
بندر «خواجه نفس» نفس هاى آخر را مى كشد خوزستان مستعد بيمارى ديابت
به دليل ركود 13 ساله اجراى پروژه قندى كه كام زندگى را تلخ مى كند

تســنيم- حدود 13 ســال قبــل مجوز 
نخســتين و تنها بندرخصوصى كشــور در 
سواحل خواجه نفس اســتان گلستان صادر 
شــد، اما از آن زمان تاكنون ايــن پروژه در 
ُكما به ســر مى بَرد.  مجوز ساخت نخستين 
و تنها بندرتجارى خصوصى كشور در استان 

گلستان متأسفانه ...

طيبه قاسمى: يك اختالل در سوخت و 
ساز بدن براى بشــرى كه ادعاى سرورى 
دنيا را دارد بيمــارى به وجود مى آورد كه 
در صورت بى اهميتى به آن ممكن اســت 
كليه، چشم و اعصاب را درگير كند و شايد 
هــم در نهايت بيمارى هاى قلبى عروقى را 

.......صفحه3نصيب فردى كند ... .......همين صفحه

رودخانه چالوس 
ديگر رنگ خون نمى گيرد

ايسنا: يكــى از مهم ترين مشــكالت شهرهاى غرب 
مازندران فعاليت كشتارگاه هاى سنتى است زيرا اغلب 
اين كشتارگاه ها از شرايط مطلوبى به لحاظ بهداشتى 

بخصوص در بخش خروجى پساب برخوردار نيستند.
با توجه به اهميتى كه تهيه گوشت سالم براى سالمت 
افراد جامعه دارد، كشتارگاه ها نيز در اين ميان از لحاظ 
خروجى فاضالب، پيش سرد كن و گوشت سرد كن و 

هوازى بايد از استاندارد الزم برخوردار باشد.
كشتارگاه سنتى چالوس از جمله كشتارگاه هايى است 
كه به علت رعايت نشــدن برخى نكات و كم توجهى 
به رفع نواقص چندى قبل به دســتور دستگاه قضا در 
ابتداى سال 97 تعطيل شد تا بعد از رفع نواقص از جمله 
ساماندهى خروجى پسماند و خونابه دوباره بازگشايى 

شده و به فعاليت خود ادامه دهد.
محمد ناصر زندى، فرماندار چالــوس درباره وضعيت 
اين كشــتارگاه و راهكارهاى ارائه شده و با بيان اينكه 
كشــتارگاه يكى از مسائل مهم شهرستان است، اظهار 
كرد: در راســتاى اهميت كشــتارگاه و سالمت مردم، 
سال گذشته مجوز ساخت كشتارگاه صنعتى در غرب 

مازندران در مرزن آباد گرفته شد.
وى افزود: اين كشتارگاه به بخش خصوصى واگذار شد 
و تسهيالت خوبى هم براى ساخت آن از منابع دولتى 

اختصاص يافت.
فرماندار چالوس با بيان اينكه براى ساخت اين كشتارگاه 
صنعتى هشــت ميليارد تومان اختصاص يافته است، 
تصريح كــرد: آخرين مرحله اختصاص تســهيالت از 
سوى دولت نيز طى چند روز گذشته به تصويب رسيد 
و ســرمايه گذار طى يكى دو ماه آينده عمليات اجرايى 

ساخت كشتارگاه صنعتى را آغاز مى كند.
وى با اشــاره به اينكه تسطيح زمين انجام شده است، 
گفت: اميد است با به بهره بردارى رسيدن اين كشتارگاه 
طى يكى دو ســال آينده مشكالت شهرستان و غرب 

مازندران در حوزه كشتارگاه دام حل شود.
زندى با تأكيد بر اينكه بايد براى كوتاه مدت فكرى براى 
بهداشت مردم كه بسيار مهم است، داشت، خاطرنشان 
كرد: بيمارى مشــترك دام و انســان هراز چندگاهى 
مشكالتى را در غرب اســتان به وجود آورده و موجب 
بروز تلفاتى شده است و به همين دليل از سال گذشته 
به صورت جدى به بهبود وضعيت كشــتارگاه سنتى 

چالوس پرداخته شد.
وى با بيان اينكه تعطيلى كشتارگاه موجب گاليه هاى 
زيادى از سوى قصابان شهرســتان شده است، تأكيد 
كرد: در حال حاضر كشتارهاى دام چالوس در شهرهاى 

همجوار از نوشهر انجام مى شود.

همدان 2018 فرصتى براى 
گردشگرى ورزشى

ايرنا: انتخاب همدان به عنوان پايتخت گردشــگرى 
كشورهاى آســيايى در سال 2018، فرصتى طاليى را 
براى رونق صنعت گردشــگرى ورزشى در اين استان 
مهيا ســاخته اســت.همدان با برخوردارى از طبيعت 
بكر، ويژگى هاى فصلى و نيز امكانات مناسب مى تواند 
از اين فرصت الزم براى توسعه فراگير حوزه گردشگرى 

ورزشى بخوبى بهره مند شود.
استان همدان با قرار گرفتن در منطقه كوهستانى يكى 
از پايلوت هاى اصلى رشته هايى نظير اسكى برف، اسكى 
چمن، كوهنوردى، طبيعت گردى، دوچرخه ســوارى 
كوهستان، ســنگ نوردى، صخره نوردى، ورزش هاى 

هوازى، يخ نوردى و ساير ورزش هاى مفرح است.
اين اســتان در طول 6 ماهه نخســت بهار و تابستان 
بهترين شــرايط آب و هوايى را براى پرداختن به اين 
رشته هاى ورزشى مهيا مى كند. همچنين قرار گرفتن 
شــهر همدان در ارتفاع باالى 1700 متر از سطح دريا 
بهترين فرصت را براى آماده سازى تيم هاى ملى فراهم 
ساخته و مى توان از طبيعت بكر همدان در كوهستان 

نظير دشت ميشان براى بدنسازى تيم ها استفاده كرد.
همدان از ديرباز مهد كوهنوردان تاريخ ساز ايران بوده و 
همه ساله نيز هزاران كوهنورد به ارتفاعات الوند و ساير 

قلل مرتفع اين استان صعود مى كنند.
مديــركل ورزش و جوانان همدان در اين زمينه اظهار 
كرد: هيئت هاى ورزشــى اســتان بايد براى ميزبانى 
رويدادهاى بين المللى ورزشــى براى ســال ميالدى 
2018 همزمان با انتخاب اين شهر به عنوان پايتخت 

گردشگرى آسيا برنامه ريزى كنند.
رسول منعم اظهار كرد: از هيئت هاى ورزشى مى خواهيم 
تا نسبت به اخذ امتياز ميزبانى رويدادهاى ملى و بين 
المللى در رشته هاى مختلف تالش و برنامه ريزى داشته 

باشند.
وى با بيان اينكه رويداد همدان 2018 بهترين فرصت 
براى رونق گردشــگرى ورزشى است، گفت: از آنجا كه 
مسابقات ورزشــى يكى از بهترين راهكارها در جذب 
گردشــگر اســت، انتظار مى رود هيئت هاى ورزشى با 

رويكرد ميزبانى هاى بين المللى تالش كنند.
در همين چارچوب اســت كه مقرر شــده در صورت 
موافقت فدراســيون هاى ورزشى، مســابقات شطرنج 
بين المللى ابن سينا، مسابقات بين المللى پرش با اسب 
نوجوانان و جوانان، برگزارى جشنواره اسب اصيل ايرانى، 
مسابقات صحرانوردى آسيا، ليگ جهانى اسكى، تورنمت 
بين المللى شطرنج سيمونتاله، مسابقات سنگ نوردى 
آســيايى و دوره بين المللى مديريت و رهبرى ورزش 
همگانى در سال 2018 به ميزبانى همدان برگزار شود.

طيبه قاســمى  يك اختالل در ســوخت و 
ســاز بدن براى بشــرى كه ادعاى سرورى دنيا 
را دارد بيمــارى به وجود مى آورد كه در صورت 
بى اهميتــى به آن ممكن اســت كليه، چشــم 
و اعصــاب را درگير كند و شــايد هم در نهايت 
بيمارى هاى قلبى عروقــى را نصيب فردى كند 

كه انسولين بدنش دچار مشكل است. 
عواملى چون چاقى غيرقابل كنترل و اضافه وزن 
به دليــل مواد خوراكى شــيميايى، صنعتى كه 
داراى افزودنى هاى غيرمجاز هســتند و استفاده 
بى رويه از فســت فودها در كنــار بى تحركى به 
دليل زندگى ماشينى جهان را دچار چالش هاى 
بســيارى كرده اســت كه نمونه كوچكى از آن 

بيمارى بدون درد و عالمت ديابت است.
در اين راســتا  اســتان خوزســتان خاصه شهر 
اهواز در اين راه گوى ســبقت را از رقبا دزديده 
اســت، اهواز به تنهايى برابر تمام شهرستان هاى 
خوزستان فست فود دارد و متأسفانه آمار بااليى 

در كم تحركى به ثبت رسانده است.

 بى اطالعى 60درصد بيماران ديابتى
رئيــس يكى از درمانگاه هاى فوق تخصصى ديابت 
در اهواز در گفت وگــو با خبرنگار قدس مى گويد: 
حدود 12 درصد مردم دچار اين بيمارى هســتند 
و متأسفانه اين ميزان رو به افزايش است و با سبك 
زندگى شهرنشينى و استرس ها خطر جدى تر هم 
مى شود.ســيد پرويز صالحى بيان مى كند: مشكل 
حائز اهميت در اســتان ما اين اســت كه كمتر از 
40 درصد بيماران ديابتى تحت پوشــش هستند 
و عده اى هم از بيمارى خود بى اطالعند يا توانايى 
پيگيــرى درمان خــود را ندارنــد، در واقع هدف 
تشــكل هاى مردم نهاد  بيشتر از سرويس دهى به 
بيماران، كشــف بيماران جديد است تا مداخالت 

دارويى و سركشى به زندگى آن ها بيشتر شود. 

 خدمات رايگان براى ديابتى ها
وى با اشــاره به اينكه اين انجمن چند ســالى 
از يــك مكان ثابــت برخوردار نبــوده، تصريح 
مى كند: ما اين مكان را برپا كرديم تا آزمايشات 
و خدمــات رايگان براى مردم انجام دهيم، حتى 
كلينيك هاى دندانپزشــكى، راديولوژى و زيبائى 
هــم انجام مى دهيــم تا به اين طريــق مردم را 
تشــويق كنيم براى شناسايى مراجعه كنند اگر 
شخصى سابقه خانوادگى داشته باشد بيشتر هم 
در معرض اســت، بنابراين رســانه بايد به مردم 
اطالع رســانى كنند كه اين مراكز ديابت هست 
تــا مردم را رايگان ويزيت كنــد، در اين انجمن 
آزمايشــات را اســتاندارد انجام مى دهيم، سعى 

مى كنيم تكريم بيمار را هم رعايت كنيم. 

 ديابت كنترل شده عوارضى ندارد
وى بــا تأكيد بر اينكه اگر مــا 10 درصد اطالع 

از بيمــارى را در افــراد بيشــتر 
كنيــم رســالت خــود را انجام 
داده ايم، اذعان مى كند: خيلى از 
افراد زمانــى به بيمارى خود پى 
مى برنند كه وارد مرحله نارسايى 
كليه يا حتى دياليز شــده اند و يا 
انگشتان خود را از دست داده اند، 
درحالى كه بيمــارى ديابت، اگر 
تحت كنترل باشد عوارضى ايجاد 

نمى كند. 
صالحى با اشــاره بــه اينكه به 
مى گويند،  االمراض»  «ام  ديابت 
ادامــه مى دهد: ايــن بيمارى بر 
تمام سيســتم هاى بــدن تأثير 
مى گذارد و بدترين بدى آن اين 

است كه درد ندارد، تا اين درد بيمار را به مراكز 
درمانى برساند. 

 ضرورت پيشگيرى و آموزش
در هميــن ارتبــاط مدير عامــل انجمن ديابت 
استان خوزســتان در گفت وگو با خبرنگار قدس 
با اعالم اينكه انجمن ديابت خوزســتان با هدف 
اصلى آموزش و پيشــگيرى براى سه گروه برپا 
شده، مى گويد: اين خدمات با امتياز باز آموزى و 
يا بدون باز آموزى نخســت براى كادر پزشكى و 

درمان برگزار مى شود.
رضــا نظريان اظهار مى كنــد: دوم اينكه انجمن 
بــا هدف كنترل ديابــت و جلوگيرى از عوارض 
ديابت، دوره پيشگيرى و درمان را براى بيماران 

برگزار مى كنــد و برنامه هاى 
آموزش و پيشــگيرى را براى 

مردم انجام مى دهد. 
كار  اين  ادامه مى دهــد:  وى 
در غالب آموزش در مساجد، 
مدارس و اماكن عمومى انجام 
مى شــود تا مردم بــا عالئم 
ديابــت آگاهى پيــدا كنند و 
عوارض و راه هاى پيشــگيرى 

از آن را بدانند. 
در  مى كنــد:  عنــوان  وى 
فعاليت ها  از  ديگــرى  بخش 
اســتان  ديابت  انجمــن  نيز 
دادن  بــه  اقدام  خوزســتان 
تســهيالتى براى بيماران در 

محل انجمن مى كند.
وى از انجام آزمايش قنــد خون، چربى خون و 
كلســترول در اين انجمن خبر مى دهد و اظهار 
مى كند: تمام اين خدمات به صورت رايگان است 
و آموزش هاى شهروندى و تخصصى نيز هزينه اى 

براى بيماران در پى ندارد.
نظريان يادآور مى شــود: در حوزه ورزشــى هم 
اقدام هاى خوبى در اســتان انجام شده و با دادن 
تسهيالتى چون مكان و مربى پنج سال اخير يا 
قهرمان يا نايب قهرمان كشور در حوزه بيماران 
خاص بوده ايم، بــراى فرزندان ايتــام و كميته 
امداد نيز بســيارى از خدمات پزشكى من جمله 
دندانپزشكى، زنان، چشم پزشكى، ارتوپد صورت 

مى گيرد. 

 انجمن ديابت درآمد ثابت ندارد
ايــن متخصص ديابت در ارتبــاط با هزينه هاى 
جارى اين انجمن عنوان مى كند: اين انجمن ها 
غير دولتى هستند و سرمايه گذاران آن خيرين 
هســتند، اما اينكه بــه صورت ثابــت و ادارى 
پولى به آن پرداخت شــود نيست، ما در سراسر 
خوزســتان نماينده داريم از شهرســتان ها با ما 
همكارى مى شــود و به ما خبــر مى دهند و ما 
كمك مى كنيم و اگرنياز بيماران تخصصى باشد 

به استان ها انتقال داده مى شوند. 
اين مسئول تأكيد مى كند: سابق بر اين بيماران 
ديابتى براى تشكيل پرونده بايد حتماً يك بار به 
مركز استان مراجعه مى كردند و ما تالش كرديم 
تا براى نخســتين بار صدور كارت و آزمايش و 
ويزيــت در محل انجمن انجام شــود تا از اين 

لحاظ نيز بيماران سختى متحمل نشوند. 

 خوزستان بيشتر مستعد بيمارى ديابت
وى با ابراز تأســف از افزايش ايــن بيمارى در 
ايران، خبر مى دهد: در خوزســتان اين افزايش 
بــه دليل كم تحركى به خاطر افزايش دما و آب 
و هواى بد بيشــتر است، نحوه فرهنگ استفاده 
از پارك ها هم در شــهرهاى ديگر بيشتر است و 
در آمار رســمى  علوم پزشكى ما جزو پنج شهر 
با شــيوع باال ديابت هستيم و از مناطق پرخطر 
به شمار مى رويم، درباره اهواز نيز مصرف فست 
فود هاى اهواز متأســفانه از كل اســتان بيشتر 
اســت و اين خطر ابتال به بيمــارى ديابت را به 

آن ها نزديك تر مى كند. 

قندى كه كام زندگى را تلخ مى كند

خوزستان مستعد بيمارى ديابت 
��ر��ر
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زاگــرس تشـنه بـاران
ثبت 5 اثر فرهنگى - تاريخى 

ديگر از خوزستان 
در فهرست آثار ملى

.......صفحه 3

جنگل هاى بلوط كهگيلويه و بوير احمد حال و روز خوشى ندارند

.......صفحه 2 

آغاز ركاب زنى 
خانواده مشهدى 

به دور ايران

اهواز: پنج اثر فرهنگى تاريخى در شهرســتان هاى انديكا و 
هفتكل پس از طى روند قانونى در فهرســت آثار ثبت  شــده 
ملى قرار گرفتند. آثار فرهنگى  تاريخى «كتيبه چلو» واقع در 
شهرســتان انديكا، بخش چلو، دهستان چلو، «نقش برجسته 
درويش احمد» واقع در شهرســتان انديــكا، بخش مركزى، 
دهســتان شــالل و دشــت گل، «كتيبه پل نگين» واقع در 

شهرستان انديكا ...

ايسنا: خانواده مشهدى از فردا صبح به مدت يك سال، سفر 
خود به دور ايران را با دوچرخه آغاز خواهند كرد.دوچرخه سوار 
مشــهدى قصد دارد به همراه خانواده خود، دورتادور ايران را 
به مدت يك ســال ركاب بزند.احسان منصوريان با بيان اينكه 

بزرگ ترين هدف ما ...

گذرى بر مشكالت روستاهاى 
سيستان و بلوچستان

اهالى «عيسى آباد» 
چشم انتظار سركشى 

مسئوالن هستند
حسين سپاهى: مــردم روستاى عيســى آباد از توابع 
شهرستان نيكشهر بخش الشار در سيستان و بلوچستان 
از نبود آسفالت مناسب، آب آشاميدنى، فضاى آموزشى و 
عدم آنتن دهى تلفن همراه و اينترنت گاليه مند هستند.
روستاى عيسى آباد با 635 نفر و 138 خانوار جمعيت در 
پنج كيلومترى بخش الشار (اسپكه) از توابع شهرستان 

نيكشهر در سيستان و بلوچستان قرار دارد. 
طى سال هاى اخير، خشكسالى و كمبود آب در استان 
سيستان و بلوچســتان به وضوح نمايان است و مردم 
روستاى عيسى آباد از اين موضوع بى نصيب نمانده اند، 
به طورى كه بحران آب گريبانگير اكثر روســتاهاى اين 
استان شده است. كاهش شديد آبدهى منابع زيرزمينى 
بخصوص خشك شــدن برخى از چاه ها ومتكى بودن 
اكثر فعاليت هاى كشاورزى و آب آشاميدنى به منابع آب 
زيرزمينى، بحران كم آبى و بى آبى اين روستا را به چالش 

كشيده است... 
.......صفحه 3

.......صفحه 4

شهروندان اهوازى 
به دليل كم تحركى 

ناشى از شرايط 
نامساعد آب و 

هوايى در زمره 
شهر هاى شيوع 

باالى ديابت قرار 
دارند

بــرش



  جاده كرج - چالوس شنبه هفته آينده 
يكطرفه مى شود

كرج: رئيس پليس راه البرز گفت: با توجه به تعطيالت آخر اين 
هفته، محدوديت ترافيكى روز شــنبه در جاده كرج - چالوس 

اعمال مى شود.
سرهنگ رضا گودرزى افزود: از ساعت 14 روز شنبه 25 فروردين 
ماه تا ساعت 24 همان روز تردد وسايل نقليه از كرج به سمت 

مرزن آباد ممنوع است.
وى اضافه كرد: همچنين تردد وســايل نقليه ازساعت 15 و 30 
دقيقه روز شــنبه 25 فروردين ماه الى ساعت 24 همان روز از 
مرزن آباد به ســمت كرج يكطرفه مى شود. گودرزى گفت: اين 
ممنوعيت به دليل تخليه بار ترافيكى مسافران در حال بازگشت 
از سفر در اين مسير اجرا مى شود. رئيس پليس راه استان البرز 
افزود: ممنوعيت تردد موتورســيكلت نيــز تا پايان محدوديت 
ترافيكى در جاده كرج - چالوس و بالعكس ادامه دارد. وى گفت: 
مركز كنترل ترافيك پليس راه ناجا با شماره تلفن 88255555 
به صورت شبانه روزى پاسخگوى وضعيت راه هاى كشور و آماده 

امدادرسانى به حادثه ديدگان احتمالى است.

 تحويل اجساد 11 مسافر هواپيماى 
تهران-ياسوج به بازماندگان

ياســوج: معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: بزودى اجســاد 11 مســافر هواپيماى «اى.

تى.آر72» تهران-ياسوج تحويل بازماندگان مى شود.
عزيز فيلى اظهار داشــت: از ابتداى عمليات جست وجوى پيكر 
جانباختگان سقوط هواپيماى تهران-ياسوج تاكنون 201 بافت 
انسانى مجزا كشف كه طبق آزمايش هاى انجام شده متعلق به 

57 سرنشين اين پرواز بوده است.
وى با بيان اينكه در مرحله اول پيكر هشــت سرنشين هواپيما 
تحويــل خانواده آنان شــد، عنوان كرد: نيروهــاى امدادى در 
ارتفاعات دنا مستقر بوده و تا آخرين قطعه از اجساد به عمليات 
جســت وجو ادامه مى دهند. فيلى بيان كــرد: به دليل برخورد 
هواپيماى اى.تى.آر 72 به كوه و متالشــى شدن آن و همچنين 
پراكندگى قطعات تا شعاع 300 تا 500 متر با وجود برف بيش 
از چهار متر عمليات جست وجو به سختى و كندى پيش مى رود.
معاون استاندار كهگيلويه و بويراحمد افزود: با برنامه ريزى هاى 
انجام شــده، امدادگرانى از استان هاى مختلف كشور به صورت 
دوره اى در ارتفاعات دنا مســتقر بوده و با شب مانى به عمليات 

جست وجو ادامه مى دهند.

 علت مرگ گونه نادر «سياه گوش» 
در خلخال در حال بررسى است

اردبيل: مديركل حفاظت محيط زيست استان اردبيل گفت: در 
حال حاضر با توجه به متالشى شدن الشه نوعى گربه سان با نام 
«سياه گوش» كه چندى پيش مرگ آن اعالم شده بود، اعالم نظر 
قطعى در خصوص علت مرگ پس از بررسى هاى تخصصى به 

اطالع عموم خواهد رسيد.
محمد خداپرست افزود: الشه اين حيوان در مناطق آزاد واقع در 
اراضى ييالقى روستاى بلوكانلو در شمال خلخال كشف شد و با 

توجه به وضعيت الشه، چند ماه از مرگ اين حيوان مى گذرد.
وى تصريــح كرد: اعالم نظر قطعى در خصوص علت مرگ اين 
حيوان با توجه به متالشى شدن الشه در حال حاضر وجود ندارد 
و پس از بررسى هاى تخصصى علت آن به اطالع عموم خواهد 
رسيد. شايان ذكر است سياه گوش در زمره گونه هاى در معرض 
خطر انقراض اعالم شده از سوى سازمان حفاظت محيط زيست 
قرار دارد و برنامه عمل مديريت و حفاظت گونه سياه گوش در 

استان در حال تدوين است. 

 شهردارى خمين موظف به پاك سازى 
اراضى روستاى «قياپا» شد

فارس: رئيس اداره محيط  زيست خمين گفت: شهردارى خمين 
موظف به پاك ســازى اراضى روستاى قياپا از هرنوع پسماند و 

آلودگى در يك بازه زمانى مشخص شد.
عليرضا شــريفى در پاســخ به پيگيرى هايى پيرامون وضعيت 
نامناسب روســتاى قياپا اظهار كرد: طى بازديدى كه به اتفاق 
دادســتان، شهردار و محيط زيســت خمين از اراضى روستاى 
قياپا صورت گرفت، شهردارى موظف شد ظرف يك بازه زمانى 
مشخص نسبت به پاك سازى محيط از هرنوع آلودگى اقدام كند.
رئيس اداره محيط زيســت خمين با اشاره به اينكه در خمين 
طرح تجميع پســماندها به مرحله اجرا در آمده اســت، گفت: 
شهرســتان خمين جزو معدود شهرستان هايى است كه طرح 
تجميع پسماندهاى عفونى و عادى در آن اجرايى شده است، به 
طورى كه اغلب مكان هاى دفع پسماندهاى روستايى تعطيل و 
همه به يك مكان واحد منتقل مى شوند كه اين گام مؤثرى در 

راستاى پاك سازى مناطق روستايى از نظر دفع پسماند است.
وى تصريح كرد: در سال گذشــته، شهردارى خمين به دليل 
رعايت نكردن كامل مقررات و ضوابط مربوط به دفع پسماند به 

مراجع قضايى معرفى شد.
شريفى تصريح كرد: چهار روز پيش اخطاريه اى در راستاى 
وضعيت روستاى قياپا به شهردارى خمين صادر و از آن ها 
خواسته  شــد كه در راســتاى جمع آورى پالستيك هاى 
اطراف اراضى خمين اقدام كنند كه مهلت شــهردارى در 

اين طرح 9 روز است.

جنگل هاى كهگيلويه و بوير احمد حال و روز خوشى ندارند

بلوط هاى زاگرس تشنه باران
��ر

قــدس   بلوط هاى زاگرس حــال و روز 
خوشــى ندارند و بــاران مى تواند مرهمى 
براى دردهاى جنگل هاى تشــنه و خســته 

كهگيلويه و بويراحمد باشد.
زاگرس با پوشــش 11 اســتان و 6 ميليون 
هكتــار مســاحت، نزديك بــه 40 درصد 
جنگل هاى ايران را تشــكيل مى دهد و در 
اين ميان 70 درصد تيپ گونه هاى جنگلى 

زاگرس شامل بلوط ها مى شود.
اقليــم منطقه، مديترانه اى نيمه خشــك با 
زمستان هاى ســرد است و نوسان بارش در 
مناطق مختلف آن محسوس است و جوامع 
بلوط در ارتفــاع 650 تا 2400 مترى دريا 

جوالن مى دهند.
مطالعات جنگل شناســى، رشد جمعيت در 
قرن اخير و نياز به تأمين ســوخت، تأمين 
منابــع غذايــى دام ها و بهره بــردارى غير 
اصولــى از جنگل ها را از عوامل تغيير چهره 

جنگل و كاهش پوشش انبوه آن مى داند.
در استان كهگيلويه و بويراحمد نيز 874 هزار 
هكتار جنگل وجود دارد كه جنگل هاى بلوط 
با پوشش 90 درصدى زيبايى هاى خود را به 
رخ مى كشند. اما در اين ميان تهديداتى اين 

منابع ارزشمند را احاطه كرده است.
جمع آورى بى رويه بــذر بلوط به افزايش 
تخريب اكوسيستم جنگل، ضعف بانك بذر 

و فرسايش زادآورى جنگل ختم مى شود.
همچنين در اين ميــان كاهش بارندگى و 
برداشــت بى رويه از منابع آبى زير زمينى 
تهديداتى اســت كه بر سر جنگل هاى بلوط 

زاگرس سايه افكنده است.
امــا زنگ خطــر در حــوزه خشــكيدگى 
جنگل هــاى بلــوط نيــز در كهگيلويــه و 

بويراحمد به صدا درآمده است.
بيش از 80 هزار هكتار از جنگل هاى بلوط 
اســتان دچار خشكيدگى شــده اند كه اين 
آســيب در كوه هاى خاييز، لنده و بوستان 
بيش از بقيه نقاط استان خودنمايى مى كند.
برخى آمارها اين موضوع را نشان مى دهند 
كــه در صورت كاهش بارش هــا و رطوبت، 
ميزان خشــكيدگى جنگل هاى بلوط استان 

به 100 هزار هكتار خواهد رسيد.
در كنار خشــكيدگى ناشــى از كم بارشى، 
بيمارى هــاى درختى نيز نقــش مؤثرى بر 

تخريب جنگل هاى استان دارد.
در اين ميان دســتگاه هاى متولى و گروه هاى 
حامى طبيعت نقــش مهمى در جلوگيرى از 
نابودى جنگل ها دارند كه كاشت جنگل ها از 
مهم ترين اقدامات انجام شده اين حوزه است.

اداره منابع طبيعى اســتان نيز در اين ميان 

تالش هاى زيادى انجام داده اســت و خبر 
از هدف گذارى كاشــت 36 هزار هكتار از 

جنگل ها مى دهد.

 خشكيدگى درختان بلوط
معــاون فنــى اداره كل منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى كهگيلويــه و بويراحمد در اين 
باره مى گويد: 80 هزار هكتار از جنگل هاى 
بلوط اين اســتان در ســال هاى اخير دچار 
خشكيدگى شده است و احتمال افزايش آن 

تا 100 هزار هكتار وجود دارد.
گودرز باقرى فرد اظهــار مى كند: درختان 
بلــوط اين مناطق پنج تــا 70 درصد دچار 

خشكيدگى شده اند.
وى با بيان اينكه بيمارى خشــكيدگى يكى 
از تهديدهاى جنگل هاى بلوط منطقه است 
گفت: در صورت مســاعد نشدن آب و هوا 
و كاهش بارندگى ها و رطوبت، ســطح اين 
ميزان خشــكيدگى به 100 هــزار هكتار 

خواهد رسيد.
وى يادآور مى شــود: كهگيلويه و بويراحمد 
بيش از 874 هزار هكتار جنگل دارد كه از 

اين ميزان 90 درصد گونه بلوط است.

 برداشت بلوط غير قانونى است
وى بــا بيــان اينكــه برداشــت بــذر در 
جنگل هاى بلوط غيرقانونى است، مى افزايد: 
كاهش توان اكولوژيــك و افزايش تخريب 

اكوسيســتم جنگل و مرتع و فقر بانك بذر 
و خاك و فرسايش ژنتيكى زادآورى جنگل 
از پيامدهــاى جمع آورى بى رويه بذر بلوط 
است كه رســانه هاى ارتباط جمعى در اين 

مقوله مى توانند ياريگر مسئوالن باشند.
باقرى فــرد تغيير شــرايط اقليمى، كاهش 
بارندگى  و رطوبت را از مهم ترين داليل پديده 
خشكيدگى درختان بلوط اعالم كرده، اذعان 
مى كند: كاهش بارندگى و افزايش برداشــت 
از منابــع آب زيرزمينى ازجمله عوامل تهديد 

كننده سالمت جنگل هاست.
وى بيان كرد: بيشترين خشكيدگى بلوط در 
مناطق بوستان در باشت، شهرستان لنده و 

كوه خاييز در كهگيلويه است.
باقرى فرد بيــان مى كند: مبارزه بيولوژيك، 
غنى ســازى با بــذر و اجــراى طرح هاى 
آبخيــزدارى و آبخــوان دارى از راهكارهاى 

حفظ جنگل هاى بلوط اين استان است.
به گفته وى كاهش بارندگى مهم ترين عامل 

خشكيدگى درختان بلوط است.
وى ابــراز مى كند: البته در اين راســتا 36 
هزار هكتار جنگل دست كاشت در مناطق 
مختلف اين اســتان وجود دارد كه 14 هزار 
هكتار از سال 92 تاكنون ايجاد شده است.

 مهاجرت عشاير
البته تشنگى بلوط ها و جنگل هاى اين استان 
تمام ماجرا نيســت بلكه بنا بر گفته مديركل 
امــور عشــاير كهگيلويه و بويراحمــد تداوم 
خشكســالى ها باعث كمبود شديد علوفه در 

مناطق عشايرى اين استان شده است.
مجيد على پور در اين باره توضيح مى دهد: ادامه 
اين روند مى تواند باعث مهاجرت عشاير شود 
كه مسئوالن بايد براى آن چاره انديشى كنند. 
وى بيان مى كند: كاهش وزن دام هاى عشــاير 
و امــكان ابتالى دام ها بــه بيمارى ها از ديگر 

پيامدهاى خشكسالى در اين استان است.
وى كم آبى بى ســابقه را از ديگر مشكالت 
خشكسالى ها در مناطق عشايرى اين استان 
ذكر كــرده، ادامه مى دهد: 90 درصد منابع 

آبى عشاير خشك شده است.
وى از دولــت مى خواهــد بــا تأمين علوفه 
دســتى و خريــد تضمينى دام مــازاد به 
عشــايرى  خانوارهاى  اقتصاد  ســاماندهى 

كهگيلويه و بويراحمد كمك كنند.

  جشنواره الله ها به برند شهركرج تبديل 
شده است

 عضو شوراى اسالمى شهر كرج با بيان اينكه برگزارى 
جشنواره الله ها با فراز و نشيب هايى همراه بوده است، 
گفت: اين جشنواره رويدادى اجتماعى و يكى از برندهاى 

شهر كرج است. 
عبــاس زارع در خصوص برگزارى جشــنواره الله ها در كرج و 
بازخوردهاى آن گفت: در ابتدا و هنگامى كه جشــنواره الله ها 
در سال 91 بنيان گذارى شد، هدف اين بود كه شهردارى كرج و 

مشخصاً شهر كرج داراى رويدادهايى با تأثيرات ملى باشد.
وى بــا بيان اينكه برگزارى اين رويــداد در طول اين چند دوره 
با فراز و نشــيب هايى همراه بوده، افزود: در بعضى سال ها اين 
جشنواره در اوج بوده كه آن هم بستگى به رويش الله ها داشته 
اســت و اين در حالى است كه امسال نسبت به سال قبل تعداد 
پيازهاى الله كمترى در اين باغ روييد. وى با اشاره به اينكه زمان 
برگزارى جشــنواره الله هاى كرج به دليل شرايط آب و هوايى 
زودتر از ادوار گذشــته برگزار شد، خاطرنشان كرد: در كل اقدام 
ارزنده اى بود و به دليل مصادف شــدن با ايام تعطيالت نوروزى 

بازديد كننده بسيارى را به خود جذب كرد.

 انتقاد از وضعيت نامناسب پياده راه 
رشت در نوروز

قدس: عضو شــوراى اســالمى رشــت با انتقــاد از وضعيت 
نامناسب پياده راه اين كالنشهر در ايام نوروز اظهار كرد: برپايى 
نمايشگاه هاى مختلف در پياده راه، نصب بنر در ساختمان هاى 
تاريخى اطراف پياده راه و استفاده از سبزه هاى پالستيكى در ايام 

نوروز به هيچ وجه در شأن اسم رشت نبود.
فرهام زاهد خاطرنشان كرد: نصب چادرهاى مسافران در جلوى 
بوستان هاى رشــت از ديگر موارد نامناســب ايام نوروز در اين 
كالنشهر بود كه بايد تدابير الزم براى پيشگيرى از تكرار آن در 

ايام ديگر انديشيده شود.

 نارضايتى مردم استان از «طايفه گرايى» 
و «پارتى بازى»

ياسوج: مديركل امور اجتماعى استاندارى كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: طى يك نظرســنجى كه از 343 نفر در استان كهگيلويه 
و بويراحمد به صــورت تصادفى صورت گرفت، نارضايتى مردم 
اســتان از «خاص گرايى فرهنگى»، «طايفه گرايــى»، «خانواده 
گرايــى» و «خويشاوندســاالرى» به وفور ديده مى شــود كه از 
مهم ترين جلوه هــاى «قانون گريزى» در جامعــه و در محيط 
ادارى محسوب مى شود.  حجت االسالم على فتح ميرمحمدى در 
نشست كميسيون ارتقاى امنيت اجتماعى استان با بيان اينكه 
مردم اين هــا را از جلوه هاى «قانون گريزى» در جامعه و محيط 
ادارى استان كهگيلويه و بويراحمد مى دانند، تأكيد كرد: «پارتى 
بازى»، «ترجيح اقوام و آشنايان در كسب امتيازات ادارى» و «رابطه 
گرايى» از جمله مواردى هستند كه در محيط هاى ادارى استان 
ما متأسفانه انجام مى گيرد و معموالً عوامل «اقتصادى» زمينه ساز 
قانون گريزى است كه اين به عنوان يك بحث فرهنگى در استان 

كهگيلويه و بويراحمد وجود دارد.
وى ادامه داد: «درآمد اندك»، «ميزان بيكارى»، «فقر»، «احساس 
نارضايتى از وضعيت اقتصادى» و «احساس نابرابرى» كه در سطح 
جامعه وجود دارد، در واقع از جمله عوامل اقتصادى اســت كه 

زمينه قانون گريزى را رقم مى زند.

 پرديس به 800 تخت بيمارستانى جديد 
نياز دارد

تهران: وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى با بيان اينكه 
منطقــه پرديس به 1000 تخت بيمارســتانى نياز دارد، گفت: 
بيمارســتان الغدير نزديك به 200 تخــت دارد و اين منطقه 
همچنان به 800 تخت جديد نياز دارد و استاندار تهران زمينى 

براى ساخت بيمارستان جديد اختصاص دهد.
سيد حسن قاضى زاده هاشمى در بازديد از بيمارستان خيريه در 
حال تكميل «الغدير» بومهن گفت: مشاركت خيران در امرسالمت 
امرى پسنديده اى است و از خانواده مرحوم «انصارى» براى ساخت 

بيمارستان خيريه الغدير، تشكر مى كنم.
وى اظهار كرد: شهرســتان پرديس داراى مشكالت آب، ترافيك، 
فاضالب و خدمات است و درآينده اى نزديك جمعيت آن به اندازه 
يك استان مى رسد، اما حتى يك تخت بيمارستانى براى آن پيش 
بينى نشــده اســت. وى با بيان اينكه شرق تهران با چند ميليون 
جمعيت از دوره هاى قبل در بخش ســالمت محروم بوده اســت، 
تصريح كرد: در پنج سال گذشته، نتوانستيم اقدام عملى در خصوص 

خدمات مؤثر بهداشتى و درمانى در اين منطقه انجام دهيم.
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 كرمان   انرژى خورشيدى به عنوان انرژى پاك اين 
روزها بيش از هــر زمان ديگر مورد توجه قرار گرفته و 
كرمان به عنوان پايتخت انرژى پاك، سرمايه گذارى قابل 

توجهى در اين زمينه داشته است. 
كوير لوت بخش هاى قابل توجهى از شمال و شرق استان 
كرمان را در برگرفته اســت، بخش هاى قابل توجهى از 
شمال شرق و شــمال شهرستان كرمان و شرق استان 
كرمان را كوير لوت تشكيل داده است، در اكثر اين عرصه 
در طول سال تعداد روزهاى آفتابى در سال به 300 روز 
مى رسد و همين امر موجب شده است بهترين شرايط 
براى استفاده از انرژى خورشيدى در استان كرمان مهيا 
شود. شرايط اقليمى هر چند مخاطرات زيست محيطى 
را مقابل اهالى اين استان قرار داده، اما شرايط مناسبى 
را براى اســتفاده از انرژى خورشيدى در استان كرمان 

مهيا كرده است.

 ساخت نيروگاه 
چند ماه قبل بود كه ســفير ايــران در انگليس از عقد 
قراردادى براى ساخت يك نيروگاه 600 مگاواتى خبر داد 
و همان زمان بود كه پيمانكار طرف انگليسى اين قرارداد 
نيز از كرمان به عنوان مهم ترين گزينه براى ساخت اين 
نيروگاه نام برد. همزمان نروژ هم به عنوان يكى ديگر از 
پيمانكاران ساخت نيروگاه انرژى خورشيدى در كرمان 

مطرح شده است.
البته كرمانى ها در انتظار سرمايه گذارى خارجى در اين 
زمينه نمانده اند بلكه از ســال هاى گذشته كار ساخت 
نيروگاه هــاى خورشــيدى در كرمان آغاز شــده و در 
بسيارى از روستاهاى دور افتاده كرمان تأمين برق توسط 

نيروگاه هاى محلى خورشيدى انجام مى شود.
همچنين مردم عادى نيز نسبت به راه اندازى نيروگاه هاى 

خورشيدى خانگى اقدام كرده اند.
در كنار توســعه فرهنــگ عمومى اســتفاده از انرژى 
خورشيدى نيروگاه خورشيدى 20 مگاواتى نيز در ماهان 

كرمان ساخته شده است.

 سرمايه گذارى
نيــروگاه بزرگ خورشــيدى ماهان شــامل دو نيروگاه 
خورشــيدى 10 مگاواتى مى باشــد كه كار ساخت اين 
نيروگاه عمال از سال 94 در كرمان آغاز شد و در نهايت 
در ســال گذشته با ســرمايه گذارى 24 ميليون دالر به 

بهره بردارى رسيد.
در زمان بهره بردارى از اين نيروگاه كلنگ ساخت نيروگاه 
100 مگاواتى با جذب سرمايه 140 ميليون دالر نيز به 
زمين زده شد و حاال كرمان در مسير توليد انرژى پاك 

در كشور پيشتاز شده است.
استاندار كرمان در همين زمينه گفت: استان كرمان طبق 
مطالعات علمى مســتند و دقيق بهترين شرايط را براى 

تبديل شدن به پايلوت انرژى خورشيدى دارد و در همين 
راستا ســرمايه گذارى هاى قابل توجهى هم در استان 

كرمان در حال انجام است.
عليرضا رزم حسينى ادامه داد: نيروگاه برق خورشيدى 
در كرمان داراى مزيت هاى زيســت محيطى است و 
بازگشت ســرمايه گذارى در اين بخش تضمين شده 
و در اين راستا از ســرمايه گذارى در بخش داخلى و 

خارجى استقبال مى شود.
وى تصريح كرد: نيروگاه برقى كه در ماهان افتتاح شد، 
بزرگ ترين نيروگاه از نوع خود در جنوب شــرق كشور 
اســت و امكان توسعه اين نيروگاه در فازهاى بعدى نيز 
وجود دارد و مى توان طى يك دهه ظرفيت توليد در اين 

نيروگاه را به 2000 مگاوات افزايش داد.
وى گفــت: براى مقابله به تهديدهــاى خارجى در بعد 
اقتصادى بايد بر مزيت ها و داشــته هايمان تكيه كنيم 
و توليد انرژى پاك يكى از اين زمينه هاســت كه بايد با 

جديدت دنبال شود.

 انعقاد تفاهمنامه براى شناسايى مناطق مستعد
 مديــركل هماهنگى اقتصــادى و امــور بين المللى 
اســتاندارى كرمان نيز در اين خصوص گفت: با توجه 
به پتانســيل هاى اســتان كرمان و تأكيد اســتاندار 
تفاهمنامه اى در راســتاى توســعه نيروگاه هاى انرژى 
خورشــيدى با يكى از پيمانكاران منعقد شــده و در 
حال شناسايى بهترين نقاط استان كرمان براى توسعه 

نيروگاه هاى انرژى خورشيدى هستيم. 
رضا ســنجرى افزود: در استان كرمان و مديريت كالن 
اســتان زمينه الزم براى همكارى همه جانبه با سرمايه 
گذاران وجود دارد و بايد بهترين نقاط اســتان با رعايت 
استانداردهاى موجود از نظر تابش، ارتفاع و ساير عوامل 

دخيل شناسايى و اقدام شود.
بايد فرهنگ عمومى استفاده از انرژى خورشيدى نيز 
در بين مردم ايجاد شــود زيرا بسادگى مى توان در هر 
ساختمان به صورت مســتقل از پنل هاى خورشيدى 

براى تأمين انرژى بهره برد.
وى تصريح كرد: بايد فرهنگ عمومى اســتفاده از انرژى 
خورشــيدى نيز در بين مردم ايجاد شود زيرا بسادگى 
مى توان در هر ساختمان به صورت مستقل از پنل هاى 

خورشيدى براى تأمين انرژى بهره برد.
سنجرى بيان كرد: هم اكنون نيز در مناطق دور افتاده كه 
انتقال انرژى توسط شبكه هزينه بر است شاهد استفاده 
از اين پنل ها هستيم كه خوشبختانه بهره ورى و بازخورد 

مطلوبى هم داشته است.
وى افزود: در كنار توسعه انرژى خورشيدى در كرمان 
بخش هايى از شهرســتان راور و شهداد زمينه مساعد 
توســعه نيروگاه هاى بادى را نيز داراســت و بايد در 
راســتاى رعايت پدافند غيرعامل زمينه توسعه ايجاد 
شــكل هاى مختلف توليد انرژى پاك در اســتان را 

فراهم كنيم.

با سرمايه گذارى داخلى و خارجى

كويرلوت پايتخت انرژى پاك مى شود

كاهش بارندگى و 
افزايش برداشت از 

منابع آب زيرزمينى 
ازجمله عوامل 

تهديد كننده سالمت 
جنگل هاست
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از هر زمان ديگر مورد 
توجه قرار گرفته و كرمان 

به عنوان پايتخت انرژى 
پاك، سرمايه گذارى قابل 

توجهى در اين زمينه 
داشته است
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حدود 13 ســال قبــل مجوز   تســنيم
نخســتين و تنها بندرخصوصى كشــور در 
ســواحل خواجه نفس استان گلستان صادر 
شــد، اما از آن زمان تاكنــون اين پروژه در 

ُكما به سر مى بَرد. 
مجوز ساخت نخســتين و تنها بندرتجارى 
خصوصى كشور در استان گلستان متأسفانه 
به رغم تمديدهاى مكرر راه به جايى نبرد. 

 13 سال اســت كه مردم اين استان بويژه 
ساحل نشينان خزر در روياى ديدن كشتى 
شــب و روزها را ســپرى مى كنند. با اينكه 
در دهه هاى گذشــته، بنادر گز و تركمن و 
شــهر گميش تپه به دليل تجــارت دريايى 
بويــژه با روس ها از رونــق اقتصادى خوبى 
برخوردار بودند، حاال حدود 80 ســال است 
كه مردمانشان ديگر صداى سوت كشتى را 

نمى شنوند. 
حدود 100 كيلومتر خط ساحلى در استان 
گلستان وجود دارد كه مى تواند، حداقل در 
زمينه گردشــگرى و تفريحى مورد استفاده 
قــرار بگيــرد، اما همــان طور كــه معاون 
گلستان  استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى 
مى گويد: اين اســتان نفعى از اين ظرفيت 

خدادادى نبرده است.

خشت كج سرمايه گذار
بــه داليــل فنــى از جمله حجــم باالى 
رســوب گذارى و پســروى آب درياى خزر، 
امــكان احياى بنــادر تركمــن و گز براى 

كاربرى هاى تجارى وجود ندارد.
روياى بازگشت رونق اقتصادى به بنادر استان 
موجب شد تا در ســال هاى ميانى دهه 80 

مسئوالن به فكر ساخت بندرتجارى بيفتند.
مطالعات اوليه توســط پيمانكار انجام شد و 
در اين مطالعات خواجه نفس بهترين گزينه 
براى ســاخت بندر تجارى شناخته و 176 

هكتار از عرصه به سرمايه گذار داده شد.
در ايــن ســال ها البتــه مســئوالن بيكار 
ننشســتند و وعده هاى بسيارى براى اتمام 
اين پروژه به مردم دادنــد، اما اين وعده ها 
تنها ســرابى بيش نبود و حاال سال هاست 
كــه از آن زمان مى گــذرد و بندرى هم در 
خواجه نفس ايجاد نشــده اســت. مسئوالن 
مى گوينــد، امســال تكليف اين پــروژه را 

مشخص مى كنند.

 گلستان بهره اى از سواحل نبرده 
است

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى 
گلســتان با بيان اينكه اين استان ظرفيت 
خوبــى در حوزه حمل و نقل دريايى از بعد 
بار و مســافرى دارد، مى گويد: با وجود اين 

ظرفيت بزرگ گلستان تنها 
اســتانى اســت كه ساحل 
دارد، امــا بهــره اى از آن 
نبرده اســت. در سال هاى 
مشكالت  دليل  به  گذشته 
و موانعى نتوانستيم بندرى 
در اســتان داشته باشيم و 
شــرايط به گونه اى اســت 
كــه تنهــا مى توانيــم در 
خواجه نفــس و گميش تپه 
به دنبال ساخت اين پروژه 

باشيم.
معتقد  غــراوى  آنه محمد 
اســت دربرخى از پروژه ها 
در ايــن اســتان «دوبــاره 
كارى» شده و وقت و هزينه 

زيادى هم از استان گرفته است. او مى گويد 
براى اينكه اين اتفاق براى بار ديگر درمورد 
خواجه نفس يا هر نقطه ديگرى از ســواحل 
استان رخ ندهد، كارها بايد براساس ضوابط 

سازمان بنادر و دريانوردى پيگيرى شود.
او تأكيــد مى كند كه اين ســازمان بنادر و 
دريانوردى اســت كه بايد مطالعات دقيقى 
در ســواحل اســتان انجام داده و نقاطى را 

كه قابليت ساخت بندر دارند مشخص كند. 
كارى كه تا به حال انجام نشــده و سازمان 
بنادر و دريانوردى نيز يك ريال از اعتبارات 
ملى خود را براى ساخت بندر در اين استان 

هزينه نكرده است.
معــاون عمرانى اســتاندار با بيــان اينكه 
اســتان  در  بندر  ســاخت 
اصلى  اولويت هــاى  جــزو 
مى گويد:  اســت،  امســال 
هنــوز ســازمان بنادر يك 
بندر در اســتان نســاخته 
اســت، چگونه توقع داريم 
كه بخش خصوصى اين كار 

را انجام دهد.
با اينكــه آمار درســتى از 
ميزان صادرات اســتان كه 
از بنــادر و مرزهــاى ديگر 
كشــور انجــام مى شــود، 
رئيس  امــا  نــدارد،  وجود 
بازرگانى گرگان  اتاق  اسبق 
بود حدود 60 درصد  گفته 
بــارى كــه از بندراميرآباد 
در اســتان مازندران به كشــورهاى منطقه 
آســياى ميانه صادر مى شود، متعلق به تجار 
و بازرگانان گلستانى است. بسيارى از كاالها 
و محصوالت اين اســتان براى صادرات بايد 
چند صد كيلومتر مسافت را طى كند و براى 
بارگيرى به بندراميرآباد برسد. در حالى كه 
بندر خواجه نفس مى توانست هزينه صادرات 
را كاهش دهد زيرا كوتاه ترين مسير دريايى 

با كشورهاى CIS را داراست.

 شروط سازمان بنادر
 براى سرمايه گذار

با اين حال اهللا يار اسعدى، مديركل بنادر و 
دريانوردى استان گلستان توپ را در زمين 
سرمايه گذار مى اندازد و مى گويد: نخستين 
سرمايه گذار اين پروژه حدود 13 سال قبل 
مطالعاتى انجام داد كه سازمان نقشى در آن 
نداشت و براساس آن، خواجه نفس بهترين 
گزينه براى ساخت بندرتجارى بود. پس از 
اينكه ســرمايه گذار نتوانست كارى از پيش 
ببرد، از ســال 90 سرمايه گذار ديگرى وارد 
ميدان شد. در اين سال ها سازمان طى  دو 
مرحله مجوز را تمديد كرد، اما سرمايه گذار 

جز فرصت سوزى كارى انجام نداد.
آن طور كه اسعدى مى گويد: سازمان بنادر 
و دريانوردى براى ســرمايه گذار شــروطى 
گذاشــته كه بــه آن تمكين نكرده اســت. 
به روزرســانى مطالعــات فنى و مهندســى 
و تهيــه مطالعات توجيه اقتصــادى پروژه 
از جمله اين شــروط اعالم شــده اســت. 
بنادر  براساس خواســته سازمان  همچنين 
ســرمايه گذار بايد تعهد بدهــد كه دولت 
متضمن سرمايه گذارى آنان نيست. مواردى 
كه سرمايه گذار به آن تن نمى دهد و همين 
مسئله سال هاســت كه پروژه را به ُكما برده 

است.

 اعتراف مديركل
مديركل بنادر و دريانوردى استان با اشاره به 
پسروى آب خزر هم مى افزايد: مطالعات اوليه 
مربوط به 13 سال قبل است و آن زمان امكان 
ساخت بندر در اين نقطه وجود داشت، اما از 
آن زمان تاكنون شرايط دچار تغييرات زيادى 
شده و آب دريا نيز بشدت پسروى كرده است. 
شايد در مطالعات جديد امكان ساخت بندر در 
خواجه نفس وجود نداشته باشد. براى همين 

به روزرسانى مطالعات يك امر ضرورى است.
او مى گويد: اســتاندار جلســاتى درباره اين 
پروژه داشــته و به احتمال فراوان امســال 
تصميمى در مورد آن گرفته مى شــود، اما 
در صورتى كه اين روند تداوم داشته باشد، 
بعيد اســت كه گلســتان بتواند داراى يك 

بندرتجارى شود.

��راث ���نگ
 «اسميت  سونيان» عكاس شيرازى را از 

جايزه اش محروم كرد
ايرنا: «محمد صادق حسينى» هنرمند شيرازى برنده جايزه 
عكاســى نشريه «اسميت ســونيان 2017» از دريافت مبلغ 

نقدى جايزه اش محروم شد.
محمد صادق حســينى سال گذشــته، موفق شد با عكس 
موســوم به «باران» پرتره نيلوفر دختر ايرانى كه در منطقه 
بابانجــم فيروز آباد در حدود 90 كيلومترى جنوب شــيراز 
زندگى مى كند، رتبه برتر پانزدهمين جشــنواره بين المللى 

اسميت سونيان 2017 را كسب كند.
اين عكس از ميان 48هزار عكس ارسال شده به اين جشنواره 

به فينال بخش مردم راه  يافته بود.
حسينى اظهار داشت: مسئوالن اطالع  رســـانى اين رقابت 
عكاســى در ابتدا اعالم كردند كه نمى توانند اين جايزه را به 

حساب بانكى ايرانى منتقل كنند.
او ادامه داد: پس از پيگيرى هاى بسيار اعالم شد كه مشاوران 
حقوقى به مســئوالن برگزارى مسابقه گفته اند كه به دليل 
مشــكالت موجود در روابط ايران و آمريكا بهتر است، جايزه 

نقدى پرداخت نشود.
حســينى گفت:جشنواره اسميت ســونيان به من يك روز 
فرصت دادند تا فرمــى را امضا كنم كه در آن مى  پذيرم كه 
فقط نام من به عنوان برنده اعالم شود و در صورتى كه عكاس 
به اين درخواست پاسخ ندهد، جايگزين ديگرى را به عنوان 
برنده معرفى خواهند كرد.مسابقه عكس اسميت سونيان به 
صورت ســاالنه برگزار مى شود. عكس بخش مردمى توسط 
آراى اينترنتى مردم برگزيده مى شود و جايزه آن 500 دالر 
اســت.مجله اسميت سونيان در واشنگتن دى سى پايتخت 

اياالت متحده آمريكا چاپ مى شود.

 رونمايى از نخستين مجموعه عكس 
طنز اجتماعى در قزوين

رئيس حوزه هنرى استان قزوين از رونمايى نخستين 
مجموعه عكس طنز اجتماعى در هفته هنر انقالب 

اسالمى خبر داد. 
على هوشمند با اشاره به برنامه هاى هفته هنر انقالب اسالمى 
اظهار داشت: برپايى نمايشگاه در مسجدالنبى(ص)، برگزارى 
محفل طنز «سنگ پا» و رونمايى از نخستين مجموعه عكس 
طنز اجتماعى از جمله برنامه هاى پيش بينى شــده هفته 
هنر انقالب اســالمى است كه مستند «بزم رزم» با محوريت 
موســيقى دوران دفاع مقدس و با حضــور مديرعامل خانه 

موسيقى ايران نيز در روز گذشته پخش شد.
وى با اشــاره به نام گذارى ســال جارى از سوى مقام معظم 
رهبرى تصريح كرد: ويژه برنامه اى در راســتاى راهبرد سال 
براى حمايــت از كاالى ايرانى و حمايــت از توليد ملى در 
حاشيه نماز جمعه از آثار كاريكاتور هنرمندان استان قزوين 

داير مى شود.

به دليل ركود 13 ساله اجراى پروژه     

 طرح جامع گردشگرى البرزبندر «خواجه نفس» نفس هاى آخر را مى كشد  
 در حال تدوين است

سرپرســت معاونت ســرمايه گذارى اداره كل ميراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى استان البرز از 
تدوين و آماده سازى طرح جامع گردشگرى اين استان با هدف 
تسهيل ورود سرمايه گذاران خبر داد. محمود كامكار اظهار كرد: 
طرح جامع گردشگرى به عنوان يك شناسنامه از ظرفيت هاى 
موجود استان خواهد بود و مى تواند در اختيار سرمايه گذاران و 

عالقه مندان اين حوزه قرار بگيرد.
كامكار با اشــاره بــه وجــود ظرفيت هاى باالى گردشــگرى 
شهرستان هاى مختلف اســتان گفت: در حوزه هاى بومگردى، 
هتلينگ، مجتمع هاى تفريحى و رفاهى از پتانســيل خوبى در 
اســتان برخورداريم و زمينه براى مشاركت بخش خصوصى و 
سرمايه گذارى مهيا است. وى توسعه بومگردى بخصوص در دو 
شهرستان ساوجبالغ و طالقان را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين 
مناطق در اين موضوع بسيار قابليت دارند و مى توانند بستر ايجاد 
اشتغال را براى مردم اين مناطق فراهم كنند. اين مسئول اضافه 
كــرد: همچنين يك مجتمع بزرگ اقامتى در منطقه گرمدره با 
90 درصد پيشرفت فيزيكى در حال ساخت است كه اميدواريم 
در سال جارى وبا توجه به وعده مجرى آن به بهره بردارى برسد.

 ثبت 5 اثر فرهنگى - تاريخى ديگر
 از خوزستان در فهرست آثار ملى

اهواز: پنج اثر فرهنگى تاريخى در شهرستان هاى انديكا و هفتكل 
پس از طى روند قانونى در فهرست آثار ثبت  شده ملى قرار گرفتند. 
آثار فرهنگى  تاريخى «كتيبه چلو» واقع در شهرســتان انديكا، 
بخش چلو، دهســتان چلو، «نقش برجسته درويش احمد» واقع 
در شهرستان انديكا، بخش مركزى، دهستان شالل و دشت گل، 
«كتيبه پل نگين» واقع در شهرســتان انديكا، بخش كتك و للر، 
دهستان كتك، «اشكفت  جعفر» واقع در انديكا، بخش مركزى، 
دهستان دشت گل، و «محوطه باستان شناختى تپه منبع» واقع 
در شهرستان هفتكل، بخش رغيوه، دهستان رغيوه، پس از طى 
تشريفات قانونى الزم در فهرست آثار ملى ايران به  ثبت رسيدند.

آثار ياد شــده، تحت حفاظت و نظارت سازمان ميراث فرهنگى 
هســتند و هر گونه دخل و تصرف يــا اقدام عملياتى كه منجر 
به تخريب يا تغيير هويت آن ها شــود، جرم محسوب مى شود 
و مرتكب، مشــمول مجازات هاى قانونى خواهد شد و مرمت و 
بازسازى اثر صرفاً با تأييد و نظارت اين سازمان ممكن خواهد بود.
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روستاييان 
عيسى آباد در جنوب 
سيستان و بلوچستان 

از مسئوالن دعوت 
مى كنند به اين 

منطقه سفر كرده 
و مشكالت مردم 
محروم را ببينند

بــرش

مجوز ساخت 
نخستين و تنها 

بندرتجارى 
خصوصى كشور 

در استان گلستان 
متأسفانه به رغم 

تمديدهاى مكرر 
راه به جايى نبرد

بــرش

نيم نگاه

حسين ســپاهى مردم روستاى عيســى آباد از 
توابع شهرســتان نيكشهر بخش الشــار در سيستان 
و بلوچســتان از نبود آسفالت مناسب، آب آشاميدنى، 
فضاى آموزشى و عدم آنتن دهى تلفن همراه و اينترنت 

گاليه مند هستند.
روستاى عيسى آباد با 635 نفر و 138 خانوار جمعيت 
در پنــج كيلومترى بخش الشــار (اســپكه) از توابع 
شهرستان نيكشهر در سيستان و بلوچستان قرار دارد. 

طى سال هاى اخير، خشكسالى و كمبود آب در استان 
سيستان و بلوچســتان به وضوح نمايان است و مردم 
روستاى عيسى آباد از اين موضوع بى نصيب نمانده اند، 
به طورى كه بحران آب گريبانگير اكثر روستاهاى اين 

استان شده است.
كاهش شــديد آبدهى منابــع زيرزمينى بخصوص 
خشــك شــدن برخى از چاه ها ومتكى بودن اكثر 
فعاليت هاى كشاورزى و آب آشاميدنى به منابع آب 
زيرزمينى، بحران كم آبى و بى آبى اين روســتا را به 

چالش كشيده است. 
 

 مشكل تأمين آب
رضــا مباركى يكى از اهالى عيســى آباد گفت: مردم 
اين روستا از مشكالتى از قبيل كمبود آب آشاميدنى، 
مدرســه و جاده ارتباطى نامناسب و عدم آنتن دهى 

شبكه تلفن همراه و... رنج مى برند.
وى بيان كرد: به دليل خشك شدن آب چاه مجبوريم 
مسافت سه كيلومتر رفت و برگشت را پياده برويم و با 
حمل گالن و ظرف هاى آب اين مســافت طوالنى را تا 
روستا طى مى كنيم. وى افزود: مدت هاست كه از نبود 
امكانات در تنگنا به سر مى بريم و بارها مشكالت روستا 
را به گوش مسئوالن رســانده ايم، اما متأسفانه كسى 

نيست تا به دادمان برسد.

 تلفن همراه داريم آنتن نداريم
تلفــن همراه و اينترنت از نيازهاى اساســى زندگى 
به شــمار مى روند كه مى توان گفت در عصر كنونى 
بسيارى از خدمات اجتماعى، اقتصادى، آموزشى و... 
از طريق شبكه مخابراتى و زيرساخت هاى مربوط به 

آن فراهم مى شود.
مشكل آنتن دهى تلفن همراه و اينترنت در روستاى 
عيسى آباد نيازمند توجه جدى است به طورى كه اين 
امرسبب نارضايتى مردم شده است.يكى ديگر از اهالى 
عيســى آباد از ضعف آنتن دهى شبكه تلفن همراه و 
اينترنت اظهار گاليه كرد و به خبرنگار ما گفت: متأسفانه 
براى رفع اين مشــكل از سوى مسئوالن تاكنون هيچ 

گونه اقدام چشمگيرى صورت نگرفته است.
وى افــزود: امروزه بيشــتر كارهــا از جمله پرداخت 
فيش هاى آب و برق، ثبت نام دانشــگاه ها و شركت ها 
و.... الكترونيكى انجام مى شود و اين موضوع براى اهالى 

عيسى آباد مشكل ساز شده است.

نبود فضاى آموزشى
در روستاى عيسى آباد يك مدرسه 
ســه كالســه در 6 پايه بصورت 
مختلط دخترانه و پســرانه با115 

دانش آموز داير است.
جمعــى از مــردم و اولياى دانش 
آموزان عيســى آباد در گفت وگو 
بــا خبرنگار مــا اظهار داشــتند: 
115دانش آموزان عيسى آباد در 
6 پايه بدون سرويس بهداشتى و 
آب لوله كشى آشاميدنى و وسايل 
سرمايشى و گرمايشى به سختى 
در حال تحصيل هستند كه حتى 
براى رفتن به ســرويس بهداشتى 
بايد كالس را تعطيل و به آن طرف 

جاده بروند.
آن ها بيان داشتند: به دليل اينكه مدرسه در كنار جاده 
قرار گرفته و هيچ گونه ديوار و حصارى در اطراف آن 

وجود ندارد همواره نگران فرزندانمان هستيم.

 مشكالت عيسى آباد را جدى بگيريد
گل نســاء مباركى دهيار روستاى عيســى آباد در 
گفت وگو با خبرنگار قدس افزود: مشــكل اساســى 
روستاى عيسى آباد نبود آب شرب و آشاميدنى است 
كه مردم اين روســتا همه روزه با تهيه آب شرب به 
روش هاى سنتى متحمل زحمات زيادى مى شوند و 
مجبورند مسافت سه كيلومتر رفت و برگشت راه را تا 

قنات براى تأمين آب مورد نيازشان طى كنند.
مباركى گفت: به دليل خشك شدن آب چاه و ضعيف 
شــدن سفره هاى زير زمينى و خشكسالى هاى اخير 
مجبور شــديم در جاى ديگر اقدام به حفرچاه كنيم 
كه به كمك مردم و اينجانب به عنوان دهيار با جمع 

مبلغى براى اخذ مجوز چاه اقدام كرديم. 
دهيار عيسى آباد گفت:چندين بار براى رفع مشكالت 

روستا بخصوص آب به مسئوالن 
مراجعه كرده، اما بى نتيجه مانده 

است.
اين مســئول خاطرنشــان كرد: 
مسافت اسپكه تا روستاى عيسى 
آبــاد پنــج كيلومتر اســت كه 
متأســفانه اين جاده از آسفالتى 
نامناســب برخوردار بوده كه اين 
روزها تبديل به يكى از مشكالت 
روزمره مردم بويــژه خودروداران 

شده است.
زيرساخت هاى  گفت:تقويت  وى 
مخابرات، اينترنــت و آنتن دهى 
تلفن همــراه در عيســى آباد از 
ضرورياتى اســت كه بايد از هم 
اكنون برنامه ريــزى الزم در اين 
خصوص انجام شود و بستر استفاده عادالنه و همگانى 
ازآن براى مردم چه در مركز بخش و شهرستان و چه 

در روستاهاى دور افتاده ميسر شود.
مباركــى با اشــاره به 115 دانش آمــوزى كه در 
يك مدرســه آن هم به صورت مختلط پســرانه و 
دخترانه تحصيل مى كننــد، افزود: درس خواندن 
در شــرايط نامناسب و غيراســتاندارد مشكالتى 
همچون افت تحصيلى، افسردگى و به تبع آن ترك 
تحصيل را به دنبــال دارد، اما عده اى برخالف اين 
باور معتقدند چنين مدارســى با نبود استانداردها 
براى دانش آموزانــى كه در خانه اى روســتايى و 
كپرى زندگى مى كنند، ســخت نيست و مشكلى 

ايجاد نمى كند.
مباركــى از وزيــر آموزش و پــرورش و مدير كل 
آمــوزش و پرورش و مدير كل تجهيز و توســعه و 
نوســازى مدارس استان خواســت، شخصاً به اين 
منطقه سفر كرده و از نزديك مشكالت مناطق دور 

افتاده و محروم را ببينند.

گذرى بر مشكالت روستاهاى سيستان و بلوچستان 
اهالى «عيسى آباد» چشم انتظار سركشى مسئوالن هستند
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حل جدول شماره قبل

جهان-  هاى  كاتوليك  رهبر  لقب   -1
باسيزده  كه   7 و  قرن6  بزرگ  عالم 
مجتبى(ع)  حسن  امام  به  واسطه 
همچون  بزرگى  شاگردان  و  رسد  مى 
آموزش  وى  محضر  در  حلى  عالمه 

ديدند
2- خبرگزارى كار ايران- خراب شده- 

دست آموز
3- برنج فروش- بسيار داننده- لسانى

4- تيرگى خاطر- گونه برجسته- باور 
قلبى

از  كه  است  اى  شامل17سروده   -5
زرتشت به جامانده است- «نصيب» بى 

سر و ته- پايين تر- نت منفى
6- گريختن- دستگاه گوارش- سرگرد 

سابق
7- سهولت- بسيار دوستدار- نشانه

و  قرض  آلمان-  در  رنگ- شهرى   -8
دين- سوره مردم

9- شيرينى سوغاتى كرمانشاه- كاور- 
از انواع عدسى كه پرتوها پس از عبور 

از آن از هم فاصله مى گيرند
حرف  در  را  حرفى  نامه-  اجازه   -10

ديگر آميختن- پهلوان
نام  آشكار-  داليل  نپذيرفتن-   -11

تركى- پيشوندى معادل ده
مصالح  از  مرده-  زن  مرد   -12

ساختمانى- شكل و صورت
تنها  اتفاقات- جذاب-  و  13- حوادث 
جانور روى زمين كه اشعه راديو اكتيو 

هيچ اثرى بر آن ندارد
14- بسيار نورانى- زاويه 90 درجه- از 

شاهان خونريز مغول
معطر  سبزيجات  از  آن  طبخ  در   -15
گوشت   ، حبوبات   ، آش  مخصوص  و 
و  زردچوبه  استخوان،  بى  سردست 

روغن استفاده مى شود -كركس

1- از بخش هاى جمله- گياهى زينتى 
از تيره سوسنيان

و  خوردن  از  خوددارى  ردپا-   -2
آشاميدن- قلندر

3- از مواد اصلى تشكيل دهنده خون- 
هدف حمله- موسيقى نظامى

4- پهلو و كنار- نفس خسته- تابلوى 
سوزن دوزى

وصيت-  جمع  شباهت-  پسوند   -5
صوت ندا- حيله زدن

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد
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6- پهناور- مالمت كردن- سفيد آذرى 
پخش  هاى  از سيستم  مجريه-  قوه   -7

صوتى- كتاب مقدس مسيحيان
برنج  گهواره-  پرسش-  صوت   -8

شوشترى- چندين امت
در  اى  منطقه  بزرگتر-  آشكارشده-   -9
آن  در  انگلستان  سفارت  باغ  كه  تهران 

واقع شده است
نقيض  نوظهور-  ماندگى-  بوى   -10

حاضر
11- مطلب خنده دار- تعجب خانمانه- 

صحرا و ايالتى در غرب آمريكا- همگى
12- بدبخت و بيچاره- عزيز عرب- عمل
مسابقات  عرصه  فروش-  ورق   -13

بوكس- كشاورز
14- عطر شيرينى- بى فروغ- سينماى 

فاجعه
15- گردهمايى متخصصان امرى- چرم 

دباغى شده 
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معاون دادستان مشهد:
 اعتبارات وعده داده شده

 به «كشف رود» نرسيد 
تســنيم: معاون دادستان مركز خراســان رضوى گفت: 
متأســفانه اعتبــارات وعده داده شــده به «كشــف رود» 

اختصاص نيافته است. 
قاضى محمد بخشــى محبى اظهار داشــت: براســاس 
مستنداتى كه از ســوى دبير نجات كشف رود ارائه شد 
و همين طــور بازديدى كه از منطقــه و حضور محلى 
به صورت كامل از محدوده كشــف رود صورت گرفت، 
متأسفانه شــاهد اين قضيه بوديم كه با وجود قول هايى 
كه مقامات اجرايى كشــورى داده بودند، اعتبارات الزم 

به كشف رود نرسيده است.
وى ادامه داد: با اينكه در سال گذشته حدود 11 ميليارد 
تومان براى كشــف رود كارهاى الزم صورت گرفت، اما 
تنها 150 ميليون تومان اختصاص يافته بود كه آن هم 

از طريق استاندارى و طرح هاى داخل استان بود.
قاضــى بخشــى محبــى گفــت: در كنار ايــن قضيه، 
بازديدهايــى هم صــورت گرفت؛ در زمينــه خروجى 
تصفيه خانــه خين عــرب نيز بايد عنوان كــرد كه اين 
تصفيــه خانه با حضور رئيس جمهور در دو ســال قبل 
افتتاح شــد و خروجى آن كه پساب استاندارد است، به 
كشــف رود ريخته و در نهايت هم با فاضالب كشف رود 

مخلوط مى شود.
وى افزود: طرح انتقال پســاب استاندارد تصفيه خانه 
خين عرب براى اســتفاده كشــاورزانى كه در منطقه 
كارده حقآبــه داشــتند و از پســاب هاى تصفيه خانه 
پركندآباد اســتفاده مى كردند نيز مــورد بازديد قرار 
گرفت؛ پســابى كه از تصفيه خانــه پركندآباد بود در 
سال هاى اخير استانداردهاى الزم را نداشت و به همين 
خاطر نســبت به كشــاورزان منطقه به نوعى اجحاف 
مى شد و زمين هاى كشاورزى آن ها را با مشكالتى روبه 
رو مى كرد. بــا اينكه بخش اعظمى از لوله ها خريدارى 
شــده، اما به دليل نرسيدن اعتبارات، پيمانكار از ادامه 

فعاليت انصراف داد.

 دومين قطار گردشگران خارجى
 وارد مشهد شد

مشهد: مديــر كل راه آهن خراســان گفت: دومين قطار 
گردشــگران خارجى در ســال جارى روز سه شنبه وارد 

ايستگاه راه آهن مشهد شد. 
محمد هادى ضيايى مهر افزود: اين قطار شامل 10 واگن 
به عنوان بيست و پنجمين قطار بين المللى عقاب طاليى 
با 27 گردشــگر و 33 خدمه روسى ديروز از تهران عازم 

مشهد شده بود.
گردشــگران مســافر اين قطار تبعه كشــورهاى آمريكا، 

انگلستان، ايرلند و آفريقاى جنوبى هستند.
وى گفت: مســافران مزبور پس از بازديد از اماكن ديدنى 
و تاريخى مشــهد ســفر ريلى خود را به سوى شهرهاى 
كرمان، راين، يزد، سعادت شهر، شيراز، اصفهان، كاشان، 
قم، اراك، شوشتر، شــوش، گرمسار، ورسك و پل سفيد 

ادامه مى دهند.
ضيايى مهر افزود: اين ســفر 30 فرورديــن ماه به پايان 
مى رسد و قطار مزبور با خدمه روس آن به مشهد بازگشته 
و 31 فروردين ماه از طريق مرز ريلى ســرخس از كشور 

خارج مى شود. 
پارسال نيز 261 گردشگر خارجى از قاره هاى آسيا، اروپا 
و آفريقا با چهار قطار گردشــگرى بين المللى وارد مشهد 
شــده و از اماكن تاريخى و گردشــگرى اين شهر و ديگر 

نقاط كشور ديدن كردند.

مديرعامل سازمان پسماند استان:
 80 درصد زباله هاى شهرى

 خراسان شمالى موادغذايى است

مهر: مديرعامل سازمان پســماند خراسان شمالى گفت: 
80 درصد از زباله هاى توليد شده در استان را مواد غذايى 

تشكيل مى دهد. 
روح اهللا عظيمــى افــزود: روزانــه بــه ازاى هــر نفر در 
شهرســتان هاى خراسان شمالى 600 گرم زباله و به ازاى 

هر فرد روستايى 500 گرم زباله توليد مى شود.
وى بــا بيان اينكه توليد زباله با ســطح رفاه مردم ارتباط 
مســتقيم دارد، تصريح كرد: در حال حاضــر توليد زباله 
ناشــى ازمواد غذايى بســيار نگران كننده اســت چرا كه 
مصرف غذاهاى رستوران ها و فســت فود روزانه در حال 

افزايش است.
وى با بيان اينكــه توليد زباله موادغذايى مردم بجنورد از 
ميانگين كشورى باالتر است، افزود: شهروندان بجنوردى 
دور ريزى مواد غذايــى زيادى دارند كه اين جاى نگرانى 

دارد.

يك نماينده مجلس خبر داد
 بحران كمبود فضاى آموزشى در بيرجند 

وكمك آستان قدس براى ايجاد مدرسه

بيرجند: نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس 
گفت: در خراســان جنوبى شــهرك هاى اقمــارى بيرجند 
بحرانى ترين مناطق را به جهت كمبود فضاى آموزشى دارند. 

ســيد محمد باقر عبادى در گفت وگو با خبرنگاران پيرامون 
نشســت كارى خود با رئيس سازمان نوسازى مدارس كشور 
گفت: كمبود فضاهاى آموزشى خراسان جنوبى و به خصوص 
شهرستان بيرجند را براى رئيس سازمان نوسازى كشور اعالم 

كردم.
 وى با بيان اينكه بيرجند بحرانى ترين وضعيت را بخصوص 
در مهر شهر و شهرك هاى اقمارى به لحاظ كمبود فضاى 
آموزشى دارد، بيان داشت: مهاجرت ها و ساخت و سازهاى 
مسكن مهر بدون پيش بينى فضاهاى آموزشى، مشكالت را 
ايجاد كرده است.وى خواستار توجه ويژه سازمان نوسازى 
به اين مناطق شــد و افزود: در بحث تجهيز و هوشــمند 
ســازى مدارس اســتان نيز نيازمند توجه ويژه مسئوالن 

وزارتى هستيم.
 وى با اشــاره به قول رئيس ســازمان نوســازى كشور براى 
تخصيــص اعتبارات تجهيز مدارس گفت: تأســيس و ايجاد 
مدارس جديد نيز پس از بررســى هاى كارشناســى از سوى 
معاون وزير مورد موافقت قرار گرفت. حجت االســالم عبادى 
با بيان اينكه كمبود فضاهاى آموزشى با توليت آستان قدس 
رضوى نيز مطرح و پيگيرى شــده است، عنوان كرد: از سوى 
اين نهاد قول ساخت يك مجتمع آموزشى براى پايه دبستان 
و متوسطه اول و دوم داده شده است. وى به در پيش رو بودن 
برگزارى بيستمين جشنواره خيران مدرسه ساز در خراسان 
جنوبى اشــاره كرد و افزود: تاكنون خيران مدرســه ساز در 
اســتان موجب بركات زيادى در بخش هاى آموزشى بوده اند 
كه اميدواريم از اين پس نيز اســتان را در اين زمينه بيش از 

پيش يارى كنند.

  سرمايه گذارى 22ميليارد تومانى 
خيرين مدرسه ساز در رشتخوار 

قدس آنالين: فرماندار رشتخوار گفت:خيرين مدرسه ساز در 
رشتخوار طى سال گذشته بيش از 22 ميليارد تومان به امر 

ساخت مدرسه براى ساخت 126 كالس درس اهدا كردند. 
خالقداد عرب در جلسه شوراى آموزش و پرورش شهرستان 
اظهار داشت: خيرين سرمايه هاى اجتماعى جامعه هستند و 
تاكنون ساخت نماز خانه و بحث گرمايش 61 مدرسه به همت 
خيرين و اداره كل آموزش و پرورش و اداره كل نوسازى انجام 
شده است.وى با اشاره به تعهد يك و نيم ميليارد تومانى براى 
ساخت فضاى آموزشى در سال جارى به شهرستان رشتخوار 
خاطر نشان كرد:در حال حاضر 38 مدرسه اين شهرستان نياز 

به بازسازى دارند كه كمك خيرين را مى طلبد.

 خطر در كمين دانش آموزان
 4 مدرسه فرسوده و غيرقانونى فردوس 

تسنيم: مدير آموزش و پرورش فردوس از تحصيل دانش 
آموزان در چهار مدرسه فرسوده و غير قانونى فردوس خبر 
داد و گفت: به دليل كمبود فضاى آموزشى هر لحظه خطر 
در كمين اين دانش آموزان است و مى طلبد هر چه زودتر 

تدبيرى انديشيده شود. 
عليرضا خداخواه ديروز در اولين جلســه شــوراى آموزش و 
پرورش شهرستان اظهار داشت: با اين وجود برخى از مدارس 
فردوس در اختيار دانشگاه ها و ســاير مراكز قرار دارد كه در 
سال جديد براى تمديد قرارداد اجاره بها مراجعه نكرده و حتى 
بدهى هاى معوقه خود را نيز پرداخت نكرده اند و ضرورى است 
با توجه به كمبود فضاى آموزشى، اين مدارس هر چه زودتر به 

آموزش و پرورش عودت داده شود.
وى اضافه كرد: كمبود فضاى آموزشى موجب شده كالس هاى 
درس در برخى مدارس با ظرفيت بيش از حد مجاز تشكيل 
شود و بر همين اساس امسال به طور جد ساماندهى فضاهاى 

آموزشى را در دستور كار داريم.
خداخواه كمبود نيروى انســانى در آينده بــا توجه به موج 
بازنشستگى ها، توازن نداشــتن نيروى انسانى در رشته ها و 
جنسيت ها، پرداخت نشدن مطالبات آموزش و پرورش توسط 
افراد حقيقى و حقوقى را از ديگر مشــكالت مهم برشمرد و 
گفت: با توجه به پيگيرى هاى بى نتيجه در خصوص وصول 
مطالبات، امسال مصمم هستيم از طريق مراجع قضايى اقدام 
كنيم. مدير آمــوزش و پرورش فردوس راه اندازى نشــدن 
آزمايشگاه نانو در فردوس و ناكامى 90 درصد از دانش آموزان 
شركت كننده در كنكور سراسرى را از ديگر مشكالت آموزش 

و پرورش فردوس در سال گذشته برشمرد.

قدس آنالين:
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گزارش اختصاصى

زعفران فاروج  ؛ طالى سرخى كه به تاراج مى رود  

تســنيم بيش از 1600 هكتــار از مزارع 
شهرستان فاروج در استان خراسان شمالى به 
كشت محصول زعفران اختصاص يافته است، 
اما اين محصول همچنان از نبود تجارى سازى 

رنج برده و به تاراج مى رود. 
سال هاست مردم فاروج و بخش هاى ديگرى از 
شرق استان خراسان شمالى به درست يا اشتباه 
به كاشــت محصول زعفران مبادرت مى كنند 
كه نبود برند ســازى، عدم برقرارى كانال هاى 
ارتباطى درست در حوزه داخلى و بين المللى و 
نداشتن انطباق با استانداردهاى جهانى، موجب 
شده تا كشــورمان در جايگاه هفدهم تجارت 
جهانى زعفران باشد كه شهرستان فاروج نيز 
به عنوان يكى از مناطق كاشت زعفران ايران، از 

اين قاعده جدا نيست.

 خروج گل و پياز زعفران از استان
محمدى يكى از زعفرانكاران فاروجى با انتقاد از 
خروج بدون فراورى زعفران از اين شهرستان، 
اظهار داشــت: بايد با برنامه ريزى مسئوالن از 
محل توليد اين محصول، فرصت هاى شــغلى 
بسيارى با ايجاد صنايع وابسته و تبديلى فراهم 
كرد. جاى خالى صنايع تبديلى و وابسته اين 

شهرســتان  در  محصــول 
احساس مى شود.

وى تصريح كــرد: نگاه هاى 
كارشناســى به روند توليد 
ضرورى، اما كمرنگ است و 
بايد مراقب بود اين افزايش 
كشت، كشاورزان را متضرر 
نكند كه اگر عرضه بيش از 
تقاضا باشد، با توجه به كامل 
نبودن چرخه توليد و عرضه 
آن در شهرســتان و خروج 
اين محصول از شهرســتان 
به صورت گل، بازهم تالش 
كشاورز زحمتكش را بى اثر 

مى كند.

 ايجاد بازار فروش زعفران
رضا ياراحمدى، يكى از كارشناسان اقتصادى 
اســتان و مــدرس دانشــگاه در زمينه عدم 
برجسته ســازى كاالى زعفــران در اســتان، 
اظهار داشت: 1600 هكتار از مزارع استان به 
توليد زعفران اختصاص يافته اســت، اما بايد 
چالش هاى حوزه توليــد زعفران را نيز جدى 

بگيريم.
ايــن  از  بخشــى  بــه  وى 
چالش ها اشاره كرد و افزود: 
افزايش ســطح زير كشــت 
زعفران بدون برنامه و افسار 
آفت  نــوع  يك  گســيخته 
محسوب مى شــود، بنابراين 
بايد در مناطــق خاص و با 
موضوع  خاص،  ظرفيت هاى 
توليد زعفران را توسعه دهيم؛ 
زيرا توســعه زيــاد موجب 
توليد  مقوله  به  ضرررساندن 

زعفران خواهد شد.
يار احمدى ادامــه داد: براى 
توســعه زعفران بايــد ايجاد بــازار در تمامى 
كشورها را به عنوان يك هدف قلمداد كنيم و 
از سوى ديگر بحث قيمت زعفران نيز مى تواند 

به عنوان يك چالش تعريف شود.
وى خاطرنشان كرد: اگر به هر ميزان زعفران 
گران شــود، اين يك آفت است؛ چون سبب 
ترويج ســطح زير كشــت و در نهايت آسيب 
طوالنى مدت مى شــود، بنابراين براى كاهش 
قيمت زعفــران بايد به افزايش توليد در واحد 

سطح توجه كنيم.
مدرس دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادى 
تصريح كرد: در بخش صنايع فراورى زعفران 
بايد از توليد كنندگان و سرمايه گذاران با تزريق 
اعتبارات فنى حمايت شود و همچنين صنايع 
جديد با برنامه ريزى هاى جديدترى وارد بازار 

اين محصول شود.

 تجارى سازى زعفران فاروج
بتازگى خبرهاى خوبى از حمايت هاى دولتى 
از زعفرانــكاران اســتان به گوش مى رســد. 
در نشســت اخير معاون اقتصادى اســتاندار 
خراسان شمالى با فعاالن اقتصادى فاروج مقرر  
شد پژوهشكده و بازارچه تخصصى زعفران در 
فاروج با هدف توســعه تجارى اين محصول 

ايجاد شود.
همچنين ايجــاد نمايندگى گمرك شــرق 
استان با رويكرد تخصصى گمرك زعفران در 
شهرســتان فاروج يكى از مصوبات نخستين 
نشســت كارگروه تخصصى امــور اقتصادى 
استان در اين شهرســتان بود كه كشاورزان 
اين شهرستان را به رونق محصول زعفران و 

تجارى سازى آن اميدوار كرده است.

نداشتن انطباق 
با استانداردهاى 

جهانى، موجب 
شده تا كشورمان 

در جايگاه هفدهم 
تجارت جهانى 

زعفران باشد

بــرش

ايسنا: خانواده مشهدى از امروز صبح به 
مدت يك سال، سفر خود به دور ايران را 

با دوچرخه آغاز خواهند كرد.
دوچرخه ســوار مشــهدى قصد دارد به 
همراه خانواده خود، دورتادور ايران را به 

مدت يك سال ركاب بزند.
احسان منصوريان با بيان اينكه بزرگ ترين 
هــدف ما بــه چالش كشــيدن زندگى 
روزمرگى و ماشينى است، بيان كرد: به 
دنبال آن هســتيم كه استفاده از منابع 
در زندگى شهرى را به حداقل برسانيم. 
مى خواهيم راه هاى جديد تعامل انسان ها 
با يكديگر و تجربه سبك جديد زندگى 
ســاده و پايــدار را بيازماييم. همچنين 
به دنبال حفاظــت از آب، خاك و هواى 
پاك براى نسل هاى آينده و كشف فرصت  

زندگى براى كودك در طبيعت هستيم.
وى ادامه داد: شــعار ما «چرخ زندگى به 
هر شكلى مى تواند بچرخد» است، آنچه 
در زندگى افراد تغيير ايجاد مى كند، اين 
اســت كه ما اين چرخ را در چه مسيرى 

قرار داده ايم.
دوچرخه سوار مشهدى با اشاره به اينكه 
ســفيران كمپين دوچرخه هســتيم، 
عنوان كرد: هدف ما، ترويج اســتفاده 
از دوچرخــه در زندگى روزمره اســت، 
به طورى كه بر اســتفاده هــر روزه از 
دوچرخه تأكيد مى كنيــم. تاكنون در 
مشــهد بيش از 150 برنامــه در اين 
خصوص اجرا شــده  است.منصوريان با 
اشاره به مســير حركت يك ساله شان، 
افــزود: در ايــن ســفر ما بــا توجه به 

فصل هاى پيش رو چهار مســير بهاره، 
تابستانه، پاييزه و زمســتانه را در نظر 
گرفته ايم. براى شــروع مسير بهاره از 
مشهد به نيشابور، اســفراين، بجنورد، 
آشــخانه، كاللــه و خط نوار ســاحلى 
شمال كشــور تا گردنه حيران يا اسالم 
به خلخال مى رويم، البته ممكن اســت 
براســاس اتفاقــات و حوادثــى كه رخ 
مى دهــد، برخى از مقصدها تغيير كند. 
حدوداً اين ســفر به مدت يك سال به 
طول خواهــد انجاميد.دوچرخه ســوار 

مشــهدى در خصوص اسپانسرينگ و 
حمايت هاى مالــى از وى و خانواده اش 
در طول سفر عنوان كرد: تاكنون لوازم 
ابــزار كمپينگ در  محدودى شــامل 
اختيار ما قرار گرفته  اســت. در مرحله 
بعد اگر نيازى بود، تمايل داريم به جاى 
اسپانسرينگ دولتى، نيازها و احتياجات 
ما توسط مردم رفع شود زيرا معتقديم 
پيام اصلى ســفرمان تعامل انسان ها با 
محيط اطراف است.منصوريان ادامه داد: 
اگر قرار باشــد همه چيــز بر وفق مراد 
باشد از لذت هاى سفر كاسته مى شود. 
هميــن حوادث و اتفاقــات گاه عجيب 
اســت كه ســفر را جذاب خواهد كرد.
وى افزود: سفر ما در روز 22 فروردين 
ماه ســاعت 8:30 دقيقه پس از مراسم 
بدرقه آغاز خواهد شد، همچنين مردم 
مى توانند بــا دنبال كردن صفحه ما در 
اينســتاگرام از اتفاقات هر روزه سفر و 
چالش هايى كه هــر روزه با آن روبه رو 

هستيم مطلع شوند.

فصل هاى پيش رو چهار مســير بهاره، قرار داده ايم.

آغاز ركاب زنى خانواده مشهدى به دور ايران

خبر

قدس آنالين: مديركل بنياد مســكن انقالب اسالمى خراسان 
جنوبى با بيان اينكه عمليات ساخت 728 واحد مسكونى توسط 
انجمن خيرساز در اســتان آغاز شده است، گفت: 8800 واحد 
مسكونى فرسوده در استان شناسايى شده كه 30 هزار واحد فاقد 

استحكام و 63 هزار واحد مقاوم سازى شده است. 
على اصغر آسمانى مقدم در ديدار با نماينده ولى فقيه در خراسان 
جنوبى اظهار داشت: نظام جمهورى اسالمى نعمت هاى زيادى 
را به مردم ارزانى داشــته و بيشتر نيازمندى هاى روستاييان را 
برطرف كرده است.وى با بيان اينكه امسال 4 ميليون تن قير بين 
دستگاه هاى اجرايى توزيع مى شود، افزود: سهميه اى كه در نظر 

گرفته شده براى بنياد مسكن انقالب اسالمى در كل كشور 680 
هزار تن اســت.او گفت: تاكنون 88هزار و 800 واحد مسكونى 
فرســوده در خراسان جنوبى شناســايى شده و عمليات مقاوم 

سازى 63 هزار انجام و 30 هزار واحد فاقد استحكام هستند.
وى با بيان اينكه عمليات ســاخت 728 واحد مسكونى توسط 
انجمن خيرين مسكن ساز در خراسان جنوبى آغاز و از اين تعداد 
684 واحد به متقاضيان واگذار شــده اســت، اظهار داشت: 44 
واحد در دست ساخت است و تاكنون 4195 واحد آسيب ديده 
در اثــر حوادث طبيعى با اعتبار 391 هزار و 934 ميليون ريال 

بازسازى شده است.

وجود 30 هزار واحد مسكونى غير مقاوم در خراسان جنوبى

خبر

مهر رئيس اتاق بازرگانى خراسان شمالى 
گفت: راه نامناســب بين دو كشــور ايران و 
تركمنستان، بازگشايى بازارشچه مرزى پرسه 

سو را به تعويق انداخته است. 
محمــد صمدى بــا بيان اينكــه بيش از 
هشت ســال از پيگيرى بازگشايى بازارچه 

مرزى پرســه سو مى گذرد و به اين منظور 
رئيســان جمهور دو كشــور در ايام نوروز 
امســال ديدار داشــته اند، اظهار كرد: در 
اين مدت براى بازگشــايى ايــن بازارچه 
تالش هاى زيادى شد، اما همچنان به علت 
فراهم نبودن زيرســاخت هاى توســعه اى 

همچون راه و راه آهن، تركمنســتان براى 
اين بازگشايى موافقت نكرده است.صمدى 
افزود: چنانچه راه مرزى خراسان شمالى با 
تركمنســتان در قالب پروژه ملى تعريف و 
اين راه چهار بانده شود، قطعاً ارتباط بين 

دو كشور بيشتر خواهد شد.

راه نامناسب، بازگشايى بازارچه مرزى پرسه سو را به تعويق انداخت
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