
حيات در تاالب هامون تشنه است فعاليت بازار تاريخى تبريز در ايام نوروز ضرورتى انكار ناپذير
شترهاى سيستان در جست و جوى جرعه اى آب  فرصت طاليى كه در تعطيالت از دست مى رود 

زاهدان   شــتر از معدود حيواناتى است 
كه وقتى از خشكســالى و كمبود آب سخن 
به ميان مى آيد، به نظر نبايد خللى در زندگى 
روزمره اين حيوان متصور شــد، اما واقعيت 
اينجاست كه خشــكيدگى تاالب هامون در 
سيستان و بلوچستان به حدى رسيده كه اين 

موجود مقاوم به خشكسالى و ...

تبريز  فعاليت بازار تاريخى و سنتى تبريز 
به دليل اهميت تجارى و اقتصادى و اولويت 
نخست بازديد گردشگران داخلى و خارجى 
در ايام نــوروز و همزمان با رويداد تاريخى 
«تبريز 2018» از ضرورت هاى مهم صنعت 
گردشگرى آذربايجان شرقى است. هرچند 

.......صفحه2طى سال هاى اخير به ... .......صفحه 3

جانباز مخترع مازندرانى ژنراتور 
دوگانه ساخت

جانباز  اَبيضى»  خبرنگار قدس «حسن  سارى- 
مختــرع مازندرانى براى اولين بــار در دنيا، ژنراتور 
 DC «و «دى.سى AC «توليد همزمان برق «اى.سى

از يك خروجى پريز ساخت. 
وى كه جانباز شيميايى است در گذشته، اختراعات 
ديگرى همچون اكســيژن ســاز همراه بدون برق و 
باطرى، اكسيژن ساز 3/5 ليترى، اكسيژن ساز بدون 
كمپرسور و گوشى الكترونيك پزشكى با حساسيت 

بسيار باال ساخته است.
اين جانباز مازندرانى كه تاكنون همه اختراعاتش را 
اهدا كرده، با حرارت خاصى سراغ اختراع جديدش 
مى رود و اين گونه توضيح مى دهد: اين ژنراتور نمونه 
خارجى ندارد و همزمان 48 تا 400 ولت برق «اى.
سى» AC و «دى.سى» DC به ميزان 50 وات توليد 
مى كند و مى تواند با ارتقاى الكتروموتور ژنراتور، برق 

توليدى را به 350 وات برساند.
اَبيضى با اشــاره به اينكه در ايــن كار از يك دينام 
چرخ خياطى استفاده كرده ام كه برق مصرفى آن 5 
دهم درصد است، خاطرنشان مى كند: در فاز دوم به 
جاى دينام و برق از گيربكس اســتفاده خواهم كرد 
كه با يك چرخش ساده، دينام به حركت درآمده و 

ژنراتور برق توليد خواهد كرد.
جانباز مخترع مازندرانى مى گويد: اين ژنراتور بدون 
اســتفاده از اينورتر، مبدل و ســلكتور، برق توليد 
مى كند و به صورت هوشــمند در يــك دهم ثانيه 
تشخيص مى دهد كه برق «اى.سى» AC نياز داريم 

.DC «يا «دى.سى
اَبيضى با اشــاره به اينكه ساخت اين ژنراتور حدود 
چهار ماه زمان برده اســت، مى افزايد: براى ساخت 
نمونــه اصلى ژنراتور، 80 ميليــون تومان مورد نياز 

است.
وى كــه طى 6 بار اعزام بــه جبهه در عمليات بيت 
المقدس و آزادسازى خرمشهر حضور داشته است، 
از اجرايــى نشــدن اختراعاتش گاليه داشــته و از 
دســتگاه هاى ذى ربط درخواســت حمايت دارد تا 

نوآورى هايش را به توليد انبوه برساند.
ايــن جانباز مازندرانى كه بايد روزانه 18 ســاعت زير 
دستگاه اكسيژن بماند و رفتن به خارج از خانه برايش 
تقريباً غيرممكن است، ساخت اكسيژن ساز همراه را 

براى رفاه حال جانبازان شيميايى عملياتى كرد.
اَبيضى به هنگام خداحافظى از همراهى همســرش 
در تحمل بيمارى ها و ســاخت اختراعاتش قدردانى 
مى كند و مى گويد: هميشه پشتم به خدا و همسرم 

گرم است.

3 سال بيم  و اميد 
در پلى اكريل

تسنيم  ركــود و تحريم و وعده هاى عملى نشده، 
اقتصاد و صنايع كشــور را با مشكالتى روبه رو كرده 
است كه از جمله اين مشكالت را مى توان در شركت 

پلى اكريل و كاشى نيلو بخوبى مشاهده كرد.
پلى اكريــل يكــى از كارخانه هايى اســت كه حرف 
نخســت را در خاورميانه مى زنــد و اكنون بيش از 
چهار دهه از تأســيس آن مى گذرد، اما امروزه دچار 
مشــكالت مالى بسيارى شده اســت. از عمده ترين 
مشكالت اين كارخانه نخ و الياف، مى توان پرداخت 
نشــدن حقــوق كامل بــه كارگران ايــن كارخانه 
و نرســيدن مــواد اوليه بــه قســمت اكريليك را 

نام برد.
دى ماه بود كه دبير شــوراى اسالمى كار پلى اكريل 
درباره زمــان راه اندازى كارخانه اكريليك  پلى اكريل 
اين گونه گفت: قرار اســت اواخر دى ماه مواد مورد 
نياز براى ما فرســتاده شود تا قسمت اكريليك هاى 

كارخانه پلى اكريل راه اندازى شود.
وى افزود: اواخر آذرماه با ارسال مواد اوليه از كارخانه 
«دى.ام.تى» DMT به كارخانه پلى اســتر چرخ هاى 

توليد در اين دو مجموعه به حركت درآمده است.
دبير شــوراى اســالمى كار پلى اكريل تصريح كرد: 
بــا توليــد روزانه 80 تــن الياف پلى اســتر پس از 
يك ســال توقف وارد مدار توليد شــد و با آغاز به 
كار ايــن مجموعه حدود 300 نفر مشــغول به كار 

شدند.
وى بــا بيان اينكــه پيش بينى مى كنيــم در آينده 
نزديك، كارخانه يارن (نخ ريسى) پلى استر نيز پس 
از توقف چند ســاله شــروع به كار كند، يادآور شد: 
براســاس وعده مديريت كارخانه و با توجه به خريد 
مواد اوليه برحسب نياز بخش ها پرسنل كارخانه هاى 
اكريليك مى بايست حداكثر تا 15 بهمن ماه مشغول 

به كار مى شدند.
دبير شوراى اســالمى كار پلى اكريل اما در گفت و 
گوى اخير خود با رسانه ها با دلخورى از اينكه هنوز 
مواد اوليه بــراى راه انــدازى اكريليك يك و 2 به 
ايران نرســيده است، گفت: ارسال اين مواد به ايران 
و ســپس به كارخانه پلى اكريل يــك ماه ديگر به 

تعويق افتاده است.
وى بيــان كرد: يك ماه زمــان زيادى در قبال چند 
سال نيست، اما كارگرى كه 16 ماه حقوق خود را به 
صورت كامل دريافت نكرده، صبرش به پايان رسيده 
و يــك ماه را زمان زيادى تصور مى كند كه در اصل 

بايد به آن ها حق دهيم.

راضيه كشاورز  امســال بــراى چندمين سال 
متوالى كشاورزان اصفهانى با بى آبى دست و پنجه 
نرم مى كنند، مشكلى كه آن را نتيجه بى تدبيرى 

مسئوالن مى دانند. 
شهر زيار، از توابع شــرق اصفهان جايى است كه 
يك ماه پيش، بيش از 100 كشــاورز، 50 دستگاه 
تراكتور را به نشــانه اعتراض نســبت به قطع آب 
زاينده رود بر ســر خيابان آوردند. تراكتورها نماد 
اعتراض كشــاورزان بود، اما باز هم صداى آن ها به 

گوش مسئوالن نرسيد.
كم آبى، خشكسالى و آرزوى باران، حاال ديگر كارد 
را به استخوان كشــاورزان شرق اصفهان كه چند 
سالى است با اين شــرايط روزگار سختى سپرى 
مى كنند، رســانده اســت، آن ها كه نسل به نسل 

كشاورز بوده اند، از اين وضعيت به تنگ آمده اند.

  شرق اصفهان تشنه است 
احمد رضايى، به نمايندگى از كشاورزان معترض 
شــرق اصفهان به خبرنگار ما مى گويــد: اگر آب 
نيســت، بايد در هيچ نقطه اى از اين اســتان آب 
نباشد، در حالى كه همه شاهد هستند كمبود آب، 
خشكسالى و غيره قصه تلخى است كه ظاهراً فقط 

براى كشاورزان شرق اصفهان جارى است.
رضايى ادامــه مى دهد: غير از كشــاورزى هنر 
ديگرى نداريم، اما زمين هاى ما چند سالى است 
كه آبى براى كشــت ندارد و معلوم نيســت آب 

كجا مى رود.
وى ادامه مى دهد: تا پيش از ســاخت سد زاينده 
رود اين رودخانه از سرچشــمه تا تاالب گاوخونى 
جارى بود و همين موضوع باعث مى شد منابع آب 
زيرزمينى در طول ســال براى كشاورزى مناسب 
باشد، اما با ساخت سد و صنايعى در مسير اين رود، 
همچنين انتقال آب به شهرهاى همجوار بتدريج 

از منابع آبى اين رگ حياتى اصفهان كاسته شد.

  كشاورزان به حال خود رها شده اند
مديركانون خبرگان كشاورزى استان اصفهان اما 
با ابراز گاليه مندى شديد از وزارت نيرو به خاطر 
تخصيص غيرقانونى حقابه كشاورزان اصفهان به 
ديگران، اظهار مى كند: وزارت نيرو قرار بود طبق 
مصوبات شوراى عالى آب، طرح هايى را همچون 
تونل سوم بهشت آباد، ساماندهى رودخانه، مهار 
كامل پســاب بخش شــرب و مصارف شهرى و 
صنايع بــراى جبران آبى كه براى اســتان هاى 
همجــوار تخصيص داده، اجرا كند، اما همچنان 
عزم جدى در اجراى اين طرح ها ديده نمى شود.
اســفنديار امينى تأكيد مى كنــد: گاليه مندى 
ديگر كشاورزان از استاندارى است زيرا مسئوليت 
تشكيل صندوق پرداخت خسارت به كشاورزان بر 

عهده استاندارى اصفهان بوده و هست.
وى ادامه مى دهد: قرار بود، استاندارى اصفهان 
صندوق پرداخت خسارات را تشكيل دهد و همه 
ساله اگر هر بخشى از جمله شرب و صنعت هر 

مقدار از حقابه هاى كشــاورزان را نياز داشتند تا 
زمانى كه منابع الزم تأمين شود، آن را محاسبه 

و توافق كنند.
مديركانون خبرگان كشــاورزى استان اصفهان 
بــا تأكيد بر اينكه طبق مــاده 44 قانون توزيع 
عادالنــه آب، در ارتباط با حقابــه به هر دليلى 
برداشت آب صورت گيرد يا در اثر اقدامى حقابه 
كم يا خشك شود، وزارت نيرو بايد با حقابه دار 
توافق كند نه اينكه با تشخيص خود عمل كند، 
مى گويد: در سال 92 قرار شد، توسط استاندارى 
اصفهان اين صندوق تشــكيل شود، اما محقق 
نشد؛ براستى آيا تشكيل يك صندوق با توجه به 
اينكه اين موضوع در اختيار تهران نبوده، بيش 

از پنج سال زمان نياز دارد؟
وى تصريح مى كند: ما به عنوان صنف كشاورزى 
به نمايندگى از كشــاورزان پيگيرى هاى زيادى 
انجام داده و نامــه نگارى هايى كرديم، اما هنوز 
يك جلسه ويژه تشكيل صندوق با صنف تشكيل 
نشــده و اين بدان مفهوم است كه كشاورزان به 

حال خود رها شده اند.

  تشكيل كارگروه ملى براى احياى زاينده رود 
رئيس مجمــع نمايندگان اســتان اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى در گفت و گو با خبرنگار 
قدس آنالين مى گويد: در جلســه اى كه اخيراً با 
وزير نيرو داشــتيم، سه موضوع مهم مطرح شد 
كه يكى از آن ها رفع مشــكل كشاورزان بود، در 
اين جلسه مقرر شد، كارگروه ملى براى احياى 

زاينده رود و تاالب گاوخونى تشكيل شود.
حجت االســالم سيد ناصر موســوى الرگانى با 
بيان اينكه مورد دوم اين بود كه بخش خصوصى 

براى ســاخت سد تونل سوم وارد ميدان شود و 
خوشــبختانه مجتمع فوالد براى اين كار اعالم 
آمادگى كرده اســت، مى افزايد: مورد سومى كه 
درخواست كرديم اين بود كه خسارت نكشت به 

كشاورزان تعلق بگيرد.
وى ادامــه مى دهــد: حدود ســه ســال پيش 
صندوقى تشــكيل و قرار شــد، پول سهم آب 
كشــاورزان كه به ديگــران فروختــه و واگذار 
شــده اســت، در صندوقى واريز و به كشاورزان 
خسارت پرداخت شود، البته نه مثل آن پرداخت 
خســارتى كه چند ســال پيش دولت براى هر 
هكتار صــد هزار تومان كمك كــرد و در واقع 
توهينى به كشاورزان بود زيرا اگر به همان گونه 
زمين هــاى خود را رها مى كردند، بارانى مى آمد 
و علف هاى هرزى ســبز مى شد و اين علف ها را 
به گله داران گوســفندداران ميفروختند، در هر 
1000 متــر حدود 200 الــى 300 هزار تومان 
مى توانســتند از آن علف ها درآمد كسب كنند؛ 
بنابراين بهتر اســت كه خســارت نكشــت به 

كشاورزان تعلق بگيرد.
رئيس مجمــع نمايندگان اســتان اصفهان در 
مجلس شــوراى اســالمى تأكيــد مى كند: در 
حال حاضر پيگير اين موضوع هســتيم، تاكنون 
جلســاتى با وزير نيرو و ديگر مسئوالن كشورى 
داشته ايم، از اســتاندار اصفهان نيز خواستيم تا 
اين موضوع را به صورت جدى پيگيرى كرده و 

از حق كشاورزان دفاع كنند.
وى اظهــار مى كند: كشــاورزان شــرق و غرب 
استان اصفهان براى ما فرقى ندارند، همه آن ها 
حق دارند و براى امرار معاش با مشكالت زيادى 
روبه رو هستند، به عنوان مثال برخى كشاورزان 

قهدريجان حتى ها نان شب هم ندارند تا بتوانند 
شكم زن و فرزندان خود را سير كنند.

الرگانى با بيــان اينكه كشــاورزان زمانى طى 
يك ســال در زمين خود سه مرتبه كشت انجام 
مى دادند و عالوه بر تأمين مخارج خود، اقتصاد 
اســتان را رونق مى دادنــد، مى گويند: حاال كه 
زمين هاى كشــاورزى خشــك و بى آب و علف 
شــده، كشــاورزانى كه زمانى به ديگران كمك 
مى كردند و نان رســان بودند، در وضعيت بدى 

قرار گرفته اند و محتاج شده اند.
وى تأكيد مى كنــد: البته كشــاورزان نبايد اين 
گونه اعتراض كرده و بهانه دست دشمنان داخلى 
و خارجــى و امثــال راديو بى. بى. ســى و ديگر 
شبكه هاى معاند كه دســت نشانده استعمار پير 
انگلستان هســتند و از شروع انقالب تاكنون جزو 
دشمنان درجه يك ما بوده اند، بدهند و بايد يقين 
داشته باشــند كه نمايندگان آن ها در مجلس به 

طور جد پيگير رفع مشكالت آن ها هستند.
رئيس مجمــع نمايندگان اســتان اصفهان در 
مجلس شــوراى اسالمى با اشــاره به سد تونل 
ســوم كوهرنگ نيز تصريح مى كند: مبلغى كه 
اضافه بر ســرجمع بودجه بود و اعالم شــد كه 
نمايندگان نظر بدهند، در استان اصفهان تعداد 
10 نفــر از نمايندگان با اينكه در شهرســتان 
خودشان مشكالتى بود و نياز به بودجه داشتند، 
اما اين بودجه را براى سد تونل سوم گذاشتند تا 

اين سد زودتر به پايان برسد.
وى خاطرنشــان مى كند: اگر ســد تونل ســوم 
كوهرنگ به پايان برسد، حدود 200 ميليون متر 
مكعب آب به پشت سد اضافه مى شود و تاحدودى 

مى تواند، مشكالت كشاورزان را حل كند.

تراژدى بحران آب ادامه دارد

تشديد تشنگى شرق اصفهان
��ر��ر
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محصوالت قم در راه بازار هاى عراق
موزه كشتى در جويبار 

راه اندازى مى شود

.......صفحه 3

صادرات اين استان در 9 ماه گذشته 34 درصد افزايش داشته است

.......صفحه 2 

قدس از نتيجه بده بستان برخى پزشكان 
مشهدى گزارش مى دهد

بيمار به دوشى 
خانواده ها در 

كوچه و خيابان

جويبار شهردار جويبار گفت: شهر جويبار به عنوان پايتخت 
كشتى جهان قهرمانان زيادى را به كشور و جهان معرفى كرده 
است و در همين راستا درصدد راه اندازى موزه كشتى در اين 
شهر هستيم.  على يارى با بيان اينكه قيمت زمين انتخاب شده 

موزه كشتى 200 ميليون تومان است كه...

مشــهد بى گمان براى شــما هم پيش آمده كه با مراجعه 
به پزشك پس از ويزيت شــدن، براى تشخيص بهتر بيمارى، 
پزشك مربوط از شما خواسته است تا آزمايش بدهيد يا عكس 
راديولوژى بگيريد. تا اينجاى كار كه همه چيز طبيعى و حرفه اى 

به نظر مى رسد، اما آنچه مراجعه به...

آفت خشكسالى به جان 
نخلستان هاى بوشهر افتاد  

دست 
كشاورزان

كوتاه و خرما 
بر نخيل

بوشهر   استان بوشهر به عنوان يكى از قطب هاى 
توليد خرماى كشور شناخته مى شود و بخش قابل 
توجهــى از خرماى كشــور در اين اســتان توليد 
مى شود. خشكسالى هاى پياپى در سال هاى گذشته 
و به دنبال آن شور شدن آب، فاصله آبيارى ها را در 
نخليات جنوب كشــور طوالنى كرده و اين موضوع 
عالوه بر كاهش محصول موجب شــده تا برخى از 
آفات به همين داليل هزاران اصله نخل را در بوشهر 

.......صفحه 3 مورد حمله تخريب قرار دهند...
.......صفحه 4 



  ساخت شومينه سيار 
براى استفاده در اسكان موقت

كرمانشــاه: دانشــجوى مركزعلمى كاربردى مهارت هاى 
پيشرفته كرمانشاه، شومينه سيارى براى استفاده در اسكان 
موقت ابداع و تعدادى از آن ها را به زلزله زدگان اســتان اهدا 

كرد.
محمدرضا تيمورى اختراع خود را در نمايشگاه دستاوردها و 
توانمندى هاى دانشگاه جامع علمى كاربردى استان كرمانشاه 

كه اخيراً برگزار شد، ارائه كرد.
وى نوعى شومينه را طراحى كرده كه انواع مختلف عالءالدين 
و كپسول گاز ســيار را مى توان درون آن قرار داد و با مكش 
ايجاد شده از حالت مكانيكى اين وسيله، تمام گاز منواكسيد 

كربن توليد شده را به بيرون از فضاى داخل هدايت كرد.
قطعات اين شومينه سيار براحتى قابل باز شدن است و براى 
اسكان موقت مانند چادر، كانكس، خانه باغ و... مناسب خواهد 
بود. اين شومينه به شكلى طراحى شده كه ضمن جلوگيرى از 

هدررفت انرژى، مانع آتش سوزى در چادر مى شود.
اين دانشــجوى دانشــگاه جامع علمى كاربردى كرمانشاه با 
همكارى خانواده خود تعدادى از اين شومينه هاى سيار را به 

زلزله زدگان استان اهدا كرده است.
طراحى محافظ برق هوشــمند از ديگر اختراعات محمدرضا 

تيمورى است.

  جوالن دستفروشان دوره گرد 
در ياسوج

ايســنا: رئيس اتاق اصناف شهرســتان بويراحمد ضمن 
هشــدار در خصوص ايجاد ســازه هاى موقت در سطح شهر 
ياسوج تصريح كرد: دستگاه هاى متولى از جمله شهردارى و 
سازمان نظام مهندسى در اين زمينه ورود پيدا كنند چراكه 
شهر به محل جمعه بازار، كيوسك هاى مستقر در پياده روها 
و خودروهاى دوره گرد دســتفروش تبديل شده است و اين 
مشكالت به شهردارى بر مى گردد كه بايد اقدام جدى در اين 

زمينه انجام شود.
ســيد نادر موسوى قوام آباد افزود: 30 اتحاديه در شهرستان 
بويراحمــد وجود دارد و 8000 واحد صنفى در رســته هاى 
مختلف اين شهرستان فعاليت مى كنند. مهم ترين مشكالت 
بازار شهرســتان بويراحمد ركود، نبــود واحدهاى توليدى 

پوشاك، لوازم خانگى و كيف و كفش، ماليات است.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به ركود اقتصادى و شرايط خاص 
استان به حمايت اداره كل امور مالياتى و پرداخت تسهيالت 

بانكى از سوى بانك ها نياز داريم.

  خفاش لرستان 
در معرض انقراض است

ايسنا: معاون اداره كل حفاظت محيط زيست لرستان گفت: 
در لرســتان چند گونه از خفاش ها وجود دارند كه برخى از 
 IUCN «آن ها در معرض خطر و ليست قرمز «آى.يو.سى.ان

قرار دارند.
نبــى اهللا قائدرحمتى اظهار كــرد: موفق ترين راســته هاى 
پستانداران خفاش ها هستند كه در غارها زندگى مى كنند. اين 
گروه به خاطر داشتن قدرت پرواز و پژواك مكان يابى در ميان 
ساير پســتانداران منحصر به فرد بوده و از تنوع گسترده اى 

برخوردار هستند.
وى با اشاره به شناسايى حدود 1116 گونه خفاش در جهان، 

گفت: در ايران نيز نزديك به 46 گونه شناسايى شده است.
قائدرحمتى خاطرنشــان كرد: قبــالً روى اين گونه هاى 
استان مطالعه و تحقيقات خاصى صورت نگرفته بود كه 
هم اكنون اين كار در قالب پايان نامه و كار تحقيقاتى انجام 

شده است.
وى تصريح كرد: به منظور حفاظــت از گونه هاى جانورى و 
گياهى پرونده تحت مديريــت قرار گرفتن حدود 200 هزار 
هكتار از عرصه هاى طبيعى شرق، غرب و جنوب استان تدوين 
و به ســازمان ارائه شده است كه در صورت موافقت، مناطق 

تحت مديريت افزايش مى يابند.

 تاالب هامون 
 از قرق كاروان شتر خارج شد

تسنيم: محيط  زيست براى دومين بار در ماه جارى اعالم كرد 
كه يك كاروان بزرگ شتر را از تاالب هامون خارج كرده است.

اداره  كل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان اعالم 
كرد: محيط  بانان مستقر در تاالب هامون يك گله 600 نفرى 

شتر را به بيرون از تاالب هدايت كردند.
اين در حالى است كه 12 روز قبل نيز يك كاروان 300 نفرى 

شتر از تاالب خشك هامون خارج شد.
مديركل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان درباره 
خروج كاروان شتر از تاالب گفت: يگان حفاظت محيط زيست 
شهرستان زابل در گشت و كنترل هاى خود در منطقه وسيع 
تاالب هامون و دشت هاى اطراف موفق به شناسايى و كشف 
يك گله 600 نفرى از شتر شدند كه به صورت غير مجاز داخل 

تاالب شده بودند.
 نيــره پورمالئى افزود: محيط  بانان مســتقر در تاالب هامون 
بالفاصله شترها را از تاالب خارج كرده و ادوات مورد استفاده 

ساربانان را نيز توقيف كردند.

شترهاى سيستان در جست و جوى جرعه اى آب 

حيات در تاالب هامون تشنه است
��ر

قدس   شــتر از معدود حيواناتى است كه 
وقتى از خشكسالى و كمبود آب سخن به ميان 
مى آيد، به نظر نبايد خللى در زندگى روزمره 
اين حيوان متصور شد، اما واقعيت اينجاست 
كه خشــكيدگى تاالب هامون در سيستان و 
بلوچستان به حدى رســيده كه اين موجود 
مقاوم به خشكسالى و كم آبى را نيز در آستانه 

مرگ قرار داده است. 
عشاير حاشيه تاالب هامون كه در گذشته اى 
نه چندان دور از زيستگاه هامون براى تعليف 
گاوهاى سيســتانى و همچنين گله هاى شتر 
اســتفاده مى كردند، حال دچار مشكل شده و 
حتى آب براى سيراب كردن احشام خود پيدا 

نمى كنند.
از طرفى به دليل اينكه مسئوالن محيط زيست 
درصددند تا همان چند درصد پوشــش گياه 
ضعيف را براى حفظ آخرين نفس هاى هامون 
حراســت كنند، بنابراين با ايجاد گشت هاى 
بازرسى، ســاربان ها و شترهاى تاالب را از اين 
محل خارج و از حضور آن ها در بستر تفتيده 

هامون جلوگيرى مى كنند.
عشاير سيستانى كه تمام اقتصاد آن ها تا پيش 
از خشــكيدگى هامون از طريق ماهيگيرى، 
پرورش دام و حصير بافى مى گذشــت، حال 
با خشــكيدگى هامون اين راه هاى ارتزاق را از 
دست داده و اندك پرورش دهندگان شتر كه 
مى توانستند دربرابر خشكسالى دوام بياورند، 
حال با كاهش جمعيــت دام هاى خود روبه رو 

هستند.
در هميــن حال، ســازمان حفاظت از محيط 
زيست مدعى رها سازى 30 ميليون متر مكعب 
آب در تاالب هامون است، اما عشاير سيستانى 
ساكن در بخش «سنگل» رها سازى آب را در 

اين منطقه بى فايده مى دانند.

 كاهش زاد و ولد 
فرماندار هامــون با بيان اينكه خشكســالى 
تأثيرهاى ســوئى بر جمعيت شــترها در اين 
منطقه داشته اســت، بيان مى كند: متأسفانه 
امســال 15 درصد جمعيت شترهاى آبستن 
شهرستان به سبب خشــكى تاالب هامون و 
استفاده از آب گنديده، جنين خود را از دست 

دادند.
عليرضا كيخا با اشاره به اين موضوع كه 5000 
نفر شــتر در سطح اين شهرستان وجود دارد، 

بــه دليل  اظهــار مى كند: 
شترهاى  هامون،  خشــكى 
ســطح شهرســتان بــراى 
مصرف آب به گودالى كه در 
زيست  كيلومترى  فاصله 7 
آن ها وجود داشت، مراجعه و 
از آب گنديده با شــورى باال 

استفاده مى كردند.
هامــون مى افزايد:  فرماندار 
مصرف اين آب ســبب شد 
جنين 15 درصد شــترهاى 
آبســتن از بيــن بروند و به 
عشاير تاالب هامون خسارت 

سنگينى وارد شود.
كيخا با تأكيــد بر ضرورت 
تأمين آب عشاير شهرستان 
تمام  مى دهد:  ادامه  هامون، 

سود عشــاير منطقه در زايش دام و استفاده 
از آن هاست كه متأسفانه با اين اتفاق متحمل 

ضرر سنگينى شده اند.
وى بــا تأكيد بر جلوگيرى از رهاســازى آب 
به بخش«ســنگل» تاالب ادامــه مى دهد: در 
محدوده تاالب هامون در اطراف كوه خواجه، 
منطقه اى بــه نام «ســنگل» داريم كه همه 

عشاير، صيادان و كارشناسان رهاسازى آب به 
آنجا را بى فايده مى دانند.

 رها سازى بى تأثير 
رها سازى 30ميليون مترمكعب آب در تاالب 
هامون كه به گفته مســئوالن محيط زيست 
همانند تزريق خون تــازه در رگ هاى هامون 
است، اما بنا بر گفته رئيس پژوهشكده تاالب 
هامون هيچ تأثيرى در تغيير وضعيت و حال 

نامناسب اين تاالب ندارد.
احمد قرايــى در اين رابطه 
اظهار مى كنــد: 30 ميليون 
مترمعكب آب بــراى تاالب 
هامون هيچ است، زيرا براى 
رطوبت سطحى آن هم كافى 
نيست، بنابراين مشكل تاالب 
حادتر از اين اســت و با اين 

راهكارها حل شدنى نيست.
وى ادامه مى دهد: رهاسازى 
حقابــه داخلــى برنامــه اى 

تأثيرگذار نيست. 
قرايى مى گويد: اين موضوع 
توافقى است كه از سال ها 
پيش بسته شده و هر سال 
اتفاق مى افتد و اكنون هم 
بر اســاس وظيفه سازمانى 
است كه انجام مى شود، نه 
در راستاى احياى تاالب، پس قانونى است 
كه گذاشته شــده و آبى است كه بايد رها 

شود.
وى ادامه مى دهد: متأسفانه كار از اين رقم هاى 
ناچيز گذشته، اكنون فقط بايد به فكر احياى 
برخى نقاط تاالب هامون باشيم، زيرا ديگر كل 

تاالب را به هيچ وجه نمى توان احيا كرد.

 رهاسازى آب بى تاثير نيست
 مديركل حفاظت محيط زيســت سيستان و 
بلوچستان، نظرى بر خالف رئيس پژوهشكده 
تاالب هامون دارد و در اين رابطه اظهار مى كند: 
درســت اســت اين ميزان آب، كاركردهاى 
طبيعى را احيا نمى كند، اما همين كه آب به 
داخل تاالب مى رود سبب رشد پوشش گياهى 
و در كنــار آن موجب تثبيت خاك شــده و 

مى تواند خيلى مؤثر باشد.
نيره پورماليى مى گويد: مسئله تاالب هامون را 
بايد شفاف تر پيگيرى كرد و بايد به مردم گفت، 
اكنون شرايط گذشته نيست، تغيير اقليم حاكم 

شده و وضعيت بارش ها نيز تغيير كرده است.
وى با اشــاره به سد سازى در افغانستان و رها 
نشدن حقابه نيز اظهار مى كند: در افغانستان 
هم تغييــر اقليم رخ داده و ميزان بارش ها كم 
شده است، عالوه بر اين، آن ها يكسرى مسائل 
ديگر هــم دارند، مانند طرح هاى باالدســتى 
و توسعه كشــاورزى، بنابراين آن ها هم از اين 

ميزان آب استفاده بيشترى دارند.
پورماليى در ادامه از پيش بينى اعتبار 5 ميليارد 
و 700 ميليــون تومانى براى احياى هامون در 
سال جارى خبر مى دهد و مى افزايد: تاكنون 4 
ميليارد و 100 ميليون تومان از اين اعتبارات به 
صورت اسناد خزانه تخصيص داده شده است و 
بر اساس كتاب مديريت يكپارچه تاالب هامون، 
كارهاى اجرايى مان در منطقه شروع خواهد شد.

وى همچنين با اشــاره به گزارش هاى متعدد 
در خصوص مرگ ميليونى ماهى ها و پرندگان 
در تاالب هامون اظهار مى كند: وقتى شــرايط 
طبيعى در يك سيستم حاكم نباشد، مرگ و 
مير هم اتفاق مى افتد، بنابراين نبايد اين گونه 
رويدادهاى تاالب را به عنوان يك اتفاق خيلى 

ناگوار و غير طبيعى جلوه دهيم.

  مشكالت ايرانشهر نيازمند توجه است
ايرانشــهر- خبرنگارقدس: رئيس مجمــع نمايندگان 
سيستان و بلوچستان تمركز زدايى را در عين حفظ يكپارچگى 
به دليل وسعت استان و پايين تر بودن شاخص هاى توسعه اى 
نسبت به ميانگين ملى داراى اهميت دانست و استقرار ادارات 
كل آموزش و پرورش و جهاد كشاورزى و... را با توجه به تجربه 
جيرفت خواستار و از استاندار سيستان و بلوچستان خواستار 

مداخله در اين امر شد.
امينى فرد يكى از مهم ترين چالش هاى حوزه انتخابيه ايرانشهر 
را معضــل بيكارى خوانــد و امنيت را ترجمــان پديده هاى 
اقتصادى و اشتغال زايى قلمداد كرد و خواستار دخالت استاندار 
در تصويــب منطقه ويژه اقتصادى ايرانشــهر با هدف جلب 

سرمايه گذارى شد.
وى ضمن يادآورى نقش برجســته مردم استان در حراست 
از مرزهاى ســرزمينى و هويتى كشور خواســتار استفاده از 

داوطلبين بلوچ و اهل سنت در تأمين امنيت منطقه شد.

  اجراى طرح ملى بازآفرينى شهرى 
در بافت فرسوده بوشهر

بوشهر- خبرنگار قدس: مديركل راه و شهرسازى استان 
بوشهر با اشــاره به آغاز طرح ملى بازآفرينى شهرى اميد در 
بافت تاريخى بوشهر گفت: در اجراى اين طرح 4000 مترمربع 
زمين دربافت تاريخى و فرسوده بوشهر در اختيار توسعه گران 

قرار گرفت.
فرزاد رســتمى در عمليات آغاز اجراى طرح ملى «بازآفرينى 

شهرى اميد» اظهار داشت: در اجراى اين طرح ضمن ارتقاى 
وضعيت كالبدى و خدماتى محالت فرســوده، تسهيالت كم 
بهره به بخش خصوصى براى ساخت و نوسازى و مقاوم سازى 
ارائه مى شود. وى تصريح كرد: در قالب برنامه ملى بازآفرينى 
در محالت ناكارآمد شهرى پروژه بازآفرينى در بخشى از محله 
شــنبدى بوشهر در زمينى به مساحت 4000 مترمربع كه با 

تملك هفت واحد مسكونى تأمين شده، اجرا مى شود.
مديركل راه و شهرسازى استان بوشهر با بيان اينكه مالكيت 
اين زمين در اختيار شركت دولتى عمران و بهسازى شهرى 
است، افزود: در اين زمين 50 واحد مسكونى دو تا سه طبقه با 
هدف بازآفرينى و احياى بافت تاريخى، تسريع در جريان توليد 
و عرضه مسكن، الگوســازى مسكن براساس معمارى بومى، 
ارتقاى وضعيت محيطى و كالبدى محله، بهبود زيرساخت ها 
و خدمات محلى و حذف قيمت زمين و توليد مســكن مورد 

نياز صورت مى گيرد.

  هشدار هواشناسى خوزستان براى 
وقوع پديده گردوخاك 

اهواز- خبرنگار قدس: مدير بحران اســتان خوزســتان با 
استناد به گزارش مركز ملى پايش و هشدار سريع گرد و خاك 
هواشناسى خوزستان نسبت به خيزش گرد و غبار و خاك و 
انتشار آن در بخش هاى وسيعى از استان و همچنين وزش باد 
شديد و احتمال شكستن درختان و آسيب رسيدن به خطوط 
انتقال نيرو و شبكه برق در روز سه شنبه 24 بهمن هشدار داد.

كيامرث حاجى زاده افزود: فعاليت اين سامانه فعال بارشى از 
مرزهاى غربى استان به تدريج شروع مى شود و مردم استان 
خوزســتان پس از مدت ها انتظار و چشم دوختن به آسمان، 

شاهد بارش رحمت الهى مى شوند.

 تبادل اطالعات
 بين دانش آموزان انزلى و ژاپنى

رشت- خبرنگار قدس: دانش آموزان دبيرستان دخترانه شرف 
بندرانزلى و يكى از دبيرستان هاى كوشيرو ژاپن از طريق نرم افزار 
«اســكايپ» در خصوص مقابله با آلودگى هاى زيست محيطى 
تبادل نظر كردنــد. رئيس اداره آموزش و پرورش انزلى گفت: در 
اين ارتباط تصويرى، دانش آموزان دو مدرســه به زبان انگليسى، 
محل سكونت، محل تحصيل و تاالب هاى شهر خود را معرفى و در 

خصوص، راهكارهاى مقابله با آلودگى تاالب ها تبادل نظر كردند.
سيد حسين دريابكى افزود: ارتباط تصويرى بين دانش آموزان 
انزلى و ژاپنى با همكارى اداره كل حفاظت محيط زيســت و 

سازمان همكارى هاى بين المللى ژاپن (جايكا) انجام شد.

  سالمت جسمانى نوآموزان قزوين 
مورد سنجش قرار مى گيرد

قزوين- خبرنگار قدس: رئيس آموزش و پرورش استثنايى 
استان قزوين گفت: سنجش جسمانى و آمادگى براى 25 هزار 
و 100 نفر از نوآموزان آماده ورود به دبستان و پيش دبستانى 
در سال جارى انجام شــده و در تابستان و پاييز سال جارى 

100 دانش آموز در مدارس استثنايى پذيرش شده اند. 
سيد معرفت اهللا احمدى با بيان اينكه از مجموع 22 مدارس 
فعال اســتثنايى، 12 مدرسه خيرساز است، افزود: 60 درصد 

اين مدارس توسط خيران ساخته شده است.
وى ادامه داد: در حال حاضر دو مدرســه فعال در شهر ارداق 
و شهرستان تاكستان ساخته مى شود كه اين مدارس بيش از 
90 درصد پيشــرفت فيزيكى را به خود اختصاص مى دهد و 
اميدواريم در مهرماه آينــده، مورد بهره بردارى قرار گرفته و 

تعداد مدارس فعال به 14 واحد آموزشى برسد.

��ر

مهر: بنا بر گفته رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اين استان در سال 
جارى و در حوزه صادرات رشد نسبتاً خوبى داشته است.

 محمود سيجانى با ارائه گزارشى از صادرات سال جارى استان قم، اظهار كرد: البته هنوز 
ميزان صادرات استان با ظرفيت ها و توانمندى هايى كه در قم نيمه فعال و يا بالقوه باقى 

مانده است، همخوانى ندارد و رضايت بخش نيست.
وى محور صادرات را كشــور عراق خوانده و افــزود: در حال حاضر بيش از 44 درصد 

صادرات استان به اين كشور ترانزيت مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه سعى داريم بازار صادراتى خود را در كشور عراق تقويت كنيم، ادامه 
داد: در اين زمينه در نظر داريم با افزايش نمايشگاه هاى توانمندى بازار محصوالت استان 

فرايند عرضه مستقيم به شهرهاى مهم و بزرگ عراق را گسترش دهيم.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بيان اينكه ايجاد فصل مشترك 
دينى و فرهنگى مى تواند در رشــد همكارى هاى اقتصادى مؤثر باشــد، گفت: در اين 
زمينه در اسفندماه سال جارى يك نمايشگاه 10 روزه در نبطيه لبنان و در سال آينده 
نيز در شــهر نجف عراق نمايشگاهى از توانمندى ها و فعاليت هاى اقتصادى استان قم 

برگزار خواهيم كرد.
وى با اعالم اينكه رشد صادراتى استان به كشورهاى مختلف طى 9 ماه سال جارى 34 
درصد افزايش يافته است، گفت: صادرات قم 157 ميليون دالر با وزن 128 هزار تن بود 

كه حدود 30 درصد افزايش ارزش و حدود 68 درصد افزايش وزن داشته است.

 لزوم معرفى ظرفيت هاى صادراتى قم
سيجانى با طرح اين مطلب كه افزايش مشوق هاى صادراتى و اختصاص يارانه به سود 
تســهيالت بانكى در رشد صادراتى مؤثر بوده اســت، اظهار كرد: در سال جارى سعى 
كرده ايم كه مشكالت صادركنندگان را در بخش هاى مختلف گمركى، بانكى و مالياتى 

حل و فصل كنيم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: فرش، كفش، مواد پالستيكى 
و پليمرى، محصوالت سرب و انواع چسب و محصوالت شيميايى از مهم ترين كاالهاى 

صادراتى استان است.
ســيجانى خواســتار افزايش تعامل و مشاركت بانك هاى اســتان قم بويژه بانك هاى 
غيرتخصصــى براى ارائه تســهيالت به فعاالن اقتصادى و صنعتى شــد و گفت: ارائه 
تسهيالت مناسب به واحدهاى توليدى و رفع برخى ضوابط و قوانين زايد، ارتقاى سطح 

كيفى و كمى صادرات را به دنبال دارد.

 سرمايه گذاران از حمايت هاى قمى ها راضى نيستند
رئيس اتاق بازرگانى اســتان قم نيز در خصوص راهكارهاى توسعه مخاطبان صادراتى 

گفت: يكى از مخاطبان و بازارهاى صادراتى قابل توسعه، كشور روسيه است.
ابوالفضل خاكى از راه اندازى غرفه ايرانيان در شــهر آستاراخان روسيه خبر داد و گفت: 
در توافق هاى انجام شده 30 غرفه دايمى با عنوان «سراى ايرانيان» در اين منطقه ايجاد 
مى شــود كه يك غرفه مختص قم بوده و مى تواند براى صادرات محصوالت استان به 

سراسر روسيه مورد بهره بردارى قرار بگيرد.
اين پيشكسوت حوزه توليد و صادرات در ادامه از نبود حمايت كافى و مؤثر براى جذب 
سرمايه گذارى در استان گاليه كرد و گفت: متأسفانه هنوز زيرساخت هاى كافى و مفيد 

براى جذب سرمايه گذار در استان فراهم نشده است.
خاكى با تأكيد بر اينكه بحث ســرمايه گذارى در قم ضعيف و ناچيز است، افزود: وقتى 
يك سرمايه گذار داخلى يا خارجى نمى تواند برق و گاز مورد نياز خود را در شهرك هاى 

صنعتى استان فراهم ببيند، ديگر دليلى براى سرمايه گذارى ندارد.

 توليدكنندگان در محاصره 36 سازمان دولتى
رئيس اتحاديه صادركنندگان اســتان قم هم با تأكيد بر اينكه مشكالت و موانع اصلى 
صادرات اســتانى نيست، گفت: هزينه و قيمت باالى كاالهاى توليدى مشكل نخست 

صادرات بوده كه سبب شده به تبع آن صادرات نيز با مشكالتى رو به رو شود.
حســن آقاجانى افزود: در حال حاضر 36 سازمان و نهاد مختلف انواع و اقسام هزينه ها 
را به توليدكنندگان تحميــل مى كنند كه همه آن ها به افزايش قيمت كاال و خدمات 

منجر مى شود.
رئيس اتحاديه صادركنندگان استان قم با اشاره به برخى خألهاى قانونى در حمايت از 
توليدكننده، تأكيد كرد: در بسيارى از مواد قانونى پاى توليدكننده به دادگاه باز مى شود 
كه همراه با هزينه هاى جانبى اســت بايد خألهاى قانونى موجود به سود توليد و رونق 

صادرات در استان تغيير پيدا كند.
وى با طرح اين مســئله كه نوسانات ارز، بازار بين المللى را ملتهب مى كند، يادآور شد: 
ازجمله مهم ترين عواملى كه خســارت ها و ضربه هاى فــراوان به واحدهاى توليدى و 

توليدكنندگان وارد كرده، نوسانات باالى نرخ ارز است.
آقاجانى اســتهالك ماشــين آالت صنعتى را مورد توجه قــرار داد و گفت: هزينه هاى 
نگهدارى و استهالك ماشين آالت صنعتى در واحدهاى توليدى بسيار باالست، دولت 
بايد ارز دولتى براى نوســازى و بازســازى تجهيزات و ماشين آالت صنعتى در اختيار 

توليدكنندگان قرار دهد تا بخشى از هزينه هاى توليد از اين راه كاهش پيدا كند.
رئيس اتحاديه صادركنندگان استان قم با بيان اينكه كاهش هزينه هاى توليد بايد در 
اولويــت برنامه هاى صنعتى و اقتصادى دولت باشــد، اظهار كرد: تنها راه مقابله با بازار 
كاالهاى چينى در كشور نيز كاهش هزينه هاى توليد است. قانونگذار بايد به دنبال اصالح 
قوانين در زمينه بخش توليد باشد تا كارخانه ها مجبور به پرداخت هزينه هاى سنگين 

به ادارات مختلف نباشند.

صادرات اين استان در 9 ماه گذشته 34 درصد افزايش داشته است

محصوالت قم در راه بازار هاى عراق

عشاير سيستانى 
كه تا پيش از 

خشكيدگى هامون 
از طريق ماهيگيرى، 

پروش دام و 
حصير بافى ارتزاق 
مى كردند، حاال با 
مشكالت معيشتى 

روبه رو هستند 

بــرش

2
سه شنبه   24 بهمن 1396 

 26 جمادى االول 1439 13 فوريه 2018  
سال سى و  يكم  شماره 8621   

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پيامك: 300072305



ســيديحيى مرتضائى   فعاليــت بازار 
تاريخــى و ســنتى تبريز بــه دليل اهميت 
تجارى و اقتصادى و اولويت نخســت بازديد 
گردشــگران داخلى و خارجى در ايام نوروز 
و همزمان بــا رويداد تاريخى «تبريز 2018» 
از ضرورت هــاى مهــم صنعت گردشــگرى 

آذربايجان شرقى است.
هرچند طى ســال هاى اخير به دليل حضور 
گردشــگران داخلى و خارجى در تعطيالت 
نــوروزى اصناف، كســبه و تجار ايــن بازار 
تاريخى از تعطيلى واحدهاى خود خوددارى 
كرده و بر پويايى اين مكان تاريخى افزوده اند، 
اما بسيارى از بازاريان در اين ايام مهم سال، 
از باز كردن واحدهاى تجارى و خدماتى خود 

سر باز مى زنند.
بر اســاس برآوردهــا و تحقيقــات مراجع 
فرهنگى و گردشــگرى در استان آذربايجان 
شرقى، بيشتر از 70 درصد مسافران نوروزى 
و ساير گردشگران داخلى و خارجى نخستين 
تمايل خود را بــراى بازديد از نقاط تاريخى 
و فرهنگــى تبريــز، بازار اين شــهر معرفى 
مى كنند كه متأســفانه اين تمايل شديد به 
دليل تعطيلى اين قديمــى بازار در روزهاى 
اوليه ســال، به يأس و نااميدى تبديل شده 
و فرصتــى طاليى بــراى معرفى مزيت هاى 
فرهنگى، اقتصادى و تجارى اين كهن شــهر 

از دست مى رود.
بــا اينكه طى 6 ســال گذشــته تصميمات 
و تمهيداتى از ســوى مقام هاى اســتانى و 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
آذربايجــان شــرقى براى باز بــودن تمامى 
واحدهاى بازار تبريز اتخاذ شــده اســت، اما 
نتيجــه اى قابل توجه نداشــته و تعطيلى و 
كســادى آن در ايام تعطيالت نوروزى و بى 
تحركى اين مكان مهــم اقتصادى ضربه اى 
جبران ناپذير به صنعت گردشــگرى منطقه 

زده است.

  تسهيل خدمات سفر
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى آذربايجان شرقى يكى از تأكيدات 
تسهيل خدمات ســفر نوروز 97 را توجه به 
اين موضــوع و ادامه فعاليت هاى روزانه بازار 
تاريخى تبريز بيان كرد و گفت: در اين زمينه 
هماهنگى هــاى الزم با معاونت سياســى و 

امنيتى استاندارى براى فعاليت بازار تبريز در 
ايام نوروز انجام شده است.

مرتضى آبدار، نوروز 1397 را به دليل انتخاب 
تبريز به عنوان پايتخت گردشگرى كشورهاى 
اسالمى جهان فرصتى تاريخى براى اين كهن 

شهر دانســت و اظهار كرد: 
رويـــداد مهم تبريز 2018 
بــه واســطه ظرفيت هــاى 
تاريخــى، فرهنگى و هنرى 
نگاهى  مى تواند  اين شــهر، 
تازه تر در ميان گردشــگران 

ترسيم كند.
وى، بازار تاريخى و ســنتى 
از مهم ترين  را يكــى  تبريز 
و  تاريخــى  ظرفيت هــاى 
گردشگرى اين شهر برشمرد 
كه نقش مهمــى در ترويج 
فرهنــگ اجتماعى و هنرى 

تبريز خواهد داشت.
آبدار ادامه داد: بر اين اساس 

تمهيدات و هماهنگى هاى الزم براى فعاليت 
ايــن مكان تاريخــى در ايام نــوروز صورت 

پذيرفته است.
وى بــا بيان اينكه اداره كل ميراث فرهنگى، 

صنايع دســتى و گردشگرى اســتان عالوه 
بر نظارت و ارزيابى تأسيســات گردشــگرى 
اســتان، به عنــوان دبيرخانه دائمى ســتاد 
اجرايى خدمات سفر مســئوليت دو كميته 
اســكان و نيز كميته برنامه ريزى آمار را بر 
عهــده دارد، گفت: در ايام 
تعامل  و  همــكارى  نوروز 
در  مختلف  دســتگاه هاى 
ســتاد  برنامه هاى  اجراى 
«تبريــز  رويــداد  بويــژه 
2018» بسيار مهم بوده و 
و  گردشگران  رضايتمندى 
فراهم  را  نوروزى  مسافران 

خواهد كرد.
آبدار افزود: براى تســهيل 
خدمات گردشــگرى براى 
گردشــگران خارجى، طى 
شده  انجام  هماهنگى هاى 
با بانــك ملى، توريســت 
بانــك  ايــن  كارت هــاى 
تا ســقف 25هزار دالر براى امــور جارى و 
اقتصادى گردشــگران خارجى، صادر خواهد 
شد كه اين امر مى تواند براى بازاريان تبريزى 

نقطه عطفى در مبادالت تجارى باشد.

به گفته وى، فعاليت موزه هــاى آذربايجان 
شــرقى در تعطيالت نــوروزى روزانه در دو 

نوبت صورت مى پذيرد.

  جشن نوروزگاه
سرپرســت معاونــت گردشــگرى اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
آذربايجان شرقى نيز به برگزارى جشن هاى 
«نوروزگاه» در راســتاى معرفى آيين و سنن 
اصيــل آذربايجــان در نوروز 1397 اشــاره 
كرد و گفــت: نوروز 97 فرصتى مغتنم براى 
معرفــى فرهنگ و تاريخ اصيل آذربايجان به 
گردشگران داخلى و خارجى خواهد بود كه 
بازار تاريخى تبريز در اين مسير نقش ممتاز 

و محورى دارد.
فرشاد رستمى اظهار كرد: كميته هاى اجرايى 
ســتاد خدمات ســفر، نظارت بر تأسيسات 
گردشــگرى و ارتقاى كيفيت دفاتر خدمات 
ســفر، ارائه پكيج هــاى گردشــگر ورودى، 
برگزارى نشســت هاى تخصصى انجمن هاى 
فعال در اين حوزه، ابالغ و ارسال دستورعمل 
تشكيل دبيرخانه هاى ستاد خدمات سفر به 
فرمانداران شهرستان ها و برقرارى هماهنگى 
الزم جهت فضاسازى شــهرى با شهردارى 
كالنشهر تبريز را جزو اولويت هاى خود قرار 

داده است.

  نشست با بازاريان
وى با تأكيد بر اينكه نشست هايى با بازاريان 
تبريز براى فعاليت مســتمر بازار تاريخى در 
روزهاى ســال جديد، اظهار كرد: به عنوان 
متولى حوزه گردشگرى موظفيم بازاريان را 
نسبت به ارزش و اهميت تعطيالت نوروزى 
در ابعاد گردشــگرى و فرصت طالئى رويداد 
«تبريــز 2018» آگاه كنيم كــه البته منافع 

اقتصادى آن نيز انكارناپذير است.
رســتمى ابراز اميدوارى كرد، در راســتاى 
پيشــبرد اهداف خدمات ســفر نــوروز 97، 
بازار تاريخى تبريز كه جزو آثار ثبت شــده 
در فهرســت جهانى يونسكو است، برخالف 
ســال هاى گذشــته به پربازديدترين مكان 
تاريخى استان و حتى كشور در نوروز تبديل 
شــود كه اين مهم جز بــا همكارى و تعامل 
اجرايى  با مجموعه هــاى  بازاريــان  نزديك 

محقق نخواهد شد.

��راث ���نگ
  مستندسازى تصويرى خاطرات 
روحانيون در اوايل انقالب آغاز شد

مهر: مســئول دبيرخانه بين المللى يزد حسينيه ايران از 
آغاز مستندســازى تصويرى خاطرات روحانيون و رؤساى 

هيئت هاى مذهبى در اوايل انقالب خبر داد. 
سيدحســن حســينى با بيان اينكه نقش خطبا و مجالس 
مذهبى و هيئت هــا در پيروزى انقالب اســالمى غيرقابل 
انكار اســت، اظهار داشــت: روحانيون و در رأس آن ها امام 
خمينى(ره) و در يزد آيت اهللا صدوقى، نقش بســيار مهمى 
در شكل گيرى نظام مقدس اسالمى و سرنگونى رژيم پهلوى 

ايفا كردند.
وى بيان كرد: همچنين نقش مجالس مذهبى و روحانيون 
كه اعالميه هاى امام راحل را به گوش مردم مى رســاندند، 
مهم و حياتى بود و بســيارى از اين اعالميه ها در مجالس 

عزادارى به گوش مردم رسانده مى شد.
حســينى ادامه داد: هيئت هاى عزادارى هــم در پيروزى 
انقالب نقش بســزايى داشتند به گونه اى كه با علم و پرچم 
خود در تظاهرات اوايل انقالب شــركت مى كردند كه الزم 
است در اين زمينه خاطرات و نقش هاى اين حوزه به گوش 

جوانان برسد.
وى افزود: كار تصويربــردارى از بيش از 30 نفر از آن ها به 
پايان رســيده و در مرحله بعد تدوين مى شود و به صورت 

مستند از شبكه هاى سيما پخش مى شود.
مسئول دبيرخانه بين المللى يزد حسينيه ايران بيان كرد: 
اين خاطرات به صورت مكتوب چاپ مى شود تا همه بتوانند 

از آن ها استفاده كنند.

  اكران فيلم هاى جشنواره رشد در 
املش

رشت- خبرنگار قدس: دبير چهل و هفتمين جشنواره 
فيلم رشد از حضور گســترده دانش آموزان ابتدايى دختر 
و پســر در مدارس روستايى شهرســتان املش در روزهاى 

چهارم و پنجم اين جشنواره خبر داد. 
بــه گفته ترابى در اين روز پنج فيلم تربيتى و آموزشــى با 
عنــوان «پنجره فوالد»، «چهارشــنبه ســورى»، «قولچاخ»، 
«كالس آبــى» و «پدر با افتخار من» بــراى دانش آموزان به 

نمايش در آمد.

فرصت طاليى كه در تعطيالت از دست مى رود 

  موزه كشتى در جويبار راه اندازى فعاليت بازار تاريخى تبريز در ايام نوروز ضرورتى انكار ناپذير
مى شود

جويبار: شهردار جويبار گفت: شهر جويبار به عنوان پايتخت 
كشتى جهان قهرمانان زيادى را به كشور و جهان معرفى كرده 
است و در همين راستا درصدد راه اندازى موزه كشتى در اين 

شهر هستيم. 
علــى يارى با بيــان اينكه قيمت زمين انتخاب شــده موزه 
كشــتى 200 ميليون تومان است كه شــهردارى حويبار با 
كمك خيرين درصدد خريد آن اســت، به ساماندهى جمعه 
بازار سنتى جويبار نيز اشاره كرد و گفت: بيش از 70 درصد 
فروشــندگان اين بازار غير بومى بوده و ساماندهى مناسبى 
در چند ســال اخير در اين بازار سنتى صورت نگرفته است 
كه بنا داريم براى ســال آينده، كارت شناسايى و كارت تردد 
براى بازاريان در نظر گرفته شود و همچنين بايد بيشتربوميان 

منطقه در اين بازار محصوالت خود را ارائه دهند.

  ساخت در چوبى سنتى براى آثار 
تاريخى آران و بيدگل

اصفهان: رئيس اداره ميراث فرهنگى آران و بيدگل از ساخت 
30 در چوبى سنتى براى 9 اثر تاريخى شهرستان با اعتبارى 

افزون بر يك ميليارد و 180ميليون ريال خبر داد.
جواد صديقيان گفت: در راستاى مرمت و بهسازى آثار تاريخى 
شهرستان 30 در چوبى سنتى به  صورت كلندونى، قاب تونيك، 
دو و سه جام شيشه قاب تونيك براى 9 اثر تاريخى آران و  بيدگل 
شامل خانه تاريخى رجبيان، خانه تاريخى ارباب رحيم در شهر 
آران و بيدگل، مســجد على(ع)، مســجد موسى بن جعفر(ع)، 
حوضخانه مسجد جامع و خانه تاريخى ارباب ذبيح اهللا در شهر 
نوش آباد و خانه مرتضوى در شــهر ابوزيد آباد و خانه تاريخى 
حاج ارباب در روستاى على آباد ساخته شده است. آران و بيدگل 
داراى 132 اثر تاريخى، طبيعى و معنوى ثبت شده در فهرست 
آثار ملى كشــور اســت كه زمينه افزايش حضور گردشگران 

داخلى و خارجى را در شهرستان فراهم كرده است.

  پاك سازى بقاياى معمارى صفه 
سرمسجد در مسجدسليمان آغاز شد

اهواز: سرپرســت برنامه پاك ســازى و جمــع آورى بقاياى 
معمارى فروريخته معبد بزرگ و معبد شمال شرقى سرمسجد 
در شهر مسجدسليمان خوزستان گفت: برنامه پاك سازى و 
جمع آورى بقاياى اين معابد كه پيش تر توسط گيرشمن مورد 

كاوش هاى باستان شناسى قرار گرفته بود، اجرا شد.
ميثم حســين زاده افزود: پس از مشخص شدن فضاها و بقاياى 
معمارى، اقدام هاى الزم براى حفاظت و تثبيت وضع موجود و در 

صورت لزوم بازچينى و تكميل بخش هاى فروريخته انجام شد.
وى ادامه داد: صفه تاريخى سرمســجد مشــرف بر شــهر 
مسجدســليمان و در جوار بافت مسكونى محله نصيرآباد در 

سال 1316 ثبت ملى شده است.
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با وجود سيل 
گردشگران، بسيارى 

از بازاريان در 
تعطيالت نوروزى از 
باز كردن واحدهاى 

تجارى شان 
خوددارى مى كنند

بــرش

نيم نــگاه

قدس   اســتان بوشــهر بــه عنــوان يكى از 
قطب هاى توليد خرماى كشور شناخته مى شود و 
بخش قابل توجهى از خرماى كشور در اين استان 

توليد مى شود.
خشكســالى هاى پياپى در سال هاى گذشته و به 
دنبال آن شور شــدن آب، فاصله آبيارى ها را در 
نخليات جنوب كشور طوالنى كرده و اين موضوع 
عالوه بر كاهش محصول موجب شــده تا برخى 
از آفات به هميــن داليل هزاران اصله نخل را در 

بوشهر مورد حمله تخريب قرار دهند.
فعاليت آفات چوبخوار خرما به علت مشــكالتى 
همچون موارد ذكر شــده موجب شده تا بيش از 
1000 اصله نخل در باغات اســتان طى دو سال 
اخير فــرو افتاده و از بين برود و توليد و صادرات 

اين محصول راهبردى با سير نزولى همراه شود.

  كاهش راندمان توليد
نماينده مردم بندرعباس در مجلس با بيان اينكه 
ُمسرى شدن آفت هاى خرما در سايه عدم برنامه 
ريزى دقيق وزارت كشاورزى، اقتصاد خرماداران 
را هدف گرفته اســت، گفت: مركز پژوهش هاى 
وزارت كشاورزى با راهكارهاى كارشناسى به داد 

آفت هاى نخلستان برسد.
احمد مرادى  درباره وضعيت نخلداران اســتان 
هرمزگان اظهار كرد: بــراى رفع آفت هاى خرما 
در اســتان هرمزگان با توجه به تنوع توليد، بايد 
فكرى اساســى با هــدف جلوگيــرى از كاهش 
راندمان توليد خرما بكنيم و اين در حالى اســت 

كه مشكل آفت زدگى به نخيالت 
در اين منطقه بسيار شيوع پيدا 

كرده است.
نماينــده مــردم بندرعباس در 
مجلس شــوراى اسالمى تصريح 
كرد: اســتان هرمــزگان يكى از 
قطب هاى اصلــى توليد خرما در 
ايران در شرايطى است كه تنوع 
توليد خرما در اين منطقه بسيار 
زياد اســت، اما متأسفانه مشكل 
آفت زدگى به نخيــالت در اين 
منطقه بسيار شــيوع پيدا كرده 
امر خســارت هاى جبران  اين  و 
ناپذيرى را به نخلســتان ها وارد 

مى كند.
وى افــزود: اگر فكرى اساســى براى معضل آفت 
خرما در اســتان هرمــزگان نشــود و اعتبارات 
مناسبى براى ريشه كن كردن آفت خرما در نظر 
گرفته نشود، صادرات خرماى با كيفيت هرمزگان 

با مشكل روبه رو مى شود. 
مرادى با بيان اينكه ُمســرى شــدن آفت هاى 
خرما در ســايه عدم برنامه ريزى دقيق وزارت 

كشــاورزى، اقتصــاد خرمــا داران را هــدف 
گرفته اســت، گفت: مركز پژوهش هاى وزارت 
كشــاورزى با راهكارهاى كارشناســى به داد 

آفت هاى نخلستان برسد.
عضو كميسيون انرژى مجلس همچنين يادآورشد: 
موضوع بسته بندى در محصوالت بسيارمهم و در 
زمينه تبليغات نقــش مؤثرى دارد. بنابراين براى 
تداوم صادرات خرما بايد نگاه ويژه به صنايع بسته 

بندى و فرآورى خرما متمركز شود.

  آفت نبود حمايت 
نماينده شهرستان دشتستان در 
مجلس شــوراى اســالمى نيز با 
تأكيد بر لزوم حمايت ويژه دولت 
از نخلــداران، گفت: ايجاد صنايع 
تبديلى خرما و بازار مناسب بايد 

با جديت دنبال شود. 
محمــد باقــر ســعادت درباره 
مشــكالت خرما و نخــل داران 
در اســتان بوشهر اظهار داشت:  
متأسفانه وزارت جهاد كشاورزى 
آن گونــه كــه بايد و شــايد 
نخلداران  از  مناســبى  حمايت 
ندارد و شاهد تعلل و سهل انگارى در اين زمينه 

هستيم.
وى ادامه داد: وزارت كشــاورزى با درك مناسب 
از وضعيت خرما و نخل و كشاورزان فعال در اين 
حوزه بايد با يك برنامه ريزى مناسب، كمك كند 
و براى حل مشــكالت و كمك به كشاورزان وارد 

عمل شود.
نماينده شهرستان دشتستان در مجلس شوراى 

اســالمى خاطرنشــان كرد: خرما يك محصول 
راهبــردى و يك غذاى كامل اســت كه با توجه 
به اهميت غذايى آن بايد بيشــتر مورد توجه قرار 

گيرد.

  نرخ خريد خرما پايين است
وى با انتقــاد از اينكه خرما با قيمت پايينى از 
كشاورز خريدارى مى شود، تصريح كرد: قيمت 
توليد و فــروش خرما تفــاوت چندانى با هم 
ندارنــد و در برخى ســال ها نيز شــاهديم كه 
كشــاورزان با فــروش محصول خــود متضرر 

مى شوند.
ســعادت با تأكيد بر اينكه كشــاورز و نخلداران 
بايد حمايت جدى شــوند، اضافه كرد: دولت بايد 
براى ايجاد صنايع تبديلــى و فرآورى خرما وارد 
عمل شود و همچنين با بازاريابى مناسب و ايجاد 
بازارهاى بين المللى زمينه توســعه صادرات آن را 

فراهم سازد.

 خريد تضمينى سودآور نيست
وى در خصوص قيمــت تضمينى خرما نيز بيان 
كــرد: پيگيرى هاى متعــددى را در زمينه خريد 
تضمينى خرما داشته ايم، ولى انتظار داريم، خرما 
با قيمتى از كشاورزان خريدارى شود كه منفعتى 

براى آن ها داشته باشد.
نماينده شهرستان دشتستان در مجلس شوراى 
اســالمى با بيان اينكه قيمت تعيين شــده براى 
خريــد تضمينــى خرما فقط يك مســكن براى 
كشاورزان است، تصريح كرد: خرما بايد با قيمتى 
از نخلداران خريدارى شود كه براى آن ها سودآور 

باشد.

آفت خشكسالى به جان نخلستان هاى بوشهر افتاد  

دست كشاورزان كوتاه و خرما بر نخيل 
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  20 هزار كارگر ساختمانى خراسان 
رضوى در انتظار بيمه

ايرنا: مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: 20 هزار نفر 
از كارگران ساختمانى اين استان با دارا بودن شرايط اوليه، در 

نوبت بيمه قرار دارند. 
محمد ســنجرى افزود: حدود 160 هزار كارگر ســاختمانى 
در اين اســتان فعاليت دارند كه از اين تعــداد 60 هزار نفر 
بيمه شــده اند و 20 هزار نفر ديگر كه اشــتغال آن ها توسط 
انجمن هاى صنفى كارگران ســاختمانى محرز شده به دليل 

كمبود منابع در انتظار اخذ سهميه براى بيمه شدن هستند.
وى با اشاره به وجود برخى افراد فاقد صالحيت در جمع بيمه 
شــدگان اين صنف اظهار كرد: بتازگى سامانه بيمه كارگران 
ســاختمانى راه اندازى شــده كه هدف آن پااليش، احصا و 
حذف افرادى است كه به صورت غير واقعى از بيمه كارگران 

ساختمانى استفاده مى كنند.
وى گفت: با حــذف افراد فاقد صالحيت از فهرســت بيمه 
شــدگان كارگران ساختمانى، امكان افزوده شدن افراد واجد 

شرايط به اين فهرست فراهم مى شود. 
ســامانه بيمه كارگران ســاختمانى يكى از سامانه هاى زير 
مجموعه ســامانه خدمات رفاهى نظام جمهورى اســالمى 
بــه آدرسwww.samanehrefah.ir اســت و كارگران 
مى توانند با ثبت نام در اين ســامانه از وضعيت اشتغال خود 

مطلع شوند. 

 رشد 76 درصدى صادرات كاال 
از خراسان رضوى به هنگ كنگ

مشهد: رئيس اداره بازرگانى خارجى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوى از رشد 76 درصدى صادرات كاال از 

اين استان به كشور هنگ كنگ خبر داد.
محمدعلى اميرفخريان اظهار كرد: در 9 ماهه ســال جارى 
1558 هزار تن كاال به ارزش 1421 ميليون دالر صادرات از 

استان صورت گرفته است.
وى افزود: در سال هاى اخير، مبادالت تجارى استان و كشور 
هنگ كنگ بسيار چشمگير بوده و در حال حاضر اين كشور 

جزو 5 كشور هدف صادراتى استان قرار گرفته است.
وى خاطرنشان كرد: در 9 ماهه سال جارى 33 هزار تن كاال 
بــه ارزش 37 هزار و 492 دالر از اين اســتان به هنگ كنگ 
صادرات داشته ايم كه نســبت به مدت مشابه سال قبل 76 

درصد رشد داشته است.
فخريــان تأكيد كرد: مهم ترين كاالهاى صادراتى به كشــور 
هنگ كنگ پســته، زعفران به صورت خرد نشــده و ساييده 

نشده و مخمرهاى فعال بوده است.

 30 بقعه متبركه در خراسان شمالى 
بازسازى و مرمت شد 

قدس آنالين: رئيس اداره بهره ورى اقتصادى موقوفات و بقاع 
متبركه اداره كل اوقاف خراسان شمالى گفت: از ابتداى سال 
جارى تاكنون 30 بقعه متبركه با زيربناى 6372 مترمربع و 
بــا هزينه 8 ميليارد و 677 ميليون ريال مرمت و بازســازى 

شده است. 
سيدرضا غياثيان گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون 30 بقعه 
متبركه با زيربناى 6372 مترمربع و با هزينه 8 ميليارد و 677 

ميليون ريال مرمت و بازسازى شده است.
وى افزود: در سال جارى همچنين نسبت به عمران و آبادانى 
20 رقبه و موقوفه با زيربناى 2417 متر مربع و با اعتبار 750 

ميليون ريال اقدام شده است.
وى ادامه داد: در اين مدت ساخت، تكميل، بازسازى و تعمير 
ســرويس بهداشــتى بقاع نيز با زيربناى 755 متر مربع و با 

هزينه 2 ميليارد و 870 ميليون ريال انجام شد.
رئيس اداره بهره ورى اقتصادى موقوفات و بقاع متبركه اداره 
كل اوقاف و امورخيريه خراســان شــمالى گفت: اين ميزان 
هزينه كرد از محل اعتبارات دولتى، درآمدهاى بقاع متبركه و 

كمك هاى مردمى تأمين شده است.
از 165 بقعه متبركه در خراسان شمالى 34 بقعه در فهرست 
آثار اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى قرار 

گرفته است.

 وجود 491 هكتار بافت فرسوده 
در خراسان جنوبى

ايسنا: مديــركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى با اشاره به 
اينكه 491 هكتار بافت فرســوده در سطح اين استان وجود 
دارد، اظهار داشت: 225 هكتار سكونتگاه غيررسمى و 229 
هكتار محدوده تاريخى وجود دارد كه مجموع مســاحت ها 

افزون بر 1317 هكتار است.
مهدى جعفرى، گفت: خراسان جنوبى با 151 هزار كيلومتر 
وســعت داراى جمعيت 862 هزار نفرى اســت و بيش از 9 

درصد وسعت و 96 صدم درصد جمعيت كشور را دارد.

اسفندماه امسال
 ابرها در خراسان جنوبى بارور مى شود 

تسنيم: نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس 
شــوراى اسالمى گفت: اسفند ماه امســال ابرها در خراسان 
جنوبى بارور مى شــود و بنا به طرح پيشنهادى استان براى 
دو طرح آبخيزدارى و آبرســانى 500 ميليون دالر در كشور 

مصوب شده است. 
حجت االسالم ســيد محمدباقر عبادى در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: يكى از مشكالت خراسان جنوبى در زمينه آب 
است كه موضوع انتقال آب به استان مطرح شده چون تأمين 
آب براى شرق كشور، مهم تر از مركز ايران است و امنيت بايد 

در شرق كشور برقرار باشد. 
عبادى با بيان اينكه در زمينه انتقال آب به شرق كشور، وزارت 
نيرو پيگيرى داشته، اما به دليل هزينه هاى زياد، بايد بخش 
خصوصى وارد كار شــود، افــزود: وزارت نيرو مطرح كرده در 
صورت ورود بخش خصوصى 30 درصد كار را تضمينى انجام 

مى دهد و بايد سرمايه گذار در اين زمينه جذب شود. 
رئيس مجمع نمايندگان خراسان جنوبى گفت: بارورى ابرها 
در خراسان جنوبى ســال گذشته در چند مرحله انجام شد 
و امسال هنوز در كشــور بارورى ابرها انجام نشده، اما وزارت 
نيرو مطرح كرده است، اولين گامى كه بارورى ابرها در كشور 
انجام شود، در استان خراسان جنوبى خواهد بود كه پيش بينى 

مى شود از اسفند اين امر رقم بخورد. 
نماينده مردم بيرجند، خوســف و درميان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: آبرسانى به روستاها يكى ديگر از مشكالتى است 
كه در اين زمينه شــرمنده مردم هستيم چون با بودجه هاى 
دولتى نمى توان آبرسانى را رقم زد كه در اين راستا با رئيس 
مجلس شوراى اسالمى ديدار داشتم و مقرر شد، مشكالت را 
به صورت طرح مطرح كنيم تا به رهبرى ارائه شود و در صورت 

صالح ديد، از صندوق توسعه، اعتباراتى ديده شود.

 بازگشايى سينماى كاشمر
پس از 15 سال تعطيلى

ايسنا: شهردار كاشمر از بازگشايى تنها سينماى اين شهر پس 
از گذشت 15 سال تعطيلى خبر داد.

جعفر ســليمانى با بيان اينكه هر چند در گذشته سينما در 
اختيار هالل احمر بوده، اما از 15 سال قبل تعطيل شد، اظهار 
داشــت: متأسفانه سال هاست ســاختمان به حالت فرسوده 
رهاشــده اســت و در اين چند سال هيچ اســتفاده اى از آن 
نمى شود. سليمانى با بيان اينكه تاكنون 300 ميليون تومان 
هزينه شده و براى اتمام كار جهت تهيه تجهيزات، صندلى، 
صوت و نور به 200 ميليون تومان ديگر نياز است، افزود: اگر 
به هر دليلى از سينما استقبال نشود مى توان از اين مكان براى 

برگزارى همايش ها و اجراى تئاتر استفاده كرد.
وى گفت: تالش مى كنيم ســينماى كاشــمر تا پايان سال 

راه اندازى شود.

 افزايش 5 برابرى بهاى خدمات
 آتش نشانى؛ شوراى شهر مخالفت كرد

ايرنا: با موافقت اعضاى شوراى اسالمى شهر مشهد، افزايش 
پنج برابرى بهاى خدمات سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 

شهردارى، مصوب شوراى چهارم، به 9 درصد كاهش يافت. 
در نشست علنى روز گذشته شــوراى اسالمى شهر مشهد، 
اليحه دو فوريتى كنترل بهاى خدمات سازمان آتش نشانى 

و خدمات ايمنى اين شهر بررسى و تصويب شد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر مشهد 
در اين باره گفت: شــهردارى در حال آماده كردن فيش هاى 
عوارض سال 96 است كه با هماهنگى اعضاى شوراى اسالمى 
مشــهد قرار بود اين عوارض نسبت به سال گذشته كاهش 

داشته باشد.
بتول گندمى افزود: شــوراى چهارم مصوبه اى داشــت كه به 
شهردارى اجازه داده مى شد بر اساس ارزش هر منطقه، بهاى 

خدمات آتش نشانى در سال جارى را پنج برابر افزايش دهد.
وى اظهار كرد: براى كنترل افزايش قيمت، اليحه 2 فوريتى 
به شورا ارائه شد تا با جلوگيرى از اجراى مصوبه مزبور، كاهش 

قيمت در فيش هاى سال جارى اعمال شود.
وى گفــت: طبــق اليحــه دو فوريتى به منظــور كمك به 
شهروندان، شــهردارى موظف است از زمان ابالغ اين مصوبه 
بهاى خدمات سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى در سال 
جــارى را با حداكثر 9 درصد افزايش (براســاس آخرين نرخ 
تورم ساالنه بانك مركزى) نسبت به محاسبات سال 1395 از 

موديان دريافت كند.

 آتش نشانى؛ شوراى شهر مخالفت كرد

 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 409038343801

ساخت مجهزترين سالن اسكواش 
كشور در خراسان جنوبى

سد بارزوى شيروان تنها 5 درصد 
ذخيره آب دارد 

بدهى 1040 ميليارد ريالى صنايع 
خراسان شمالى به شركت گاز

فارس: رئيس هيئت اسكواش خراسان جنوبى گفت: بزرگ ترين 
و مجهزترين سالن اسكواش كشور در بيرجند ساخته مى شود.  
على غنى اظهار داشت: اين پروژه با 4 كورت اسكواش استاندارد 
در زيربناى 540 متر مربع در بلوار شهيد ناصرى بيرجند ساخته 
مى شود. او تصريح كرد: براى ساخت مجهزترين سالن اسكواش 
كشور 6 ميليارد ريال اعتبار منظور شده كه اميد است تا خرداد 
ماه 97 مورد بهره بردارى قرار گيرد. وى به تنها كورت اسكواش 
غيراستاندارد بيرجند اشاره كرد و گفت: اين كورت در مجموعه 
ورزشى واليت توسط بخش خصوصى با هزينه كرد بيش از 300 
ميليون ريال ساخته شد كه بتازگى با نصب پاركت چوبى كف 
اين كورت مى تواند محلى براى آموزش و تمرين ورزشــكاران 
باشــد. رئيس هيئت اسكواش خراســان جنوبى ابراز داشت: از 
ابتداى سال جارى اســكواش بازان خراسان جنوبى سه مرحله 
به مســابقات قهرمانى و ليگ كشور اعزام شدند و با درخشش 
ورزشكاران بيرجندى، فرزاد حق خواه در رده سنى زير 9 سال و 
احسان خراشادى زاده در رده زير 11 سال از سوى فدراسيون به 

اردوى آمادگى و مستعدين تيم ملى دعوت شدند.

 فرماندار شــيروان گفت: هم اكنون سد بارزوى اين 
شهرستان 157 هزار نفرى، تنها 5 درصد ذخيره آب 
دارد كه ادامه اين وضعيت بحران كمبود شديد آب را موجب 

خواهد شد. 
امين رضا مرآتى در نشســت شــوراى حفاظــت منابع آب 
شهرستان شــيروان با بيان اينكه بايد رويكرد علمى و جدى 
در بحث كمبود آب داشته باشيم تا دچار بحران هاى اجتماعى، 
محيط زيســت و... نشــويم، اضافه كرد: بايد فرهنگ صحيح 
مصرف آب و صرفه جويى در بين مردم نهادينه شود و مردم از 

شرايط كم آبى بخوبى مطلع شوند.
حجم مخزن ســد بارزوى شيروان 92ميليون متر مكعب آب 
است كه بنا به گفته مسئوالن اكنون اين سد شرايط نامناسب 
دارد و متأثر از خشكسالى ها و كاهش بارندگى ها، پاييز امسال 
از محل اين سدها آب در اختيار كشاورزان قرار نگرفته است. 

مديرعامل شــركت آب منطقه اى خراسان شمالى هم گفت: 
اكنون به علت كاهش چشــمگير بارندگى ها، 74/3 درصد از 

ظرفيت سدهاى استان خالى است.

ايســنا: مديرعامل شركت گاز خراسان شــمالى گفت: اين 
شركت از صنايع استان 1040 ميليارد ريال طلب دارد. 

حسن ميربلوكى افزود: هم اكنون در سطح استان، پتروشيمى 
490 ميليــارد ريال، آمــوزش و پــرورش 20 ميليارد ريال، 
كارخانه سيمان 35 ميليارد ريال و آلومينا جاجرم 44 ميليارد 
ريال و كارخانه قند نيز 32 ميليارد ريال به اين شركت بدهكار 
هستند. وى ادامه داد: بيشترين بدهى در قالب 490 ميليارد 
ريال مربوط به مجتمع پتروشــيمى بــوده، اين بدهى بابت 
اختالف حساب هاست كه اميدواريم به زودى تعيين تكليف 
شود. ميربلوكى يادآورشد: صنايع و بخش خانگى و تجارى بايد 
با پرداخت به موقع بهاى گاز مصرفى خود اين شــركت را در 

ارائه خدمات بيشتر به روستاييان يارى كنند. 
وى با اشــاره به افزايش 10 درصــدى مصرف گاز در بخش 
صنايع، افزود: خوشبختانه مصرف گاز در اين ايام در استان به 
طور كامل تحت كنترل بوده و مردم به خوبى همكارى كردند 
و اين در حالى است كه طى سال جارى تعداد مشتركان گاز 

در استان نيز سه درصد افزايش داشته است. 

قدس از نتيجه بده بستان برخى پزشكان مشهدى گزارش مى دهد

بيمار به دوشى خانواده ها در كوچه و خيابان 
هاشم رســائى فر بى گمان براى شما هم 
پيش آمده كه با مراجعه به پزشك پس از ويزيت 
شــدن، براى تشــخيص بهتر بيمارى، پزشك 
مربوط از شما خواسته است تا آزمايش بدهيد 
يا عكــس راديولوژى بگيريد. تا اينجاى كار كه 
همه چيز طبيعى و حرفه اى به نظر مى رسد، اما 
آنچه مراجعه به آزمايشگاه يا راديولوژى را جالب 
توجه مى كند، اصرار برخى پزشكان براى رجوع 
به آزمايشگاه هايى خاص يا مراكز تصويربردارى 
مورد نظر خودشان است! گرچه اصرار پزشكان 
به اين امر، با اين پاسخ كه مراكزى كه با آن ها 
كار مى كنيم، از سيستم و دستگاه هاى پيشرفته 
برخوردارند و اين بر تشــخيص ما تأثير دارد؛ 
اما به فرض اينكه اين مورد هم درســت باشد، 
اجبارى نبايد وجود داشــته باشد كه بيمار به 
همان مراكزى مراجعه كند كه پزشك معالجش 

تأكيد كرده است.

 نان به هم قرض دادن پزشكان
يكى از شهروندان با گاليه از روندى كه برخى 
پزشــكان در مشخص كردن مراكز خاص براى 
گرفتن خدمات آزمايشگاهى و راديولوژى و غيره 
در آن دارند، مى گويد: برخى پزشكان در اينكه 
حتماً بيمارشــان به مركزى كه آن ها مشخص 
كرده اند، مراجعه كند، چنــان اصرار دارند كه 
آدم مشكوك مى شــود چه ارتباطى مى تواند 
بين اين پزشك و آن مركز وجود داشته باشد. 
وى مى افزايد: خودم اين موضوع را شاهد بودم 
كه پزشــكى بيمارش را مجبور كرده بود براى 
گرفتن آزمايش، به آزمايشــگاهى كه مد نظر 
اوست، برود؛ در حالى كه در طبقه پايين همان 
ساختمان پزشــكان، آزمايشگاه وجود داشت و 
خيلى راحت بيمار مى توانست با مراجعه به آنجا، 

آزمايش هاى مورد نياز را انجام دهد.

 بيماربه دوشى مردم
فــرد ديگرى در تماس بــا تحريريه قدس، با 
گاليه از جريانى كه بين جامعه پزشــكى راه 
افتاده اســت، به خبرنگار ما مى گويد: تا پيش 

از اين ما تصــور مى كرديم 
حرفه طبابت جدا از ســاير 
حرفه هاســت و حداقل در 
اين حيطه ســفارش و زد و 

بند وجود ندارد.
او در خصوص مشــكلى كه 
برايــش پيش آمده اســت، 
مى افزايد: من پدر پيرى دارم 
كه مشكالت جسمى زيادى 
دارد و چند وقت پيش دچار 
اســتخوان لگن  شكستگى 
شد كه با اين شرايط مجبور 
هستيم با مشقت زيادى او 
را جا به جا كنيم. وقتى اين 

حادثه برايش اتفاق افتاد، او را به بيمارســتان 
منتقل كرديم و چند روزى بســترى بود كه 
قبل از ترخيص، پزشك معالجش به ما گفت 
چند وقــت ديگر براى ويزيت مجدد به مطب 
من بياييد؛ طبق گفته پزشك، پدرم را به مطب 
پزشــك برديم؛ مطبى كه در طبقه دوم بود و 

ما مجبور بوديم پدرمان را با 
سختى به آنجا ببريم؛ وقتى 
نوبت ويزيت شد، دكتر گفت: 
براى اينكه شــرايط پدرتان 
مشخص شــود، بايد از محل 
شكســتگى عكس بگيريد و 
بعد شــروع كرد به توضيح 
دادن كه به فالن مركز برويد 
و آنجا عكس بگيريد؛ من فقط 
عكس اين مركز را قبول دارم.

ما كه با مشــقت پدرمان را 
به مطب رســانده بوديم، به 
دكتــر گفتيم موقــع آمدن 
در همســايگى شــما مركز 
راديولوژى را ديديم كه مى شود آنجا عكس ها 
را گرفــت، كه دكتر در هميــن لحظه گفت 
اگرمن پزشك هستم بايد به شما بگويم فقط 
عكس اين مركزى كه گفتم برايم مالك است 
و عكس جاى ديگر برايم كارايى ندارد. ما هم 
مجبور بوديم پدر را هر طور شده به همان مركز 

ببريم و عكســى را كه دكتر گفته بود، تهيه 
كنيم. وقتى به آنجا رسيديم بيماران ديگرى 
را آنجا ديديم كه آن ها نيز به نوعى به توصيه 

پزشكانشان به آن مركز فرستاده شده بودند.
وى ادامه مى دهد: راســت و دروغش به عهده 
همان بنده خدايى كه اين جمله را گفت، اما او 
مى گفت پزشكانى كه با اين مركز كار مى كنند 
بــه نوعى هر از چندگاهى به واســطه اهداى 
هديه هايى كه اغلب سكه و... است، مورد تقدير 

از سوى مسئول اين مركز قرار مى گيرند!
موارد مشــابه زيادى در حيطــه موضوع اين 
گزارش طى تماس با تحريريه اعالم شده است 
كه مراكز ديگر از جمله البراتوارهاى ســاخت 
دندان مصنوعى، عينك سازى ها، البراتورهاى 
ســاخت پروتز اندام، مانند دســت، پا و غيره 
وحتى فروشــگاه هاى وسايل توان بخشى را نيز 
شامل مى شد كه بيماران هر كدام به نوعى براى 
گرفتن خدمات به ســمت و سوى آن ها سوق 
داده شــده اند و متاسفانه پزشكان معالج آن ها 

تأكيد داشتند از مراكز خاصى خدمات بگيرند.

فرماندار ويژه:

طبس دچار كمبودهاى درمانى است

گزارش

ايرنا: فرماندار ويژه طبس گفت: در اورژانس 
طبس با كمبودهاى زيادى از جمله كمبود 
تخت روبه رو هســتيم؛ قول هاى خوبى هم 
داده شده است، اما انتظار داريم دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند وضعيت طبس را به صورت 

ويژه ببيند.
ســيدمهدى طالئى مقدم ديروز در حاشيه 
عيادت از مصدومان حادثه واژگونى اتوبوس در 
محور ديهوك - فردوس در جمع خبرنگاران 
افزود: آنچه در حد توان بيمارستان و كاركنان 
شبكه بهداشــت و درمان طبس بوده، انجام 
داده اند، اما واقعيت اين اســت كه امكانات و 
تجهيزات نه تنها در شأن مردم طبس بلكه 

در شأن مردم استان و كشور نيست.
وى گفت: راه هاى مواصالتى مركز كشــور از 
شهرستان طبس مى گذرد و اين شهرستان 
در چهارراه مواصالتى قرار دارد و بيمارستان 
طبس فقط براى اين شهرستان نيست؛ وقتى 
6 ميليون مسافر و گردشگر در سال در طبس 

داريم، بايد جمعيت را 6 ميليونى ببينيم.
وى گفــت: يــك ماه اســت كه دســتگاه 

سى تى اسكن بيمارســتان طبس سوخته 
اســت؛ مصدومى كه به سى تى اسكن نياز 

دارد، بايد چه كارى انجام دهد.
طالئى مقدم از مســئوالن دانشــگاه علوم 
پزشكى خواست كه اين موضوعات را به جد 

پيگيرى كنند.

او گفت: در تماسى كه با رئيس دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند داشتم، قول دادند موضوعات 
طبس را پيگيرى كنند تا شاهد آغاز عمليات 
اجرايى پلى كلينيك طبس باشيم. اگر مجوز 
بيمارستان 200 تختخوابى را به ما بدهند ما 

خودمان ساخت آن را شروع مى كنيم.

وى گفت: اميدواريم، دســتگاه ام آر اى و سى 
تى اســكن كه قــول آن را داده اند، زودتر به 

شهرستان طبس منتقل شود.
سرپرست شبكه بهداشت و درمان طبس نيز 
گفت: با توجه به اينكه تعدادى از مصدومان از 
ناحيه سر ضربه ديده اند، نياز به سى تى اسكن 
است تا وضعيت سالمتى آن ها مشخص شود.
وحيدرضا گازرانى افزود: پيگيرى هاى مجدانه 
در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند انجام شده 
تا هرچه سريع تر دستگاه سى تى اسكن در 
طبس نصب شود. وى تصريح كرد: بيمارانى 
كه نياز به ســى تى اسكن دارند، با بالگرد به 

مركز استان منتقل مى شوند.
بــر اثر واژگونى اتوبوس كه بامــداد ديروز از 
گچســاران در كهگيلويه و بويراحمد راهى 
مشهد و حامل مسافران زن بود، 9 نفر جان 

باختند و 36 نفر مصدوم شدند. 
شهرستان طبس با 75 هزار نفر جمعيت، 57 
هزار كيلومتر مربع مســاحت دارد و از آن با 
عنوان پهناورترين شهرستان خراسان جنوبى 

و ايران از نظر مساحت ياد مى شود.

اجبارى نبايد وجود 
داشته باشد كه بيمار 

به همان مراكزى 
مراجعه كند كه 

پزشك معالجش 
تأكيد كرده است

بــرش
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