
نقض حرمت بقعه امامزاده ابراهيم(ع) در حريم تخت جمشيد كاالى قاچاق كركره توليدكنندگان را پايين مى كشد
شايعه رويش يك شبه بقعه امامزاده چقدر صحت دارد؟ جوالن قاچاقچيان در بازار اصفهان 

ايرنا  اعالم وجــود بقعه امامــزاده اى در 
همســايگى تخت جمشــيد ايــن روزها به 
سوژه برخى رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى 
تبديل شــده و نسبت به قدمت و شجره اين 
امامزاده و نقض حريم تخت جمشيد شايعه ها 
و ترديدهايى مطرح شده است. وقتى از شهر 

مرودشت به سمت ...

اصفهان  اصفهــان اين روزهــا، آخرين 
روزهاى سالى است كه قرار بود همه  ما الگوى 
«اقتصاد مقاومتــى» را به برنامه زندگى مان 
اضافه كــرده و به افزايش توليد و اشــتغال 
جوانــان كمك كنيم، اما وقتــى در كوچه و 
بازار قدم مى زنيم و ســر در مغازه ها و پشت 
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شيرينى توليد عسل به كام 
بهره برداران خمين نيست

ايرنا: زنبوردارى از مشاغل زيربخش كشاورزى است 
كه با حساســيت و زحمات زيادى همراه اســت، اما 
در ســال هاى اخير با چالش هايى روبه رو شــده كه 
شــيرينى توليد محصول را از كارآفرينان فعال اين 

حوزه گرفته است.
زنبوردارى پيشــه اى اســت كه مى توانــد با وجود 
كمترين ميزان مصرف ارز، بيشــترين بازده و سود 
را با تكيه بر منابع داخلى نصيب اقتصاد كشــور كند 
و شهرســتان خمين نيز به عنوان يكى از قطب هاى 
مهم توليد فرآورى عســل ظرفيت هاى زيادى را در 
اين رشــته دارد اما، بايد چالش هاى پيش روى آن 

بررسى و رفع شود.
شهرســتان خمين در جنــوب اســتان مركزى از 
قطب هــاى مهم در توليد و فرآورى عســل كشــور 
محسوب مى شود، به گونه اى كه از نظر كيفيت رتبه 
اول را در استان مركزى و استان هاى همجوار به خود 

اختصاص داده است.
گلوكز موجود در عســل توليــدى خمين با ارزيابى 
در آزمايشگاه هاى واحدهاى فرآورى، كمتر از چهار 
درصــد و رطوبت آن نيز كمتر از 18 درصد اســت 
كه اين امر نشــانه كيفيت و مرغوبيت اين محصول 
است كه در بازار داخلى و خارجى به عنوان يك برند 

شناخته مى شود.
خشكســالى، كمبود گل وگيــاه، پديده گرد و غبار، 
كاهش نقدينگى، نبود تســهيالت بانكى مناســب، 
فقدان كارشــناس فنى براى تشخيص بيمارى، نبود 
بازاريابى منســجم، هزينه هاى گــزاف حمل و نقل، 
كميابــى داروها و ورود عســل هاى تقلبــى به بازار 
سبب شده پيشه ســودآور زنبوردارى در خمين در 

سراشيبى قرار گيرد.
مدير جهاد كشاورى خمين با تأييد وجود عسل هاى 
تقلبى و بى كيفيت در بازار، گفت: تاكنون مشخص 
نشــده عســل هاى تقلبى توسط چه كســانى وارد 
چرخه توزيع و مصرف كشــور مى شــود و مى طلبد 
دستگاه هاى متولى نظارت بيشترى را در اين زمينه 

اعمال كنند.
احمــد رضا جعفرى افــزود: داروهاى زنبور عســل 
كمياب و گران هستند و اين مسئله به طور مستقيم 

در كنترل بيمارى هاى زنبورها مشكل آفرين است.
وى ادامــه داد: بى بهره بودن زنبورداران از اطالعات 
روز از ديگر مشــكالت پرورش زنبور در خمين است 
كه براى رفع ايــن معضل آموزش فنى با هماهنگى 

ترويج استان در دستور كار قرار دارد.

حل معضل ريزگردها 
در خوزستان 10 سال زمان نياز دارد

اهواز: رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس 
شوراى اســالمى گفت: اگر از امروز با اهتمام جدى و 
تخصيص بودجه كامل كار را آغاز كنيم معضل گرد و 
غبار خوزستان در خوشبينانه ترين حالت طى 10 سال 

آينده برطرف خواهد شد.
عباس پاپى زاده يكى از علت هاى گسترش كانون هاى 
گرد و غبار در سال هاى اخير را بى توجهى دولت ها در 
سال هاى متوالى عنوان كرد و گفت: اكنون 23 استان 

كشور درگير اين پديده هستند.
وى خاطرنشــان كرد: قرار است امسال 19 هزار هكتار 
عمليات نهالكارى در اراضى جنوب شــرق اهواز اجرا 
شود، اما اين رقم در مقايسه با وسعت 350 هزار هكتار 

بيابان هاى جنوب شرق قابل مقايسه نيست.
پاپى زاده با بيان اينكه تأثير كاشت نهال در پنج سال 
آينده مشخص مى شــود؛ افزود: گسترش بيابان ها در 
استان خوزستان نتيجه مديريت غلط آب و دخالت در 

محيط زيست است.
وى افزود: در نتيجه كج سليقگى برخى دستگاه ها در 
حوزه آب، امروز خوزســتان درگيــر بحران گرد وغبار 
اســت. وى گفت: يكى از پيشــنهادهاى ما برگزارى 
جلسات هيئت دولت در روزهاى خاكى در خوزستان 
است، زيرا اين امر سبب مى شود مسئوالن از نزديك با 

مشكالت مردم آشنا شوند.
پاپى زاده خاطرنشــان كرد: ســازمان ملل در ســال 
2002 در گزارشــى اعالم كرد، پــس از فاجعه از بين 
رفتن جنگل هاى آمازون و خشك شدن درياچه آرال، 
يك فاجعه زيســت محيطى در جنوب غرب ايران رخ 
مى دهد، اما مســئوالن وقت نســبت به اين هشدارها 

بى توجه بودند.
پاپــى زاده با رد آبگيرى 70درصدى تاالب هورالعظيم 
افزود: دو ســوم اين تاالب در كشور عراق قرار دارد كه 
به طور كامل خشــك اســت و از يك سوم تاالبى هم 
كه در خوزســتان وجود دارد، تنها 10 درصد آبگيرى 

شده است.
وى تصريح كرد: استان خوزستان با كمبود 1/2 ميليارد 
متر مكعبى آب روبه روست كه اگر حجم باالى آب از 
رودخانه هاى استان برداشت نمى شد، امروز شاهد اين 

بحران ها در خوزستان نبوديم.
رئيس مجمع نمايندگان خوزستان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: حدود 80 درصد درآمدهاى نفتى كشور 
از استان خوزســتان تأمين مى شود، به همين جهت 
درخواست ما اختصاص درآمد چند روز فروش نفت به 

رفع مشكل گرد وغبار در خوزستان است.

 راضيه كشــاورز اصفهان اين روزها، 
آخرين روزهاى سالى اســت كه قرار بود 
همه  ما الگــوى «اقتصاد مقاومتــى» را به برنامه 
زندگى مان اضافه كرده و به افزايش توليد و اشتغال 
جوانان كمك كنيم، اما وقتى در كوچه و بازار قدم 
مى زنيم و ســر در مغازه ها و پشت ويترين ها تعدد 
مارك هاى خارجى را مى بينيــم، تازه مى فهميم 
چقدر زندگى ما خالى از اقتصاد مقاومتى اســت، 
بخصوص وقتى متوجه مى شويم ساالنه 200 هزار 

تن پوشاك قاچاق به كشور وارد مى شود. 
حدود 700 سال پيش نساجى اصفهان بازار پارچه 
دنيا را تأمين مى كــرد، اما اكنون اجناس تركى و 
چينى وارد بازار شــده و صنعت و اشتغال شهر و 

كشورمان را رو به زوال كشانده است.
مسئوالن بارها اعالم كرده اند، واردات هر 9 كاالى 
خارجى به كشــور، ســبب بيكار شدن يك جوان 
ايرانى مى شود و اين اتفاق ضربه اى به پيكره توليد و 

اشتغال كشور وارد مى كند.

 مارك هاى دلنشين
يكى از فروشــندگان پوشــاك شــهر اصفهان به 
خبرنگار ما مى گويد: گرانى جنس ايرانى نسبت به 
مشابه جنس ترك يكى از داليلى است كه موجب 

جذابيت ورود جنس قاچاق مى شود.
على مسعودى اظهارمى كند: مردم بيشتر به خريد 
جنس هــاى خارجى اهميت مى دهنــد، در واقع 
پوشيدن لباس هاى به اصطالح «مارك» براى مردم 
دلنشين تر است، مردم حاضر هستند مبلغ زيادى 
را براى خريد يك پيراهن يا شلوار پرداخت كنند، 

فقط به شرط آنكه مارك باشد.
فروشــنده يكى از مغازه هاى پاســاژ سپاهان نيز 
تصريح مى كند: اجنــاس خارجى زيادى در مغازه 
دارم، امــا پــس از ديدن چند كليــپ درباره آمار 
بيكارى جوانان كه به واسطه واردات كاالها به كشور 
اتفاق افتاده اســت، تصميم گرفتم وقتى اجناس 
موجود در مغــازه ام فروش رفــت، ديگر اجناس 

خارجى خريد نكنم.
عباس يارمحمــدى تأكيد مى كنــد: البته مردم 
ما فرهنگ اســتفاده از جنس ايرانى را ندارند و با 
اينكه دوخت توليدات داخلى بسيار با كيفيت تر از 
اجناس خارجى است، بازهم نسبت به خريد اجناس 

خارجى اقبال نشان مى دهند.

 قاچاق پوشاك سازمان يافته نداريم! 
مدير كل گمرك استان اصفهان هم با بيان اينكه 
آمار قاچاق پوشاك بايد توسط ستاد قاچاق استان 
منتشر شــود، به خبرنگار قدس آنالين مى گويد: 
گمرك اصفهان به عنوان سازمان كشف كننده در 
ارتباط با پرونده هاى قاچاقى كه از ساير سازمان ها 
تحويل گمرك مى شــود، به عنــوان مأمور وصول 

دولت وظايفى دارد.
اســداهللا احمدى ونهــرى مى افزايــد: در 6 ماهه 

نخست سال جارى 1083 فقره پرونده كه توسط 
سازمان هاى كاشف كشف شده براى بررسى اسناد 
به گمرك ارســال شــده كه از اين شمار، پوشاك 

بيشترين حجم را به خود اختصاص داده بود.
وى با تأكيد بر اينكــه در محدوده قلمرو گمركى 
اصفهــان قاچاق ســازمان يافته پوشــاك وجود 
ندارد، اظهار مى كند: ممكن اســت يك تا دو مورد 
محموله هاى پوشاك به صورت قانونى وارد شود و 
از اسناد آن براى رفع ظن پوشاك قاچاق استفاده 
شود، اما در محدوده قلمرو گمركى، تنها مسئول 
كشف كاالهايى كه وارد استان مى شود، ما هستيم.

مدير كل گمرك استان اصفهان تصريح مى كند: در 
گمرك اصفهان واردات پوشاك نداريم، چون بيشتر 
آن ها از مرزهاى دريايى و زمينى كشور، همچنين 

به واسطه كولبران وارد مى شود.
وى معتقد اســت: هر چه عرصــه را در گمركات 
تنگ تر و تجهيزات بازرسى پيشرفته باشد، وقتى 
تقاضا براى خريد اجنــاس خارجى در بازار داخل 
وجــود دارد، به هر نحوى كاال وارد مى شــود، زيرا 
مرزهاى كشور بسيار گسترده است و نمى توان تمام 

آن ها را كنترل كرد.

 توقيف بيش از 50 كانتينر پوشاك قاچاق
جانشــين فرماندهى انتظامى اصفهــان از توقيف 
بيش از 50 كانتينر كه به صورت قاچاق وارد استان 
اصفهان شده بودند، خبر داده و مى گويد: كاالهاى 
قاچاق پوشاك كه در بازار وجود دارد، همان طور كه 
از نام آن ها پيداست به صورت قاچاق وارد و برخى از 
آن ها در گلوگاه هاى ايست و بازرسى استان كشف 

و ضبط مى شود.
ســرهنگ حســين حســين زاده در واكنش به 
اظهارنظر مديركل گمرك استان اصفهان مبنى بر 
بازرسى تمام كانتينرها در گمرك، تصريح مى كند: 

كنترل تك تك كانتينرها كه برخى تا سقف كاالى 
قاچاق دارند، با نيروى فعلى و امكانات حاضر امكان 

ناپذير است.
وى با بيان اينكه پوشاك غيرايرانى بازار اصفهان با 
كانتينرهاى 40 فوتى وارد اســتان مى شود، تاكيد 
مى كند: اگر نهايت تجهيزات و امكانات در گمركات 
باشد و تمام بازرسى ها نيز انجام شود، تا وقتى مردم 
نسبت به خريد اجناس خارجى اقبال نشان دهند، 

باز هم شاهد ورود كاالهاى قاچاق خواهيم بود.
جانشين فرماندهى انتظامى اصفهان، درباره انتخاب 
اجناس خارجى توســط مردم مى افزايد: تا وقتى 
هموطن ما به دنبال جنس ترك و كره اى اســت، 

قاچاقچى جنس خارجى را وارد مى كند.
وى در خصوص بازرســى پليس در ايستگاه هاى 
ورودى استان، اظهارمى كند: از گلوگاه هاى نايين و 
شهرضا روزانه 6000 دستگاه كاميون عبور مى كند 
و امكان بازرسى تمام آن ها وجود ندارد، زيرا ترافيك 
سنگينى در جاده براى ساير خودروهاى عبورى به 

وجود مى آيد.
ســرهنگ حســين زاده ادامه مى دهد: امسال در 
استان اصفهان كشــفيات كاالى قاچاق از جمله 
پوشاك، برنج، گوشى تلفن همراه و غيره 35 درصد 

نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

 اجناس قاچاق در واحدهاى صنفى بدون پروانه 
به گفته مدير بازرســى و نظارت اصناف اســتان 
اصفهان، هم اكنون بازرســى ها از اصناف به طور 
مرتب در دو نوبت كارى انجام و در مناســبت هاى 
خاصى همچون ايام نوروز، فصل بازگشايى مدارس 
و ايام ماه مبارك رمضان فعاليت بازرســى در سه 

نوبت انجام مى شود.
جواد محمدى فشاركى به قدس آنالين مى گويد: 
در شهر اصفهان 101 بازرس كل صنوف را بازرسى 

مى كنند، البته بازرسان افتخارى نيز به اين فرايند 
كمك مى كنند، اما طبق استاندارد هر 500 واحد 
صنفى بايد يك بازرس داشته باشد، بر اين اساس 
در اصفهان با كمبود بيش از 150 بازرس مواجهيم، 
زيرا بيش از 130 هزار واحد صنفى در شهر هستند 

و بايد نظارت بر فعاليت آن ها انجام شود.
وى در پاسخ به اين پرسش كه با اين همه بازرسى 
دليل وجــود اجناس قاچــاق در مغازه ها آن هم 
با حجم گســترده اى كه همه شــاهد آن هستند، 
چيست؟ اظهار مى كند: بررســى هاى انجام شده 
نشــان مى دهد68 درصد پوشــاك بازار اصفهان 
ايرانــى و 32 درصد خارجى اســت، از 32 درصد 
جنس خارجى موجود در بازار اصفهان 98 درصد 
آن ها قاچاق اســت، جنس قاچاق را نيز قاچاقچى 
وارد مى كند، معتقدم قاچاق اين كاالها در كشــور 
سازمان يافته اســت، قاچاق سازمان يافته حجم 
كمــى ندارد و كاالى زيادى را از مبادى غيرقانونى 

وارد كشور مى كند.
مدير بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با بيان 
اينكه بيشتر واحدهاى صنفى كه كاالهاى قاچاق 
خارجى عرضه مى كنند، فاقد پروانه كسب هستند، 
تصريح مى كند: در شهر اصفهان بيش از 26 هزار 
واحد صنفى بدون پروانه در همه صنوف شناسايى 
شده اند كه اخطارهاى الزم به آن ها داده شده است، 
بســيارى از آن ها با مراجعه به اتحاديه نسبت به 
تشكيل پرونده و سير مراحل قانونى جهت دريافت 

پروانه كسب اقدام كرده اند.
وى تأكيد مى كند: در بين اجناس قاچاق، پوشاك 
نامتعــارف نيــز در برخى فروشــگاه ها به فروش 
مى رســد، از اين رو جلساتى را با اتحاديه پوشاك، 
پليس اماكن و ستاد امر به معروف براى برخورد با 
فروشندگان اين پوشاك برگزار و شمار قابل توجهى 

از آن ها جمع آورى شدند.

جوالن قاچاقچيان در بازار اصفهان 

كاالى قاچاق كركره توليدكنندگان را پايين مى كشد
��ر��ر
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انتظار راه اندازى پتروشيمى گلستان 11 ساله شد
عرضه  100 هزار عنوان 

كتاب در نمايشگاه 
بين المللى «كتاب دين»

.......صفحه 2

بالتكليفى 95 هزار سهامدار

.......صفحه 2 

در گفت وگو با قائم مقام مديرعامل آب 
منطقه اى خراسان رضوى اعالم شد

علت قطع انتقال 
آب از سد دوستى 

به مشـهد

فارس مديرعامل مؤسسه فرهنگى خرد وحيانى گفت: 100 
هزار عنوان كتاب در نمايشگاه «كتاب دين» وجود دارد كه 20 
هزار عنوان توسط ناشران خارجى و 80 هزار عنوان كتاب نيز 
توسط ناشران داخلى عرضه مى شود.حجت االسالم والمسلمين 
ســيد محمد كاظم شمس با اشاره به برگزارى پنجمين دوره 
نمايشــگاه كتاب دين در اســتان قم اظهار كرد: نمايشــگاه 

بين المللى كتاب دين ...

ايسنا  قائــم مقام مديرعامل آب منطقه اى خراسان رضوى 
علت قطع انتقال آب از ســد دوســتى به مشهد را تعميرات 

دوره اى خطوط انتقال آب عنوان كرد...

سرنوشت پرندگان مهاجر 
در تاالب هاى خوزستان 

مهاجرانى كه 
رنگ مهمان نوازى 

را نمى بينند
 پل سفيد اهواز اين روزها حال و هواى زيبايى 
دارد. به يمن ورود پرنده هاى مهاجر؛ اما اين همه 
مالحت وقتى تلخ مى شــود كه اسلحه يك شكارچى، 
پرنده اى را هدف مى گيرد كه اين درست خالف ذهنيت 
ما، درباره مردم خوزســتان اســت؛ مردم مهمان نواز 
جنوب! زمستان كه مى شود، آسمان اهواز به لطف پرواز 
پرندگان مهاجر ديدنى اســت. سرت را كه باال بگيرى، 
چرخش بال هاى زيباى آن ها نمايشــى از قدرت خالق 
هستى اســت در ســرزمينى كه به لطف آفريدگارش 
مأمنى است براى فرار از سرماى كشورهاى همسايه. پل 
ســفيد اهواز اين روزها حال و هواى زيبايى دارد براى 
كسانى كه طبيعت را مى فهمند و سوژه نابى است براى 

عكاسان خالقى كه در پى شكار شگفتى هاى خلقتند.
اما اين همه مالحت وقتى تلخ مى شود كه اسلحه يك 
شــكارچى، پرنده اى را هدف مى گيــرد و تصور كنيد، 
موجود زنده اى را كه كيلومترهــا راه به اميد رهايى از 

.......صفحه 2 مرگ پيموده است ...
.......صفحه 4



  عرضه 100 هزار عنوان كتاب 
در نمايشگاه بين المللى «كتاب دين»

فارس: مديرعامل مؤسسه فرهنگى خرد وحيانى گفت: 100 
هزار عنوان كتاب در نمايشــگاه «كتاب دين» وجود دارد كه 
20 هزار عنوان توسط ناشران خارجى و 80 هزار عنوان كتاب 

نيز توسط ناشران داخلى عرضه مى شود.
حجت االســالم والمسلمين ســيد محمد كاظم شمس 
با اشــاره به برگزارى پنجمين دوره نمايشگاه كتاب دين 
در اســتان قم اظهار كرد: نمايشگاه بين المللى كتاب دين 
يك نمايشــگاه تخصصى در حوزه دين است كه با حضور 
ناشــران داخلى و خارجى و با گستردگى بيشترى نسبت 
به موضوعات ديگر و در زمينه هاى كالم، قرآن، حديث و... 

برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه حضور ناشــران خارجــى و بين المللى در 
نمايشگاه «كتاب دين» بسيار ارزشمند است، ادامه داد: يكى 
از مســائلى كه در نمايشگاه كتاب دين به دنبال آن هستيم، 
ايجاد نمايشــگاه هاى تخصصى موضوعى است تا به عنوان 
مثال در اين نمايشــگاه به حوزه كودك، خانواده، كتاب هاى 
دانشگاهى و... پرداخته شود، زيرا اين موضوعات نيز مخاطب 

خاص و ويژه خود را دارد.
وى گفت: با ايجاد دبيرخانه دائمى نمايشگاه كتاب به دنبال 
اين هستيم تا خلل ها و ضعف ها را جبران كنيم و اين نمايشگاه 
را به جايگاه اصلى خود برسانيم؛ تا جايى كه اين نمايشگاه در 

تقويم نمايشگاهى بين المللى گنجانده شود.

  قطع برق 13 روستاى ريگان كرمان
ايرنا: توفان شن به همراه ريزگردها كه ريگان در شرق استان 
كرمان را در برگرفت موجب قطع برق 13روستا و محاصره 50 

روستاى اين شهرستان شد.
فرماندار ريگان گفت: عالوه بر بســته شــدن اغلب راه هاى 
روستايى و قطع برق، دستگاه پايش غلظت ريزگردهاى اين 

شهرستان هم از كار افتاد.
امين باقرى با اشاره به اينكه غلظت ريزگردها تعطيلى مدارس 
را نيز در پى داشــت، افزود: روز چهارشــنبه 13 نفر به علت 

مشكالت تنفسى راهى مراكز درمانى شدند.
وى گفت: توفان شن به همراه ريزگردها عالوه بر كاهش ديد 
افقى و كندى تردد در جاده ها، خســارت بسيارى به فضاى 

سبز شهرى، مزارع و باغ ها وارد كرد.

  نبود جاده مناسب از مشكالت مناطق 
محروم چهارمحال و بختيارى است

شهركرد: نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى گفت: 
نبود جاده مناسب يكى از مسائل كليدى و مشكالت اساسى 

مناطق محروم است.
حجت االسالم محمدعلى نكونام در جلسه بررسى محروميت 
ســه منطقه موگويى، بازفت و ديناران اظهــار كرد: بتازگى 
گزارشــى از محروميت دو روستاى موگويى و بازفت به دفتر 
مقام معظم رهبرى فرستاده شد و بنابراين گزارش يادداشتى 
به بنياد بركت براى رفع اين محروميت ارسال شد و منطقه 

ديناران نيز جزو اين مناطق قرار گرفت.
وى افزود: كارهاى زيادى در بحث محروميت زدايى اين مناطق 
صورت گرفــت، ولى هنوز محروميت وجــود دارد، بنابراين 

مسائل كليدى بايد مطرح شود.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه 
يكى از مسائل كليدى مناطق محروم نبود راه و جاده مناسب 
است، اضافه كرد: وجود راه مناسب منطقه را از بن بست خارج 

مى كند.
حجت االســالم نكونام ادامه داد: تسهيالت و امكانات رفاهى 
بايد در اختيار اين مردم قرار گيرد و نكات كليدى معيشتى 

نيز مدنظر باشد.

  تكميل مسكن مهر پرديس
 2000 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد

تهران: مديرعامل شركت عمران پرديس گفت: 2 هزار و 584 
ميليارد تومان براى تكميل خدمات زيربنايى و روبنايى مسكن 

مهر تمام فازها نياز است.
سعيد غفورى اضافه كرد: اين مبلغ براى مركز محالت، مراكز 
درمانى و همچنين تأمين آب، برق، فاضالب، آسفالت و اجراى 
باقى ديوار هاى حائل نياز اســت؛ ســاخت مدارس، مساجد 
درمانگاه ها، پارك، مجموعه هاى ورزشى و... را براى سكونت 
و رفاه ساكنان در زون 4، محله ايران شهر فاز 11 اجرا كرديم.

وى تصريح كرد: ســه ماه گذشــته نيازهاى شهرى را براى 
سكونت و افزايش رفاه ساكنان بخصوص براى ساكنان مسكن 
مهر و براى تأمين خدمات روبنايى و زيربنايى بررسى كرديم؛ 
اين طرح هــا براى 82 هزار واحد و محــالت پرديس ارزش 
افزوده را بيشتر خواهد كرد، زيرا دولت نمى تواند تمام خدمات 
روبنايى و زيربنايى را تأمين كند. وى اضافه كرد: شركت هايى 
از كشورهاى انگلستان، اتريش، چين، نماينده  هاى شركت هاى 
آمريكايى، روسيه، آلمان، ايتاليا، كره جنوبى، انگلستان، تركيه 

و... در اين همايش دو روزه حضور دارند.
غفورى تصريح كرد: اولويت ما تكميل مسكن مهر و خدمات 
زيربنايــى و روبنايى اســت و براى افزايش شــمار واحدها 
پيشنهادى از كشور چين دريافت كرديم كه قرارداد نمى بنديم.

بالتكليفى 95 هزار سهامدار

انتظار راه اندازى پتروشيمى گلستان 11 ساله شد
��ر

گرگان-زهرا بهرامى  24 آبان ماه ســال 
1385 كلنگ پتروشــيمى گلستان به زمين 
خورد تا مصوبه هيئت وزيران در سفر نخست 
هيئت دولت نهم به گلستان وارد فاز اجرايى 

شود.
هرچند على محمد شــاعرى، استاندار وقت 
گلســتان بارها با قاطعيت اعــالم كرده بود 
اين مصوبه هشــت ماهه به سرانجام رسيده 
و در يك بازه زمانى سه ساله صحراى شمال 
گلستان به «عسلويه شمال» تبديل مى شود، 
اما كلنگ اين پروژه همچنان بر زمين مانده 

است.
حــاال پس از گذشــت 11 ســال، 95 هزار 
ســهامدار همچنان در انتظار پايان وعده ها 
بــراى اجراى پروژه اى هســتند كه قرار بود 
در ســال 1392 با پرداخــت وام ارزى 277 
ميليون يورويى و تأمين تســهيالت وارد فاز 
اجرايى شــود و هم اكنــون تنها حدود 18 

درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
يكى از ســهامداران پتروشــيمى گلستان با 
انتقاد از بالتكليف مانــدن اين پروژه در 11 
سال گذشته، اظهار كرد: پتروشيمى گلستان 
95 هزار ســهامدار دارد، اما هيئت مديره آن 
پاسخ روشنى به پرسش ها و ابهام هاى موجود 
در خصوص اين پروژه و شركت هاى اقمارى 

آن به سهامداران ارائه نمى كنند.
رامين اهرون كه ساكن اردبيل است، افزود: 
هم اكنــون ابهام هاى زيــادى در خصوص 
زمين سروش جنگل به عنوان تنها سرمايه 
با ارزش پتروشيمى گلستان و وضعيت اين 
پروژه وجود دارد كه به نظر مى رسد، نيازمند 
شفاف سازى از سوى هيئت مديره و بورس 

است.
وى كه حدود 480 هزار ســهم پتروشيمى 
گلستان را داراســت، ادامه داد: پتروشيمى 
گلســتان بايد صورت هاى مالــى خود را به 
بــورس ارائه دهد و راجع به برخى مســائل 
شفاف سازى كند كه از ابتداى سال تاكنون 

انجام نشده است.
 

 پتروشيمى نيازمند مديريت
يكى ديگر از سهامداران پتروشيمى گلستان 
اظهــار كــرد: وضعيت كنونى پتروشــيمى 
گلســتان حاصــل نبــود نظــارت كافى و 
بازخواست نشدن تيم مديريت فعلى است و 

بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
صاحب نجفى نژاد از تعداد زياد سهامدارانى 
كه حق رأى در مجامع ندارند به عنوان ضعف 
ديگر پتروشيمى گلستان نام برد و گفت: 65 
هزار سهامدار اين پروژه تنها يك درصد سهم 
پتروشــيمى را دارا هســتند و اين امر باعث 
شده نتوان در مجامع تصميم جامعى گرفت.

وى بيــان كرد: پتروشــيمى طرح اســتانى 
نيست كه بتوان با مديران استانى مشكالت 
آن را حل كرد بلكه اين پروژه بايد فرااستانى 

جمع بندى و اجرايى شود.

وى با بيان اينكه مشــكل اصلى پتروشيمى 
گلســتان نبود ســرمايه گذار عمده اســت، 
خاطرنشــان كرد: در مجموع اين پروژه نياز 
به شفاف سازى دارد و اگر قرار است انتقادى 
بشود بايد با بررسى دقيق صورت هاى مالى 
توســط حســابداران خبره ايــن اتفاق رقم 

بخورد.

 مهلت 3 ماهه 
سخنگوى كميسيون انرژى 
از مهلت ســه ماهه مجمع 
نماينــدگان بــراى تعيين 
تكليف خبر داد و اظهار كرد: 
به اســتاندار قبلى و فعلى 
گلستان تأكيد كرده ايم يك 
مهلت سه ماهه براى تعيين 
تكليف پتروشيمى گلستان 
به هيئت مديره داده شــود 
و اگــر نمى توانند و يا ديگر 
به آن هــا اعتماد نمى كنند، 

استعفا بدهند.
اسداهللا قره خانى با يادآورى 
اينكه پتروشــيمى گلستان 

بيش از 10 ســال معطل مانده است، گفت: 
مشكل پتروشيمى گلستان نبود سرمايه گذار 
و يا حمايت نكردن دولت نيست، بلكه مشكل 

از چند عضو هيئت مديره آن است.
وى بــا يادآورى اينكه بعد از پتروشــيمى 
گلســتان چند پتروشيمى ديگر در كشور 
كلنگ زنــى و افتتاح شــده اند، افزود: از 
پتروشيمى  استاندار خواســته ايم موضوع 
گلستان تعيين تكليف شود و اگر اين پروژه 

به سرانجام نمى رســد با يك سرمايه گذار 
ديگر پتروشيمى جديدى را به بهره بردارى 
برســانيم و ســهام مردم را به آن منتقل 

كنيم.
نماينده مردم علــى آبادكتول در مجلس 
شوراى اســالمى با تأكيد بر اينكه مشكل 
پتروشيمى گلستان بدهى نيست، بلكه به 
300 تــا 400 ميليــون دالر ارز نياز دارد، 
ادامــه داد: با پيگيرى هاى 
انجام شــده از سوى بنده 
دوبار در جلســات شوراى 
اقتصاد و بانك ملى حضور 
يافتيم و مشــكل دريافت 
تســهيالت اين پروژه حل 

شد.
وى يادآور شــد: قسط اول 
اين تسهيالت 400 ميليون 
ميليون  دالرى حدود 150 
دالر معــادل 600 ميليارد 
تومان بود، اما اعضاى هيئت 
مديره وثيقه اى براى ارائه به 

بانك نداشتند.
وى اضافه كرد: هيئت مديره 
زميــن اجراى پروژه را كه به رايگان از دولت 
گرفته اند به عنوان وثيقه اعالم كردند و طبق 
قوانيــن، بانك نمى تواند چنيــن تضامنى را 

بپذيرد.
وى بــا تأكيــد بر اينكــه پــروژه بزرگى 
همچــون پتروشــيمى بــه مديريت قوى 
نيــاز دارد، تصريــح كــرد: در همين دوره 
مجلس با سرمايه گذار ايتاليايى براى انجام 
گلستان  پتروشــيمى  در  ســرمايه گذارى 

مذاكره كرديم و قرار شد تجهيزات و نصب 
صفر تا 100 دستگاه ها توسط سرمايه گذار 
انجام شود، اما بازهم هيئت مديره تضامين 

الزم را نداشت.
قره خانى همچنين توجيه اقتصادى نداشتن 
پتروشيمى و حمايت نكردن دولت و مديران 

را مباحث حاشيه اى عنوان كرد.

 پروژه ملى عزم ملى مى خواهد
هرچند سخنگوى كميسيون انرژى مجلس 
تأكيــد دارد كــه حمايت نكــردن دولت 
نداشــتن پتروشــيمى  اقتصادى  و توجيه 
گلستان مانع اجراى اين پروژه نيست و توپ 
اجرايى نشدن آن را در زمين هيئت مديره 
مى اندازد، اما رئيس هيئت مديره پتروشيمى 
گلستان معتقد است اين پروژه به عزم ملى 

نياز دارد.
التفــات كامياب اظهار كرد: مشــكل اصلى 
پتروشيمى گلستان تســهيالت ارزى است 

تاكنون موفق نشده ايم آن را جذب كنيم.
وى بــا بيــان اينكه تســهيالت ارزى پروژه 
نيازمند تضميــن و فاينانس اســت، افزود: 
فاينانس تضميــن دولتى نيــاز دارد. ماهم 
بخش خصوصى هستيم و دولت ما را تضمين 

نمى كند.
وى با بيان اينكه پتروشيمى گلستان تاكنون 
تنها 18/5 درصد پيشــرفت فيزيكى داشته 
اســت، خاطرنشان كرد: مســئوالن و بويژه 
نمايندگان اســتان اگــر مى خواهند معضل 
اشتغال استان حل شــود و گلستان توسعه 
يابد براى حل مشكل پتروشيمى يك دست 

شده و جزيره اى نگاه نكنند.

  كوچ زود هنگام عشاير 
دليل عمده تخريب مراتع لرستان 

خرم آباد- خبرنگار قدس: مديركل منابع طبيعى لرستان با 
انتقاد از كوچ زود هنگام عشاير به استان، اين موضوع را دليلى 
بر تخريب مراتع دانســت و گفت: عشاير نبايد تا پيش از 15 

ارديبهشت وارد استان شوند.
شيرزاد نجفى با بيان اينكه هر ساله يك ميليون و 500 هزار 
واحد دامى از اســتان عبور مى كند، خاطر نشــان كرد: كوچ 
زودهنگام عشاير، ضمن از دست دادن فرصت رويش گياهان 
مرتعى، موجب تخريب خاك شــده و باعث ايجاد روان آب و 

سيل در منطقه خواهد شد.
وى خاطر نشان كرد: گروه هاى سيار و ثابتى براى جلوگيرى از 
ورود زود هنگام عشاير به استان لرستان در نظر گرفته شده و 

به آن ها اطالع رسانى هم شده است.

  طرح نظارت شديد بر مراكز قاليشويى 
در البرز 

كرج- خبرنگار قدس: مدير بازرســى و نظارت اتاق اصناف 
اســتان البرز با بيان اينكه نظارت بر مراكز قاليشويى در ايام 
پايانى ســال تشديد شده اســت، از مردم خواست براى اخذ 

خدمات الزم در اين بخش مراكز مجاز را استعالم كنند. 
رمضان رستمى اظهار كرد: با نزديك شدن به ايام پايانى سال 
و عيد نوروز تقاضاى عمومى براى شست وشوى فرش و مبلمان 

منازل به شكل چشمگيرى افزايش مى يابد.
وى با تأكيد بر اينكه مردم براى اخذ خدمات الزم در خصوص 
داراى مجوز بودن اين مراكز حتماً اســتعالم داشــته باشند، 
گفت: مرجع اين كار اتحاديه فرش فروشــان و قاليشــويان 

شهرستان هاست.
رستمى از شناسايى 38 مركز غيرمجاز قاليشويى خبر داد 
و افزود: با هماهنگى اداره كل تعزيرات حكومتى و اتحاديه 
صنف فرش فروشــان، اين مراكز كــه فاقد هرگونه دفتر يا 
واحدصنفى بوده و صرفاً با تبليغات و ارائه شــماره تلفن در 
سطح استان اقدام به ارائه خدمات مى كردند شناسايى شده 
كه اقدام هاى الزم براى برخورد قانونى و ســاماندهى آن ها 

انجام شده است.

 تأمين اعتبار 150 ميليون يورويى 
ساخت سد چناره در ايالم

ايالم- خبرنگار قدس: معاون طرح و توسعه آب منطقه اى 
استان ايالم گفت: 150 ميليون يورو اعتبار براى ساخت سد 

چناره تأمين شده است.
على پوراحمد افزود: ســد چناره با هدف تأمين آب شــرب 

شهرهاى ايالم، سيروان و چرداول ساخته خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه عمليات اجرايى اين سد سال 97 آغاز 
مى شود، گفت: ظرفيت اين سد 80 ميليون مترمكعب خواهد 
بود و آب ذخيره درياچه پشــت ســد آن عالوه بر تأمين آب 
شــرب، حقابه كشــاورزى روستاهاى پايين دســت آن در 

شهرستان چرداول را تأمين خواهد كرد.

 توانمندسازى معلوالن كرامت انسانى 
آن ها را به دنبال دارد

يزد- خبرنگار قدس: رئيس اداره بهزيســتى اردكان گفت: 
توانمندسازى معلوالن و برابر سازى فرصت ها، ارتقاى كرامت 
انســانى فرد معلول و خانــواده وى در جامعــه و باال بردن 
عزت نفس و برخــوردارى اجتماعى معلــوالن در جامعه از 
طريق مشاركت جامعه در قبول مسئوليت از اهداف شوراى 

توان بخشى محلى است.
اميــر ولى عضد زاده در حاشــيه برگزارى جلســه شــوراى 
توان بخشى اجتماع محور روستاى مزرعه نو عقدا از توابع اردكان 
اظهار داشت: پيشگيرى از افزايش اثر معلوليت و عوارض آن، 
كمك به ارتقاى عملكرد جسمى، روانى و اجتماعى معلوالن، 
به كار گيرى افراد جامعه درجهت توانمند ســازى معلوالن، 
آموزش هاى فردى و گروهى به افراد معلول، كارآفرينى و ايجاد 
اشتغال براى افراد معلول ساكن در روستاها، آگاه سازى جامعه 
نســبت به معلوالن و توان بخشى آن ها و ارتقاى مهارت هاى 

اجتماعى و ارتباطى افراد معلول از اهداف شوراست.

  مراجعه كنندگان اهداى خون 
به پايگاه هاى قزوين افزايش يافت

قزوين- خبرنگار قدس: مديركل انتقال خون استان قزوين 
به آمار اهداى خون در 10 ماهه سال جارى پرداخت و گفت: 
در ايــن مدت، 45 هزار و 700 نفر به پايگاه هاى انتقال خون 
مركز قزوين و شهرستان تاكستان مراجعه كرده اند كه اين آمار 

نسبت به سال گذشته با افزايش 18.5 درصدى همراه است.
محمدحسين برادران در نشست خبرى اظهار داشت: در 23 و 
24 بهمن ماه جارى بازرسانى از وزارت بهداشت كشور آلمان 
و يكى از مؤسسات پااليشگاه آن كشور در پايگاه انتقال خون 
استان قزوين حضور داشــته و تمام مراحل اهداى خون اين 

استان از اهداكننده تا توليد كننده مورد بررسى قرار گرفت.
وى افزود: در اين بازديدها و بازرسى ها، اداره كل انتقال خون 
استان قزوين توانست تأييد تمام فرايندهاى اهداى خون اعم 

از فراورده هاى خونى را دريافت كند. 

��ر

 طيبه قاسمى: پل سفيد اهواز اين روزها حال و هواى زيبايى دارد. به يمن 
ورود پرنده هاى مهاجر؛ اما اين همه مالحت وقتى تلخ مى شود كه اسلحه يك 
شكارچى، پرنده اى را هدف مى گيرد كه اين درست خالف ذهنيت ما، درباره 

مردم خوزستان است؛ مردم مهمان نواز جنوب! 
زمستان كه مى شود، آسمان اهواز به لطف پرواز پرندگان مهاجر ديدنى است. سرت را 
كه باال بگيرى، چرخش بال هاى زيباى آن ها نمايشــى از قدرت خالق هستى است در 
سرزمينى كه به لطف آفريدگارش مأمنى است براى فرار از سرماى كشورهاى همسايه. 
پل سفيد اهواز اين روزها حال و هواى زيبايى دارد براى كسانى كه طبيعت را مى فهمند 

و سوژه نابى است براى عكاسان خالقى كه در پى شكار شگفتى هاى خلقتند.
اما اين همه مالحت وقتى تلخ مى شــود كه اســلحه يك شكارچى، پرنده اى را هدف 
مى گيــرد و تصور كنيد، موجود زنده اى را كه كيلومترهــا راه به اميد رهايى از مرگ 
پيموده است تا در ديار شما آرام گيرد، با تير نشانه رفته از آدم هاى همين ديار بميرد. 

و اين درست خالف ذهنيت ما، درباره مردم خوزستان است؛ مردم مهمان نواز جنوب!

 تاالب دليل مهاجرت پرندگان
رئيس اداره محيط زيست شهرستان ايذه در گفت وگو با خبرنگار 
قــدس آنالين درباره اين پرندگان مى گويــد: پرنده هاى مهاجر 
با كوچ كردن از ســرزمين خود زمســتان گذرانى مى كنند زيرا 
سيستم بدن آن ها به شكلى است كه تحمل سرماى سيبرى را 

كه محل زندگى آن هاست ندارند.
عباس سلطانى ادامه مى دهد: آن ها به اينجا مى آيند تا از سرما در 
امان باشند، سفر آن ها به جاهايى ختم مى شود كه در زمستان 
گرم تر باشــند. در ســفر به ايران اول وارد گلستان مى شوند، در 
تاالب مى مانند، وقتى اين شهرها سرد شد به سمت استان هاى 

ديگر از جمله استان هاى جنوبى مى آيند.

 تاالب شادگان، يك سوم وسعت تاالب هاى بين المللى ايران
او با اشاره به اينكه خوزستان چهار تاالب بزرگ دارد كه بزرگ ترين آن شادگان است؛ 
تصريح مى كند: يك ســوم وسعت تاالب هاى بين المللى را كه در ايران هستند، تاالب 
شــادگان دربر مى گيرد. اگر حدود يك ميليــون و 200 هزار هكتار تاالب بين المللى 
داشــته باشيم، تاالب شــادگان 400 هزار هكتار اســت، عالوه بر آن خوزستان پر از 

تاالب هاى ديگرى است كه مأمن زمستانى خوبى براى اين پرندگان است.

 6 هزار كيلومتر پرواز
سلطانى در اشاره به شــكار پرندگان مهاجر بيان مى كند: آن ها 6000 كيلومتر پرواز 
مى كنند تا به اينجا برسند و من هميشه به شكارچيان مى گويم، چطور دلتان مى آيد 
پرندگانى را كه به خاطر زنده ماندن و تلف نشدن از سرما هزاران كيلومتر بال زده و از 
ترس جان به شما پناه آورده اند، بگيريد و بكشيد! اين فاجعه و نهايت بى رحمى است.

اين مسئول محيط زيست درباره نوع پرندگان مهاجر اذعان مى كند: انواع مختلف اين 
پرندگان از آبزى و كنار آبزى هستند؛ آبزيانى مثل مرغابى ها، غازها، درناهاى معمولى، 
درناى سيبرى(بزرگ جثه) كه متأسفانه تعداد آن ها كم شده است و پرندگان كنار آبزى 

از جمله فالمينگو، پليكان، مرغابى كله سبز و كله سفيد، غاز خاكسترى، 
غاز پيشانى سفيدكوچك كه در حال انقراض است.

 اكوتوريسم راهى براى درآمد
او در پاســخ به خبرنگار قدس درباره لــزوم بودن اين پرندگان، توضيح 
مى دهد: هردو ســال يك بار گردشگران هاى خارجى به اينجا مى آيند تا 

آن ها را سرشمارى كنند.
وى مى گويد: اين پرنده ها مزيت هاى زيادى براى ما دارند؛ يكى از آن ها 
عالقه براى ديدن آن هاســت كه از كشــورهاى مختلف مى توان به اين 
وسيله گردشگر جذب كرد، كارى كه كشورهاى مختلف دنيا مثل كنيا 

انجام مى دهند و درآمد آن ها از اكوتوريسم است.

 شكار پرندگان قوانين دارد
وقتى از ســلطانى مى پرسم، سيستم كنترل شكار پرندگان به چه شكل است، عنوان 
مى كند: به صورت گشت كنترل به تاالب ها مى رويم تا شكارچى ها را تحت نظر داشته 
باشيم، البته سازمان حفاظت محيط زيست هم مقرراتى به اين شكل دارد؛ ساالنه به 
كسانى كه اسلحه شكارى دارند، پروانه شكار مى فروشد كه اآلن تفكيك شده و پرندگان 

آبزى مجوز خاص خود و پرندگان خشكى هم مجوز خود را مى خواهند.
او با عنوان اينكه اصوالً در نيمسال اول مجوز نمى فروشند، ادامه مى دهد: فروش مجوز 
به خاطر بحث آنفلوانزاى پرندگان از نيم سال دوم است، كسى كه پروانه شكار مى خرد 
دو سه روز در هفته مى تواند به شكار برود و فقط چهار پرنده شكار كند، اين شكار بايد 

در مناطق آزاد باشد. 
سلطانى بيان مى كند: مناطق آزاد خارج از مناطق حفاظت شده و تحت مديريت محيط 
زيست هستند و بايد پروانه ويژه داشته باشند. ما پروانه ويژه نمى فروشيم، نوع پرنده هم 
مشخص است به طور مثال دو كبك، ساعت شكار هم از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب 
است، شكار و صيد به طور كل از غروب تا طلوع ممنوع است زيرا حيات وحش در اين 

زمان در استراحت به سر مى برند و كسى نبايد مزاحم آن ها شود.

سرنوشت پرندگان مهاجر در تاالب هاى خوزستان 

مهاجرانى كه رنگ مهمان نوازى را نمى بينند

انتظار 95 هزار 
سهامدار براى 

تحقق وعده ها و به 
ثمر رسيدن پروژه 
پتروشيمى گلستان 
حاال 11 ساله شده 

است

بــرش

خوزستان داراى 
چهار تاالب بزرگ 

است كه بزرگ ترين 
آن شادگان نام 

داشته و مأمن 
بسيارى از پرندگان 

مهاجر است

بــرش
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ايرنا  اعالم وجــود بقعه امامــزاده اى در 
همسايگى تخت جمشيد اين روزها به سوژه 
برخى رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى تبديل 
شده و نسبت به قدمت و شجره اين امامزاده 
و نقض حريم تخت جمشــيد شــايعه ها و 

ترديدهايى مطرح شده است.
وقتى از شــهر مرودشــت به سمت تخت 
جمشــيد حركت مى كنيم، پس از عبور از 
دو راهى مســير تخت جمشيد در فاصله 
300 متــرى اين جــاده و دو كيلومترى 
مجموعه جهانى تخت جمشــيد، تابلويى 
مشــاهده مى كنيم كــه روى آن عبارت 
«آستان مقدس امامزاده ابراهيم(ع)» نوشته 

شده است.
اين تابلو همان تابلويى است كه در شبكه هاى 
اجتماعــى رد و بــدل مى شــود و از آنچه 
«روييــدن يك امامزاده در تخت جمشــيد» 

ناميده شده، سخن مى رود. 
با اين حال افراد مســن ساكن در روستاهاى 
مجاور تخت جمشيد وجود اين امامزاده را از 

دوران كودكى در ذهن دارند.
به گفته برخى ساكنان روستاهاى نزديك و 
زائران همچنين اوقاف مرودشت، اين امامزاده 

از فرزندان امام موسى كاظم(ع) است.
گويا بناى قديمى امامزاده ابراهيم(ع) را براى 
بازســازى تخريب كرده اند به گونه اى كه در 
حال حاضر ستون ها و سقف ساختمان جديد 
آن ساخته شده و هنوز بازسازى آن به مرحله 

پايانى نرسيده است.

 بقعه امامزاده ابراهيم(ع) از ديد هيئت امنا
صمد آرايــش عضو هيئت امنــاى امامزاده 
ابراهيم(ع) گفت: از سال 1381عضو هيئت 
امناى اين امامزاده هســتم. بــه دليل اينكه 
ســاختمان بقعه امامزاده فرسوده شده بود و 
امنيت زائران در خطر بود، مجبور شديم آن 

را بازسازى كنيم.
وى افزود: براى بازســازى ســاختمان بقعه 
امامــزاده از آنجــا كه در حريــم درجه يك 
مجموعه جهانى تخت جمشــيد قرار دارد، 
تمام هماهنگى ها با اداره كل ميراث فرهنگى 
فارس صورت گرفت و با اخذ مجوزهاى الزم 

براى بازسازى آن اقدام شد.
آرايش در خصوص قدمــت وجود مجموعه 
بقعــه امامــزاده ابراهيــم(ع) در كنار تخت 

جمشيد گفت: محمود زارع يكى از ساكنين 
قديمــى كــه خانــه اش در قديــم در كنار 
تخت جمشــيد و منطقه اى كه هتل آپادانا 
در آنجاســت، قرار داشــت، بقعــه امامزاده 

ابراهيــم(ع) را به ياد دارد و 
مى گفت در گذشته پياده به 

بقعه اين امامزاده مى رفتند.
حتــى  داد:  ادامــه  وى 
بقعــه  در  سنگنوشــته اى 
امامــزاده موجود اســت كه 
قدمت آن را نشــان مى دهد 
كه به عنــوان مثال مى توان 
پرويز  اهدايى  به سنگنوشته 
عكاس در سال 1336 اشاره 
كرد كه نام امامزاده را بر روى 
سنگنوشته و آن به متوليان 

هديه داده بود.
بقعه  امنــاى  عضو هيئــت 
گفت:  ابراهيــم(ع)  امامزاده 
قديمى هاى روســتاى كناره 

نيز مى گويند هرچه به ياد مى آورند بقعه اين 
امامزاده از قديم وجود داشته است.

 نقض حريم تخت جمشيد، آرى يا خير؟
با توجه به اينكه بــارگاه امامزاده ابراهيم(ع) 

در حريم درجــه يك مجموعه جهانى تخت 
جمشــيد قرار دارد در شبكه هاى اجتماعى 
انتقادهــا و مطالب زيــادى پيرامون اصولى 
نبودن بازســازى بقعه ايــن امامزاده و نقض 
حريــم تخــت جمشــيد 
مطرح شــد كــه مصيب 
اميــرى مديــركل ميراث 
فرهنگى،صنايع دســتى و 
اعالم  فارس  گردشــگرى 
كــرد كــه حريــم تخت 
جمشيد نقض نشده است.

كارشناسان  گفته  براساس 
ميــراث فرهنگــى فارس، 
حريــم درجه يــك تخت 
جمشيد تا چهار كيلومترى 
جهانى  مجموعــه  اطراف 
كه  است  جمشــيد  تخت 

شهر پارسه درآن است.
دو  درجه  حريم  همچنين 
شامل روستاها و زمين هاى 
كشاورزى است كه چنانچه ساخت و سازى 
بخواهد در اين حريم صورت بگيرد، حداكثر 

تا ارتفاع هشت مترى مجاز است.
مصيب اميــرى مديركل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى استان فارس 

گفت: متوليــان بقعه امامــزاده ابراهيم(ع) 
تاكنون تخلفى در ســاخت و ســاز مرتكب 

نشده اند. 
وى ادامه داد: متوليان بقعه امامزاده ابراهيم 
(ع) به دليل فرســودگى ســاختمان و بناى 
بقعه ايــن امامزاده، طرحى را در ســال 92 
به مجموعه فنــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى فارس مبنى بر 
ساخت و توسعه اين بنا ارائه كردند كه شامل 
گنبد، گلدســته و توسعه محيطى اين محل 

بود. 
مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى اســتان فارس گفت: پس از 
جلسات كارشناسى كه سال 92 برگزار شد، 
از متوليــان بقعه اين امامــزاده تعهد گرفته 
شــده كه هرگونه ساخت و ساز در اين محل 
بايد متناسب با ضوابط حريم تخت جمشيد 

صورت گيرد.
اميرى درباره مطالب منتشــر شــده درباره 
نقــض حريم تخت جمشــيد عنــوان كرد: 
موضوعى كه در هفته هاى اخير در شبكه هاى 
اجتماعى مورد توجه قرار گرفته است، نصب 
تابلــوى بقعه اين امامــزاده در محور عبور و 
مرور اصلى بوده و تا قبل از اين مســئله اين 
بقعه در اين مكان وجود داشته و تنها مردم 
محلى از وجود آن اطالع داشتند و تنها نصب 

اين تابلو حساسيت ايجاد كرده است. 
وى گفت: برخى از موضوع ساخت و ساز بقعه 
اين امامزاده براى اهداف سياسى خاص خود 
سوء استفاده كردند و اين در حالى است كه 
ساخت و ســازها مبتنى بر ضوابط سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

صورت گرفته است.

 شجره امامزاده ابراهيم(ع)
عليرضــا منوچهــرى رئيــس اداره اوقاف و 
امورخيريــه شهرســتان مرودشــت گفت: 
امامــزاده ابراهيم (ع) كه مقبــره او در كنار 
تخت جمشــيد قــرار دارد از نــوادگان امام 
موســى كاظم(ع) است و آستان مقدس او از 

قديم االيام در همين مكان بوده است.
وى ادامــه داد: اين مطلــب كه برخى اظهار 
كردند كه بقعه امامزاده جديد ســاخته شده 
و تابلو آن در عرض سه روزنصب شده، كذب 

محض است.

��راث ���نگ
  مردم قزوين ميزبان پيكر 8 شهيد 

گمنام مى شوند
قزوين- خبرنگار 
مديركل  قدس: 
آثار  حفــظ  بنياد 
و نشــر ارزش هاى 
مقــدس  دفــاع 
از  قزوين  اســتان 
ورود پيكــر مطهر 
هشــت اللــه در 

خون خفته دوران دفاع مقدس به استان خبر داد.
مهدى طاهرخانى افزود: 6 پيكر مطهر از اين شــهيدان اول 
اسفندماه ســال جارى همزمان با سالروز شهادت حضرت 
زهرا(س) در سه شــهر قزوين از جمله شهر معلم كاليه با 
دو شــهيد، ضياء آباد تاكستان با دو شهيد و منطقه پايگاه 
هوانيروز و آمادگاه ارتش شهرســتان آبيك هم با دو شهيد 

تشييع و تدفين مى شود.
وى با بيان اينكه دو شهيد گمنام ديگر هم در روز دوشنبه، 
30 بهمن ماه جارى در دانشــگاه آزاد بويين زهرا تشــييع 
و تدفين مى شــود، افزود: تاكنون اطالعــات دقيق ترى از 
شهداى گمنام در خصوص عمليات جنگى و سن آن ها اعالم 
نشده است كه اطالع رسانى در روزهاى آينده انجام مى شود.

 اثر نفيس مليله ضريح امام حسين  
در اردبيل توليد شد

ميراث فرهنگى،  اداره كل  معــاون صنايع دســتى  اردبيل: 
صنايع دستى و گردشگرى استان اردبيل از توليد اثر نفيس 

مليله ضريح امام حسين(ع) در اين استان خبر داد. 
عليرضــا دباغ عبداللهى تصريح كرد: اين اثر مليله توســط 
محمد اصغرنژاد پيشكســوت مليله كار اردبيلى توليد شده 

است.
او بــا بيان اينكه در اين اثــر نفيس از تكنيك هاى مختلف 
مليله نقره با ظريف كارى ويژه اســتفاده شــده است، ادامه 
داد: به لحــاظ اندازه و حجــم كار، اين اثر نفيس و غيرقابل 

قيمت گذارى است.
دباغ عبداللهى يادآور شــد: اين وســعت كار بيانگر مهارت 
و عشــق و عالقه باالى هنرمند اردبيلى اســت و اين اثر در 
ماه هاى آينده به صورت غيرانتفاعى به موزه آســتان قدس 

رضوى اهدا مى شود.
او با بيان اينكه پس از آماده ســازى ايــن اثر به مدت يك 
هفته در نگارخانه خطايى در معرض ديد عموم قرار خواهد 
گرفت، ادامه داد: اين اثر به مانند شناسنامه مليله نقره استان 

اردبيل است.
دباغ عبداللهى تصريح كرد: پيش از اين آثار نفيس ديگرى 
از جملــه جاى قرآن، گهواره حضرت رقيه (ع) و شمشــير 
حضرت على (ع) از اين هنرمند به موزه آستان قدس تقديم 

شده است.

شايعه رويش يك شبه بقعه امامزاده چقدر صحت دارد؟ 

  بهره بردارى از دو اقامتگاه بومگردى نقض حرمت بقعه امامزاده ابراهيم در حريم تخت جمشيد 
در شهرستان بوانات 

شيراز - خبرنگار قدس: دو اقامتگاه بومگردى با اعتبارى 
افــزون بر 700 ميليون تومان و اشــتغال زايى 12 نفر در دو 

روستاى شهرستان بوانات افتتاح شد. 
مسئول اداره ميراث فرهنگى شهرستان بوانات با اعالم اين خبر 
گفت: دو اقامتگاه بومگردى با عنوان چشمه پيتا مزرعه آبغوز 
روســتاى فخرآباد در دامنه كوه زيباى آبغوز و در مجاورت با 
جاذبه هاى طبيعى و آب چشــمه با پوشش حدود 20 نمونه 
گياهان دارويــى و دمنوش هاى محلى ماننــد زعفران، گل 
محمدى، گل گربه، زرشــك وحشــى و...، انواع باغ هاى ميوه 
به صورت ارگانيك و وجود پرندگان وحشى منطقه نظير كبك، 

سهره بواناتى و... با چشم اندازى بسيار زيبا ساخته شده است.
حسين پوراسد افزود: اقامتگاه بومگردى آژند روستاى جعفرآباد 
سفلى فخرآباد نيز با الگوى معمارى بومى و سنتى منطقه و در 
مجاورت جاذبه هاى طبيعى و گردشگرى نظير تفرجگاه تاج 
كرمانى، رودخانه اعظم و چشمه هاى فصلى، انواع باغ هاى ميوه 
ارگانيك، بافت روســتايى منسجم و مرز كوير و كوهستان با 
مســاحتى حدود 1000 مترمربع و زيربناى 200 مترمربع با 

سرمايه گذارى حدود 320ميليون تومان ساخته شده است. 
تاكنون پنج اقامتگاه بومگردى در شهرستان بوانات مجوزهاى 
اوليه و پروانه بهره بردارى را دريافت كرده و پرونده پنج متقاضى 
ديگر در حال طى روند ادارى براى صدور مجوزهاى قانونى است.

  ضرورت تقويت زير ساخت هاى 
گردشگرى در شهر جهانى يزد 

خبرنگار  يــزد- 
مديــركل  قــدس: 
فرهنگــى  ميــراث 
اســتان يزد گفت: در 
بيش  گذشــته  سال 
گردشــگر  از 83هزار 
خارجى به شــهر يزد 
سفر داشــتند كه اين 
جارى  سال  در  ميزان 

بيش از 110هزار نفر بوده و ورود گردشگر به استان 23 درصد 
رشــد داشــته و براى اينكه اين روند ادامه داشته باشد، بايد 

زيرساخت هاى گردشگرى در استان تقويت شود. 
فاطمــه دانش يزدى اظهار كــرد: در حوزه ثبت آثار ملى نيز 
بيش از يك هزار و 720 اثر ملى در سال هاى 95و 96 به ثبت 
رسيده كه آثار ملى ما 91 مورد اضافه شده و بيش از پنج اثر 
بافت تاريخى يزد، قنات زارچ، قنات حسن آباد، باغ دولت آباد و 

باغ پهلوالن پور به ثبت جهانى رسيده است. 
وى افزود: در حوزه مرمت و بازسازى آثار باستانى 281 اثر در دو 
سال گذشته بازسازى شده و ساماندهى قنات زارچ نيز انجام شده 
و با همكارى كشور آلمان موزه صدرالعلما يزد در دست ساخت 

است كه طى يك طرح پنج ساله اين موزه ساخته خواهد شد.

خبرنگار  يــزد- 
مديــركل   
فرهنگــى  ميــراث 
اســتان يزد گفت: در 
بيش  گذشــته  سال 
گردشــگر  هزار 
خارجى به شــهر يزد 
سفر داشــتند كه اين 
جارى  سال  در  ميزان 
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امامزاده ابراهيم (ع) 
كه مقبره او در كنار 

تخت جمشيد قرار 
دارد از نوادگان امام 

موسى كاظم(ع) 
است و آستان مقدس 

او از قديم االيام در 
همين مكان بوده 

است

بــرش

نيم نــگاه

حديث كريمى  بتول شــاه ركن الدينى معروف 
به بتول شــاه ركنى يكى از شاعران خوزستانى اين 
ماه ميهمان تحريريه نمايندگــى روزنامه قدس در 

اهواز بود.
وى در خصــوص پيشــينه و خاطرات گذشــته و 
همچنين مشــكالتى كه براى سرودن و چاپ كتاب 
تاكنون پيش رو داشــته است، برايمان مى گويد: در 
دزفول به دنيا آمده ام و از ســادات شاه ركن الدين و 
نسل امام موسى بن جعفر(ع) هستم، نام خانوادگى 

ما شاه ركنى تلفظ مى شود.
او مى گويــد: دوره ابتدايى را در شهرســتان دزفول 
گذراندم و به دليل فوت پدر، مجبور شدم خاطراتم 
را در دزفــول جا بگذارم و ميهمــان خانه برادرم در 

اهواز شوم.
وى به يادآورى خاطراتــش مى پردازد، كمى مكث 
مى كند و مى گويد: كالس هفتم به جاى انشــايى با 
موضوع پدر يك نقاشــى كشيدم و زير آن شعرى با 
مضمون پدر نوشــتم، بدون اينكه وزن، قافيه و هيچ 
سبكى را بشناسم. فرداى آن روز شعر و نقاشى ام را 
به دبير انشــاء دادم و با ترس و شرم، منتظر عكس 
العمل او شــدم. معلم مان با تعجب و شادى پرسيد: 
كار خودته؟ همين اتفاق موجب شد روز بعد سر صف 
مدرسه تشويق شوم و تا سال سوم دبيرستان كه آنجا 
مشغول به تحصيل بودم شعرم در ويترين مخصوص 

كاردستى هاى منتخب باشد و اين 
يكى از بهترين اتفاق هاى زندگى ام 

بود.
او بــا بغض از بدترين اتفاق زندگى 
در 15 ســال پيش مى گويد: بعد 
از فوت ناگهانى همســرم، فرزندانم 
از من خواســتند براى سنگ مزار 
همسرم شــعر بگويم، در حالى كه 
بدترين شــرايط روحــى، روانى و 
جسمى را تجربه مى كردم، اين كار 
را كردم و هنوز بعد از اين همه سال 
با هر بار خواندنش، شوك عجيبى را 
حس مى كنم. همين سبب دورى ام 
از محافل انجمن و تبديل شعرهايم 
از مناســبت ها و ترانه هاى شاد به 

شــعرهاى غمگين و پر از بغض شــد كه پسرفتم را 
رقم زد.

شاه ركنى، با ياد آورى مدير مدرسه بودنش در دوره 
جنگ تحميلى مى گويد: به مناســبت هاى مختلف 
شعر مى سرودم و در محافل مرتبط مى خواندم. همين 
موضوع موجب اســتقبال فرهنگيان شد و شعرهاى 
مناســبتى به آموزش و پرورش ارســال مى كردم. 
شــعرهايم پس از تايپ يا خطاطى با بخشنامه هاى 

ادارى تكثير و به مدارس ارسال مى شدند.
او شــعر را زبان احساس شاعر مى خواند و مى گويد: 
گاهى حرف هايى در دل انســان هست كه بيانش 

سخت است به طور مثال يك نقد اجتماعى، مشكل 
عاطفى و يــا برعكس، حس شــادى و يا تعريف و 
تمجيد، عشــق و... اينجا شــعر به جاى شاعر حرف 
مى زند، شعر، جزيى از وجودم، مونس تنهايى ام شده، 
گاهى از آن دورى مى كنم و مثل بچه ها قهر مى كنم 

و گاهى دوباره در وجودم رخنه مى كند.
شاعر خوزستانى شــعر را اولويت 
دوم زندگــى اش مى داند و اذعان 
مى كنــد: با قرائت قــرآن هم، به 
دليل موزون بودن آيات، شــعر به 
ذهنم مى آيد و از آن بهره مى برم.

 شاعر بايد نقدپذير باشد
 اين شــاعر با توصيه به شــاعران 
جــوان و تازه كار مبنى بر مطالعه 
داشــتن، تصريح مى كند: خواندن 
شعرهاى بزرگان و معاصر گذشته 
و آموختن ســبك ها، فوت و فن 
شــعر ضرورت است، شاعران بايد 
نقدپذير باشند و براى شاعر شدن 
عجله نكنند. هرگز با دست بردن 
به شعر ديگران، باال و پايين كردن چند واژه به خود 

و ادبيات كشور خيانت نكنند.
او در پاسخ به اينكه تاكنون توانسته ايد در جشنواره 
يا مسابقه اى به جهت سرودن شعرهايتان جايزه اى 
كســب كنيد، اظهار مى كنــد: در جشــنواره ها و 
همايش هاى زيادى شــركت داشــته ام كه در مقام 

قدردانى هديه دريافت كرده ام.
وى با بيان اينكه شركت در محافل ادبى، انجمن شعر 
و برخوردارى از روحيه مناسب موجب پيشرفت شعر 
مى شود، خاطرنشــان مى كند: گاهى هم ناماليمات 
زندگى و مشكالت، ذوق شــاعر را مورد هجوم قرار 

مى دهــد و منجر به پســرفت او در نو انديشــى و 
خالقيت مى شود.

  نگرانى براى چاپ آثار
شــاه ركنى عمده ترين مشــكالت حوزه شــاعران 
خوزستان نسبت به شاعران تهرانى و ديگر استان ها 
را نگرانــى براى چــاپ آثار آن ها مى داند و اشــاره 
مى كند: در خوزستان شاعر يا نويسنده هميشه براى 

چاپ آثارش نگران است.
 نويســنده كتاب «خاطرات يــك معلم، از تحصيل 
تا تدريس» با تأكيد بر اينكه مســئوالن بايد بدانند 
اســتقرار دائمى انجمن هاى ادبى، كمتر از مســجد 
ارزش انســان ســازى ندارد، مى گويــد: اگر ادبيات 
يك كشــور درست باشــد همه چيز در جاى خود 
قــرار مى گيرد. البتــه جاى قدردانــى دارد حداقل 
كتابخانه هاى شــهر هرچند به صــورت موقت، اما 

پذيراى شاعران و هنرمندان هستند.

 دو كتاب در دست چاپ
شــاه ركنى در پايان درباره دو كتابى كه براى چاپ 
دارد، توضيــح مى دهــد: يك مجموعــه دو بيتى و 
رباعى كه  نامش به پيشنهاد يكى از دوستان شاعر و 
نويسنده (استاد پرويز حسينى) از روى مصرع «اندازه 
دورى ات دلم غم دارد» يكى از شــعرهايم، انتخاب 

شده است. 
او مى افزايــد: همچنين يك مجموعه غزل و غزل-

مثنوى هــم دارم كه هنــوز اقدامى بــراى چاپ 
آن نكــرده ام، در زمان جنــگ تحميلى هم كتاب 
«خاطرات يك معلم، ازتحصيل تا تدريس» با اصرار 
و تالش همســرم به چاپ رســيد كه كمبود كاغذ 
و چاپخانــه موجب زحمت فراوان و حذف نيمى از 

كتاب شد.

شاعر خوزستانى از دنياى شعر مى گويد

خاطرات يك معلم

اگر ادبيات 
يك كشور 
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دادستان قوچان:
  دو عضو شوراى شهر قوچان 

به صورت موقت آزاد شدند
مهر: دادســتان قوچان از آزادى موقت دو عضو شوراى اين 
شهر كه به دليل درگيرى با يكى از پيمانكاران بازداشت شده 

بودند، خبر داد. 
على آذرى به آخرين وضعيت بازداشت دو عضو شوراى شهر 
قوچان اشاره و اظهار كرد: خوشبختانه اعضاى شوراى شهر و 
مجريان طرح با يكديگر صلح كرده و دو عضو شورا به صورت 

موقت با قرار تأمين آزاد شدند.
وى افزود: تحقيقات تكميلى در اين خصوص ادامه دارد. در هر 
صورت رفتار اعضاى شوراى شهر در اين موضوع ناپسند بوده 
كه نه تنها فايده اى براى مردم و شهروندان قوچانى نداشته، 

بلكه موجب نارضايتى و ناراحتى آنان نيز شده است.
دادستان قوچان تصريح كرد: اين گونه رفتارهاى خشونت آميز 
و نزاع دسته جمعى كه باعث زخمى شدن افراد مى شود، تأثير 
منفى بر مردم خوب و با فرهنگ قوچانى دارد و مردم انتظار 
دارند كسانى را كه به عنوان منتخب به شورا مى فرستند در 

اعمال و رفتار خود دقت كنند.

همزمان باايام شهادت حضرت زهرا صورت مى گيرد
  تشييع 30 شهيدگمنام در خراسان رضوى

 مديركل حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس 
خراسان رضوى از تشييع و خاكسپارى 30 شهيد گمنام 

و دو شهيد مدافع حرم در خراسان رضوى خبر داد. 
ســردار اكبر نجاتى گفت: طبق برنامه ريزى انجام شده، پيكر 
پاك و مطهر 30 شــهيد گمنام دوران دفاع مقدس و دو شهيد 
مدافع حرم پنجشنبه (امروز) وارد فرودگاه شهيد هاشمى نژاد 
مشــهد خواهد شد. وى افزود: در بدو ورود اين شهدا به مشهد، 
مراســم استقبال با حضور خانواده شهدا و اقشار مختلف برگزار 
شده و سپس پيكر مطهر شهدا براى طواف به حرم مطهر رضوى 
منتقل خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: پيكر مطهر اين شهيدان 
سپس به شهرهاى تايباد، مشهدريزه، كاريز، نيل شهر، تربت جام، 
فرهادگرد، قوچان، چكنه، همت آباد، يونسى، كاخك، نوخندان، 
چاپشلو و لطف آباد منتقل خواهد شد. نجاتى بيان كرد: مراسم 
تشــييع و خاكسپارى شــهدا همزمان با ايام شهادت حضرت 

زهرا(س) در مشهد و شهرهاى يادشده، انجام خواهد شد.

مديرعامل شركت آب و فاضالب هشدار داد
  چالش جدى در تأمين آب شرب مشهد

ايرنا: مديرعامل شركت آب و فاضالب مشهد به وضعيت نامناسب 
منابع سطحى و ذخيره آب سدها به خاطر نبود بارندگى اشاره و 
بيان كرد: در صورتى كه شهروندان مشهدى مصرف بهينه آب را 
رعايت نكنند، در سال آينده با چالش جدى در خصوص تأمين 

آب روبه رو خواهيم بود. 
عليرضــا طباطبايى افزود: اقدام هاى خوبــى تاكنون در زمينه 
اجراى پروژه هاى تأمين، انتقال و توزيع آب نظير حفر و تجهيز 
چاه هاى جديد، مهندسى مجدد و بهسازى چاه ها، ارتقاى كمى 
و كيفى تصفيه خانه شــماره يك، توسعه خطوط انتقال، پروژه 
جمع آورى چاهها، اصالح و استانداردسازى شبكه و انشعابات، 
نشت يابى شبكه توزيع انجام شده، اما با توجه به چالش جدى 
كم آبى، رعايت مديريت مصرف از ســوى شهروندان مشهدى 
ضرورى است.  وى گفت: تابستان سال آينده در صورتى بدون 
مشكل سپرى خواهد شد كه مشتركان و شهروندان شركت آبفا 
را همراهى كنند و همانند گذشته در مصرف آب صرفه جويى 
الزم را انجام دهند و در تأمين آب پايدار و مطمئن يارى رسانند.

خراسان رضوى جزو 6 استان نخست كشور در رويارويى با پديده 
خشكسالى در سال آبى جارى است و نسبت به دوره بلندمدت 

80 درصد كاهش بارندگى داشته است.
خراســان رضوى در موضوع حجم كســرى ساالنه مخازن آب 
زيرزمينى رتبه نخســت را در ايــران دارد؛ به طورى كه حجم 
كسرى ساالنه آب هاى زيرزمينى در اين استان با يك ميليارد و 

100 ميليون مترمكعب، بيشترين در كشور است.
گرچه مصرف آب 85 درصد مشــتركان در خراسان رضوى زير 
الگو و ميانگين كشــورى مصرف آب هر شهروند 150 تا 200 
ليتر است، اما مصرف 120 ليتر در شبانه روز متناسب با شرايط 
بحرانى نيست و بايد با ترويج فرهنگ مصرف آب، اين سرانه به 

70 ليتر در شبانه روز براى هر فرد برسد.

معاون سالمت دامپزشكى خراسان رضوى:
  خراسان رضوى از آنفلوانزاى پرندگان 

مصون مانده است
مهر: معاون سالمت اداره كل دامپزشكى خراسان رضوى گفت: 
خوشبختانه خراسان رضوى تا كنون از شيوع آنفلوانزاى پرندگان 
مصون مانده اســت.  محمد رشــتى باف افزود: با وجود شيوع 
آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در برخى استان هاى كشور و معدوم 
ســازى مرغ ها، خراسان رضوى از انتشــار اين بيمارى مصون 
مانده اســت. وى افزود: بازديــد از مرغدارى ها به صورت منظم 
انجام مى شود و نمونه هاى الزم نيز گرفته مى شود تا در صورت 
مشاهده موارد مشكوك اقدام هاى الزم در كمترين زمان انجام 
شود. معاون سالمت اداره كل دامپزشكى خراسان رضوى تصريح 
كرد: طى ماه هاى گذشته به منظور جلوگيرى از شيوع آنفلوانزاى 
پرندگان در خراسان رضوى اقدام هايى از جمله قرنطينه، اطالع 
رسانى به مرغداران و رعايت مسائل امنيت زيستى مورد تأكيد 
قرار گرفته اســت. رشــتى باف گفت: تاكنون در هيچ كدام از 
اســتان هاى خراسان رضوى، شمالى و جنوبى موردى مبنى بر 
ابتال به آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در مرغدارى ها مشــاهده 

نشده است.

  تأكيد آيت اهللا علم الهدى 
بر حفظ منطقه تاريخى توس

مشهد: نماينــده ولى فقيه در خراســان رضوى گفت: منطقه 
تاريخى توس بايد به عنوان يك نماد تاريخى حفظ و برجسته 
شود.  آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در ديدار با مديران اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى 
اظهار داشت: پروژه توس بودجه ملى مى طلبد تا به سرانجام برسد، 
چون توس بايد به عنوان يك نماد تاريخى حفظ و برجسته شود.
وى افزود: ميراث فرهنگى بايد پيوســت فرهنگى داشته باشد. 

جريانهاى فرهنگى بايد وابسته به امام رضا(ع) باشند.
امام جمعه مشــهد بر ضرورت جذب شــيعيان پاكســتانى و 
افغانستانى نيز تأكيد و بيان كرد: بايد براى بازديد شيعيان محروم 
از حرم مطهر امام رضا(ع) برنامه ريزى شود. اگر ميراث فرهنگى را 

با هويت مشهد و امام رضا(ع) پيوند بزنيم، ماندگار است.
وى همچنين گفت: ساخت و سازهاى بافت پيرامون حرم مطهر 

رضوى نيز بايد با معمارى سنتى همراه باشد.
مديركل ميراث فرهنگى خراســان رضوى نيــز در اين ديدار 
گردشگرى مذهبى را محور فعاليت در استان توصيف و بيان كرد: 
تمام همت ما اين است كه بتوانيم به تكاليف قانونى خود عمل 
كنيم. ابوالفضل مكرمى فر به اشتغال 137هزار نفر در تأسيسات 
گردشگرى خراسان رضوى اشاره و بيان كرد: واحدهاى در حال 
ساخت اين حوزه كه داراى پيشرفت 70 درصدى هستند بزودى 

ميزبان زائران و گردشگران مشهد خواهند بود.
وى افزود: برنامه ريزى براى جذب شيعيان از كشورهاى لبنان و 
هند نيز در دستور كار قرار دارد و اقدام هاى اجرايى در اين حوزه 

انجام شده است.

يك مسئول:
  ساالنه 500 هزار نفر به آمار بيكاران 

افزوده مى شود
فارس: دبير همايش ملى فرصت هاى نوين توليد و اشتغال بخش 
كشــاورزى در شرق كشور گفت: ســاالنه500 هزار نفر به آمار 
بيكاران كشور افزوده مى شود و 14 درصد توليد ناخالص كشور 
در بخش كشاورزى است كه بيش از 4 ميليون نفر در اين بخش 

مشغول به كار هستند.
عباس خاشعى سيوكى در اولين همايش ملى فرصت هاى نوين 
توليد و اشــتغال بخش كشاورزى در شرق كشور، اظهار داشت: 
طبق آمار اعالمــى وزارت علوم بيش از 130 هزار نفر مهندس 
كشاورزى فارغ التحصيل در كشور بيكار هستند و 35 درصد آمار 
بيكاران را دانش آموختگان رشته هاى مرتبط با بخش كشاورزى 

تشكيل مى دهند.
وى دليل بهره ورى پايين بخش كشاورزى را فاصله بين دانشگاه 
و صنعــت عنوان كرد و گفت: هم مرز بودن خراســان جنوبى با 
افغانستان ظرفيتى را در بخش كشاورزى ايجاد كرده كه استفاده 
نكردن از اين ظرفيت، منجر به ايجاد ناامنى در روستاهاى مرزى 

خواهد شد.
او ادامه داد: خالى شدن روستاهاى مرزى با وجود امكانات اعطايى 
دولت به روستاييان، كم آبى و بيكارى، از جمله داليلى است كه 

روستاهاى مرزى خراسان جنوبى را خالى از سكنه كرده است.

  پروژه هاى راه سازى تايباد و تربت جام 
نيمه كاره رها شده است 

تســنيم: نماينده مردم تايباد و تربت جام در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: بسيارى از پروژه هاى راه سازى تايباد و تربت جام 

نيمه كاره رها شده است.
جليل رحيمى با بيان اينكه در حوزه انتخابيه تايباد و تربت 
جام مشــكالت متعــددى در حوزه راهســازى وجود دارد، 
اظهار داشــت: در بخش هاى مختلفى از حوزه انتخابيه من 
جاده هاى اصلى دسترسى مردم روستا به شهر هنوز خاكى 
اســت و ظرف 20 ماهى كــه نماينده اين حــوزه انتخابيه 
هســتم، وزارت راه و شهرسازى نه تنها عملكرد قابل قبولى 
نداشته، بلكه در بســيارى از موارد پروژه ها به صورت نيمه 

كاره رها شده است.
نماينده مردم تايباد و تربت جام در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: در بخــش محروم صالح آباد نزديك به 200 كيلومتر جاده 
اصلى خاكى وجــود دارد و اگر برف يا بارانى ببارد، راه ارتباطى 
روستا به شهر قطع مى شــود و امكان دسترسى روستاييان به 

خدمات بهداشتى يا خدمات شهرى از بين مى رود.
وى با بيان اينكه در بســيارى از مناطق مرزى جاده هاى مرزى، 
خاكى و سخت گذر اســت، يادآور شد: اين مشكل سبب شده 
روســتاهايى كه جاده هاى ارتباطى آن ها خاكى است، تمايل به 
كوچ و تخليه روستاهاى مرزى داشته باشند كه اين امر به امنيت 

مناطق ارضى آسيب مى رساند.
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى افزود: بسيارى از جاده ها 
همانند جاده دوبانده اى كه تربت جام به تايباد دارد و يا تربت جام 
به مشــهد و جاده ارتباطى باخرز به تايباد، كار چندانى نشده و 

مردم نارضايتى شديدى از عملكرد حوزه راه سازى دارند.
عضو كميســيون شــوراها و امور داخلى كشور مجلس شوراى 
اســالمى با بيان اينكه اعتباراتى كه تقسيم شده و يا اختصاص 
مى يابد به صورت ناعادالنه توزيع مى شود، تصريح كرد: به هيچ 
عنوان اولويت مناطق محروم و مرزى در دستور كار وزارت راه و 

شهرسازى نيست.
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خبرخبر

معاون دادستان مشهد:
 استانداردسازى آسانسورها با جديت 

پيگيرى مى شود
مهر: معاون دادســتان در امور اجتماعى و پيشگيرى از وقوع 
جرم مشــهد گفت: موضوع استانداردســازى آسانســورها در 

دادستانى مشهد به طور جدى در حال پيگيرى است. 
قاضى محمد بخشــى محبى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
موضوع استانداردســازى آسانسور و پله برقى چند ماهى است 
كه در دستور كار معاونت اجتماعى و پيشگيرى و حفظ حقوق 
عامه دادســرا اســتان قرار گرفته كه بعــد از برگزارى چندين 
جلسه كارشناسى و دعوت از مديركل استاندارد و معاونين وى 
در اين زمينه از سوى دادسرا با اين اداره كل اتمام حجت شد. 
وى افزود: مطابق آمار دقيقى كه مراجع رســمى ارائه كرده اند، 
در ســال 80 ما شاهد 25 مورد حادثه بوديم كه اين تعداد در 
سال 95 به 2400 مورد رسيد.  وى تأكيد كرد: در گزارشى كه 
اخيراً منتشر شد، اعالم شد كه بيش از 90 درصد آسانسورهاى 
دولتى به دليل فرسودگى منطبق با استاندارد نيست در حالى 
كه مطابق قانون، آسانســورها بايد استانداردهاى دوره اى خود 
را داشته باشــند. به همين دليل جلســاتى نيز در استاندارى 
خراســان رضوى برگزار و در نتيجه آن به ادارات ابالغ شد كه 
موظف هســتند نسبت به استانداردســازى آسانسورهاى خود 
اقــدام كنند كه اين مهلت يك ماه هم تمديد شــد و ادارات تا 

پايان بهمن ماه براى استاندارد سازى فرصت دارند.

ايرنا: مديــركل دفتر امور اقتصــادى وزارت جهاد 
كشــاورزى اعالم كــرد: رويكــرد ايــن وزارتخانه 
بــه اشــتغال، پيــاده ســازى رويكــرد كســب و 
اشــتغال  برنامــه  چارچــوب  در  كشــاورزى  كار 

فراگير است.
محمد خالدى در نشســت تبيين برنامه هاى مرتبط 
بــا اشــتغال وزارت جهــاد كشــاورزى در بيرجند 
افزود: حركت از كشــاورزى توليد محور به كســب 
و كار كشــاورزى و تمركــز بــر حمايــت و تأمين 
مالــى زنجيره(عرضه) ارزش به جــاى فعاليت هاى 
مســتقل و جزيــره اى از ديگــر اولويت هــاى اين 

وزارتخانه است.
مديركل دفتر امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى 
گفت: براســاس آيين نامه اجرايى قانون حمايت از 
توسعه و ايجاد اشــتغال فراگير 45 درصد منابع در 
بخش كشــاورزى و منابع طبيعــى در نظر گرفته 

شده است.
مديركل دفتر امور اقتصادى وزارت جهاد كشاورزى با 
بيان اينكه در حوزه اشتغال فراگير 10 رسته فعاليت 
مختلف در بخش كشاورزى لحاظ شده است، گفت: 
كشــت گلخانه اى، گياهان دارويــى، آبزى پرورى، 
صنايــع تبديلــى و تكميلــى كاورزى از جمله اين 

فعاليت هاست.
مديــركل دفتــر امــور اقتصــادى وزارت جهــاد 
كشــاورزى اظهــار كــرد: همچنين دامپــرورى و 
محصــوالت مربــوط، خدمات توســعه كســب و 
كارهاى تعاونى كشــاورزى، خدمات مدرن ســازى 
كشــاورزى، كســب و كارهاى دامپزشكى و كسب 
و كارهــاى عشــايرى از ديگــر رســته هاى حوزه 
اشــتغال فراگيــر در بخــش كشــاورزى مطــرح 

شده است. 

پيگيرى گاليه هاى شهروندان از هزينه سرويس هاى چند رسانه اى تلفن ثابت

مخابرات مشتركان را نقره داغ كرده است

 فاطمه معتمدى   در صورتحســاب تلفن 
ثابــت در كنار آيتــم هايى ماننــد ماليات 
و عوارض كــه هزينه آن را بايــد مردم به 
عنوان مشــتركان مخابرات پرداخت كنند، 
مورد ديگرى نيز تحت عنوان چند رسانه اى 
خودنمايى مى كند كه معلوم نيست، شامل 

چه مواردى است.
يك مخاطب به شــماره 09150000515 
با ارسال اين پيامك خواستار پيگيرى آيتم 
چند رســانه اى در صورتحساب مشتركين 
تلفن ثابت شــد كــه از ديــد او اتفاقاً اين 
سرويس سهم قابل توجهى در صورتحساب 

قبض هاى تلفن ثابت دارد.

   هزينه 10 هزار تومانى 
سرويس چند رسانه اى 

مخاطب ديگر نيز با اشــاره بــه هزينه 10 
هزار تومانى براى ســرويس چند رسانه اى 
گفــت:در قبض اين دوره 10 هزار تومان به 
عنوان هزينه ســرويس چند رسانه اى قيد 
شده است در حالى كه اصًال نمى دانيم اين 
سرويس چيســت و چه خدماتى ارائه داده 
اســت كه حاال براى آن 10 هزار تومان بايد 

پرداخت كرد.
وى بــا انتقاد از هزينه باالى اين ســرويس 
گفت:در حالــى كه هزينــه كاركرد داخل 
استان 2500 و هزينه كاركرد با تلفن همراه 

4100، آبونمــان 1800 و ماليات و عوارض 
1500 تومــان در قبض اين دوره تلفن من 
آمده است، اما هزينه سرويس چند رسانه اى 
10 هزار تومان قيد شــده اســت كه بسيار 

باالست.

   داليل دريافت نشدن 
قبض تلفن ثابت و همراه

يكــى ديگر از شــهروندان هم بــه موضوع 
ارســال نشــدن قبض تلفن ثابت از سوى 
مخابرات به منازل اشــاره كرد و گفت:چند 
وقتى است كه قبض تلفن ثابت را مخابرات 
ارســال نمى كند و وقتى پيگير اين موضوع 
پيشــخوان  دفاتر  از  مى شــويم، مى گويند 

بگيريد.
وى با بيــان اينكه دريافت قبض تلفن ثابت 
از دفاتر پيشــخوان براى مردم هزينه دارد، 
گفــت: وقتى قبــض نمى آيد، مشــترك از 
كجا بايــد بداند كه هزينــه قبض چه قدر 
اســت و تا چه زمانى مهلــت پرداخت دارد 
و چرا بايد مشــترك هزينــه ديگرى براى 
دريافت صورت حســاب از دفاتر پيشخوان 

بپردازد؟
وى ادامــه داد: در كنار قبــض تلفن ثابت 
اين مســئله بارها درخصــوص تلفن همراه 
هم پيش آمده اســت كه دردسر آن متوجه 

مشترك است تا مخابرات. 

   سرويس فعال شده
 از سوى مخابرات كشور

رئيــس روابــط عمومى شــركت مخابرات 
خراســان رضوى در خصوص سرويس چند 
رسانه اى در صورتحســاب قبض هاى تلفن 
ثابت اظهار داشت:ســرويس چند رسانه اى 
خدمت و سرويسى است كه توسط مخابرات 
كشــور بر روى تلفن ثابت فعال و داير شده 

است.
محمد هاشــم بختيارى در گفــت و گو با 
خبرنــگار مــا افزود:اين ســرويس با پيش 
شــماره 021 و شماره 7070 بر روى تلفن 
ثابت فعال شــده است و البته نكته مهم آن 
اين است تا مشترك نسبت به شماره گيرى 
با اين تلفن اقدام نكنــد، هزينه اى نخواهد 

داشت.
وى بــا بيان اينكه اين تلفــن براى مواردى 
مانند قصــه گويى است،گفت:مشــترك با 
شماره گيرى اين تلفن مى تواند از خدمات 
آن استفاده كند؛ ضمن اينكه نرخ هر دقيقه 
مكالمه همزمان با اينكه با اين شماره تماس 

گرفته شود، اعالم مى شود.
وى درباره راهكار كنسل شدن اين سرويس 
تصريــح كرد:مشــتركين در صورتــى كه 
تمايل ندارند اين سرويس را داشته باشند، 
مى توانند بــا مراجعه به دفاتر پيشــخوان 
درخواســت لغو ســرويس چند رسانه اى را 

مطرح كنند.
بختيــارى دربــاره گاليه مــردم مبنى بر 
دريافت نكردن قبــض تلفن ثابت و الزام به 
مراجعه به دفاتر پيشــخوان با صرف هزينه 
بــراى دريافت صورتحســاب تلفــن همراه 
خاطر نشــان كرد: قبض تلفــن ثابت براى 
تمامى مشــتركين ارســال مى شود و حتى 
به صورت پيامك به تلفن همراه افرادى كه 
شــماره خود را به مخابرات اعالم كرده اند، 

اطالع رسانى مى شود.
مســئول روابط عمومى مخابرات خراســان 
رضوى گفت: مشــتركينى كــه قبض تلفن 
ثابــت برايشــان نمى آيــد، بايد بــه دفاتر 
پيشــخوان مراجعه و فــرم دريافت نكردن 
قبــض را تكميل كنند تا موضوع پيگيرى و 

رسيدگى شود.
وى ادامه داد:در خصوص قبض تلفن همراه 
هم بايد گفت، برخى از مشتركين از طريق 
پيامــك تمايل خود را نســبت به دريافت 
نكــردن قبض اعالم كرده انــد كه براى اين 
مشــتركين صورتحســاب صادر نمى شود، 
بلكــه بــه صــورت پيامك اطالع رســانى 

مى شود.
وى يادآوشد:با اين حال اگر مشتركى قبض 
تلفن همراه دريافت نكرده اســت مى توانند 
موضوع را از طريق ســامانه 9990 پيگيرى 

كند.

در گفت وگو با قائم مقام مديرعامل آب منطقه اى خراسان رضوى اعالم شد

علت قطع انتقال آب از سد دوستى به مشهد

گفت وگو

 ايســنا   قائم مقام مديرعامل آب منطقه اى خراســان 
رضوى علت قطع انتقال آب از ســد دوســتى به مشهد را 

تعميرات دوره اى خطوط انتقال آب عنوان كرد.
محمد عالئى در خصوص قطع انتقال آب ســد دوستى به 
مشــهد اظهار داشــت: تعميرات دوره اى هر سال يكبار به 
منظور نوسازى خط انتقال آب سد دوستى انجام مى شود 
و مــا از زمان بهره بردارى اين ســد در ســال 85 به بعد 
در هرسال شــاهد تعميرات و نوسازى اين خط انتقال آب 

بوده ايم.
وى تصريح كرد: آب شــرب مشــهد از چهار سد دوستى، 
ارداك، طــرق و كارده همچنين دو رشــته قنات و 457 
حلقه چاه كه وظيفه تأمين آب شــرب مشــهد را دارند، 

تأمين مى شود.
وى گفت: در اين راســتا دو مشــكل جدى داريم؛ آبى كه 

در اختيار مردم قرار گرفته بايد از كيفيت بااليى برخوردار 
باشد و مشكل دوم اين است كه با توجه به شرايط موجود 
در اســتان، بيشــتر نياز آب مصرفى خود را از آبخوان زير 
زمينى تأمين مى كند كه در نتيجه آبخوان زير زمينى ما با 

كسرى قابل توجه اى مواجه شده است.
عالئى با اشــاره به اينكه باتوجه به بارش هاى اخير نسبت 
به ساليان گذشته، سال بسيار خشكى داريم؛ به طورى كه 
درحدود 70 سال گذشته اين خشكسالى بى سابقه است، 
ادامه داد: 11 ماه از ســال گذشته و ما هنوز شاهد بارش 
قابل توجهى در شــهر مشهد نبوده ايم؛ بنابراين مردم بايد 
توجه داشته باشند، شرايط خوبى نيست، بايد با يك برنامه 
ريزى درست و دقيق اين بحران آب را پشت سر بگذاريم.

يك مسئول:

اشتغال فراگير، اولويت وزارت جهاد كشاورزى است
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