
گناباد ركورددار بيشترين اقامتگاه بومگردى تراز درياچه اروميه مثبت شد

گناباد  مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشــگرى خراسان رضوى گفت: 
تاكنون 21 اقامتگاه بومگردى در سطح استان 
داير شده كه گناباد با پنج اقامتگاه بوم گردى 
بيشترين تعداد را در بين شهرستانهاى استان 
دارد. ابوالفضــل مكرمى فر افزود: روســتاى 
هدف گردشــگرى «رياب» گنابــاد كه در 

سال هاى گذشته ...

ايرنا  رئيس دفتر اســتانى ســتاد احياى 
درياچه اروميه در آذربايجان غربى گفت: تراز 
ايــن درياچه در هفته جارى به 1270 متر و 
68 سانتيمتر رسيد كه چهار سانتيمتر بيشتر 
از زمان مشــابه سال گذشته و 37 سانتيمتر 
بيشتر از ابتداى سال آبى جارى است. فرهاد 
سرخوش افزود: در مدت مشابه سال گذشته، 
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راه پر دست انداز
 موتورسيكلت هاى برقى در تهران

ايرنا: 7000 موتورسيكلت برقى ساخت داخل در حالى 
از ســال آينده وارد بازار مى شوند، اما طرح جايگزينى 
موتورسيكلت هاى برقى به عنوان يكى از پايه هاى برنامه 
كاهش آلودگى هــواى تهران همچنان با چالش هايى 

روبه روست.
تب «آلودگى هوا» سرد شده و فرارسيدن بهار، تهران را 
از بحران آلودگى هوا نجات داده است. همزمان با سال 
جديد، اولين توليدات موتورسيكلت هاى برقى داخلى 
نيز وارد بازار مى شود؛ نسخه اى كه گفته شده مى تواند 

درد آلودگى هواى تهران را تا حدى تسكين دهد.
كالنشهر تهران امسال 106 روز آلوده را از سر گذرانده 

است؛ 19 روز آلوده بيشتر از پارسال.
85 درصــد آلودگى هــواى پايتخت ناشــى از منابع 
متحرك است كه سهم موتورسيكلت هاى بنزينى 18 

درصد از آن است.
آن طور كه شــركت كنترل كيفيت هواى تهران اعالم 
كرده، برخالف تصور عموم كه گمان مى كنند خودروها 
سهم بيشــترى در آلودگى هوا دارند، موتورسيكلت ها 
در جدول متهمان آلودگى هوا صدرنشــين هستند و 
با انــدازه اى كوچك بيش از يك چهارم آلودگى هواى 

تهران را توليد مى كنند.
با وجود توليد خودروها با استاندارد بسيار پايين (يورو 
2) بــاز هم ميزان آلودگى هر موتورســيكلت بنزينى 
چهار برابر بيشتر از اتومبيل است چراكه به واكنش گر 
شيميايى مجهز نيستند و در نتيجه گاز ناشى از احتراق 

اين موتورها وارد هوا مى شود.
شــهردارى تهران تعداد موتورسيكلت ها را بيش از سه 
ميليون دستگاه برآورد كرده كه بيش از 95 درصد آن ها 
بنزينى هســتند و هر كدام 12/6 دسى بل باالتر از حد 
مجاز آلودگى هوا دارند. معاون نظــارت و پايش اداره 
كل حفاظت محيط زيســت استان تهران گفت: براى 
جايگزينى موتورسيكلت هاى برقى جلسات متعددى 
برگزار شده و فرآيند ســرمايه گذارى براى توليد اين 

موتورسيكلت ها در حال طى شدن است.
محمد رســتگارى اظهار كــرد: موتورهاى برقى توليد 
خارج اكنون به صورت محدود در بازار عرضه مى شوند.

وى گرانى موتورســيكلت هاى برقى و اختالف قيمت 
آن ها با نوع بنزينى را از عوامل استقبال كم متقاضيان از 

اين وسيله نقليه دانست.
رستگارى با اشــاره به قانون هواى پاك تأكيد كرد: با 
توجه به اينكه براســاس مصوبه دولت شماره گذارى 
موتورسيكلت هاى كاربراتورى متوقف شده، از اين پس 
خريد و فروش موتورسيكلت هاى برقى توجيه اقتصادى 

خواهد داشت.

نشانى از «سايه» در رشت  نيست

ايســنا: «اميرهوشــنگ ابتهــاج»، متخلــص به 
«ه.ا.ســايه» شــاعر معاصر ايرانى است كه در رشت 
به دنيا آمده و با توجه به اينكه بســيارى او را جزو 
مفاخر شهر رشــت مى دانند، ولى در اين شهر هيچ 

نشانى از اين شاعر بزرگ وجود ندارد.
 امير هوشنگ ابتهاج متولد 6 اسفند 1306 در رشت 
و در ابتداى محله استادسراى اين شهر خانه مادرى 
اميرهوشنگ ابتهاج و همچنين محل تولد پسر خاله 

او گلچين گيالنى است.
اين شاعر ايرانى كه بســيارى او را «حافظ زمان» 
مى نامند، ســرودن شــعر را در همان ســال هاى 
كودكــى آغاز كرد و ســرايش هاى بى ماننداش از 
گيــالن، آرام و ماليم ترجمان جهان مى شــود تا 
امروز كه براى فرزندان ادب انديش اين آب و خاك 
تبديل به اســطوره اى ســترگ در شعر معاصر اين 
سرزمين شده است. سايه هم در سرودن غزل و هم 
در سرودن شعر نو شاعر شناخته شده اى محسوب 

مى شود. 
شــاعر شدن سايه از آنجا شروع شد كه او در جوانى 
به دخترى دل بســت و اين عشــق دستمايه اشعار 
عاشقانه اى شد كه در آن ايام سرود و همچنان ورد 
زبان عاشقان است. ســايه در سال 1325 مجموعه 
«نخســتين نغمه ها» را  كه شامل اشعارى كالسيك 

است، منتشر كرد . 
رضا رسولى عضو شوراى شهر رشت كه مدت  زيادى 
پيگيــر خانه ابتهاج بود و براى اولين بار اين موضوع 
را در صحن علنى شوراى شــهر رشت مطرح كرد، 
گفت: خوشــبختانه با پيگيرى هاى صورت گرفته با 
رأى قاطع اعضاى شــوراى شهر رشت، طرح خريد 
خانــه زادگاه «اســتاد ابتهاج» و «اســتاد گلچين 
گيالنى» و تبديل آن به بنياد شــعر و غزل سايه به 

قيد دو فوريت تصويب شده است . 
وى راه اندازى بنياد ســايه در رشــت را يك اتفاق 
بســيار فرخنده و ميراثى براى آيندگان عنوان كرد 
و گفت: ايــن اتفاق بزرگ در آينــده موجب ايجاد 
اتفاقات بزرگ تر و فرخنده اى در شهر رشت خواهد 

شد.
رســولى افزود: با توجه به اينكه در ســال هاى اخير 
براى گردشگر پذير بودن رشت تالش شده، بسيارى 
بــر اين باورند كه ثبت اين خانــه و ديگر خانه هاى 
قديمى شــهر كه نشــانه اى از معمارى قديمى و يا 
ارزش معنوى به ســبب ارتباط با هنرمندان قديمى 
گيالن را دارد، مى تواند فضاى مناسبى براى توسعه 

گردشگرى در شهر رشت شود.

تأمين تجهيزات مدرن مهار آتش با توجه  ايرنا 
به آتش سوزى ســاالنه 15 هزار هكتار جنگل در 
ايران اجتناب ناپذير اســت، چــرا كه اين معضل 
فراگير اكنون آسيب هاى جبران ناپذيرى را به منابع 

طبيعى كشور وارد مى كند.
بر اساس آمار موجود، سرانه جنگل ايران يك سوم 
متوسط جهانى است و متأســفانه شاهديم گاه و 
بيگاه آتش ســوزى هاى گسترده اى در عرصه هاى 
طبيعى استان ها رخ مى دهد كه مهار آن گاه تا چند 

روز طول مى كشد. 
ايــران داراى بيش از 134 ميليــون هكتار منابع 
طبيعى (82/8 درصد مساحت كشور) شامل 14/3 
ميليون هكتار جنگل (8/8 درصد مساحت كشور)، 
بيش از 5/2 ميليون هكتار بيشه زار و درختچه زار 
(1/6 درصد)، 84/7 ميليــون هكتار مرتع (52/3 
درصد)، 32/6 ميليون هكتار بيابان (20/1 درصد) 
اســت و 33/2 ميليون هكتــار ديگر را زمين هاى 

كشاورزى و شهرها و غيره تشكيل مى دهد. 
3/6 درصد شــامل حــدود 352 هــزار هكتار از 
عرصه هاى طبيعى استان سمنان را جنگل شامل 
مى شــود و 58 هزارهكتار جنگل هاى پهن برگ 
هيركانى در چهار شهرستان استان سمنان وجود 
دارد كه بيشــترين آن در شهرستان مهديشهر با 
24 هزار هكتار است، جنگل هاى سوزن برگ ارس 
152 هزار هكتار، سوزن برگ تاغ و گز دست كاشت 
42 هــزار هكتار و 144 هزار هكتار جنگل كويرى 

و بيابانى است. 

 عامل انسانى
مسئوالن امر مى گويند عامل اصلى و بيشتر آتش 
سوزى هاى عرصه هاى منابع طبيعى، انسان است 
كه بايد براى آگاهى بخشى مردم بويژه روستاييان 
حاشــيه جنگل ها تدابير ويژه اى اتخاذ كرد تا خود 

حافظ عرصه ها باشند. 
هرچه افراد بومى و محلى با مهارت هاى مهار آتش 
سوزى بيشــتر آموزش ديده باشــند و هر قدر از 
تجهيزات بهتر و بيشــتر برخوردار باشند، در مهار 
آتش و جلوگيرى از گسترش به عرصه هاى بيشتر 
موفق تــر خواهند بود و در ايــن زمينه بايد ايجاد 

انگيزه نسبت به اين مسئله مدنظر قرار گيرد. 
اكنون بهره گيرى از مشاركت مردم و سازمان هاى 
مردم نهاد، اســتفاده از فناورى به روز مهار آتش از 
اصلى ترين راهكارهاى حفظ منابع طبيعى در برابر 

مسئله آتش سوزى در عرصه هاست. 

 راه اندازى پايگاه مردمى مهار آتش
براى نخســتين بار در كشــور پايگاه مردمى مهار 
آتش در هفته جارى در شهرستان مهديشهر استان 
ســمنان با صرف 10 ميليون ريال اعتبار به بهره 

بردارى رسيد.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزدارى كشور كه براى بهره بردارى اين پايگاه 
به سمنان سفر كرد، گفت: ساالنه 15 هزار هكتار 

از جنگل هاى كشور در آتش مى سوزد كه اين امر 
آسيب هاى جبران ناپذيرى را به منابع طبيعى وارد 

مى كند. 
ســرهنگ قاسم ســبزعلى افزود: به طور متوسط 

30 درصــد آتش ســوزى ها در 
عرصه هاى جنگلى و 70 درصد در 

مراتع كشور مى دهد. 
در 11ماهــه  اظهارداشــت:  وى 
گذشته ســال جارى 25 هكتار از 
جنگل ها و مراتع استان سمنان در 
آتش ســوخت و حدود 70 درصد 
آتش سوزى هاى رخ داده در كشور 
به صورت غيرعمد و سهوى اتفاق 

مى افتد. 
وى ادامــه داد: در بيــش از 95 
درصد آتش سوزى در عرصه هاى 
منابع طبيعى كشور عامل انسانى 
نقش دارد و استفاده از ظرفيت هاى 
مردمى و تشــكل هاى مردم نهاد 
نقش مهمــى در پيشــگيرى و 
مقابله با آتش سوزى در جنگل ها 
و عرصه هاى منابع طبيعى خواهد 

داشت. 
فرمانده يگان حفاظت ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزدارى خاطرنشــان كرد: بايد فرهنگ سازى 
و ترويــج آموزش به منظور افزايش مشــاركت و 
دلسوزى مردم براى حفاظت از عرصه هاى طبيعى 

بيش از بيش تالش شود. 
وى اقدام هاى پيشگيرانه و مؤثر با نگاه توانمندسازى 
اقتصادى جوامع محلى به منظور حفاظت از اراضى 

ملى و عرصه هاى طبيعى را خواستار شد. 
ســبزعلى يادآور شــد: باتوجه به گســتردگى و 
پهناوربودن عرصه هاى طبيعى كشــور، تجهيزات 
مهار آتش كفايت نمى كند و در سال 95 و 96 بيش 
از 60 ميليارد ريال براى خريد و تكميل تجهيزات 

مهار آتش هزينه شده است. 

وى تصريح كرد: با خريد تجهيزات در سال آينده، 
كشــور از لحاظ دارابودن وسايل اطفاى حريق به 

سطح مطلوب مى رسد. 
وى گفت: نخســتين مركز مهار آتش جنگل هاى 
رودبارك  روســتاى  در  كشور 
كوه  منطقه چاشــم خطيــر 
مهديشهر به بهره بردارى رسيد 
كه نشــان از فرهنگ سازى و 
افزايش مشــاركت مردمى در 

استان است. 
به گزارش ايرنا، از 9/7 ميليون 
هكتار وســعت استان سمنان، 
55 درصــد نواحــى بيابان و 
خشك، 38/5 درصد مراتع، 2 
درصد اراضى كشاورزى و 3/6 

درصد جنگل است. 

 اعتبارات اندك
مديــركل منابــع طبيعــى و 
آبخيزدارى اســتان سمنان با 
بيــان اينكه اعتبــارات بخش 
منابع طبيعى اســتان سمنان 
بسيار محدود است و در سال جارى تنها 20 درصد 
از حدود 300 ميليارد ريــال بودجه 96 اين اداره 
كل تخصيص يافت بيان مى كند: مشاركت مردم در 

حفظ عرصه هاى طبيعى الزامى است.
علينقــى حيدريان مديــركل منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى استان ســمنان گفت: فرهنگ سازى 
حفــظ و احيــاى عرصه هــاى طبيعــى نيازمند 
حمايت هاى همه جانبه دولت اســت و با برگزارى 
جشنواره ها و نشست هاى تخصصى مى توان در دوره 
زمانى كوتاه مدت مشــاركت مردم در محافظت از 

اين عرصه را دوچندان كرد.
حيدريان تصريح كرد: بايد براى حفظ عرصه هاى 
طبيعى استان مردم دعوت به كار شوند و حدود 50 
اتحاديه مردم نهاد براى احياى عرصه هاى طبيعى 

در چند سال گذشته در استان تشكيل شده اند.
وى تصريــح كرد: ســاالنه حــدود 30 هكتار از 
جنگل هــاى ســمنان در آتش ســوزى ها از بين 
مى روند و بايد با فرهنگ سازى براى جلوگيرى از 
روشــن كردن آتش در اين عرصه ها گامى مهم و 
راهبردى براى حفظ اين ميراث ارزشمند برداشت.

حيدريان اضافه كرد: هفته منابع طبيعى فرصتى 
ارزشــمند براى احياى عرصه هاى طبيعى سمنان 
است و در چند سال گذشته باوجود اين كه اعتبارت 
خوبى در اين بخش تخصيص نيافته، اما مشاركت 
مردم براى حفظ گونه هاى گياهى استان شايسته 

قدردانى است.
وى افــزود: در روز درختــكارى به صورت نمادين 
درخت كاشــته مى شــود، اما هدف ايــن روز در 
واقع گســترش فرهنگ حفاظت از منابع طبيعى 

كشورمان، جنگل ها و مراتع است. 
وى اظهارداشت: انسان ها وقتى درختى را با دستان 
خــود مى كارند و براى حفــظ آن تالش مى كنند 
سبب مى شــود تا آنان براى جنگل ها هم اهميت 

بيشترى قايل شوند.
وى اضافه كرد: بازگشت جنگل هاى تخريب شده به 
چرخه زندگى كار بسيار زمانبر و دشوارى است و 
جنگل ها ذخيره زيستى و حياتى كشور هستند و 

ارزش هاى بوم سازگانى زيادى دارند. 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان سمنان 
افزود: ساليانه بيشتر از 15 هزار هكتار از عرصه هاى 

جنگلى كشور دچار آتش سوزى مى شود.
3/6 درصد شــامل حــدود 352 هــزار هكتار از 
عرصه هاى طبيعى استان سمنان را جنگل شامل 
مى شــود و 58 هزارهكتار جنگل هاى پهن برگ 
هيركانى در چهار شهرستان استان سمنان وجود 
دارد كه بيشــترين آن در شهرستان مهديشهر با 
24 هزار هكتار است، جنگل هاى سوزن برگ ارس 
152 هزار هكتار، سوزن برگ تاغ و گز دست كاشت 
42 هزار هكتار و 144هزار هكتار جنگل كويرى و 

بيابانى است.

به دليل كمبود امكانات

دست آتش نشانان از مهار آتش جنگل ها كوتاه است
��ر��ر
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كم فروغى نگـين صنعت كاشـمر
اعزام 14 هزار مبلغ 

به آيين هاى اعتكاف 
كشـور

.......صفحه 3

كارخانه كاشى كاشمر با مشكالت دست و پن جه نرم مى كند

.......صفحه 3

عضو مجمع نمايندگان 
خراسان رضوى انتقاد كرد

تعطيلى كارخانجات 
در سال توليد و اشتغال

خرم آباد  مديركل تشــكل هاى دينــى و مراكز فرهنگى 
سازمان تبليغات اسالمى گفت: امسال حدود 14 هزار مبلغ به 
آيين هاى مختلف اعتكاف در سراسر كشور اعزام مى شوند. رضا 
معممى مقدم در جمع خبرنگاران لرستان افزود: از سال 1374 
كه سازمان تبليغات اسالمى به بحث اعتكاف ورود كرده است، 

شاهد رشد 63 درصدى معتكفين بوده ايم...

مشــهد نماينده مردم چناران، طرقبه و شانديز درباره 
اجرايى شــدن اقتصاد مقاومتى توليد و اشــتغال به عنوان 
شعار سال 96 اظهار داشت: واقعيت اين است كه در كشور 
حجم بزرگى از كارخانجات در ســال جارى تعطيل شد و 
در خراســان رضوى نيز بخش قابل توجهى از كارخانجات 

مستقر در شهرك هاى صنعتى...

در گفت و گو 
با قدس مطرح شد

آشنايى با رسوم 
نوروزى در 

خوزستان از «هفت 
لشكر خوانى» 

تا«چهار ده بدر»
حديث كريمى  آداب و رسوم عيد نوروز در خوزستان 
هم چون ساير نقاط كشور بسيار متنوع و داراى جاذبه 
است.كارشناس ثبت ميراث ناملموس اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى خوزستان در 
گفت و گو با خبرنگار قدس درباره آداب و رسوم مردم 
خوزستان مى گويد: در خوزستان مرسوم بوده در غروب 
آخرين سه شــنبه ســال به صحرا رفته بوته گياهان 
خشك را جمع آورى مى كردند، آن ها را آتش مى زدند و 
از روى آتش مى پريدند و در حال پريدن با صداى بلند 
مى گفتند: «غم برو شادى بيا - محنت برو روزى بيا» و 

.......صفحه 2 بدين وسيله غم را ...
.......صفحه 4

براى نخستين بار 
در كشور پايگاه 

مردمى مهار آتش 
در هفته جارى در 

شهرستان مهديشهر 
استان سمنان با 

صرف 10 ميليون 
ريال اعتبار به 

بهره بردارى رسيد

بــرش



 پارك علم و فناورى رشت نيازمند 
فضاى بيشتر است

رشت- خبرنگار قدس: رئيس پارك علم و فناورى گيالن 
گفت: فضاى فعلى كاربردى سازمان پارك علم و فناورى 23 
هزار مترمربع اســت كه اين فضا براى اســتان گيالن كافى 

نيست. 
مجيد متقى طلب اضافه كرد: ميانگين شــركت هاى دانش 
بنيان مســتقر در پارك هاى علم و فناورى كشور 34شركت 
بوده در حالى كه اين ميانگين در گيالن 50 شركت است كه 

از ميانگين كشور 4/1 بيشتر است.
وى افزود: 4400 شــركت فناورى در كشور و 312 شركت 
فناورى در گيالن فعال است و اين معيارى است كه گيالن را 

جز چند استان برتر گذاشته است.
متقى طلب ادامه داد: هفت درصد استقرار شركت هاى پارك 
علم و فناورى در گيالن است و ظرفيت گيالن بسيار باالست، 
اين ظرفيت ها حيف اســت كه ديده نشود و بايد به آن توجه 

ويژه شود.
 

پس از 3 ماه تالش راهداران
 گردنه عسل كشان كوهرنگ بازگشايى 

شد

ايرنا: مديركل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى چهارمحال 
و بختيارى از بازگشايى گردنه سخت گذر «عسل كشان» در 

شهرستان كوهرنگ پس از سه ماه تالش راهداران خبر داد.
احمد جمشــيدى افزود: گردنه عسل كشــان كه روستاى 
سرآقاســيد را به شهر چلگرد متصل مى كند، نخستين بار با 

تالش راهداران باز و تردد در آن امكان پذير شد.
وى ادامه داد: اين محور كه از آذرماه ســال جارى تاكنون به 
دليل بارش هاى سنگين برف بسته بود، پس از گذشت سه ماه 

تالش شبانه روزى بازگشايى شد.
مديــركل راهدارى و حمــل و نقل جــاده اى چهارمحال و 
بختيارى با بيان اينكه اين بازگشايى زودهنگام نخستين بار 
است كه در اين مسير رخ مى دهد، افزود: اين محور همه ساله 
در ارديبهشت ماه بازگشايى مى شد. با بازگشايى اين مسير، 
خدمات رسانى به حدود 5000 خانوار در روستاهاى اطراف و 

3000 نفر از عشاير كوچرو تسهيل مى شود.
 

 استفاده بى رويه نيروگاه منتظرقائم از 
منابع آبى البرز

كرج: رئيس كل دادگســترى البرز گفت: متأسفانه نيروگاه 
قائم از دســتگاه هاى خنك كننده پرمصرف آبى اســتفاده و 
ساالنه به اندازه جمعيت يك شهر 100هزارنفرى آب از منابع 

زيرزمينى استان مصرف مى  كند.
احمد فاضليان در نشست شــوراى پيشگيرى از وقوع جرم 
اســتان البرز به وضعيت نيروگاه منتظر قائم و رعايت نكردن 
مسائل زيست محيطى در ســاخت آن اشاره كرد و گفت: با 
توجه به آاليندگى زياد اين نيروگاه، موضوع در دستگاه قضايى 
موردبررسى قرار گرفت و پس از بررسى هاى كارشناسى حكم 
به تغيير سوخت اين نيروگاه داده شد كه اكنون شاهد كاهش 

محسوس آالينده هاى اين نيروگاه هستيم.
وى به مسئوالن پيشنهاد داد به عنوان بخشى از حقابه استان 
از ســدها، از آب پسماند تهران درزمينهٴ كشاورزى و صنعتى 
استفاده شود و افزود: اين موضوع مى تواند به عنوان يك مطالبه 
توسط مسئوالن پيگيرى شود تا استان و نسل هاى آينده بيش 

از اين متضرر نشوند.
 

 ساخت شركت پتروشيمى در اهواز

ايســنا: نماينده مردم اهواز در مجلس شــوراى اسالمى از 
ساخت يك شركت پتروشيمى در اهواز خبر داد و گفت: وزير 
نفت با توجه به وضعيت اشــتغال در اهواز و شهرستان هاى 
اطراف آن، مجوز ســاخت يك شــركت پتروشيمى را صادر 
كرده است. جواد كاظم نسب الباجى افزود: ساخت اين واحد 
پتروشيمى در جهت اشتغالزايى براى شهرستان اهواز است تا 
شاهد حل مشــكالت اين حوزه باشيم. وزير نفت با توجه به 
وضعيت اشــتغال در اهواز و شهرستان هاى اطراف آن مجوز 

اين شركت را صادر كرد.
وى خاطرنشــان كرد: اگر سرمايه گذار موردنظر براى ساخت 
اين شــركت پيدا شود در سال 97 اميدواريم شاهد تأسيس 

اين واحد پتروشيمى باشيم.

 ترافيك؛ مشكل اصلى ايالم 
ايالم- خبرنگار قدس: شهردار ايالم ترافيك را مشكل اصلى 
اين شهر عنوان كرد و گفت: اين مشكل به دليل وجود اصناف 
و مشــاغل آالينده اســت كه قصد داريم بسيارى از صنوف 
آالينده را به اطراف شهر منتقل كنيم و عالوه بر اين در حال 
رايزنى براى تمركززدايى حضور پزشكان در مركز شهر هستيم 

تا بخشى از بار ترافيكى ميادين اصلى شهر كاهش يابد.
طالب صادقيــان تأكيد كرد: براى رفع اين مشــكل كه در 
سالمت شهروندان هم مؤثر است، ساخت زيرگذر در تقاطع 
چهارراه رسالت – آيت اله حيدرى و ميدان شهيدكشورى در 
دســتور كار قرار گرفته كه عمليات اجرايى زيرگذر چهارراه 
رســالت در بهار 97 آغاز خواهد شد و به فراخوار زمان، پروژه 
ميدان شهيدكشورى نيز پس از طى مراحل قانونى و انتخاب 

پيمانكار شروع خواهد شد.

نمايندگان مردم در مجلس مطرح كردند

صنعت ابريشم گيالن در پيله مشكالت
��ر

قدس گيالن خاستگاه ابريشم ايران است و با 
اينكه اين صنعت مى تواند ارزآورى بسيار قابل 
توجهى را به همراه داشــته و خيل بسيارى از 
جوانان جويــاى كار را به خود جذب كند، اما 
اين رؤيا به حقيقت نپيوسته و در حال حاضر 
نه تنها در زمره اســتان هاى بيكار كشور قرار 
دارد، بلكه توليد ابريشم آن به يك سوم كاهش 

يافته است.
متأسفانه كارخانه صنعت ابريشم صومعه سرا 
10 الى 15 ســال تعطيل است و بنا بر گفته 
نمايندگان مردم گيالن صنعت نوغاندارى حال 

و روز خوبى ندارد.

 تعطيلى صنعت ابريشم 
نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شوراى 
اسالمى بابيان اينكه گيالن خاستگاه ابريشم 
ايران بود، بيان كرد: صنعت ابريشــم بايد به 
مراكز علمى و دانشــگاهى پيوند بخورد و بايد 
مجدداً صنعت ابريشــم به روال گذشته خود 

برگردد.
محمد حسين قربانى بابيان اينكه اكثر پيله هاى 
ابريشم در گيالن به چله ابريشم تبدل مى شده، 
گفت: ســه كارخانه ابريشم كشــى در گيالن 
وجود داشت، اما متأسفانه با عدم واگذارى به 

بخش خصوصى همه آن ها تعطيل شده اند.
وى بابيان اينكه سياســتگذارى هاى توســعه 
نوغاندارى بايد از سوى وزارت كشاورزى صورت 
بگيرد، بيان كرد: هيچ تحركى از سوى مراكز 
تحقيقاتى نوغاندارى گيالن ديده نشده است 
و متأسفانه همه مراكز تحقيقاتى گيالن متهم 
به عدم تحرك هستند. قربانى با تأكيد به اينكه 
مراكز تحقيقاتى نبايد به دور خود ديوار بكشند، 
گفت: به حول قوه الهى چندين مركز تحقيقاتى 
در گيالن مستقر هستند و بايد با ارتباط  گيرى 
مؤثر با مراكز علمى و صنعتى اقتصاد كشور و 

استان را به حد مطلوب برسانند.
وى بابيان اينكه ابريشم مى تواند تحركى خوبى 
در حوزه اشتغال گيالن ايجاد كند، بيان كرد: 
گيالن از استان هاى بيكار كشور است و توسعه 

نوغاندارى مى تواند اشتغال گيالن را رقم بزند.
نماينده مردم آســتانه  اشــرفيه بابيان اينكه 
مجلس آمادگى افزايش تعرفه ابريشم به صد 
درصــد را دارد، گفت: خوشــبختانه آمادگى 
منع واردات از ســوى جهاد كشاورزى وجود 
دارد و مى توان مســئوالن وزارتخانه را در اين 

سياستگذارى ها قانع كرد.
وى گفــت: در دهه هاى گذشــته 20هزار تن 
پيله تر ابريشــم در خيابان هاى منتهى خريد 
مراكز پيله از استان هاى شمالى حضور داشتند، 
امــا اين مقدار از توليد به يك هزار تن كاهش 

يافته است.

 كاهش رتبه پيله 
مديرگروه پژوهشى ابريشم دانشگاه گيالن نيز 
در اين زمينه بيان كــرد: از نظر گردش مالى 
محصوالت زراعى و باغــى رتبه توليد پيله از 
رده ســوم به هشــتم تنزل پيدا كرده است و 
بازگشت به جايگاه ســوم يعنى بعد از برنج و 

فعال شــدن  نيازمند  چاى 
جوانان براى توليد بيشــتر

است.
مقدم  حســينى   حســين 
با اشــاره به اينكــه نياز به 
ابريشــم كاهش پيدا نكرده 
حدود  همچنان  است،گفت: 
1000 تن نخ ابريشــم نياز 
صنعت فرش و نساجى ايران 

است.
حســينى مقدم ادامه داد: با 
توجه به افزايش قيمت دالر 
در ايران و به تبع آن افزايش 
قيمت پيله و نــخ وارداتى، 
توليد پيله و نــخ در داخل 
كشــور در حال حاضر يكى 
از بهترين دوران هاى خود در 

دهه هاى اخير را داشته و توليد اين دو محصول 
بخوبى توسط بازار خريدارى مى شود.

مدير گروه پژوهشــى ابريشم دانشگاه گيالن 
تصريح كرد: در گذشته ما حدود 800 تن نخ 
توليد مى كرديم كه قيمت آن قابل رقابت با نخ 

وارداتى نبود و در نتيجه به دليل عدم فروش 
در انبارها مى ماند.

وى در خصــوص وضعيت جايــگاه اقتصادى 
توليد پيله در اســتان گيالن خاطرنشان كرد: 
از نظر گردش مالى محصوالت زراعى و باغى 
رتبه توليد پيله از رده ســوم به هشتم تنزل 
پيدا كرده است و بازگشت به 
جايگاه سوم يعنى بعد از برنج 
و چاى نيازمند فعال شــدن 
بيشــتر توليد  براى  جوانان 

است. 
حســينى مقدم تأكيد كرد: 
براى افزايــش توليد پيله و 
ابريشــم در اســتان گيالن 
الزم اســت هم مردم و هم 
دســت انــدركاران همــت 

مضاعفى انجام دهند.
هم اكنــون  افــزود:  وى 
افزايش  ابريشــم  نخ  قيمت 
چشــمگيرى پيــدا كــرده 
اســت و در نتيجــه ســال 
آينده پيش بينى مى شــود 
كــه پيلــه در بازار نســبت 
به قيمت خريــد تضمينى با قيمت بســيار 
بيشــترى خريدارى شــود و توصيه مى شود 
كه تمام كشــاورزانى كــه داراى درخت توت 
هســتند، نســبت به خريد تخم نوغان اقدام 

كنند. 

 توليد غير اقتصادى
نماينده مردم الهيجان و سياهكل در مجلس 
شوراى اســالمى در خصوص افت چشمگير 
صنعت نوغان و كرم ابريشم در استان گيالن، 
گفت: در حال حاضر توليد محصوالت در اين 
حوزه اقتصادى نيست، بلكه معيشتى است و 
اين موضوع باعث مى شــود كه مردم از كار و 

فعاليت در اين بخش دست بكشند.
ذبيــح اهللا نيكفر در خصوص افت چشــمگير 
صنعت نوغان و كرم ابريشم در استان گيالن، 
اظهــار كرد: يكى از داليــل مهم افت صنعت 
نوغان اين اســت كه آنچــه در چارچوب اين 
صنعت توليد مى شــود، متأســفانه از خارج از 
كشور وارد مى شود در اين ارتباط مى توانيم به 
واردات نخ ابريشم اشاره كنيم. وى با بيان اينكه 
دومين موضوع عدم حمايت كافى از اين صنعت 
است، گفت: در حال حاضر توليد محصوالت در 
اين حوزه اقتصادى نيست بلكه معيشتى است 
و اين موضوع باعث مى شــود كه مردم از كار و 

فعاليت در اين بخش دست بكشند.
نماينده مردم الهيجان و ســياهكل در پاسخ 
به اين ســؤال كــه مجلس بــراى بهبود اين 
صنعت چه برنامه اى در دستور كار دارد، گفت: 
برنامه هاى بهبود اوضاع در اين صنعت منوط به 
حمايت كافى دولت است بايد كارگروه هايى 
تشكيل شود كه بتوانند تصميماتى بگيرند و در 
مرحله بعد اين تصميمات اجرايى شوند، تا اثر 

خودشان را بگذارند.

  138 هزار نفر به كاروان هاى راهيان نور 
خدمت رسانى مى كنند

آبادان: رئيس ســتاد راهيان نور كشــور گفــت: 138 هزار 
نفــر خادمان كاروان هاى راهيان نور از قشــر دانشــجويى و 
فارغ التحصيل دانشگاهى در قالب مديركاروان، خادم، مبلغ 
و راوى به كاروان هاى راهيــان نور در مناطق عملياتى دفاع 

مقدس خدمت رسانى مى كنند.
ســردار بهمن كارگر در جمع خبرنگاران در خرمشهر اظهار 
كــرد: در حال حاضر 50 هزار مديــر كاروان، 48 هزار خادم، 
25هزار راوى و 15 هزار مبلغ كه عمدتاً فارغ التحصيل دانشگاه 

هستند در سطح كاروان راهيان نور فعاليت مى كنند.
وى اعتماد به قشر جوانان را مهم دانست و گفت: اگر به جوانان 
اعتماد شــود تنوع هم ايجاد شده و عاملى در تنوع بخشى به 

حركت راهيان نور داده مى شود.
سردار كارگر به جشــنواره ره آورد سرزمين نور اشاره كرد و 
گفت: جشنواره ره آورد سرزمين نور با مشاركت افراد مبتدى 
آغاز شــد و در حال حاضر اين جشــنواره در سطح حرفه اى 

برگزار مى شود.
 

  تراز درياچه اروميه مثبت شد
ايرنا: رئيس دفتر اســتانى ســتاد احياى درياچه اروميه در 
آذربايجــان غربى گفت: تراز ايــن درياچه در هفته جارى به 
1270 متر و 68 ســانتيمتر رسيد كه چهار سانتيمتر بيشتر 
از زمان مشــابه سال گذشته و 37 سانتيمتر بيشتر از ابتداى 
سال آبى جارى است. فرهاد سرخوش افزود: در مدت مشابه 
سال گذشته، تراز اين درياچه 1270 و 64 سانتيمتر بود كه 
اين رقم با بارش هاى مناسب هفته هاى اخير و سرازير شدن 

آب سدهاى اقمارى افزايش يافته است. 
وى اضافه كرد: در حال حاضر وسعت درياچه اروميه به 2208 
كيلومتر مربع رسيده در حالى كه اين ميزان در زمان مشابه 

سال گذشته 2162 كيلومتر مربع بود. 
وى حجم آب درياچه اروميه در زمان مشــابه ســال گذشته 
را يك ميليــارد و 770 ميليون مترمكعب اعالم كرد و ادامه 
داد: اين حجم امروز به يك ميليارد و 860 ميليون مترمكعب 
رســيده اســت كه افزايش 90 ميليون مترمكعبى را نشان 

مى دهد. 
 

  مطالعه علل بروز سرطان معده در 
اردبيل آغاز شد

اردبيل: رئيس دانشــگاه علوم پزشكى استان اردبيل از آغاز 
مطالعه علل بروز سرطان معده و راهكارهاى مقابله و پيشگيرى 

از آن در اين استان خبر داد.
قدرت اخوان اكبرى تصريح كرد: اين طرح مطالعاتى با همكارى 
ســازمان جهانى بهداشــت و مركز تحقيقــات بيمارى هاى 
گوارشى دانشگاه تهران و با همت و همكارى پزشكان مجرب 
استان انجام مى شود. وى افزود: در فاز نخست 700 نفر از افراد 
سالم باالى 35 سال جامعه انتخاب شده و تأثير نوع خاصى از 
ميكروبى كه به عنوان عامل سرطان معده عنوان مى شود، در 

اين افراد بررسى مى شود.
اخوان اكبرى با اشاره به آندوسكوپى داوطلبان و بررسى نتايج 
آزمايش ها اضافه كرد: در ادامه پژوهشگران اردبيلى به دنبال 
پيدا كردن راهكارى براى مقابله با بروز و ظهور سرطان هستند.

 
  حال محيط زيست مازندران

خوب نيست
سارى- خبرنگار قدس: مديركل محيط زيست مازندران با 
اعالم اينكه حال محيط زيســت استان خوب نيست، گفت: 
بيمارى محيط زيســت قابل درمان است و در اين راستا بايد 

همه مردم فعال شوند. 
حسينعلى ابراهيمى كارنامى با اشاره به اينكه متأسفانه هواى 
مازندران هم آلوده اســت، اظهار كــرد: برخى مواقع آلودگى 
لحظه اى استان چهار برابر استاندارد بوده و اين مسئله ناشى 
از اســتفاده از بنزين بى كيفيت و مازوت ســوزاندن نيروگاه 
نكا اســت. وى با بيان اينكه در اين خصوص كارگروه كاهش 
آلودگى هوا در استان برگزار شد، اضافه كرد: با پيگيرى هاى 
صورت گرفته، از 12 اسفندماه توزيع بنزين يورو چهار صورت 
گرفته است. مديركل محيط زيست مازندران با اشاره به اين 
نكته كه متأســفانه بخش اعظمى از گردشــگرى رها شده 
است، تأكيد كرد: كســى مخالف گردشگرى نيست، اما بايد 
گردشگرى به صورت آگاهانه اتفاق بيفتد تا اشتغال پايدار در 
اين حوزه را شاهد باشيم. وى با بيان اينكه پروژه هاى عمرانى 
بايد پيوست زيست محيطى داشــته باشد و در طول اجرا و 
بهره بردارى دستگاه ها ملزم به رعايت آن شوند، اين پرسش 
را مطرح كرد كه وقتى شهرك صنعتى داريم، استقرار پراكنده 

صنايع چه توجيهى دارد؟

  اراذل و اوباش
خط قرمز پليس اصفهان 

اصفهان- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى استان اصفهان 
گفت: تحرك اراذل و اوباش خط قرمز پليس اصفهان اســت، 
اوباش بايد بدانند اصفهان جاى رذل گرى نيســت. ســردار 
مهدى معصوم بيگى افزود: امســال 250 باند سرقت در اين 
اســتان شناسايى و آمار كشف ســرقت ها 26 درصد افزايش 

يافته است.

یک ��� یک ��ر

قدس آنالين –حسين سپاهى: «آهوران با جمعيتى افزون بر 13 هزار نفر، پنج سال 
است كه به بخش ارتقا يافته، اما بخشدارى و نمايندگى آموزش و پرورش فاقد ساختمان 

است و خبرى از اكثر ادارات دولتى در اين بخش نيست. 
بخش آهوران به مركزيت چانف يكى از بخش هاى مهم شهرســتان نيكشــهر داراى 
مردمى واليتمدار اســت كه 2000 كيلومتر مربع وســعت دارد و شامل دو دهستان 
چانف و كهيرى و160پارچه آبادى و روســتا و جمعيتى بيش از 13هزار نفر اســت و 
بيش از 2500خانوار در شــمال شــرقى شهرستان نيكشــهر در اين بخش زندگى 

مى كنند.
آهوران از سال 1392 به بخش ارتقا يافت، اما متأسفانه با اينكه پنج سال از ارتقا يافتن 
آن به بخش مى گذرد، ولى هنوز اكثر ادارات دولتى در اين بخش مســتقر نشده اند و 
على رغم پيگيرى هاى مكرر و مكاتبات مردم و بخشدار بومى، اين بخش راه به جايى 

نبرده است.

 مشكالت ادامه دار
جمعــى از مردم بخش آهوران مى گويند:حال كه آهوران به بخش ارتقا يافته اســت، 
متأسفانه هيچ فرقى با گذشته نكرده و همچنان مشكالت گريبان مردم را گرفته است. 

احمد مباركى يكى ازمعتمدين چانف در گفت وگو با خبرنگارما بيان داشت: با توجه به 
اينكه پنج سال از ارتقا يافتن آهوران به بخش مى گذرد، بخشدارى آن فاقد ساختمان 

است.
وى يادآورشد: براى پرداخت قبوض برق، آب و... بايد به بخش اسپكه 
و يا به مركز شهرستان مراجعه كنيم و اين كارهاى پيش پا افتاده اى 
است كه مى توان با برنامه ريزى صحيح همه را در مركز بخش انجام داد.

وى بيان مى كند: هيچ بانكى در اين بخش راه اندازى نشده؛ فقط يك 
پست بانك وجود دارد.

مباركى مى گويد: با توجه به راه اندازى كارگاه راه آهن در مركز بخش 
آهوران و تمام خودرو هاى ســبك و ســنگين شركت از همين جاده 
چانــف تردد مى كنند، ديگر اينكه در زمان بارندگى و جارى شــدن 
سيالب در رودخانه «جسى»، مسير چانف به سه راهى اسپكه مسدود 
مى شود كه متأسفانه در اين زمان حتى اگر بيمارى اورژانسى داشته 
باشيم، نمى توانيم آن را به شهرستان هاى نيكشهر و ايرانشهر برسانيم. 
از مسئوالن راه و شهرسازى مى خواهيم در خصوص ساخت پل بر روى 

رودخانه جسى براى رفاه حال مردم اقدام كنند. 

 محروم از گاز
اين معتمد در چانف افزود: با توجه به اينكه خط لوله گاز ايرانشــهر به چابهار حدوداً 
از هشــت كيلومترى اين بخش مى گذرد از استاندار تقاضا داريم نسبت به لوله گذارى 
و گازرســانى به اين بخش اقدام هاى الزم صورت گيرد تا مردم از داشــتن نعمت گاز

 بهره مند شوند.
محمد بلوچى يكى ديگر از اهالى چانف گفت: بخش آهوران در 30 كيلومترى سه راهى 
اسپكه، ايرانشهر و نيكشهر بخصوص جاده ترانزيتى چابهار قرار دارد و راه آهن از چانف 

كه مركز بخش آهوران است مى گذرد كه يكى از مهم ترين بخش هاى نيكشهر است.
وى با بيان اينكه مستقر شدن ادارات دولتى در اين بخش مشكل بزرگى از روى دوش 
مردم برخواهد داشــت، گفت: قطعاً مردم قدردان كســانى هستند كه براى آسايش و 

آرامش مردم تالش مى كنند تا مشكالت مردم را به حداقل برسانند.

 خواستار عزم جدى مسئوالن هستيم 
آمنه مباركى عضو شوراى اسالمى بخش آهوران اظهار داشت: بخش آهوران به مركزيت 
چانف از مســير تنگه ســرحه در 150 كيلومترى شهرستان نيكشهرو فاصله چانف تا 

ايرانشهر از مسير خير آباد95 كيلومتر است. 
وى افزود: با توجه به گذشــت پنج سال از ارتقا يافتن آن به بخش 
متأســفانه فاقد ساختمان بخشدارى اســت كه مى طلبد مسئوالن 
ذى ربط شهرستان و استان و حتى كشور براى تخصيص اعتبار براى 

ساخت يك باب ساختمان براى بخشدارى اقدام كنند.
وى افزود: مشكل مردم اين منطقه با همت مسئوالن و در چارچوب 
قانون برطرف خواهد شد به شرط اينكه مسئوالن شهرستان و استان 
و كشور در اين زمينه عزم جدى به كار گيرند. عضو شوراى اسالمى 
چانف گفت: با اينكه آهوران پنج سال قبل به مركزيت چانف ارتقا يافته 
است، متأسفانه از سوى استاندارى هيچ ساختمانى براى بخشدارى 
اختصاص نيافته و ساخته نشده است و اينكه دهيارى داراى دو ماشين 
جمع آورى زباله و يك ماشين آتش نشانى بدون راننده ثابت است. وى 
افزود: دو ماشين جمع آورى زباله شامل يك تراكتور و يك كمپرسى 
به اين بخش اختصاص داده شده كه متأسفانه زباله هاى مركز بخش 
با انباشته شدن در خيابان ها و كوچه ها چهره چانف را زشت كرده است كه هر مسافر و 
گردشگرى در ذهنشان به اين باور مى رسند كه نه تنها آهوران بخش نيست، بلكه هيچ 
مسئولى در آن وجود ندارد.  مباركى اظهارداشت: در اين بخش خبرى از بهزيستى،ثبت 
احوال، كميته امداد امام خمينى (ره) و هيچ بانك دولتى، جز پست بانك نيست. وى ادامه 
داد: يك سال قبل آموزش و پرورش چانف با همت و پيگيرى برخى از مسئولين و مردم 
به نمايندگى ارتقا پيدا كرد، ولى متأسفانه همانند بخشدارى فاقد ساختمان است و تنها 
نيروى اين نمايندگى يك نفر است. جالب تر اينكه خانه معلم كه نياز معلمان غيربومى 

است به نمايندگى آموزش و پرورش اختصاص داده شده است. 
وى افزود: همچنين نمايندگى، وسيله نقليه اى ندارد تا به مدارس سركشى كند و باتوجه 

به گستردگى بخش سركشى به مدارس بدون وسيله نقليه كارى بسيار مشكل است.
در پايان عضو شوراى اسالمى بخش آهوران خواستار رفع هرچه سريع تر مشكالت اين 

بخش شد.

خبرى از ادارات دولتى در آهوران نيست 

بخشدار بدون بخشدارى!

اردبيل آغاز شد

يكى از داليل 
مهم افت صنعت 

نوغان اين است كه 
آنچه در چارچوب 

اين صنعت توليد 
مى شود، متأسفانه از 
خارج از كشور وارد 

مى شود

بــرش

آهوران على رغم 
گذشت پنج سال 

از ارتقا يافتن آن 
به بخش متأسفانه 

فاقدساختمان 
بخشدارى است

بــرش
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حد يث كريمى  آد اب و رســوم عيد  نوروز 
د ر خوزستان هم چون ساير نقاط كشور بسيار 

متنوع و د اراى جاذبه است.

 آتش پرك
كارشــناس ثبــت ميــراث ناملمــوس اد اره 
كل ميــراث فرهنگــى، صنايــع د ســتى و 
گرد شگرى خوزستان د ر گفت و گو با خبرنگار 
قد س د رباره آد اب و رســوم مرد م خوزستان 
مى گويد : د ر خوزستان مرسوم بود ه د ر غروب 
آخرين ســه شنبه ســال به صحرا رفته بوته 
گياهان خشك را جمع آورى مى كرد ند ، آن ها 
را آتش مى زد ند  و از روى آتش مى پريد ند  و د ر 
حال پريد ن با صد اى بلند  مى گفتند : «غم برو 
شاد ى بيا - محنت برو روزى بيا» و بد ين وسيله 

غم را د ور و شاد ى آفرينى مى كرد ند . 
منصــوره رضوى بيان مى كند : اين رســم كه 
«چهارشنبه ســورى» نام د ارد  و ميان لرهاى 
بختيارى به «تَش پََرك» معروف اســت و د ر 
برخى از روستاها د ر چنين شبى آش پخته و 
ساعاتى را بستگان و همسايه ها با هم به شاد ى 

سپرى مى كنند . 
وى اد امــه مى د هد : د ر قد يــم زنان و د ختران 
بهبهان، چهارشــنبه آخر ســال را به اماكن 
مقــد س چون امامزاد ه رفتــه و با خواند ن د و 
ركعت نماز حاجت خود  را براى سال نو و ورود  

به آن آماد ه مى كرد ند .

 سمنو پزون
او با اشاره به اينكه پخت سمنوى نذرى يكى از 
آد اب مهم نوروزى است كه د ر همه شهرهاى 
ايران اتفاق مى افتد ، مى گويد : د ر خوزســتان 
پخت آن د ر شهرهاى شوشتر، د زفول و بهبهان 

مرسوم است. 
وى مى افزايــد : حد ود  10 تــا 15 روز پيش از 
ســال نو جمعى از زنان و د ختران همسايه و 
فاميل د ور هم جمع شد ه و تد ارك پخت سمنو 
را مى د هند  و به هنگام تد ارك و آماد ه ســازى 
سمنو به صورت د سته جمعى اد عيه مخصوص 

مى خوانند  و با صلوات كار را پيش مى برند . 
بــه  را  ســمنو  مى كنــد :  بيــان  وى 
حضرت فاطمــه(س) نســبت د اد ه و به حق 
ايشان ســال نو و خوشــى را آرزو مى كنند . 
برخى از مرد م بر اين باور هستند  كه حضرت 
فاطمه(س) د ســت مبارك خود  را بر ســمنو 

گذاشــته و موجب شيرينى 
آن مى شود . 

وى اذعان مى كند : همچنين 
رسم بر اين است كه سمنوى 
پخته شــد ه را بين آشنايان 
تقسيم مى كنند . براى خوش 
مقد ارى  مباركــى  و  يمنى 
بــاد ام يا گرد و د رســته را با 
پوسته سخت د ر د يگ سمنو 
مى ريزند  و به هنگام تقسيم 
د رون هر ظرف قرار مى د هند  
زيرا اعتقاد  بر اين اســت كه 
د انه بــاد ام و يا گرد و خير و 
بركت را بــراى صاحب آن 

خانه به ارمغان مى آورد . 

 پخت شيرينى هاى 
محلى 

وى با بيان اينكه د ر مناطق بختيارى نشين از 
قد يم شيرينى مخصوصى را به عنوان شيرينى 
ســال نو تد ارك مى د يد ند ، اضافه مى كند : اين 
شيرينى كه نوعى نان شيرين سنتى است «نون 

شيرين» نام د ارد .
 اين نان د رگذشته به عنوان شيرينى شب عيد  
پخت مى شــد  و مورد  استفاد ه قرار مى گرفت. 

امروزه پخــت آن د ر برخى 
روستاها كم و بيش مرسوم 

است.
 د ر بهبهان عالوه بر اين نان، 
نان تَبد ون نيز تهيه مى شود . 

 مراسم َعَلِفه
برگزارى  مى گويــد :  رضوى 
مراسم َعلَِفه (جشن مرد گان) 
يكــى از رســوم قد يمى كه 
د ارد   باســتانى  تاريخچه اى 
و بــراى مرد م بســيار مورد  
توجه اســت. د ر طــى اين 
رسم معمول اســت كه د ر 
هفته آخر ســال و يا آخرين 
تهيه  خوراكى  پنجشــنبه، 
كرد ه و به نيت اموات، خيرات 

مى كنند .
 مرد م معتقد ند  كه اموات چشــم انتظار سهم 
خوراك نوروزى (شيربرنج، خرما، حلوا خرمايى 

و حلوا هستند .

 هفت لشكرخوانى
او اد امه مى د هد : شــاهنامه و شاهنامه خوانى 
از د يرباز د ر ســرزمين لرها و از جمله لرهاى 

بختيارى از جايگاه ويژه و اثرگذارى برخورد ار 
بود ه است.

وى تصريــح مى كند : آنچنان روح حماســى 
شــاهنامه د ر روحيه بختيارى ها عجين شد ه 
اســت كه به جرئت مى تــوان گفت مرد انگى 
و رشــاد ت هاى بختيــارى د رســى متأثر از 
د الورى هاى حماسى كتاب ارزشمند  شاهنامه 
بزرگ فرد وسى اســت، شاهنامه د ر سرزمين 
لرهاى بختيارى به نام «هفت لشــكر» معروف 
اســت و نقالى و شــاهنامه خوانى از جايگاه 
ويژه اى د ر بين مرد م محلى برخورد ار اســت، 
ســال نو و د يد  و بازد يد هاى ويــژه ايام نوروز، 
مناســبتى بجا براى هفت لشكر خوانى مرد م 

بويژه بزرگان فاميل و طايفه است. 

 برپايى بازار ِعيد يا د ر بهبهان 
رضوى تأكيد  مى كند : د ر شهرســتان بهبهان 
صبح اولين روز ســال نو، بازارى براى كود كان 

به نام «ِعيد يا» برپا مى شود . 
 فروشند ه هاى د وره گرد  شيرينى هاى سنتى، 
انواع تنقالت، انواع اسباب بازى ها د ر اين بازار 
مى فروشند  و كود كان به همراه بزرگ ترها پس 
از گرفتــن عيد ى، به اين بــازار آمد ه و خريد  
مى كنند .  از آنجا كه اين بازار د رگذشــته د ر 
نزد يكــى محل امامزاد ه بى بــى خد يجه برپا 
مى شــد  به اصطالح بازار«بى بى خد يجه» نيز 

نام د ارد .

 چهارد ه بد ر
د ر خوزستان روز ســيزد ه را د ر د و روز جشن 
مى گيرند . روز سيزد ه با احتساب روز عيد  نوروز 
و روز سيزد ه بد ون احتساب روز تحويل سال، 
اولى را سيزد ه  عيد  و د ومى را سيزد ه  بعد  ازعيد  
مى گوينــد . رضوى عنوان مى كنــد : د ر قد يم 
مرد م بهبهان د ر اين روز نان مخصوص محلى 
به نام«ُكِتلَك» به همراه باقال پخته و با خود  به 
صحرا مى برد ند  تا هنگام جمع شد ن خانواد ه ها 
د ركنار هم ميل كنند .  وى اظهار مى كند : د ر 
ميان مرد م د زفول نيز رســم بر اين است كه 
عالوه بر روز سيزد هم فرورد ين، چهارد همين 

روز نوروز را نيز به گشت و گذار مى پرد ازند .
 آن ها اين روز را سيزد ه پس از اول (اول نوروز) 
حساب مى كنند . د ر واقع آن ها د و سيزد ه بد ر 
را سپرى مى كنند  كه د ومى همان چهارد ه بد ر 

است.

��راث ���نگ
 آغاز ساماند  هى چهارمين گلزار 

شهد  اى كشور د  ر كرج
كرج: همزمان با 22 اســفند   روزى كه به نام شهد  ا نامگذارى 
شد  ه، ساماند  هى و مرمت گلزار شهد  اى امامزاد  ه محمد   كرج، 
به عنوان چهارمين گلزار شهد  اى كشور كليد   خورد  . محمد  على 
نجفى استاند  ار البرز د  ر مراسم آغاز ساماند  هى گلزاى شهد  اى 
كرج، گفت: طى سه جلسه اى كه روز گذشته د  ر همين زمينه 
برگزار شد  ه، بيان كرد  يم كه مسائل مربوط به شهد  ا، خانواد  ه 
شهد  ا، فرهنگ ايثار و شــهاد  ت، حفظ ارزش هاى اسالمى و 
انقالبى و حفظ ارزش هاى فرهنگى، وظيفه اى است كه بايد   
همه مد  يران استان و همه كارگزاران نظام و د  ولت د  ر آن فعال 
باشــند  . وى اضافه كرد  : عالوه بر حقوق ماد  ى خانواد  ه شهد  ا، 
ايثارگران و جانبازان بايد   عزت و احترام آنان نيز حفظ شــد  ه 
و اين جزو وظايف ماست، مسئوالن عالوه بر حفظ حرمت و 
پاسد  اشت فرهنگ ايثار و شهاد  ت بايد   فرصت خد  متگزارى به 

آنان را به عنوان يك فرصت قد  ر بد  انند  . 

 اعزام 14 هزار مبلغ به آيين هاى 
اعتكاف كشور

خرم آباد  : مد  يركل تشــكل هاى د  ينــى و مراكز فرهنگى 
سازمان تبليغات اسالمى گفت: امسال حدود 14 هزار مبلغ 
به آيين هاى مختلف اعتكاف د  ر سراسر كشور اعزام مى شوند  . 
رضا معممى مقد  م د  ر جمع خبرنگاران لرستان افزود  : از سال 
1374 كه ســازمان تبليغات اسالمى به بحث اعتكاف ورود   
كرد  ه اســت، شاهد   رشد   63 د  رصد  ى معتكفين بود  ه ايم. وى 
بيــان كرد  : جشــن والد  ت حضرت علــى(ع)، اجراى اعمال
 ام د  اوود  ، پاسد  اشــت مد  افعان حرم و نكود  اشــت و تجليل از 
خانواد  ه شــهد  ا با محوريت جريان ســازى شهيد   حججى از 
برنامه هاى آيين اعتكاف امسال هستند  . معممى مقد  م با اشاره 
به اينكه نذر فرهنگى يكى از مباحثى اســت كه مى تواند   د  ر 
جريان اعتكاف نهاد  ينه شود  ، اد  امه د  اد  : انسان مناسكى انسان 
كاملى نيست، اگر مى خواهيم به مراتب باالتر د  ين برويم بايد   
اخالقى شــويم. وى گفت: شكل گيرى نهضتى براى اجراى 
ســبك زند  گى اسالمى و پيگيرى هد  فمند   اقتصاد   مقاومتى 
مى تواند   د  ر قالب كاركرد  هاى اجتماعى اعتكاف پيگيرى شود  . 
آييــن اعتكاف بين روزهاى 11 تــا 13 فرورد  ين 97 برگزار 

خواهد   شد  .

در گفت و گو با قدس مطرح شد

 گناباد  ركورد د ار بيشترين اقامتگاه آشنايى با رسوم نوروزى در خوزستان از «هفت لشكر خوانى» تا«چهار ده بدر»
بومگرد ى

گناباد - خبرنگار قد س: مد يركل ميراث فرهنگى، صنايع 
د ســتى و گرد شــگرى خراســان رضوى گفت: تاكنون 21 
اقامتگاه بومگرد ى د ر سطح استان د اير شد ه كه گناباد  با پنج 
اقامتگاه بوم گرد ى بيشــترين تعد اد  را د ر بين شهرستانهاى 
اســتان د ارد . ابوالفضــل مكرمى فر افزود : روســتاى هد ف 
گرد شگرى «رياب» گناباد  كه د ر سال هاى گذشته مرمت شد ه 
است امروز بيشــترين اقامتگاه بومگرد ى خراسان رضوى را 
د ارد  كه مى تواند  به عنوان الگويى براى د يگر روستاها مد نظر 
قرار گيرد .  وى افــزود : 52 موافقتنامه براى راه اند ازى د يگر 
اقامتگاه هاى بومگرد ى د ر خراســان رضوى صاد ر شــد ه كه 
د ر آيند ه نزد يك به بهره برد ارى مى رسند .  مكرمى فر گفت: 
گناباد  و نيشابور با توجه به پيشينه غنى تاريخى و فرهنگى 
امسال به عنوان شهرهاى ويژه تاريخى شناخته شد ند  و طرح 
جامع مطالعاتى آن ها د ر آيند ه نزد يك آغاز و ساخت و ساز، 
توسعه و عمران شــهرى آن ها متناسب با هويت تاريخى و 
گرد شگرى انجام و از هرگونه اقد ام هاى غيراصولى و ساختارى 

د ر حريم ميراث فرهنگى اين شهرها جلوگيرى مى شود . 

 ثبت ملى اولين بافت تاريخى 
استان سمنان

سمنان: مسئول ثبت و تعيين حريم آثار فرهنگى و تاريخى 
استان سمنان گفت: د ر جلســه شوراى عالى ثبت آثار غير 
منقول كشور، ثبت ســه اثر فرهنگى- تاريخى غير منقول 

استان سمنان مورد  موافقت اعضاى شورا قرار گرفت.
هانى رســتگاران افزود : د ر اين جلسه «خانه امير اعظم» د ر 
شــاهرود ، «خانه چنگيز مراد عليان» د ر مهد ى شهر و «بافت 
تاريخى روســتاى بيابانك» د ر فهرست ثبت آثار ملى كشور 
قرار گرفتند . وى گفت: تاريخ ساخت خانه امير اعظم شاهرود  
به د وره قاجاريــه برمى گرد د  و آرامــگاه خاند ان نصرت اهللا 
امير اعظم، والى ايالت قومس د ر د وران مظفر الد ين شاه قاجار 
د ر آن قرار د ارد . رستگاران افزود : خانه چنگيز مراد عليان د ر 
شهر مهد ى شــهر نيز يكى از بناهاى باقى ماند ه تاريخى د ر 
شــهر مهد ى شهر است كه مربوط به اوايل پهلوى است و از 
ويژگى هاى معمارى كوهستانى د وران پهلوى پيروى مى كند .
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در ميان مردم 
دزفول رسم بر 

اين است كه 
عالوه بر روز 

سيزدهم فروردين، 
چهاردهمين روز 

نوروز را نيز به 
گشت و گذار 

مى پردازند

بــرش

نيم نگاه

كارخانه كاشى زهره كاشــمر كه پس از  ايســنا
سال ها چشــم انتظارى مرد م منطقه د ر سال 1391 
فعاليــت خود ش را آغاز كرد ه بود  و د ر شــهريورماه 
امســال نيز موفق به راه اند ازى فاز د وم شد ه بود ، به 
د ليل فشــارهاى مالياتى و عد م پرد اخت تسهيالت 

سرمايه د ر گرد ش به مرز تعطيلى رسيد ه است.
محمد  خياط، مد يرعامل اين شركت كاشى گرانيت 
و لعاب د ر كاشمر د ر گفت و گويى د ر اين خصوص 
منكر اين موضوع شد ه و مى گويد : به هيچ وجه تن به 

تعطيلى اين كارخانه نمى د هيم.
وى اظهــار كرد : اگرچه اين مجموعه با مشــكالتى 
روبه روست، اما هيچ گاه تن به تعطيلى نخواهد  د اد  
و قرار اســت با ارتقاى كيفيت محصوالت كارخانه و 
راه اند ازى فاز بعد ى اين واحد  توليد ى، سهمى قابل 

توجه د ر اقتصاد  منطقه د اشته باشد .
خياط افزود : اگرچه با توجه به شرايط ركود  اقتصاد ى 
كشور، اين كارخانه همچون ساير واحد هاى توليد ى 
با مشــكالتى د ســته و پنجه نــرم مى كند  و حتى 
گاهى پرد اخت حقوق پرسنل به تأخير مى افتد ، اما 
عزم راســخ مد يران اين مجموعه، تد اوم فعاليت اين 

مجموعه توليد ى است.

 نگين صنعت كاشمر
وى از اين كارخانه كاشى د ر كاشمر به عنوان نگين 
توليد  منطقه نام برد  و اظهار كرد : چه بسيار از جوانان 
ايــن د يار كه به صورت مســتقيم د ر اين مجموعه 
مشــغول به كارند  و چه بســيار د يگرى كه به طور 

غيرمستقيم براى آن ها اشتغال ايجاد  شد ه است.
مد يرعامل اين شــركت كاشــى گرانيت و لعاب د ر 
كاشمر با تأكيد  بر اينكه مشكل ما، مقطعى نيست، 
گفت: صنعت بخصوص صنعت ساختمانى و صنايع 
وابســته به آن باتوجه به ركود  فعلى، با مشــكالت 
بسيارى روبه روست وگرنه اتفاق مهمى نيفتاد ه؛ بلكه 
نتيجه شيطنت هاى يك خبرنگار بود ه كه تأثير منفى 

بر روند  كار ما د اشت.
وى با اشاره به اينكه طى د وسال گذشته، با واگذارى 
سهام د ولتى اين كارخانه به بخش خصوصى، بخش 
زياد ى از ســرمايه خود  را هزينــه كرد ند  و با صرف 
مبلغ 22 ميليارد  تومــان، پروژه فاز A اين كارخانه 
راه اند ازى شد ، بيان كرد : طبيعى است با اضافه شد ن 
ظرفيت 12 هزار مترى د ر روز به توليد ات مجموعه 
و ســرمايه گذارى براى توليد  كاشى هاى «پُرسالن 
خــاص»، نيازهاى د يگرى هم بــه وجود  مى آيد  كه 
ضرورت چند  برابر شد ن سرمايه د ر گرد ش احساس 

شد .
خياط با اشــاره به اينكه بازار فروش ما يك بازارى 
اعتبارى است و زود تر از چهار ماه سرمايه برنمى گرد د ، 
اظهار كرد : از طرف د يگر بيشتر سرمايه سهامد اران د ر 

بخش نصب و راه اند ازى هزينه شد ه، بر همين اساس 
نيازمند  ســرمايه د ر گرد ش هستيم چرا كه با توليد  
روزانــه 12 هزار متــر د ر روز د ر فاز جد يد ، با فرض 
اينكه هــر متر مربع حد ود  10 هــزار تومان هزينه 
مواد  اوليه و حقوق و د ســتمزد  و انرژى د ارد  كه بايد  
نقد ى پرد اخت شود ، هر ماه به چند  ميليارد  سرمايه 
نياز د اريم كه باتوجه به فروش اعتبارى، بازگشــت 

سرمايه د يرتر صورت مى گيرد .

 كمبود  سرمايه
وى بيــان كرد : د ر اين راســتا براى فاز A مبلغ 12 
ميليارد  تومان ســرمايه د ر گرد ش نياز د اشت كه ما 
به اخذ هشــت ميليارد  تومان سرمايه د ر گرد ش از 
طريق د ريافت تسهيالت رضايت د اد يم، اما مسئولين 
ذى ربــط اعالم كرد ند  كه تنها پنــج ميليارد  تومان 
به شــما تعلق مى گيرد  و ما مد ت زياد ى اســت كه 
همچنان پيگير اين امر هســتيم، اما هنوز موفق به 

د ريافت آن نشد ه ايم.
خياط اد امه د اد : د ر همين حال كه ما با مشــكالت 
مالى فراوان د ســت و پنجه نــرم مى كنيم و انتظار 
همراهــى و مســئولين را د اريــم، متوجه شــد يم 
اد اره د ارايى براى سال 93 مبلغ 800 ميليون تومان 
ماليات بر د رآمد  براى اين شــركت تعيين كرد ه د ر 
حالى كه ميزان زيان انباشته ما بيش از چيزى است 
كه بايد  باشد  و د ر واقع سرمايه گذارى انجام شد ه، اما 

هنوز د رآمد ى ند اشته ايم.
وى با اشــاره به اينكه د ر همين حــال اد اره د ارايى 
بخش عمــد ه اى از هزينه ها را رد  كــرد ه و ماليات 

نجومى براى اين شركت تعيين مى كند ، بيان كرد : 
وقتى پرسنل شركت كه اغلب آنان اين مجموعه را 
خانه د وم خود  مى د انند  و هميشه همراه اين مجموعه 
بود ه و هستند  و د ر شرايط سخت و تاخير د ر پرد اخت 
حقوق همراه ما بود ه اند ، اين ماجرا را شنيد ند ، به اين 

ناعد التى اعتراض د اشتند .

 حقوق كارگران مشكل پيش رو
مد يرعامل اين شــركت كاشــى گرانيت و لعاب د ر 
كاشمر گفت: موضوع اين است كه د ر شرايط فعلى 
ما مشكالتى د اريم كه حتى پرسنل ما حقوق شان 
را بــا تأخير مى گيرند  و هزينه هاى د يگرى هم بر ما 
تحميل مى شــود ، اما د ر همين حال كه د ر صورت 
انجام حسابرســى د رست، اساساً مالياتى به ما تعلق 
نمى گيرد ، براى اين شركت ماليات هاى كالن تعيين 
شــد ه كه اگرچه د ارايى براى ســال مورد  اعتراض 
مبلغى را نگرفته، ولى عمالً شــركت بد هكار است و 
مثل سال هاى قبل ما زيان د اريم و قاد ر به پرد اخت 

نيستيم.
خياط همچنين با بيان اينكه اولين محموله صاد رات 
محصوالتمان به كشور انگليس د قيقاً د ر همان روز 
تعطيلى اتفاق افتاد  و گله مند  هســتيم كه چنين 
خبرى د رج نشد  و تيتر ساختگى شكست كارخانه 
د رج شــد ، بيان كرد : ما د و ســال و نيم است كه د ر 
كشــورهاى اروپاى شــرقى و آفريقا و بلغارستان و 
15 كشــور د يگر محصــوالت اين واحــد  توليد ى 
را مى فروشــيم، ولى ميزان اين ها ناكافى اســت و 

مشكالتى د ر زمينه صاد رات و حمل د اريم. 

كارخانه كاشى كاشمر با مشكالت دست و پن جه نرم مى كند
كم فروغى نگين صنعت كاشمر
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  تعطيلى 50 درصد از پروازهاى 
فرودگاه بجنورد

بجنورد: مدير روابط عمومى فرودگاه بجنورد گفت: 50 درصد 
از پروازهاى فرودگاه بجنورد تعطيل شده اند. 

فرشــاد ســاكنى افزود: در حال حاضر ســه پرواز از شركت 
هواپيمايى ماهان و سه پرواز نيز از شركت هواپيمايى آسمان 
در اين فرودگاه تعطيل شده اند. عالوه بر آن شركت هواپيمايى 
ماهان مدتى است كه براى پرواز روز دوشنبه نيز مكاتبه و اين 

پرواز را نيز لغو مى كند. 
وى ادامه داد: شــركت هواپيمايى ماهان طى مكاتبات انجام 

شده، علت اين امر را كمبود ناوگان اعالم كرده است. 
بــه گفته وى، در حال حاضر دو فروند هواپيما از نوع آر جى 
100 و همچنين يك فروند هواپيماى ايرباس خراب شده اند و 

خدمات رسانى نمى كنند. 
وى افزود: ميانگين جابجايى مسافران در فرودگاه بجنورد به 
صورت ماهانه 900 تا 1000 نفر براى قسمت رفت است كه 

براى برگشت نيز همين تعداد جابه جا مى شوند.

طى 11 ماه صورت گرفت
 صادرات 1762 ميليون دالر كاال از 

خراسان رضوى 
قدس: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضوى گفت: طى 11 ماهه ســال جارى 1925 هزار تن كاال 
به ارزش 1762 ميليون دالر از گمركات استان به كشورهاي 
هدف صادر شده اســت. راضيه عليرضايي اظهار داشت: اين 
رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشي 13/5 
درصد رشد داشته است. وى تصريح كرد: اقالم عمده كاالهاي 
صادراتي استان شامل مواد غذايي شامل زعفران كفپوش هاى 
منگوله باف، هادى هاى برق، سيب، سيب زمينى، رب گوجه 

فرنگى، پسته، ميله هاى فوالدى مى باشد.
وى افــزود: مهم ترين كشــورهاي هدف صادراتي اســتان، 
كشــورهاي افغانستان، تركمنســتان، عراق، امارات متحده 
عربي، هنگ كنگ، اسپانيا، تاجيكستان، قزاقستان، پاكستان و 
قرقيزستان مي باشند. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان افزود: واردات استان نيز طى 11 ماهه سال 96، 311 
هزار تن كاال به ارزش حدود 342 ميليون دالر بوده است كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنى 16 درصد 

و از نظر ارزشي نيم دهم در صد كاهش داشته است.

رئيس كميسيون كشاورزى مجلس:
 وزارت جهاد نظارتى بر موجودى 

محصوالت كشاورزى كشور ندارد

فارس: رئيس كميســيون كشــاورزى مجلس گفــت: واردات 
ميوه هاى كمياب و ميوه هايى كه در داخل كشور توليد نمى شوند، 
بايد در قبال صادرات مقــدارى از محصوالت باغى توليد داخل 
باشد. على اكبرى در خصوص واردات ميوه، اظهار داشت: در بحث 
واردات ميوه هاى كمياب در كشــور و يا ميوه هايى كه در داخل 
كشور توليد نمى شوند، مانند موز معموالً توصيه شده كه در قبال 
واردات، صادرات محصوالت داخلى نيز صورت بگيرد.وى افزود: 
اينكه از مبادى غيررســمى اين كاالها وارد مى شود بحثى است 

كه متأسفانه هميشه مطرح بوده و مصاديق آن نيز كم نيست.

مديركل راهدارى وحمل ونقل جاده اى خبر داد
 افزايش تردد و 15 هزار تلفات انسانى 

در محورهاى خراسان شمالى

مهر: مديركل راهــدارى وحمل ونقل جاده اى خراســان 
شــمالى از افزايــش 7/5 درصدى تردد وســايل نقليه در 

محورهاى استان خبرداد. 
على اصغر بديعى مقدم گفت: امسال هفت ميليون و 200 وسيله 
نقليه شخصى و عمومى وارد خراسان شمالى شده در حالى كه 
ســال گذشته 6 ميليون و 700 وسيله وارد و 6 ميليون و 600 
وسيله از استان خارج شده است. بديعى مقدم افزايش ناوگان هاى 
عمومى و وسيله نقليه شخصى و همچنين ايجاد ظرفيت هاى 
مناســب را علت افزايش ترددها در محورهاى خراسان شمالى 
دانست. وى با تأكيد بر اينكه كنترل هاى هوشمند بايد جايگزين 
كنترل هاى سنتى و دستى شــود، تصريح كرد: درحال حاضر 
6 دســتگاه هوشمند در محورهاى شريانى استان وجود دارد و 
6 دستگاه ديگر در حال آماده ســازى است. وى افزود: امسال 
آمار تلفات جاده اى از 28هزار به 15 هزار مورد رسيده كه نشان 

دهنده ارتقاى امكانات سخت افزارى و افزايش ظرفيت هاست.
مديركل راهدارى وحمل ونقل جاده اى خراسان شمالى اضافه 
كرد: متأسفانه طى امسال 4000 تصادف درون شهرى را شاهد 
بوده ايــم. وى با بابيان اينكه مهم تريــن عوامل تصادفات عامل 
انسانى است، گفت: 48درصد تلفات فوتى در زمان حمل مصدوم 
و يا در بيمارستان ها رخ مى دهد. بديعى مقدم بابيان اينكه 96 
نقطه پرحادثه در محورهاى خراسان شمالى شناسايى شده است، 
بيان كرد: در اين نقاط پر حادثه به منظور آشكار سازى و اطالع 

بيشتر مسافران و رانندگان تابلو نصب شده است.

امام جمعه بيرجند:
  برخى مسئوالن نسبت به خانواده هاى 

شهدا كوتاهى مى كنند 

تسنيم: نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى با بيان اينكه بايد 
آنچه مرتبط با شــهدا و خانواده آن هاست گره گشايى كنيم و 
نبايد بگذاريم پرچم آن ها روى زمين بماند، گفت: مسئوالنى كه 
از طرق مختلف از خانواده هاى شــهدا مضايقه مى كنند، هرگز 
سعادتمند نمى شوند. آيت اهللا سيدعليرضا عبادى ديروز در ديدار 
با مديركل بنياد شــهيد، كاركنان و تعــدادى از جانبازان دفاع 
مقدس خراســان جنوبى، اظهار داشت: بايد فرصت را غنيمت 
شــمرده و آنچه مرتبط با شهدا و خانواده آن هاست گره گشايى 
كنيم؛ چون باالتر از همه چيز اين است كه نبايد بگذاريم پرچم 
آن ها روى زمين بماند. امام جمعه بيرجند افزود: با شهدا بيعت 
كرديم و تا آخرين لحظه ايســتاده ايم و اهداف خود را از دست 
نمى دهيم، اما با توجه به راه و قانون، برخى مسئوالن نسبت به 
خانواده هاى شهدا مضايقه مى كنند كه بايد گفت ننگ بر آن ها و 
خيلى بى سعادت هستند و بايد از خواب غفلت بيدار شوند و براى 

خدا و در راه اهداف دين خدا باشند.

سال آينده انجام مى شود
  راه اندازى پرواز مشهد - قازان

ايسنا: سرپرســت حوزه اقتصادى و ســرمايه گذارى معاونت 
هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندارى خراسان 
رضوى عنوان كرد: در حوزه گردشــگرى قرار است پرواز مشهد 

به قازان پس از سال نوى شمسى ايجاد شود. 
على رســوليان ديروز در نشســت با هيئت اقتصادى كشــور 
تاتارستان در استاندارى خراسان رضوى، اظهار داشت: يك سال 
و نيم است كه رابطه ما با تاتارستان آغاز شد و اولين سفر ما سال 
گذشته بود كه در قالب يك هيئت تجارى صورت گرفت. در طول 
همين مدت كوتاه تفاهمنامه هاى خوبى انجام شده و همچنين 
سفر استاندار به قازان انجام شده است. همچنين رئيس جمهور 
تاتارســتان به مشهد آمد و اولين نمايشگاه استان در تاتارستان 
برگزار شد و اميدواريم سال آينده شمسى و پيش از پايان سال 
جارى ميالدى، شــاهد برپايى نمايشگاه محصوالت تاتارستان 
در مشــهد باشيم. وى تأكيد كرد: درخواست ما عملياتى كردن 
تفاهمنامه با تاتارستان است. اگر پرواز مشهد و تاتارستان انجام 

شود، اين آمادگى وجود دارد كه يك تور پزشكى نيز برپا كرد.
عادل وافين، مديركل امور وزارت بهداشت جمهورى تاتارستان، 
در ادامه اين نشســت اظهار داشت: در ديدارى كه با مسئوالن 
اســتان و مشهد داشتيم، متوجه شــديم كه سطح پزشكى و 
تجهيزات پزشكى خراسان رضوى بسيار باالست و خوشحاليم 
كه تاكنون توافقات خوبى بين ما و دانشگاه علوم پزشكى مشهد 

انجام شده است.

مديرعامل آب منطقه اى:
  85 درصد ظرفيت سدهاى مخزنى 

خراسان جنوبى خالى است
بيرجند: مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى گفت: 
در حال حاضر 85 درصد ظرفيت سدهاى مخزنى در استان خالى 
است. حسين امامى اظهار داشت: 87 درصد از ظرفيت سدهاى 
مخزنى استان خالى بود كه در بارندگى هاى امسال با افزودن دو 

درصد، اين رقم به 85 درصد كاهش يافت.
وى از ورود3 ميليون و 700 مترمكعب آب در پى بارش هاى اخير 

به سدهاى مخزنى و تغذيه اى خراسان جنوبى خبر داد.
امامى با بيان اينكه يك ميليون و 200 هزار مترمكعب آب وارد 
سدهاى فرخى قاين، شهيد پارســاى فردوس، كريت و نهرين 
طبس شــده اســت، افزود: هشت ســد مخزنى با ظرفيت 60 
ميليون متر مكعب در خراسان جنوبى وجود دارد. وى بيان كرد: 
همچنين پنج سد تغذيه مصنوعى استان نيز در اين بارندگى ها دو 
ميليون و 500 هزار مترمكعب آبگيرى شد كه آب اين سدها براى 

تأمين آب سفره هاى زيرزمينى جمع آورى مى شود.

  ورود 300 هزار قطعه ماهى قرمز به 
خراسان شمالى

 مديركل دامپزشكى خراسان شمالى از ورود 300 هزار 
قطعه ماهى قرمز به اين استان خبر داد. 

دكتر ســيد مهدى احمدى با بيان اينكــه ماهى هاى قرمز از 
استان هاى گيالن و خراســان رضوى وارد مى شوند، افزود: اين 
ماهى ها به هنگام ورود به استان مورد آزمايش قرار مى گيرند و به 
شهروندان توصيه مى شود، ماهى هاى قرمز را از مراكز داراى مجوز 

دامپزشكى خريدارى كنند.
احمدى گفت: با افرادى كه بدون مجوز اين اداره كل، ماهى قرمز 

وارد كرده اند، برخورد مى شود.
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  مديركل كميته امداد خراسان شمالى:  قائم مقام سازمان اوقاف و امور خيريه كشور:  فرماندار:
واحدهاى توليدى تعطيل شده 

در بيرجند فعال مى شوند 
موقوفات در يد نيروهاى مسلح 

تعيين تكليف شد 
مردم خراسان شمالى 85 ميليارد 

ريال زكات پرداخت كردند
تسنيم: فرماندار شهرستان بيرجند با بيان اينكه 
با كمــك ظرفيت هــاى منطقه ويــژه اقتصادى، 
ترمينال صادراتى اســتان پيگيرى شــود، گفت: 
يكــى از برنامه هاى ســال آينده پيگيــرى براى 
فعــال ســاختن واحدهــاى توليــدى تعطيــل 

شده است. 
على ناصرى در كميته اشــتغال و ســرمايه گذارى 
شهرســتان بيرجنــد، اظهار داشــت: فعال كردن 
واحدهايى كه تعطيل شــده اند و راه اندازى مجدد 
آن ها در دســتور كار بــوده و تاكنون از 50 واحد 
راكــد در بخش كشــاورزى و صنعت 10 واحد به 

چرخه توليد برگشته است.
وى گفت: يك واحد ديگر نيز در حال برگشــت به 
چرخه توليد است و اهداف اصلى ما در سال جديد 
بررســى بهتر و ســريع تر و فعال كردن واحدهاى 

توليدى و تجارى است كه دچار مشكل شده اند.

مهر: قائم مقام ســازمان اوقاف و امور خيريه كشور 
گفت: موقوفات زيادى در اختيار نيروهاى مسلح بود 

و به نيت وقف عمل نمى شد كه تعيين تكليف شد. 
عبدالرضــا عابــد در ديدار با نماينــده ولى فقيه در 
خراســان جنوبى اظهار داشت: مديران اوقاف در 31 
استان ملبس به لباس روحانيت بوده اين افتخار براى 

ما و مديريت دينى است.
عابد با اشاره به اقدام هاى انجام شده بيان كرد: با توجه 
به وجود ابهام ها پيرامون موقوفــات در وزارتخانه ها، 

تفاهمنامه هايى مابين آن ها به انجام رسيده است.
وى با بيان اينكه 92 درصد تفاهمنامه بين وزارتخانه ها 
امضا شــده اســت، گفت: طبق ايــن تفاهمنامه ها 

موقوفاتى كه در اختيار آن ها بود، تعيين تكليف شد.
قائم مقام سازمان اوقاف و امور خيريه كشور بيان كرد: 
همچنين وقف هايى كه در اختيار نيروهاى مسلح بوده 

نيز تعيين تكليف شد.

بجنورد: مديركل كميته امداد خراسان شمالى گفت: 
مردم سخاوتمند اســتان در سال جارى 85 ميليارد 
ريال زكات پرداخت كردند كــه از اين ميزان حدود 
55 ميليــارد ريال براى محرومان و نيازمندان هزينه 

شده است. 
عباس اهرابى با بيان اينكه طبق سياست هاى جديد 
اين نهاد بايد 60 درصد زكات جمع آورى شده صرف 
امور محرومان شــود، اظهار داشت: در سال گذشته 
30 ميليارد ريال از زكات جمع آورى شده صرف امور 
نيازمندان شد. وى با ذكر اينكه زكات پرداختى خيران 
اين استان در سرفصل هاى جهيزيه، درمان، مسكن، 
اشتغال و ســاير نيازهاى محرومان هزينه مى شود، 
گفت: امســال از محل زكات 28 سرى جهيزيه، 37 
مورد كمك هزينه درمانــى، 140 مورد كمك هزينه 
تحصيلى و 23 مورد ســاخت و تعميرات مسكن به 

خانوارهاى نيازمند ارائه  شده است.

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى انتقاد كرد

تعطيلى كارخانجات در سال توليد و اشتغال

 فاطمه معتمدى   نماينده مردم چناران، 
طرقبه و شانديز درباره اجرايى شدن اقتصاد 
مقاومتى توليد و اشــتغال به عنوان شــعار 
ســال 96 اظهار داشــت: واقعيت اين است 
كه در كشور حجم بزرگى از كارخانجات در 
سال جارى تعطيل شد و در خراسان رضوى 
نيــز بخش قابــل توجهــى از كارخانجات 
مستقر در شــهرك هاى صنعتى به داليلى 
از جمله فشــار مالى، ركود و نبود نقدينگى 

تعطيل شده است.
دكتر محمد دهقان با بيان اينكه مسئوالن 
به طور رســمى آمار بنگاه هــا و واحدهاى 
تعطيل شــده را اعالم كنند، افزود: اين كار 
انجام نمى شود و حتى اگر در جايى مسئول 
رده پايينى ناخواســته آمــارى را مبنى بر 
اينكه در فالن شهرســتان اين شمار واحد 
و بنگاه تعطيل شــده است اعالم كند مورد 
مؤاخذه و تحت فشــار قرار مى گيرد كه چرا 

آمار را اعالم كرده است.

  دولت آمار واقعى نمى دهد
وى در گفت و گــو با خبرنگار مــا اضافه كرد: 
دولــت از ارائه آمار واقعــى پرهيز مى كند در 
حالى كه بايــد حقيقت را به مــردم بگويد. 
معاونت سياسى استاندار خراسان رضوى بايد 
به مسئوالن اجازه دهد كه هر شهرستان آمار 
واقعى واحدها و بنگاه هاى تعطيل شده را اعالم 
كند و يا تأمين اجتماعى عنوان كند در سال 
جــارى چه تعداد نيــروى كار اخراج و بيكار 

شدند و در عوض چه تعداد 
كارگــر داراى بيمه و داراى 
قرار داد حداقل يك ســال 
كار، در استان جذب شدند.

وى بــا بيــان اينكه اعالم 
آمار واقعى اشكالى ندارد و 
ضربه وارد نمى كند، اذعان 
داشــت: اعالم واقعى آمار 
الزم اســت تا بر مبناى آن 

بتوان برنامه ريزى كرد.
حقوقى  كميســيون  عضو 
و قضايــى مجلس با تأكيد 
بر اينكه مســئوالن استان 
تعطيل  كارخانجــات  آمار 
شــده و مواردى كه جديد 
در اســتان در سال جارى 
ايجاد شده و شمار افرادى 

كه بيمه بيكارى دريافت مى كنند را به طور 
رسمى اعالم كنند، يادآور شد: اين انتظار به 

حقى از مسئوالن است.

  همچنان ركود
وى با بيان اينكه در كالن كشــور همچنان 
ركود بــر بازار حاكم اســت،ادامه داد:ركود 
يكى از مشــكالت اصلى اقتصاد اســت كه 
دولت در اين پنج ســال هيچ راه حلى براى 
آن پيدا نكرده است.دولت بارها اعالم كرده 
است كه كشور از ركود خارج شده است در 

حالى كه اين مهم رخ نداده است.

وى با بيان اينكه بسيارى از 
صنفى  واحدهاى  و  بنگاه ها 
اســتان در اثر ركود تعطيل 
در  شــده اند، گفت: گذرى 
مشــهد  اصلى  خيابان هاى 
نشــان مى دهد كــه از هر 
چند واحــد صنفى يكى در 
اثر ركود تعطيل شده است؛ 
بنابراين ركود در كنار اينكه 
ضربه  اشــتغال  و  توليد  به 
زده است منجر به تعطيلى 
صنفى  و  تجارى  واحدهاى 

نيز شده است.
نمايندگان  مجمــع  عضــو 
خراســان رضوى يكى ديگر 
از مشكالت اساسى كشور را 
دانست  كاال  قاچاق  موضوع 
و گفت: با هــدف رونق اقتصادى بايد جلوى 
قاچاق كاال را گرفت البته بايد توجه داشت با 
آمار سازى نمى توان با قاچاق كاال مقابله كرد.

وى با بيان اينكه دولت اســتاد آمار سازى 
است، يادآور شد: به گفته حتى كارشناسان 
و متخصصــان درون دولت آمار قاچاق كاال 
در كشور ســاالنه بيش از 20 ميليارد دالر 
اســت در حالى كه دولت ايــن آمار را 12 

ميليارد دالر اعالم مى كند.
دهقــان ادامه داد: همچنيــن طبق برآورد 
كارشناسان و مقام هاى رسمى كاالى قاچاق 
همراه مســافر نيز 10 ميليارد دالر است كه 

سرجمع آن 37 ميليارد دالر كاالى قاچاقى 
است كه وارد كشور مى شود كه با احتساب 
دالر 4500 تومان حدود 166 هزار ميليارد 

تومان مى شود.
وى تصريــح كرد: حــال با توجــه به اين 
حجــم كاالى قاچــاق در كشــور كــه در 
خوش بينانه تريــن حالت 20 ميليارد دالر و 
در حالت بد بينانه 37 ميليارد دالر اســت 
بايد پرسيد آيا كارخانه،توليد و اشتغال باقى 
مى ماند چه انتظارى مى توان از اين شرايط 
داشــت. در كنــار قاچاق با ايــن مديريت 
آميختــه با نوعى هــرج و مرج در خصوص 
واردات، چطور مى توان اميدوار بود كه توليد 

و اشتغال رونق يابد.

   چرا جلوى واردات گرفته نمى شود
دهقان با طرح اين پرســش كه چرا جلوى 
واردات كاالهــاى بنجــل چينــى گرفتــه 
نمى شــود، گفت: مغازه هــا و مجتمع هاى 
تجارى و پاســاژها مملو از كاالهاى قاچاق 
اســت و مردم مجبور به خريد آن هستند؛ 
بنابراين در چنين شرايطى چگونه مى توان 

انتظار داشت توليد رونق بگيرد.
عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس تصريح 
كرد: با اين مديريت هرج و مرج و مفاسدى كه 
در درون سيســتم مديريتى است، نمى توان 
انتظار داشت توليد رونق و اشتغال ايجاد شود 
و گفت نامگذارى سال مبنى بر اقتصاد مقاومتى 

توليد و اشتغال عملياتى و اجرايى شده است. 

نماينده قوچان در مجلس:

راه آهن مشهد - گرگان نيازمند تأمين منابع مالى است

خبر

 مهر  نماينده مردم قوچان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
اجراى راه آهن مشهد- گرگان نيازمند تأمين منابع مالى است. 
هادى شوشترى در نشست مشترك رئيس مجلس شوراى 
اسالمى با شــوراى ادارى و نخبگان قوچان اظهار داشت: 
راه پيشرفت و توســعه قوچان را مى توان در تدوين سند 
توسعه آن دانست. راه آهن مشهد - بجنورد به گرگان كه 
از مســير قوچان مى گذرد، با هدف ارتباط با كشــورهاى 
مجاور مى تواند زمينه ارتباط با ســرمايه گذاران داخلى و 

خارجى را ايجاد كند.
وى تصريح كرد: ايــن راه آهن به علت محدوديت مالى و 
حجم باالى طرح، تاكنون انجام نشــده و نياز به حمايت و 

تأمين منابع مالى دارد.
شوشــترى در خصوص آزادراه مشهد به قوچان نيز گفت: 
عمليات اجرايى قطعه اول اين مسير آغاز شده وبايد هرچه 
سريع تر مرحله دوم نيز كه حدفاصل چناران تا قوچان قرار 

دارد آغاز شود.

ركود يكى از مشكالت 
اصلى اقتصاد است كه 
دولت در اين پنج سال 

هيچ راه حلى براى آن 
پيدا نكرده است.دولت 
بارها اعالم كرده است 

كه كشور از ركود خارج 
شده است در حالى كه 
اين مهم رخ نداده است
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