
توسعه روستاهاى گردشگرى راه مى خواهد
سرما كوچ پرندگان 

به مازندران را تاخير انداخت
پاى دل گفته هاى مردم جنوب سيستان و بلوچستان 

حسين ســپاهى: شهرستان ســراوان در 
فاصله 334 كيلومترى مركز استان سيستان 
و بلوچستان واقع شده و كم توجهى به توسعه 
راه هاى مواصالتى، مردم اين شهرســتان را 
گله مند كرده اســت. توسعه هر شهرستان، 
ارتباط مســتقيمى با راه هاى ارتباطى دارد. 

براى تحقق توسعه شهرستان...

ايرنا  نوســان آب و هوايى بهــار 97 در 
مازندران كه بيشتر روزهايش با سرما و بارش 
بــاران و در ارتفاعات برف همراه شــد، كوچ 
پرندگان بهار گذران را به اين خطه شــمال 
كشور به تأخير انداخته است. پرستو( چلچله)، 
زنبورخواران، سبزقبا، پرستوهاى دريايى تيره ، 

.......صفحه3بوتيمار كوچك ... .......همين صفحه

ميوه هاى بهشت معادن ايران 
در كام غيربومى ها 

ايســنا: اســتان كرمان را به عنوان بهشت معادن 
مى شناسند، اما همواره جاى پرسش است كه مردم 
اين استان چه ميزان از اين بهشت بهره مند شده اند؟
نگاهى به وضعيت معادن و معيشــت مردم ســاكن 
در آن مناطق اســتان نشــان مى دهد كه آلودگى و 
خرابى هاى ناشــى از اســتخراج و اكتشافات سهم 
مردم اين استان اســت و جاى درد است كه مردم 
اين اســتان اگر در اين معادن به كار گرفته شوند، 
فقط در بخش هاى كارگرى اســت و مردم اين ديار 

سهم ديگرى از اين ثروت خود ندارند.
مســئولين اســتان با همه تالش هايى كــه انجام 
داده اند هنوز حتى موفق نشــده اند كه گردش مالى 
شركت هاى معدنى اســتان را به صورت كامل وارد 

چرخه پولى و بانكى استان كنند.
اعالم مى شود كه در بخش معدن تفويض اختيار به 
اســتان ها داده شده است، اما اين تفويض اختيارات 
آيــا مى توانــد درد مردم اســتان كرمــان را التيام 
بخشــد؟ آيا بيمارى هايى كه از استخراج اين معادن 
گريبان گير مردم اين اســتان شده، دوا خواهد شد؟ 
آيا ســهم 8,9 درصدى ريزگردها كه نشات گرفته 
از رگ هاى معادن اســتان اســت و بخشى از كشور 
را درگير كرده است، از آســمان ما رخت برخواهد 

بست؟
دكتر «عليرضا شــكيبايى» رئيــس بخش اقتصاد 
دانشگاه شــهيد باهنر كرمان پيرامون نقش اقتصاد 
معادن اســتان كرمان گفت: بخش معدن در استان 
كرمان داراى اهميت ويژه اى است و از ديرباز استان 

كرمان را بهشت معادن ناميده اند.
وى تأكيــد كرد: قطعــاً يكــى از اولويت هاى مهم 
توسعه و ســرمايه گذارى در اســتان كرمان بخش 
معدن اســت. بنابراين بايد توجه ويژه اى در حوزه 
معدن داشته باشــيم و با سرمايه گذارى اين بخش 

را توسعه دهيم.
رئيس بخش اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان به 
راهكارهاى توســعه بخش معدن در استان كرمان 
اشــاره كرد و افزود: دو راهبرد براى اين مهم وجود 
دارد كه يكى از آن ها اين اســت كه معادن به شكل 
بزرگ انتخاب و ســرمايه گذارى شده و توسعه پيدا 
كنند يا اينكه معادن به صورت كوچك توسعه يابند 
كه اين دو مســير جداگانه در گذشــته دو راهبرد 
استان كرمان در حوزه معادن بوده به طورى كه هم 
اكنون شاهد سه يا چهار معدن بزرگ و حدود 300 

معدن كوچك در استان كرمان هستيم.

ابهام در پرونده ثبت الموت قزوين 
در يونسكو

ايرنا: منطقه الموت به عنوان سرزمينى تاريخى، بكر 
و پررمز و راز در اســتان قزوين از شايستگى هاى الزم 
براى ثبت در فهرست ميراث جهانى برخوردار است، 
اما به داليل مختلف تاكنون ثبت آن در يونسكو عملى 

نشده و اين پرونده در هاله اى از ابهام قرار دارد.
آثار ثبت شــده در فهرســت ميراث جهانى سازمان 
علمــى، تربيتى و فرهنگى ملل متحد (يونســكو) از 
جاذبه هايى به شمار مى روند كه گردشگران خارجى 
در سفر به كشورهاى مختلف را براى بازديد به وسوسه 

مى اندازند.
ثبت يك اثــر تاريخى يا طبيعــى در ميراث جهانى 
يونســكو مى تواند ضمن شناخت بيشتر هموطنان و 
جهانيــان از يك اثر و منطقه با جذب هرچه بيشــتر 
گردشــگران داخلى و خارجى، موجب اشتغال زايى و 
رونق اقتصادى يك شــهر، منطقه و حتى يك استان 
شود.استان قزوين با وجود برخوردارى از صدها جاذبه 
تاريخى و طبيعى شاخص، هنوز سهمى از آثار ميراث 
جهانى ندارد و اين خأل موجب شده تا اين ديار كهن 
با وجود داشتن استعدادهاى الزم در حوزه گردشگرى 
آن طور كه بايد مورد استقبال گردشگران خارجى و 

همچنين داخلى قرار نگيرد.
در استان قزوين چهار مجموعه شامل باغستان سنتى 
قزوين، بافت تاريخى شهر قزوين، قلعه سميران طارم 
و منظــر تاريخى و طبيعى المــوت قابليت ثبت در 
فهرست ميراث جهانى را دارا هستند كه مورد آخر در 

فهرست انتظار براى بررسى توسط يونسكو قرار دارد.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
قزوين گفت: به دليل اينكه اســتان قزوين داراى اثر 
ثبتى در فهرست يونســكو نيست، كمتر مورد توجه 
گردشــگران خارجى كه به ايران سفر مى كنند، قرار 

مى گيرد.
محمدعلى حضرتى افزود: در ســال هاى قبل شاهد 
ورود قطار گردشگران اروپايى به كشور و بازديد آن ها 
از استان هاى مختلف بوديم، اما چون قزوين اثر ثبتى 

در يونسكو نداشت، اين قطار در استان توقف نكرد.
وى با بيان اينكه ارسال پرونده منظر تاريخى و طبيعى 
الموت به يونســكو جهت بررســى به منظور ثبت در 
فهرست ميراث جهانى در دستور كار قرار دارد، افزود: 
تاكنون اين پرونده حدود 80 درصد پيش رفته است، 
اما 20 درصد آن باقى مانده و تا مسايلى چون ساخت 
و سازهاى غيرمجاز در حريم بافت هاى تاريخى حل و 
نهايى نشود، نمى توانيم اين پرونده را به يونسكو ارسال 

كنيم.

قدس: پانزدهم فروردين، بيش از 400 نفر با عاليم 
مسموميت به بيمارستان رييسى سپيدان مراجعه 
كردند. همه آن ها دچار مشــكالت مشابه گوارشى 
مثل اســهال و حالت تهوع شــده بودند و ماجرا 
حكايت از اين داشــت كه آن ها دچار مسموميت 

شده اند.
پزشكان بيمارستان «رييســى» آن روز افزون بر 
400 نفر را ويزيت كردند، افرادى كه با عاليم مشابه 
از جمله حالت تهوع، استفراغ و اسهال به بيمارستان 

مراجعه كرده بودند.
بررسى هاى اوليه نشــان داد كه دليل مسموميت 
آن ها يكســان اســت و با اينكه آلودگى آب متهم 
اصلى ياد مى شــد با اين حال گمانه زنى ها در اين 

زمينه بسيار بود. 
با اينكه بررســى هاى اوليه براســاس اعالم معاون 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكى شيراز منشأ آلودگى 
آب را فضوالت انسانى عنوان كرد، اما مديركل دفتر 
مديريت بحران اســتاندارى فارس دليل آن را يك 
اپيدمى فصلى عنوان كرد و يادآور شد: اين موضوع 
از سوى كارشناسان دانشگاه علوم پزشكى شيراز در 
حال بررســى است و با اين حال تأييد اين موضوع 

منوط به انجام آزمايش از افراد مسموم است.
پيش از اين آمار مسمومان 450 تا 480 نفر اعالم 
شد. اين در حالى است كه فرمانده نيروى انتظامى 
شهرستان ســپيدان موارد مسموميت را 700 نفر 

گزارش كرده است.

 مسبوق به سابقه 
مسموميت شهروندان اتفاقى نو نيست، بلكه پيش از 
اين هم اين حادثه تكرار شده بود و يك سال پيش 
در اثر شكسته شدن شبكه آبرسانى كلر موجود در 

آب مردم را مسموم كرد.
در خصوص مســموميت چند روز گذشته مردم 
سپيدان در اســتان فارس نتيجه قطعى و زواياى 
اين حادثه كامالً مشــخص نيســت و رئيس كل 
دادگســترى فارس با ادامه دار بودن ماجرا دستور 

بررسى موضوع را داده است. 
 على القاصى مهر مى گويد: دادســتان دستور الزم 
براى بررســى اين موضوع را صادر كرده است و در 
اين راســتا مقرر شد كه آب مربوطه آزمايش شود 

گويى منبع آب كلرزدايى نشده و 
اين امر منجر به مسموميت افراد 

شده است».
او حتى اين را هم مطرح كرده كه 
اگر اداره آب مقصر اين ماجرا باشد 
و نســبت به كلرزدايى آب اقدام 
نكرده، بايد پاسخگو باشد. به گفته 
او پس از اعالم نتيجه آزمايش در 
صورتى كه ســهل انگارى از سوى 
اداره آب صــورت گرفته باشــد، 
دســتگاه قضايى با مســببان آن 

برخورد مى كند. 
فرمانده انتظامى سپيدان هم اتفاقاً 
دســت روى همين نكته گذاشته 

است.
مى گويد:  محمــدى  ســرهنگ 
«شايعاتى درباره آلودگى منابع آب 
وجود دارد كه هنوز صحت و سقم 

آن مشخص نشده است.»

 شيرابه هاى غيربهداشتى؛ عامل مسموميت
معاون دانشــگاه علوم پزشكى فارس با بيان اينكه 
بخشــى از آب آشاميدنى سپيدان از محل چشمه 

ســيبى تأمين مى شود، گفت: 
متأسفانه در سال هاى متمادى 
حريم اين چشــمه بــا ايجاد 
تفرجــگاه و ســاخت اماكــن 
اقامتى شكســته شــده است. 
افزود:  همتــى  عبدالرســول 
ممكن اســت عوامل مختلفى 
در اين آلودگى دخالت داشته 
باشــند، اما به نظر مى رســد، 
مسموميت شهروندان ناشى از 
نشت شيرابه هاى غيربهداشتى 
در  گاه  چلــه  تفرجــگاه  در 
باالدست چشمه سيبى در پنج 
باشد. اردكان  شهر  كيلومترى 

همتــى با بيــان اينكــه هم 
اكنون كلر باقــى مانده در آب 
آشاميدنى مطلوب است، گفت: 
جاى هيچ نگرانى نيست و مردم 
مى توانند با خيال راحت آب شرب را مصرف كنند. 

 آموزش شهروندان
وى اظهار داشــت: از 16 فروردين مطلع شــديم 
كه تعدادى از ســاكنان ســپيدان با عالئم واحد 

به بيمارســتان و مراكز درمانى ســپيدان مراجعه 
كرده اند و تاكنون تعداد مراجعه كنندگان به 505 
نفر رســيده است، از همين رو بيمارستان و مراكز 
درمانى سپيدان در آماده باش كامل به سر مى برند 
و كادر درمانى و همچنين اقالم دارويى مورد نياز به 

اندازه كافى تأمين شده است.
وى افزود: خوشبختانه تاكنون مراجعه كنندگان به 
بيمارستان و ساير مراكز بسترى نشده و به صورت 
سرپايى درمان شده اند لذا در اين باره توصيه هاى 
بهداشتى را به شهروندان و ساكنان سپيدان اعالم 
كرديم و از شــهروندان خواســتيم تا به بهداشت 
فردى و خود مراقبتى توجه ويِژه نشان داده و نكات 
آموزش داده شــده را رعايت كنند. در حال حاضر 
كادر درمانى در حال ارائه خدمات بوده و در شبكه 

كلر كافى تزريق شده است.
همتى همچنين از تشكيل جلسه فوق العاده براى 
رســيدگى به اين موضوع در شهرستان خبر داد و 
تصريح كرد: در چند روز گذشــته نمونه گيرى  از 
بيماران و آب شرب منطقه انجام شد در نتيجه  اين 
آزمايشات آلوده بودن آب شرب علت شناخته شد، 
اما هنوز به صورت قطعى نمى توان اظهار نظر كرد، 
اما به احتمال قوى علت شيوع بيمارى آلوده شدن 
آب شرب ســپيدان است زيرا بخشى از آب شرب 
سپيدان از چشمه تأمين مى شود كه در مجاورت 
آن اقامتگاه تفريحى ساخته و احتماالً آلوده شدن 
آب از آن ناحيه صورت گرفته است. مى توان گفت 
كه آلودگى انسانى و نشت فاضالب به آب شهر علت 

بيمارى باشد.

 سؤال شهروندان 
حال بسيارى از مردم اين پرسش را مطرح مى كنند 
كه اگر آلودگى آب شــرب مردم اردكان عامل اين 
مسموميت باشد و اگر نشت فاضالب در منابع آب 
علت به وجود آمدن مسموميت دسته جمعى مردم 
باشد، چرا شوراى شهر اردكان و شهردارى اين شهر 
نبايد از زمان وقوع اولين حادثه كه بيش از دو سال 
از زمان وقوع آن مى گذرد و در ســال هاى قبل تر 
نيز ســابقه تكرار دارد يك بار براى هميشه همه 
مجوزهاى به اصطالح قانونى توسعه زيرساخت هاى 

گردشگرى در حاشيه منابع آب را باطل كند؟

با پيگيرى دادستانى دنبال مى شود

مسئوالن سپيدان به دنبال عامالن مسموميت 500 شهروند
��ر��ر

mروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

دوشنبه   20 فروردين 1397 
22 رجب 1439 9 آوريل 2018   
سال سى و يكم   شماره 8657 

تلخـند هاى پسته خندان دامـغان
هفته فرهنگى اصفهان 

در پاريس برگزار شد

.......صفحه 3

توسعه باغ هاى پسته نسخه شفا بخش اقتصاد سمنان است

.......صفحه 2 

خسارت 120 ميلياردى 
سيل به راه هاى 
خراسان جنوبى

تهران: مراســم افتتاحيه هفته فرهنگى اصفهان در پاريس با 
حضور هيئت اعزامى از استان اصفهان در مجلس ملى فرانسه 
برگزار شــد.از ســفارت ايران در پاريس، در اين مراسم هيئت 
اعزامى از استان اصفهان به رياست «قدرت اهللا نوروزى» شهردار 
اصفهان، «ابوالقاســم دلفى» سفير جمهورى اسالمى ايران در 
فرانســه، «دلفين او» رئيس گروه دوستى پارلمانى دو كشور 
در مجلس ملى فرانســه و شمارى از مقام ها و شخصيت هاى 

فرانسوى و نمايندگان ...

بيرجند: معــاون اداره كل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
خراســان  جنوبى گفت: بر اثر بارندگى همراه با جارى شــدن 
سيالب در اسفند ماه سال گذشته 120 ميليارد ريال به راه هاى 
حوزه استحفاظى استان خســارت وارد شد. اسداهللا جالل زاده 
افزود: اين خسارت بيشتر در راه هاى شريانى طبس - ديهوك، 

سربيشه - فردوس و روستايى بوده است...

موانع طبيعى و خطر ساز باند 
فرود شمال كشور رفع نشد 

فرودگاه 
رامسر كابوس 

خلبان هاى ايرانى
نوشهر:  فرودگاه رامسر با قدمتى بيش از50 سال يكى 
از زيباترين فرودگاه هاى شمال كشور است، اما امنيت 
پروازها در اين فرودگاه به علت وجود موانع در مســير 
باند نشست و برخاست هواپيماها مورد تهديد است. اين 
فرودگاه در ضلع شمالى حوزه شهرى و درحاشيه درياى 
خزر قرارگرفته است و طبق اسناد موجود ساخت آن به 
سال 1342 باز مى گردد.گزارش هاى رسمى گوياى اين 
واقعيت اســت كه وجود تعدادى از درختان بلند قامت 
و نيز تيرك هاى برق در مسيرهاى نشست و برخاست 
هواپيماها دراين فرودگاه ســبب شــده تا بسيارى از 
پروازها در اين منطقه غيرفعال شــود و اين وضعيت با 
نگرانى خيلى از گردشگران، مسافران و حتى شهروندان 
غرب مازندران همراه بوده است.گفته مى شود سازمان 

.......صفحه 3هواپيمايى ...
.......صفحه 4

مسموميت 
شهروندان اتفاقى نو 
نيست، بلكه پيش از 

اين هم اين حادثه 
تكرار شده بود و 
يك سال پيش در 

اثر شكسته شدن 
شبكه آبرسانى كلر 

موجود در آب مردم 
را مسموم كرد

بــرش

خبر

سرما كوچ پرندگان 
به مازندران را تأخير انداخت

ايرنا - نوسان آب و هوايى بهار 97 در مازندران 
كه بيشــتر روزهايش با سرما و بارش باران و در 
ارتفاعات برف همراه شــد، كــوچ پرندگان بهار 
گذران را به اين خطه شــمال كشــور به تأخير 

انداخته است.

پرســتو( چلچلــه)، زنبورخــواران، ســبزقبا، 
پرســتوهاى دريايى تيــره ، بوتيمــار كوچك ، 
سســك هاى تاالبى و حواصيل ارغوانى از جمله 
30 گونــه از پرندگان بهارگذرانى هســتند كه 
به طورمعمــول اواخر اســفند و اوايل فروردين 
بــه ذخيرگاه هاى مازنــدران كــوچ مى كنند.

براســاس آمار جمعيت اين پرنــدگان به بيش 
از 150 تــا 200 هزار بال مى رســد. رئيس اداره 

حيات وحش محيط زيست مازندران در اين باره 
گفت: در بهار سال جارى تاكنون اين خطه شمال 
كشور بيشتر ميزبان پرندگان عبورى از تاالب ها و 
ذخيرگاه هاى ساير استان ها بوده است. كوروس 
ربيعى افزود: در شــرايط فعلى به دليل كاهش 
دماى هوا تا حدودى كــوچ پرندگان بهارگذران 
به تأخير افتــاد، ولى همچنــان ذخيرگاه هاى 
استان ميزبان پرندگان است. وى تعداد گونه هاى 

پرنــدگان بهارگــذران را حــدود 30 گونــه با 
جمعيت بيش 150 تا 200 هزار بال اعالم كرد.
مازندران عالوه بر جزيره ميانكاله با 68هزارهكتار 
وســعت كه يكى از 600 ذخيرگاه زيســت كره 
محسوب مى شــود، حدود 800 آببندان و آبگير 
دارد كه ساالنه پذيراى 150 گونه پرنده زمستان 
گذران بــا جمعيتى بيش از يك ميليون و 500 

هزار بال است.



  آلودگى 15هزار هكتار از جنگل هاى 
چهارمحال و بختيارى به آفت 

تســنيم: رئيس اداره حفاظت و حمايت منابع طبيعى 
چهارمحــال و بختيارى با بيان اينكــه 15 هزار هكتار از 
جنگل هاى استان به اين آفت آلوده شده اند، گفت: تغيير 
اقليم و كمبود بارش ها علت اصلى طغيان آفت جوانه خوار 

بلوط در چهارمحال و بختيارى است. 
آرزو بنى هاشــمى اظهار داشــت: به علــت كمبود اعتبار 
عمليات مبارزه تنها در 2000 هكتار كه كانون اصلى آفت 

اجرا مى شود.
وى بيــان كــرد: در مناطــق ســخت گذر كــه امكان 
محلول پاشى وجود ندارد از تله هاى فرمونى جهت كنترل 

آفت استفاده مى شود.
بنى هاشمى خاطرنشان كرد: آفت جزو اكوسيستم است و 
همــواره وجود دارد، اما علت طغيان اين آفت تغيير اقليم 
و كمبود بارش هاســت. در اثر گرم شــدن هوا طول دوره 
يخبندان در فصل زمســتان هم كاهــش يافته به همين 

علت تمامى تخم اين آفت تبديل به حشره شده است.
رئيس اداره حفاظت و حمايت منابع طبيعى چهارمحال و 
بختيارى تصريح كرد: دخالت در اكوسيستم و بهره بردارى 
بيش از حد بهره برداران از عرصه هاى جنگلى مانند كشت 
در زيراشــكوب جنگل و قطع درختان بلوط سبب ضعيف 
شــدن درختان و نيز از بين رفتن دشمنان طبيعى آفت 
در اكوسيســتم جنگلى شده و همين امر نيزسبب طغيان 

اين آفت است.

  12 هزار هكتار از اراضى كشاورزى 
نيمروز از بين رفت

از  زاهدان: فرمانــدار نيمروز گفــت: 12 هــزار هكتار 
اراضى كشــت پاييزه اين شهرستان در استان سيستان و 
بلوچستان به دليل خشكسالى و كمبود آب به طور كامل 

از بين رفته است.
دهمرده همچنين با اشــاره به اينكه تامين آب آشاميدنى 
برخى روستاها به سختى و با تانكر آبرسان انجام مى شود، 
خواســتار راه اندازى ايســتگاه پمپاژ آب در روســتاها و 
ساخت چاهك در مســير رودخانه شاخه لورگ باغ براى 

تأمين آب دامداران شد.

  واردات سنگ قبر چينى متضاد با 
شعار سال است

ايرنا: قائم مقام نماينده ولى فقيه در بنياد مسكن فارس با 
بيان اينكه برخى از مناطق كشور معادن غنى سنگ دارد، 
گفت: درعين حال ما از چين سنگ قبر وارد مى كنيم كه 
اين واردات با شــعار ســال يعنى حمايت از كاالى ايرانى 

سازگار نيست.
حجت االسالم شيخ محمد حســن مرادى اظهار داشت: 
برخى از ســرمايه گذاران شهرســتان خرم بيد فارس كه 
داراى معادن غنى ســنگ اســت به دليــل همين نبود 
حمايت ها در چين ســرمايه گذارى كرده اند و سنگ خام 
را به چين مى فرســتند، ســنگ در آنجا فراورى مى شود 
و به صورت ســنگ فراورى شــده مجدداً به كشور ما باز 

مى گردد. 
وى ادامــه داد: قيمت برخى از ســنگ قبرهاى وارداتى 

چينى حدود 18تا 35 ميليون تومان است. 
قائم مقام نماينده ولى فقيه در بنياد مسكن فارس اضافه 
كرد: دوام و اســتحكامى كه در برخى از ملزومات ايرانى 
وجود دارد در كاالى هيچ كدام از كشورهاى ديگر نيست، 
اين امتيازى براى ماســت، كاشــى توليد ايــران بهترين 
كاشى است، ســنگ هاى تزيينى در كشور ما مرغوبترين 
سنگ است، اطراف صفا شــهر مركز شهرستان خرم بيد 
بهترين معادن ســنگ اســت، خمين ومحــالت بهترين 

معادن سنگ جهان را دارند. 

  كارخانه هاى پتروشيمى به انبارهاى 
آهن آالت تبديل شده است

تسنيم: نماينده مردم دامغان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: بســيارى از كارخانه هاى پتروشــيمى به انبارهاى 

آهن آالت تبديل شده است.
ابوالفضل حســن بيگى با بيان اينكه سال گذشته بيش از 
25 ميليارد دالر قاچاق كاال انجام  شده است، ابراز داشت: 
انحرافى در اشتغال ايران تحت عنوان بازارچه هاى مرزى 
ايجادشــده كه در اين مســير نظارتى وجود ندارد و اين 
بازارچه هاى مــرزى در اختيار ســرمايه داران و پولداران 

كالن در كشور است.
نماينــده مــردم دامغان در مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشان كرد: در اين بازارچه تعدادى از افراد روستايى 
مرزنشــين با دريافت حقوق ناچيز اجناســى را با پول در 

بازارچه هاى مرزى جابه جا مى كنند.
حســن بيگى با اشــاره به اينكه گمرك ها به ابزار جديد 
الكترونيكى براى جلوگيرى از قاچاق كاال مســلح شــده 
است، تأكيد كرد: دســتگاه هاى دولتى نيز امروزه از ابزار 
و وسايل خارجى استفاده مى كنند كه بايد اين مسئله نيز 

در سراسر كشور جلوگيرى شود.

توسعه باغ هاى پسته نسخه شفا بخش اقتصاد سمنان است

تلخند هاى پسته خندان دامغان
��ر

قدس  بيش از 80 درصد پســته استان 
سمنان در دامغان توليد مى شود و بنا بر آمار 
مسئوالن ســاالنه از باغ هاى اين شهرستان 

45 هزار تن پسته برداشت مى شود.
در شهرستان دامغان بيش از 30 هزار هكتار 
زمين كشاورزى وجود دارد كه از اين ميزان 
افزون  بر 15 هزار و 800 هكتار باغ پســته 
است كه يكى از شاخص هاى معرفى دامغان 
به سراسر ايران و حتى در سطوح بين المللى 

به شمار مى رود.

 ارزآورى 600 ميليارد تومانى
فرمانــدار دامغــان با بيان اينكه برداشــت 
محصول پســته براى كشــاورزان دامغانى 
در ســال گذشــته افزون  بر 600 ميليارد 
تومان ارزآورى داشــته است بيان مى كند: 
پسته  محصول  خاستگاه  دامغان  شهرستان 
اســت و مرغوب ترين پســته ايران در اين 

شهرستان كشت مى شود.
على اصغــر مجــد مى افزايــد: معرفى اين 
محصــول و توســعه صادرات آن به ســاير 
كشــورهاى خارجى از ديگــر اولويت هاى 

مسئوالن است.

 صادرات در حد صفر 
در حالى كه فرماندار دامغان توسعه صادرات 
ايــن محصــول را اولويت كار مســئوالن 
مى داند، اما مديركل گمرك استان سمنان 
در ســال گذشــته بــه خبرنــگاران گفت: 
صادرات پســته از گمرك اســتان سمنان 
«صفر» است و درواقع براى صادرات پسته از 
گمرك سمنان هيچ مراجعه اى نشده است. 
علــى ســعدالدين بــا بيان اينكه مشــكل 
آزمايشگاهى براى صادرات پسته در استان 
ســمنان وجود نــدارد و با تــالش گمرك 
و دســتگاه هاى مرتبط در اســتان سمنان 
همه شــرايط براى صــادرات اين محصول 
مهم كشــاورزى در اين استان فراهم شده 
است، بيان كرد: اين در حالى است كه هنوز 
كسى براى صادرات پسته به گمرك استان 

سمنان مراجعه نداشته است.

 ارزآورى دور از دسترس نيست
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى اســتان 
ســمنان در اين خصوص با اشاره به اينكه 
كيفيت پسته دامغان بسيار باال است، بيان 
مى كند: امــروز با ايجــاد ارزش افزوده در 
محصول پسته مى توان به افزايش ارزآورى 
طالى سبز دامغان انديشيد كه اين مهم دور 

از دسترس نيست.
سيد حسن ميرعماد اظهار مى كند: توسعه 
صنايع تبديلى و تكميلى براى محصول مهم 
و با ارزش پســته و بسته بندى مناسب اين 

محصــول مى تواند به ايجــاد ارزش افزوده 
و افزايــش ارز آورى ناشــى از صادرات آن 
بينجامد كه اين مهم در اســتان سمنان از 
سوى جهاد كشــاورزى اين استان پيگيرى 

مى شود.
وى با اشاره به اين موضوع كه دامغان يكى 
از شهرهاى محورى در توليد محصول پسته 
ايران در بخش كشــاورزى اســت، يادآور 
مى شــود: گردش مالى محصول پســته در 
بخــش اقتصاد اســتان ســمنان بيش از 6 
ميليــارد ريال اســت، بنابرايــن توليد اين 
محصول نقــش ويژه اى در ارتقاى ســطح 
اقتصادى استان سمنان و شهرستان دامغان 

ايفا مى كند.
وى با تأكيد بر لزوم توسعه كشت اين محصول 
مى گويــد: بيش از 15 پــروژه در قالب طرح 
جامع پسته در استان سمنان اجرا مى شود و 
در حال حاضر افزون  بــر 113 واحد فرآورى 
سنتى، نيمه مكانيزه و مكانيزه پسته در سراسر 

استان سمنان در حال فعاليت است.

 رسيدگى به مشكالت ضرورى است 
نماينــده مردم دامغان در مجلس شــوراى 
اســالمى راه انــدازى واحدهــاى توليدى 
فرآورى پسته را يكى از دغدغه هاى اساسى 
پســته كاران برشــمرده و اذعان مى كند: 
وجود اتحاديه پســته كاران براى راه اندازى 
واحدهاى فرآورى پسته و افزايش بهره ورى 
محصوالت توليدى از دغدغه هاى اساســى 

اين فعاالن و امرى ضرورى است.
ابوالفضل حســن بيگــى تأكيــد مى كند: 

توجــه به تعاونى روســتايى و كشــاورزى 
مى تواند روحيه نقادى را در بين پسته كاران 
دامغان افزايش دهد چرا كه آنان مى توانند 
با اين رويكرد مهم ترين خواسته هاى خود را 

از مسئوالن مطالبه كنند.

 ضرورت سرمايه گذارى 
وى با بيان اينكه ســرمايه گــذارى در اين 
حوزه براى جلوگيــرى از مهاجرت و كمك 
به معيشت مردم و بويژه كشاورزان ضرورى 
اســت، ادامه مى دهد: تا سال 1385 بيش 
از40 هزار نفر از جمعيت دامغان در مناطق 
روســتايى زندگى مى كردند كــه به دليل 
كمبود آب اكنــون اين جمعيت به كمتر از 

30 هزار نفر رسيده است.
حســن بيگى عنوان مى كند: به دليل نبود 
روســتايى  مناطق  در  واحدهاى صنعتــى 
دامغان، بهترين راهبرد براى ايجاد اشتغال 

پايدار در اين شهرســتان توســعه و كشت 
پسته است.

وى با بيان اينكه جمعيت شــهرى دامغان 
در ســال 1385 بيش از 97 هزار نفر بود، 
خاطرنشــان مى كند: به دليل كمبود آب و 
خشكسالى هاى پى در پى و نبود واحدهاى 
صنعتــى و توليدى، اكنــون جمعيت اين 
مناطق اين شهرســتان به كمتر از 90 هزار 

نفر رسيده است. 
حسن بيگى اضافه مى كند: بيش از 15 درصد 
از پسته توليدى كشور در شهرستان دامغان 
كشت مى شود كه الزم است با برنامه ريزى و 
توجه به زيرساخت هاى كشاورزى براى كشت 

روزافزون اين محصول ارزشمند تالش كرد.
وى تصريح مى كند: ســاالنه بيش از 7000 
تن پســته از شهرســتان دامغــان به نقاط 
مختلف كشورارسال مى شــود. از اين رو با 
راه انــدازى واحدهاى فرآورى اين محصول 
كشــاورزى مى توان عالوه بر اشتغال زايى 
براى صادرات پسته به نقاط مختلف جهان 

هم برنامه ريزى كرد.
حســن بيگى مى افزايــد: حمايت از انجمن 
پســته كاران شهرســتان دامغــان و رفع 
مشــكالت اين انجمن بايد در اولويت كارى 

دستگاه هاى اجرايى قرار گيرد.
نماينده مــردم دامغان درمجلس شــوراى 
اسالمى يادآور مى شود: اگر 55 هزار هكتار 
از اراضى كشــاورزى دامغان پســته كشت 
شــود، ســاالنه بيش از 300 هزار ميليارد 
اين شهرستان  روستانشــينان  براى  تومان 

درآمدزايى مى شود.

  ساخت 242 واحد مسكونى 
و صنفى براى زلزله زدگان كرمانشاه

فارس: فرمانده ســپاه تهران بــزرگ گفت: 100 كانكس 
بــراى راه اندازى واحدهاى صنفى از جمله آرايشــگاه هاى 
مردانه و زنانه، فروشگاه هاى مواد غذايى، شيرينى فروشى 

در مناطق زلزله زده در حال ساخت است.
محمدرضا يزدى از اعزام 20 دستگاه خودروى آمبوالنس 
از سپاه تهران بزرگ براى امدادرسانى به مناطق زلزله زده 
خبر داد و گفــت: اعزام نيروها براى اجــراى آواربردارى 
به مناطق زلزله زده اســتان كرمانشــاه بالفاصله آغاز شد 
و ســپس تيم هاى پزشكى نيز اعزام شــدند تا اقدام هاى 

درمانى و مداواى مصدومان را انجام بدهند.
وى خاطرنشان كرد: اسكان اضطرارى و موقت زلزله زدگان 
در دستور كار قرار گرفت و 30 واحد منزل دائمى با كمك 
افراد خير توسط ســپاه تهران بزرگ در مناطق زلزله زده 

ساخته شد.
يزدى با اشــاره به اينكه 70 واحد منزل مســكونى براى 
اســكان زلزله زدگان در حال ساخت است و در ماه جارى 
تحويل مالكان داده مى شــود، يادآور شد: 42 واحد منزل 
مسكونى ديگر نيز با پيشرفت فيزيكى 90 درصد در حال 
تكميل است و براى ايجاد اشتغال نيز كانكس هايى ساخته 

شده است.
فرمانده ســپاه تهران بزرگ در مورد مباحثى كه در مورد 
فروش ســيمان هاى هديه رهبرى به زلزله زدگان توســط 
برخى افراد بــه پيمانكاران كه اقدامى غيرقانونى اســت، 
گفت: پيگيــرى الزم در اين مورد براى روشــن شــدن 
موضوع صورت مى پذيــرد و اقدام هاى الزم در اين زمينه 

انجام مى شود.

  امكان ايجاد فرصت اشتغال زايى 
در بويين زهرا

 نماينده مردم بويين زهرا و آوج در مجلس شوراى 
اســالمى با بيان اينكه همه در قبال تحقق راهبرد 
سال جارى موظف هســتيم، گفت: اگر حمايتى از سوى 
مســئوالن اجرايى اســتان قزوين صورت بگيرد، طى يك 
سال جارى با راه اندازى يك شركت، فرصت اشتغال زايى 
افــزون بر 1000 نفــر در منطقه بويين زهــرا و آوج رخ 

مى دهد. 
روح اهللا بابايى صالح اظهار داشــت: اگر در مسير استفاده 
از كاالى ايرانى به درســتى قدم برداريم، اقتصاد و اشتغال 
مملكــت به عنوان يكى از مهم تريــن دغدغه هاى رهبرى 

برطرف مى شود.
وى با اشــاره به وظيفه دولت، مسئوالن و مردم در تحقق 
شــعار ســال جارى عنوان كرد: از آنجا كــه مقام معظم 
رهبرى در ارائه راهبرد ســال جارى مبنى بر «حمايت از 
كاالى ايرانى»، تمام آحاد جامعــه و ملت را مورد خطاب 
قرار داده اســت، همه اعم از مردم، دولت، مجلس و توليد 

كنندگان در تحقق اين راهبرد مسئول هستيم.
وى تشــريح كرد: توليد كننده بايد كااليى با مرغوبيت و 
كيفيت باال توليد كند تا بتواند با كاالهاى مشــابه خارجى 
در بازار رقابــت كند كه اگر اين امر محقق شــود، مردم 
به ســمت كاالى ايرانى جذب شده و اقتصاد كشور بهبود 

مى يابد.

  ايجاد خط ويژه تاكسى در ايالم 

 مديرعامــل ســازمان حمل و نقل بار و مســافر 
شهردارى ايالم گفت: ناوگان حمل و نقل عمومى 
ايالم نوسازى خواهد شد و ايجاد خط ويژه تاكسى در ايالم 

نيز در دست اقدام است. 
غالمرضــا طاهرى اضافه كرد: در همين راســتا اســقاط 
خودروهاى حمل و نقل عمومى درون شهرى و جايگزينى 
آن بــا خودروهاى نو و صفر كيلومتر در دســتور كار قرار 
گرفته كــه اميدواريــم صاحبان تاكســى ها و اتوبوس ها 

همكارى الزم را با اين سازمان داشته باشند.
وى با توصيه به شــهروندان در اســتفاده بيشتر از ناوگان 
حمل و نقل عمومى و كاهش ترافيك در هســته مركزى 
شهر، تصريح كرد: در راســتاى كاهش ترافيك در هسته 
مركزى شــهر، ايجاد خط ويژه تاكســى براى تسريع در 
جابه جايى مســافر و همچنين ترميم و بهســازى ناوگان 
حمل و نقل درون شــهرى در دســت اقدام است كه با به 
ثمر رســيدن اين اقدام ها، ضمن روان تر شــدن ترافيك 
شــهر ايالم، شــهروندان نيز ســريع تر به مقصد رسيده و 

رضايت مندى شهروندان محقق خواهد شد.

��ر

حديــث كريمى بعــد از تجمع هاى بســيارى 
كه بــراى عدم پرداخت حق و حقــوق كارگران در 
استان خوزستان رخ مى داد، اين سريال در حميديه 

دنباله دار شد.
يكــى از مشــكالت تازه اســتان خوزســتان عدم 
پرداخــت حق و حقــوق كارگران اســت از اين رو 
برخى از كارگران قراردادى و پيمانكارى شــهردارى 
شهرستان ها از جمله اهواز، حميديه و برخى ديگر، 
ســال96 را با عدم پرداخت حقوق و مطالبات شان 
به پايان رســاندند. اين روزها نيز شــاهد تجمعات 
كارگران شــهردارى شهرســتان حميديه به همين 
دليل بوديم كه چهار ماه را بدون حق طى كرده اند.

 حق با كارگران است 
رئيس شوراى اسالمى شهر دوره پنجم شهر حميديه 
درباره تجمع كارگران شــهردارى با اشــاره به اينكه 
كارگران مدتى اســت، حقوقى دريافــت نكرده و ما 

بايد پيگيرى كنيم، مى گويد: اكنون در حال تماس با 
شهردارى شهرستان هستيم. همچنين طى مدتى كه 
شوراى جديد روى كار آمده است مشكالتى از جمله 
بدهــى بيش از 7 ميليارد تومــان در بخش عمرانى و 
شــركت هاى پيمانــكارى و قــراردادى دارند كه اين 
بدهى ها بار سنگينى بر دوش شهردارى گذاشته است.
احمد آلبو عبيد در ادامه با بيان اينكه شهردارى حميديه 
هيچ گونه منبع درآمد پايدارى ندارد، عنوان مى كند: تنها 
منبع درآمدى پايدار آن ارزش افزوده است كه متأسفانه 
در ماه هــاى اخير از طريق نمايندگان مجلس شــوراى 
اســالمى، استاندار خوزستان و ســاير ارگان ها پيگيرى 
كرده ايم كه اين ارزش افزوده را همانند ســال هاى قبل 

پرداخت كنند، اما اتفاقى رخ نداده است.
او مى افزايد: به جاى اينكه ارزش افزوده را افزايش دهند 
آن را خيلى پايين تر از مبلغ گذشته پرداخت مى كنند و 
اين مشكل ما را دو چندان كرده است اكنون شهردارى 

قادر به پرداخت حقوق كارگران خود نيست. 
رئيس شوراى اســالمى شهر دوره پنجم شهر حميديه 
با بيان اينكه ارزش افــزوده تا دوره قبل حداقل 600 تا 
700 ميليون تومان بوده اســت بيان مى كند: اكنون نيز 
حدود 150 تا 200 ميليون تومان به شهرستان پرداخت 
مى شود و اسفند ماه سال گذشته نيز 250 ميليون تومان 

دريافت كرده ايم. 
آلبــو عبيد با اظهار بى اطالعــى از دليل كاهش ارزش 
افزوده، مى گويد: اين مســئله را به مســئوالن از جمله 
اســتاندار خوزســتان و همچين به نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى، هاشمى زاده معاون عمرانى استاندارى 

و مســئول امور مالى استاندارى منتقل و از طريق آن ها 
پيگيرى كرده ايم، اما متأسفانه هيچ شخصى حاضر نشد، 
صداى ما را بشــنود و به داد اين كارگران برسد و اكنون 
نيــز با تجمع آن ها مواجه شــده ايم، در پى اين موضوع 
مشكالت و چالش هاى زيادى در آينده براى شهردارى 

به وجود مى آيد. 

 انتقال مشكالت
وى با اشــاره اينكه براى انتقال مشكالت به مسئوالن 
از طريق مكاتبات ادارى و رسانه ها نيز اقدام كرده ايم، 
ادامه مى دهد: شهرســتان حميديه به لحاظ امكانات 
رفاهــى، ورزشــى، اجتماعى و فرهنگــى و غيره در 
محروميت به ســر مى برد. اگر قرار است به محروميت 

رسيدگى كنند، بهترين شهرستان، حميديه است. 
 اين مقام مسئول اذعان مى كند: با توجه به اين وضعيت 
بين دو موضوع قــرار گرفته ايم يا اينكه حقوق كارگران 
پرداخت مى كرديم و شهر در محروميت به سر مى برد كه 
اين باز هم نارضايتى مردم را در پى داشت بنابراين در اين 
مدت سعى كرديم به نوعى رضايت آن ها را كسب كنيم و 
در همين راستا حدود 35 خيابان در همين سال آسفالت 

و روكش آسفالت زده ايم. 
او مى افزايد: اكثر زير ساخت هاى حميديه براى ساكنين 
شهرســتان تأمين نشــده اســت، برخى از آن ها هنوز 
خاكى اند، در حوزه امكانات ورزشى يك مجموعه ورزشى 
داريم كه نياز جوانان اين شهرستان را برطرف نمى كند، 
در حوزه پارك شــهرى نيز تنها يك پارك در بازار قرار 
دارد كــه مى توان حميديه را عنوان «شهرســتان بدون 
پارك» بناميم، شهرســتانى كه فقط نام آن شهرستان 

است، اما متأسفانه تاكنون على رغم گذشت هفت سال از 
تبديل شدن آن به شهرستان هنوز ادارات در آن مستقر 
نشده اند، در اين حوزه هم مطالباتى داشتيم كه متأسفانه 

باز هم كسى نشنيده است. 
رئيس شــوراى شــهر اســالمى دوره پنجم شهرستان 
حميديــه اضافه مى كند: به عنوان رياســت شــوراى 
شهرســتان بارها و بارها دعوت رسمى از استاندارد براى 
بازديد ميدانى از وضعيت شهردارى و شهرستان داشته ايم 
تا به وضعيت نابسامان شهرستان و شهردارى رسيدگى 

كنند، اما تا كنون نيامده اند. 

 حقوق كارگران ماهانه پرداخت مى شود
 شــهردار حميديه درباره تجمع كارگران اين شهردارى 
مى گويد: از سال 1380 تا به امروز شهردارى بدهى دارد، 
نمى توانم بگويم اين بدهى مربوط به چه ســالى است و 
اين ها از آن زمان انباشته شده است و هيچ وقت در يك 

سال چهار ماه چك حقوقى عقب نمى افتاد. 
هومن ربيعى با اشاره به اينكه پرداخت و عدم پرداخت 
حقوق ها داستانى است كه اگر تاريخ آن مشخص بود 
اصًال كار به اينجا نمى كشــيد، ادامه مى دهد: در سال 
96 درآمد همه شــهردارى ها كاهش داشته خصوصاً 
شــهردارى هاى كوچك چراكــه ارزش افزوده ما كم 
شده اســت و بين پرداخت هاى كارگران فاصله ايجاد 
شــده، اما شهردارى فعلى نيز به صورت ماهانه حقوق 

را پرداخت مى كند.
وى عنوان مى كند: با آن ها صحبت كرده ايم و تصميماتى 
كــه الزم بود بين خود ما صورت گرفت و آن ها به محل 

كار خود برگشتند.

به دليل تأخير 4 ماهه

كارگران «حميديه» خواستار وصول مطالبات معوقه شدند

شهرستان دامغان 
خاستگاه محصول 

پسته است و 
مرغوب ترين پسته 

ايران در اين 
شهرستان كشت 
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نوشهر   فرودگاه رامسر با قدمتى بيش از50 
سال يكى از زيباترين فرودگاه هاى شمال كشور 
است، اما امنيت پروازها در اين فرودگاه به علت 
وجود موانع در مســير باند نشست و برخاست 

هواپيماها مورد تهديد است.
اين فرودگاه در ضلع شــمالى حوزه شــهرى و 
درحاشــيه درياى خزر قرارگرفته است و طبق 
اســناد موجود ساخت آن به ســال 1342 باز 

مى گردد.
گزارش هاى رســمى گوياى اين واقعيت است 
كه وجود تعــدادى از درختان بلند قامت و نيز 
تيرك هاى برق در مسيرهاى نشست و برخاست 
هواپيماها دراين فرودگاه سبب شده تا بسيارى 
از پروازهــا در اين منطقه غيرفعال شــود و اين 
وضعيت با نگرانى خيلى از گردشگران، مسافران و 
حتى شهروندان غرب مازندران همراه بوده است.
گفته مى شود سازمان هواپيمايى كشورى پس 
از ســانحه هواپيماى اى تى آر متعلق به شركت 
هواپيمايى آسمان در بهمن ماه سال گذشته در 
ياسوج به خاطر وجود اين موانع به شركت هاى 
هواپيمايــى فعال در رامســر اجازه نشســت و 
برخاست را در شرايطى كه تعهد ريسك پذيرى 

را تقبل كنند، مى دهد. 
شــركت هواپيمايى آسمان كه بيش از سه دهه 
در فرودگاه رامســر فعاليــت دارد از پذيرفتن 
چنين تعهدى امتناع ورزيده و از دو ماه گذشته 
تاكنون پروازهايى را كه در تمامى روزهاى هفته 
در مســيرهاى رفت و برگشت رامسر - مشهد، 
رامســر- اهواز و رامسر- تهران داشت، غيرفعال 

كرده است.

 لغو پرواز ها
طبق آمار از 25 اســفندماه سال گذشته تا 12 
فرورديــن ماه امســال، وجود موانع و شــرايط 
نامساعد جوى سبب شده تا حدود پنج سورتى 
پرواز مســير رفت و برگشت تهران - رامسر لغو 
شود كه اين وضعيت با نگرانى شركت هواپيمايى 
جمهورى اســالمى ايران همراه بــوده و اعالم 
كرده اند ادامه رويه ممكن اســت بزودى سبب 

تعطيلى اين پروازها شود. 
از ســوى ديگر جمعى از شهروندان، مسافران و 
گردشگران در رامسر، نبود انسجام، بى برنامگى 
و ضعــف مديريــت را از مهم تريــن علت هاى 
وجود چنين مشــكالتى در فرودگاه اين شــهر 

گردشگرپذير مى دانند.

مسئوالن  اظهارداشتند:  آنان 
و متوليــان امر در رفع جزئى 
موانع فرودگاه رامســر و آن 
اينكــه برچيــدن تعــدادى 
درخــت و تيرك هــاى برق 
ناتوان و درمانده اند، چطورمى 
توان اميدوار بود تا طرح ملى 
اين فرودگاه كه يكى  توسعه 
از طرح هاى مصوب دولت نهم 
بوده، بتوانند به طوركامل اجرا 

و به بهره بردارى برسانند. 

 ريسك پرواز
مديركل فرودگاه هاى مازندران در اين باره گفت: 
درگذشته بارها براى برچيدن درختان بلند قامت 
و تيرك هاى برق به عنوان موانع پروازى در مسير 
نشست و برخاست هواپيماها با مسئوالن مربوط 
نامه نگارى شــد، ولى اين پيگيرى ها متأسفانه 

نتيجه اى نداشت.
ســعداهللا وطن خواه افزود: سازمان هواپيمايى 
كشــور نيز به عنــوان يك ســازمان نظارتى و 
حاكميتــى در مكاتباتى به فــرودگاه مازندران 
عنوان كرد كه خلبان هواپيما هيچ گاه نمى تواند 
چنين ريســكى را براى نشست و برخاست در 
فرودگاه رامســر بپذيرد و تازمانى كه اين موانع 
برطرف نشــود به شركت هاى هواپيمايى به جز 

آنكــه تعهد ريســك پذيرى 
از آن ها دريافت شــود، اجازه 
فعاليت دراين فرودگاه به آن ها 

داده نمى شود. 
وى ميزان اعتبــار مورد نياز 
براى رفع موانع فرودگاه رامسر 
را حدود پنج ميليــارد ريال 
اعالم كرد و ادامه داد: درتوان 
شــركت فرودگاه ها و ناوبرى 
هوايى ايران نيست كه چنين 
بودجــه اى را تأمين و در اين 

بخش هزينه كند.
وى افــزود: اعمــال نظارت بر كنتــرل فضاى 
فرودگاه، نشســت و برخاست و هدايت هواپيما 
در راه هاى هوايــى و محدوده عملياتى فرودگاه 
با هدف تأمين امر بى خطرسازى پرواز براساس 
قانون جزو وظايف شــركت فرودگاه ها و ناوبرى 

هوايى ايران است.
مديــركل فرودگاه هاى مازنــدران گفت: نكته 
ديگرآنكه استاندارى مازندران نيز تقبل كرده تا 
حــدود يك ميليارد ريال از اين اعتبار مورد نياز 
را پرداخت كند و بقيه اين مبلغ نيز بنا به تأكيد 
استاندارمازندران قرارشده است در شوراى برنامه 
ريزى استان مصوب و بزودى براى اختصاص اين 

مبلغ در اين بخش در نظر گرفته شود.
وطن خــواه افزود: ضمن آنكه روز گذشــته در 

نشست شوراى ادارى استان نيز با فرمانداررامسر، 
مديرعامــل شــركت توزيع نيــروى برق غرب 
مازندران و نيز مسئوالن ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى در مورد رفع موانع فرودگاه 
رامسر صحبت شــد و وعده دادند بزودى آن را 

برطرف كنند.
وى ابــراز اميدوارى كرد كــه يكى دو ماه آينده 
با پيگيرى بيشــتر اين موانع برطرف و شاهد از 
سرگيرى پروازهاى شركت هواپيمايى آسمان در 

فرودگاه رامسر باشيم.
معاون هماهنگى و امور عمرانى استاندار مازندران 
نيز خواستار تسريع در رفع موانع پروازى فرودگاه 
رامسر شد و از كم كارى مسئوالن مربوط در رفع 

اين موانع انتقاد كرد.
على نبييان در گفت و گوى تلفنى با خبرنگار ايرنا 
افزود: اين مشكلى نيست كه دولت نتواند از عهده 
رفع آن برآيد و شــرمنده مردم و مسافران براى 
استفاده از ناوگان حمل و نقل هوايى در فرودگاه 

رامسر يا ديگر فرودگاه هاى اين استان شود.
شهرستان رامسر با جمعيتى دست كم 100 هزار 
نفر به علت برخــوردارى از جاذبه هاى طبيعى، 
تاريخى و گردشگرى منحصر به فرد نظير جنگل، 
دريا، كوه، جلگه، اماكن اقامتى مانند هتل هاى 
قديم، جديد، كاخ مــوزه و آب هاى گرم معدنى 
از ديرباز تاكنون به عنوان عروس شهرهاى ايران 

مطرح بوده است.

��راث ���نگ
 هفته فرهنگى اصفهان 

در پاريس برگزار شد

تهران: مراسم افتتاحيه هفته فرهنگى اصفهان در پاريس با 
حضور هيئت اعزامى از استان اصفهان در مجلس ملى فرانسه 

برگزار شد.
از ســفارت ايران در پاريس، در اين مراســم هيئت اعزامى 
از اســتان اصفهان به رياســت «قدرت اهللا نوروزى» شهردار 
اصفهان، «ابوالقاسم دلفى» سفير جمهورى اسالمى ايران در 
فرانســه، «دلفين او» رئيس گروه دوستى پارلمانى دو كشور 
در مجلس ملى فرانسه و شمارى از مقام ها و شخصيت هاى 
فرانسوى و نمايندگان مجلس ملى و سناى اين كشور، رئيس 
اتاق بازرگانى اصفهان، جمع كثيرى از ايرانيان مقيم فرانسه و 

عالقه مندان به فرهنگ ايران حضور داشتند.
دلفين او در اين مراســم، با اشاره به نقاط مشترك فراوان دو 
كشور گفت: برگزارى هفته فرهنگى اصفهان در كنار افتتاح 
مــوزه لوور در تهران در جريان ســفر اخير وزير امورخارجه 
فرانســه به ايران و موزه امپراطورى گل هاى ســرخ در شهر 
النس فرانسه كه با حضور وزير فرهنگ اين كشور برگزار شد، 

از رويداهاى مهم فرهنگى اخير ميان دو كشور است.
 

 مردمى كردن «هنر» 
مأموريت اصلى حوزه هنرى

 رئيس حوزه هنرى اســتان البرز با بيان اينكه ويژه 
برنامه هــاى متنوعى در هفته هنر انقالب اســالمى 
برگزار مى شود، گفت: مردمى كردن هنر، يكى از مأموريت هاى 

اصلى حوزه هنرى در سال جارى است. 
اسماعيل آجرلو اظهار كرد: برگزارى نشست ادبى دانشجويى 
با عنوان شعر ماه در دانشگاه آزاد اسالمى، نشست تخصصى 
تئاتــر البرز، رونمايى از كتاب نمايشــنامه در كانون پرورش 
فكرى كودك و نوجوان و نشســت تخصصى عكاسان تا 30 
فروردين ماه به اجرا درمى آيــد. آجرلو ادامه داد: همچنين 
اجراى تئاتر بچه هاى مســجد در چندين مسجد نظرآباد و 
كرج، نشست ادبى و رونمايى از كتاب در شهرستان اشتهارد، 
برگزارى نشســت شعر آيينى با حضور نماينده ولى فقيه در 
اســتان البرز و برگزارى عصر شعر وخاطره در فرديس نيز به 

مناسبت هفته هنر انقالب اسالمى اجرايى خواهد شد.

موانع طبيعى و خطر ساز باند فرود شمال كشور رفع نشد 

 نقوش رقابت بوكس در سنگ فرودگاه رامسر كابوس خلبان هاى ايرانى
نگاره هاى تيمره خمين كشف شد

ايرنا: پژوهشگر ســنگ نگاره هاى ايران گفت: در مطالعات 
جديد پژوهشــگران آزاد، آثار حكاكى شده و نقوش رقابت 
بوكس در بخشى از ســنگ نگاره هاى تيمره در شهرستان 

خمين كشف شد.
محمد ناصرى فرد افزود: در اين نقوش كشف شده تصاويرى 
از انســان در حال تحرك بدنى و اجراى پرهيجان مســابقه 
بوكس ديده مى شود در بخشى از آن نيز صحنه داورى بر فراز 

پله چوبى وجود دارد.
وى ادامه داد: كشــف اين آثار با نمونه هاى همگون مشــابه 
نشــان مى دهد كه ايرانيان باســتان از هزاره سوم و چهارم 
قبل از ميالد رقابت هاى ورزشى بويژه مسابقه بوكس را اجرا 
مى كردند. پژوهشــگر ســنگ نگاره هاى ايران با بيان اينكه 
ورزش بوكس به يونان (ســال 677 قبل از ميالد) منسوب 
شده است، گفت: محققان بر اين باورند كه كاربرى اين ورزش 

براى تفريح و آمادگى رزمى بوده است.
ناصرى فرد ادامه داد: كشــف نمونه هاى متعــدد از اجراى 
مسابقات بوكس، چوگان و تير اندازى با سرعت باال و ايستاده 
بر اسب و ديگر نمونه ها نشان از اين مى دهد كه سنگ نگاره ها 
با وجود مهجوريت در ايران آيينه تمام نمايى از زيست بشر 

در فالت ايران و بويژه درايران مركزى است.
 

 افزايش 54 درصدى گردشگر نوروزى 
به منطقه آزاد انزلى

قدس: در تعطيالت نوروزى ســال 97 و در مقايسه با مدت 
مشــابه سال قبل، گردشگران ورودى به منطقه آزاد انزلى با 

رشد 54 درصدى همراه شده است.
طى 16 روز تعطيالت نوروزى تعداد 93 هزار 289 گردشگر 
در هتل ها و مراكز اقامتى اين منطقه نيز اقامت داشتند، آمارى 
كه در قياس با 81796 گردشگرى كه تعطيالت سال 96 اين 
منطقه را براى اقامت برگزيدند، بيانگر رشد 14 درصدى است. 
گفتنى است؛ منطقه آزاد انزلى داراى بزرگترين و مجهزترين 
مركز تفريحات دريايى، زيباترين مجموعه طرح ســاحلى با 
امكانات و تجهيزات متنوع گردشگرى، تفريحات و ورزش هاى 
دريايى و ساحل مبلمان مدرن و سنتى، المان هاى نوروزى، 

نورافشانى، بهشت پرندگان و .. است.
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روستاى ناهوك به 
عنوان بزرگ ترين 

مجموعه سنگ 
نگاره كشور شناخته 

مى شود و اين در 
حالى است كه راه 
اين روستا به دره 

نگاران هنوز خاكى 
است

بــرش

شركت هواپيمايى 
آسمان طى ماه هاى 

گذشته بسيارى از 
پرواز ها را به دليل 

تهديدات موجود 
غيرفعال كرده است

بــرش

نيم نگاه

حسين سپاهى شهرستان سراوان در فاصله 334 
كيلومترى مركز استان سيستان و بلوچستان واقع 
شده و كم توجهى به توسعه راه هاى مواصالتى، مردم 

اين شهرستان را گله مند كرده است. 
توسعه هر شهرســتان، ارتباط مستقيمى با راه هاى 
ارتباطى دارد. براى تحقق توســعه شهرستان مرزى 
ســراوان بايد ابتدا مشــكل راه هــاى ارتباطى اين 

شهرستان برطرف شود.
همه ما بخوبى مى دانيم كه بحث راه ها و جاده هاى 
مواصالتى اعم از روســتايى، شــهرى و بين شهرى 
يكى از ضروريات براى هر شهرســتان در حوزه راه 

و شهرسازى است.
بيشتر جاده هاى روســتاى سراوان بخصوص محور 
سراوان- كوهك، ســراوان- كلپورگان و سراوان به 
دهستان «كله گان» متأسفانه وضعيت مناسبى ندارند.

 
 حوادث بى شمار در محور سراوان- خاش 

بارانى درازهى رئيس شــوراى اســالمى شهرستان 
ســراوان ضمن گاليه از راه هاى شهرستان سراوان 
گفت: مسير سراوان- خاش 160 كيلومتر است كه 
به دليل وجود آسفالت كم عمر در بسيارى قسمت ها 
تكه پاره شده و از سويى ديگر جاده اى كم عرض از 
خطرناك ترين جاده هاى استان سيستان و بلوچستان 
است كه بايد نسبت به دوبانده كردن اين مسير هرچه 

سريع تر اقدام شود.
بارانى درازهى گفت: بعد از محور ســراوان به خاش 
محور ســراوان- كوهك نيز يكــى از پرخطرترين 
جاده هاى سراوان است. اين جاده تزانزيتى بوده كه 
متأسفانه از آسفالتى نامناسب برخوردار است و تلفات 
جاده اى آن بر كسى پوشيده نيست. وى تأكيد كرد: 
نگرانى مردم در خصوص وضعيت راه هاى روستايى 
كامالً درست و بحق است، ولى وعده هاى مسئوالن 

مردم را شديداً گاليه مند كرده است.

 پروژه هاى ناتمام
وى گفت: محور ســراوان به كلپورگان و سراوان به 
دهستان كله گان كه فاصله آن حدوداً به جاده اصلى 
كلپورگان 40 كيلومتر است و اين مسيرها تاكنون 
اصالً پيشــرفتى نداشته و پروژه آن ها نيمه كاره رها 

شده است. 
رئيس شــوراى اسالمى شهرستان ســراوان افزود: 
دهستان مكســوخته، يكى از دهستان هاى مرزى 
و دور افتاده ســراوان از توابع بخش جالق است كه 
خودروهــاى زيادى در اين مســير تردد مى كنند و 
حدوداً 25كيلومتر جاده اين دهستان خاكى و خيلى 
خراب است كه سبب استهالك خودروها و كوفتگى 
رانندگان شده و موجب گاليه مندى مردم و رانندگان 

شده است. 

 روستاهاى گردشگرى بدون راه مناسب 
وى تصريح كرد: روستاى ناهوك افزون بر دارا بودن 
آثار طبيعى و تاريخى، مناظر زيبا و قنات هاى پر آب، 
كمپ گردشــگرى، قلعه، مساجد و تصاوير موزه اى، 

با داشــتن ســنگ نگاره هاى دره 
نــگاران بــه عنــوان بزرگ ترين 
مجموعه ســنگ نگاره شناسايى 
شده كشور شناخته مى شود كه هر 
ساله گردشــگران زيادى را به اين 
دهستان جذب كرده، اما متأسفانه 
راه ناهوك بــه دره نگاران خاكى 

است.
وى گفت: با توجه به اينكه ناهوك 
هر ساله گردشــگران زيادى را از 
اقصى نقاط كشــور پذيرا اســت، 
بايد امكانات گردشگرى را برايشان 
فراهــم كنيم كــه مهم ترين آن 
آسفالت شدن مسير خاكى ناهوك 

به دره نگاران است.
رئيس شــوراى  درازهى  بارانــى 
افزود:  سراوان  شهرستان  اسالمى 
مسير گشــت به كوه سفيد نيز از 
جمله راه هاى ناتمام شهرســتان 

سراوان است.
وى بيان كرد: يكى از مهم ترين و بغرنج ترين وضعيت 
را نيــز در جاده هاى ارتباطى روســتاهاى گراوانى، 
گزور، سوران گتان، لومب، گزن باال و پايين، جهيك، 

گرادايى، ســركلوكى، درتنك و گريشه در بخش بم 
پشت شهرستان سراوان مى توان ديد كه اهالى اين 
روستاها بيمارانشان را اصالً به شهر نمى برند و يا اگر 
مجبور شوند بوسيله چهارپايان آن ها را از روستاهاى 
ياد شــده تا پايگاه گرادان منتقل 
مى كنند و از آنجا ســوار ماشين 
كرده و به سيركان و بعد به سراوان 

انتقال مى دهند.
وى گفت: جــاده گراوانى به بات 
بزرگ، طبان و كشتگان نيز يكى 
ديگــر از معضالت و مشــكالت 
بخش بم پشت است كه على رغم 
واگذارى پروژه ها به پيمانكاران از 
سفر دكتر نوبخت معاون رياست 
جمهورى و رياست سازمان برنامه 
و بودجه و بازديدشان از بخش بم 
پشت و روســتاهاى كشتگان در 
نقطه صفر مرزى، قول ســاخت 
و آســفالت 300 كيلومتر از جاده 
بم پشــت را دادند، ولى متأسفانه 
تابحال گويا بــه دليل تخصيص 
نيافتن اعتبار پروژه مذكور و پروژه 
جاده سازى آسكان به حسن آباد 
شــروع كار نشده اســت و واقعاً از اين بابت همه ما 
مســئولين و آن هايى كه واقعاً دست اندركار بودجه 
هستند، شرمنده مردم هستيم كه به دليل نبود راه 

بيماران و بستگان شان را از دست مى دهند.

پاى دل گفته هاى مردم جنوب سيستان و بلوچستان
توسعه روستاهاى گردشگرى راه مى خواهد
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يك عضو شوراى شهر:
  وصول برخى از تعرفه هاى عوارض 

شهر بجنورد بر خالف قانون است
مهر: عضو شوراى اسالمى شهر بجنورد گفت: در حال حاضر 
اخذ برخى از تعرفه هاى عوارض مصوبه سال 97 شوراى شهر 

بجنورد بر خالف قانون است. 
عليرضا باغچقى بابيان اينكه دفترچه عوارض سال 97 در اواخر 
سال گذشته توسط شــوراى شهر تعيين شد، اظهار داشت: 
براســاس قانون بايد تمامى مصوبات شوراى اسالمى شهر و 
همچنين عوارض ها مورد تاييد كميته انطباق و تطبيق قرار 

بگيرد تا مغايرتى با قوانين و مقررات نداشته باشد.
باغچقى افزود: در حال حاضر برخى از تعرفه هاى عوارضى كه 
شوراى اسالمى شهر بجنورد براى امسال مصوب كرده، توسط 
فرماندارى و هيئت تطبيق، مغاير قانون تشخيص داده شد كه 
از جمله داليل اعالمى كميته براى رد اين مصوبات، اشاراتى 
به مواردى از قانون و آراء صادره قضايى هيئت عمومى ديوان 
عدالت ادارى اســت و فرماندارى در نهايت اين موارد را براى 

اصالح به شوراء ارجاع داده است.
وى مطرح كرد: با اين وجود اكثريت اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر بجنورد بر اجــراى مصوبه هاى تعرفه عــوارض اصرار 

داشته اند.
عضو شوراى اسالمى شهر بجنورد تصريح كرد: براساس قانون 
هنگامى كه اختالفى بين فرماندارى و شوراى اسالمى شهر 
براى تأييد مصوبه اى به وجود مى آيد به  شوراى حل اختالف 
استان ارجاع داده مى شود و تا زمان اظهار نظر نهايى هيئت 

حل اختالف مصوبات نبايد به اجراء گذاشته شود.
باغچقى افزود: از جمله عوارضات مذكور، تعرفه عوارض قابليت 
تجارى و ارزش افزوده ناشى از قطعه بندى عرصه  و غيره را 

مى توان برشمرد.
وى تأكيد كرد: ضرورت دارد شــهردارى براى رعايت قانون 
و حــق عمومى مردم از اخذ نقدى عــوارض، در موارد مورد 
اختالف شوراء با فرماندارى خوددارى و تا تعيين و تكليف و 
اظهار نظر هيئت حل اختالف با گرفتن وثيقه همانند چك 

بانكى امور شهروندان را پيش ببرد.

  خسارت 120 ميلياردى 
سيل به راه هاى خراسان جنوبى

بيرجند: معاون اداره كل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى 
خراســان  جنوبى گفت: بر اثر بارندگى همراه با جارى شدن 
ســيالب در اسفند ماه سال گذشــته 120 ميليارد ريال به 

راه هاى حوزه استحفاظى استان خسارت وارد شد.
 اسداهللا جالل زاده افزود: اين خسارت بيشتر در راه هاى شريانى 

طبس - ديهوك، سربيشه - فردوس و روستايى بوده است.
وى ادامــه داد: در اين بارندگى ها زيرســازى و روســازى و 
دريواســيون (ديوار هدايت آب) جاده هاى اســتان و بيشتر 

راه هاى روستايى آسيب ديده است.
وى يادآور شــد: راهــداران با اســتقرار به موقــع و تالش 
شبانه روزى نسبت به قابل استفاده بودن تمام راه هاى حوزه 
استحفاظى اقدام كردند و بهسازى اين جاده ها نيز با توجه به 
شروع سفرهاى نوروزى در كمترين زمان ممكن انجام شده 

است.
بارش رگبارى باران اسفند ماه سال گذشته در خراسان جنوبى 
موجب ايجاد روان آب و ســيالب در برخى از شهرستان هاى 
استان از جمله زيركوه، قاينات، طبس، سربيشه و درميان شده 

است.

رئيس كميسيون كشاورزى مجلس:
  دولت تمايلى به 

افزايش قيمت نرخ تضمينى گندم ندارد

ايسنا: رئيــس كميسيون كشــاورزى مجلس گفت: دولت 
تمايلى بر افزايش قيمت نرخ تضمينى خريد گندم در سال 

جارى ندارد. 
على اكبرى با ابراز گاليه از دولت نســبت به عدم اعالم نرخ 
تضمينى خريد گندم در سال جارى افزود: دولت بايد هر ساله 
در شهريور ماه نرخ تضمينى خريد گندم براى سال آينده را 
اعالم كند كه متأسفانه تاكنون هيچ اقدامى در اين خصوص 

انجام نشده است. 
وى ادامه داد: مجلس تالش هاى فراوانى را براى اينكه دولت 
نرخ تضمينى خريد گندم را اعالم كند انجام داده و از طريق 
وارد كردن تذكرهاى فراوان در صحن علنى وارد شــده، اما 

مؤثر نبوده است. 
نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگالن و گرمه 
و جاجرم در مجلس اظهار كرد: تا زمانى كه نرخ تضمينى از 
ســوى دولت اعالم نشــود، گندم با نرخ سال قبل به صورت 

تضمينى خريدارى مى شود. 
وى تصريح كرد: اين اقدام دولت نشــانه آن است كه تمايلى 

براى افزايش قيمت خريد گندم در سال جارى را ندارد.

نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى:
  ايران در جريان مبارزه با تكفيرى ها 

اقتدار خود را به جهان ثابت كرد

بجنورد: نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى گفت: ايران در 
جريان مبارزه با تكفيرى ها و پيروزى بر داعش، اقتدار خود را 

به جهانيان ثابت كرد. 
حجت االســالم ابوالقاسم يعقوبى در ديدار با فرمانده انتظامى 
خراسان شــمالى، اظهار داشت: سال گذشته مدافعان حرم با 
مجاهدت و جانفشانى در برابر نيروى هاى تكفيرى كه از سوى 
مستكبران حمايت و تأمين شدند، جبهه مقاومت را به پيروزى 
رساندند. وى افزود: پيروزى جبهه مقاومت بر تكفيرى ها بهترين 
خبرى بود كه سال گذشته شنيديم، چرا كه مستكبران متوجه 

شدند هيچ نيرويى توان مقابله با ايران را ندارد.
وى تصريــح كــرد: جبهه مقاومت با كمك نيروهاى ســپاه 
جمهورى اســالمى ايران و نيز با اتحاد و همبستگى توانست 
جبهه كفر را نابود و نقشــه شــوم دشمنان اسالم را نقش بر 

آب كند.
نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى گفت: نيروهاى انقالب 
اسالمى با پيروزى بر جبهه تكفيرى ها و داعشى ها به جهانيان 
نشان دادند كه ايران مى تواند عالوه بر داخل كشور از مرزهاى 
خــارج نيز دفاع كند. وى تأكيد كــرد: نقش نيروى انتظامى 
در امنيت كشــور قابل قدردانى است بويژه با تدابيرى كه در 
اغتشاش هاى سال گذشــته انجام دادند، توانستند امنيت را 

همچون گذشته حفظ كنند.

 اجراى 2000 طرح اشتغال زايى 
در خراسان جنوبى

بيرجند: معاون اشــتغال و خودكفايى كميتــه امداد امام 
خمينى (ره) خراسان جنوبى گفت: 2616 طرح اشتغال زايى 
با پرداخت 427 ميليارد و 785 ميليون ريال در سال گذشته 

براى مددجويان اين نهاد اجرا شد. 
سيدرضا حسينى افزود: از اين تعداد، 1843 طرح با پرداخت 
304 ميليــارد و 480 ميليــون ريــال از محل تســهيالت 
قرض الحســنه بانكى و 773 طرح با پرداخت 123 ميليارد و 
305 ميليون ريال از محل تسهيالت صندوق امداد واليت و 

ساير منابع اجرا شده است.
وى با اشــاره به طرح هاى اجرا شده بر حسب محل سكونت 
شهرى و روستايى و مجريان زن و مرد، اظهار كرد: از مجموع 
طرح ها، 957 طرح در نقاط شــهرى و 1659 طرح در نقاط 
روستايى و 883 طرح توسط مجريان زن و 1733 طرح توسط 

مجريان مرد اجرا شده است.
وى ادامه داد: همچنين از مجموع طرح هاى ايجاد شده، 1973 
طرح در قالب خود اشــتغالى و 643 طرح در قالب مشــاغل 
خانگى در زمينه هاى دامپرورى، كشــاورزى، صنايع دستى، 
خدمات، قاليبافى، حوله  بافى و پرورش طيور اجرا شده است.

معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد خراســان جنوبى 
بــا بيان اينكه براى جلوگيــرى از هدررفت منابع، طرح هاى 
اشتغال زايى به صورت مستمر توسط كارشناسان كميته امداد 
نظارت مى شــود، گفت: سال گذشــته 24 هزار و 338 مورد 

بازديد از اين طرح ها انجام شده است.
وى با بيان اينكه در اين مدت اشتغال 161نفر از مددجويان 
كميته امداد اســتان از طريــق كاريابى ايجاد شــد، افزود: 
ايجاد اشــتغال براى مددجويان زير پوشش اين نهاد يكى از 

رويكردهاى اصلى كميته امداد است.
هم اكنون 31 هزار و 35 خانوار شامل 58 هزار و 800 نفر زير 

پوشش كميته امداد خراسان جنوبى هستند.

 آغاز زاد و ولد حيات وحش 
در خراسان جنوبى

بيرجند: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى از 
آغاز زاد و ولد حيات وحش در اين استان خبرداد و تأكيد كرد: 
زنده گيرى نوزادان حيوانات وحشى لطمات جبران ناپذيرى به 

طبيعت وارد مى كند. 
پرويز آرامنش، به تولد اولين بره هاى قوچ و ميش اشاره كرد 
و افزود: از اولين بره هاى قوچ و ميش متولد شــده در منطقه 

حفاظت شده درميان سربيشه عكسبردارى شد. 
مديركل حفاظت محيط زيســت خراسان جنوبى با اشاره به 
رواج زنده گيرى نوزادان حيوانات وحشــى در فصل زادو ولد 
و فصــل بهار تصريح كرد: در اين فصل از ســال برخى افراد 
سودجو و متخلف به زنده گيرى نوزادان حيوانات وحشى اقدام 
مى كنند كه لطمات جبران ناپذيرى به طبيعت وارد مى شود. 

وى يادآور شد: نوزادان زنده گيرى شده حيوانات وحشى حتى 
در صورت كشف و بازپس گيرى از شكارچيان به دليل تغذيه 
دستى، انس با انســان و عدم آموزش مهارت هاى الزم براى 
زندگى در طبيعت، قابليت بازگشت به عرصه هاى طبيعى را 
ندارند و بناچار بايد ادامه زندگى خود را در اسارت به سر ببرند. 
مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى از عالقه مندان 
به طبيعت وحيات وحش و عموم مردم خواســت در صورت 
مشاهده نوزادان حيوانات وحشى در طبيعت هيچ گونه اقدامى 
براى گرفتن آن ها نكنند و مراتب را به ماموران يگان حفاظت 

محيط زيست مستقر در مناطق اطالع دهند.
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گزارش قدس از بازار گوشت گوسفند در مشهد

قيمت گوشت از يارانه سبقت گرفت
فاطمه معتمدى  در حالى كه قيمت گوشت 
از ابتداى سال جارى همچنان سير صعودى را 
طى مى كند خبرها از بازار گوشت حكايت از آن 
دارد كه قيمت اين فراورده پروتئينى در مشهد 

از مرز 50 هزار تومان گذشت.
به گــزارش خبرنــگار ما نرخ هــر كيلو ران 
بى چربى با گردن 49 هزار تومان، ســر دست 
بى چربى 50 هزار تومان، كتف گوســفند49 
هزار و 500 تومــان، ماهيچه 55 هزار تومان، 
راسته گوسفندى 47 هزار تومان، فيله گوساله 
71 هزار تومان و شــتر بدون چربى 50 هزار 

تومان است.

 رد پاى دالر در بازار گوشت
يك شهروند مشهدى در گفت وگو با خبرنگارما 
با انتقاد از ايــن گرانى گفت: چرا بايد با گران 
شدن نرخ ارز قيمت گوشت قرمز افزايش يابد 
بخصوص اينكه گفته مى شود دام زنده، توليد 
داخل است؛ بنابراين نوعى سوءاستفاده از بازار 

است.
وى مى افزايــد: با آنكه تجربه نشــان داده هر 
ســاله در اين فصل به دليل كاهش كشــتار 
قيمت گوشت افزايش مى يابد، اما بايد پرسيد 
دولت چرا پيش بينى هاى الزم را دراين زمينه 
با ذخيره گوشــت و عرضه آن بــه بازار انجام 

نمى دهد.
شــهروند ديگرى با اشــاره به نقش دالالن بر 
قيمت گوشــت مى گويد: نبود نظارت بر بازار 
گوشت و ســليقه اى عمل كردن مسئوالن در 
اين باره موجب شــده تا مردم تاوان بى تدبيرى 
مسئوالن را پرداخت كنند. رحمتى مى افزايد: 
جاى بسى تأسف اســت كه در دولت تدبير و 
اميديك خانواده ايرانى در صورتى كه شــرايط 
دريافت يارانه را داشته باشد همه يارانه خود را 
براى خريد كمتر از يك كيلو گوشت صرف كند.
در حالى كه گفته مى شــود بخشى از گرانى 
گوشــت قرمز به خاطر واردات دام زنده است 
بنا به گفته رئيس شوراى تأمين كنندگان دام 
زنده روزانه 70 تا 80 تن گوشــت از استراليا و 
اوراسيا وارد كشــور مى شود به طورى  كه 70 
درصد گوشــت گوسفندى در ســطح بازار از 

طريق واردات تأمين مى شود.

 افزايش قيمت 3000 تومانى
اما اين در حالى است كه رئيس اتحاديه گوشت 
دامى مشهد معتقد است مشــهد واردات دام 
زنده ندارد و هر آنچه به عنوان دام زنده به بازار 
عرضه مى شود و وجود دارد توليد داخل است.

احمدى احدى در گفــت و گو با خبرنگار ما 
افزود:قيمت گوشت گوسفند از بهمن و اسفند 
ماه سال گذشته گران شده است و از قيمت هر 
كيلو بره زنده بين 15 تا 15 هزار و 500 تومان 

اكنون به 18 هزار و 500 تومان رسيده است.
وى با اشاره به افزايش حدود 3000 تومانى هر 

كيلو دام بره و گوسفند زنده 
در بازار مشهد اضافه كرد: دام 
زنده به دالر معامله نمى شود 
نوسانات  بخواهد  اكنون  كه 
نرخ ارز بــر روى قيمت دام 
تأثيرگذار باشــد چــرا كه 
دام هاى زنده در مشهد توليد 

داخل هستند.

كمبود عامل گرانى
وى با بيان اينكه قيمت دام 
در بازار عرضه و تقاضا تعيين 
مى شــود دليل گران شدن 
نرخ گوشــت گوسفندى را 

كمبود دام دانست و گفت:گوشتى كه اكنون به 
بازار عرضه مى شود مربوط به دام هاى پروارى 
سال گذشته است كه اكنون رو به اتمام است و 
از ارديبهشت ماه بره جديد و تازه به بازار عرضه 
مى شود و مى توان نسبت به شكستن قيمت در 

بازار اميدوار بود.

 چربى و دنبه دردسر ساز 
وى ادامه داد:از سوى ديگر گوشت پروار سال 
گذشته به دليل داشــتن چربى و دنبه زياد، 
فروشــش براى قصاب مقرون به صرفه نيست 
و اين مسئله بر روى قيمت گوشت تأثيرگذار 

است.
وى يادآوردشد:در حال حاضر الشه بره نرينه 
بدون دنبه براى قصاب به قيمت هر كيلو 38 
هزار و 500 تا 39 هــزار تومان آب مى خورد 

كه ايــن قيمت براى مصرف 
كننده با لحاظ 8 درصد سود 
است كه البته با توجه به اينكه 
بازار بعد از عيد كشش ندارد 
و نيــز وجود چربــى و دنبه 
پروارى،  در گوشت هاى  زياد 
با  قصابى  واحدهاى  بنابراين 
نرخ سود 5 تا 6 درصد گوشت 

را مى فروشند.
احدى قيمت فعلى هر كيلو 
گوشت ران ســر دست بره 
بــدون دنبه رابــراى مصرف 
كننده بين 45 تــا 46 هزار 
تومان و نوع آبگوشتى را بين 

23 تا 24 هزار تومان اعالم كرد.
وى درباره اين گفته كه دليل گرانى گوشــت 
افزايش قيمت دالر اســت،تصريح كرد: خير 
اين گونه نيست با اين توضيح كه واردات دام 
زنده در مشهد نداريم البته نمى توان نوسانات 
نــرخ دالر را نيز نايده گرفت به طورى كه اگر 
گران شدن قيمت دالر در نرخ نهادهاى دامى 
مورد نياز دامداران مانند علوفه و جو تأثيرگذار 
است اين مقوله نيز بر روى قيمت گوشت نيز 
اثر گذار اســت.البته گوشت منجمد از طريق 
واردات تأمين مى شــود كه نوســانات نرخ ارز 

مى تواند در قيمت آن تأثيرگذار باشد.
وى در اين باره كه از آن جايى كه طبق گفته 
شــما دام زنده عرضه شــده در بازار مشــهد 
وارداتى نيســت، پس گرانى گوشــت نوعى 
سوء استفاده اســت، گفت: آنچه مسلم است 

اينكه در حال حاضر هيچ گونه واردات دام زنده 
در مشــهد نداريم و همه توليد دامدارى هاى 
داخل هستند؛ بنابراين امكان سوء استفاده از 
نوسانات نرخ دالر وجود دارد هر چند بايد توجه 
داشــت كه پرورش دام پروار براى دامدارى ها 
پر هزينه است بخصوص اينكه برخى نهادهاى 
دامى مانند جو و علوفه وارداتى است كه تابع 

نرخ دالر هستند.

 احتمال كاهش قيمت گوشت 
در ارديبهشت و خردادماه

رئيس اتحاديه قصابان بجنورد نيز در واكنش به 
افزايش قيمت گوشت در اين شهر مى گويد: در 
سال هاى گذشته قيمت گوشت در ارديبهشت 
و خرداد مــاه كمى كاهش مى يافت و احتمال 
مــى رود كه ايــن محصول طى يكــى دو ماه 
آينده كاهش يابد. به گــزارش خبرنگار ما در 
بجنورد خيوه گى اظهار مى دارد: قيمت گوشت 
گوسفندى در اواخر سال گذشته افرايش يافت، 
اما طى يك هفته اخير قيمت ثابت باقى مانده 
اســت و تغييرى پيدا نكرده است. به گفته وى 
قيمت هر كيلوگرم گوشــت گوســفندى در 
بجنورد به 42 هزار تومان رسيده است و البته در 

گوشت گوساله هيچ تغييرى ايجاد نشده است.
وى مى افزايد: در حال حاضر گوشــت يخ زده 
گوسفندى به اندازه كافى در بازار موجود است 
و شــهروندان مى توانند نسبت به خريد آن با 
قيمت مناســب تر اقدام كنند، اما تمايل مردم 
اين استان نسبت به خريد گوشت يخ زده بسيار 

كم است.

ماجراى اهداى دوچرخه هاى چينى به كاركنان اداره  كار خراسان شمالى
گزارش

تســنيم: اداره  كل تعــاون، كار و رفــاه 
اجتماعى خراسان شمالى در اقدامى عجيب 
در نخســتين روزهاى ســال 97 دوچرخه 
ســاخت چين را به همكارانش هديه داد كه 

واكنش هاى زيادى را برانگيخت. 
در مراسم اهداى اين دوچرخه ها كه با هدف 
ايجاد هواى پاك و تندرســتى كاركنان اين 
مجموعه انجام شــد، معاون هماهنگى امور 
اقتصادى اســتاندارى خراســان شمالى نيز 

حضور داشت.
بنابر اين گزارش پورعيسى با حضور در اين 
مراسم، اهداى دوچرخه به كاركنان اداره كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى را اقدامى ارزشمند 
و ماندگار عنوان و اظهار داشــت:  كمك به 
تقويت ورزش همگانى بويژه در بين كارمندان 
و همچنين كاهش آلودگى هوا از نمونه هاى 
بارزى اســت كه مى توان با استمرار و تداوم 
اين برنامه ها در سطح استان و ادارات ديگر، 

شاهد آن باشيم.
حســن نورى، مديركل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى خراسان شمالى نيز گفت: هدف از 

اهداى دوچرخه به كاركنان اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى اســتان ترويج فرهنگ 
ورزش همگانى، كاهش آلودگى هوا و افزايش 
نشاط و شــادابى و استمرار سالمت جسم و 

روح كاركنان اين اداره كل است.
در اين مراسم  115 دستگاه دوچرخه از نوع 

«ويوا» كه ساخت چين است، با همكارى يك 
بانك قرض الحســنه تهيه و به كاركنان اين 

اداره كل طى مراسمى اهدا شد.
انتقادات اصحاب رسانه و پاسخ معاون استاندار

اهداى كاالى چينى، آن  هم در نخســتين 
روزهاى ســالى كه به نــام حمايت از كاالى 

ايرانى نام گذارى شده است، موجى از انتقادات 
را در بيــن اصحاب رســانه اســتان در پى 

داشت.
مجيد پورعيســى، معاون اقتصادى استاندار 
خراسان شــمالى در پاســخ به اين انتقادات 
گفت: اين دوچرخه ها ســال قبل خريدارى 
شــده و البته تمام دوچرخه هايى هم كه در 
داخل توليد مى شود، مونتاژ و قطعاتش چينى 

است.
مســئول روابط عمومى اداره كل تعاون كار و 
رفاه اجتماعى خراسان شــمالى نيز در اين 
زمينه گفت: اين دوچر خه ها در ســال قبل 
خريدارى شــده و در سال حمايت از كاالى 

ايرانى خريدارى نشده است.
به نظر مى رســد توضيح معــاون اقتصادى 
استاندار خراسان شمالى عذرى بدتر از اقدام 
انجام شده است. آيا مطرح كردن صحبت هايى 
نظير اينكه اين دوچرخه ها در سال گذشته 
خريدارى شده و يا چينى بودن تمام قطعات 
دوچرخه ها، نشان دهنده نبود اعتماد به توليد 

ملى در بين مسئوالن استان نيست؟

دام زنده به دالر معامله 
نمى شود كه اكنون 

بخواهد نوسانات نرخ 
ارز بر روى قيمت دام 

تأثيرگذار باشد چرا كه 
دام هاى زنده در مشهد 

توليد داخل هستند

بــرش

كاهش 22 درصدى تصادفات منجر به فوت در مشهد
خبر

ايسنا: رئيــس پليس راهور خراسان رضوى 
گفت: با اجراى طرح پيشگيرى از تصادفات 
در مشــهد كاهش 22 درصدى در تصادفات 

منجر به فوت داشته ايم.
على رضــا حاجى زاده اظهار كــرد: با اجراى 
طرح پيشگيرى از تصادفات در مشهد تعداد 
تصادف هــاى منجر به فــوت در بازه زمانى 
25 اســفند تا 14 فروردين نسبت به مدت 
زمان مشابه سال گذشته 22 درصد كاهش 

داشته  است.
وى افــزود: در بازه زمانى 25 اســفند تا 14 
فروردين ماه، تعداد تصادفات در سطح استان 
14 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال 

گذشته كاهش داشته است.
همچنيــن در تعداد تصادفات منجر به فوت 
11 درصد افزايش، تصادفات منجر به جرح 
12 درصــد كاهــش و تصادفــات منجر به 

خسارت 20 درصد كاهش داشته ايم.
وى ياد آور شد: مهم ترين علت وقوع تصادفات 
در استان خراسان رضوى، بى توجهى راننده به 
جلو و همچنين رعايت نكــردن حق تقدم 
اســت. بى توجهى به جلو مى تواند ناشى از 
خواب آلودگى و استفاده از تلفن همراه باشد 
كه پليس نمى تواند در ايــن زمينه اقدامى 
انجام دهد؛ بلكه ايــن موضوع به خود مردم 

برمى گردد تا اين مسائل را رعايت كنند.
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