيش 
از 4 قرن نبض صنعت اين شــهر تاريخى 
بــود و ضربانــش با آهنگ نقشــه خوانى 

هنرمندان قاليباف مى تپيد.
هنرمندانى كه اشك ها و لبخندها را گره به 
گره و رج به رج بر چله دار مى كشــيدند و 
دردها را بنــد به بند گره مى زدند تا نقش 
هزار رنگ خاطره را بــر تار و پود دارهاى 

قالى به تصوير بكشند.
فرش ســنقر كه اصالت قالى كردى را در 
تار و پود و نقشــه هاى چشم نوازش به رخ 
مى كشــد، يكى از برندهــاى معتبر فرش 
كشــور و حتى ثبت جهانى شــده است 
و بــا تنوع رنگ  و نقوش زيبا و مشــترى 
پســندش در برخى كشورهاى جهان هم 

مشتريان خوبى را جذب كرده بود.

 بازار فروش نداريم، مجبوريم تعطيل 
كنيم 

يك بافنده فرش دستباف نيز اظهار داشت: 
وقتى بازار فروشــى نداريم، هرچه ببافيم 
روى دستمان مى ماند يا اينكه مجبوريم به 
قيمت ناچيزى به واسطه ها بفروشيم، پس 
هرچه زودتر تعطيل كنيم به نفعمان است.
اعظمــى كم بودن دســتمزد پرداختى به 
بافندگان از ســوى كارفرماها را يكى ديگر 
از بى رغبتى بافندگان فرش براى ادامه كار 
عنوان كرد و افزود: بافندگان چندان مورد 

حمايت قرار نمى گيرند.
وى با اشــاره به مدرن نبودن نقوش فعلى 
خاطرنشــان كرد: موقع عرضــه فرش ها 
به بازار بــه ما مى گويند طرح هاى شــما 
بازارپســند نيســت بايد از نقوش به روز 
شده استفاده كنيد، اين در حالى كه اغلب 
بافندگان با همان نقوش و طرح هاى سنتى 

فرش مى بافند.
اين بافنده فرش دستباف كاهش مرغوبيت 
بافته هــاى جديد را يكى ديگــر از داليل 
ناكامى فرش سنقر بيان كرد و گفت: برخى 

از توليدكنندگان با نگاه اقتصادى به توليد، 
از مواد اوليه نامرغوب استفاده مى كنند كه 
همين موضوع ســبب دور شدن فرش از 

جايگاه هاى خود شده است.

 راهكارهاى احياى فرش سنقر   
پژوهشــگر و كارشــناس 
حــوزه فرهنــگ و هنــر 
اظهــار داشــت: همراهى 
زمســتان هاى طوالنــى و 
بلندش  تاريك و  شب هاى 
در كنار كوهســتان زيباى 
ســهيل با چشــمه سارها 
نــوازش  روح  باغ هــاى  و 
مردمان ديار ســنقر را به 
بافندگانى چيره دســت و 
خوش ذوق بــدل كرده و 
آن هــا را پاى دارهاى قالى 

نشانده است.
نصــرت اهللا ســپهر افزود: 

برخى از نقوش ســنتى فرش كرمانشــاه 
از جمله فرش ســنقر شــامل نقوش سيد 
عبداهللا، سيخ كبابى، حسين آباد و... است،  
يا نقــوش گليم همچون «مــل چفته» يا 
«كرشمه دو مرغابى» نيز از طبيعت زيباى 
اطراف ســهيل الهام گرفته شــده و جنبه 
نوآورانــه قالى ســنقر در هيچ كجاى دنيا 

وجود ندارد.
معاون سابق صنايع دستى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
كرمانشــاه تصريح كرد: با اين شناسنامه و 
پيشينه گرانســنگ  بر ماست  كه اين را 

حفظ، توسعه و بسط و گسترش دهيم.
وى افــزود: البته كســى 
مى تواند بــه عنوان متولى 
حفظ و احيــاى اين هنر 
و صنعت اين كار را انجام 
دهد كــه قالى ســنقر را 
بينش و  بايد  و  بشناســد 
دانش كافى در اين زمينه 
داشــته باشــند و البتــه 
كارشناسان خوبى در حوزه 
فــرش اداره كل صنعــت 
فعاليت  كرمانشــاه  معدن 

دارند.
سپهر، بافت فرش سنقر با 
گره تركى را يكى از رموز 
اســتحكام اين فرش عنــوان كرد و گفت: 
فرش ســنقر مشــتريان خاص خودش را 
داشت و بخشــى از موزه هاى فرش دنيا را 

به خودش اختصاص داده بود.
اين پژوهشگر فرهنگ و هنر متولى حفظ 
و احياى فرش ســنقر را سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان دانســت و بيان 

داشت: هرچند نمى توان فرش را از صنايع 
دســتى جدا كرد، اما در سال هاى گذشته 

فرش را از صنايع دستى تفكيك كردند.
وى آموزش را يكى از مهم ترين فاكتورهاى 
حفظ، احيا و توسعه اشتغال در فرش سنقر 
برشمرد و تصريح كرد: ارتباط با تجار براى 
فروش، گرفتن نقشــه و مواد اوليه مناسب 
براى بافت مرغوب و حمايت از شركت هاى 
توليدكننده فرش از ديگر راهكارهاى اين 

موضوع است.
سپهر، توليد فرش را نوعى اقتصاد فرهنگى 
عنــوان كــرد و صــادرات آن را صادرات 
ارزش هــاى فرهنگى كشــور دانســت و 
توليدكنندگان  از  خواستار حمايت بيشتر 

اين عرصه شد.

 فرش سنقر در حال احيا
معاون امــور بازرگانى و تجارت ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان كرمانشاه 
نيــز اظهار داشــت: در ايــن زمينه بحث 
آموزش را در اولويت قرار داده ايم كه امسال 
در سطح استان 150 كالس آموزشى 40 
نفــره در جهــت ارتقاى فرش و تشــويق 

بافندگان برگزار مى كنيم.
على اســماعيلى در مورد درخواست هاى 
بافنــدگان براى حمايــت در زمينه تهيه 
نقــوش و مواد اوليه نيز گفــت: براى اين 
موضوع در ســنقروكليايى شركت تعاونى 
فرش را كه مدت ها به صورت نيمه تعطيل 
درآمده بود دوباره احيا كرديم و با همكارى 
اداره تعــاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان 
انتخابــات هيئت مديره اين شــركت نيز 

انجام شد.
وى با اشاره به فعاليت دوباره تعاونى فرش 
ســنقر تصريح كرد: فرش ســنقر در حال 
احياى مجدد با طرح و نقشه هاى جديدتر 
اســت و در اين زمينه بر اساس نياز بازار 

اقدام مى كنيم.
اين مقام مســئول در خصوص اقدام هاى 
حمايتى بــراى حضور در نمايشــگاه ها و 
نيز  بافنــدگان فرش  عرضه محصــوالت 
تمام  بــراى شــركت  خاطرنشــان كرد: 
توليدكننــدگان 50 درصــد تخفيــف از 
شركت نمايشگاه ها گرفتيم تا آن ها بتوانند 

توليدات خود را به نمايش بگذارند.

��راث ���نگ
  فعاليت 5000 فراگير در مركز قرآن و 
حديث حرم مطهر حضرت معصومه

ايسنا: مدير معارف قرآن و عترت آستان مقدس كريمه اهل 
بيت(س) با بيان اينكه مركز قرآن و حديث در حال حاضر در 
رشته هاى مختلف قرآنى و معارفى بيش از 5000 فراگير دارد، 
گفت: دو ســوم اين جمعيت را خواهران و يك سوم ديگر را 

برادران تشكيل مى دهند.
حجت االسالم والمسلمين سيد احمد مشرف با اشاره به برگزارى 
مســابقات قرآنى مركز قرآن و حديث آســتان مقدس كريمه 
اهل بيت(س) اظهار كرد: هرساله مسابقات داخلى در مركز قرآن 

و حديث، برگزار و از افراد برتر اين مسابقات تجليل مى شود.
وى اضافه كرد: مسابقات تيمى حفظ قرآن كريم به عنوان ايده اى 
جديد و شــيوه اى جذاب ازجمله مسابقاتى است كه در مركز 
قرآن و حديث دنبال مى شود و تاكنون نيز در دو سال گذشته، 
چهار دوره از اين مسابقات برگزارشده است. مدير معارف قرآن 
و عترت آســتان مقدس كريمه اهل بيت(س) به شيوه جذب 
استادان در اين مركز اشــاره و تصريح كرد: استادان اين مركز 
از افراد شناخته شده هســتند و براى دوره هاى عمومى نيز از 
متقاضيانى كه برترين هاى دوره هاى تربيت مربى قرآن هستند، 
پس از مصاحبه و موفقيت در ارزيابى دعوت به همكارى مى شود.

  برگزارى نمايشگاه كتاب خوزستان با 
حضور 500 ناشر

اهواز- دوازدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب خوزستان با حضور 
500 ناشر و 67هزار عنوان كتاب برگزار مى شود. 

مديركل فرهنگ و ارشاد خوزستان در نشست خبرى نمايشگاه 
بزرگ كتاب و قرآن و عترت عنوان كرد: دوازدهمين نمايشگاه 
بزرگ كتاب خوزســتان با حضور 500 ناشر و 67هزار عنوان 
كتاب برگزار مى شود. محمد جوروند با بيان اينكه  نمايشگاه از 
25 بهمن تا آخر ماه است، گفت: توقع ما اين است كه همانند 
سال گذشته، بن تخفيف كتاب را افزايش دهيم چراكه همين 
بن تخفيف در سال گذشــته، باعث خريدارى يك ميليارد و 

200 ميليون تومان خريد مردم از نمايشگاه شد.
جوروند با اشــاره به شركت 45 ناشر خوزستانى در اين دوره 
از نمايشــگاه ادامه داد: ســاعات اين بازديد از 9 صبح تا 12 
ظهر و عصرها از ســاعت 16 تا 22 و محل آن در  كيانپارس، 

نمايشگاه هاى دائمى اهواز است.

دارهايى كه پايين مى آيند 

با حضور كاوشگران ايرانى و آلمانى اعالم مى شودتـراژدى انزواى فـرش سـنقر 
  رازهاى معدن نمك چهرآباد

مهر: مديركل ميراث فرهنگى اســتان زنجــان گفت: نتايج 
مطالعات ميدانى و كاوش ها در معدن نمك چهرآباد اسفندماه 
سال جارى با حضور كاوشگران ايرانى و آلمانى اعالم مى شود. 
يحيى رحمتى با اشــاره به اينكه ميراث فرهنگى توجه ويژه 
به روســتاهاى هدف گردشگرى دارد، افزود: هنوز روستاهاى 
زيادى بــه معيارهاى مدنظــر در زمينه روســتاهاى هدف 
گردشگرى  نزديك نشده اند. اين در حالى است كه روستاهايى 
مثل درسجين، شيت، قروه كه روستاهايى با پتانسيل باالى آثار 

تاريخى هستند با حداقل امكانات توانسته اند، جايگاه ويژه اى را 
در بين روستاهاى هدف گردشگرى كشورى پيدا كنند.

وى ادامه داد: برگزارى جشــنواره هاى فصلى در دو روستاى 
درســجين و شــيت، باعث شده اســت كه به عنوان مقصد 
گردشگرى مطرح شوند و جزو روستاهاى پرجاذبه تلقى شود.

رحمتى با بيان اينكه نزديك به 36 روستاى هدف گردشگرى در 
استان زنجان شناسايى شده است، افزود: بعضى از روستاها به لحاظ 
برخوردارى از منظر طبيعى، برخى روستاها به لحاظ برخوردارى 
از معمارى و ساختار و برخى ديگر نيز از نظر نوع مراسم و پوشش 

و گويش به عنوان روستاى هدف گردشگرى محسوب مى شوند.
.

  كاوش شبستان مسجد بنكويه قدمت 
زواره را افزايش مى دهد

ايسنا: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اردستان گفت: مساحت شبستانى كه در مسجد بنكويه زواره 
در حال كاوش است 100 متر است و برآورد مى شود با پايان 

يافتن كار كاوشگران قدمت شهر زواره افزايش پيدا كند.
محمدرضا صدوقى با بيان اينكه كار كاوشگران تعطيل نشده 
است، اظهار كرد: سازه هايى كه در سال1361 روى شبستان 
غربى ايجاد شده است، باعث مزاحمت براى ادامه فعاليت تيم 
كاوش شده بود و با تصميمى كه گرفته شد، قرار شد، فعاليت 
كاوش موقتاً متوقف شود و بعد از جمع آورى سازه فلزى، كار 

كاوش مجدداً از سرگرفته شود. 
وى با اشــاره به اينكه قصد داريم، قســمتى را كه تخريب 
مى شود به ســبك قديمى احيا كنيم، افزود: هزينه اى كه 
براى كل پروژه اين مســجد برآورد شــده است، حدود 2 

ميليارد و 500ميليون ريال است.
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فرش سنقر كه 
اصالت قالى كردى 

را در تار و پود و 
نقشه هاى چشم 

نوازش به رخ 
مى كشد ثبت جهانى 

شده است

بــرش

نيم نــگاه

فاطمــه كازرونى  همزمان با اكــران چهار 
فيلم در ســينما سپاهان و فلســطين، بار ديگر 
ســينماهاى اصفهان با حضور تماشاگران رونق 
گرفت و شاهد استقبال نسبتاً خوبى از جشنواره 

فيلم فجر بوديم. 
هشتمين جشــنواره فجر اصفهان در بهمن ماه 
ســرد 96 در شــرايطى كليد خورد كه همچون 
سال هاى گذشته، حاشيه هاى زيادى در ارتباط 
با فهرســت فيلم هاى اكرانى وجود دارد، زيرا از 
چندين ســال گذشــته تاكنون بســته سوداى 
ســيمرغ با فيلم هايى از كارگردانان ناآشــنا يا 
تازه كار به پرده ســينماهاى اصفهان مى رسد، 
اين موضوع بويژه در ســال گذشته نمود خاصى 
داشت، به نوعى كه شاهد ضعيف ترين جشنواره 

فجر در اصفهان بوديم.
امسال نيز در ادامه روند سال هاى گذشته، بسته 
سوداى سيمرغ يك به اصفهان رسيده است كه 
به باور كارشناسان سينمايى، احتماالً تنها چند 

فيلم خوب در آن وجود دارد. 
البتــه مســئوالن اصفهانى در ارتبــاط با اضافه 
شــدن ســه فيلم مطرح از جمله «به وقت شام» 
به كارگردانى ابراهيم حاتمى كيا از بســته دوم 
ســوداى ســيمرغ به جشــنواره فجر اصفهان 
قول هايى داده اند، امــا در ارتباط با زمان قطعى 
شــدن اين مسئله امروز و فردا مى كنند، امروز و 
فردايى كه شايد همانند ســال گذشته تا پايان 

جشنواره به طول انجامد.

 بسته ضعيف فيلم هاى فجر 
مســئوالن ارشــاد اصفهان بهمن ماه سال 95 

ضعيف  فيلم هاى  رسيدن  دليل 
به جشنواره اصفهان را اتفاقى و 
به دليل قرعه كشى برشمردند، 
اين در حالى است كه جاى اين 
ســؤال هنوز براى اصفهانى هاى 
فرهنگ دوســت وجود دارد در 
شرايطى كه براى شهرهاى ديگر 
تعامل و صحبت حرف نخست را 
مى زند چگونه دســت مسئوالن 
اصفهان، جعبه دوم قرعه كشى 
را هــدف گرفته اســت! در اين 
شــرايط به نظر مى رسد موضوع  
پرداخت هزينه فيلم ها،  كه سال 
در  زيادى  ســروصداى  گذشته 

اصفهان بپا كرد و جشــنواره فجر اصفهان را تا 
مرز تعطيلى كشاند دليل اصلى اكران فيلم هاى 

ضعيف در سال گذشته بوده است.
معــاون ســينمايى اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى استان اصفهان، اين مسئله كه فيلم هاى 
ضعيف به اصفهان رســيده اســت را درســت 

نمى داند.
وى در پاســخ به اين ســؤال كه چرا امسال نيز 
همانند سال هاى گذشــته فيلم هاى ضعيف به 
اصفهان رســيده است، اظهار داشــت: من اين 
مطلب را كــه از روى نام كادر فيلــم، محتوا و 
زيبايى آن قضاوت كنيم را درست نمى دانم و بايد 
يك فيلم را تا انتها ديد و درباره آن سخن گفت.

دهقانى در پاســخ به اين سؤال كه چرا هميشه 
فيلم هايــى كه نمى توان تا پايــان درباره آن ها 
قضاوت كرد به اصفهان مى رسد نيز تأكيد كرد: 
تمــام فيلمســازان و عوامل فيلــم قابل احترام 
هســتند و ما بدون مشاهده يك فيلم درباره آن 

سخن نمى گوييم.
وى اضافه كــرد: از نظر ما، تمام 
فيلم هايى كه وارد بخش سوداى 

سيمرغ شده، مناسب است.

 تجربه برگزارى جشنواره
اين ســخنان مسئوالن ارشاد در 
شرايطى است كه تجربه 36 بار 
نشان  فجر  جشــنواره  برگزارى 
مى دهد دســت بر قضا، از روى 
نام و نشــان كارگردان مى توان 
درباره فيلم ها قضاوت كرد و اين 
موضوع كه يكى دو فيلم در طول 
مى درخشد  خوش  جشنواره  هر 
و كارگردانان جــوان را به دنيــاى هنر معرفى 
مى سازد، توجيه مناسبى براى انتخاب فيلم هاى 

نه چندان معروف نيست.
از ســويى، در طول سال هاى گذشته فيلم هايى 
از جشــنواره فجــر شــاهد بوديم كه بــه باور 
كارشناسان سينمايى بسيار ضعيف تر از فيلمهاى 

غيرجشــنواره اى بوده اســت و اين موضوع نيز 
معيارى خوب براى پاســخگويى بــه نارضايتى 
اصفهانى ها از انتخاب فيلم هاى جشنواره نيست.

 انتخاب فيلم ها رضايت بخش نيست
فاطمه ارجمندمنش از مخاطبان امسال جشنواره 
فجر است. وى در ارتباط با فيلم هاى اكرانى اظهار 
داشت: انتخاب فيلم هاى جشنواره امسال همانند 

سال گذشته براى ما رضايت بخش نيست.
وى افزود: برخى شــهرهاى همتــراز اصفهان از 
ميان 22 فيلم جشنواره فجر قرار است 18 فيلم 
را اكران كنند و به احتمال قوى همانند اصفهان 
قصد اضافه كردن ســه تا چهار فيلــم را دارند، 
در چنين شــرايطى جاى سؤال است كه قدرت 

رايزنى پايتخت فرهنگى جهان اسالم كجاست.
اين مخاطب جشنواره فيلم فجر، فيلم هاى اكران 
شــده را متوسط ارزيابى كرد و گفت: فيلم هايى 
مانند «التارى» و «ابوقريب» را پســنديدم، اما 6 
فيلم ديگر چندان مــن را راضى نكرد و در حد 

ضعيف و متوسط بود.
وى ادامه داد: از مسئوالن اصفهانى تقاضا داريم 
نصــف جهان را دســت كم نگيرنــد، اين رفتار 
مســئوالن در انتخاب فيلم را تنها ناشى از اين 
مى دانيم كه فراموش كرده اند اين شهر پايتخت 
فرهنگى كشــور اســت و وظيفه خود را در اين 

ارتباط به درستى نمى شناسند.
اما برخالف ســال هاى گذشــته كه خبرنگاران 
بــا وجود داشــتن كارت، محدوديت هايى براى 
تماشــاى فيلم هــا داشــتند، اداره كل ارشــاد 
اصفهان سرانجام جايگاه ويژه و يك سينما را به 
خبرنگاران اختصاص داده اســت كه جاى بسى 

خرسندى دارد.

بسته ضعيف فيلم هاى فجر  

سيمرغ فجر در اصفهان پر نگشود
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  خراسان شمالى ميزبان

 7 شهيد گمنام دوران دفاع مقدس
بجنورد – خبرنــگار قدس: مديركل حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس خراســان شمالى گفت: هفت شهيد 
گمنام دوران دفاع مقدس مورد استقبال مردم شهيدپرور اين 

استان قرار مى گيرد. 
ســرهنگ احيا محمد اميــرى گفت: همزمان بــا دهه دوم 
فاطميه، خراســان شمالى ميزبان هفت شهيد گمنام دوران 

دفاع مقدس خواهد بود.
وى افزود: دو شــهيد گمنام در دانشــگاه پيام نور بجنورد، 
دو شــهيد گمنام در دانشگاه فنى مهندســى اسفراين و دو 
شهيد گمنام نيز در دانشگاه فرهنگيان بجنورد خاكسپارى 

مى شود.
وى اظهار داشت: پيكر يك تن از شهدا شناسايى شده كه در 

شهرستان گرمه تشييع و خاكسپارى انجام مى شود.
مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان 
شــمالى تصريح كرد: تاريخ و مكان دقيق برگزارى مراســم 
استقبال، تشييع و خاكسپارى پيكر هفت شهيد گمنام دوران 

دفاع مقدس بزودى اعالم مى شود.

  مهم ترين مطالبات خراسان جنوبى 
از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى

طبس: على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى ديروز در 
ابتداى سفر دو روزه به خراسان جنوبى وارد طبس شد. 

افتتاح مجموعه آبى زغال سنگ و پلى كلينيك تأمين اجتماعى 
طبس و حضور در شــوراى ادارى اين شهرســتان از جمله 

نخستين برنامه هاى سفر ربيعى به طبس خواهد بود.
صدور مجوز پلى كلينيك، تأمين پزشــك متخصص، تأمين 
و افزايــش حداقل 35 نيــرو به نيروهاى ســابق درمانگاه، 
شــبانه روزى شــدن پلى كلينيك تأمين اجتماعى طبس و 
راه اندازى مركز آموزش مهارت هاى معدنى و صنعتى از جمله 
مهم ترين درخواست هاى مسئوالن طبس از وزير تعاون، كار 

و رفاه اجتماعى است.
همچنيــن پرداخــت دو درصد عمــران و آبادانى، پرداخت 
بدهى هــاى ذوب آهن اصفهان به زغال ســنگ طبس و تبع 
آن پرداخت مطالبات به شــركت هاى معدنى و حق وحقوق 
كارگرى، افزايش ســهم تســهيالت قرض الحسنه صندوق 
كارآفرين و رونمايى از نخســتين پرداخت تسهيالت بخش 
اشــتغال عشايرى و روستايى در شهرســتان طبس از ساير 

درخواست هاى مسئوالن طبس است.
طبق فرمان امام و مصوبه دولت دو درصد از محل فروش مواد 
معدنى در شهرستان هاى بافق و طبس بايد به عمران و آبادانى 
اين شهرستان ها اختصاص يابد، اما اين موضوع در بافق انجام 
و محقق شده، اما در طبس هنوز به سرانجام نرسيده است كه 
اميد است امروز با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به 

سرانجام برسد.
به گزارش خبرنگار ما على ربيعى، در بدو ورود به شهرستان 
طبس در حرم مطهر حســين ابن موسى الكاظم (ع) و گلزار 

شهداى شهرستان طبس حضور يافت. 
وى طى سفر دو روزه خود در شهرستان هاى طبس، بيرجند، 
نهبنــدان و قاين براى بهره بــردارى از چندين طرح حضور 

خواهد يافت. 

قائم مقام بنياد تعاون سپاه خبر داد
 ايجاد 10 هزار واحد پرواربندى 15 

رأسى در كشور
فارس: قائم مقام بنياد تعاون سپاه گفت: ايجاد 10 هزار واحد 
پرواربندى 15 رأســى جزو برنامه هاى سه ساله اين بنياد در 

سطح كشور است. 
خضراهللا حيدرزاده روز گذشته در آيين گشايش فاز عملياتى 
2100 واحد طرح مردمى پرواربندى دام 15 رأسى در كشور 
به نمايندگى در خراســان جنوبى، اظهار داشت: اين مراسم 
نمادين، آغاز فعاليت پروژه 2100 واحــدى دام پروارى 15 

رأسى در سراسر كشور است.
وى با اشــاره به اينكه اين طرح به صورت پايلوت در يكى از 
استان هاى كشور آغاز و اجرا شد و با توجه به موفقيت طرح 
به ساير استان هاى كشور تعميم يافته است، تصريح كرد: بنا 
داريم در ســال اخير 2100 واحد در ســطح كشور به همان 

شيوه عملياتى كنيم.
قائم مقام بنياد تعاون ســپاه ادامه داد: ايجاد 10 هزار واحد 
پرواربندى 15 رأســى جزو برنامه هاى سه ساله اين بنياد در 

سطح كشور است.
حيدرزاده يادآور شد: اين واحدها با منابعى كه از طريق بانك 
انصار پيش بينى شــده و با هدايت و كمك بسيج سازندگى 

ايجاد مى شوند.
وى با اشاره به اينكه در اجراى اين واحدها در كنار بهره برداران 
هستيم، افزود: در اين راستا با منابع پيش بينى شده دام سالم و 
مناسب خريدارى مى شود و در اختيار بهره برداران با هدايت و 
نظارت بسيج سازندگى قرار مى گيرد و همچنين علوفه و نهاده 
دام نيز به اندازه استاندارد در اختيار بهره برداران قرار گرفته و 

بعد از يك دوره 9 ماهه به پايان مى رسد.
قائم مقام بنياد تعاون ســپاه ادامه داد: همچنين بعد از اين 
دوره فروش گوشــت را طرف دامدار انجام مى دهد و با كسر 
هزينه هاى مربوط به طرح و منابع بانك مانده درآمد ســهم 
بهره بردار مى شــود كه به طور ميانگين حدود يك ميليون 

تومان به صورت ماهيانه سهم بهره برداران است.
وى به ميزان اشتغال ايجاد شده در راستاى اجراى اين طرح ها 
اشاره كرد و افزود: در هر واحد 15 رأس در اين طرح حداقل 
براى دو نفر اشــتغال ايجاد مى شــود كه ساالنه بين 9000 
تا 11 هزار تن گوشــت توســط اين واحدهــا توليد خواهد 

شد.

  اعزام 3 هزار دانش آموز 
خراسان شمالى به اردوهاى راهيان نور

بجنورد – خبرنــگار قدس: مديــركل آموزش وپرورش 
خراسان شــمالى گفت: تاكنون بيــش از 3000 دانش آموز و 
1200 نفر عوامل اجرايى در قالب 82 دســتگاه به اردوهاى 

راهيان نور اعزام  شده اند.
براتعلى حاتمى با تأكيد بر نقش مهم فرهنگيان در شكل گيرى 
و حفــظ انقالب گفت: فرهنگيان از همان آغــاز راه همراه و 
همپاى انقالب بوده اند و تعداد شهداى فرهنگى و دانش آموز 

خود گوياى اين ادعاست.
وى افزود: دشمنان ما دين و اعتقاد جوانان ما را نشانه گرفته اند. 

بايد با هوشيارى و بينش، توطئه ها را خنثى كنيم.
وى ادامه داد: تالشمان اين است كه پيوند بين نسل جديد و 
نسل انقالب محكم تر شود، ازجمله اين تالش ها آيين هفته 
دفاع مقدس، هفته بســيج دانش آموزى، هفته بسيج، يادواره 

شهدا، و از همه مهم تر اردوهاى راهيان نور است.

يك مسئول خبر داد
  افزايش ورود گردشگر محور توافق 

با تركيه
ايســنا: مديركل امور فرهنگى زائران اســتاندارى خراسان 
رضوى با اشــاره به اينكه «تاكنون هيئت تركى باهدف تبادل 
گردشگر مذهبى دوبار به مشهد سفر كردند»، گفت: اين هيئت 
يك ســفر ديگر نيز باهدف انعقاد تفاهمنامه نهايى به مشهد 

خواهد داشت.
حميد موســوى اضافه كرد: در تركيه و شــبه جزيره بالكان 
بيش از 30 ميليون شيعه علوى زندگى مى كنند، اين گروه از 
شيعيان پيروان حاج بكتاش ولى هستند. وى در نيشابور زاده 

شده و محل دفن اش در كشور تركيه است.
اين گروه از شــيعيان به امام رضا(ع) نيز ارادت خاصى دارند 
و ازايــن رو عالقه مندند باهدف زيارت امام رضا(ع) و بازديد از 

زادگاه بكتاش ولى به كشورمان سفر كنند.
وى يادآور شــد: توافق هايى ميان انجمن علويون و شهردار 
مالتاپا و هيئت ايرانى متشكل از نمايندگان استاندارى خراسان 
رضــوى، وزارت امور خارجه، انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مسافرتى و تعدادى از هتلداران و هتل آپارتمان داران باهدف 
ورود گردشگر انجام گرفته است. موسوى عنوان كرد: همچنين 
توافق اوليه ميان هيئت پاكستانى و ايرانى نيز صورت گرفته 
اســت و توافق با هيئت هنــدى و آذربايجانى نيز براى ورود 

گردشگر و زائر به مشهد در دستور كار قرار دارد.

  ثبت 80 موقوفه جديد
در خراسان شمالى

بجنورد – خبرنگار قدس: مديــركل اوقاف و امور خيريه 
خراسان شمالى گفت: از ابتداى امسال تاكنون 80 وقف جديد 
به ارزش حدود 25 ميليارد ريال در اين استان به ثبت رسيده 

است.
حجت االسالم سيد محمدجواد رئوف سيد نژاد اظهار داشت: 
از ابتداى امســال تاكنون 80 وقف جديد به ارزش حدود 25 
ميليارد ريال در اين استان به ثبت رسيده است و بدين ترتيب 
تعداد كل موقوفات ثبت شده در استان به 5490 وقف افزايش 
يافت. وى در ادامه شمار رقبات به ثبت رسيده در استان را 11 
هزار و 328 رقبه عنوان و بيان كرد: از اين تعداد 4357 مورد 
سنددار شده اند. وى ادامه داد: در اين مدت، 595 سند جديد 

نيز براى رقبات استان اخذ شده است.
ســيد نژاد همچنيــن تبديل مالكيت دفترچه اى، به ســند 
تك برگى را در 10 ماه امســال 209 مورد ذكر كرد و بابيان 
اينكه مابقــى موقوفات نيز در حال دريافت ســند مالكيت 
هستند، اظهار داشت: وظيفه سازمان اين است كه ظرف دو 
سال آينده براى تمام موقوفات و رقبه باقى مانده سند اخذ كند.

  13 طرح عمرانى در جنوب 
خراسان رضوى به بهره بردارى رسيد

ايرنا: 13 طرح عمرانى در هفتمين روز دهه فجر با مجموع 
هزينــه 81 ميليــارد و 630 ميليون ريال روز گذشــته در 

شهرستان هاى گناباد، بجستان و خواف به بهره بردارى رسيد.
از اين تعداد چهار طرح با اعتبار هفت ميليارد و 650 ميليون 
ريال در گناباد، 6 طــرح با اعتبار 72 ميليارد ريال در خواف 
و ســه طرح با اعتبار يك ميليــارد و 980 ميليون ريال در 

شهرستان بجستان به ثمر نشست.
طرحهاى عمرانى گناباد شامل پايگاه سالمت قنبرآباد، خانه 
عالم باغ آسيا، مركز آموزش مجازى و ديتاسنتر دانشگاه علوم 

پزشكى و پايگاه اورژانس نجم آباد بود.
همچنين در خواف دو مدرسه سه كالسه در روستاى احمدآباد 
و خيرآباد، مجتمع آبرسانى روستاى خيرآباد، سامانه هاى نوين 
آبيارى شامل مزرعه رضوى و قنات نوده و كلينيك تخصصى 

شهر خواف مورد بهره بردارى قرار گرفت.
در شهرستان بجســتان هم مدرسه هوشمند، طرح توليدى 
كشك خشــك و ساختمان دهيارى روســتاى صلح آباد به 

بهره بردارى رسيد.
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مهر   معاون هنرى فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان شمالى 
گفت: طى چهار روز نخست سى و ششمين جشنواره فجر 13 

فيلم سينمايى در مركز استان اكران شد. 
ابوالحسن حيدرى افزود: در پنجمين روز از جشنواره فيلم فجر 
دو فيلم «شكالتى» و «امپراطور جهنم» در سينما گلشن روى 

پرده رفت.
وى افزود: فيلم هاى «شــكالتى» به كارگردانى سعيد موفق و 
«امپراطــور جهنم» به كارگردانى پرويز شــيخ طادى صبح و 

بعدازظهر چهارشنبه در سينما گلشن بجنورد اكران شد.
وى تصريح كرد: فيلم «شــكالتى» ســاعت 10 صبح ديروز و 

«امپراطور جهنم» در ساعت 16 اكران شد.
همچنين فيلم هاى سينمايى «جشن دلتنگى» به كارگردانى 
پوريــا آذربايجانــى و «التارى» به كارگردانى محمدحســين 

مهدويان براى دومين بار در سينما گلشن به روى پرده رفت.
سرپرســت معاونت هنرى فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
شمالى بيان كرد: عالقه مندان به تماشاى جشنواره فيلم فجر 
مى توانند با مراجعه به سايت مربوطه و يا صبح هرروز با مراجعه 
به گيشه سينما، بليت مربوط به فيلم هاى همان روز را تهيه 

كنند.
حيدرى بابيان اينكه 16 فيلم فاخر سينمايى كشور طى ايام 
برگزارى جشنواره فيلم فجر در استان اكران مى شود، عنوان 
كرد: اين فيلم ها هرروز در چهار ســانس و در ساعت هاى 10، 

16، 18 و 30 دقيقه و 21 روى پرده مى رود.
سى و ششمين جشنواره فيلم فجر در خراسان شمالى با اكران 
16 فيلم فاخر اين دوره از جشنواره از 14 تا 22 بهمن ماه جارى 

در بجنورد ادامه دارد.

خبر خوشى كه با پيگيرى قدس در يك ميزگرد عنوان شد

عرضه محصوالت غذايى فراسودمند در مشهد
هنگامه طاهرى  كمبود محصوالت «گلوتن 
فرى» در مشــهد يكى از مشــكالت بيماران 
«سلياكى» است. در حالى كه جمعيت بيماران 
ســلياكى محدود به مشهد نمى شود، بلكه در 
سراسر استان و حتى روســتاهاى دور افتاده 
هــم مى توانيم بيمارانى را پيدا كنيم كه بر اثر 
اين بيمارى نيازمند مصرف مواد غذايى خاص 
هستند اما وارد كردن اين محصوالت از تهران 
و اصفهان به اســتان نه تنها موجب مى شود 
محصوالت با كيفيت پايين به دست متقاضيان 
برســد، بلكه حمل بار هزينــه اى اضافه تر بر 
قيمت محصــول وارد مى كند كه پرداخت آن 
براى بيمارانى كه در شرايط متوسط اقتصادى 

هستند، دشوار است.
بهترين راه حل، توليد اين محصوالت در مشهد 
اســت. استانى به بزرگى خراسان، با آمار قابل 
توجهى از بيماران ســلياكى روبه روست كه با 
وجود داشــتن صنايع با كيفيت مواد غذايى، 
باز مجبور اســت براى بيماران از خارج استان 

محصوالت گران وارد كند.
روزنامه قدس نيز طى ماه هاى گذشته با تهيه 
گزارش هاى متعدد سعى كرده است تا توجه 
مســئوالن را به اين موضوع جلب نمايد و بر 
اهميت موادغذايى «گلوتن فرى» براى بيماران 

سلياكى تأكيد كند.
توليد آرد و محصوالتى كه بتواند به مواد غذايى 
خاص بيماران ســلياكى تبديل شود، نيازمند 
تحقيق و پژوهش هاى فراوان اســت. در اين 
خصوص، عالوه بر جهاد كشــاورزى، دانشگاه 
علوم پزشــكى و دانشگاه فردوسى مشهد هم 
همكارى هاى الزم را انجــام داده اند كه از دو 
سال پيش پيگيرى ها با تقاضاى انجمن سلياك 

خراسان رضوى پررنگ تر شد.
در ايــن خصوص ميزگــردى ترتيب داديم با 
مهندس «ســعيد كافى» دبيــر و نايب رئيس 
انجمن همگــن صنايع غذايى، مهندس «على 
نورى» مدير عامل شــركت نان مزرعه، «دكتر 
حميد رضا آذرباد» دكتــراى صنايع غذايى و 
محقق و پژوهشگر در خصوص محصوالت فرى 
 R&D گلوتن و مهندس «مريم زارعى» مدير

در شركت نان مزرعه كه با هم مى خوانيم.
دكتــر آذرباد محققى اســت كــه پايان نامه 
اش، او را بــا چگونگى توليد پرميكس آردها و 

محصوالت «گلوتن فرى» پيوند زد.
وى گفت: متأســفانه آمار دقيقــى از بيماران 
ســلياكى در دســت نيســت، عالوه بر اين 
نشانه هاى بيمارى سلياك به شكلى است كه 
با بسيارى از بيمارى ها همچون ديابت، تيروئيد، 
حساس بودن دستگاه گوارش به الكتوز، آنمى 
و دل درد هاى مختلف و... تداخل دارد. بنابراين 
از آنجا كه تشخيص اين بيمارى هزينه بر است، 
گاهى تأخير در تشخيص آن به از دست دادن 
پرزهاى روده و عــدم جذب مواد مغذى و در 
نهايت مرگ منجر مى گردد و تنها درمان آن 
مصرف نكردن گلوتن اســت. عالوه بر اينكه 

اســتفاده  مورد  محصوالت 
اين گــروه از بيماران، دامنه 
وســيعى دارد؛ از نان گرفته 
تا حتى سس و خمير دندان 
و ماءالشعير و...كه حتماً بايد 

فرى گلوتن باشند.
وى ادامه داد:معيار استاندارد 
محصول  در  گلوتــن  وجود 
مــورد اســتفاده بيمــاران 
سلياكى PPM 120 است. 
بنابراين بايــد توليد كننده 
آگاهى كافى نسبت به ميزان 
اســتاندارد آن در محصول و 
چگونگى پخــت و توليد آن 

داشته باشد و از آردهاى فانكشنال مانند ارزن 
و... به همراه مواد بهبود دهنده شــامل آنزيم، 
پروتئين و هيدروكلوييد و... اســتفاده شود تا 
مشكالت نبود گلوتن و امالح و پروتئين و...در 

نان گلوتن فرى جبران شود.
 

 اهميت محصوالت غذايى فراسودمند 
بر سالمت

مهندس كافى نيز در اين زمينه بيان كرد: در 
انجمن همگن صنايع غذايى همواره هدف ما 
برقرارى ارتباط عملى بين صنعت و دانشــگاه 
بوده اســت تا بتوانيم گامى مؤثر در خصوص 
توليد محصوالت فراسودمند در راستاى كاهش 
بيمارى هاى مربوط به تغذيه، در جامعه برداريم.

وى بيان داشــت: اكنون سعى كرده ايم توليد 
كننده ها را به سمت اصالح محصوالت و توليد 
محصوالت فراســودمند ببريم، زيرا غذاهاى 

فرا ســودمند عالوه بر ارزش 
تغذيه اى، از آنجا كه در آن ها 
فاكتورهــاى منفــى حذف 
و فاكتورهــاى مثبت اضافه 
پيشگيرانه  جنبه  مى شوند، 
از بيمارى هــا را نيز دارند. از 
اين رو مى توانيم شاهد اولين 
تأثيرها بــر جلوگيرى از باال 
رفتن قند و چربى و فشــار 
خــون و بيمارى هاى قلبى- 

عروقى باشيم.
نشان  خاطر  كافى  مهندس 
كرد: از آنجا كه نهضت توليد 
غذاهاى فراسودمند مى تواند 
به كاهش بيمارى ها و هزينه هاى درمانى منجر 
شود، بر آن شديم آن را از خراسان آغاز كنيم.

او تأكيد كــرد: فنالند با اصــالح محصوالت 
غذايى خود توانســت 10 سال اميد به زندگى 
را در مردم كشــورش افزايش دهد، در حالى 
كه در ايران بيشترين آمار مرگ و مير پس از 
تصادفات جاده اى، مربوط به بيمارى هاى قلبى 
عروقى و غير واگير اســت. بيمارى هايى كه با 
اصالح محصوالت مى توان آن ها را كنترل كرد 

يا كاهش داد. 
وى افزود: در اين خصوص شركت «نان مزرعه» 
تنها شركتى بود كه با توجه به امكانات موافقت 
كرد در توليد نان گلوتن فرى وارد ميدان شود.

 محصوالت فرى گلوتن گرفتار در انتظار 
پروانه ساخت

مديرعامل «نان مزرعه» ضمن اشــاره به ايجاد 

خــط توليد ايزوله از گلوتن در شــركت بيان 
داشت: توليد ما در مورد اين محصول به چهار 
سال پيش بر مى گردد، اما آن موقع مسئوالن 
به صورت كنونى به ضــرورت توليد آن واقف 
نشــده بودند. با اين حال، آنچه به توقف كار 
منجر شد مشــكالت مربوط به دريافت پروانه 
ســاخت بود كه بيان شد بايد در تهران صادر 
شــود و در تهران هم مدت ها طول كشــيد و 
ما هم نتوانستيم بدون پروانه ساخت اقدام به 

توليد كنيم.
مهندس نــورى اضافه كرد: هــم اكنون نان 
حجيم و مسطِح شبيه تافتون،كيك،پرميكس و 
آرد گلوتن فرى توليد كرده ايم، بنابراين قادريم 
از 10 اسفند محصوالت گلوتن فرى را با پروانه 
نــان وارد بازار كنيم، اما چــون هنوز تأييديه 
آزمايشگاه را نداريم نمى توانيم در سراسر كشور 

توزيع داشته باشيم.

 ورود محصوالت غذايى نامرغوب از 
ساير استان ها

مهندس مريم زارعى هم اظهار داشــت: بحث 
آزمايشگاه صرفاً براى اطمينان بيشتر از طرف 
مصرف كننده است، اما محصوالت نان مزرعه 
از نظر دانشگاه علوم پزشكى مورد تأييد واقع 

شده است.
وى بيــان كرد: بــا توجه بــه محصوالتى كه 
به شــكل نامرغوب از ســاير شهرها به مشهد 
مى رســد، محصوالت نان مزرعه به روز بوده و 
با امتحان محصوالت توسط بيماران سلياكى 
سعى كرديم آن را مطابق انتظارات بيماران تهيه 

كنيم و توليد را به شرايط قابل قبول برسانيم.

استاندار خراسان جنوبى عنوان كرد

فرش قهستان؛ ظرفيتى جهانى كه مغفول مانده است

خبر ويژه

بيرجند  اســتاندار خراسان جنوبى فرش 
دستباف قهستان را ظرفيتى مهم و ارزشمند 
اقتصادى شهرستان درميان  براى توســعه 
برشــمرد و گفت: فرش قهســتان به عنوان 
برندى جهانــى بايد به جايگاه اصلى و قبلى 

خود برگردد. 
محمد مهدى مروج الشــريعه بــا بيان اين 
مطلب در جلسه ســتاد راهبردى مديريت 
اقتصاد مقاومتى شهرســتان درميان اضافه 
كرد: موضــوع آب، يك موضوع راهبردى در 
استان است و تأمين آب استان و شهرستان 
درميان به عنوان يك اولويت در دستور كار 
مســئوالن استانى و كشــورى قرار گرفته و 
تاكنون اقدام هاى مناسبى نيز در اين زمينه 
انجام شــده كه اميد است به نتايج مطلوب 

دست پيدا كنيم.
وى توســعه صادرات در حوزه صنعت فرش 

را مــورد تأكيد قــرار داد و افزود: ســازمان 
هميارى شهردارى هاى استان در كنار اداره 

كل ميــراث فرهنگى در خصــوص احياى 
صنعت فرش از طريق ارائه تســهيالت، ارائه 

آموزش هاى تخصصى و راه اندازى كارگاه هاى 
فرش بافــى بايد اقدام هــاى الزم را صورت 

دهند.
وى به مشــكالت كارخانه قند قهستان نيز 
اشــاره كرد و افزود: عوامل زيــادى در اين 
زمينه از جهت تغيير شرايط اقليمى، فرسوده 
بودن كارخانــه، قديمى بودن فنــاورى و... 
دخيل هســتند؛ از اين رو سازمان هميارى 
شهردارى ها در كنار اداره كل صنعت، معدن 
و تجارت بايد براى به روز رسانى و يا ساخت 
كارخانــه جديد فكرى اساســى و برنامه اى 

كاربردى ارائه كنند.
استاندار خراســان جنوبى توسعه صادرات و 
رونق مبادالت مرزى با كشــور افغانستان را 
مورد تأكيد جدى قرار داد و تصريح كرد: فعال 
سازى بازارچه هاى مرزى استان در دستور كار 

قرار دارد.

هم اكنون نان 
حجيم و مسطِح شبيه 

تافتون،كيك،پرميكس 
و آرد گلوتن فرى توليد 

كرده ايم، و قادريم از 
10 اسفند محصوالت 

گلوتن فرى را با پروانه 
نان وارد بازار كنيم

بــرش

اكران 13 فيلم سى و ششمين جشنواره فيلم فجر در خراسان شمالى
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