
گوجه كاران بوشهرى چشم انتظار يارى مسئوالن قهر اتوبوس هاى شهرى با شهروندان اهواز
گوجه در جنوب مازاد بر نياز كاشت مى شود  قدس از كمبود ناوگان مسافربرى گزارش مى دهد

توليدى  فرنگــى  گوجه  محصــول  قدس: 
كشــاورزان زحمتكش جنوب استان بوشهر 
امســال نيز دچار افت قيمت شــد و عمًال 
مشــترى با قيمت قابل قبولــى براى خريد 
اين محصول در دســترس نبود. بردخون در 
شهرستان دير به عنوان يكى از مناطق اصلى 

توليد گوجه فرنگى...

 سيستم شهرى اهواز دچار مشكالت 
فراوانى است و شــايد سال ها زمان 
ببرد تا اين مشكالت حل شوند، پروژه مترو 
نــدارد،  كه سال هاســت كمر برخاســتن 
اتوبوس هاى شهرى هم يا كم هستند يا از رده 
خارج كه اين مســائل عالوه بــر افزايش بار 
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خودروهاى عبورى 
عامل آاليندگى البرز 

مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز با 
بيان اينكــه اين اســتان از چند منظر تحت 
آســيب هاى زيســت محيطى اســت، گفــت: البرز 
درمســيرتردد 15 استان كشور قرار دارد و خودروهاى 
عبورى با آاليندگى باال اين استان را آسيب پذير كرده 

است. 
فردين حكيمى بــا تأكيد براينكه درهر كــدام ازاين 
موضوعات و چالش هــا اقدام هاى خوبى صورت گرفته 
است، اظهار كرد: يكى از اين موضوعات كاهش آلودگى 
هواســت كه در اين خصــوص مصوباتى در خصوص 
تأمين و نوســازى حمل و نقل عمومى، توسعه فضاى 
سبز، نوسازى صنايع و بهبود سوخت مصرفى در نظر 

گرفته شده است.
وى پسماندهاى شهرى، آلودگى هوا، ريزگردها، تأمين 
حقابه رودخانه ها و تاالب ها را چهار چالش اصلى زيست 
محيطى در استان البرز برشمرد و گفت: اين چالش ها با 
توجه به سياست هاى ابالغ شده سازمان محيط زيست 
كشور در اولويت كارى اداره كل استان البرز قرار گرفته 

است.
مديركل حفاظت محيط زيســت استان البرز به بحث 
ريزگردها در اســتان البرز اشاره كرد و گفت: براساس 
مطالعات صورت گرفته، چند كانون اصلى داخلى توليد 

ريزگردها در استان البرز شناسايى شده است.
حكيمى با بيان اينكه منشأ و مبدأ اصلى ريزگردها در 
استان البرز در شهرستان نظر آباد و اشتهارد واقع است، 
گفت: اگر تاالب صالحيه نظرآباد هر ساله آبگيرى نشود 

به كانون اصلى ريزگردها تبديل خواهد شد.
اين مسئول تصريح كرد: با پيگيرى ها و مطالعات انجام 
گرفته از ســوى حفاظت محيط زيســت استان البرز، 
براى تأمين هواى زيســت محيطى تاالب و احياى آن 

اعتباراتى در نظر گرفته شده است.
وى در پاســخ به پرســش خبرنگار قــدس آنالين در 
خصوص همكارى مســئولين اســتانى در بحث هاى 
زيست محيطى استان گفت: ادارات و مسئوالن استانى 
همكارى خوبى در اين زمينه داشــته اند، اما بخشى از 
چالش هاى موجود در گذشــته به البرز تحميل شده 

است.
حكيمى گفــت: يكى از چالش هاى موجود ســاخت 
شــهرك هاى صنعتى در اســتان و موضــوع تصفيه 
خانه هاى آن ها بوده كه در گذشــته رقم خورده است 
و خوشبختانه در اين راستا براى شهرك هاى صنعتى 
نظرآباد و اشتهارد اعتبارى افزون بر 5 ميليارد تومان در 

نظر گرفته شده است.

سهم روزافزون بيدمشك 
در اقتصاد آذربايجان غربى

ايرنا: درختچه هاى بيدمشك در بيشتر مناطق جهان 
جزو گياهان زينتى به شمار مى رود، اما شكوفه هاى 
بهارى آن در آذربايجان غربى به درآمدزايى روزافزون 
رسيده و شــميم آن از كســب و كارهاى خانگى و 

اقتصاد محلى به مشام مى رسد.
ايــن روزهــا، عرق گيــرى از شــكوفه هاى طاليى 
بيدمشك و عرضه داخلى و خارجى آن براى مصرف 
در طب سنتى و توليد لوازم آرايشى و بهداشتى آغاز 
شده و استفاده پررمز و راز آن در فرآورى نقل اروميه 

كليد خورده است.
بســيارى از محصوالت درختى آذربايجان غربى به 
دليل نبود صنايــع تبديلى و بازاريابى به درآمدزايى 
مناســب نمى رسد، اما اســانس، عرق، شربت و نقل 
بيدمشــك را مى توان يك نمونــه منحصربه فرد با 
ارزش افزوده باال از فرآورى محصوالت كشاورزى به 

شمار آورد.
معطر كردن خالل بادام با گياه بيدمشك، رمز توليد 
نقل بيدمشك اصيل در اروميه محسوب مى شود و به 
گفته نقل پزان اين شهر خالل بادام به منظور معطر 
شدن نقل بايد ســه روز در گياه بيدمشك غوطه ور 

شود.
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى آذربايجان غربى 
با بيان اينكه بيدمشــك از محصــوالت كم هزينه و 
پردرآمد اســت، گفت: كار برداشت اين محصول از 
اواخر اســفند ماه آغاز مى شود و 15 تا 30 روز ادامه 

مى يابد.
اسمعيل كريم زاده با بيان اينكه حداكثر زمان چيدن 
تا گرفتن عرق از اين گياه 72 ســاعت است، افزود: 

بعد از اين زمان از كيفيت عرق آن كاسته مى شود.
وى با بيان اينكه به ازاى يك كيلوگرم گل تازه دو تا 
ســه و نيم ليتر عرق استحصال مى شود، اضافه كرد: 
در آذربايجان غربى 30 هكتار بيدمشــك به صورت 
حاشــيه كارى و در كنار جويبارهــا وجود دارد كه 

بيشتر آن در شهرستان اروميه واقع است.
كريم زاده با اشــاره به برداشت ساالنه بيش از 700 
تن گل تر بيدمشك در اســتان، گفت: ساالنه بيش 
از يــك و نيم ميليون ليتر عرق بيد مشــك از اين 

محصول در استان توليد مى شود.
وى با اشــاره به اينكه عرق بيدمشــك به روش هاى 
صنعتى و ســنتى تهيه مى شــود، اظهار كرد: عرق 
گيرى از بيدمشــك در آغازين روزهاى بهار يكى از 
سنت هاى قديمى خانواده هاى آذربايجان غربى بويژه 

اروميه به شمار مى رود.

ايرنا- شايد به نظر برســد روستاهاى حاشيه اى 
شيراز به دليل نزديكى به اين كالنشهر وضعيتشان 
از ســاير روستاهاى استان بهتر باشد، اما اين گونه 
نيســت و بايد پاى درد دل ســاكنان اين مناطق 

بنشينيد تا به مشكالت بسيار آن ها پى ببريد.
37 روســتا در حريم شهر شيراز قرار گرفته كه در 
دهه اخير با گســترش خشكسالى و افزايش سيل 
مهاجرت به ســمت كالنشهر شــيراز بخش قابل 
توجهى از اين جمعيت مهاجر به دليل نداشــتن 
درآمد كافى در خريد و اجاره منزل در شيراز بناچار 
در حاشيه اين كالنشهر و بخصوص در روستاهاى 

واقع در حريم شيراز سكنى گزيده اند. 
در حالى كه اين روستاها زيرساخت كافى براى ارائه 
خدمــات به اين حجم انبوه جمعيت را ندارند و به 
اين دليل روستاهاى اطراف اين كالنشهر اكنون با 

مشكالت زيادى مواجه هستند. 
دهســتان قره باغ از توابع بخش مركزى شيراز كه 
حدود دو دهه پيش 5000 ســكنه داشته، امروز 
بيش از 50 هزار نفر جمعيت را در خود جا داده در 
حالى كه گفته شده و مشاهدات نشان دهنده آن 
است اغلب امكانات و زيرساخت هاى اين دهستان 
متناسب با جمعيت 20 سال پيش اين محل است 

و امروزى نيست. 

آب كيمياست
ســيد قادر زارعى از اهالى روســتاى حســن آباد 
دهســتان قره باغ بيان مى كند: نيمــى از اهالى 
روستاى حســن آباد روزانه كمتر از 10 دقيقه آب 
آشاميدنى دارند و در بعضى روستاهاى مجاور اغلب 
اوقات آب لوله كشى قطع مى شود و فقط هفته اى 

يك بار آب براى چند ساعت وجود دارد. 
كرامت اميرى از اهالى روســتاى اسالملو دهستان 
قره باغ بخش مركزى شيراز نيز مى گويد: از قسمت 
انتهايى شــهرك صنعتى شــيراز جاده اى خاكى 
به طول يك كيلومتر به ســمت دهستان قره باغ 
وجود دارد كه مســئوالن شهرك صنعتى شيراز 
سال هاست قول آسفالت كردن آن راه را داده اند، اما 
تاكنون به اين وعده خود جامع عمل نپوشانده اند، 
در صورتى كه اگر اين يك كيلومتر آسفالت مى شد 
راه روســتاى اسالملو و دهستان قره باغ به سمت 

شيراز حدود هشت كيلومتر كوتاه تر مى شد. 
اميرى ادامه مى دهد: مســئوالن شهرك صنعتى 
شــيراز وعده اى را كه سال ها به مردم اين منطقه 
داده اند، عملى نمى كنند در حالى كه آب شهرك 
صنعتــى از دهســتان قره باغ تأمين مى شــود و 
همچنين آاليندگى هاى زيست محيطى ناشى از 
فاضالب و فعاليت هاى صنعتى اين شهرك سالمت 
مردم اين روستا و دهستان قره باغ را تهديد مى كند. 

چاه هايى كه پُرشدند 
او به پر كردن چاه هاى غيرمجاز در ماه هاى اخير 
در اين منطقه اشــاره و اظهار مى كند:  زمانى كه 
مسئوالن تصميم به پر كردن چاه هاى غيرمجاز 

كشــاورزى روســتاهاى اين محدوده گرفتند آيا 
پيش بينى امرار معــاش جايگزينى براى بخش 

قابل توجهى از مردم اين روستاها 
كه بيكار شده نيز كرده اند؟ 

پزشك خانواده دوساعت در 
هفته 

غالمرضا كشــاورز يكى از اهالى 
روســتاى ظفرآباد دهستان قره 
باغ نيز گفت: خانه بهداشــت اين 
روســتا از ارديبهشــت سال 96 
اتمام  بــه  عمليات احــداث آن 
رسيده، اما متأسفانه هر ماه قول 
افتتاح و ارائه خدمات به ساكنان 

را مى دهند، اما تاكنون به بهره بردارى نرســيده 
است و در حال حاضر نيز قول افتتاح آن را براى 

خرداد سال آينده داده اند. 
او ادامه داد: پزشــك خانواده تنها دو ساعت در 
هفتــه و چهارشــنبه ها از ســاعت 12 تا 14 در 
درمانگاه اين روســتا مستقر اســت كه اين امر 
مشكالت بســيارى را براى مردم ظفرآباد ايجاد 

كرده است. 
كشــاورز گفــت: در برخى مــوارد كــه اهالى 
روستاهاى قره باغ نياز به خدمات فورى اورژانس 
دارند، بعد از تماس با 115 يك تا دو ساعت طول 
مى كشد تا يك آمبوالنس باالى سر بيمار حاضر 
شود در بســيارى از موارد اين وضعيت غيرقابل 
جبران خواهد بود و مى تواند صدمات جانى به بار 
آورد و نياز است يك پايگاه ثابت اورژانس در اين 

محدوده احداث شود. 

 فاضالب زندان شيراز در زمين هاى كشاورزى 
على اكبر زارع كه در دهســتان قره باغ ســاكن 

اســت، مى گويد: فاضالب زندان شيراز روى آب 
شــرب و كشاورزى اين دهســتان تأثير گذاشته 
و ممكن اســت باعــث بروز 
مشكالت بهداشتى براى اهالى 
شود كه بايد مسئوالن در اين 
خصوص اقداماتى انجام دهند. 
او اضافه مى كند: شــهردارى 
شيراز روى ساخت و سازهاى 
واقع در حريم اين شهر نظارت 
مى كنــد، ولــى در خصوص 
خدمات رســانى به مردم اين 
دهستان كارى انجام نمى دهد 
و اعــالم مى كنند كه زير نظر 

بخشدارى است. 
زارع بيــان مى كند: به عنوان 
مثال ناوگان اتوبوســرانى شــيراز تا فاصله يك 
كيلومتــرى اين دهســتان خدمات رســانى به 
شــهروندان را انجام مى دهد، ولى حاضر نيست 
اهالى دهستان قره باغ و روستاهاى اين محدوده 
را جابه جا كند، حتى مســئوالن شورا و دهيارى 
اين دهســتان اعالم كرده اند كــه با بودجه خود 
ايســتگاه را احداث خواهند كرد، ولى متأسفانه 

شهردارى شيراز تاكنون قبول نكرده است. 

مسئوالن بيايند نزديك تر 
بخشــدار مركزى شــيراز نيزگفت: متأســفانه 
بعضى از مديران كل اســتان حاضر نيستند در 
روســتاهاى واقع شــده در حريم شيراز حضور 
يابند تا از نزديك با مشــكالت مردم آشنا شوند 
برخــالف اينكــه تاكنون بارهــا از آن ها دعوت 
كرده ايم كــه از اين روســتاها بازديد كنند در 
حالــى كه حدود پنج كيلومتر با شــيراز فاصله 

دارند. 
على حيدرى افزود: مشــكل اساسى روستاهاى 

بخــش مركزى طرح هادى اســت كه براى 10 
ســال پيش بينى شــده بود، اما به دليل سيل 
مهاجرت به ســمت روســتاهاى اطراف شيراز 
طى پنج ســال تكميل شد و مردم بناچار خارج 
از طرح هادى ســاخت و ساز كردند و اكنون با 

مشكالتى مواجه شده اند. 
وى به اعتبارات محدود آبفاى روســتايى اشاره 
كرد و ادامه داد: درحال حاضر كه فصل زمستان 
است بســيارى از روســتاهاى اطراف شيراز به 
دليل كمبود بارندگى ها در سال جارى با جيره 
بندى آب آشــاميدنى مواجه شده اند و قطعاً از 
ارديبهشت ســال آينده مشكل در اين خصوص 
حادتر خواهد شد و الزم است در بعضى روستاها 

براى تأمين آب شرب چاه حفر شود. 
وى اظهار كرد: راه هاى روستاهاى بخش مركزى 
شــيراز مناســب 20 سال قبل اســت و اكنون 
جوابگوى اين حجم تردد نيست و متأسفانه هر 
هفته در اين راه ها شاهد تصادفات منجر به فوت 

هستيم. 

افزايش حاشيه ها 
بخشدار مركزى شيراز اضافه كرد: دهستان قره 
بــاغ در حال حاضر حدود 50 هزار نفر جمعيت 
دارد كــه اين تعداد از بســيارى از شــهرها و 
بخش هاى اســتان فارس نيز بيشتر است و الزم 

است توجه ويژه اى به اين منطقه شود. 
وى اظهار كرد: جاده مواصالتى دهستان قره باغ 
به سمت شيراز بســيار باريك و پر پيچ است و 
مناطق بســيار خطرناكى نظير گردنه كيان آباد 
در اين مسير وجود دارد كه الزم است اعتبارات 
راه اين منطقه افزايش يابد و ايمن سازى انجام 

شود. 
وى به پر كردن چاه هاى غيرمجاز نيز اشاره كرد 
و گفــت: اهالى بخش مركزى به اين امر تمكين 
كردند، ولى آنچه مــردم را نگران كرده و تأثير 
منفى زيادى روى آب شــرب گذاشته چاه هاى 
غيرمجاز در باغشهرى هاى اين محدوده است كه 
تاكنون اقدامى بــراى پركردن اين چاه ها انجام 

نشده است! 
حيدرى به تفكيك اراضى حاشيه روستاها توسط 
شهردارى شيرازو استفاده از راه هاى اين روستاها 
بدون پرداخت ســهم روســتاهاى حريم شيراز 
اشاره كرد و افزود: شــهردارى شيراز بسيارى از 
مشاغل را به حاشيه اين روستاها انتقال داده ولى 
خدماتى به مردم اين روســتاها ارائه نمى دهد و 
تنها جاده هاى اين روســتاها را پرتردد و شلوغ تر 
كرده در حالى كه حاضر نيســتند جاده هاى اين 

محدوده ها را تعريض كنند. 
برخى راه هاى روستايى اطراف شيراز قدمتى 30 
ســاله دارند و قطعاً به نسبت جمعيت و ترافيك 
بايد ارتقــا پيدا كنند،  شــيراز حــدود 1200 

كيلومتر راه روستايى دارد. 

مهاجرت به حاشيه شهر هاى فارس مى افزايد

روستاهايى در متن مشكالت اما در حاشيه شيراز
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سمى ترين رودخانه ايران همچنان 
سالمت مردم را تهديد مى كند

جريان خلف وعده ها 
در كشف رود

سنندج: استاندار كردستان با اشاره به تعداد موقوفات استان 
بيان كرد: شرايط مناسبى در زمينه وقف در استان وجود دارد و 
بايد با تعامل هرچه بيشتر و ايجاد ارتباط با ساير نهادها موجبات 
سرمايه گذارى و بهره ورى هر چه بيشتر از اين اراضى در استان 
فراهم شود چراكه رشد موقوفات مى تواند موجب افزايش توليد 

و اشتغال در استان شود ...

مهناز خجســته نيا: در واكاوى پرونده «كشف رود» عمق 
فاجعه، تأييد اوضاع بغرنج اين رودخانه از سوى كسانى است كه 
داعيه دار نجات آن بوده اند.رودخانه اى افسانه اى و پرطمطراق 
كه روزگارى نقش جاده ابريشم را داشته و بسترساز تمدن در 
خراسان بوده، اما حاال به سمى ترين رودخانه ايران تبديل  شده 
اســت.با اينكه بيش از 13 سال منتظر پايان خوش سناريوى 
ســاماندهى «كشف رود» بوده ايم، اما تحمل شنيدن اظهارات 
كسى كه دبير كارگروه نجات كشف رود است، بسيار سخت تر 

از ديدن اوضاع بغرنج آن رودخانه است...

هنرمندان قمى نقشى ماندگار 
در صنعت كشور مى زنند

استان قم پيشتاز 
در توليد مبل

قم: چوب هاى بى جان در دســت هنرمندان قمى روح 
تازه اى مى گيرند و از دسترنج آنان گل و بوته هاى زيبايى 
روى پيكر مبل ها رشــد مى كند و در صنعت مبل سازى 
كشور خودنمايى مى كند. قم يكى از شهرهايى است كه 
در صنعت منبت كارى پيشــتاز است و حرف هايى براى 
گفتــن دارد تا جايى كه قديمى ترين اثر منبت كارى در 
قم پيشــينه اى 7000 ساله دارد و امروز زينت بخش تن 
چوبى مبل ها شده و نه تنها مرزهاى اين شهر را درنورديده 
بلكه به دنبال عبور از مرزهاى كشور است.براى ديدن هنر 
دست قمى ها فقط كافى است به كارگاه هاى مبل در بازار 
كاســه گران ســر بزنى، بوى چوب و صداى بريده شدن 
قطعات چوب تو را با خود همراه مى كند و با ديدن نقوش 
زيبا كه پيكرهاى بى جان را روح تازه اى دميده است تو را 
به شگفت مى آورد لحظه اى گمان مى كنى، اينجا دنيايى 
ديگر است. در اين لحظه ديدن جوانى كه مشغول كنده 
كارى نقوش با قلم بر روى جسم چوب است تمام نقوش 

ذهنت را در هم مى پيچد...
.......صفحه 3
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 راه هاى روستاهاى 
بخش مركزى شيراز 

مناسب 20 سال 
قبل است و اكنون 

جوابگوى حجم 
تردد نيست

بــرش



  آفت «برگ خوار» به جان جنگل هاى 
بلوط خرم آباد افتاد

خرم آباد: مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى لرســتان از 
شــيوع آفِت برگ خوار بلوط در بيــش از 50 هزار هكتار از 

جنگل هاى اين استان خبر داد.
شيرزاد نجفى با اشاره به شيوع آفِت برگ خوار بلوط در بيش از 
50 هزار هكتار از جنگل هاى لرستان گفت: متأسفانه هرچند 
ســال يك  بار، اين آفت طغيان مى كند و ازجمله آفاتى است 
كه در عرصه هاى جنگلى فعال بــوده و به درختان جنگلى 

خسارت هاى شديدى وارد مى كند.
وى با اشــاره به اينكه ميزبان اصلى اين آفت درختان بلوط 
است، اظهار كرد: اين آفت جوانه خوار بلوط از اواخر اسفند تا 
نيمه دوم ارديبهشت به فعاليت خود ادامه مى دهد و موجب 
از بين رفتن برگ ها، جوانه ها و خشــك شدن درختان بلوط 
مى شود. مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى لرستان بابيان 
اينكه آفت جوانه خــوار بلوط از درختــان جنگلى ديگرى 
همچــون زالزالك، بنه و گالبى وحشــى نيز تغذيه مى كند 
خاطرنشان كرد: با توجه به پراكندگى جنگل هاى بلوط، اين 

آفت نيز در سطح جنگل هاى استان پراكنده شده است.
نجفى تصريح كرد: مناطق «سپيددشت»، «چم چيت»، «بيشه»، 
«شول آباد» و «داد آباد»، بيشترين نقاط آلوده اى هستند كه 

دچار شيوع اين آفت شده اند.

  راه اندازى شهرك انرژى در قزوين
مهر: مدير شهرســازى و معمارى اداره كل راه و شهرسازى 
استان قزوين از تصويب لزوم مكان يابى و راه اندازى نخستين 
شــهرك انرژى در سطح اســتان براى هدايت نيروگاه هاى 

خورشيدى خبر داد.
محسن اسماعيلى با اشــاره به برگزارى شانزدهمين جلسه 
كارگروه امور زيربنايى و شهرســازى استان اظهار كرد: لزوم 
تعيين پهنه اى در ســطح اســتان براى هدايت و اســتقرار 

نيروگاههاى خورشيدى در آن در اين كارگروه مصوب شد.
وى افزود: اين طرح با هدف ارتقا و بهبود كارايى، ايجاد ضمانت 
اجرايى، تطابق با پهنه بندى طرح هاى فرادســت و در جهت 
مديريت و ساماندهى تقاضاهاى ساخت نيروگاه خورشيدى در 

سطح استان تصويب شده است.
اسماعيلى تصريح كرد: در راستاى استفاده كارآمد و بهينه از 
منابع انرژى در سطح استان، مقرر شد كميته اى متشكل از 
ســازمان مديريت و برنامه ريزى، شركت توزيع نيروى برق، 
معاونت اقتصادى و توسعه منابع استاندارى و منابع طبيعى و 
آبخيزدارى استان، در جهت شناسايى پهنه اى در سطح استان 
با تأكيد بر طرح آمايش استان، اقدام كرده و پس از تصويب آن 
در كارگروه امور زيربنايى و شهرسازى و شوراى برنامه ريزى 
و توسعه استان، منبعد كليه درخواست هاى انرژى خورشيدى 

به آن پهنه به عنوان شهرك انرژى هدايت شوند.

  كاهش 67 درصدى تصادفات فوتى 
در محورهاى دماوند

دماوند: رئيس پليس راه محورهــاى دماوند و فيروزكوه از 
كاهش 67درصدى تصادفات فوتى در اين محورها خبر داد و 
گفت: اين كاهش در حالى است كه حجم سفرهاى مردم در 

تعطيالت نوروزى 22درصد افزايش يافته است.
سرهنگ محمد رضا محمودى افزود: اين درحالى است كه از 
يك سال گذشته تاكنون چندين برابر به تعداد خودروها اضافه 
شده اســت، دو ميليون گواهينامه صادر شده است و حجم 
سفرهاى مردم در تعطيالت نوروزى 22 درصد افزايش يافته 
است. وى با اشاره به حجم باالى تردد خودروها درجاده هراز 
و وجود ترافيك 9 روزه در ايام تعطيالت نوروزى اظهار داشت: 
حضور مأموران و گشت هاى ويژه پليس راه و نظارت مستمر 
در جاده هراز و جاده هاى اصلى و فرعى توانسته در سال هاى 
اخير ميزان تصادفات را كاهش دهد و تصادفات و خســارات 
جوى امسال نسبت به سال هاى گذشته نيز حدود 30 درصد 

كاهش يافته است.

  عمليات جست وجو در ارتفاعات دنا 
به كندى پيش مى رود

ياسوج: مديرعامل جمعيت هالل احمر كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: كار جست وجوى بقاياى پيكر جانباختگان حادثه سقوط 
هواپيماى  «اى. تى. آر 72» شركت هواپيمايى آسمان به دليل 
شرايط نامساعد جوى در ارتفاعات دنا به كندى پيش مى رود.
جهان بين با اشــاره به اينكه در روزهاى اخير سه تيم 6 نفره 
در محل ســقوط هواپيماى «اى. تى. آر 72» تهران - ياسوج 
در عمليات جست وجوى بقاياى پيكر جانباختگان اين حادثه 
شركت كردند، گفت: هم اكنون اين عمليات به دليل شرايط 

نامساعد جوى به كندى انجام مى شود.
 وى ادامه داد: به پيش بينى اداره كل هواشناســى استان در 
روزهاى پيش رو شرايط جوى ارتفاعات دنا ناپايدار و با بارش 
باران و برف همراه اســت و روند عمليات جست وجو نيز تابع 
شرايط جوى است.  29 بهمن ماه 1396 هواپيماى تهران - 
ياسوج در ارتفاعات پازن پير دنا سقوط كرد و همه 65 خدمه 

و مسافر اين پرواز جان باختند.
 تالش ها پس از گذشــت حدود 50 روز براى انتقال اجساد 

مسافران اين سانحه هوايى همچنان ادامه دارد.

توسعه سواحل جنوب شرق يكى از تأكيدات مقام معظم رهبرى است

«مكران» دروازه طاليى اقتصاد ايران
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قدس   ســرزمين مكران نام ناحيه اصيل 
آريايى نشــين در جنوب شرقى ايران زمين 
اســت كه داراى اقوامــى دالور و جنگجو با 

قدمتى بيش از 3000 سال است. 
از منظــر اقتصــادى اگر بنگريم، ســواحل 
جنــوب شــرق (مكــران) داراى برتريــن 
ويژگى هاى ژئوپليتيكى و يكى از مهم ترين 
قابليت هــاى اين ســواحل جنوب شــرق 
يا مكــران، مجــاورت آن با آب هــاى آزاد 
بين المللى در سراســر مرز جنوب شــرق، 
همسايگى مستقيم با كشورهاى پاكستان و 
افغانستان و به طور غيرمستقيم با كشورهاى 
آســياى مركزى از طريق تركمنستان است 
كه يك راه غيرقابل چشم پوشــى براى اين 
كشورهاى محصور در خشكى جز پاكستان 

به درياهاى آزاد محسوب مى شود.
 اما نكته تأمل  برانگير اين است كه در زمان 
بسترهاى  و  توســعه  زيرساخت هاى  حاضر 
ترانزيتى منطقه ســواحل جنوب شــرق يا 
همان مكران با ســطح اســتاندارد جهانى، 
فاصله چشــمگيرى دارد از ايــن رو، ايران 
عمًال در اين ســال ها نتوانســته از فرصت 
بــزرگ مرزهاى آبــى خــود آنچنانكه بايد 

استفاده كند.
اين در حالى اســت كه توســعه اقتصادى 
تقريباً در تمام كشــور هاى جهان، رابطه اى 

نزديك با تجارت دريايى دارد. 
در برخى كشــور ها، حتى تــا 70درصد از 
توليــد ناخالــص داخلى از طريــق تجارت 
دريايى تأمين مى شود، اما شهر هاى ساحلى 
ايــران با وجود موقعيــت جغرافيايى ايران، 
كامًال توســعه نيافته اند، اما دولتمردان در 
فضــاى كنونــى اقتصادى ايــران، به دنبال 
اهميت بخشــى به توسعه ســواحل-محور 

هستند.
اگرچه گاهــى برخى دولت ها تأكيدهايى بر 
توسعه جنوبى ترين منطقه كشور داشته اند، 
اما اين سياست گذارى ها روى كاغذ ماند و 

به اجرا در نيامد. 
ايــن در حالــى اســت كــه در بنــد 21 
سياســت هاى كلى برنامه ششم توسعه كه 
از ســوى مقام معظم رهبرى به دولت ابالغ 
شــده، توســعه محور چابهار- خرمشهر با 
تأكيد بر توسعه سواحل مكران مورد تأكيد 

قرار گرفته است.

 توسعه اشتغال زايى 
جنوب شــرق ايران همــواره از محروميت، 
توسعه نيافتگى و مشكالت فراوان اقتصادى، 
اجتماعى و امنيتى رنــج مى برد همين امر 
ضرورت توسعۀ بيش از پيش اين منطقه را 

آشكار مى سازد.
مديرعامل ســازمان منطقه آزاد چابهار در 
اين باره مى گويد: چابهار در مقايســه با سه 
بندر گوادر در شــمال درياى عمان و صحار 
و دقــم در جنوب درياى عمــان به لحاظ 

پتانسيل و ظرفيت هاى موجود امكان رقابت 
دارد. 

عبدالرحيم كــردى مى افزايد: عالوه بر اين 
ظرفيت ها زيرساخت،  مشوق و امكاناتى در 
اين منطقه نياز اســت كه در زمان مناسبى 
حضــور ســرمايه گذار را در منطقه تضمين 

كند.
به گفته اين مقام مســئول  آنچه در چابهار 
تالش كرديم تا مهيا شود، كوتاه كردن زمان 
شروع كسب وكار و فرايندهاست. از اين  رو 
در نظر داريم تا فضاى مناسبى براى كسب 
وكار در دوران پســابرجام در چابهار فراهم 

كنيم. 
وى تصريــح مى كنــد: در توســعه منطقه 
آزاد چابهار دو صنعت پتروشــيمى و فوالد 
هدف گذارى شده و ساخت نخستين نيروگاه 
در منطقه كه با سرمايه گذارى شركت مپنا 
نيز در دست ساخت است از سوى ديگر به 
دنبال توسعه اشــتغال در صنايع كوچك و 

متوسط در منطقه نيز هستيم. 
وى ادامه مى دهد: اشتغال در زمينه شيالت، 
صنايع پايين دســتى از جمله پتروشيمى، 
فوالد و صنايع وابسته به محصوالت غذايى 
در دســتور كار قرار دارد كه اميد اســت به 

موفقيت هاى چشمگيرى دست يابيم. 

 ايران و كريدورى فرصت ساز 
بارهــا در صحبت هاى مقام معظم رهبرى و 
همچنين برخى از فرماندهان نظامى ارشــد 
در سال هاى اخير، توسعه سواحل مكران كه 
نقطه اتصال كريدور شــمال- جنوب است، 

مورد تأكيد قرار گرفته است. 
در ســال هاى قبل از ظرفيت هــاى مهم و 
راهبــردى آن غفلت شــده و ايــن منطقه 

كشــور از رونق چندانى برخوردار نيست و 
مشــكالتى مثل بيكارى، فقــر، قاچاق و از 
همه خطرناك تر نفــوذ برخى گروهك هاى 
تروريســتى از پاكســتان از مشكالت اين 

مناطق به حساب مى آيد.
مقــام معظــم رهبــرى در ديــدار خود با 
فرماندهان نيــروى دريايى ارتش جمهورى 
اســالمى ايــران در تاريــخ 9 آذر 1393 
مكران  آبادسازى سواحل  «مسئله  فرمودند: 
نيز جزء همين كارهاى اساســى اســت كه 
بايد با همــكارى دولــت، برنامه هاى مورد 
نظر در اين منطقه با سرعت بيشترى دنبال 

شود».

 ضرورت هاى خارجى توسعه مكران
مهــدى ميــرزاده كــوه شــاهى دكتراى 
جغرافياى سياســى در خصــوص ضرورت 
توســعه و نقــش مكران توضيــح مى دهد: 
توسعه مكران عالوه بر ضرورت هاى داخلى 
آن از جملــه ايجاد توازن در توســعه ملى، 
برخوردارى شهروندان از فرصت ها، خدمات 
وتسهيالت برابر، اســتفاده از پتانسيل هاى 
داخلى در جهت توسعه ملى، رفع تبعيض و 
احساس تبعيض در مناطق قومى و مذهبى، 
تنــوع در فرصت هاى اقتصــادى و كاهش 
وابســتگى كشــور به تنگه هرمز، در عرصه 
منطقه اى و بيــن المللى نيز فرصت هايى را 

براى ايران در پى خواهد داشت.
وى عنوان مى كند: توسعه اين منطقه سبب 
خواهد شــد امكان دخالت و بحران آفرينى 
رقبــاى منطقــه بويژه اعــراب در مكران و 
بلوچســتان كاهــش يابد. هــم اكنون اين 
كشورها در تالشند از تفاوت هاى مذهبى و 
توسعه نيافتگى منطقه به مثابه عامل توسعه 

نفوذ خود در منطقه و ايجاد ناامنى در شرق 
و جنوب شرق كشور استفاده كنند. بديهى 
است با توسعه مكران، ضريب امنيتى كشور 

در اين منطقه ارتقا پيدا خواهد كرد.
كوه شــاهى اظهار مى كند: عــالوه بر اين 
توسعه مكران اقتصاد افغانستان، كشورهاى 
آســياى مركزى و هند را به ايــران پيوند 
مى زند و اين امر ســبب خواهد شــد ايران 
بتواند در مراودات و مناقشات سياسى با اين 
كشــورها از اهرم حضور در مكران استفاده 

كند. 
وى اذعان مى كند: همچنين سرمايه گذارى 
گســترده هندى ها آن ها را ناگزير مى سازد 
حتى در صورت فشــار كشــورهاى غربى، 
روابط خود با ايران را ادامه دهند و براحتى 
از مراودات اقتصادى و سياسى خود با ايران 

چشم پوشى نكنند. 
وى يادآور مى شود: نكته ديگرى كه از نظر 
ملى اهميت توسعه مكران را بيش از پيش 
آشكار مى سازد، استفاده از توان كشور براى 

توسعۀ ملى است. 
ايــن اســتاد دانشــگاه عنــوان مى كند: با 
توجه به ســاحلى شــدن اقتصاد جهانى در 
دهه هاى اخير و نياز كشــور به توسعۀ بنادر 
و تأسيســات ســاحلى و همچنيــن امكان 
ساخت صنايع مختلف از جمله پتروشيمى، 
خودروسازى، فوالدسازى و آلومينيوم سازى 
در نزديكى ســواحل، مكران منطقه اى بكر 
براى سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال است. 

وى بيــان مى كند: اين در حالى اســت كه 
جاذبه هاى گردشــگرى اين منطقه نيز در 
صــورت تحقق برخى ســرمايه گذارى هاى 
پيشــران مى توانــد بــه رونــق منطقــه 

كمك كند. 

  جلوى برداشت آب از زاينده رود 
گرفته شود

فارس: نماينده مردم شاهين شهر، برخوار و ميمه در مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: بايد عدالت در زمينــه توزيع آب 
استان هاى اصفهان، يزد و چهارمحال و بختيارى حاكم شود 
كه اگر آب كشــاورزى يا آب شرب استان اصفهان قطع شد، 

جلوى برداشت استان باالدست گرفته شود.
حسينعلى حاجى دليگانى در تشريح جلسه استاندارى اصفهان 
با كشاورزان اظهار كرد: يك مسئله اينكه به هر حال واقعيت 
اين است كه ميزان بارش ها در استان اصفهان نسبت به سال 
گذشته به كمتر از نصف رسيده است، بنابراين آورد رودخانه 

آورد كمى است. 
وى خاطرنشان كرد: از طرفى صحبت شد كه در زمينه توزيع 
آب در بين استان هاى اصفهان، يزد و چهار محال و بختيارى 
براساس عدالت حكم شود كه اگر آب كشاورزى يا آب شرب 
اســتان اصفهان قطع شد، جلوى برداشــت استان باالدست 
هــم كه در حال حاضر روزانــه 250 ميليون متر مكعب آب 
از زاينده رود برداشت مى كند، گرفته شود و اگر قرار است آب 
نباشد، بايد براى استان هاى يزد و چهار محال و بختيارى هم 
نباشــد و براى مصارف ديگر هم از جمله كشاورزى برداشتى 

صورت نگيرد.

  بارندگى بهارى تا پايان هفته 
در مازندران ادامه دارد

ايرنا: هواشناســى مازندران اعالم كرد كه ناپايدارى جوى 
استان تا پنجشنبه هفته جارى (24 فروردين) ادامه دارد و 
هواى استان در اين مدت نيمه ابرى تا تمام ابرى همراه با 
بارش پراكنده باران در مناطق جلگه اى و برف در ارتفاعات 

خواهد بود.
معاون توســعه و پيش بينى هواشناسى مازندران با اعالم 
اينكه از شنبه شب تا صبح يكشنبه بارندگى ها در ارتفاعات 
به صورت باران و برف همراه با مه  آلودگى و وزش باد است، 
پيش بينى كرد: در روزهاى دوشــنبه و ســه شنبه مردم، 
استان آسمانى صاف تا نيمه ابرى را همراه با افزايش نسبى 

دما تجربه مى كنند.
احمد اســدى گفت: از عصر سه شنبه بارندگى و كاهش دما 
پيش بينى مى شود و اين وضعيت تا پايان هفته ادامه مى يابد.
وى با اشاره به نوسانات دما در طول هفته به كشاورزان هشدار 
داد تا به صورت مســتمر خزانه برنج خود را سركشى و دماى 

آن را بررسى كنند.

  آغاز عمليات اجرايى 
آزادراه قم-شازند 

اراك: اســتاندار مركزى از آغاز عمليات اجرايى آزادراه قم-
شازند در سال جارى خبر داد.

سيد على آقازاده دو بانده شدن محور اراك- فراهان در نيمه 
نخست ســال جارى، تأمين اعتبار الزم دو بانده شدن محور 
شازند- ازنا كه در سفر دولت به استان، اعتبارى براى آن تعيين 
شــد، اصالح محور توره- زاليان و مشاركت بخش خصوصى 
در اين راســتا را مهم ترين محورهاى پرتردد و پرخطر استان 
دانست كه در اولويت سال 97 قرار دارد و گفت: در سال جارى 
ساخت آزادراه قم- شازند كه قطعه اى از مسير تهران- جنوب 
اســت نيز وارد فاز اجرايى خواهد شــد، 140 كيلومتر از اين 
آزادراه در استان مركزى است و شركت هاى بزرگى نيز براى 
ساخت آن اعالم آمادگى كرده اند كه آغاز عمليات اجرايى اين 

پروژه كار بزرگ عمرانى استان در سال 97 خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه از امروز بايد براى نوروز 98 برنامه ريزى 
داشت، اضافه كرد: الزم است براى كاهش تردد كاميون ها 
و خودروهاى ســنگين به شهر اراك توقفگاه بزرگى در 10 
كيلومترى اراك ايجاد شــود كه اين امر در برنامه ســال 
97 جــاى دارد و اين امر قطعــاً در كاهش آلودگى هواى 
اراك، زيباســازى شهرى و كاهش سوانح رانندگى و تلفات 

درون شهرى مؤثر است.

  افزايش توليد و اشتغال با رشد 
موقوفات در كردستان

سنندج: استاندار كردستان با اشاره به تعداد موقوفات استان 
بيان كرد: شرايط مناسبى در زمينه وقف در استان وجود دارد 
و بايد با تعامل هرچه بيشــتر و ايجاد ارتباط با ســاير نهادها 
موجبات سرمايه گذارى و بهره ورى هر چه بيشتر از اين اراضى 
در اســتان فراهم شود چراكه رشد موقوفات مى تواند موجب 

افزايش توليد و اشتغال در استان شود.
بهمن مرادنيا، در نشست تخصصى وقف اقدام هاى اوقاف در 
تعامل با شهردارى و ساير نهادهاى دولتى بدهكار به موقوفات 
را قابل قدردانى دانســت و اعالم كرد: بــا توجه به وضعيت 
مالى بعضى نهادهاى بدهكار به موقوفات تعامل اوقاف با اين 
نهادهاى دولتى و شــهردارى قابل قدردانى است و اميدواريم 
با ادامه روند تعاملى شــرايط الزم براى پرداخت بدهى هاى 

موقوفات از سوى نهادها فراهم شود.
وى با اشاره به اقدام هاى اقتصادى دولت در استان يادآور شد: 
با توجه به برنامه ريزى هاى انجام گرفته در استان باالخص در 
سدهاى گاران و آزاد بزودى مبلغى در حدود يكهزار ميليارد 

تومان به درآمد كشاورزان منطقه افزوده خواهد شد.

��ر

 طيبه قاسمى سيستم شهرى اهواز دچار 
مشــكالت فراوانى است و شايد سال ها زمان 
ببرد تا اين مشــكالت حل شــوند، پــروژه مترو كه 
سال هاست كمر برخاستن ندارد، اتوبوس هاى شهرى 
هم يا كم هســتند يا از رده خارج كه اين مســائل 
عالوه بر افزايش بار ترافيكى براى شــهر سفردرون 

شهرى پر دغدغه و ناامنى را هم ايجاد مى كند. 

بهبود ناوگان حمل و نقل حق اهواز است 
در اين باره يكى از شــهروندان اهوازى در گفت و گو 
با خبرنگار قدس آنالين مى گويد: سير تغيير ناوگان 
حمل و نقل كشــور آغاز شده است و در اين زمينه 
حق اهوازى هاســت كه به دليل گرماى شديد هوا، 
اتوبوس هاى بيشــترى داشته باشند بخصوص اينكه 
سيستم تهويه مناسب هم براى آن ها ضرورى است.

على باوى اضافــه مى كند: ما مى توانيم از ارگان هاى 
بزرگ شهرى بخواهيم در اين راه كمك كنند تا روند 

ايجاد سيستم حمل و نقل را بهبود بخشند.
شــهروند ديگرى از تعداد كــم اتوبوس ها در منطقه 
سكونتشان گله دارد و اظهار مى كند: در خيابان چهار 
كوروش ما بايد ساعت ها معطل اتوبوس باشيم و اين 
مســئله با توجه به پر رفت و آمــد بودن اين منطقه 

دردسر بزرگى است.
رامى علــوى فاصله زمانى آمدن هــر اتوبوس را 45 
دقيقه تا يك ســاعت عنــوان مى كنــد و مى گويد: 
مشــكل بعدى اين است كه ايســتگاه هاى اين محل 
مكانيزه نيســتند و راننده اتوبوس ها مردم را منتظر 

نگه مى دارند تا ساعت ها تنظيم شود.

ساعت ها انتظار براى اتوبوس
يكى از اعضاى شوراى شــهر اهواز كمبود اتوبوس را 
جــدى مى خواند و اذعان مى دارد: در شــهر بيش از 
يك ميليون نفــرى اهواز بايد چيزى حدود 1000 تا 
1200 دســتگاه اتوبوس داشته باشيم در صورتى كه 
اتوبوس هاى ما 180 دســتگاه است و اين جوابگوى 
مردم نيســت و همين تعداد اندك هم سرويس دهى 
درستى به مردم نمى دهند و اين در شرايطى است كه 
به دليل باال بودن هزينه اياب و ذهاب در شــهر مردم 
از اتوبوس زياد اســتفاده مى كننــد تا هزينه كمترى 

متقبل شوند.
محمــد رضا ايــزدى تصريــح مى كند: بــا توجه به 
توسعه اى كه شــهر اهواز دارد و صرف نظر از بعضى 

مناطق آپارتمانى عمده شــهر ما به صورت ســطحى 
يعنى طول و عرض توسعه يافته است، همين مسئله 
سبب شــده است كه مســيرهاى ما طوالنى باشد و 
مسير طوالنى مســتلزم پرداخت زيادى براى اياب و 
ذهاب اســت و اگر ما بخواهيم اين بار از روى دوش 
مردم كاهش يابد، بايد اتوبوس هاى شهرى را افزايش 

دهيم. 
وى از خريد 52 دســتگاه اتوبوس و وارد شدن آن به 
ناوگان شهرى خبر مى دهد و عنوان مى كند: براى 60 
دستگاه ديگر نيز شــهردارى در حال پيگيرى است، 
اميدواريم ســاالنه بخشــى از اين كمبود دستگاه ها 

تأمين شود تا به حد استاندارد آن برسيم. 

كمبود 800 اتوبوس شهرى
رئيس كميســيون حمل و نقل شــهرى اهواز در اين 
ارتباط به خبرنگار قدس آنالين مى گويد: فقط فاز 4 
كوروش دچار اين مشــكل نيست قسمت هاى زيادى 
از شــهر اهواز اين معضل را دارند، اگر نياز اهواز را با 
توجه به نوع جمعيتى كه ما داريم در نظر بگيريد كه 
جمعيت آن يك ميليون و 200 هزار نفر است نياز ما 
به اتوبوس بيشتر است در حالى كه تعداد اتوبوس هاى 
فعال ما در حال حاضر 150 دســتگاه است حال اگر 
30 تا از آن ها را بازســازى و آماده كنند حدود 180 

عدد مى شود و باز هم 800 اتوبوس كم داريم.
رحيم كعــب عمير با اشــاره به اينكه سال هاســت 
اتوبوسى وارد شهر نشده، تأكيد مى كند: 52 دستگاه 
ســال گذشــته وارد كرده ايم و 50 تاى ديگر را هم 

قرارداد بســته ايم كه امســال ديگر وارد استان شود 
الاقل اگر قرارداد اين تعداد دستگاه انجام شود كمى 

از بار مشكالت حمل و نقل كاسته مى شود. 
او درباره زمانى كه مردم براى آمدن اتوبوس ها معطل 
مى شــوند، توضيح مى دهد: موضوع اين اســت چون 
اتوبوس نداريم زمان انتظار مســافران ما نيم ساعت 
بيشتر است؛ بنابراين با افزايش تعداد آن ها اين اتالف 
وقــت را از بين مى بريم، هرچند انــگار همين تعداد 
كم را هم نداريم و همين ســبب شــده سوارى هاى 

مسافركش نيز زياد شود. 

 راه اندازى سيستم هوشمند
كعب عمير ادامه مى دهد: سيســتم هوشــمند براى 
اتوبوس ها و تاكســى ها راه انداختيــم تا از نظر زمان 
رفت و آمد كنترل شــوند، ايــن مى تواند به ما كمك 
كند و نظم بهترى را در اين مورد شاهد باشيم، درباره 
ايســتگاه مكانيزه هم با كانون هــاى مختلف صحبت 
شــده است و از آن ها دعوت كرده ايم كه طرح ها را به 
مزايده بگذارند و كسانى كه طرح دارند و طرح آن ها 

مناسب تر از بقيه است بتوانند شركت كنند. 

 اقدام ها براى تبليغات 
او با بيــان اينكه همه اتوبوس ها مكانيزه نمى شــوند 
زيرا به صرفه نيست، مى افزايد: هر كسى كه اقدام به 
انجام اين كار كند مســلماً براى انجام تبليغات است، 
بنابراين بيشــتر روى نقاط باالدســت شهر سرمايه 

گذارى مى كنند.

قدس از كمبود ناوگان مسافربرى گزارش مى دهد

قهر اتوبوس هاى شهرى با شهروندان اهواز
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سمانه سادات فقيه سبزوارى چوب هاى 
بى جان در دست هنرمندان قمى روح تازه اى 
مى گيرند و از دســترنج آنــان گل و بوته هاى 
زيبايى روى پيكر مبل ها رشــد مى كند و در 

صنعت مبل سازى كشور خودنمايى مى كند. 
قم يكى از شــهرهايى اســت كه در صنعت 
منبت كارى پيشتاز اســت و حرف هايى براى 
گفتن دارد تا جايى كه قديمى ترين اثر منبت 
كارى در قم پيشــينه اى 7000 ســاله دارد و 
امروز زينت بخش تن چوبى مبل ها شــده و 
نه تنها مرزهاى اين شهر را درنورديده بلكه به 

دنبال عبور از مرزهاى كشور است.
براى ديدن هنر دست قمى ها فقط كافى است 
به كارگاه هاى مبل در بازار كاســه گران ســر 
بزنى، بوى چوب و صداى بريده شدن قطعات 
چوب تو را با خود همــراه مى كند و با ديدن 
نقوش زيبا كه پيكرهاى بى جان را روح تازه اى 
دميده است تو را به شگفت مى آورد لحظه اى 
گمان مى كنى اينجا دنيايى ديگر است. در اين 
لحظه ديدن جوانى كه مشــغول كنده كارى 
نقوش با قلم بر روى جســم چوب است تمام 

نقوش ذهنت را در هم مى پيچد.

 فعاليت 1200 كارگاه صنعت منبت
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
قم از فعاليت 1200 كارگاه صنعت منبت در 
قم مى گويد و ادامــه مى دهد: حدود نيمى از 
كارگاه هاى چوب اســتان قم در رشته منبت 
چوب فعاليت دارند كه بعد از اســتان همدان 
افتخار دارند كه بر ســكوى رتبه دوم كشورى 
ايستاده اند. محمود سيجانى از سه برابر شدن 
ارزش صــادرات مبلمــان و صنعت چوب قم 
نســبت به سال هاى گذشــته خبر مى دهد و 
عنوان مى كند: هرچند به رشــد ســه برابرى 
رســيديم، ولى رقمى معادل 75 هزار دالر در 
صادرات مبلمان استان قم با توجه به ظرفيتى 
كه صنعت چوب قم دارد چندان جالب به نظر 
نمى رســد. وى بازاريابى مناسب و شناسايى 
ظرفيت هــاى صادراتى به عــراق را از جمله 
راهكارهايى مى داند كه مى شــود اين صنعت 

را بيش از پيش در ساير كشورها معرفى كرد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
قم همچنين گشــايش دفتر توسعه صادرات 
اســتان قم را در شــهر نجف مورد توجه قرار 
مى دهــد و عنــوان مى كنــد: ايــن دفتر در 

راستاى بازاريابى و شناسايى 
ظرفيت هــاى صادراتــى به 
عــراق گشــايش يافته كه 
مى تواند بسترى مناسب براى 
تســهيل بازاريابى و توسعه 

صادرات به اين كشور باشد.
در برخى ايام مانند شب عيد 
بازار مبلمان داغ مى شــود و 
برخى از مــردم براى تغيير 
خانه هايشان  دكوراســيون 
مبل هــاى قديمــى را بــا 
مبل هاى شيك و پر از زرق 
و برق كه حاصل هنرمندان 
خوش نام قمى است عوض 

مى كنند.
وقتى به كارگاه مبل سازى 
مى رسم در نقوشى كه مرد 

جوان بر پيكر بى جان چوب حك مى كند به 
شگفت مى آيم و مشتاقانه به حركت دستانش 
روى نقــوش ظرف چوب خيره مى شــوم كه 
مردى ميانسال با استكان چاى و نعلبكى قند 

پهلو به داخل كارگاه مرا فرا مى خواند.

 نقش عشق بر پيكر چوب
حسين محمدى نيز منبت كار ديگرى است 
كه در همين راســته فعاليت دارد و مى گويد: 

هنر دســت هنرمندان قمى 
كه نقــش عشــق را بر تن 
بــى جــان چوب هــا حك 
مى كنــد بــه كار و صنعت 
مبلمان جلوه و شكوه خاصى 
داده و آن را بــه صنعتــى 

صادراتى تبديل كرده است.
وى سال هاســت طراحــى 
منبــت كارى را بــر عهده 
دارد، با اشــاره به تفاوت هاى 
منبت كارى در گذشــته و 
زمان كنونى، مطرح مى كند: 
در گذشــته منبت كارى با 
دســت انجام مى شــد، ولى 
صورت  ماشــين  بــا  امروز 
مى گيــرد. به اين صورت كه 
ابتدا طرح روى چوب كشيده 
مى شــود و بعد طرح با برش زدن جدا شده و 
پس از اسكن زير دستگاه سيان سى مى رود و 

برنامه به دستگاه داده مى شود.
محمدى ادامه مى دهد: نقش هنرمندانه كه بر 
پيكره مبل جان گرفت، نوبت اتصال تكه هاى 
مختلف مبل مى شود و پس از آماده شدن به 
مرحله رنگرزى مى رسد كه در كارگاه ديگرى 
صورت مى گيــرد و در مرحله نهايى دوخت و 
دوز به زيباترين شكل ممكن روى آن صورت 

مى گيرد و اين صنعت پر زحمت براى خريد 
مشتريان آماده مى شود.

 صادرات 95 درصدى
رئيس اتحاديــه درودگران اســتان قم نيز با 
اشــاره به جنس مبلمان توليد شــده در قم 
عنوان مى كند: توليدات مبل قم از چوب هاى 
با كيفيت باال توليد مى شود و برخى از توليدات 
كــه در ســطح كيفى پايين ترى هســتند از 

چوب هاى متفرقه به توليد مى رسند.
وى با تأكيد بر اينكــه توليد مبلمان با نقش 
منبت و تمام چوب حرف نخســت را در تمام 
كشــور مى زند، مى گويد: اســتان قم يكى از 
قطب هاى صنعت مبلمان در ايران محســوب 
مى شــود و نزديك به 95 درصــد از توليدات 
اين استان به شــهرهاى مختلف كشور صادر 
مى شــود. صفايى از اشــتغال 20 هزار نفر به 
صورت مســتقيم در صنعت چوب استان قم 
خبر مى دهد و عنوان مى كند: تهران، خراسان، 
اردبيل، آذربايجان غربى و آذربايجان شرقى از 
مهم ترين شهرهاى مراكز عمده صادرات مبل 

قم محسوب مى شود.
هنر منبت كارى در صنعت مبل سازى موجب 
شــده نام قم بيش از پيش در صنعت كشور 
بدرخشد و در آينده اى نزديك اين صنعت در 

جهان مطرح شود.

��راث ���نگ
 نمايشگاه طراحى و چاپ «مكان ها» آغاز شد

مهر: نمايشــگاه طراحى و چاپ «مكان ها» به كوشش مهرداد 
بردبار در شــيراز آغاز به كار كرد. در نمايشگاه طراحى و چاپ 
دســتى «مكان ها» چهار هنرمند ايرانى به همراه هنرمندى از 
بريتانيا آثار خود را ارائه كرده اند. مهرداد بردبار، نمايشگاه گردان 
اين رويداد هنرى در حاشــيه گشايش اين نمايشگاه كه تا 29 
فروردين ماه جارى به ميزبانى نگارخانه سروناز برپاست، گفت: 
در اين نمايشــگاه آثارى از محمد پيريايى، ژاله اكبرى، پرهام 
پيونــدى و من در معرض ديد همگانى قرار گرفته اســت. اين 
هنرمند طراح با بيان اينكه «ايين چمبرلين» هنرمند و اســتاد 
دانشگاه هاى انگلستان در اين نمايشگاه آثار خود را ارائه كرده، 
گفت: اين نمايشگاه چهار ماه پيش در تهران به ميزبانى نگارخانه 
«آ» برگزار شــده است كه پس از شيراز در شهر اصفهان هم در 
دوماه آينده برپا مى شود. بردبار با اعالم اينكه اكثر آثار با موضوع 
طراحى و چاپ به روى ديوار رفته اســت، افزود: سوژه هايى كه 
هنرمندان اين نمايشــگاه كار كرده اند شامل ساختمان، فضا و 

معمارى شهرى است.

برگزارى نخستين جشنواره ملى 
«پويانمايى تلويزيونى» در همدان

فارس: مديركل صداوســيماى مركز همــدان با بيان اينكه بر 
اســاس امضاى تفاهم نامه اى كه بين استاندار همدان و معاون 
امور مجلس و اســتان هاى سازمان صدا و سيما صورت گرفت، 
همدان ميزبان نخستين جشنواره پويانمايى خواهد بود، گفت: 
اين جشــنواره در تاريخ 18 تا 21 ارديبهشت در همدان برگزار 
مى شود. مهدى دهقان نيرى با اشاره به اينكه از بين 1011 اثر 
رســيده به دبيرخانه جشــنواره، 250 اثر به بخش مسابقه راه 

يافتند، افزود: داورى نهايى تا پايان فروردين ماه ادامه دارد.
وى با اشــاره به اينكه 250 اثر راه يافته به بخش مســابقه در 
سينماهاى استان نمايش داده مى شــود، دعوت از چهره هاى 
شــناخته شــده در برنامه هاى كودك و نوجوان كشور اعم از 
عموپورنگ، مل مل، گروه فيتيله و اجراى برنامه در شهر همدان 
در زمان برگزارى جشنواره را از ديگر برنامه ها در اين جشنواره 
عنوان كرد. دهقان نيرى با بيان اينكه در سطح كشور واحدهاى 
درسى با موضوع انيميشــن وجود دارد، اما دانشكده اين رشته 
موجود نيست، عنوان كرد: اميدواريم با اين جشنواره زمينه الزم 

براى ساخت آن فراهم شود.

هنرمندان قمى نقشى ماندگار در صنعت كشور مى زنند

 فروش 9 ميليارد ريالى صنايع دستى استان قم پيشتاز در توليد مبل 
در بوشهر

قدس: معــاون صنايع دســتى اداره كل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى اســتان بوشــهر گفت: در نوروز 
امســال 9ميليارد و 239ميليون و 820 هزار ريال محصوالت 
صنايع دستى در اين استان به فروش رسيد. ارغوان مهدى زاده 
افزود: از مجموع فروش محصوالت صنايع دســتى در اســتان 
هشــت ميليــارد و 229ميليون و 820 هزار ريــال مربوط به 
غرفه هاى صنايع دســتى و يك ميليارد و 10 ميليون ريال نيز 
مربوط به 16 سياه چادر عشــايرى است. وى اضافه كرد: اين 
ميزان فروش محصوالت صنايع دستى نسبت به سال گذشته 
كه پنج ميليارد و 320ميليون ريال بود افزايش چشــمگيرى 
داشــته اســت. مهدى زاده اضافه كرد: توليدات صنايع دستى 
اســتان بوشهر شــهره جهانى دارد به گونه اى كه در بازارهاى 
جهانى از جمله اروپا و كشــورهاى مختلف آسيايى نيز عرضه 
مى  شــود. وى يادآورشــد: حصيربافى، صنايع دستى دريايى، 
عبابافى، گليم بافى با نمادهاى مختلف، گبه بافى، معرق ساقه 
گندم، ســفال، زيورآالت از تراش سنگ، چرم، ميناكارى روى 
مس، سفال و خاتم كارى از جمله صنايع دستى شاخص استان 

بوشهر به شمار مى رود.

 استقبال بى سابقه گردشگران از 
جاذبه هاى آبى خوزستان در نوروز 97

اهواز: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
خوزستان با اشــاره به اينكه امســال توجه ويژه اى نسبت به 
گردشــگرى آبى در اســتان صورت گرفت، گفت: برنامه هاى 
تدارك ديده شــده در زمينه گردشــگرى آبى، گردشــگران 
پرشــمارى را در نوروز 97 به خود جذب كرده اســت. عليرضا 
ايزدى اظهار كرد: بندر ماهشهر با داشتن 83 كيلومتر راه دريايى 
در خليج فارس و ســواحل زيبا به نوعى قطب گردشگرى آبى 
كشور محسوب مى شود. وى با بيان اينكه سواحل اين بندر در 
چهار يا پنج ســال گذشته قابل اســتفاده و بهره بردارى نبود، 
افزود: با بهبود زيرســاخت ها، اين سواحل براى استفاده عموم 
آزاد شــدند و دسترســى به آن ها براى عموم مردم تســهيل 
شــده اســت. ايزدى گفت: براى نوروز 97 تفريحات آبى نظير 
جت اســكى، قايق سوارى و انواع بازى هاى آبى ورزشى در دريا 
وســاحل راه اندازى و با استقبال بى نظير مردم روبه رو شد، به 
گونه اى كه مردم و ميهمانان نــوروزى اوقات فراغت خود را تا 

نيمه هاى شب در سواحل سپرى كردند.

97هاى آبى خوزستان در نوروز 97هاى آبى خوزستان در نوروز 97 جاذبه
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محصول گوجه 
فرنگى توليدى 

كشاورزان 
زحمتكش جنوب 

استان بوشهر امسال 
نيز دچار افت قيمت 

شد و عمًال مشترى 
با قيمت قابل قبول 

نداشت

بــرش

رئيس سازمان 
صنعت، معدن و 

تجارت استان قم 
مى گويد ارزش 
صادرات مبلمان 

و صنعت چوب قم 
نسبت به سال هاى 

گذشته سه برابر 
شده است

بــرش

نيم نگاه

 نامجو زحمتكش: محصــول گوجه فرنگى توليدى 
كشاورزان زحمتكش جنوب استان بوشهر امسال نيز 
دچار افت قيمت شــد و عمالً مشترى با قيمت قابل 

قبولى براى خريد اين محصول در دسترس نبود.
بردخون در شهرســتان دير به عنوان يكى از مناطق 
اصلى توليد گوجه فرنگى خارج از فصل كشور محسوب 
مى شــود و افراد زيادى از اين منطقه در عرصه توليد 

گوجه فرنگى فعاليت دارند. 
در حالى كه كشــاورزان چندين ماه را تالش مى كنند 
تا زمين را آماده كرده، محصول را كشــت و آبيارى و 
نگهدارى كنند تا در فصل برداشت، هزينه هاى زندگى 
خود را تأمين كنند، ولى متأســفانه شرايط آنگونه اى 
كه كشــاورزان مى خواهند پيش نمى رود. كشاورزان 
بردخونى هر ســاله با صدها اميد و آرزو فصل كشت 
را با ميليون ها تومان هزينه آغاز مى كنند، اما در فصل 
برداشت كه چشــم انتظار رسيدن محصول و نتيجه 
زحماتشان هستند با كاهش قيمت آرزوى آنان نااميد 
مى شود و باز مانند گذشته قرض و بدهكارى و غم به 
سراغشــان مى آيد. هرچند كه مسئوالن بارها و بارها 
براى رفع اين مشكل كشاورزان وعده داده اند، ولى هنوز 
هم راه حل اساســى در اين زمينه اتخاذ نشده است و 
مشكالت از سالى به سال ديگر منتقل مى شود و البته 

افزايش هم مى يابد.

 محصوالتى كه دور ريخته مى شوند
يك كشــاورز از روستاى شهنياء گفت: انتظار داشتيم 
امسال بهتر از پارسال باشد كه با شروع فصل برداشت 
اين محصول روى دســت ما مانده و دغدغه كشاورزان 
اين اســت كه محصول آن ها خريدارى نمى شود يا به 

قيمتى بى ارزش به فروش مى رسد.
على شــهنيايى افزود: به راستى چرا ما هر ساله شاهد 
چنين اتفاقى در بخش كشاورزى و نقش بر آب شدن 
تالش هاى كشاورزان هستيم كه اين گونه نتيجه كار و 

زحمت يكساله آنان به هدر مى رود و 
بدون خريدار مى ماند و دور انداخته 

مى شود.

 نگران فروش محصول
كشــاورز ديگرى گفت: اگر وضعيت 
كشــاورزى و محصوالت كشاورزان 
مديريت شــود و براى صادرات آن 
اقدام اساســى صورت گيرد، شــايد 
كمتر چنين حوادث و نتايج زيانبارى 
را ببينيــم.  احمد مغدانــى افزود: 
ما كه اين شــغل را داريم هر ســاله 
نگران فروش محصول هستيم و اگر 
برنامه ريزى مناســبى بود اينچنين 
نمى شــد و باز به انتظار ســال بعد 
مى نشــينيم و به دليل اينكه شغل 

ديگرى نداريم به ناچار كشاورزى را انتخاب مى كنيم و باز 
قصه تكرارى و پرغصه هميشگى برايمان تداعى مى شود.

 هزينه هايى كه جبران نمى شود
كشاورز ديگرى اظهار داشت: خيلى از كشاورزان منطقه 
مجبورند وام هــاى كالن از بانك هــا دريافت كنند و 
متأســفانه پس از پايان فصل كشت چاره اى جز رفتن 
از شهر و ديار خود ندارند چون قادر نيستند قسط وام 
خود را پرداخت كنند.  وى افزود: شايد دالالن بيشترين 
ســود را از محصول كشاورزان مى برند و كشاورزان كه 
در هر هكتار حدود 350 ميليون ريال هزينه كرده اند 
منفعتى از كار خود نمى برند و حاصل كارشــان زيان 

است و بس.

 سطح زير كشت رعايت شود
مسئول جهاد كشاورزى بخش بردخون نيز گفت: در 
زمينه فروش گوجه و پايين آمدن قيمت مسئله اصلى 

كه بايد كشــاورزان مد نظر داشته 
باشند ســطح زير كشت است و تا 
زمانــى كه كشــاورزان عزيز اصرار 
به كشــت در هكتارهاى باال داشته 
باشــند مشــكل حل نخواهد شد. 
حديــث بحرينى افــزود: با وجود 
تأكيد جهاد كشاورزى براى كاهش 
ســطح زير كشــت كه عــالوه بر 
افزايش مصرف آب و كاهش ذخاير 
زير زمينى و پايين رفتن آب چاه ها 
مى شود، موجب افزايش محصول در 
بازار مى شود، اما كشاورزان همچنان 
بــه كشــت هاى 20 و 30 هكتار و 
باالتر اصرار دارند كه با عرضه بيشتر 
از تقاضا در چندين استان شاهد افت 

قيمت هستيم.

 محصول ديگر بكارند
وى اضافه كرد: مســئله ديگر كشــت تك محصولى 
گوجه فرنگى است كه اگر كشاورزان به كشت محصوالت 
ديگرى مثل سير، پياز، كلم، فلفل و ساير سبزيجات و 
صيفى جات در كنار كشت گوجه روى بياورند كاهش 
قيمت يك محصول بــا افزايش قيمت محصول ديگر 
جبران مى شــود، زيرا كشاورز تا 35 ميليون تومان در 
هر هكتار هزينه مى كند و بايد محصولش را با قيمت 
بااليى به فروش برســاند كه هزينه ها جبران شود و به 
سود دهى برسد.  بحرينى ادامه داد: مى توان هزينه ها 
را كاهش داد و كشــاورز به جاى اســتفاده از سموم و 
كودهاى گران با چند راهكار ســاده مى تواند هزينه ها 
را كاهش دهد كه قدم اول آزمون خاك اســت، اما به 
دليل بعد مسافت و نبودن آزمايشگاه خاك شناسى در 
شهرستان ديّر، كشــاورزان براى انجام آزمون مشكل 

دارند و معموالً انجام نمى دهند.

گوجه فرنگى در جنوب مازاد بر نياز كاشت مى شود
گوجه كاران بوشهرى چشم انتظار يارى مسئوالن 
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  معدوم سازى 103 تن مواد غذايى 
غير بهداشتى در مشهد

ايسنا: مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اى دانشگاه علوم 
پزشكى مشــهد از پلمب 131 واحد متخلف و معدوم سازى 
بيش از 103 تن مواد غذايى غير بهداشتى در طرح سالمت 

نوروزي دانشگاه علوم پزشكى مشهد خبر داد.
على اصغر حســنى با اشــاره به اجراى طرح سالمت نوروزى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد از 15 اسفند تا 15 فروردين ماه، 
اظهار داشت: در اين مدت 336 نفر در قالب 25 تيم نظارتى 
و 157 تيم بازرسى، 46 هزار و 321 بازديد از اماكن شهرى، 
بين شــهرى و روستايى مانند رســتوران ها، پمپ بنزين ها، 
مساجد، هتل ها، رستوران ها، قنادى ها، آرايشگاه ها، ترمينال، 

فرودگاه و منابع آب شرب و... داشتند.
وى ادامه داد: در اين بازديدها 1664 واحد به مراجع قضايى 
معرفى شــدند كه با همكارى خوب قوه قضائيه رسيدگى به 
پرونده تخلف آن ها به صورت روزانه انجام  شــد. از اين تعداد 
131 واحد كه ادامه فعاليتشان منجر به بروز مشكل مى شد، 

پلمب و تعطيل شدند.
به گفته وى، بيشــتر واحدهاى پلمب شده در اين مدت، در 
حوزه مواد غذايى همچون قنادى ها، آشپزخانه ها و فست فودها 
بودند كه در شرايط غيربهداشتى كارگاهى موادغذايى توليد 

مى كردند و چند مورد نيز اماكن اقامتى تعطيل شدند.
حسنى تصريح كرد: در اين ايام بيش از 103 تن مواد غذايى 
غير بهداشتى جمع آورى و معدوم شد، در حالى كه در طرح 
نوروزى سال گذشته 67 تن مواد غذايى غيربهداشتى معدوم 

شده بود. 

  امدادرسانى هالل احمر خراسان رضوى 
به 692 حادثه ديده نوروزى

قدس: مديرعامل جمعيت هالل احمر خراســان رضوى با 
اشاره به اينكه در طول طرح 24 روزه طرح نوروزى 97، 173 
حادثه در استان به وقوع پيوست، گفت: هالل احمر به 692 

حادثه ديده و 469 مصدوم اين حوادث امدادرسانى كرد.
ســيدمجتبى احمدى در جمع خبرنگاران با اشاره به اجراى 
هجدمين دوره طرح هالل بهشــت همزمان با سراسر كشور 
از 24 اســفند 96 تا 15 فروردين سال جارى اظهار داشت: 
اين طرح با تمديد 48 ساعته تا 17 فروردين ماه ادامه يافت.

وى بــا بيان اينكه در طول مأموريت 24 روزه اين طرح 173 
مورد حادثه به وقوع پيوست، خاطرنشان كرد: در اين حوادث 
692 نفر حادثه ديدند كه از اين تعداد 469 نفر مصدوم شدند.

مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان رضوى تصريح كرد: از 
مجموع كل حوادث در اين مدت 117 مورد حادثه جاده اى، 
31 مورد خدمات حضورى، 4 مورد خدمات مناســبتى، يك 
مورد ريزش آوار، يك مورد سيل و آبگرفتگى، 14 مورد شهرى 

و 8 مورد كوهستان بوده است.
وى با اشاره به كاهش 1,14 درصدى حوادث در طرح نوروزى 
97 نســبت به سال گذشــته گفت: همچنين امسال شاهد 

كاهش 3,48 درصدى حادثه ديدگان بوديم.
احمدى محورهاى مواصالتى سبزوار را پرحادثه ترين محور 
در حوادث جاده اى در استان عنوان كرد و افزود: در اين مدت 
سبزوار، قوچان و رشــتخوار به ترتيب با 24، 17 و 9 حادثه 
بيشترين حوادث جاده اى استان را داشته و چناران، سرخس، 
تايبــاد، درگز و تربت جام نيز هر كــدام با يك مورد حادثه 

كمترين حوادث را داشتند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى:
  11ميليارد ريال تسهيالت مشاغل 

خانگى در خراسان جنوبى پرداخت شد

مهر: رئيس ســازمان جهاد كشاورزى خراســان جنوبى از 
پرداخت 11 ميليارد ريال تسهيالت مشاغل خانگى در بخش 

كشاورزى استان طى سال گذشته خبر داد. 
هاشم ولى پور مطلق اظهار داشت: اين تسهيالت به دو صورت 
بوده كه هم به عنوان مشاغل مستقل و هم به عنوان مشاغل 

پشتيبان پرداخت مى شود.
وى با بيان اينكه در مشاغل مستقل تنها براى يك نفر شغل 
ايجاد مى شود، بيان كرد: مشاغل پشتيبان نيز براى چند نفر 
شــغل ايجاد كرده و يا چند شــغل ايجاد شده را پشتيبانى 

مى كند.
وى از معرفى 175 طرح براى دريافت اين تسهيالت خبر داد 
و گفت: مبلغ اين طرح ها 3 ميليارد تومان بوده كه متقاضيان 

به بانك هاى عامل معرفى شده اند.
وى همچنين به تســهيالت كارگروه رونق توليد در سال 96 
اشــاره كرد و گفت: در اين بخش نيز تاكنون 106 طرح در 
بخش كشــاورزى براى دريافت اين تسهيالت معرفى شده 

است.
رئيس ســازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى، تسهيالت 
مورد نياز اين طرح ها را افــزون بر 71 ميليارد تومان عنوان 
كــرد و افزود: تاكنون به 19 طرح به مبلغ 18 ميليارد تومان 

تسهيالت پرداخت شده است.

  تشكيل مجمع سالمت در تمامى 
شهرستان هاى خراسان رضوى

مشهد: معــاون سياســى استاندار خراســان رضوى گفت: 
خوشــبختانه تا 20 فروردين ماه مجمع ســالمت استان در 

تمامى شهرستان هاى خراسان رضوى ايجاد خواهد شد. 
ســيد جواد حســينى در نشســت خبرى مجمع سالمت 
استان اظهار داشــت: مجمع سالمت خراسان رضوى در 20 
شهرستان ايجاد شده و در هشت شهرستان باقى مانده نيز تا 
20 فروردين ماه افتتاح خواهد شد. همچنين مجمع سالمت 
استان 23 فروردين ماه با حضور 1000 نفر از شركاى سالمت 

ايجاد خواهد شد.

 افزايش 75 درصدى تصادفات نوروز 
در خراسان شمالى

بجنورد: دبير ســتاد اجرايى خدمات سفر خراسان شمالى 
گفت: آمار متوفيان ناشــى از تصادفات اســتان از 27 اسفند 
گذشته تا 15 فروردين جارى به 14 نفر رسيد كه نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 75 درصد افزايش دارد. 
محمد سويدانلويى تعداد مجروحان را در اين مدت 388 نفر 
ذكر و اضافه كرد: در مدت مشــابه پارسال 318 نفر مجروح 

شدند كه امسال اين رقم 22 درصد رشد داشته است.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
شمالى خاطرنشان كرد: از 27 اسفند پارسال تا 15 فروردين 
جــارى يك ميليون و 513 هزار و 829 نفر از مراكز تفريحى 
و تاريخى استان بازديد داشتند كه اين تعداد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 122 درصد رشد داشته است.
سويدانلويى گفت: در اين مدت زمان 165 هزار و 615 نفر در 
استان اقامت كردند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31 

درصد افزايش يافته است.
وى شمار مسافران ورودى به استان در اين مدت را 3 ميليون 
و 431 هزار و 626 نفر و تعداد وسايل نقليه را691 هزار و 260 

وسيله نقليه اعالم كرد.

رئيس اتحاديه قصابان بجنورد خبر داد
 احتمال كاهش قيمت گوشت 

در ارديبهشت و خردادماه 
رئيس اتحاديه قصابان بجنورد گفت: در ســال هاى 
گذشته قيمت گوشت در ارديبهشــت و خرداد ماه 
كمى كاهش مى يافت و احتمال مى رود كه اين رقم طى يكى 

دو ماه آينده كاهش يابد. 
خيوه گى اضافه كرد: قيمت گوشت گوسفندى در اواخر سال 
گذشته افزايش يافت اما طى يك هفته اخير قيمت ثابت باقى 

مانده و تغييرى پيدا نكرده است.
به گفته وى قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندى به 42 هزار 
تومان رسيده ولى در قيمت گوشت گوساله هيچ تغييرى ايجاد 

نشده است.
وى تصريح كرد: در حال حاضر گوشــت يخ زده گوسفندى 
به اندازه كافى در بازار موجود اســت و افراد مى توانند نسبت 
به خريد آن با قيمت مناســب تر اقدام كنند، هرچند تمايل 
مردم اين استان نســبت به خريد گوشت يخ زده بسيار كم 

است.

مديركل كميته امداد خراسان شمالى خبر داد
 افزايش 31 درصدى سهم محرومان 

خراسان شمالى از زكات 
بجنورد – خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد خراســان 
شــمالى گفت: سهم محرومان خراســان شمالى در مصارف 
زكات از 30 درصد سال 95 به 61 درصد در سال 96 افزايش 

يافت.
عباس اهرابى با اشــاره به سهم پنج ميليارد و 500 ميليون 
تومانى محرومان از محل منابع زكات، گفت: سهم محرومان 
اين اســتان در مصرف زكات از 30 درصد در سال 95، به 61 

درصد در سال 96 رسيد.
وى با يادآورى اينكه در سال گذشته روستاييان هشت ميليارد 
و 700 ميليون تومان زكات به اين نهاد پرداخت كردند، افزود: 
61 درصــد اين منابع براى محرومــان و 39 درصد نيز براى 

ساخت و تكميل پروژه عمرانى هزينه شد.
وى مصارف زكات درزمينه محرومان خراســان شــمالى را 
در بخش هاى درمانى، جهيزيه، مســكن، اشتغال، تحصيلى، 
معيشت اعالم كرد و ادامه داد: با توجه به تالش هاى شوراى 
زكات اين اســتان همچنين عامالن و روحانيون فعال در اين 
عرصه، 116 درصد از برنامه هاى اين واجب الهى در سال 96 

محقق شد.
اهرابــى با يادآورى اينكه هدف گذارى ســال گذشــته براى 
جمع آورى زكات 7 ميليــارد و 500 ميليون تومان بود بيان 
كرد: اميدواريم طى سال 97 اين رقم به بيش از 10 ميليارد 

تومان افزايش يابد.
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سمى ترين رودخانه ايران همچنان سالمت مردم را تهديد مى كند

جريان خلف وعده ها در كشف رود

مهناز خجسته نيا: در واكاوى پرونده «كشف 
رود» عمــق فاجعه، تأييد اوضــاع بغرنج اين 
رودخانه از سوى كســانى است كه داعيه دار 

نجات آن بوده اند.
رودخانه اى افسانه اى و پرطمطراق كه روزگارى 
نقش جاده ابريشم را داشته و بسترساز تمدن 
در خراسان بوده، اما حاال به سمى ترين رودخانه 

ايران تبديل  شده است.
با اينكه بيش از 13 ســال منتظر پايان خوش 
سناريوى ساماندهى «كشف رود» بوده ايم، اما 
تحمل شنيدن اظهارات كسى كه دبير كارگروه 
نجات كشف رود است، بسيار سخت تر از ديدن 

اوضاع بغرنج آن رودخانه است. 

 سراب وعده ها
مديرى كه مدعى اســت بــه رغم همه وعده 
ها، پروژه ســاماندهى «كشــف رود» به دليل 
تخصيص نيافتن حتى يك ريال اعتبار مصوب 

ملى متوقف شده است.
عليمرزايــى كه طى ســاليان اخيــر همواره 
خبرهاى خوشــى از روند ســاماندهى كشف 
رود داشته، متأسفانه به خبرنگار ما مى گويد: 
«كشف رود» اين روزها اوضاع بغرنجى را سپرى 

مى كند.
او با اشاره به خلف وعده هايى كه تاكنون داده 
شده، مى افزايد: همه قول ها و وعده ها با شرايط 

فعلى به سراب آرزوها تبديل شده است. 

او از طلبــكارى 11 ميليارد 
تومانى در راســتاى اجراى 
پروژه هاى ساماندهى كشف 
رود خبر مى دهــد و اظهار 
مى دارد: اين در حالى است 
كه به جــاى 160 ميليارد 
تومان اعتبــار ملى مصوب 
اين پروژه تنها 160 ميليون 
تومان از اعتبارات استانى به 
اين پــروژه اختصاص يافته 

است. 
به گفتــه وى قرار بود با اين 
در  خانه اى  تصفيــه  اعتبار 
نيز  پايين دســت رودخانه 
ساخته شــود كه اين پروژه 

هم معطل مانده است.
وى با بيان اينكه بحث ايســتگاه پمپاژ و خط 
انتقال پساب تصفيه شده هم بالتكليف مانده، 
مى افزايد: تخصيص ضــرب االجلى حداقل 5 
ميليارد تومان از اعتبار مصوب ســفر استانى 
هيئت دولت نيز به فراموشى سپرده شده است.

دبير كارگروه نجات كشف رود با تاييد شرايط 
ســخت حاكم بر پروژه هاى ساماندهى كشف 
رود مى گويــد: به ما هم به دليل فشــار زياد 

طلبكاران خيلى سخت گذشته است. 
وى با اشاره به عقب ماندگى هشت ماهه حقوق 
نيروهاى گشــت و نظارت و همه افرادى كه 

حتى با وســايل نقليه با اين 
پروژه همكارى كرده اند، اظهار 
مى دارد: در عين حال خيلى 
تالش كرديم تا بحث نظارت 

به تعطيلى كشيده نشود.
وى ادامــه مى دهد: اگر روال 
تخصيص اعتبــار به همين 
منــوال باشــد، متأســفانه 
پيشرفت هاى بوجود آمده در 
ساماندهى كشف رود نيز به 

عقب برمى گردد.
اين كارشــناس،  به گفتــه 
«كشــف رود» زمانى به طور 
مى شــود  تصرف  رفع  حتم 
كه طرح هــاى مصوب براى 
ساماندهى آن اجرايى شود چراكه اگر در اين 
زمان متوقف شوند، شرايط خطرناكى به وجود 

خواهد آمد.
وى تنهــا راهكار نجات كشــف رود در پايين 
دســت را انتقال پســاب تصفيه شده عنوان 
مى كند و مى گويد: سال گذشته طرح هاى خط 
انتقال را به اميد تخصيص اعتبار شروع كرديم، 

اما اعتبارى نرسيد.
وى با اشاره به خريد 6/5 كيلومتر لوله مورد نياز 
خط انتقال مى افزايد: براى تكميل اين پروژه، 
يك ايستگاه پمپاژ را هم به قيمت 2 ميليارد 
تومان از تبريز خريدارى كرديم ولى همه بدون 

پول بود.
وى با اظهار تأسف از اينكه اگر اعتبار به موقع 
تخصيص پيدا مى كرد، خيلى كارها امسال به 
پايان مى رسيد و پروژه ها تكميل مى شد، اظهار 
مى دارد: اين در حالى اســت كه همه طرح ها 

متوقف شده است.

 تخليه ادامه دار فاضالب تانكرى
در كشف رود

دبير كارگروه نجات «كشــف رود» در ادامه به 
فعاليت شــبانه موتور پمپ ها براى برداشــت 
غير مجــاز فاضــالب، در پايين دســت اين 
رودخانه اعتراف مى كنــد و مى گويد: جز 76 
كيلومتر از مســير رودخانه كه ســاماندهى 
شــده براى جلوگيرى از فعاليت شبانه موتور 
پمپ هــا نيازمند همكارى نيــروى انتظامى

 هستيم.
وى با اظهار تأســف از تخليــه حداقل روزانه 
300 تانكر فاضالب در بستر كشف رود تصريح 
مى كند: براى پايان دادن به اين اوضاع، ســال 
گذشــته، عمليات ساخت تصفيه خانه سپتاژ 
نيز شروع شــد اما اين پروژه هم با 25 درصد 
پيشــرفت فيزيكى به تعطيلى كشيده شده 

است. 
به گفته وى اين در حالى است كه تا زمانى كه 
تصفيه خانه تكميل نشود، چاره اى جز انتخاب 

از بين بد و بدتر نداريم.

نيكوكاران وارد ميدان  شوند

تحصيل در زير سقف هاى لرزان مدارس فاروج

گزارش

ايرنا: ســقف هاى مدارس شهرستان فاروج 
خراسان شمالى كه زير بار گذشت زمان خم 
شــده، ديگر توان استقامت ندارند، اما گويى 
دلشــان راضى نمى شود بر سر دانش آموزان 

معصوم و معلمانشان آوار شوند. 
مدرسه روستاى خرق از جمله آموزشگاه هاى 
شهرســتان فاروج اســت كه دانش آموزان 
آن زير اين ســقف فرســوده و ناايمن درس 
مى خوانند، خطر در كمين اين كودكان است 
و خيلــى از خانواده ها اين خطر را در فضاى 

مجازى بارها گوشزد كرده اند. 
به گفته فرهنگيان برخى مدارس اين منطقه 
فضاى نامناسب و تخريبى دارد، اما هم اكنون 
به ناچار به عنوان فضاى آموزشــى استفاده 
مى شــود، جهاد مدرسه ســازى براى ايمن 
سازى فضاهاى آموزشى چشم به راه كمك ها 

و حمايت دلسوزانه بيشتر نيكوكاران است.
دانش آموزان روســتاهاى يام، سليمان آباد، 
آرمــود و... چشــم انتظار دســتان مهربان 
نيكوكاران هستند تا سقف ناايمن و ديوارهاى 
ترك خورده كالس هاى درس را ايمن كنند. 
افزون بر 70 درصد جمعيت فاروج در سطح 
روستاها ساكن هستند، هنوز در روستاهاى 
دور دســت اين شهرســتان دانش آموزانى 
هســتند كه در كانكس يا در فضايى كه نيم 
قرن از زمان ســاخت آن مى گذرد تحصيل 
مى كننــد، برخــى فضاهاى آموزشــى در 
شهرســتان فاروج تخريبى و همانند ويرانه 

است. 
رئيس آموزش و پرورش شهرســتان فاروج 
گفت: مدارس نيازمند نوسازى يا مقاوم سازى 
اين شهرستان شناسايى شــده است، اما با 
توجه به محدوديت اعتبارى نوســازى همه 

فضاها ممكن نيست. 
مجيــد معتمدى اظهار داشــت: هم اكنون 
مدارس روســتاهاى آرمــود آغاجى و خرق 
با تالش نيكــوكاران و گروه هاى جهادى در 
دســت اقدام است و براى ســاخت مدرسه 
روستاى سليمان آباد نيز فرد خيرى شناسايى 

شــده كه با تأمين زمين، 
عمليــات اجرايى آن آغاز 

مى شود. 
وى گفــت: 60 خيــر در 
حوزه آمــوزش و پرورش 
فعاليت دارنــد كه از اين 
تعداد 26 نفر از فرهنگيان 

شهرستان هستند. 
مشــاركت هاى  مسئول 
آمــوزش  اداره  مردمــى 
و پــرورش فــاروج گفت: 
تاكنــون هفت مدرســه 
به  خيرساز در شهرستان 
بهره بردارى رسيده و دو 
مدرسه نيز در روستاهاى 

چرى و آرمود آغاجى در دست ساخت است. 
مسعود ذوقى گفت: 20 باب مدرسه تخريبى 
در اين شهرســتان وجود دارد، اميدواريم با 

راه انــدازى مجمع خيران و 
با مشاركت نيكوكاران سقف 
مســتحكمى بــراى دانش 
آموزان اين مــدارس ايجاد 

شود. 
رئيس شــوراى آمــوزش و 
فاروج  شهرســتان  پرورش 
افــزود: الزمــه يك حركت 
موفق، شناخت نيازمندى ها، 
برآورد توانمندى ها و برنامه 
ريزى بر اساس اين واقعيت و 

برنامه محور بودن است. 
نيــا  رجائــى  هــادى 
خاطرنشان كرد: با شناخت 
مــدارس  نيازمندى هــاى 
مى تــوان حركت نيكوكاران را ســاماندهى 
كــرد و بــا توجه بــه تشــكيل مجمع در 
مرحله نخســت بانك اطالعاتى نيكوكاران 

مدرســه ســاز و نيازمندى هــاى مدارس 
شهرستان ايجاد مى شود. 

وى اظهار داشــت: هم اكنون مدرسه آرمود 
آغاجى در دســت ساخت است و همچنين 
ســاخت آموزشگاه روســتاى خرق به بنياد 
بركت واگذار شده است، براى مدرسه روستاى 
يام و مدرسه در مسكن مهر نيز برنامه داريم. 
فرماندار فاروج با بيــان اينكه تعداد مدارس 
كانكسى در شهرستان محدود است، افزود: با 
برنامه هايى كه در دست اجراست اميدواريم 
ظرف دو سال آينده كالس درس فرسوده اى 

نداشته باشيم. 

 خيران به كمك مدرسه بيايند 
مدير كل تجهيز و نوسازى مدارس خراسان 
شــمالى هم گفت: 52 درصــد كالس هاى 
مدارس فاروج به مقاوم سازى نياز دارد كه اين 
شهرستان در اين زمينه از ميانگين استانى 

پايين تر است. 
ابوالقاســم بابايى اضافه كــرد: 78/4 درصد 
جمعيت دانــش آموزى اســتان مربوط به 

شهرستان فاروج است. 
وى اظهار داشــت: فاروج 142 آموزشگاه با 
642 كالس 38 هزار مترمربع زيربنا دارد كه 
از اين تعداد 17 مدرسه با 86 كالس و 4800 
مترمربع زيربناى تخريبى و نيازمند بازسازى 
است. او گفت: 69 باب مدرسه با 338 كالس 
و 18 هزار و 718 متر مربع در اين شهرستان 
مقاوم سازى شده است كه شهرستان با 13,4 
درصد از متوسط 15 درصدى استان پايين تر 

است. 
وى افزود: وضعيت 56 مدرسه با 218 كالس 
درس در اين شهرستان مستحكم است كه در 
شاخص استحكام بناى مدارس با 58 درصد 

از شاخص استان با 48 درصد جلوتر است. 
بابايى به محدوديت هاى اعتبارى اشاره كرد 
و گفت: بايد به ســمت جلب مشاركت هاى 
مردمى بويژه نيكوكاران براى ساخت و تعمير 

و بازسازى مدارس باشيم. 

«كشف رود» اين روزها 
اوضاع بغرنجى را 

سپرى مى كند و همه 
قول ها و وعده ها با 

شرايط فعلى به سراب 
آرزوها تبديل شده 

است

بــرش

جهاد مدرسه سازى 
براى ايمن سازى 

فضاهاى آموزشى 
چشم به راه كمك ها و 

حمايت دلسوزانه بيشتر 
نيكوكاران است

بــرش
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