
كام زنبورداران زنجان با حمايت مسئوالن شيرين مى شود سيستان و بلوچستان تشنه ايجاد اشتغال
براساس ادعاى توليدكنندگان خشكسالى بر بيكارى دامن مى زند 

قدس: بنا بر گفته معــاون بهبود توليدات 
دامى سازمان جهاد كشاورزى استان زنجان 
اين استان ســاالنه افزون بر 934 تن عسل 
توليد مى كند كه پتانسيل قابل توجهى براى 
ســرمايه گذارى و كمك به معيشــت مردم 
محلى محسوب مى شود.توليد عسل در استان 

زنجان يكى ...

قدس: مردم سيستان و بلوچستان كه پيشه 
اصلى آن ها كشاورزى و دامدارى است حال 
به دليل كاهش بارش ها و بويژه خشكيدگى 
هامون و عــدم رها ســازى آب در هيرمند 
همان اندك داشته خود را در مزارع از دست 
داده اند و هر روز بر دامنه بيكارى آن ها افزوده 
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افت قيمت محصوالت كشاورزى 
در كرمان

مهر: على رغم وعده مســئوالن كشــاورزى در مورد 
جلوگيرى از افت قيمت محصوالت، طى روزهاى اخير 
كشاورزان شهرستان هاى جنوبى كرمان از افت شديد 

نرخ محصوالت جاليزى خبر مى  دهند. 
اين روزها اگر نگاهى به دشت ها و رودخانه هاى جنوب 
كرمان بيندازيد، قطب كشــاورزى جنــوب كرمان را 

گرفتار در خشكسالى بى سابقه خواهيد يافت.
دشــت هاى خشك و كم آب شهرســتان هاى جنوب 
كرمان با وجود كم آبى بى سابقه اى كه در سال جارى 
گرفتارش شده اند، اما با تكيه بر آب هاى زيرزمينى هنوز 

هم زير كشت محصوالت كشاورزى هستند.
هزاران هكتار زمين كشاورزى زير كشت رفته است و 
همچنان رتبه توليد نخست پنج محصول كشاورزى را 
به خود اختصاص داده اند و جايگاه راهبردى خود را در 

بخش توليد محصوالت كشاورزى حفظ كرده اند.
كشاورزان با استفاده از منابع محدود در دسترس در اوج 
گرماى اين روزهاى دشتهاى كرمان در تالش هستند 
انواع محصوالت از جمله گوجــه فرنگى، خيار و توت 
فرنگى را وارد بازار مصرف كنند، اما نوبرانه اين روزهاى 

مزارع جنوب كرمان هندوانه است.
در حالى كه بازارهاى جنوب كرمان و اكثر استان هاى 
كشــور مملــو از هندوانه چابهــار اســت رفته رفته 
هندوانه هــاى جنوب كرمان بخصوص از رودبار جنوب 
در حال وارد شــدن به بازار مصرف است، اما متأسفانه 
بازار توســط محصول هندوانه كاران استان هاى مجاور 
اشباع شده است، اين در حالى است كه هر سال حداقل 
كشاورزانى كه كشت هاى اول را انجام مى دادند، حاشيه 
سود قابل قبولى به خود اختصاص مى دادند، اما در سال 
جارى هر كيلو نوبرانــه اين محصول در رودبار جنوب 
و منطقه جازموريان بيــن 200 تا 400 تومان فروش 

مى رود.
سيد يعقوب موسوى، رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
جنوب كرمان گفت: با توجــه به تغييرات اقليمى در 
زمســتان 96 و افزايش دما، رسيدن محصول گوجه 
فرنگى در اســتان هاى همجوار هرمزگان، سيستان و 
بلوچستان و جنوب استان كرمان همزمان شده است 
و همچنين تعطيالت ايام نوروز باعث شده تقاضا براى 
خريد اين محصول كه عمده آن تهران است كمتر شود.
وى يادآور شــد: انتظار مى رفت، قيمت گوجه فرنگى 
مانند سال قبل باشد، در همين راستا ما به كشاورزان 
توصيه مى كنم در برداشت اين محصول مقدارى دست 
نگه دارند تا مســافران بويژه در پايتخت به شهرهاى 
پرجمعيت خود برگردند و تقاضا به حالت عادى برگردد.

كالف سردرگم 
سد معشوره ميان وعده ها

تسنيم: سد «معشــوره» پشت اما و اگرهاى وزارت 
نيــرو و وعده ها در حالى متوقف  شــده  اســت كه 
فرماندار كوهدشت از شروع عمليات اجرايى اين سد 

در سال 97 خبر مى دهد.
ســد و نيروگاه معشــوره شهرســتان كوهدشــت 
بر روى رودخانه كشكان و ســاختگاه آن در حدود 
يــك كيلومتر پايين تــر از محل تالقى دو شــاخه 

تشكيل دهنده كشكان است.
اعتبار ســد بتنى دو قوسى معشوره در بودجه سال 
90 و در زمان «حبيب اهللا دهمرده» اســتاندار سابق 
لرســتان شــروع شــد و بنا به گفته او قرار بود با 
بهره بردارى از پروژه سد معشوره عالوه بر آبى شدن 
36 هزار هكتار از اراضى كشاورزى براى 12 هزار نفر 

نيز شغل ايجاد شود.
عمليات اجرايى ســد معشــوره كه از مصوبات دور 
سوم سفر هيئت دولت به لرستان است، بنا به گفته 
استاندار سابق لرســتان در حالى آغاز شد كه هنوز 

اين مصوبه براى اجرا ابالغ نشده  بود.
با عمليات اجرايى سد معشوره در سال 90 نيز قرار 
بر اين بود كه در دوران اوج كارى بيش از 500 نفر 
در سايت سد و بيش از 800 نفر در نيروگاه مشغول 
شوند و نيز 250 ميليون مترمكعب از آب تخصيص 
داده  شده اين سد براى مصارف كشاورزى و با هدف 
تبديل حدود 36 هزار هكتار اراضى ديم به آبى و به 
روش آبيارى تحت فشار و كشت گلخانه اى استفاده 
شود. عمليات اجرايى سد معشوره در حالى در سال 
93 در دســتگاه ارتباطى رسانه هاى استان لرستان 
قرار گرفت كه به بهانه نداشــتن توجيه اقتصادى و 
نبود اخذ مجوز ماده 215 ســاخت اين سد در سال 
92 متوقف شــده بود تا در روزهــاى پايانى دولت 
وعده كلنگى ديگرى به پروژه هاى ناتمام لرســتان 

اضافه شود.
توقف ســد معشــوره، هم چنان به عنــوان يكى از 
پروژه هاى تعطيل اســتان لرســتان مطــرح بود تا 
اينكه در فروردين  97 فرماندار كوهدشــت از شروع 
عمليات اجرايى اين ســد در اوايل امسال خبر داده  

است.
نورمحمد فردى بيرانوند مى گويد: سد معشوره يكى 
از مطالبات اصلى مردم كوهدشــت اســت و امسال 
14 ميلياردتومــان اعتبار براى ســاخت اين ســد 
تخصيص داده شده و ضرورت ساخت آن مورد تأييد 
دستگاه هاى مرتبط قرار گرفته  و در اوايل سال 97 

عمليات اجرايى سد معشوره شروع مى شود.

قدس: شيراز ســومين شهرى كه بعد از تهران و 
تبريز نهاد شهردارى در آن تأسيس شد. 

به واســطه  اينكــه آثــارى از دوره هاى مختلف 
تاريخى ساســانيان، زنديه، قاجــار و پهلوى اول 
را در خود جا داده اســت آثــارى كه حرم مطهر 
حضرت شاهچراغ(ع) نگين آن محسوب مى شود 
به عنوان يكــى از پايتخت هاى فرهنگى ايران در 
كنار اصفهان،قزوين و نيشــابور شناخته مى شود؛ 
اما در عين حال مشكالت فرهنگى و نابودى بافت 
تاريخى در سرليست مشكالت اين شهر قرار گرفته 
اســت، به نحوى كه برخــى تدابير غلط مديريت 

شهرى مشهد در ادوار مختلف را تداعى مى كند.

مهجوريت بافت تاريخى 
بافت تاريخى شــيراز يكى از مهم ترين بافت هاى 
تاريخى و شــهرى كشور اســت، اما در سال هاى 
گذشته و با وجود تعيين شدن محدوده آن، مورد 
دست درازى به بهانه هاى مختلف قرار گرفته است. 
نمونــه آن را همين ســال گذشــته، در تخريب 
10خانه تاريخى در گذر سرباغ محله سنگ سياه 
شــيراز مى توان ديد  كه به بهانه ساخت بازارچه 

صنايع دستى تخريب شدند. 
 بزرگ ترين تخريب   بافت تاريخى شــيراز از سال 
93 در محدوده اى بسيار وسيع در قلب اين شهر 
كهن آغاز شــد؛ پس از وقوع اين اتفاقات در بافت 
تاريخــى، پيرو مكاتبات معاون رئيس جمهورى و 
رئيس ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشــگرى با مقام هاى مسئول، هيئتى متشكل 
از مدير كل حراســت، مديــر كل حفظ و احياى 
بناهــا و بافت هــاى تاريخى و نماينــده معاونت 
حقوقى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى عازم شــيراز شدند. اين اقدام سبب 
شد كه تخريب ها در آن زمان متوقف شود؛ اما اين 
توقف دوامى نياورد و بار ديگر به شكلى ديگر اين 
تخريب ها از سر گرفته شد. به طورى كه در سال 94 
سه خانه تاريخى به واسطه فعاليت هاى شهردارى 
براى ساخت بازارچه صنايع دستى از بين رفت. باز 
هم با اعتراض سازمان ميراث فرهنگى ساخت اين 

بازارچه نيمه كاره رها شد. 
بافت تاريخى شــيراز يكى از مهم ترين بافت هاى 
تاريخى و شهرى كشور است كه مساحتى حدود 
360 هكتار دارد و در پايان سال 88 محدوده بافت 
تاريخى شيراز در كنار محدوده هاى بافت تاريخى 
103 شــهر تاريخى به واســطه ماده 115 قانون 

چهارم توسعه تعيين محدوده و ابالغ شد.
نكته جالب توجه آن  اســت، كه عمده اختيارات و 
مسئوليت هاى اجرايى به عهده شهردارى ها بوده 
است و هر بار هم تكه اى از بافت تاريخى از سوى 

اين ارگان ويران مى شود.

طرح تفصيلى شكست خورده
عضو هيئت علمى دانشــگاه آزاد اســالمى شيراز 
گفت: وضع موجود نشــانگر آن اســت كه طرح 

تفصيلى بافت هاى تاريخى شهرى كه براى حفاظت 
از اين بافت ها طراحى شده، شكست خورده است.

طاهره نصر ادامه داد: تا 10 ســال آينده هويتى از 
بافت هاى تاريخى كالنشهرهاى ايران و بخصوص 

شيراز باقى نخواهد ماند. 
وى معتقد است:ديدگاه سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشــگرى نسبت به بافت هاى 
تاريخى نگاهى بافتى نيســت و بــه صورت تك 
دانه اى به تك بناهاى تاريخى موجود در بافت هاى 
قديمى شهرها مى نگرد كه متأسفانه اين موضوع به 

معضلى در كشور تبديل شده است. 
رئيــس گروه معمارى و نايب رئيس كميســيون 
انرژى سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور بيان 
كرد: بافت تاريخى را بايد از بافت فرسوده شهرى 
جدا كرد؛ زيرا قســمت هايى از بافت تاريخى در 
شهرها وجود دارد كه دچار فرسودگى زيادى شده 
به گونه اى كه ديگر قابل احيا كردن نيست و ارزش 
تاريخى نيز ندارد و بايد با تخريب و بهسازى بناهاى 
غير ارزشمند بافت تاريخى كيفيت زندگى مردمى 
را كه در اين مناطق ساكن هستند، بهبود بخشيد. 
وى ادامه داد: بافت شــهرى شامل خيابان،كوچه، 
توده هاى فرهنگى،اقتصادى و... است كه متأسفانه 
اين مــوارد در طرح هاى تفصيلى ديده نشــده و 
تنهــا تك خانه ها و تك بناهــاى تاريخى مدنظر 
قرار گرفته كه اين بزرگ ترين معضلى اســت كه 

شهرهاى بزرگ با آن مواجه هستند. 
نصر گفــت: حريم ها در بافت تاريخى بايد به طور 
دقيق مشخص و حراست از اين حريم ها به لحاظ 
بصرى، فنى و استحفاظى بايد در اولويت كار يگان 

حفاظت بافت هاى تاريخى قرار گيرد. 
وى افــزود:  به عنوان مثال براى حفر يك چاه آب 
در نزديكى بناهاى تاريخى بايد به لحاظ تأسيساتى 
و فنى حريم و ضوابط بررســى و رعايت شــود و 
اگر اينگونه نباشد حفر يك چاه مى تواند خطرات 
بســيارى را براى بناى تاريخى كه در مجاورت آن 

قرار دارد ايجاد كند. 
وى گفت: ساخت هتل، رستوران، فرهنگسرا و هر 
مــكان ديگرى در مجاورت ابنيه تاريخى به كالبد 
بافت تاريخى فشار وارد و موجوديت آن را تهديد 

خواهد كرد كه اين امر نيز بايد رعايت شود. 
نصر اظهار كرد: ساخت هتل آسمان در حريم ارگ 
كريم خان زند شــيراز يكى از اين موارد است كه 
حريــم بصرى اين مجموعه تاريخــى را با تهديد 

جدى مواجه كرده است. 
عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى شيراز بر 
تخريب طبقات اضافه هتل آسمان به گونه اى كه 
ضوابط حريم مجموعه زنديه حفظ شود، تأكيد كرد 
و افزود: ساخت اين هتل در حريم مجموعه زنديه 
كه ســند اين دوره تاريخى است اقدام اشتباهى 
بوده و در دوره اى كه همه دنيا به مجموعه زنديه 
شــيراز با ديد احترام و تجليل مى نگرند متأسفانه 
برخى مسئوالن مربوط اين شهر ارزش واالى اين 

مجموعه را درك نكرده اند. 

حفظ حريم استحفاظى باغات
وى گفت: حريم استحفاظى باغ ها در شهرها بايد به 
طور جد مدنظر باشد و به هيچ وجه مورد معامله 
قرار نگيرد، ضرورى اســت در بولوار چمران شيراز 
نيز حريم استحفاظى باغ هاى چمران و قصردشت 
كه باقى مانده اى از هويت طبيعى اين شهر است 

رعايت شود. 
نصر ادامه داد: بايد به جد از ساخت برج و هتل هاى 
مرتفع در بولوار چمــران جلوگيرى كرد چون با 
ايجاد مجتمع هاى مرتفع در اين محدوده جمعيت 
زيادى به اين منطقه تزريق خواهد شد كه نياز به 
زيرســاخت اوليه زندگى دارند و براى تأمين اين 
زيرساخت ها بايد باغ هاى اين منطقه تخريب تا به 
ســاكنين اين برج ها خدمات الزم داده شود و در 
نتيجــه اين اقدام عمًال بولوار چمران را كه يكى از 
نمادهاى طبيعى شيراز براى جذب گردشگر است، 

نابود خواهد كرد. 
وى اضافه كرد: همچنين باد غالب شــهر شيراز از 
جهت شمال غرب به جنوب شرق است كه باغ هاى 
چمران و قصردشت نيز در جهت شمال غرب قرار 
دارند كه اگر تخريب و ساختمان هاى بلند مرتبه 
در اين منطقه ايجاد شــود عمًال ريه هاى تنفسى 

كالنشهر شيراز مسدود خواهد شد. 
رئيس گــروه تخصصى معمارى ســازمان نظام 
مهندسى ساختمان كشــور اظهار كرد: متأسفانه 
گروهى در سايه در كميسيون مربوط وجود دارد 
كه براحتى تغيير كاربرى در بافت هاى تاريخى و 
باغ هاى قصردشت را مى پذيرند و در نهايت هويت 
تاريخى، فرهنگى و طبيعى اين كالنشهر را نابود 

مى كنند. 
وى با اشــاره به اينكه در حــال حاضر حدود 50 
درصد از هويت كالنشــهر شيراز و ساير شهرهاى 
بزرگ ايران نابود شده است، گفت: معضلى بزرگ تر 
نيز به نام كميسيون ماده 100 شهردارى ها وجود 
دارد كــه متخلفين تخلف و تنهــا جريمه آن را 
پرداخت مى كنند و متأســفانه در اين كميسيون 
قانون خريد و فروش حاكم است و در نتيجه هويت 

شهرها نابود مى شود. 

الزام به حفظ هويت تاريخى
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى فارس 
گفت: هويت تاريخى و مزيت هاى زيست محيطى 
شهرهاى استان فارس بويژه شهر شيراز بايد حفظ 

شده و ارتقا يابد. 
عنايت اله رحيمى اظهار داشت: به همين منظور 
از دســتگاه هاى متولى در امــر ميراث فرهنگى و 
تاريخى و محيط زيســت و شــهردارى ها و راه و 
شهرسازى موكداً مى خواهم كه در زمينه حفاظت، 
حراســت و ارتقاى اين ســرمايه هاى استان فعال 

باشند.
وى اماكن تاريخى و مذهبى و باغات بويژه باغات 
قصرالدشت شيراز را يكى از ظرفيت ها و مزيت هاى 
كالن شــهر شــيراز در جهت رونــق اقتصادى و 
توسعه پايدار شهر شيراز اعالم كرد و به طور ويژه 
از اداره كل ميراث فرهنگى و شــهردارى شيراز و 
راه و شهرســازى خواست با هرگونه دست اندازى 
و سود جويى افراد جهت تخريب سرمايه هاى شهر 

برخورد كنند.
وى مباحــث مطرح شــده در ارتباط بــا باغات 
قصرالدشــت را مورد تأكيد قــرار داد و حفاظت 
و حراســت از اين سرمايه هاى شهر شــيراز را از 
اولويت هاى كارى مديريت ارشــد استان اعالم و 
تخريب باغى در محدوده خيابان همت و عظيم را 
غير قابل قبول اعالم نمود و تأكيد كرد: از شهردارى 
شــيراز و راه و شهرســازى باتوجه به وظايفى كه 
قانون گــذار به آنان محول نموده و براســاس دارا 
بودن عوامل اجرايى خواسته شده است كه موضوع 
را پيگيرى و با هرگونه عمل خالف قانون و ضوابط 

و مقررات، برخورد كنند.

آيا تجربه هاى تلخ مشهد تكرار مى شود؟

هويت تاريخى شيراز در معرض تخريب
��ر��ر
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  كنگره شعر اهل بيت

در شهر وحدت، تربت جام
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.......همين صفحه 

نماينده شهرستان چناران در شوراى 
اسالمى به قدس خبر داد

پروژه متروى 
مشهد- گلبهار در 
ايستگاه فراموشى

تربت جام: امام جمعه تربت جام گفت: كنگره ملى شعر اهل 
بيت(ع) با حضور مقامات كشــورى، اســتانى، فرهيختگان و 
شاعران روز 13 ارديبهشت در تاالر جامى شهرستان تربت جام 
برگزار مى شود.حجت االسالم جواد طاهرى در جلسه شوراى 
فرهنگ عمومى شهرستان تربت جام افزود: يكى از ظرفيت هاى 
مهم تربت جام شعر و شاعرى، عرفان، وحدت، محبت به اهل 
بيت(ع) و انسجام است و همه بايد بيشتر وقت بگذارند تا كنگره 

به نحو مطلوب و شايسته برگزار گردد...

فاطمه معتمدى  نماينده شهرســتان چناران در شــوراى 
اسالمى خراسان رضوى يكى از مشكالت باغداران روستاهايى 

مانند دولت آباد، كاهو ...

گفت وگو با استاد 
عليرضا نفتى،مدرس و نقاش

آثارهنرمندان را 
درسال حمايت 

ازكاالى ملى، 
جدى بگيريم

قدس:  استاد «عليرضا نفتى» متولد 1331 در تربت 
حيدريه يكى از هنرمندانى است كه حرفه او نقاشى 
اســت. وى كه ساكن مشهد اســت در گفت و گو با 
خبرنگار ما از ورودش به عرصه هنر و ماندگارى او در 
اين فضاى پرفراز و نشــيب مى گويد: از دوره ابتدايى 
نقاشى برايم لذت بخش بود.هنگامى كه معلم نقاشى 
با حركت خطوط اشــكال را طراحى مى كرد، برايم 
اين هنر همــه زندگى و حرفه ســال هاى متمادى 
زندگى من شــد.اين هنرمند نقاش مى افزايد: ديپلم 
دوران قديم هستم و تكنيك كارمن نقاشى با رنگ و 
روغن و ســبك رئاليسم است. پس از دوران دبستان 
كــم كم طراحــى را به صورت جــدى آموختم و از 
محضر اســتادان زيادى بهره بردم، اما آموزش جدى 
و مؤثر توســط اســتادان خوبم على سيران وخسرو 

.......صفحه 3 رضايى صورت گرفت...
.......صفحه 4



 آخر هفته خوزستان بارانى است

اهواز: اداره  كل هواشناســى خوزســتان از آغاز باران و 
تندبــاد و احتمال وقوع گرد و غبارهــاى محلى در اكثر 

مناطق استان خوزستان از روز سه شنبه خبر داد.
با توجه به پيش بينى اداره كل هواشناسى خوزستان آمده 
اســت: «در تراز ميانى جو از اواسط سه شنبه جارى لغايت 
اواســط روز جمعه خط ناپايدار با همراهى كم فشار سطح 
زمين سبب افزايش ابر، بتدريج رگبار و باران و رعد و برق 
و وزش باد قابل مالحظه و تندبادهاى لحظه اى با احتمال 
برخاســتن گرد و غبارهاى محلى در اكثر مناطق استان 

خوزستان خواهد شد».
بيشترين فعاليت سيستم مذكور طى روزهاى چهارشنبه 

و پنجشنبه پيش بينى مى شود.

 نياز سيستان و بلوچستان
 به روزانه 350 واحد خون

زاهدان:  مديركل انتقال خون سيســتان و بلوچســتان 
گفــت: روزانه 350 واحد خــون و فرآورده هاى خونى در 

استان مورد نياز است.
ســهيال خســروى افزود: 2 هزار و 900 بيمار تاالسمى، 
760 بيمار داراى اختالل نادر خون ريزى دهنده، بيماران 
دياليزى، حوادث و ســوانح در استان نيازمند اهداى خون 

هستند.
 مديركل انتقال خون سيســتان و بلوچستان تصريح كرد: 
يكى از مشــكالتى كه در حوزه اهداى خــون با آن روبه 
رو هســتيم، تمايل كمتر بانوان به اهداى خون است چرا 
كه در 17 روز ابتدايى امســال از مجموع 2031 نفر اهدا 

كننده خون فقط 99 نفر آنان بانوان بودند.
خسروى بيان كرد: بسيارى از بيماران نيازمند به خون در 
بيمارستان ها چشم انتظار يارى مردم استان براى اهداى 
خون هستند، اين در حالى است كه فرآورده هاى خونى را 
نمى توان به مدت طوالنى نگهدارى كرد. حداقل 18 سال 
و حداكثر 65 سال سن و داشتن حداقل 50 كيلوگرم وزن 

از جمله شرايط اهداى خون سالم است.
وى همچنين به ميزان خون گيرى در ايام نوروز در استان 
اشــاره كرد و افزود: 2031 نفر از مردم اســتان در نوروز 

خون اهدا كردند.

 امدادرسانى هالل احمر يزد
 به 112 حادثه در نوروز

 مديرعامل جمعيت هالل احمر يزد گفت: در ايام 
نوروز 112 مورد حادثه ايجاد شــد كه 31 مورد 
حوادث جــاده اى، 75 مورد خدمات حضــورى، دو مورد 
خدمــات مناســبتى، دو مــورد ريــزش آوار و دو مورد 

كوهستان بود كه هالل احمر به امداد و نجات پرداخت.
محسن حرازى زاده يزدى افزود: مجموع حوادث جاده اى 
84 نفر و نجات يافتگان 18 نفر و متأسفانه تلفات فوتى ها 
در پنج، 6 روز اول ســال نسبت به ســال گذشته خيلى 
بيشــتربود و در مجمــوع در اين ايــام 466 نفر نيروى 
عملياتى به كار گرفته شد و 47 مورد آمبوالنس اعزام شد 

و خوشبختانه موردى براى امداد هوايى نداشتيم.

 50 قطعه فالمينگو به تاالب هاى 
رشت آمدند

قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان 
رشــت گفت: تعداد 50 قطعه فالمينگو در اســتخرهاى 

كشت و صنعت و دامپرورى سفيدرود فرود آمدند.
اصغر خودكار افزود: مأموران يگان حفاظت محيط زيست 
اين اداره به امر حفاظت از گونه هاى زيبا و حمايت شــده 
با گشت هاى مداوم و آگاهى بخشــى به بازديدكنندگان 

مشغول هستند.
وى تصريح كرد: فالمينگو از پرندگان حمايت شده بوده و 
تحت حمايت و حفاظت جهانى قراردارد، شكار اين پرنده 

ممنوع است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت شهرســتان رشــت 
خاطرنشان كرد: مبلغ 12 ميليون ريال ضرر و زيان براى 

متخلفين شكار اين حيوان تعيين شده است.

براساس ادعاى توليدكنندگان

كام زنبورداران زنجان با حمايت مسئوالن شيرين مى شود
��ر

 قدس  بنا بر گفته معاون بهبود توليدات 
دامى ســازمان جهاد كشاورزى استان زنجان 
اين اســتان ســاالنه افزون بر 934 تن عسل 
توليد مى كند كه پتانسيل قابل توجهى براى 
ســرمايه گذارى و كمك به معيشــت مردم 

محلى محسوب مى شود.
توليــد عســل در اســتان زنجــان يكى از 
ظرفيت هــاى اقتصادى و بالفعل اســت كه 
البته مشــكالت ريز و درشــتى نيز بر سر راه 
توليدكنندگان از جمله حمايت و دستيابى به 

بازار هاى خارجى و صادرات وجود دارد.

 مشكالت پيش روى توليد
يكى از توليدكنندگان كه كندو هاى خود را در 
منطقه «چورزق طارم» مستقر كرده است، بيان 
مى كند: در حال حاضر ما به لحاظ تأمين دارو 

براى زنبورها با مشكل روبه رو هستيم.
محمدى مى افزايد: در چند ســال  گذشته، 
داروها توســط اداره كشــاورزى تهيه و در 
اختيار كندو داران گذاشــته مى شد و اين 
طريق براى ما راحت بود و با قيمت مناسبى 
نيز دريافــت مى كرديم، ولى در حال حاضر 
داروهايى به بخش خصوصى داده شــده و 

كيفيت مناسبى ندارند.
محمدى با بيان اينكــه در حال حاضر 150 
كندو دارم و از توليد خود راضى هستم، ادامه 
مى دهد: اين در حالى است حمايت مناسبى از 

زنبورداران انجام نمى شود.
وى تصريــح مى كند: بانك ها نيــز در ارائه 
تســهيالت بسيار سخت گير هستند و تا به 
امروز نتوانســتم از تسهيالت بانكى استفاده 

كنم.
اين كارآفرين زنجانى با اشاره به اينكه ميزان 
توليدات ما در ســال نزديك به يك تن است، 
مى افزايد: اگر حمايت ها افزايش يابد، قطعاً در 

توليدات ما نيز تأثير مى گذارد.
وى با بيان اينكه در بحث صادرات نيز نتوانستم 
وارد شــوم و اين امر به دليل دوندگى ها زياد 
برمى گردد كه اين امر باعث شده كمتر افرادى 
در بخش صادرات فعاليت داشــته باشــند، 
مى گويد: در اين كار نيز افرادى هستند سوء 
اســتفاده مى كنند و با توليد و عرضه عســل 
تقلبى به اين صنعــت ضربه مى زنند كه بايد 

مسئوالن در اين راستا وارد شوند.

 نيازمند حمايت
وى با اشاره به اينكه سال گذشته وضعيت به 
لحاظ آب هوايى براى زنبورداران مناسب بود 

و امسال دماى هوا براى زنبورداران خسارتى 
نداشــت، توضيح مى دهد: توســعه صنعت 
زنبوردارى در اســتان نياز به حمايت دارد و 
زمينه توســعه اين صنعت در استان زنجان 

بسيار مناسب است.
وى با گاليه از فعاليت بسيارى افراد در قالب 
توليد كننده، بيان مى كند: بسيارى از افراد كه 
خود را توليد كننده مى دانند، اما محصوالت 
مناســبى ارايه نكرده و ايــن موضوع نيازمند 

نظارت بيشتر است.
محمدى با اشــاره به نبود نظارت بهداشــت 
در عرضه عســل تقلبى و دســت ساز توسط 
دستفروشــان مى گويد: عســلى كه توسط 
دستفروشــان عرضه مى شــود، ضايعات قند 

است كه به صورت دست ساز توليد مى شود.
وى ادامه مى دهد: عسلى كه در بازار به قيمت 
ارزان در حدود 18 هزار تومان عرضه مى شود، 
دست ســاز است و هيچ زنبورى در توليد آن 

دخالت ندارد.
كارآفرين زنجانى بيان مى كند: در توليد عسل 
طبيعى بايد زنبورداران مهارت داشته باشند 
كه داروهايى كه مصرف مى شــود، وارد عسل 
نشــود و در صورتى كه به ايــن امر توجهى 
نشود، عســل توليد شده، سمى است و سالم 

نخواهد بود.
وى با تأكيد بر توجه و حمايت مســئوالن از 

زنبورداران در اســتان زنجان يادآور مى شود: 
متأسفانه بســيارى از موم هايى كه با قيمت 
پايين در بازار عرضه مى شود از پارافين توليد 
شده و موم واقعى نيستند و سالمتى انسان را 
به مخاطره مى اندازد و همه اين موضوعات بايد 
با نظارت و توجه بيشترى از طرف مسئوالن 

پيگيرى شود.

 اشتغال 4000 نفرى 
معاون بهبود توليدات دامى جهاد كشــاورزى 
استان زنجان با بيان اينكه زنبوردارى دراستان 
زنجان هم اكنون منبع درآمد 4000 نفر را به 
صورت مستقيم در 2170 زنبورستان فراهم 
كرده اســت، بيان مى كند: سال گذشته 934 
تن عسل استحصال شد كه در مقايسه با مدت 
مشابه خود به ميزان 579 تن از افزايش قابل 

توجهى برخوردار بود.
رســتمخانى اظهــار مى كنــد: تعــداد 96 
هزارو582 كلنى زنبور عســل در اســتان 
زنجان وجود دارد كه گونه هاى «مدا»، بومى 
و «كارنيوال» ازنژادهاى اصلى زنبورعسل در 

استان زنجان هستند.
وى با اشاره به اين موضوع كه عسل توليدى 
دراســتان زنجان عالوه برمصــرف درزنجان 
تهران، همدان  اســتان هاى همجوارنظير  به 
و كردســتان هم ارســال مى شــود، يادآور 

مى شــود: ازسال گذشــته براى نخستين بار 
دركشــور 6 نظام توليد خوشه اى زنبوردارى 
در اســتان زنجان تشــكيل شــد كه در اين 
خوشــه ها 78 هزار كلنى زنبور دارى و 700 

زنبوردارساماندهى شده اند.
معاون بهبود توليدات دامى جهاد كشاورزى 
هدف ازراه اندازى اين طرح، كاهش قيمت 
تمام شــده محصول از مزرعه تا ســفره و 
ايجاد اشــتغال پايدار و تداوم توليد عنوان 
كرده و ادامه مى دهد: درنظام خوشه اى همه 
فعاليت هاى توليدى يــك بخش از ابتدا تا 
مراحــل پايانى و توزيع مــورد حمايت قرار 
مى گيــرد و توليدكننده مشــكلى درعرضه 

نخواهد داشت.
وى با بيان اينكه اين خوشــه ها تنها با هدف 
حمايت از توليد كنندگان تشكيل شده است، 
يادآور مى شود: اين خوشه ها در شهرستان هاى 
زنجان، سلطانيه، ماهنشان، ايجرود و خدابنده 

راه اندازى شده است.
وى اذعــان مى كند: در اســتان زنجان هم 
اكنون 12 نظام توليد خوشــه اى در حوزه 
كشــاورزى ايجاد شــده اســت كه 6 مورد 
درتوليــد عســل و بقيــه خوشــه ها نيزدر 
بخش هاى مرغ گوشتى بوقلمون، شيرخام، 
زينتى،گياهان  پرندگان  گوســفند،  گوشت 

دارويى و توليد قارچ فعاليت دارند.

 برنامه مديريت پايدار 
در جنگل هاى زاگرس اجرا مى شود

شيراز: مشــاور ســازمان ملل متحد در امور جنگل ها و 
تغييــر اقليم گفت: برنامه مديريــت پايدار در جنگل هاى 

زاگرس با مشاركت اين سازمان در ايران اجرا مى شود.
پرفســور يورگن بالذر يكشــنبه در بازديد از جنگل هاى 
منطقه دشت برم كازرون در استان فارس افزود: در ايران 
فعاليت هــاى خوبى براى مقابله با خشــكيدگى جنگل ها 
بويــژه در منطقه زاگرس صــورت گرفته و يكى از اهداف 
ما كمك به اين كشور براى تهيه و اجراى برنامه مديريت 

پايدار در جنگل هاى زاگرس است.
وى اظهار كرد: شــبيه خشكيدگى درختان منطقه دشت 
برم در برخى از كشــورها نيز مشاهده شده است، اما براى 
مقابله با آن بايد در گام نخســت علــت اصلى اين پديده 
شناسايى و در مرحله بعد براى مبارزه با آن تصميم گيرى 

شود.
اين اســتاد رشته جنگلبانى دانشــگاه برن كشور سوئيس 
ادامــه داد: از جملــه علت هاى اين خشكســالى مى تواند 
مسئله تغيير اقليم، پير شــدن درختان و يا بهره بردارى 

بى رويه از مناطق جنگلى باشد.

 احتمال خصوصى سازى ذوب آهن 
در سال جديد وجود دارد

مديرعامل شــركت ذوب آهن اصفهان از احتمال   
خصوصى ســازى ذوب آهن در سال جديد خبر 
داد و گفت: اين خصوصى ســازى تغيير و تحوالت مثبتى 

در ذوب آهن ايجاد خواهد كرد. 
احمدصادقى افزود: ذوب آهن ســال گذشــته با افزايش 
كيفيت، تنوع توليد و دريافت اســتاندارد بين المللى كرز 
كه سطح استاندارد بسيار بااليى است و كمتر فوالدسازان 
دنيا موفق به اخذ آن شده اند، توانست به سوددهى برسد.
وى بــا بيان اينكه صــادرات ذوب آهن از ســال 70 كه 
ركورد يك ميليون و 70 هزار تن را داشــت، سال گذشته 
از يــك ميليون و 100 هزار تن فراتــر رفت، گفت: ديگر 
موفقيت هاى ســال گذشته اين شــركت توليد ريل ملى، 
توليد تيرآهن هــاى بال پهن و موفقيت هــاى حاصله در 
طرح هــاى PCI  و...  بود كه در ســال جديــد توليد را 

افزايش خواهيم داد.

 صيادان متخلف بوشهرى
 محكوم به پاك سازى ساحل شدند

بوشهر: مديــركل حفاظت محيط زيســت استان بوشهر 
گفت: قاضى دوســتدار محيط زيست، دو صياد متخلف را 
به پاك ســازى نوار ساحلى اين شــهر و پرداخت جريمه 

نقدى محكوم كرد.
حســين دلشــب در جمع خبرنگاران افزود: اين صيادان 
متخلــف به جرم صيــد غيرمجاز از خليج فارس توســط 
ماموران يگان حفاظت اداره كل حفاظت محيط زيســت 

دستگير و به مراجع قانونى تحويل شده بودند.
وى بيان كرد: قاضى حامى محيط زيســت با توجه به ميزان 
قابل توجه آسيب وارد شده به چرخه حيات دريا بر اثر انجام 
صيد غير مجاز توسط اين دو صياد متخلف آنان را مكلف كرد 
كه به مدت ســه ماه در روزهاى جمعه با هماهنگى نيروى 
انتظامى و كالنترى تحــت نظارت مأموران اجرايى حفاظت 
محيط زيســت استان نوار ساحلى از ميدان شهيد رئيسعلى 

دلوارى تا گمرك شهر بوشهر را پاك سازى كنند.
دلشب ادامه داد: همچنين اين صيادان متخلف به پرداخت 

200 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شدند.
وى يادآورشد: اين قاضى هدف از صدور اين حكم را فرهنگ 
سازى و تأكيد بر رعايت همه مسائل مرتبط با محيط زيست 
عنوان و مردم را به رعايت اصول و قوانين مربوط به حفاظت 

محيط زيست دعوت كرد.

 ساخت 500 واحد مسكونى
 با مشاركت بنياد مسكن در قزوين

  رئيس اداره بهره ورى اقتصادى موقوفات و بقاع 
متبركه استان قزوين گفت: 550 واحد مسكونى 
در جنب آستان مقدس امامزاده حسين(ع) و شهر اقباليه 
با مشاركت و سرمايه گذارى بنياد مسكن و زمين موقوفى 

ساخته مى شود. 
حســن تقى پور در خصوص بازســازى موقوفــات و بقاع 
متبركه سال گذشته اظهار داشت: براساس پيش بينى هاى 
انجام شــده در اين مدت، بازسازى و مرمت 11 هزار متر 
مربع از امامزاده هاى استان قزوين، تكميل و بازسازى 260 
متر مربع از ســرويس هاى بهداشــتى در 15 بقعه، توسعه 
و مقاوم و نوســازى 1403 مورد از امامزاده هاى اســتان، 
اجراى طرح جامــع براى پنج امامــزاده و تكميل 3200 
متر مربع از فعاليت هاى نيمه تمام در هشت امامزاده، نگه 
دارى و تعميــر و مرمت 10 هزار متر از موقوفات از جمله 

فعاليت هاى انجام شده در سال گذشته بوده است.
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تسنيم  يكــى از راه هاى مقابله با كمبود منابع آب و 
بحران كم آبى در استان اصفهان كشت گلخانه اى با ميزان 
چند برابرى توليد و كاهش قابل توجه مصرف آب است. 

در 50 سال گذشــته بدون توجه به زيان وارده از جمله 
خشك شدن قنات ها، نشست زمين، افت كمى و كيفى 
منابع آب و خشــكى تاالب  ها، افزايش جابه جايى و كف 
شكنى چاه ها، از آب سفره هاى زيرزمينى بدون حساب 
و كتاب برداشت شده و استفاده بى رويه از آب زيرزمينى 
سبب شده بسيارى از قنات هاى روستايى خشك و زمينه 
مهاجرت مردم به شهرها فراهم شود و مشكالت اقتصادى، 
اجتماعى، سياسى و امنيتى و كمبود توليدات كشاورزى را 

به همراه داشته باشد.
اســتان اصفهان يكى از مراكز اقتصادى و از قطب هاى 
صنعت كشــاورزى كشور اســت كه با دارا بودن شرايط 
اقليمى متنوع و قابليت هاى بالقوه منابع طبيعى و منابع 
انسانى تجهيز شــده، به عنوان يكى از استان هاى مهم 
كشور در زمينه توليد محصوالت كشاورزى و گلخانه اى 

است.
هم اكنون استان اصفهان بحرانى ترين منابع آبى زيرزمينى 
كشور را دارد به طورى كه افت سطح آب هاى زيرزمينى 
برخى دشت هاى اصفهان تا 1/5متر رسيده و از مجموع 35 
دشت اصفهان، توسعه بهره بردارى منابع آب زيرزمينى در 

26 دشت اين استان ممنوع است.
عالوه بر اين ساالنه وارد آمدن خسارت هاى ميلياردى به 
كشاورزان بر اثر خشكسالى، عدم بارندگى هاى مناسب و 
آسيب رســانى به محصوالت و غيره همه و همه موجب 
شده تا كشت گلخانه اى شيوه اى نسبتاً مطمئن براى كشت 

محسوب شود.
استان اصفهان با سطح زير كشت محصوالت گلخانه اى 
شامل سبزى، صيفى و گل و گياه زينتى برابر 1600 هكتار 
و ميزان توليد ســاليانه سبزى و صيفى گلخانه اى در اين 
استان افزون بر 235 هزار تن بوده كه بر اين اساس رتبه 

دوم كشورى را به خود اختصاص داده است.

 افزايش بهره ورى مصرف آب با كشت گلخانه اى
رئيس كميسيون كشاورزى و صنايع تبديلى اتاق بازرگانى 
اصفهان گفت: توليد كشــت گلخانه اى ســبب افزايش 
بهره ورى مصرف آب و افزايش توليد محصوالت كشاورزى 

مى شود.
مصطفى حجه فروش اظهار داشــت: با سودآور بودن اين 
بخش، توليدات گلخانه اى بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا 
چنين توليداتى به توسعه اقتصادى استان كمك كرده و 

سبب رشد اقتصادى مى شود.
وى پيرامون اينكه بخش كشــاورزى براى اشــتغال زايى 
بهترين و كم هزينه ترين بخش براى دولت است، افزود: به 
جاى هزينه هاى گزاف براى اشتغال زايى در بخش صنعت 
و پيامدهاى آاليندگى آن مى توان در بخش كشاورزى با 

حداقل هزينه و حفظ محيط زيست اشتغال زايى كرد.
وى بيان كرد: اصفهان داراى ظرفيت بسيارى در توليد و 
صادرات گل و گياه بوده كه مى تواند نقش مهمى در توسعه 

صادرات استان داشته باشد.
وى افــزود: اصفهان پديــده اى خاص در 
صنعت كشاورزى است و در تاريخ كشاورزى 
ايران داراى ريشه و فرهنگ است، توليد و 
تراكم كشت در اصفهان همواره جالب توجه 
بوده كه امروزه قابليت فروش صادرات دانش 
كشاورزى را دارد، زيرا دانشگاه ها و نهادهاى 
تحقيقاتى بسيار خوبى در اين شهر وجود 

دارد كه بايد از آن ها استفاده كرد.

 رتبه دوم اصفهان در توليد 
محصوالت گلخانه اى كشور

مدير امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى 
استان اصفهان نيز گفت: سطح زير كشت 
محصوالت گلخانه اى شامل سبزى و صيفى 
و گل و گياه زينتى استان برابر 1600 هكتار 

و ميزان توليد ســاليانه سبزى و صيفى گلخانه اى استان 
بيش از 235 هزار تن بوده كه اصفهان رتبه دوم كشورى را 

به خود اختصاص داده است.
احمدرضا رئيس زاده با اشــاره به بحران كم آبى در مركز 
كشور بويژه اســتان اصفهان اظهار داشــت: در موضوع 
صرفه جويى آب در كشاورزى، شاخص هاى مختلفى مطرح 
مى شود كه مهم ترين آن ها تبيين الگوى كشت و جايگزين 
كردن كشت هايى با نياز آبى كم و نيز توسعه كشت و كار 

گلخانه اى است.
مدير امور باغبانى سازمان جهاد كشاورزى استان اصفهان 
افزود: كشت هاى پرمصرف مانند سبزى و صيفى را بايد از 
فضاى سبز باز به گلخانه ها انتقال داد زيرا مصرف آب در 
گلخانه ها يك ششــم تا يك دهم كمتر از مصرف آب در 

فضاى باز است.

 مصرف يك دهم آب
مديــر هماهنگى و ترويج جهاد كشــاورزى اصفهان با 
اشــاره به اهميت كشــت گلخانه اى در استان اصفهان 

گفــت: در فضــاى بــاز 20 تن 
محصول برداشــت مى شود و در 
فضاى بسته گلخانه 200 تن در 
هكتــار با مصــرف آب يك دهم 

محصوالت به دست مى آيند.
بيان  بــا  افالكــى  محمودرضــا 
اينكــه 20 درصد از جمعيت 80 
ميليونى كشــور را روســتاييان 
تشــكيل مى دهند، اظهار داشت: 
800 هــزار نفــر از جمعيــت 5 
ميليون و 200 هزار نفرى استان 
اصفهان روستاييان هستند كه از 
اين جمعيت 175 هزار بهره بردار 

كشاورزى هستند.
وى با بيان اينكــه 6 ميليون تن 
ماحصل  كشــاورزى  محصوالت 
دست رنج كشــاورزان بهره بردار اســت، افزود: استان 
اصفهان 6 درصد از توليد كشــور را به خود اختصاص 

داده است.
وى بيان كرد: كشاورزى در گذشته تنها توليد محصول 
بــود و امــروز توليد محصــوالت خوب و بــا كيفيت 
در كشــاورزى هدف اســت و در اين راســتا در حوزه 
دامپرورى و كشــت گلخانه اى برنامه هــا و طرح هايى 

پايه گذارى شده است.
وى با بيان اينكه روستائيان در تأمين غذاى مردم نقش 
اساسى دارند، گفت: آب يكى از حياتى ترين دغدغه هاى 
كشاورزان و روستائيان است و بايد در عرصه كشاورزى 

از آب به نحو مطلوب استفاده كنيم.
افالكى اظهار داشــت: كمبود و كاهش تدريجى منابع 
آب با كيفيت مناسب از مهم ترين عوامل محدود كننده 
توليدات كشاورزى در ايران اســت، از اين رو استفاده 
بهينه از منابــع آب و افزايش راندمــان مصرف آن از 
ضروريات بخش كشــاورزى محسوب مى شود و كشت 

گلخانه اى تأثير بسزايى در افزايش اين راندمان دارد.

تغيير الگوى كشت تنها راه حل خروج از بحران آب است

كشت گلخانه اى مرهمى بر زخم هاى كشاورزان نصف  جهان 

يكى از راه هاى 
مقابله با كمبود 

منابع آب و بحران 
كم آبى در استان 

اصفهان كشت 
گلخانه اى با ميزان 
چند برابرى توليد 

و كاهش قابل توجه 
مصرف آب است 

بــرش
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  كنگره شعر اهل بيت 
در شهر وحدت، تربت جام

امام جمعه تربت جام گفت: كنگره ملى شــعر اهل بيت(ع) با 
حضور مقامات كشورى، استانى، فرهيختگان و شاعران روز 13 
ارد يبهشت د ر تاالر جامى شهرستان تربت جام برگزار مى شود . 
حجت االسالم جواد  طاهرى د ر جلسه شوراى فرهنگ عمومى 
شهرستان تربت جام افزود : يكى از ظرفيت هاى مهم تربت جام 
شعر و شاعرى، عرفان، وحد ت، محبت به اهل بيت(ع) و انسجام 
است و همه بايد  بيشتر وقت بگذارند  تا كنگره به نحو مطلوب و 
شايسته برگزار گرد د . وى با اشاره به راه هاى مقابله با آسيب هاى 
اجتماعى گفت: با همكارى شوراى اسالمى، شهرد ارى و آموزش 
و پــرورش آيات و روايات پيرامون مهارت هاى ســبك زند گى 
اسالمى د رسطح شهر د يوار نويسى انجام گرفت. امام جمعه تربت 
جام با اشاره به اينكه اين شهرستان به عنوان پايتخت وحد ت د ر 
كشــور مطرح است، بيان د اشت: مد يران و بزرگان شيعه و اهل 
سنت براى تأسيس شبكه ملى با نام وحد ت برنامه ريزى   و موانع 

را هم برطرف كنند .

 نامزد هاى چهره سال هنر انقالب 
 معرفى شد  ند 

تهران: سرپرســت معاونت هنرى حــوزه هنرى گفت: هفته 
هنر انقالب اســالمى از روز بيستم تا بيست وهفتم فرورد ين ماه 
برگزار مى شــود  و د ر اين بــازه زمانى برنامه مفصل و خوبى د ر 
نظر گرفته شــد ه اســت كه مهم ترين آن ها معرفى چهره هنر 
انقالب اسالمى د ر مراسم اختتاميه است. سيد  مسعود  شجاعى 
طباطبايى با بيان اينكه مهم ترين بخش از برنامه هاى هفته هنر 
انقالب معرفى چهره سال است، افزود : نامزد هاى امسال به ترتيب 
حروف الفبا آقاى «حميد  حسام» نويسند ه كتاب وقتى مهتاب 
گم شد  نويســند ه خاطرات شهيد  خوش لفظ با بيش از 20 بار 
تجد يد  چاپ و كتاب هاى آب هرگز نمى ميرد  و خد احافظ ساالر؛ 
«محمد رضا د وست محمد ى» هنرمند  نام آشنا د ر عرصه گرافيك، 
«حسن روح االمين» از هنرمند ان عرصه تجسمى، هنرمند  نقاش 
و گرافيست براى خلق اثر شهيد  محسن حججى، «محمد حسين 
مهد ويان» كارگرد ان ماجراى نيمروز با رويكرد  و ساختى متفاوت، 
«مهد ى نقويان» مستند ساز براى ساخت مستند  ارثيه پد رى به 
عنوان نامزد  انتخاب شــد ه اند  كه از اين ميان يك نفر به عنوان 

چهره شاخص هنر انقالب اسالمى معرفى مى شود .

 كوزه 3200 ساله د ر «اشنويه» 
كشف شد 

ايرنا: رئيس اد اره ميراث فرهنگى، صنايع د ستى و گرد شگرى 
شهرستان اشنويه از توابع آذربايجان غربى گفت: كوزه تاريخى 
3200 ساله مربوط به عصر آهن 2 د ر روستاى «حسن نوران» 

اين شهرستان كشف شد .
موســى خضرى اظهار كرد : اين كوزه توسط اعضاى شوراى 

اسالمى اين روستا به ميراث فرهنگى تحويل د اد ه شد . 
وى با اشاره به اينكه اين كوزه با جابه جايى يك سنگ بزرگ 
د ر د اخل روستا توسط اهالى كشف شد ه بود ، افزود : عصر آهن 
2 از 1200 سال قبل از ميالد  آغاز شد ه و تا 800 سال قبل 
از ميالد  اد امه يافته و پس از آن د وره آهن 3 آغاز شد ه است. 
شهرستان اشنويه كه به بهشت باستان شناسان معروف بود ه، 

د اراى بيش از 105 اثر ثبت شد ه ملى است. 
اشنويه همان شهر تاريخى سرسبزى است كه د ر سفرنامه هاى 
مستشرقين و جهانگرد ان اد وار پيشين از آن به عنوان قصبه اى 

با د رختان و باغ هاى فراوان ياد  شد ه است. 

  بازد يد  60 هزار گرد شگر از د ره 
«شيرز» كوهد شت

تسنيم: فرماند ار كوهد شــت گفت: 60 هزار گرد شگر ايام 
نوروز از د ره «شيرز» كوهد شت بازد يد  كرد ند . 

فرد ى بيرانوند ، فرماند ار كوهد شت افزود 60 هزار گرد شگر از 
د ره «شيرز» بازد يد  كرد ند  كه بازد يد  اين گرد شگران زباله هايى 
را نيز به طبيعت آن تحميل كرد ه است. انباشت پسماند ها پنج 
ســازمان مرد م نهاد  كوهد شت را برآن د اشت تا د ر يك اقد ام 

نماد ين طبيعت اين اثر ملى كوهد شت را پاكسازى كنند .
پنج ســازمان مرد م نهاد  جنگل ياران، آواى ارد يبهشت، آواى 
باران، آب وخاك، هنــارس و انجمن كوهنورد ى هنجس د ر 
شهرستان كوهد شت منطقه تفريحى و گرد شگرى شيرز را 

پاكسازى كرد ند .
د ره باستانى «شيرز» د ر 50 كيلومترى شمال كوهد شت و بر 
ســر راه رود خانه سيمره واقع شد ه است. اين جاذبه طبيعى، 
تاريخى و فرهنگى د ر جلسه شوراى ثبت و تعيين حريم آثار 
تاريخى د ر تاريخ 26 آذر 93 د ر فهرست آثار طبيعى كشور 

به ثبت ملى رسيد ه  است.
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نيمى از جمعيت 
400 هزارنفرى 

سيستان تحت 
پوشش نهادهاى 

حمايتى هستند

بــرش

نيم نگاه

قدس: مردم سيستان و بلوچستان كه پيشه اصلى 
آن ها كشاورزى و دامدارى است حال به دليل كاهش 
بارش ها و بويژه خشكيدگى هامون و عدم رها سازى 
آب در هيرمند همان اندك داشته خود را در مزارع از 
دست داده اند و هر روز بر دامنه بيكارى آن ها افزوده 

مى شود.
جوانان سيستانى كه به دليل نبود اشتغال در مزارع 
اميد خود را بــه بازارچه هاى مرزى دوختند، اما بنا 
بر اظهارات فرماندار هيرمند بــه دليل برخوردها و 
رفتارهاى سليقه اى هنوز نتوانستند از اين محل نيز 

لقمه نانى براى خانواده فراهم كنند.
متأسفانه كشاورزى در سيستان فلج شده است و اين 
خسارت به دو بخش تقسيم مى شود؛ بخشى مربوط 
به كشــاورزانى است كه به دليل نبود آب كشاورزى 
نكردند و بخش دوم به كشاورزانى اختصاص دارد كه 
با رهاسازى يك نوبت حقابه، كشاورزى كردند و به 
دليل عدم رهاسازى حقابه رودخانه هيرمند توسط 

افغانستان متضرر شدند.

 فرصتى كه مهيا نشد
فرماندار هيرمند كه منطقه تحت نفوذ وى در شمال 
استان سيستان و بلوچستان با خشكسالى و بيكارى 
دست و پنجه نرم مى كند در اين خصوص مى گويد: 
خيلــى برنامه ها و طرح ها و مصوبــات براى اجرا در 
بازارچه هاى مرزى و مرز داشته و داريم، اما به دليل 
برخوردها و رفتارهاى ســليقه اى هنوز هيچ كدام از 
بازارچه هاى جديد در حوزه سيســتان و بلوچستان 
به بهره بردارى نرسيده درحالى كه در غرب كشور به 

بهره بردارى رسيده است.
محمدعلى پيرى اظهار مى كند: وارد نشــدن آب از 
طريق رودخانه هيرمند به سيستان موجب خسارت 
زيادى به كشــاورزان و دامداران شــده اســت كه 
رسيدگى به اين موضوع بايد به صورت فوريت انجام 

شود.
وى ادامه مى دهد: با اين شرايطى كه به وجود آمده 
تابستان بســيار سختى در حوزه سيستان در پيش 
اســت. يعنى اگر تدبير درســتى نشود، به طورقطع 

نارضايتى هاى اجتماعى به اوج مى رسد.
پيرى بابيان اينكه اكثر مردم سيســتان كشــاورز و 
دامدار هســتند، افزود: نبود آب مشــكالت زيادى 
را براى دامداران و كشــاورزان ايجــاد مى كند. اين 
مشكالت براى عشــاير شمال استان هم وجود دارد 

و آن ها را دچار مشكل مى كند.
وى با اشــاره به اينكه نبايد خدمات نظام جمهورى 
اسالمى ايران را ناديده گرفت، يادآور مى شود: امروز 
خاك مرغوب است، ولى آب فراوان نيست. بنابراين 
مردم را دچار مشــكل كرده است، بر همين اساس 
همواره كسانى كه از بيرون به سيستان وارد مى شوند، 

چهره اى كه از سيستان مى بينند، 
چهره نامناسبى است

 آخرين نفس هاى اقتصادى
نماينــده  كيخــا  احمدعلــى 
شهرســتان هاى شمالى استان در 
مجلس شوراى اسالمى نيز با بيان 
اين عبارت كه سيســتان آخرين 
نفس هــاى اقتصــادى، فرهنگى 
و اجتماعــى خود را مى كشــد و 
ممكن است فردا دير باشد، اظهار 
كرد: سيستانى كه قبل از انقالب 

اسالمى خانه اميد و فضاى امن علما بود، اما متأسفانه 
امــروز به دليل خشكســالى بى ســابقه و قطع آب 

رودخانه هيرمند در حال سوختن است.
وى افــزود: تك تك مردم اين منطقــه عزادارِ مزارع 
خشك و سوخته اى هســتند كه تمام سرمايه شان 
بود اكنون نيمى از جمعيت 400 هزارنفرى سيستان 
تحت پوشش نهادهاى حمايتى هستند، تقريباً فقر 
مطلقى كه رئيس جمهور وعده ريشه كن كردن آن را 

داده است بر كل اين منطقه حاكم است.
وى به  حقابــه رودخانه هيرمند و نحــوه تعامل با 
افغانســتان اشــاره كرد و گفت: در طول 40 سال 
گذشته سيستان فداى سياست هاى غيرعلمى و غلط 
مديران و كارشناسان در تنظيم رابطه صحيح با كشور 

افغانستان شده است.
وى تصريح كرد: مهم ترين كار وزير نيرو در سيستان 
و بلوچســتان تهيه و اجراى طرح تأمين آب شرب 
اســتان با تكيه بر منابع آب هــاى داخلى از جمله 
شــيرين كردن آب دريا و كاهش وابستگى به خارج 

است.

 وضعيت نامطلوب اشتغال
نماينده مردم ايرانشهر در مجلس 
شــوراى اســالمى نيــز وضعيت 
اشــتغال در جنوب اين استان را 
نابسامان و نامطلوب توصيف كرده 
و بيان مى كند: دولت نتوانســته 
ســرمايه گذارى  اخير  ساليان  در 
مناســبى براى اشــتغال مولد در 
جنوب سيستان و بلوچستان انجام 

دهد. 
محمد نعيم امينى فرد با بيان اينكه سال 96 سالى 
با خاطرات خوب و تلخ به پايان رسيد، بيان مى كند: 
در انتخابات مردم ما توانستند مشاركت بااليى را در 
آن نشان بدهند و بايد دولت اين اقبال عمومى مردم 
استان را به نحو شايسته اى قدردانى كند و امكانات و 

حمايت بيشترى به مردم استان داشته باشد.
وى تأكيد مى كند: اين حمايت در شــرايطى است 
كه استان دچار خشكسالى و مشكالت زيرساختى 

زيادى است.
نماينده مردم ايرانشــهر در مجلس شوراى اسالمى 
بابيان اينكه به مشكالت دولت آگاهى داريم، اذعان 
مى كند: در جنوب سيستان و بلوچستان نيز چندين 
سال اســت كه با خشكســالى روبه رو هستيم، اما 
حساسيت ها نسبت به خشكسالى بلوچستان به دليل 

مزمن بودن و كهنه بودن آن كم شده است.
امينى فــرد ادامه مى دهد: از اســتاندار مى خواهيم 
كه پيگيرى هاى الزم براى حل مشــكالت ناشى از 

خشكسالى در شمال و جنوب استان را انجام دهد.

خشكسالى بر بيكارى دامن مى زند 
سيستان و بلوچستان تشنه ايجاد اشتغال
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گفت وگو با استاد عليرضا نفتى،مدرس و نقاش

آثارهنرمندان را درسال حمايت ازكاالى ملى، جدى بگيريم
سرورهاديان: استاد «عليرضا نفتى» متولد 
1331 در تربت حيدريه يكى از هنرمندانى 
اســت كه حرفه او نقاشــى اســت. وى كه 
ساكن مشهد است در گفت و گو با خبرنگار 
ما از ورودش بــه عرصه هنر و ماندگارى او 
در اين فضاى پرفراز و نشــيب مى گويد: از 
دوره ابتدايى نقاشــى برايم لذت بخش بود.
هنگامى كه معلم نقاشــى با حركت خطوط 
اشــكال را طراحى مى كــرد، برايم اين هنر 
همه زندگــى و حرفه ســال هاى متمادى 

زندگى من شد.
ايــن هنرمند نقاش مى افزايــد: ديپلم دوران 
قديم هستم و تكنيك كارمن نقاشى با رنگ 
و روغن و سبك رئاليسم است. پس از دوران 
دبســتان كم كم طراحى را به صورت جدى 
آموختم و از محضر استادان زيادى بهره بردم، 
اما آموزش جدى و مؤثر توسط استادان خوبم 

على سيران وخسرو رضايى صورت گرفت.

  بهترين مشوق ها 
وى درباره مشــوق هايش در هنر نقاشى نيز 
مى گويد: در خانواده ام هنرمند يا عالقه مند به 
هنر به صورت جدى نبود و خواهر و برادرهايم 
نيز به نقاشــى عالقه مند نبودنــد، برخى به 
محيط كارمندى و برخى شان در بازار جذب 
شدند، اما پدر هميشه مشوق و حامى من در 

نقاشى بود.
حاال او به گذشته هاى دور برمى گردد و برايم 
تعريف مى كند: هرزمان نقاشــى مى كشيدم 
پدر دســتى از روى نوازش برپشتم مى كشيد 
و مى گفت آفرين و در پاسخ به پرسش من كه 
چرا بقيه نقاشى نمى كشند، مى گفت: تو تالش 
مى كنى و به خاطرهمين نقاش خوبى هستى. 
ســال ها گذشــت و پس از ازدواجم همسرم 

بهترين مشوق براى ادامه كارشد.

 از اولين كار تا امروز
استادعليرضا نفتى درباره اولين اثرهنرى اش 
نيزتوضيح مى دهد: اولين تابلو، منظره كوچكى 
بودكه روى مقواى تقويم ديوارى كشيدم،هنوز 
آن را دارم.بســيارى ازآثار را قاب گرفتم و به 
مناسبت هاى مختلف هديه دادم، اما هنوز هم 
نقاشى كشــيدن برايم لذت خاصى دارد. در 
حال حاضر برخى تابلوهايم دو ساعت و برخى 

دو الى سه روز كشيدن آن زمان مى برد.

 امكانات فراوان، محل ارائه آثار اندك
استاد عليرضا نفتى كه سال ها حرفه او نقاشى 
اســت درآموزش اين هنر هم مشغول است و 
دراين باره توضيح مى دهد: اگر چه در دوران ما 
چندان دسترسى به آموزش و استاد و دانشگاه 
راحت نبود، اما امروز همه اين امكانات فراهم 
است و بايد هنرمندان زيادى در جامعه كنونى 
حضور داشــته باشند.اما متأســفانه ماباچند 
مشــكل مواجه ايم و آن نبود شرايط ارائه اين 
هنردرشــهرمان اســت. اين پيشكسوت هنر 
نقاشى خاطر نشان مى ســازد: درحال حاضر 
براى امثال من كه تمام عمر و ســرمايه شان 
هنرشان است، گاه پرداخت هزينه هاى زندگى 

برايشان دغدغه است.

نقاشى در سبد كاال قرار ندارد
وى كه در حال حاضرهنــوز گالرى فروش و 
آموزش نقاشــى حرفه اوست، تأكيد مى كند: 
پرداخت اجاره گالرى گاه مشــكل اســت و 
متأسفانه مردم كمتر براى تهيه هديه يا براى 
خودشان تابلو را جزو سبد كاالهايشان قرارمى 
دهند و به اعتقاد من با توجه به اينكه مشهد 
جزو كالنشهرهاست، ضرورت فضايى دائمى 

بــراى نمايش و عرصه و فــروش آثار هنرى 
بخصوص نقاشى ديده مى شود. 

 هنر زنانه شده 
اســتاد نفتى درباره علت حضور خانم ها براى 
يادگيرى اين هنر و گاه رها كردن آن نيز بيان 
مى دارد: به اعتقــاد من داليل مختلفى براى 
حضــور در بحث آموزش بانــوان وجود دارد 
كه مى توان به مواردى چون عدم مســئوليت 
داشتن در تأمين هزينه هاى زندگى اشاره كرد.

مردان به دليل اينكــه وظيفه تأمين معاش 
زندگى را دارند، معمــوالً ترجيح مى دهند از 
ابتدا رشــته هاى تحصيلى يا كارى را انتخاب 
كنند كه بتوانند امرار معاش زندگى را تأمين 
كننــد؛ بنابرايــن اكثرهنرجو هــا را بانوان يا 

دختران تشكيل مى دهند.

 از لطافت مادرانه تا بى عالقگى 
دختران 

 وى تأكيد مى كند: دربحث رهاكردن آموزش 
هم مى تــوان به مواردى مثل ســرخوردگى 
تعدادى از هنرجويان پس از گذراندن آموزش 
و نبود محلى براى ارائه كار و يا امكان استفاده 

در چرخــه اقتصادى هنر اشــاره كرد. حتى 
گاهى هزينه يادگيرى و مواد يك تابلو جبران 

نمى شود. 
از طرفى بــه اعتقاد من گاهى لطافت مادرانه 
موجب مى شود، دخترانشان رابه كالس هاى 
نقاشى بياورند، بدون آنكه به عاليق او توجهى 
داشته باشــند؛ زيرا خود اين مادران، درزمان 
كودكــى و نوجوانى عالقه منــد به يادگيرى 
نقاشــى بوده اند و شرايط برايشان مهيا نبوده 
است و همين قضيه ســبب مى شود پس از 
مدتــى بچه هارا بــه كالس بياورند و پس از 

مدتى آن را رها كنند.

 چشم اميد به سال حمايت از كاالى ملى 
وى دربــاره راه حل رونق فــروش آثار هنرى 
بخصوص تابلوهاى نقاشى در سالى كه بحث 
حمايــت ملى مطرح اســت، نيــز مى گويد: 
اميدوارم يك بازارچه رسمى و يا مكان دائمى 
بــراى فروش آثــار هنرى و صنايع دســتى 
هنرمندان شهرمان در سال حمايت از كاالى 
ايرانى مهيا شــود تا هنرمندان پس از سال ها 
تالش دغدغه معيشــت نداشــته باشند و با 

آرامش به ارائه آثار و آموزش بپردازند.



گاران با ��رن ��ر و�ه

ا�بار

  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت
خبر داد

كشف معدن طال در خراسان شمالى
ايســنا: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
شمالى گفت: طى نقشه بردارى هاى ژئوفيزيك هوايى، معدن 

طال در اين استان كشف شد. 
يحيى نيكدل اظهار كرد: اين معدن در مناطق جنوبى استان 

كشف شده است. 
وى با بيان اينكه نقشــه بردارى هاى هوايى از شرق خراسان 
شمالى آغاز شد، خاطرنشان كرد: كار نقشه بردارى تا اسفراين 

تمام و بالگرد از شيروان به جاجرم منتقل شده است. 
وى بيــان كرد: بايد درباره اينكه در چه مناطقى چه معادنى 
داريم، مطالعات تفضيلى آغاز شود، اما اطالعات اوليه از ذخاير 
خوبى در بحث كانى هاى فلزى در جنوب استان وجود دارد. 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالى يادآور 
شد: استان خراسان شمالى يكى از استان هايى است كه از 9 
پهنه زمين شناسى، دو پهنه را داراست كه پهنه بينالود و كپه 

داغ از مهم ترين آن ها هستند. 
نيكدل تصريح كرد: اكتشاف معادن جديد و بهره بردارى از آن 
مى تواند به رونق اقتصادى و ايجاد اشتغال استان سرعت دهد. 
وى وجود معادن را از قوت ها و ظرفيت هاى اين منطقه عنوان 
كرد و افزود: اين اســتان از نظر مواهب خدادادى، قوت ها و 
فرصت هاى زيــادى دارد كه بايد بــراى جبران ضعف هاى 

كم آبى و خشكسالى از آن به خوبى بهره بردارى كرد. 

 اختصاص 20 ميليارد تومان اعتبار براى 
مرمت 240 قنات خراسان شمالى

مهر: رئيس ســازمان جهاد كشاورزى خراســان شمالى از 
اختصاص 20 ميليــارد تومان اعتبار به منظور احيا و مرمت 

240 رشته قنات در استان خبر داد. 
عبداهللا يوسفى با بيان اينكه براى نخستين بار به منظور مرمت 
قنات هاى خراسان شمالى اعتبار تخصيص داده شده است، 
اظهار داشــت: با اين ميزان اعتبار، 240 رشته از قنات هاى 
استان مرمت مى شــود كه در آبدهى اراضى زراعى و باغى و 
توليد بيشــتر محصوالت تأثيرگذار است. وى افزود: در حال 
حاضر 629 قنات با آبدهى 85 ميليون متر مكعب در استان 
وجود دارد كه 31 هزار و 300 هكتار از اراضى زراعى و باغى 
را پوشش مى دهد. وى تصريح كرد: همچنين امسال عمليات 
اليروبى براى هفت رشــته قنات انجام مى شود كه حدود 15 
هزار متر مكعب شرايط آبى بهبود پيدا مى كند. اين مسئول با 
بيان اينكه 60 درصد از آب بخش كشاورزى خراسان شمالى 
از محل آب هاى ســطحى تأمين مى شود، بيان كرد: كاهش 
بارندگى در سال گذشته و خشك شدن رودخانه ها و برخى 
از سدهاى استان مشكالتى را در بخش كشاورزى ايجاد كرد.

 بزرگداشت روز ملي عطار در نيشابور
نيشابور – خبرنگار قدس: رئيس ســتاد بزرگداشت روز 
ملى عطار گفت: بزرگداشــت روز ملى عطار نيشابورى 24 و 
25 فروردين با حضور 30 عطار شناس و انديشمند داخلى و 

خارجى برگزار مى شود.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان نيشابور گفت: همايش 
روز ملى عطار نيشابورى 24 و 25 فروردين با پيام دكتر سيد 
عباس صالحى، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى و حضور دكتر 
حســن بلخارى، رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگى كشور، 
شخصيت ها، عطار شناسان و انديشمندان داخلى و خارجى از 
كشورهاى ژاپن، بنگالدش، تركيه، عراق، افغانستان و پاكستان 

در نيشابور برگزار مى شود.
رئيس ستاد بزرگداشت روزملى شيخ فريدالدين محمد عطار 
نيشابورى افزود: در اين روز پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
همزمان به تمام رايزنى هاى فرهنگى ايران در سراسر جهان 
مخابره خواهد شــد و در برخي از كشــورهاي جهان آيين و 
مراسم ويژه بزرگداشت عطار نيشــابورى اين شاعر و عارف 

وارسته و شهير ايران و جهان برگزار خواهد شد. 
سعيد شيبانى عنوان كرد: با برنامه ريزى به عمل آمده امسال 
با برپايى همايش علمى - پژوهشى عطار نيشابورى به تمام 
ابعاد محققانه اين شاعر و عارف بزرگ ايران زمين با حضور 30  

عطارشناس و انديشمند داخلى و خارجى پرداخته مى شود.
وى افزود: برنامه هاى روز ملى عطار نيشابورى چهارشنبه 22 
فروردين ســاعت 7:30 صبح با برگزارى مراسم زنگ عطار با 
عنوان « آفتاب صبح نيشابور» در دبيرستان عطار آغاز خواهد 
شــد. به گفته وى، روز جمعه 24 فروردين در ســاعت 17 
همايش علمى و پژوهشى روز عطار با حضور انديشمندان و 
محققان علم و ادب و عرفان و استادان در محل فرهنگسراى 
سيمرغ برگزار مي شود. برنامه هاى بزرگداشت روزملى عطار 
نيشابورى روز شــنبه 25 فروردين همزمان با سالروز مبعث 
پيامبــر اعظم (ص) ســاعت 8:30 صبــح در قالب همايش 
علمى و پژوهشى در محل فرهنگسراي سيمرغ ادامه خواهد 

يافت.
پس از اين مراسم نيز با حضور مردم فرهنگ دوست نيشابور و 

ميهمانان همايش مقبره عطار گلباران خواهد شد.
فرماندار نيشابور ادامه داد: همچنين 25 فروردين ساعت 17 
همزمان با ســالروز مبعث نبى مكرم اسالم(ص) و روز ملى 
عطار نيشابورى در محل آرامگاه اين شاعر و عارف مجموعه 
برنامه هاى فرهنگى و هنرى شــامل سخنراني، منطق الطير 
خواني، شعر و موســيقي با همكاري شوراي اسالمي شهر و 
شهرداري و ميراث فرهنگى و گردشگرى نيشابور براى عموم 

مردم برگزار مى شود.
رئيس ستاد بزرگداشت روزملى شيخ فريدالدين محمد عطار 
نيشابورى تصريح كرد: امسال همچنين با اهتمام مسئوالن 
شهرستان تربت حيدريه و شوراى اسالمى شهر كدكن مراسم 
ويژه روز ملى عطار نيشابورى در روز يكشنبه 26 فروردين در 

محل مزار پدر عطار نيشابورى نيز برگزار خواهد شد.

فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبى:
  ساخت اقالم نظامى غيرايرانى 

در دستور كار ارتش قرار دارد

بيرجند: فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبى گفت: در نيروى 
زمينى ارتش در حوزه نظامى ساخت قطعاتى كه مشابه داخلى 

ندارد، در دستور كار قرار داده شده است. 
امير قوام يوســفى در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه هاى 
هفته ارتش افزود: 29 فروردين بــه نام روز ارتش نام گذارى 

شده كه داراى عقبه اى روشن و واضح است. 
يوسفى يادآور شد: قدرت دفاعى نظام جمهورى اسالمى ايران 
و وجود نيروهاى مســلح يكى از شاخص هاى قدرت دفاعى و 

نظامى ايران است. 
وى افزود: مراســم گراميداشت شهدا در سالروز شهادت امام 
موسى كاظم (ع) روز پنجشنبه 23 فروردين در مسجد امام 
حســين (ع) با حضور نماينده ولى فقيه در سيستان برگزار 
خواهدشــد. فرمانده ارشد آجا در خراســان جنوبى با اشاره 
بــه آغاز هفته ارتش از روز جمعــه 24 فروردين ادامه داد: با 
برگزارى پياده روى خانوادگــى در بند دره هفته ارتش آغاز 
و بــه دليل بحث ميثاق ارتش با مــردم پياده روى به صورت 
عمومى بوده و هدايايى نيز با همكارى ورزش و جوانان استان 
پيش بينى شــده است. فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبى 
گفت: افزون بر 150 برنامه در حوزه فرهنگى، قرآنى، ورزشى، 

نظامى و اجتماعى طى اين هفته برگزار مى شود. 
وى افــزود: در نيروى زمينى ارتش نيز نه تنها در خريد اقالم 
عمومى كاالى ايرانى در دستور كار بوده، بلكه در حوزه نظامى 
نيز قطعاتى كه مشابه داخلى ندارد، ساخت آن در دستور كار 

قرار داده شده است.

نماينده مردم مشهد در مجلس:
 تشكيل وزارتخانه ميراث فرهنگى 
و گردشگرى، شاه كليد حل مشكالت 

اقتصادى است
ايسنا: نماينده مردم مشهد در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به دليل ضعف ساختارى، 
توانايى انجام مأموريت بزرگ خود در حوزه گردشگرى را ندارد 

و اين سازمان بايد به وزارتخانه تبديل شود.
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر افزود: سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى بايد به وزارتخانه تبديل شود؛ زيرا 
ضعف ساختارى سبب شده است كه با توجه به ظرفيت هاى 
بزرگى كه در حوزه گردشگرى وجود دارد، آن گونه كه بايد از 

اين حوزه استفاده نشود.
وى بيان كرد: اقتصاد گردشــگرى به عنوان اقتصاد غيرنفتى 
در كشور ما مطرح اســت، از اين رو طرحى را در مجلس در 
دستور كار قرار داديم تا سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 
به وزارتخانه تبديل شــود، اين طــرح در مجلس قبل نيز در 
دستور كار قرار گرفت، اما تصويب نشد و اميدواريم در صحن 

علنى مجلس فعلى مطرح و مصوب شود.
وى تأكيد كرد: اگر مى خواهيم كه اقتصاد كشور وابسته به نفت 
نباشد، بايد از گردشگرى كمك بگيريم و به عقيده ما وزارتخانه 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى شاه كليدى است كه مى تواند 
مشــكالت اقتصادى كشور را حل كند و بايد همه دستگاه ها 
و وزارتخانه هايى كه به نوعى در حوزه گردشــگرى تأثيرگذار 

هستند نيز پاى كار بيايند.
پژمانفر يادآور شد: رئيس سازمان ميراث فرهنگى در سمت 
معاون رئيس جمهور بودن، ضمــن اينكه جايگاه مهمى در 
كشور است، اما جايگاه جدى براى پيگيرى مسائل گردشگرى 
نيست، از اين رو وزارتخانه شدن اين سازمان مى تواند در حل 

و فصل مشكالت مؤثر تر واقع شود.

شهردار خبر داد
 پرداخت 3 ميليارد تومان از بدهى هاى 

شهردارى بجنورد به شركت گاز

بجنورد: شــهردار بجنورد از پرداخت ســه ميليارد تومان از 
بدهى هاى شهردارى به شركت گاز اين استان خبر داد. 

روح اهللا براتيان در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر بجنورد 
گفت: در اواخر ســال گذشــته دو جايگاه CNG اين نهاد و 
همچنين يكى از كارخانه هاى توليد آســفالت تعطيل شده 
بودند كه با پرداخت بخشى از بدهى ها اين مشكل برطرف شد. 
وى افزود: عالوه بر آن 4 ميليــارد تومان از بدهى پيمانكاران 
اين نهاد نيز در اواخر ســال گذشته پرداخت شد به طورى كه 
پيمانكاران توانســتند 12 درصد مبلغ بدهى خود را دريافت 
كنند. به گفته براتيان همچنين در اواخر سال گذشته 9 ميليارد 
تومان از حقوق پرسنل شهردارى پرداخت شده است كه بخشى 

از اين حقوق مربوط به حقوق معوق كاركنان نيز بوده است. 
وى در ادامه با اشــاره به اينكه يكى از نارضايتى هاى مردم از 
شهردارى بجنورد نبود فرآيندهاى درونى است، توضيح داد: 
به عنوان مثال يكى از مشــكالت اين نهاد نبود دوربين هاى 
نقشه بردارى به اندازه كافى است كه اين امر سبب مى شود تا 
تعداد زيادى از افراد در نوبت هاى طوالنى براى عكس بردارى 

باقى بمانند. 

4
سه شنبه   21 فروردين 1397 

23 رجب 1439 10 آوريل 2018   
سال سى و يكم   شماره 8658 

 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

در گفت و گوى قدس با نماينده چناران در شوراى اسالمى خراسان بررسى شد

پروژه مترو مشهد- گلبهار در ايستگاه فراموشى 

فاطمه معتمدى  نماينده شهرستان چناران 
در شــوراى اسالمى خراســان رضوى يكى از 
مشكالت باغداران روستاهايى مانند دولت آباد، 
كاهو و فريزى شــهر گلمــكان را موضوع آب 
دانست و اضافه كرد: شــغل اكثر روستاييان 
ساكن روستاهاى ياد شــده، باغدارى است و 
كمبود آب هاى ســطحى سبب شده است در 

تأمين آب با مشكل روبه رو شوند.

 ضرورتى به نام مديريت آب
محسن نوروزى با اشاره به ضرورت ورود دولت 
در اين بخش در قالب سرمايه گذارى و كمك 
به باغداران براى استفاده از سيستم هاى نوين 
آبيــارى مانند آبيارى تحت فشــار و قطره اى 
تصريح كرد: پرواضح است در شرايط كم آبى 
مديريت آب موضوع مهمى است كه مى تواند 
ضمن تأمين آب مورد نياز بخش كشاورزى از 
هدررفت آب نيز جلوگيرى كند و مصرف بهينه 

را به دنبال داشته باشد.
عضو شــوراى اسالمى شــهر گلمكان ادامه 
داد: يكى ديگر از مشــكالت، وضعيت راه هاى 
روستايى است؛ هرچند بخش قابل توجهى در 
دولت قبل و فعلى آسفالت شده است، اما چند 
روســتا مانند روستاى پايه، يوسف آباد، گروه، 

دلمه و قرق جاده، مشكل آسفالت دارد.

 نياز جاده 28 ساله گلمكان
 به تعريض و دو بانده شدن

وى با اشــاره به گذشت هشــت سال از زمان 
شهر شــدن گلمكان يادآور شــد: جاده بين 
شهر گلمكان با اينكه 28 سال است يك جاده 
روستايى كم عرض است با اين حال همچنان 
از اين جاده براى شــهر گلمكان با وجود دارا 
بودن روستاهاى گردشگرى و ييالقى استفاده 
مى شود در حالى كه جوابگو نيست و كم عرض 
اســت. بنابراين تعريض و دوبانده كردن اين 
جاده مورد خواست و انتظار ساكنان اين شهر 

از دولت است.

نوروزى جمعيت گلمكان را حدود 12 هزار نفر 
اعالم كرد و گفت:در سطح شهرستان چناران 
حدود 158 هزار نفر ســاكن هســتند و نرخ 

بيكارى نيز 11/2 درصد است.

 دور تسلسل امكانات و جمعيت
وى در بخــش ديگــر به وجود دو مشــكل 
اساســى در شهر گلبهار اشــاره كرد و گفت: 
گلبهار با هدف پوشــش سرريز جمعيت شهر 
مشــهد شكل گرفته و تأسيس شده است، اما 
اكنون يك دور تسلســل درخصوص امكانات 
و جمعيت وجــود دارد به طــورى كه ايجاد 
امكانات به استقرار جمعيت منوط شده است 
و جمعيت نيز به شرط وجود امكانات مستقر 

مى شود.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر مهم ترين 
مشكل در گلبهار در بخش حمل و نقل است 
كه الزم است دولت اتوبوس رايگان در اختيار 
شــهردارى براى خدمت رســانى به مردم و 

ساكنان اين شهر قرار دهد.
وى اضافــه كــرد: با اين حــال دولت معتقد 
اســت كه براى رفع كمبود اتوبوس شهردارى 
گلبهار با شــركت تعاونى هاى سازمان حمل 

نقل، راهــدارى كه بخش خصوصى اســت، 
قــرارداد منعقد و اين شــركت ها با حضور در 
گلبهار نرخ كرايه 2500 تومانى را براى انتقال 
مــردم از گلبهــار به مشــهد و برعكس اخذ 

كنند.

 كرايه 2500 تومانى خارج از توان 
ساكنان گلبهار

وى با بيان اينكه شهردارى گلبهار هم اكنون 
بــراى جابه جايى مردم در مســير گلبهار به 
مشهد و برعكس هزار تومان دريافت مى كند، 
گفت: شــهروندان ســاكن در گلبهار از روى 
ناچارى از مشــهد در گلبهار ساكن شده اند. از 
اين رو پرداخت كرايه 2500 تومانى براى تردد 
آنان به مشهد و گلبهار مشكل است بويژه اينكه 
محل كار اكثر افراد ساكن در گلبهار در مشهد 
است و پرداخت روزانه 5000 تومان به عنوان 
كرايه رفت و برگشــت در ماه رقم ســنگينى 

مى شود كه خارج از توان مالى آنان است.
وى شــمار اتوبــوس هايى را كــه اكنون در 
گلبهار خدمات رســانى مى كنند 20 دستگاه 
اعالم كرد و گفت: ايــن اتوبوس ها مربوط به 
بخش خصوصى است كه با دريافت سوبسيد 

از شــهردارى سرويس دهى به مردم را با نرخ 
1000 تومــان انجــام مى دهنــد. وى اذعان 
داشــت:جذب حداقل 20 دستگاه اتوبوس به 

ناوگان اتوبوسرانى شهردارى مورد نياز است.

 ضعف نظارت مستقيم و مستمر دولت
بر پروژه مسكن مهر

وى در ادامــه با اشــاره به تعهــد دولت براى 
ســاخت 42 هزار واحد مسكن مهر در گلبهار 
يادآورشد:از اين تعداد تاكنون بيش از 27 هزار 
واحد ساخته و به متقاضيان واگذار شده است و 
مابقى مانده است و يكى از اشكاالت در موضوع 
مســكن مهر، نبوِد نظارت مستقيم و مستمر 
دولت بر تعاونى هاى ساخت مسكن مهر است.

به گفته وى يكى ديگر از اشكاالت در گلمكان 
مربوط به طرح جامع است كه با وجود ابالغ به 
شهردارى از سوى استاندارى اما به دليل وجود 
ايرادات به ســازمان مسكن و شهرسازى براى 

رفع اين نواقص برگشت داده شده است.
وى با اشاره به 300 ايراد وارده به طرح جامع 
گلمكان گفت:با توجه به اين مســئله اكنون 
دست شهردارى براى اعطاى مجوز ساخت و 
ساز بسته اســت و تا زمانى كه ايرادات طرح 
جامع رفع نشود و طرح براى اجرا ابالغ نشود 
شــهردارى براى صدور پروانه ساخت و ساز با 
يكسرى محدوديت هايى روبه روست. بنابراين 
تســريع در برطرف كردن نواقص طرح جامع 

الزم است.
وى در خاتمه با اشــاره به تالش هاى نماينده 
مردم چناران در مجلــس براى پروژه متروى 
مشــهد به گلبهار يادآور شــد: اكنون يكى از 
خواسته هاى مردم ســاكن در گلبهار تكميل 

پروژه متروى مشهد به گلبهار است.
نــوروزى گفت: اين پروژه در ســال 90 كليد 
خــورده اســت و اكنون با 60 تــا 70 درصد 
پيشــرفت فيزيكى نيمه تمام است. بنابراين 
از مسئوالن استانى انتظار مى رود در راستاى 

تكميل اين پروژه اقدام كنند.

كوير بجستان؛ گنجى كه ناشناخته مانده است 
گزارش

قدس آنالين يكى از زيباترين جاذبه هاى 
بجستان مى تواند كوير بكر و زيباى آن باشد 
كــه نزديك ترين كوير به مركز اســتان نيز 
هست، ولى اين جاذبه گردشگرى، مغفول و 
ناشناخته مانده است. كوير بجستان زيباترين 
جاذبه اى كه در شــناخت آن و اســتفاده از 
جاذبه هاى زيباى آن در جهت جذب گردشگر 
و استفاده از جاذبه هاى تفريحى و گردشگرى 

مغفول مانده ايم.
در حالى كه نگاه مــا تاكنون به كوير گرما، 
خاك و باد، نمك و آب شــور و بال استفاده 
بودن آن بوده و احســاس مى كرده ايم ديگر 
هيــچ نداريم، ولــى واقعيت اين اســت كه 
كوير گنجى ناشــناخته و ارزشمند است كه 
مى توانيم از اين ســرمايه گرانبها در جهت 
ارتقاى علمى دانش آموزان و دانشــجويان و 
تفريحات سالم استفاده و عالوه بر درآمدزايى 

در جهت ايجاد اشتغال نيز استفاده كنيم.
تپه هاى شنى و زمين هاى دق و حوضچه هاى 
نمك و شب هاى صاف كوير هر كدام مى تواند 
ساعت ها گردشگران را در فضايى سالم و بدور 

از اســترس و اضطراب و با آرامش كامل به 
خود مشــغول و از آن بهره بردارى صحيح و 

اصولى نمايند.
قاســم حيدرى، عضو انجمن فيلم و عكس 
شهرستان وكارشناس هوا فضا و آگاه به علم 
نجوم و ســتاره شناسى، دليل آلودگى نورى 

كوير يونسى را رعايت نشدن مقررات و اصول 
علمى در شــهرها و روستا هاى اطراف كوير 
برشــمرد و يكى از معضالت مغفول ماندن 
كوير زيباى يونسى دانست كه كمك و يارى 
مردم و مســئوالن براى احيا و از بين بردن 
موانع احياى پايگاه رصد ســتارگان را الزمه 

كار دانست.
حميــد رضا احيايى بجســتانى، شــهروند 
بجستانى مقيم كانادا نيز در سفر ايام نوروزى 
به اين طبيعت زيبا با ابراز تأسف از فضاى به 
وجود آمده در جهت تخريب اين طبيعت بكر 
و زيبا گفت: شهردارى و فرماندارى الزم است 
در جهت ايجاد پايگاه هاى اسكان گردشگران 
و تأمين مايحتاج مراجعين با تمامى امكانات 
تالش و همكارى نموده و شــرايط مناسب و 

مساعدى را فراهم كنند.
وى با ابراز تأسف و نگرانى از دپوى زباله ها در 
مســير اين فضاى زيباى گردشگرى و آتش 
زدن الســتيك ها و از بين بردن اكوسيستم 
گفت: چگونه گردشگرى را از وسط زباله هاى 
ساختمانى و اين محيط ناسالم به وجود آمده 
عبور دهيم و به او احساس آرامش و امنيت 
دهيــم و او را از جاذبه هاى زيباى كويرى با 
اطالع كنيم. بنابراين شايســته است در يك 
بسيج همگانى مسئوالن محلى و شهرستان 
دست به دست هم داده و از اين گنج پنهان 

بهره بردارى بهينه و سالم كنند.

ايرنا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اينكه بايد واردات كاالهايى كه مشابه داخلى دارد، ممنوع 
شود، گفت: مجلس براى وضع قوانين در اين زمينه آمادگى دارد. 
على قربانى افزود: ساالنه ميلياردها دالر كاالى قاچاق وارد كشور 
مى شود كه براى آن عوارض گمركى پرداخت نمى شود و نظارتى 

هم بر كيفيت اين اجناس صورت نمى گيرد. 
وى بــا تأكيد بر اينكه براى حمايت از توليد داخل، توليدكننده 
بايد حمايت شود، گفت: اكنون هزينه هاى توليد بسيار باالست و 

همين امر موجب افزايش قيمت مى شود.
نماينده مردم بجنورد، راز و جرگالن، مانه و ســملقان، گرمه و 
جاجرم در مجلس شــوراى اســالمى افزود: بــه خاطر همين، 
توليدكننده قادر نيست در بازار خارجى رقابت داشته باشد و بر 

اين اساس بايد تالش شود تا هزينه هاى توليد كاهش يابد. 
قربانى تصريح كرد: كاهش هزينه هاى توليد از طريق كاهش نرخ 

ســود، بهره هاى وام بانكى و حمايت از يارانه براى صادرات قابل 
تحقق است.

وى با بيان اينكه اگر صادرات رونق گيرد، توليد داخل نيز رونق 
مى گيرد، گفــت: توليد كننده هم بايد بــراى افزايش كيفيت 
محصــول توليدى خود تالش كنــد و توليد محصول با رويكرد 

صادرات انجام شود.
وى افزود: بســيارى از محصوالت داخلى، كيفيت خوبى دارد و 
انتظار مى رود براى حمايت از توليد داخل، دولت به عنوان مصرف 

كننده عمده، نيازهاى خود را از توليد داخل تأمين كند.
قربانى با بيان اينكه حمايت از كاالى ايرانى به معناى ممنوعيت 
واردات تمام كاالها نيست، گفت: رويكرد اين است كه كاالهايى 

كه در داخل توليد مشابه دارد، ممنوع شود.

يك نماينده مجلس تأكيد كرد

ممنوعيت واردات كاالهايى كه مشابه داخلى دارد
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