
گردشگرى سالمت 
در سيستان و بلوچستان گردش كار ندارد

«ميانكاله» تاالبى 
ميان مرگ و زندگى

با وجود گستردگى مرزهاى طوالنى با 3 كشور بهشت حيات وحش ايران تشنه است

به عنوان  بلوچســتان  و  قدس: سيســتان 
پهناورترين اســتان كشــور و دارابودن مرز 
مشترك با سه كشور افغانستان، پاكستان و 
عمان و نيز داشتن مقاصد گردشگرى بسيار، 
هيچ سهمى در گردشگرى سالمت ندارد.در 

سال گذشته، اين ...

مريم نظرى: بهشت حيات وحش ايران حال 
و روز خوبى ندارد و ميانكاله در حصار خشكى 
و كم آبى رو به مرگ تدريجى است. بهشت 
آبزيــان و پرندگان مهاجر و نگين تاالب هاى 
ايران، شبه جزيره ميانكاله در سال هاى اخير 
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برنج كرمانشاه پخت نمى شود

ايرنا: خشكســالى ادامه  دار در كشــور ســبب آغاز 
محدوديت هــاى ويژه اى در مصرف آب شــده؛ يكى از 
آن ها ممنوع كردن كشــت برنج در همه استان ها جز 

گيالن و مازندران است.
وضعيت خشكســالى به جايى رســيده كه به گفته 
رضا اردكانيان، وزير نيرو «كارگروه ملى ســازگارى 
با كم آبى با عضويت چهــار وزير و دو معاون رئيس 
جمهورى» بتازگى تشكيل شــده و كار خود را آغاز 

كرده است.
بارش ها در فصل زمستان گرچه اميدها را تا حدودى 
زنده كرد اما آســمان كم  رمق اسفند و فروردين نه 
تنها كشاورزان را حســابى نگران كرده بلكه تأمين 
آب شرب ساكنان مناطق گرمسيرى را هم به خطر 

انداخته است.
در نتيجه اين وضعيت است كه عبدالرضا رحمانى فضلى،
وزير كشــور 18 فروردين گفت: شــايد در مقاطعى 

محدوديت هايى در مصرف آب شرب اعمال شود.
حتى استانى مانند كرمانشاه كه در سال زراعى جارى (از 
اول مهر 96) تاكنون بيش از سه برابر ميانگين كشورى 
بارش داشته، هنوز 15 درصد از بارش هاى سال گذشته 

و 20 درصد از ميانگين بلندمدت عقب است.
روند خشكســالى البته اتفاقى غيرقابل پيش بينى و 
غيرمنتظره نبوده و سال هاست كه نمودار بارندگى ها 

در كشور در سراشيبى قرار گرفته است.
به همين دليل برنامه ششم توسعه كشور به سراغ اعمال 
محدوديت هاى جدى در مصرف آب بخش هاى صنعت، 
شرب و كشاورزى رفته؛ از جمله محدود كردن كشت 

محصوالت آب  بَر.
يكى از اين محصوالت برنج است كه وزارت نيرو به طور 
رســمى كشت زمستانه و بهاره آن را در همه استان ها 

غير از مازندران و گيالن ممنوع كرده است.
توليد هر كيلو برنج نيازمند حدود 8000 ليتر آب است 

يعنى هر هكتار 15 تا 25 هزار متر مكعب. 
در كشــت اين محصول در كرمانشــاه بيشتر از روش 
آبيارى ســنتى و غرقابــى و بنــدرت از تجهيزات و 
روش هاى صرفه جويى در مصرف آب استفاده مى شود.
كياســت اميريان، مديرعامل شــركت آب منطقه اى 
كرمانشاه در اين باره تأكيد كرد: اين رويه خالف الگوى 
كشت بوده و در صورت مشاهده با حكم مراجع قضايى 
معدوم خواهد شــد و مســئوليت عواقب آن به عهده 

كشاورزان متخلف است.
به گفته وى كشت برنج به طور معمول در مناطقى با 
بارش بيش از 800 ميليمتر صورت مى گيرد و استان 
كرمانشــاه هم اكنون با بــارش 311 ميليمتر محل 

مناسبى براى كشت هاى با نياز آبى باال نيست.

خطر بيخ گوش 300 هزار لرستانى 

تســنيم: حدود 30 درصد از جمعيت شهرى استان 
لرستان در بافت هاى فرسوده و ناكارآمد زندگى مى كنند 
كه خطر فروريختن ساختمان ها هر لحظه اين مناطق 

را تهديد مى كند. 
امروزه در جوامع شهرى و روستايى كشور با معضالت 
اجتماعى بســيارى مانند وجود بافت فرسوده مواجه 
هستيم كه وجود آن مشكالت زيادى را براى ساكنان 
آن در شــهرها و روســتاها ايجاد مى كند؛ بافت هاى 
فرســوده به دليل قديمى بودن و فرسودگى، نداشتن 
اســتحكام، مغايرت داشــتن با ضوابط ساخت وساز 
جديد به نوعى تهديدى براى شــهروندان به شــمار 

مى روند.
اين مناطق بعضاً اســتحكام خوبى ندارند، بناى آن ها 
فرسوده اســت و فاقد سرويس هاى بهداشتى مناسب 
هســتند، سقف آن ها چوبى اســت، تراكم ساختمانى 
بااليى دارند و به همين دليل در برابر حوادثى مانند زلزله 
و بارندگى امنيت نداشته و جان ساكنانشان را به خطر 

مى اندازند.
در استان لرستان نيز حدود 2025 هكتار بافت  ناكارآمد 
و فرسوده وجود دارد كه در كل حدود 250 هزار تا 300 
هزار نفر از جمعيت شهرى استان در اين مناطق زندگى 
مى كنند كه در سال هاى اخير اقداماتى براى نوسازى و 
ساماندهى اين  مناطق انجام شد و طرح هاى مطالعاتى 

نيز در اين راستا انجام گرفت.
رضا آريايى سرپرســت معاونت عمرانى اســتاندارى 
لرستان در مورد بافت فرســوده استان لرستان، بيان 
مى كند: 1130 هكتار بافت فرسوده شهرى در لرستان 
وجود دارد و در مناطق روســتايى نيز بيش از 60 هزار 

واحد فرسوده داريم.
وى مى افزايــد: بين 250 تــا 300 هزارنفر جمعيت 
شــهرى اســتان در بافت فرسوده شــهرى زندگى 
مى كنند و بيشــترين مقدار بافت فرسوده استان در 
شهرستان بروجرد متمركز شــده است كه بيش از 

260 هكتار است.
سرپرســت معاونت عمرانى استاندارى لرستان تصريح 
مى كنــد: در ارتباط بــا بافت هاى فرســوده تاكنون 
اقدام هاى زيادى انجام شده است، اما در اين رابطه يك 
مشكل اساسى وجود دارد و آن قولنامه اى بودن بيشتر 
خانه هايى است كه در اين مناطق وجود دارند؛ بنابراين 
هيچ شانســى براى اخذ وام از دولت براى بازســازى 

نخواهند داشت.
وى مى گويد: بنا داريم هر ســال بخشــى از بافت هاى 
فرسوده را جمع آورى كنيم، براى تحقق اين امر نيازمند 
مشــاركت مردم هستيم و شــهردارى نيز يك سرى 

تخفيفات براى صدور پروانه ساخت ارائه داده است.

طيبه قاسمى:آســتان قدس رضوى در راستاى 
حفظ احياى موقوفات و ايفاى تعهدات افرادى كه 
اقدام به وقف مى كنند، نيازهاى جامعه بويژه زائران 
امام رضــا(ع) با نگاه ويژه به امور فرهنگى فعاليت 

دارد.
آستان قدس رضوى نمايندگانى در سرتاسر ايران 
دارد كه با زيرشــاخه هاى مديريتى جهت حفظ، 
احيــاى موقوفــات و صرف درآمــد كار مى كنند 
چراكه بر موقوفات و نذور اســتوار و متكى است، 
در حــال حاضر نيز براســاس اولويــت و اهميت 
برنامه هــاى فرهنگى و تبليغى بــا اهتمام توليت 
آســتان قدس رضوى چندين مؤسسه فرهنگى ـ 
اجتماعى تأسيس شده و در هر كدام مجموعه اى 
از فعاليت هاى گســترده فرهنگى و تخصصى در 

جريان است.
چند ســالى اســت به گفته رهبر معظم انقالب 
فعاليت هاى آستان قدس كه زمانى محدود به حرم 
مطهر و مشهد و نهايتاً خراسان بود، اكنون به خارج 
از خراســان هم رسيده است، در استان خوزستان 
نيز چند ســالى است كه نمايندگان آستان قدس 
رضوى فعاليت ها و برنامه هايى را همگام با آستان 
قدس رضوى انجام مى دهند كه از اهداى جهيزيه 
تا اســكان كاروان هاى زيارتى و افطارى و بازديد از 
ايتام و خانواده هاى شــهدا را شامل مى شود، يك 
سال است كه سرپرســتى، نمايندگى اين آستان 
در خوزستان به حجت االسالم على نژاد رسيده. از 
همين روى گفت وگويى با وى انجام شده تا بيشتر 
با فعاليت هاى آســتان قدس رضوى در خوزستان 

آشنا شويد.

برنامه هاى كالن
مسئول دفتر نمايندگى آســتان قدس رضوى در 
اســتان خوزســتان اظهار مى كند: از اسفند سال 
95 مســئوليت نمايندگى توليت آستان قدس در 
اين استان را بر عهده گرفته ايم، اگرچه خدمت ما 
از عشــق و عالقه به امام هشتم(ع) است، اما يك 
ســرى اختياراتى به رئيس نمايندگى استان داده 
شــده تا روند خدمت رســانى به عاشقان و زائران 
آقا على بن موســى الرضا(ع) سريع باشد و قاطبه 
ايشان را در برگيرد. به همين دليل رويكرد بسيار 
قوى و برنامه هاى كالن همراه با برش هاى استانى 
در نظر داريم كه ســازمان فرهنگى، معاونت امداد 
مستضعفين، امور وقف و نذر، معاونت فنى وعمرانى 
و گزينش همراه بــا معاونت هاى مختلفى كه زير 
نظر آستان قدس هستند به طور جدى وارد قضيه 
شــده اند، برنامه ها و ساختارها ابالغ شده و برنامه 

سال 97 هم نهايى شده است.

امداد به مستضعفان
حجت االســالم جليل على نژاد با تأكيد بر اينكه 
حركت و فعاليت هاى ما برنامه محور است، اظهار 
كرد: دو برنامه اساسى و اصلى در دفاتر نمايندگى 

پيگيرى مى كنيم كه يكى از آن ها نشر معارف اهل 
بيت(ع) در بعد فرهنگى و تأكيد بر رويكرد ســيره 
امام رضا(ع) و محور دوم در بحث امداد اســت كه 
اصلى ترين هدف آن كمك رســانى با جهت گيرى 
امداد به مستضعفين اســت. بنابراين هم مسائل 
فرهنگــى و هم عمرانى را انجــام مى دهيم كه در 

بحث عمرانى عام المنفعه است.
او با در نظر گرفتن منشــور هفت گانه ابالغ شده 
توسط رهبر معظم انقالب به آستان قدس رضوى 
ادامه مى دهد: در اين منشور توجه به مستضفين و 
گسترش خدمات آستان قدس رضوى به كشور كه 
سابق بر اين فقط مختص به خراسانى ها بود به كل 
استان ها توصيه شده كه شامل كمك به مستضفين 
در بحث فرهنگى و آموزشــى، مسائل بهداشت و 
درمان و همچنين رسيدگى به مشكالت اقتصادى 

و عمرانى مردم است.

رها نكردن مسائل سياسى 
به قيمت ضربه خوردن به مردم

على نژاد يكى از مشكالت استان خوزستان را رها 
نكردن مسائل سياسى حتى به قيمت ضربه خوردن 
به مردم مى داند و خاطرنشان مى كند: در رسيدگى 

به محرومان بايد هم افزايى وجود داشته باشد.
وى مى گويد: هدف ما كمك گرفتن از دولت نيست. 
ما در حال ارزيابى هستيم، اما از نهادها و ارگان هاى 
دولتى گله داريم چراكــه در اين زمينه همكارى 
آن ها با ما در حد صفر اســت و متأسفانه خيلى در 
فضاى سياسى هستند و حتى براى گرفتن اطالعات 
نقاط محروم نيز به ما كمك نكرده اند. تالش هاى 
ما براى كار سياسى نيست، فقط براى رسيدگى به 
محرومين است. يك سال معطل مانديم و باالخره 

هم غيرمستقيم اطالعات را دريافت كرديم.

بار بر دوش مردم نباشيد
او با اشــاره به اينكه انتظاراتى داريم و با توجه به 
مشكالت بايد هم افزايى بين ما وجود داشته باشد، 
تصريح كرد: يك وقتى با توجه به انتخابات مسائلى 

وجود داشت، اما قرار نيست همه چيز تسرى پيدا 
كند و بار و محنت آن بر دوش مردم بيفتد.

اين مســئول درباره طرح «كانون هاى خادم يار» 
توضيح مى دهد: با توجه به عشــق و عالقه اى كه 
مردم نشان مى دهند و در بعضى از آمارها بيش از 
2000 نفر براى خادميارى ثبت نام كرده اند، سعى 
داريم كســانى را كه در اين زنجيره قرار مى گيرند، 
بعد از يك مدت به آســتان قدس معرفى كنيم تا 
در ســال چند بار در يك چهارچوب تعريف شده 
در حرم امام رضا (ع) خدمت كنند. آموزش هايى 
هم براى اين عده وجود دارد تا اقدام هاى مهم ترى 

انجام شود.

برآورد آرزوى 3000 زائر اولى در خوزستان
او از ديگــر اقدام ها اعزام زائر اولى ها را نام مى برد و 
عنوان مى كند: در اسفند سال 96 بيش از 3000 نفر 
از خوزستان زائراولى به مشهد مقدس اعزام كرده ايم 
و اين در حالى است كه آمار آستان قدس رضوى در 
يك سال براى كل كشور حدود 600 هزار نفر است 
كه طى ســه روز اسكان و غذا به آن ها تقديم شده 
است.  مدير شبكه االهواز از توزيع بسته هاى غذايى 
به صورت خام كه قرار است بهينه سازى شود، خبر 
مى دهد و مى گويد: از ســال بعد به مســتضعفين 
كارت هــاى هديــه مى دهيم تا خود بــراى خريد 
مراجعه كنند و خريد با توجه به نيازهايشان باشد. 
در پايان ســال گذشته، حدود 7800 بسته غذايى 
توزيع كرده ايم و در ســال جديد نيز 3000 بسته 
براى توزيع در سراسر استان با شناسايى قبلى داريم. 

ظرفيت آستان قدس رضوى، وقف و نذر است
وى با اشــاره به اينكه ظرفيت هاى آســتان قدس 
رضوى از وقف و يا نذر است، بيان مى كند: با توجه 
به اين موضوع در اقدام هاى اين ارگان، روستاهاى 
هدف را انتخاب مى كنيم و يك جبهه وسيع را باز 
نمى كنيم تــا از عهده آن برنيايم زيرا تعميم دادن 
اين خدمات به كل كشــور مشكل است؛ البته در 
رســيدگى و كمك مالى و ترتيب دادن گروه هاى 

جهادى آموزشــى، فرهنگى، عمرانى و بهداشتى، 
آستان قدس رضوى توجه ويژه به استان خوزستان 

دارند.

استفاده توأمان از نيروهاى جوان و با تجربه 
او درباره كاركردهاى آســتان قدس براى مشاوره 
دينى و آموزشى براى نسل جوان با توجه به تبليغات 
گسترده دشمنان براى جذب آن ها توضيح مى دهد: 
در آستان قدس رضوى، مراكز مشاوره با متخصصان 
قوى تأسيس شده و مراجعين بسيارى دارد. با توجه 
به اينكه بيش از 12 ميليون زائر داريم و با توجه به 
گسترش فضاى مجازى برنامه هاى ما با برش هاى 
استانى بوده است و پرسش ها، ابهام ها و شبهه هايى 
در زمينه دراويش، زرتشت، تصوف و وهابيت وجود 
دارد كه برش هاى فرهنگى و استفاده از متخصصان 
اين فن براى تنوير افكار جوانان سلســله جلساتى 
داشته ايم تا در كنار استفاده از تجربيات گذشتگان 

از جوانان هم در اين زمينه استفاده كنيم.

استفاده از وقوف رضوى در استان
اين مقام مســئول با اشاره به اينكه در استان يكى 
از مشكالت ما مسئله وقف به امام رضا(ع) است و 
در كل استان خوزستان موقوفه اى به نام اين امام 
نداريم، تصريح مى كند: البته نه اينكه مردم وقف و 
نذرى براى امام نداشته باشند، بلكه آن را به مشهد 
مى دهند و بايد براى مردم تبيين شود كه با توجه 
به گفته رهبــر معظم انقالب طبق نيات خود اين 
وقف ها و نذور در استان خود ما انجام مى شود؛ البته 

خود ما نيز بايد ظرفيت سازى كنيم.

خادم يار
على نژاد در بحث مهــارت آموزى تأكيد مى كند: 
مهارت ها و توانمند سازى آن بايد در محورهاى كار 
قــرار گيرد كه در طرح خادم يار اين موضوع مورد 
نظر قرار گرفته است. حال در هر دولتى باشد، بايد 
خانم هاى سرپرست خانوار و جوان ها را يارى داد تا 
اين فنون را فرا گيرند و محرومين شناسايى شوند. 
وى عنوان مى كند: در ســالى كه گذشت، حدود 
390 ايتام ســادات محــروم و 190 دانش آموزان 
پشتيبانى شده اند و بازديد از 180 خانواده شهيد 
بــا اولويت مدافعان حــرم، توزيع 6300 بســته 
نوشــت افزار داشته ايم و در زمينه معاينه و درمان 
بيمارى هاى خــاص با همكارى معاونــت امداد، 
كارهايى شروع شده كه اميدواريم با مدد امام رضا 

(ع) ادامه پيدا كند.

مسئوالن بايد در كنار مردم باشند
او در پايان مى گويد: مردم اگر بدانند مسئوالن در 
كنار آن ها هستند، حتى با وجود مشكالت كمك 
مى كنند و اميدوارى بيشــترى هم دارند، بنابراين 
غمگســارى و همنوايى با مردم مهم است و بايد 

اهتمام بيشترى نسبت به آن داشت.

به همت مسئوالن آستان قدس رضوى

رؤياى 3 هزار زائر اولى در خوزستان به واقعيت پيوست 
��ر��ر

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

 پنجشنبه   23 فروردين 1397 
25 رجب 1439 12 آوريل 2018   
سال سى و يكم   شماره 8660 

رؤياى 3 هزار زائر اولى در خوزستان به واقعيت پيوست
نخستين باشگاه خنده 
استان مركزى در ساوه 

داير مى شود

.......صفحه 2

به همت مسئوالن آستان قدس رضوى

.......همين صفحه 

عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى 
در گفت وگو با قدس عنوان كرد

مبارزه با فساد 
درونى دولت گام 

اول حمايت از 
كاالى ايرانى

ايسنا: مسئول مركز آموزش شهروندى شهردارى ساوه گفت: 
همزمان با فرا رســيدن هفته ســالمت و آغاز اعياد شعبانيه 

نخستين باشگاه خنده استان مركزى در ساوه داير مى شود. 
اصغــر تنهايى با اعالم اين خبر اظهار كرد: باشــگاه خنده به 
همت جمعى از ورزشــكاران و هنرمندان ســاوجى با هدف 
ايجاد شادابى، نشــاط و پويايى جامعه راه اندازى و به گونه اى 

برنامه ريزى خواهد شد ...

به دليل همت 
واالى هنرمندان 

اصفهان 196 رشته 
صنايع دستى را 
در جهان به نام 
خود تمام كرد

راضيه كشاورز: اصفهان- شهر اصفهان به عنوان شهر 
جهانى صنايع دستى و شهر خالق در اين حوزه شناخته 
شده است، در سالى كه به نام «حمايت از كاالى ايرانى» 
نام گذارى شــده، اهميت توليد و عرضه صنايع دستى 
هنرمندان اصفهان در اين شــهر بيش از پيش شايان 
توجه است. آذرماه سال 88 بود كه مصوبه هيئت دولت 
بساط فروش صنايع دستى خارجى را در اماكن تاريخى 
بر چيد. در اين مصوبه آمده بود كه استاندارى ها موظف 
هستند با هماهنگى دســتگاه هاى ذى ربط تمهيداتى 

اتخاذ كنند كه در ...
.......صفحه 3

.......صفحه 4



  نخستين باشگاه خنده استان مركزى 
در ساوه داير مى شود

ايسنا: مسئول مركز آموزش شهروندى شهردارى ساوه گفت: 
همزمان با فرا رســيدن هفته ســالمت و آغاز اعياد شعبانيه 

نخستين باشگاه خنده استان مركزى در ساوه داير مى شود. 
اصغر تنهايى با اعالم اين خبر اظهار كرد: باشــگاه خنده به 
همت جمعى از ورزشــكاران و هنرمندان ســاوجى با هدف 
ايجاد شادابى، نشاط و پويايى جامعه راه اندازى و به گونه اى 
برنامه ريزى خواهد شد كه دوره هاى مختلف سنى بتوانند از 

خدمات آن بهره مند شوند. 
وى اجراى برنامه هاى ورزش صبحگاهى و نرمش با مشاركت 
گروه پياده روى و ورزش صبحگاهى شــهر ساوه و نيز اجراى 
نمايش هاى طنز با هدف تقويت نشــاط و شــادابى در اول 
صبح را از اهداف راه اندازى اين باشــگاه بيان كرد و گفت: با 
برنامه ريزى هاى به عمل آمده اين باشــگاه در نقاط مختلف 
شــهر فعاليت خواهد كرد تا آحاد مختلف جامعه از خدمات 

آن بهره مند شوند. 
تنهايى تصريح كرد: باشــگاه خنده به دنبال زدودن و از بين 
بردن فضاى افسرده و پراسترس شهرى است و تالش خواهد 
كرد تا شاد زيستن و شاد كردن ديگران را با رويكرد اجتماعى 
زيستن و بهره بردارى از فضاهاى فرهنگى و ورزشى در جامعه 

و ظرفيت هاى موجود به مردم آموزش دهد.

  ممنوعيت تردد شناورهاى 
سبك دريايى در تنگه هرمز

بندرعباس: كارشــناس پيش بينى اداره كل هواشناســى 
هرمزگان گفت: توصيه مى شود شناورهاى سبك و قايق هاى 
صيادى و تفريحى از تردد دريايى در بعدازظهر پنجشنبه 23 
فروردين در محدوده تنگه هرمز (بندرعباس، قشــم، هرمز، 
الرك و هنگام) خوددارى كنند. مرضيه ســى سى پور افزود: 
از ظهر امروز در محدوده تنگه هرمز (بندرعباس، قشم هرمز، 
الرك، هنگام و...) وزش باد نســبتاً شديد جنوب غربى پيش 
بينى مى شود كه سبب مواج شدن دريا خواهد شد.وى اضافه 
كرد: توصيه مى شــود شناورهاى سبك و قايق هاى صيادى و 
تفريحى از تردد دريايــى در بعدازظهر امروز خوددارى كنند، 
ضمن اينكه احتمال اختالل در تردد شــناورهاى مسافربرى 
در مسير قشم و هرمز نيز پيش بينى مى شود.كارشناس پيش 
بينى اداره كل هواشناسى هرمزگان خاطرنشان كرد: در ساعات 
بعدازظهر با توجه به افزايش ابر احتمال وقوع رگبار پراكنده در 
مناطق مرتفع دور از انتظار نيست.وى در پايان عنوان كرد: از 
لحاظ دمايى نيز از امروز به طور نسبى بين يك تا دو درجه از 

ميزان گرماى هوا كاسته مى شود.

  خواب يكساله پروژه بيمارستان 160 
تختخوابى سلماس

اروميه: فرماندار شهرســتان ســلماس گفت: در ســال 96 
اعتبارى براى تكميل بيمارســتان 160 تختخوابى سلماس 
تخصيص نيافت و طرح مذكور بيش از يك سال تعطيل است.
مرتضــى اصغرى در بازديد از طرح هــاى عمرانى نيمه تمام 
سلماس از جمله ساختمان ندامتگاه 500 نفرى و بيمارستان 
160 تختخوابى اين شهرســتان، گفت: بيمارســتان 160 
تختخوابــى ســلماس در پنج هكتار زميــن و از 18 درصد 
پيشــرفت برخوردار بوده و تاكنون 60 ميليــارد ريال براى 
تكميل اين طرح عمرانى هزينه شــده است.وى خاطرنشان 
كرد: بــراى تكميل اين پروژه 50 ميليــارد ريال اعتبار نياز 
است.فرماندار سلماس اظهار كرد: عمليات اجرايى ساختمان 
ندامتگاه اين شهرســتان درسال 95 شــروع وهم اكنون 61 
درصد پيشرفت فيزيكى دارد.اصغرى با درخواست از مسئوالن 
مربوط براى تخصيص اعتبارات الزم جهت تكميل طرح هاى 
عمرانى نيمه تمام سلماس، افزود: ساختمان ندامتگاه سلماس 
بيش از 5000 مترمربع زيربنا دارد و تاكنون اعتبارى بالغ بر 
33هزار و 464 ميليارد ريال براى ساخت آن هزينه شده است 
و براى اتمام اين طرح 28 هزار و 381 ميليارد ريال اعتبار در 

سال 97 پيش بينى شده است.

  بوشهر توان صادرات مواد معدنى 
به قطر را دارد

بوشــهر: معاون امور بندرى و اقتصادى ســازمان بنادر و 
دريانوردى ايران گفــت: با توجه به ظرفيت ها و قابليت هاى 
بوشهر اين استان مى تواند به عنوان مركز صادرات مواد معدنى 
به قطر تبديل شود.محمد على حسن زاده در حاشيه بازديد 
مديران ســازمان بنادر قطر از طرح توســعه بندر بوشهر در 
جزيره نگين افزود: ايران در دسترسى به محصوالت مختلف 
بويژه مواد معدنى از ظرفيت بســيار بااليى براى صادرات به 
دوحه برخوردار است.وى تصريح كرد: برهمين اساس با فراهم 
شدن پردازش مواد معدنى در استان بوشهر صادرات اين مواد 

به قطر را مى توان به ميزان قابل توجهى افزايش داد.
حسن زاده يادآور شد: فاصله 270 مايلى بندر بوشهر با بندر 
«حمــد» به عنوان بزرگ ترين بندر تجارى اين كشــور، اين 
اســتان را در جايگاه ويژه اى براى صادرات به قطر قرار داده 
اســت.وى اظهار كرد: در زيرساخت هاى حمل و نقل دريايى 
نيازمندى هايى در بنادر كوچك، متوسط و بزرگ كشور وجود 
دارد كه كارشناسى هاى الزم در اين زمينه در نشست مشترك 

فعاالن اقتصادى و تجارى بوشهر و قطر انجام شد.

با وجود گستردگى مرزهاى طوالنى با 3 كشور

گردشگرى سالمت در سيستان و بلوچستان گردش كار ندارد 
��ر

قدس:  سيســتان و بلوچســتان به عنوان 
پهناورترين اســتان كشــور و دارابــودن مرز 
مشترك با سه كشــور افغانستان، پاكستان و 
عمان و نيز داشتن مقاصد گردشگرى بسيار، 

هيچ سهمى در گردشگرى سالمت ندارد.
در سال گذشــته، اين استان موفق به جذب 
250 گردشگر سالمت از كشورهاى همسايه 
شــد و با اينكه اين رقم بسيار ناچيز است، اما 
بايــد اذعان كرد تا قبل از ســال 96 آمارى از 
حضور گردشــگران ســالمت و يا به عبارتى 
مراجعان خارجى به مراكز درمانى استان وجود 
نداشت و اين موضوع موجب شده تا حساسيت 
مسئوالن نسبت به مقوله گردشگرى سالمت 

افزايش يابد.

 سهم اندك گردشگرى سالمت
مســئول گردشگرى ســالمت دانشگاه علوم 
پزشكى زاهدان در اين زمينه بيان مى كند: در 
سال 96 حدود 250 نفر گردشگر سالمت كه 
بيشتر مشكالت آن ها در زمينهٴ چشم پزشكى، 
زنان، پوست و زيبايى، داخلى، اعصاب و روان 
بود از كشــورهاى افغانستان، پاكستان، عمان 
و قطر به مراكز تحت پوشــش دانشگاه علوم 

پزشكى زاهدان مراجعه كردند.
ســيدرفيع حســينى مى افزايد: بــا توجه به 
همسايگى اين استان با سه كشور و اينكه همه 
اين كشورها نيازمند خدمات درمانى هستند، 
اين آمار بسيار پايين است و شايد كمتر از يك 

درصد از بيماران در اين كشورها باشد.
وى تصريح مى كند: بــا تمام برنامه ريزى هاى 
انجام شــده و ابالغ آيين نامه هــاى مختلف، 
هدايت و برنامه ريزى بيماران عمالً در كنترل 
ليدرتورهــا بــوده و مجموعه هــاى دولتى و 

خصوصى در اين زمينه نقش فعالى ندارند.
وى با اشــاره به اين موضوع كه اســاس كار 
ليدرتورها بر ميزان درصد پرداختى توســط 
مجموعه هاى حقيقى يا حقوقى بوده كه اين 
كار ضمــن ايجاد رقابت منفــى در پرداخت 
پورســانت باالتر ســاير شــاخص ها را نظير 
كيفيت درمان، توانمندى فنى كادر پزشــكى 
و پيراپزشــكى قابليت هاى مراكز درمانى و... 
تحت الشــعاع قرار مى دهد، مى گويد: به  رغم 
تأكيد مكرر مقام معظم رهبرى در راســتاى   
اجراى اصل 44 قانون اساسى از ظرفيت هاى 
بخش خصوصى در حوزه صنعت گردشگرى 
سالمت اســتفاده نشده و متأسفانه حتى يك 

تشكل صنفى منسجم وجود ندارد.
حسينى تصريح مى كند: فقدان فرهنگ سازى 
عمومــى در جهت برخورد با گردشــگران و 
آداب رفتارى با آنان و نبود آموزش هاى مدون 
و خاص ويــژه فعــاالن و متقاضيان صنعت 

گردشگرى سالمت از ديگر مشكالتى است كه 
در زمينه جذب گردشگر درمانى در اين استان 

وجود دارد.

 وجود مراكز درمانى 
حسينى شايع ترين علت مســافرت بيماران 
را دسترســى به خدمات تخصصى همسطح 
يا باالتر در كشــور مقصد عنــوان مى كند و 
مى گويد: وجــود مراكز شــاخص درمانى در 
حوزه چشم پزشكى، زنان و نابارورى، جراحى 

قلب و عروق در سيســتان 
حضــور  و  بلوچســتان  و 
استادان و پزشكان شاخص 
ازجمله  ايــن حوزه هــا  در 
فرصت هايى است كه زمينه 
جذب گردشــگر سالمت از 
كشورهاى همسايه را فراهم 

مى كند.
وى اظهار مى كند: بيمارستان 
الزهرا(س) در  چشم پزشكى 
امام  بيمارســتان  و  زاهدان 
على(ع) در چابهار دو مركز 
داراى مجوز IPD به عنوان 

مراكز پذيرش بيمار خارجى در استان هستند 
كه اســتانداردهاى الزم را بــراى پذيرش اين 

بيماران دارند.
وى يادآور مى شود: همچنين بيمارستان على 
ابن ابيطالــب(ع) زاهدان در مرحله اخذ مجوز 

براى پذيرش بيماران خارجى است.

وى ادامه مى دهد: قيمت پايين و كيفيت باالى 
ارائــه خدمات پزشــكى و همچنين خدمات 
اقامــت در اســتان و از طرفى وجــود پرواز 
مستقيم مسقط به چابهار و زاهدان و راه اندازى 
مســير دريايــى در آينده نزديــك از جمله 
زيرساخت هاى جذب گردشگران خارجى در 

زمينه سالمت است.

 سيستان و بلوچستان ظرفيت دارد
معاون گردشــگرى ميراث فرهنگى سيستان 
نيز معتقد است:  بلوچستان 
اســتان ظرفيت جذب  اين 
گردشــگر خارجــى را دارد 
چرا كه فقط سواحل مكران 
در اين اســتان با 2 ميليارد 
و 400 ميليون نفر جمعيت 
مســتقر در حاشيه اقيانوس 
هند هم مرز است و اگر يك 
درصــد اين جمعيــِت اهل 
سفر جذب بازار ايران شوند، 
سيســتان و بلوچســتان به 
دروازه توســعه ايران تبديل 

خواهد شد. 
مجتبى ميرحســينى بيان مى كند: عالوه بر 
اين، دو كشور پرجمعيت افغانستان و پاكستان 
در شرق اين اســتان وجود دارد كه مردم آن 
نيازمند دريافت خدمات درمانى و بهداشــتى 

هستند.
وى مى افزايد: يكى از راهكارهاى افزايش توليد 

ناخالص ملى، گردشگرى است و كشورهايى كه 
براى افزايش درآمد ناخالص ملى خود از طريق 
گسترش بازار خدمات برنامه ريزى كرده اند، بازار 
گردشگرى را به عنوان مهم ترين بازار با گردش 
مالى، اشــتغال زايى مولد و حاشــيه سود باال 

انتخاب كرده اند.
وى اذعان مى كند: براى توســعه گردشگرى 
سالمت شركت هاى تخصصى تأمين خدمات 
مختلــف گردشــگر درمانى بايد بــه رعايت 
استانداردهاى خدمات گردشگرى و درمانى و 
نظام ارجاع تخصصى، بسيار بيشتر از مستند 
سازى فرآيند و تعريف بسته هاى متنوع خدمت 
بپردازند.وى اظهار مى كند: همچنين تخصيص 
بودجه خاص براى فعال  سازى ستاد تبليغات و 
برگزارى نمايشگاه هاى سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشــگرى بــراى ترويج 
توانمندى هاى استان در زمينه پزشكى و درمان 
يكى از راهكارهاى معرفى جاذبه هاى درمانى 
سيســتان و بلوچســتان در تمام محصوالت 
فرهنگى توزيع شده در بازار هدف است كه اين 
روش عالوه بر هزينه  كم، در شرايط كنونى نيز 
كامالً مؤثر است.ميرحسينى تصريح مى كند: 
راهكار ديگرى كه بايد در دستور كار قرار گيرد، 
تشكيل ستاد ويژه توسعه گردشگرى سالمت 
در استان است. وى تأكيد مى كند: طراحى و 
تدوين راهكارهاى پذيرش بيمه هاى تكميلى 
كشــورهاى بازار هدف نيز از اهميت خاصى 
براى توسعه گردشگرى سالمت در سيستان 

و بلوچستان برخوردار است.

  ضرورت چاره انديشى براى
 حريم رودخانه طالقان

 رئيس شوراى شهرستان طالقان با تأكيد بر اينكه بهره 
بردارى از راه جديد هشتگرد به طالقان نقش مؤثرى 
در توســعه اين شهرستان خواهد داشــت، گفت: مسئوالن 
اســتانى براى حل مشكالت ناشــى از حريم رودخانه چاره 

انديشى كنند. 
سيد اسحاق ميرابوالقاسمى اظهار كرد: با ساخت جاده جديد 
هشتگرد به طالقان زمان دسترسى به اين شهرستان به شكل 
چشمگيرى كاهش پيدا مى كند و اين مسئله مى تواند بر ميزان 

جمعيت و رونق هرچه بيشترشهرستان بيفزايد.
وى تصريح كرد: در نيمه نخست سال طالقان با جمعيتى بيش 
از 100 هزار نفر روبه رو است و به اين ميزان بايد گردشگران را 
نيز اضافه كرد؛ بنابراين راه دسترسى جديد زمينه تقويت حوزه 

گردشگرى را به دنبال دارد.
رئيس شوراى اسالمى شهرستان طالقان با بيان اينكه تعيين 
حريم 150 مترى در طرفين رودخانه شــاهرود مشكالتى را 
براى كشــاورزان و سكنه روستاها ايجاد كرده است، گفت: با 
توجه به اينكه بخش زيادى از روستاها در كوهپايه واقع شده 
تعيين اين حريم مشكالتى را براى امالك كشاورزى و نحوه 

بهره بردارى آن ها ايجاد كرده است.

  پروژه سالمت در بوشهر
 كلنگزنى مى شود

قدس: قائم مقام رئيس دانشــگاه علوم پزشكى بوشهر گفت: 
27 پروژه در هفته ســالمت ســال جارى در استان افتتاح و 

كلنگزنى مى شود.
حيدر عزيز نژاد در نشست ستاد هفته سالمت استان بوشهر 
اظهار داشــت: حوزه مشــاركت هاى اجتماعى دانشگاه علوم 
پزشكى در سه بخش شــامل خيرين سالمت، سازمان هاى 
مردم نهاد در حوزه ســالمت و اداره مؤلفه هاى اجتماعى مؤثر 

بر سالمت است.
وى اضافه كرد: يكى از وظايف امور مشاركت هاى اجتماعى اين 
است كه خيرين سالمت و سازمان هاى مردم نهاد را به سمت 
حوزه هاى سالمت سوق داده و از فعاليت هاى خيرخواهانه آنان 

براى مشاركت در كارهاى بهداشتى و درمانى دعوت كند.

  افزايش ميزان اشتغال پايدار در رشت

قدس: رئيس پــارك علم و فناورى اســتان گيالن با بيان 
اينكه طرح هاى اشتغال زايى فناورانه در استان گيالن نيازمند 
حمايت ويژه اســت، گفت: افزايش ميزان اشــتغال پايدار در 

شهرستان رشت به طور جدى دنبال مى شود.
مجيد متقى طلب در نخســتين جلســه كارگروه اشتغال و 
ســرمايه گذارى شهرســتان رشــت تصريح كرد: 18 طرح 
اشتغال زايى حوزه فناورى تا كنون در سامانه پارك علم فناورى 
ثبت نام كرده و تمامى مميزى هاى اين طرح ها انجام شــده 

است.
وى بــا تأكيد بــر اينكه محصول اين طرح ها بــراى ورود به 
بازار آماده اســت، بيان كرد: محصــوالت توليدى طرح هاى 
اشــتغال زايى فناورانه از سوى جوانان استان گيالن عالوه بر 

توسعه اقتصادى قابليت صادرات را دارد.

  كمبود 65 درصدى 
مخازن آبى خوزستان 

 معاون مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان با 
اشــاره به كمبود 65 درصدى آب مخازن گفت: 12 
ميليارد متر مكعب از سدهاى استان خالى است، با اين حال 

تمام تالش ما اين بوده كه كشت ها آسيب نبينند.
هوشــنگ حســونى زاده با اشــاره به اينكه بارش ها تا پايان 
فروردين تمام مى شود، اظهار كرد: ميزان بارندگى در استان 
خوزستان 147 ميليمتر بوده و اين در شرايطى است كه نياز 

ما 291 ميليمتر بر اساس سال نرمال است. 
وى عنوان كرد: در بحث برنامه ريزى از فروردين تا شــهريور 
كه نيمه آبى است اولويت ها را بر تأمين آب شرب قرار داده ايم 
كه همراه با كيفيت باشــد و مورد دوم بحث كشت هاى دائم 
مثل نخل ها و باغ ها و كشــت يونجــه و بعد از آن تأمين آب 
صنايعى كه در خدمت آب شــرب و مواد غذايى هستند، در 
برنامه است، آنچه از اين آب باقى بماند با توجه به شرايط براى 
بقيه مسائل مثل كشــاورزى در نظر مى گيريم اما اين آب با 
توجه به نياز اختالف زيادى دارد كه اين نكته به ستاد بحران 
گفته شده؛ بنابراين با توجه به اولويت هاى جهاد كشاورزى اين 

منابع تقسيم مى شود. 

یک ��� یک ��ر

مجتبى كاور   بى توجهى به مشــكالت بهداشتى در جنوب شهر دهلران شرايط 
زندگى براى ساكنان اين منطقه را سخت كرده و در عين حال با وجود انباشت زباله در 

اين منطقه سالمت اكثر آن ها با خطر مواجه شده است.
بى توجهى مسئوالن به جنوب شهر دهلران سبب شده مشكالت بهداشتى زيادى در 
اين منطقه به وجود آيد و متأســفانه انباشت زباله و نخاله هاى ساختمانى و از طرفى 

تاالب هاى فاضالب در حاشيه شهر سبب شده سالمت اكثر آن ها با خطر مواجه شود.
بيمارى ســالك يكى از شايع ترين مشكالت بهداشــتى جنوب شهر دهلران است كه 
متأسفانه بر اثر نيش پشه سالك تا پايان زندگى در صورت كودكان وحتى بزرگساالن 
خود نمايى مى كند، هر چند اقدامات مقطعى از ســوى مســئوالن براى جنوب شهر 
دهلران صورت گرفته است، ولى باتوجه به شروع فصل گرما و انباشت زباله و نخاله هاى 
ســاختمانى در جنوب شهر مى طلبد مسئوالن شهرســتان براى حل مشكالت چاره 

انديشى كنند.

  عالج واقعه قبل از توفان 
فرماندار  دهلران در اين زمينه گفت: ســالمت شهروندان يكى از اولويت هاى كارگروه 
پسماند شهرستان اســت. سيد حسينعلى موسوى اظهار داشت: باتوجه به فرارسيدن 
فصل گرما همه دستگاه هاى عضو كارگروه پسماند بخصوص شهردارى در اجرايى شدن 

مصوبات كه در خصوص جنوب شهر است، موظف به اجرا هستند.
وى بيان داشــت: يكى از مشكالت جنوب شــهر دهلران بيمارى سالك است كه اين 

بيمارى به خاطر وجود انباشت زباله و نخاله هاى ساختمانى است.
وى عنوان كرد: خوشبختانه به خاطر اقدامات صورت گرفته در جنوب 
شهر ما شاهد كاهش بيمارى سالك در شهرستان بودم و امسال نيز 
شــهردارى بايد قبل از شروع فصل گرما نسبت به پاكسازى جنوب 
شهر اقدام كند.موسوى بيان داشت: اجرايى شدن مصوبات كارگروه 
پسماند شهرستان بايد عملى شوند و شبكه بهداشت، محيط زيست 
و شــهردارى بايد اقدامات جدى براى جنوب شهر دهلران در دستور 

كار خود قرار بدهند.

  انباشت نخاله هاى ساختمانى
دبير كارگروه پســماند شهرســتان دهلران هم گفت: متأســفانه 
انباشــت زباله و نخاله هاى ساختمانى مشــكالت عديده اى براى 
مردم جنوب شــهر و محيط زيســت به وجود آورده است.عليرضا 
نصورى بيان داشــت: شــهردارى دهلران در سال هاى گذشته به 

صورت مقطعى اقداماتى در راســتاى پاكســازى زباله ها ونخاله هاى جنوب شــهر 
دهلران انجام داده اســت، ولى در يك سال گذشــته جنوب شهر دهلران به حال 

خود رها شده است.
وى بيان داشــت: با توجه به حجم مشكالتى كه در جنوب شهر وجود دارد كار به 
صورت مقطعى قابل قبول نيســت و شــهردارى بايد مصوبات كار گروه پسماند را 

اجرايى كند.
رئيس اداره محيط زيســت شهرســتان دهلران بيان داشــت:  اكثر جلسات ستاد 
پســماند مصوبه اى در خصوص جنوب شــهر دارد، ولى تاكنون هيچ يك از آن ها 
اجرايى نشــده است.وى بيان داشت: خارج از مصوبات كارگروه پسماند در خصوص 
مشــكالت جنوب شــهر با شــهردارى دهلران مكاتباتى صورت گرفته است، ولى 
متأسفانه شــهردارى تا به امروز اقدامى در اين راســتا انجام نداده است.منصورى 
بيان داشت:  اگر شهردارى مصوبات كارگروه پسماند شهرستان به خصوص جنوب 
شهر را اجرا نكند، از طريق مجارى قانونى و دادستانى موضوع را پيگيرى مى كنيم.

  سالمت شهروندان تهديد مى شود
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرســتان دهلران هم گفت: در بازديد ميدانى كه از 
جنوب شهر دهلران داشته ايم انباشت زباله و نخاله هاى ساختمانى سالمت شهروندان 

را تهديد مى كند.
اسداهللا مهاجر گفت: متأسفانه شهردارى مصوبات كميته پسماند را اجرايى نمى كند.

مهاجر گفت: اگر روند پاكسازى وجمع آورى زباله ها ونخاله هاى جنوب شهر در دستور 
كار شهردارى دهلران قرار نگيرد، قطعاً ما سال جارى شاهد افزايش بيمارى سالك در 

شهرستان خواهيم بود.
وى تصريح كرد: زمانى در خصوص سالمت جامعه ما موفق هستيم 
كه عالوه بر شــبكه بهداشت و درمان، ادارات شهر و همه شهروندان 

پاى كار بيايند.

  نبود سيستم فاضالب شهرى 
شــهردار دهلران هم در اين زمينه گفت: يكى از مهم ترين اقدامات 
شهردارى دهلران در جنوب شهر دهلران جلوگيرى از ساخت سازهاى 

غيرمجاز بوده است.
 عيســى رضايى عنوان كرد: يكى از مشــكالت عديده جنوب شهر 
دهلران ســاخت و سازهاى غير مجاز بوده كه با همكارى دادستان و 

نيروى انتطامى ما در اين راستا اقدامات موثرى انجام داده ايم.
رضايى اظهار داشــت: عدم طراحى سيستم فاضالب در جنوب شهر 
سبب شده زباله هاى شمال شهر در جنوب انباشته شوند و مشكالتى 

براى مردم جنوب شهر به وجود بيايد.
شــهردار دهلران گفت: در سال گذشته اقدامات بســيار موثرى در راستاى جمع آورى 
پاكســازى و نخاله و زباله هاى جنوب شهردهلران در دستور كار شهردارى دهلران قرار 

گرفت به طورى كه همه زباله ونخاله ها جمع آورى شدند. 
رضايى اظهار داشت: شــهردارى به عنوان يك دستگاه خدمات رسان شهرى تالش و 
جديت قابل قبولى در راستاى نظافت شهرى انجام داده است ونبايد اين خدمات ديده 
نشوند.وى گفت: شهردارى دهلران اكثر مصوبات كميته پسماند را پيگيرى واجرايى كرده 

است و ممكن است برخى مصوبات به خاطر نبود امكانات اجرايى نشده است.
شهردار دهلران گفت: شهردارى دهلران ماشين آالت الزم را براى جابه جايى زباله 
و نخاله هاى حاشــيه جنوب شهر ندارد و انتظار داريم  از دستگاه هاى ديگر در اين 
راستا شهردارى را كمك كنند.  وى عنوان كرد: اگر ادارات شهرستان  براى تأمين 
ماشين آالت مورد نياز شهردارى براى جابه جايى و پاكسازى زباله هاى جنوب شهر 

همكارى كنند، ما در كمترين زمان ممكن جنوب شهر را پاكسازى خواهيم كرد.

بيمارى سالك سالمت مردم را تهديد مى كند

زباله هاى رها شده دلهره شهروندان در«دهلران» 

سيستان و بلوچستان 
در سال گذشته 

موفق به جذب 250 
گردشگر سالمت از 
كشورهاى همسايه 

شده است

بــرش

بى توجهى به 
مشكالت بهداشتى 

در جنوب شهر 
دهلران شرايط 

زندگى براى 
ساكنان اين منطقه 

را سخت كرده است

بــرش
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مريم نظرى  بهشت حيات وحش ايران حال 
و روز خوبى ند ارد  و ميانكاله د ر حصار خشكى 

و كم آبى رو به مرگ تد ريجى است.
بهشــت آبزيــان و پرند گان مهاجــر و نگين 
تاالب هــاى ايــران، شــبه جزيره ميانكاله د ر 
ســال هاى اخير با توجه به كمبود  آب شيرين 
و خشــكى د ر معرض خطر قرارگرفته است و 
به نوعى حل معضل خشكى ميانكاله د ر انتظار 
اقد ام و عمل همه جانبه مرد م و مسئوالن است.

 تشنگى ميانكاله 
مد يركل محيط زيســت مازند ران با اشاره به 
وضعيت ميانكاله و وجود  خشكسالى هاى اخير 
گفت: ميانكاله بايد  مد يريت شود  و با توجه به 
خشكسالى هاى اخير مطالعات مختلف د ر اين 
بخش براى رفع مشــكالت ميانكاله و تاالب 

باقوت د ر د ست انجام است.
حســينعلى ابراهيمى كارنامى اظهــار كرد : 
مطالعات زيست محيطى به سرعت آغازشد ه و 
اليروبى كانال هاى مختلف منتهى به ميانكاله، 
تا تيرماه 97 به طول 50 كيلومتر انجام خواهد  

شد .
وى با اعالم اينكه برد اشــت هاى غيرمجاز آب 
د ر حــوزه ميانكاله اين منطقــه را با چالش 
روبــه رو خواهد  كرد ، گفت: مســد ود  كرد ن 
چاه هاى غيرمجاز، اليروبى كانال هاى منتهى 
به تاالب و برگرد انــد ن آب از مصب به د اخل 
ميانكاله از مســائل مهم براى نجات ميانكاله 

است كه اين موارد  را د ر د ست اجرا د اريم.

 راهكار نجات تاالب
رئيس اد اره حفاظت محيط  زيست بهشهر هم 
احياى تاالب را مهم ترين راهكار نجات تاالب 
ميانكاله اعالم كرد  و افزود : بيش از 20 د رصد  از 
اراضى تاالب و خليج ميانكاله بهشهر به د اليل 
طبيعى و انسانى د ر حال خشك شد ن است كه 
اين اد اره با تالش همه جانبه پيگيرى هاى الزم 
را انجام د اد  تا د ر راســتاى احياى اين زيست 
كره تالش شود  كه براى اين منظور 15 ميليارد  

ريال اعتبار اختصاص يافته است.
زمان رضا احمد ى اظهار كرد : مشاور براى اين 
منظور گرفته  شد ه و نقشه كشى و مساعى الزم 

انجام شد ه است و مطالعات اوليه انجام شد .
وى بابيان اينكه براى اين منظور و تالش براى 
رفع خشكى ميانكاله و اليروبى نهرهاى منتهى 

به تاالب، كانال ها و نهرهايى 
كه ارتباط آبى با تاالب د ارند ؛ 
شناسايى و نقشه برد ارى ها و 
مساعى الزم انجام شد ه است؛ 
ياد آور شد : اكنون د ر مرحله 
د اريم  قرار  پيمانكار  انتخاب 
تا با انتخاب پيمانكار اليروبى 
الزم انجام شــود . وى گفت: 
براى احيــاى تاالب نيازمند  
مشــاركت جمعى د ر سطح 
استان و كشور هستيم و اگر 
روند  خشكى تاالب اد امه يابد  
د ر آيند ه اى نه چند ان د ور بايد  

منتظر ريزگرد ها باشيم.
وى همچنيــن د ر مورد  پيامد هاى ناشــى از 
خشــكى و پس روى تــاالب و خليج ميانكاله 
گفت: پســروى تاالب و خشك شد ن اراضى 
تاالبــى د ر پناهگاه حيات وحــش و تاالب و 
خليج ميانكاله يكى از معضالتى است كه طى 
چند  ســال اخير با آن روبه رو بود ه ايم و تبعات 

مختلفى را د ر پيش د اشته است.

 تغيير مسير پرند گان آبزى

وى بيــان د اشــت: ازجمله 
اين  تبعــات و پيامد هــاى 
خشكسالى و پسروى تاالب 
و خليــج ميانكالــه، تغيير 
مســير پرنــد گان آبــزى و 
كنار آبزى، فرســايش باد ى 
رســوبات پهنه هاى  ساحلى 
و آلود گى هــوا با گرد وغبار، 
تجاوز به اراضى تاالبى توسط 
كاهش  فرصت طلب،  افــراد  
پرند گان،  و  جانــورى  تنوع 
و  افزايــش ميزان شــورى 
تغيير خصوصيات فيزيكى و 
شــيميايى آب و تسهيل د ر 
ورود  غيرمجاز و هجوم شكارچيان به منطقه 

است.
احمد ى، همچنين تغليظ ميزان و بار آلود گى 
ناشى از فعاليت هاى كشاورزى و آبزى پرورى به 
تاالب و تغيير خصوصيات فيزيكى و شيميايى، 
د رخواست هاى توسعه ساخت وساز و اسكله هاى 
جد يد  جهت جابه جايى گرد شــگر و كاهش 
عمق آب و تغيير شــرايط زيستگاهى تاالب و 
مرگ ومير فون آبزى (پالنكتون، ماهيان و...) را 

از د يگر عوامل تبعات و پيامد هاى خشكسالى 
و پسروى تاالب و خليج ميانكاله عنوان كرد .

رئيس اد اره حفاظت محيط زيســت بهشــهر 
با اعــالم اينكه جمعيت پرنــد گان تاالب د ر 
زمستان 96 نسبت به سال هاى گذشته نصف 
شد ه است؛ خاطرنشان كرد : اگر روند  خشكى 
تــاالب ميانكاله به همين روال اد امه يابد ؛ بايد  
تبعــات د يگرى را هــم بپرد ازيم و پيامد هاى 
زيست محيطى مختلفى گريبانگير ما خواهد  

شد .

 حقابه تاالب رعايت شود 
جمال ابوطالبى عبد الملكــى يكى از اعضاى 
د وستد اران محيط زيست سبز زاغمرز و كانون 
همياران ميانكاله هم با بحرانى قلمد اد  كرد ن 
وضعيت تاالب ميانكاله اظهار د اشت: وضعيت 
آبگيرى تاالب ميانكاله مثل ســال گذشــته، 
وضعيت خوبى ند اشــته و تاالب نســبت به 
سال هاى قبل تر عقب نشينى و پسروى د اشته 

است.
وى افزود : متأسفانه حتى د ر فصل زمستان هم 
خشكى تاالب محســوس بود  و با اينكه براى 
برخى مسيرها بود جه هم اختصاص يافته بود  
و اليروبى اوليه انجام شــد ، د رمان كامل نشد ؛ 
البته اليروبى ها د ر افزايش ميزان آب بى تأثير 
هم نبود ، اما به د ليل خشك ســالى، آبگيرى 

تاالب قابل توجه نبود ه است.
ابوطالبى ياد آور شــد : د ر مورد  خشك شد ن 
تاالب ميانكالــه يكى از راهكارها اين اســت 
كه حقابه تاالب رعايت شــود  و مســيرهاى 
جد يد ى جهت افزايش آب تاالب ابد اع شــود . 
مثالً ايجاد  مســيرى جهت انتقال آب نكارود  
كه د ر زمستان ها به د ريا مى ريزد ، يكى از اين 
راهكارهاســت. وى گفت: ويژگى و تفاوت آب 
تاالب ميانكاله نسبت به آب د ريا، لب شور بود ن 
آب تاالب به د ليل ورود  آب شــيرين از طريق 
جويبارها و رود خانه هاى جنوبى و غربى است 
كــه براى افزايش ورود  آب شــيرين به تاالب 
امروزه با اســتفاد ه از فناورى بارورى ابرها و يا 
استقرار تأسيسات آب شيرين كن حتى مى توان 
آب د ريــا را نيز د ر مواقع بــروز بحران به آب 
شــيرين تبد يل و وارد  تاالب نمود  كه خير و 
ثمر آن به رونق و توسعه كشاورزى و تأمين آب 
شرب جمعيت هاى انسانى رو به ازد ياد  منطقه 

نيز يارى خواهد  رساند .

��راث ���نگ
 رشد 56 درصدى فروش فيلم هاى 

نوروزى در گيالن

رشت: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گيالن با اشاره به رشد 
56 درصدى فروش فيلم هاى نوروزى در استان نسبت به سال 
گذشته، گفت: فروش حاصل از بليت هاى ارائه شده به مخاطبان 

سينما، بالغ بر 2 ميليارد و 398 ميليون ريال بوده است.
فيروز فاضلى با اشــاره به روند رو به رشــد استقبال شهروندان 
گيالنى از ســينما در ســال هاى اخير، اظهار كرد: سينماهاى 
گيالن در نوروز امسال، بيش از 30 هزار نفر مخاطب داشت كه 

اميدواريم اين روند فرهنگى در سال جديد ادامه يابد.
وى با بيان اينكه 6 فيلم ســينمايى «بلوك 9 خروجى 2»، «به 
وقت شــام»، «فيلشــاه»، «التارى»، «لونه زنبور» و «مصادره» طى 
نوروز امســال در سينماهاى گيالن اكران شــد، تصريح كرد: 
فيلم سينمايى «التارى» به كارگردانى محمدحسين مهدويان 
بــا فروش 835 ميليون ريالى در صدر جــدول فروش نوروزى 
استان قرار گرفت. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گيالن ادامه 
داد: «لونه زنبور» با 668 ميليون ريال، «مصادره» با 427 ميليون 
ريال و «به وقت شــام» با 397 ميليون ريال فروش به ترتيب در 
رده هاى بعدى قرار دارند. وى با بيان اينكه استان گيالن داراى 9 
سينماى فعال با 10 سالن است، خاطرنشان كرد: اگر چه چهره 
سينماهاى گيالن با افزايش مخاطب نسبت به سال هاى گذشته 
دگرگون شده و شــمار مخاطبان افزايش يافته است، اما رونق 

پايدار نياز به آسيب شناسى و برنامه ريزى دقيق دارد.

 انتخاب فيلم كوتاه «مانگ» در جشنواره 
بين المللى هندوستان

ايرنا: رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان سردشت 
از توابــع آذربايجان غربى گفت: فيلم كوتــاه «مانگ» (ماه) به 
كارگردانى «راميار محمديار» به پنجمين جشنواره بين المللى 
فيلم «داربهانگاى» هندوستان راه يافت و جزو فيلم هاى منتخب 
معرفى شد. كاوه حياك اظهار كرد: اين جشنواره 31 فروردين 
ســال جارى در شهر «داربهانگاى» با نمايش و داورى فيلم هاى 
منتخب آغاز مى شود.  وى افزود: اين فيلم كوتاه جريان مردى در 
منطقه مرزى سردشت را بازگو كرده كه دخترش را بر اثر غرق 
شــدن در رودخانه «زاب» از دست داده است.  به گفته وى فيلم 
كوتاه «مانگ» تاكنون به سه جشنواره بين المللى از جمله بخش 

مسابقه سومين جشنواره فيلم «چفالو» ايتاليا راه يافته است. 

بهشت حيات وحش ايران تشنه است

 اقامت 3100 نفر در اقامتگاه هاى بومگردى «ميانكاله» تاالبى ميان مرگ و زندگى
ايالم

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان 
ايالم به 12 اقامتگاه بومگردى در نقاط مختلف استان اشاره  و 
تصريح كرد: اين اقامتگاه ها در نوروز امسال پذيراى گردشگران 
مختلف در قالب تورهاى گردشگرى بوده و بيش از 3100 نفر در 
قالب تورهاى گردشگرى و همچنين سفرهاى خانوادگى از اين 
اقامتگاه ها ديدن كردند. عبدالمالك شنبه زاده اجراى هنرهاى 
آيينى و بومى در محل نوروزگاه ها، استفاده از ظرفيت گروه هاى 
هنرى آيينى اســتان هاى همجوار لرستان و كردستان، اجراى 
برنامه هاى طنز و نمايش با موضوع نوروز، نوروز خوانى و شــعر 
خوانى را از مهم ترين برنامه هاى فرهنگى اجرا شده در ايام نوروز 
امسال عنوان كرد و بيان داشت: برگزارى نمادين جشن نوروز 
در منطقه سيروان، برگزارى كارناوال عروسى نمادين در منطقه 
كارزان، حركت كاروانى رالى تور ملى خانوادگى ســفور از شهر 
ايالم با هدف ايجاد موج ســفر و فضاى شور و نشاط عمومى، 
برگزارى جشن بادبادك ها در قلعه والى و برپايى كارناوال ساز 
و آواز نوروز و كارناوال شــادى در كانون هاى جمعيتى از ديگر 

برنامه هاى فرهنگى اجرا شده در نوروز امسال بوده است.

 پادگان دو كوهه انديمشك 
ثبت ملى شد

دزفول: فرماندار شهرستان انديمشك گفت: پادگان دو كوهه در 
شهرستان انديمشك كه يادگار شهداى هشت سال دفاع مقدس 
است در فهرست ميراث فرهنگى انقالب اسالمى و دفاع مقدس 
ثبت شد. پيمان جهانگيرى افزود: اين اقدام بر اساس بند (ج) 
ماده واحده قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگى مصوب سال 
1364و بند 6 ماده سوم قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگى 
كشور مبنى بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگى 
و تاريخى كشور صورت گرفت. پادگان دوكوهه در فاصله چهار 
كيلومترى شهر انديمشــك در استان خوزستان محل معراج 
رزمندگان در دوران دفاع مقدس بود. اين پادگان در تمام سال 
بويژه ايام نوروز ميزبان كاروان هاى راهيان  نور اســت. پادگان 
دوكوهه نماد دالورى  و رشادت  سردارانى چون احمد متوسليان، 
ابراهيم همت، حسين خرازى، احمد كاظمى و هزاران رزمنده 
در دوران دفاع مقدس است. پادگان دو كوهه يكى از مراكز مهم 
خدماتى و پشــتيبانى از جبهه  هاى جنگ در هشت سال دفاع 
مقدس بود. محوطه يادمان عمليات فتح المبين در غرب كرخه 
در شوش خوزستان نيز سال 1394 در فهرست ميراث فرهنگى 

انقالب اسالمى و دفاع مقدس ثبت شد.

ثبت ملى شد

دزفول: فرماندار شهرستان انديمشك گفت: پادگان دو كوهه در 
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بيش از 20 درصد 
از اراضى تاالب 
و خليج ميانكاله 
بهشهر به داليل 

طبيعى و انسانى در 
حال خشك شدن 

است

بــرش

نيم نگاه

راضيه كشاورز- اصفهان : شهر اصفهان به عنوان 
شهر جهانى صنايع دستى و شهر خالق در اين حوزه 
شــناخته شده است، در ســالى كه به نام «حمايت از 
كاالى ايرانى» نام گذارى شــده، اهميت توليد و عرضه 
صنايع دستى هنرمندان اصفهان در اين شهر بيش از 

پيش شايان توجه است. 
آذرماه ســال 88 بود كه مصوبه هيئت دولت بســاط 
فروش صنايع دســتى خارجــى را در اماكن تاريخى 
بر چيد. در اين مصوبه آمده بود كه استاندارى ها موظف 
هســتند با هماهنگى دستگاه هاى ذى ربط تمهيداتى 
اتخاذ كنند كه در اماكن تاريخى و محوطه هاى فرهنگى 
به تشخيص سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گرشگرى در بخش صنايع دستى صرفاً صنايع دستى 
داخلى عرضه شود و از فروش صنايع دستى خارجى در 

اماكن تاريخى و فرهنگى جلوگيرى شود. 
با اجرايى شــدن اين قانون گفته مى شود بزرگ ترين 
ميدان توليد و عرضه صنايع دستى جهان جانى دوباره 
گرفته است، اما كسبه ميدان امام نظر ديگرى دارند و از 

وضعيت فروش صنايع دستى راضى نيستند.

 خانه نشينى هنرمندان
يك كارشناس صنايع دستى به خبرنگار قدس آنالين 
مى گويد: در گذشته، عرضه كاالهاى خارجى باعث شد 
از 7000 هنرمند صنايع دستى 4000 نفر خانه نشين 
شــوند. تا قبل از ســال 88 هر مغازه اى كه باز مى شد 
و شــروع به فروش جنس خارجى مى كرد، حدود 12 
كارگاه كه در هر كدام حداقل چهار نفر مشغول فعاليت 

بودند، تعطيل مى شد.
غالمعلى فيض اللهى با اشــاره به اجراى مصوبه سال 
88 و جلوگيــرى از فروش اجناس خارجى، مى افزايد: 

با توجه به شــرايط كم آبى و خشكســالى در شــرق 
اصفهان، طى چند سال اخير برخى كشاورزان به حرفه 
ميناكارى و فيروزه كوبى گرايــش پيدا كردند، تعليم 
ديدند و توليدات خوبى روانه بازار كردند، اما آنچنانكه 

بايد فروش نداشتند.
وى كه دل خوشــى از ميزان فروش صنايع دســتى 
اصفهان ندارد، اظهار مى كند: نوروز امســال نسبت به 
سال هاى گذشته صنايع دستى بسيار كم فروش رفت 
و با كاهش 22 درصــدى فروش روبه رو بوديم زيرا از 
يك سو قدرت خريد مردم كاهش يافته و از سوى ديگر 
تأمين ملزومات مورد نياز براى توليد صنايع دســتى 
هزينه هــاى بااليى نياز دارد چرا كه دولت سوبســيد 

نمى دهد!
اين كارشــناس صنايع دستى تصريح مى كند: يكى از 
داليل اســتقبال مردم از خريد جنس خارجى، ارزان 
بــودن اين محصوالت اســت، به عنــوان مثال دولت 
كشور چين به توليدكنندگان خود سوبسيد پرداخت 
مى كند، اما در ايران هيچ امكاناتى در اختيار صنعتگران 

و هنرمندان قرار نمى گيرد.
وى با اشــاره به اعالم سازمان صنايع دستى مبنى بر 
فعاليت حدود 40 هزار نفر در رشته هاى مختلف صنايع 
دستى استان، ادامه مى دهد: البته كاالهاى توليدى به 
چند شهر ديگر كشور نيز براى فروش ارسال مى شود، 
اما دولت بايد براى صادرات صنايع دســتى و برگزارى 
نمايشگاه خارج كشور جهت رونق بخشى بازار صنايع 
دســتى داخل و حمايت از توليدكننــدگان چاره اى 

اساسى بينديشد و دغدغه داشته باشد.
فيض اللهى با بيان اينكه طى يك سال گذشته، هيچ 
نمايشــگاهى براى عرضه محصوالت صنايع دســتى 
اصفهان برگزار نشده است، مى افزايد: اين كم توجهى ها 

رقابت ناســالمى بين صنعتگران صنايع دستى ايجاد 
كرده و عده اى كيفيت محصوالت را براى كاهش قيمت 

و افزايش فروش پايين آورده اند.
وى تأكيــد مى كنــد: مهم ترين راهكار حل مشــكل 
اين است كه مســئوالن بازارهاى هدف را شناسايى، 
خانه هاى فرهنگ را در كشــورهاى مختلف دنيا فعال 
و زمينه حضور هنرمندان در نمايشــگاه هاى خارج از 
كشــور را فراهم كنند و دولــت نيز به توليدكنندگان 

صنايع دستى سوبسيد دهد تا حمايت شوند.

 196 رشته صنايع دستى 
معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان به خبرنگار قدس 
اظهار مى كند: هنرمندان اصفهانى در 21 رشته از جمله 
گليم بافى، ميناكارى، قلم زنى، خاتم كارى، قلم كارى و 
مصنوعــات چوبى موفق به كســب 47 نشــان ملى 

مرغوبيت صنايع دستى شدند.
جعفر جعفرصالحى با بيان اينكه طى چند سال اخير 
حدود 6000 هنرمند جديد به هنرمندان شهر اصفهان 
و استان اصفهان اضافه شده اند، مى افزايد: تا كنون 602 
رشته صنايع دستى در جهان شناسايى شده كه از اين 
تعداد ايران با 299 رشته نيمى از آن ها و استان اصفهان 
از اين تعداد 196 رشته را به خود اختصاص داده است.
وى صنايع دستى را مهم ترين عامل زنده كردن هويت 
و تاريخ ملت ها دانســت و با اشاره به اينكه هنرمندان 
اين عرصه شناسنامه زنده تاريخ ملت هستند، تصريح 
مى كند: در حوزه ميراث فرهنگى و اقتصاد مقاومتى دو 
ظرفيت صنايع دستى و گردشگرى فراهم است كه بايد 
با همكارى دســتگاه هاى مسئول و بسيج همه عوامل 

اجرايى براى رونق و شكوفايى آن ها گام برداشت.

به دليل همت واالى هنرمندان 
اصفهان 196 رشته صنايع دستى را در جهان به نام خود تمام كرد

حل جدول شماره قبل

مصرفى  قطعات  و  برقى  لوازم   -1
كه  گويند  مى  آن  شده  دورريخته 
تبديل  زا  پول  صنعتى  به  آن  بازيافت 

شده
ايفا مى كند- هادى  را  بازيگر آن   -2

جريان برق و حرارت- كارهاى نيك
اسب-  دهنه  مكان-  و  محل   -3

ارشادگر- جملگى
نقل  عالمت  هندسى-  اشكال  از   -4

قول ادبياتى- دوست داشتن
5- اهل كن- دين رسمى مردم ژاپن- 

كفش چرمى پاشنه دار
رنگ  ها-  مغول  خونريز  سركرده   -6
ورزش  وسايل  از  بخش-  آرامش 

ژيمناستيك
طول  واحد  طريق-  و  سبيل   -7

90سانتى مترى- از توابع كاشان
در  فوتبالى  تيم  حرف22يونانى-   -8

ليگ برتر انگلستان- برهنه
بردارى-  وزنه  ورزش  وسايل  از   -9
بازى  المللى-  بين  استاندارد  پيشوند 

الكترونيكى بازنشسته
تئورى  نوا-  و  صدا  فام-  و  رنگ   -10

وضع شده توسط اينشتين
كن  صاف  «لباس  بالش-   -11
رفتن  پايين  نمايش»-  برقى»+«صحنه 

آب دريا
12- دشنام دادن- آبرو و شرف- نمونه 

و سمبل
بيمار-  غذاى  زراعى-  تناوب   -13

استراق سمع- حرص و طمع
خائن-  حوارى  طردكردن-   -14

سرزمين
و  رياضيدان   ، ستاره شناس   -15
اقتصاددان لهستانى كه نظريه خورشيد 
مركزى منظومه شمسى را بسط داد و 

به صورت علمى درآورد

ديده  ناخن  روى  بر  كه  سفيدى   -1
شود- عضو خودرو- امانت فروش

2- ماندگارى- گفتن سخن كه بر غير 
كند-  مى  داللت  خود  اصلى  موضوع 

روشن كردن
3- مايع دباغى- مثل و مانند- غربال- 

نوعى ساعت بازنشسته
4- نام چند تن از پادشاهان فرانسه- 

رنگارنگ- دفع مزاحمت
5- هيچ وقت- زندگى كردن- برف در 

گويش بچه لندن
6- راحتى- ماده بيهوشى- جيحون

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

۷۲۳۰

 افقى

 عمودى

7- حرف عصايى شكل- فالنى- مدينه 
فاضله

از خاك گلستان  8- شهرتوت- بخشى 
را دربر مى گيرد- آخرين نازى

جزاير  گروه  از  جزيره  بزرگترين   -9
تكان  سياستمدار-  فرانسه-  پولينزى 

شديد عصبى
اى-  كره  ورشكسته  خودروساز   -10

كوچك و خرد- شترمرغ آمريكايى
واردات  بانو-  مشكل-  و  سخت   -11
و  كشور  مرزي  نقطه  يك  در  فرآورده 
آن  قبال  در  و  داخل  در  آن  مصرف 
صدور فرآورده با همان مشخصات از مرز 

خروجي ديگر
12- ساز مثنوى- كاشف گردش خون- 

از اركان نماز
13- تكيه كالم بچه مشهد- اساس- از 

هفت سين- ريشه
امراى  از  يكى  و  كشانى  مبارزى   -14
زيردست افراسياب در شاهنامه- سرشاخ 

شده- شاخه اى از رشته شيمى
از  زبان-  فارسى  كسى-  ترساندن   -15

بازارهاى بورس آمريكا 



����تان �
��ر    و�ه

گاران با ��رن

  انتقال بخشى از يگان ارتش
 خراسان شمالى  به گنبد

مهر: فرمانده تيپ مســتقل130 پياده شهيد دلجويان ارتش 
خراســان شمالى از انتقال بخش وســيعى از يگان ارتش اين 
استان به گنبد خبر داد. امير سرتيپ ابراهيم گل گلى افزود: به 
علت كمبود مكان و خاكى بودن پادگان استان بخش وسيعى 

از يگان هاى ارتش خراسان شمالى به گنبد منتقل شده است.
وى گفت: در حال حاضر زمان و محل جانمايى زمين ارتش و 
ساخت پادگان جديد مشخص نيست و تصميمى براى توسعه 
پادگان وجود ندارد. وى همچنين درباره انتقال پادگان ارتش به 
خارج شهر، گفت: از وضعيت كنونى راضى نيستيم چراكه هم 
اكنون اين تيپ چهار پادگان را مديريت مى كند كه به ظرفيت 

و امكانات بيشترى نياز است. 
فرمانده ارتش خراسان شمالى در ادامه با بيان اينكه زمين 176 
هكتارى پيســت على آباد بجنورد به نام ارتش سند مى خورد، 
گفت: درحال حاضر اين زمين با كاربرى نظامى در تصرف ارتش 
بوده و با رايزنى هاى انجام شده با راه و شهرسازى، مالكيت اين 

زمين به نام ارتش سند مى خورد.
وى همچنين به ويژه برنامه هاى هفته ارتش اشاره كرد و گفت: 
از روز چهارشنبه با برگزارى مراسم براى شهيد صياد شيرازى 
در مسجد صفايى بجنورد ويژه برنامه هاى ارتش آغاز شد و تا 29 

فروردين ماه جارى ادامه دارد.
امير سرتيپ گل گلى برگزارى دومين يادواره نخستين شهيد 
مدافع حرم ارتش جمهورى اســالمى ايران (شــهيد مرتضى 
زرهن)، ديدار با خانواده هاى شهدا و ايثارگران، برگزارى مسابقات 
ورزشى، كشتى باچوخه، محل انس با قرآن براى كاركنان، ديدار 
با نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى و رژه موتورى را از جمله 

برنامه هاى هفته ارتش در اين استان برشمرد.

 معاون دادستان مشهد
 در گفت و گو با قدس خبر داد

 خلع يد هزاران متر مربع اراضى ملى 
در خراسان رضوى 

فاطمه معتمدى: معاون دادســتان مركز خراسان رضوى 
از رفــع تصرف هزاران مترمربع از اراضى ملى در اســتان 
خبر داد و اظهار داشت: اين رفع تصرفات در نيمه نخست 
فروردين ماه در شهرســتان هاى مشهد و بينالود صورت 

گرفت.
محمد بخشــى محبى با بيان اينكه در ايام نوروز 78 تيم 
گشتى براى جلوگيرى از زمين خوارى در شهرستان هاى 
مشــهد و بينالود فعال شــده بود، افــزود: در اين ايام با 
صــدور 20 مورد حكم قضايــى 80 هكتار رفع تصرف در 
بندگلســتان و روستاى دستگردان انجام شد و 15 هكتار 

نيز در محدوده شهرستان كالت رفع تصرف شد.
معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادستان مشهد اضافه كرد: 
همچنيــن در اين ايام پركردن پى كنى ها به صورت ويژه 
در دستور بود و در بلوار نماز مشهد نيز به حد گسترده اى 
خاك ريزى در دســت انجام بود كه خودروهاى فعال در 

اين پروژه توقيف شدند.
وى تصريــح كرد: در كنار رفع تصرف هــزاران مترمربع، 
تعدادى بيل مكانيكى، جرثقيل، كفى خودرو بر، كمپرسى 

و 78 دستگاه خودرو نيز به پاركينگ منتقل شد.
به گفته وى پارســال بيــش از 8000 هكتــار زمين در 

خراسان رضوى رفع تصرف شده بود.

 71 درصد مخازن سدهاى
 خراسان شمالى خالى است

ايرنا: مديرعامل شــركت آب منطقه اى خراسان شمالى 
گفت: 71 درصد از حجم مخازن سدهاى اين استان خالى 
اســت و هم اكنون تنها 66 ميليون و 58هزار مترمكعب 

آب در پشت سدهاى اين خطه وجود دارد. 
سيدابراهيم علوى، توان ذخاير آبى سدهاى استان را بيش 
از 226 ميليون مترمكعب دانست و گفت: همچنين حجم 
ذخاير آب اين ســدها نســبت به بلندمدت 32/8 درصد 

كاهش دارد.
وى با بيان اينكه به طور متوســط ميــزان بارندگى ها از 
ابتداى ســال آبى جارى تاكنون، 98/5 ميليمتر در سطح 
استان بوده است، افزود: اين ميزان در مدت مشابه پارسال 
153/8 ميليمتر و ميانگين بلندمدت 181/1 ميليمتر بود.

مديرعامل شــركت آب منطقه اى خراسان شمالى گفت: 
اين ميزان بارندگى نســبت به مدت مشــابه ســال آبى 
گذشته، 36 و نســبت به ميانگين درازمدت 45/6 درصد 

كاهش دارد.
براساس آمارهاى موجود، حدود 94 درصد كل منابع آب 
استان در بخش كشــاورزى مصرف مى شود، اما به گفته 
كارشناسان با بهره ورى بســيار پايين مصرف، اين منابع 

بيشتر از دسترس خارج مى شود.

  پيكر نخستين شهيد مدافع حرم 
خراسان جنوبى تشييع شد

ايسنا: پيكر پاك ســتوان يكم پاسدار « مرتضى بصيرى پور»، 
نخستين شهيد مدافع حرم از خراسان جنوبى در بيرجند با حضور 

مسئوالن و اقشار مختلف مردم تشييع و به خاك سپرده شد.
پيكــر پاك اين شــهيد مدافع حرم با حضور گســترده مردم، 
خانواده هاى شهدا، نماينده ولى فقيه و استاندار خراسان جنوبى 

و ساير مسئوالن استانى تشييع شد.
مردم بيرجند پيكر پاك اين شــهيد سرافراز را از محل هيئت 
ابوالفضلى(ع) بيرجند به سمت گلزار شهداى اين شهر تشييع 

كردند و پس از قرائت نماز و اداى احترام، به خاك سپردند.
ســتوان يكم پاســدار مرتضى بصيرى پور از نيروهاى سپاه 
انصار الرضا(ع) خراســان جنوبى، متولد 1365 در روســتاى 
اسالم آباد نهبندان، در درگيرى با تروريست هاى رژيم غاصب 
صهيونيستى و اذناب ناپاكش در دفاع از حرم اهل بيت (ع) در 

سوريه به درجه رفيع شهادت نايل آمد.

استاندار: 
 رشد شاخص هاى اقتصادى 

خراسان شمالى قابل لمس است 

بجنورد - خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالى گفت: 
رشد شاخص هاى اقتصادى در استان خراسان شمالى ملموس 

و نسبت به ساير استان ها قابل لمس است.
محمدرضا صالحى در ديدار با نماينده ولى فقيه در اســتان 
و امام جمعه بجنورد اظهار داشــت: اين اســتان براســاس 
ارزيابى هاى كشــورى سال گذشــته در همه شاخصه هاى 
عملكردى حوزه اقتصادى رتبه تك رقمى كسب كرد و جزو 

10 استان اول قرار گرفت.
وى افــزود: با اين حال، بــه دليل ظلم مضاعف تاريخى و بى 
توجهى به توســعه متوازن اين منطقــه جغرافيايى هم در 
دوره طاغوت و هم پيش از شــكل گيرى اين اســتان، هنوز 
با اســتان هاى برخوردار فاصله زيادى به لحاظ شاخص هاى 
توســعه داريم. وى يادآور شد: پاييز 96 نسبت به دوره مشابه 
سال 95 خراسان شمالى موفق شــد، نرخ بيكارى را تا پنج 
درصد كاهش دهد و بدين ترتيب به باالترين رشد در كشور 

دست يافتيم و اميدواريم كه اين روند ادامه يابد.
اســتاندار خراسان شمالى، ســال 1396 را سالى خوب براى 
خراسان شمالى در حوزه ايجاد اشتغال توصيف كرد و افزود: 
اين استان در رده بندى استان هاى با كمترين نرخ بيكارى، در 
جايگاه چهارم جاى گرفت. نماينده ولى فقيه در استان و امام 
جمعه بجنورد نيز در اين ديدار از تالش هاى استاندار، معاونان 
و مديران زيرمجموعه براى پيشبرد امور جارى و برنامه هاى 
توسعه اى اســتان قدردانى كرد. حجت االسالم والمسلمين 
يعقوبــى برگزارى مالقات هاى مردمى اســتاندار در نمازهاى 
جمعه شهرســتان ها را اقدامى درخور و شايسته دانست و بر 

تداوم اين برنامه ها در سال جارى تأكيد كرد.

  رشد 65 درصدى صادرات
 از پايانه مرزى ماهيرود

بيرجند: معاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى خراسان جنوبى، با اشاره به رشد 65 درصدى صادرات 
گفت: طى ســال گذشــته 26 هزار و 134 دستگاه كاميون از 

پايانه مرزى ماهيرود خارج شدند. 
مهدى گرجى در جمع خبرنگاران اظهاركرد: پايانه مرزى (ميل 
78) تنها معبر رســمى فعال در خراســان جنوبى است كه در 
فاصلــه 200 كيلومترى مركز اســتان و 130 كيلومترى مركز 
استان فراه(افغانستان ) واقع شده است. وى تردد در پايانه مرزى 
ماهيرود طى سال 95 را 15 هزار و 346 سفر كاميون صادرات و 
در سال گذشته، 25 هزار و 426 سفر كاميون صادرات و ميزان 

ترانزيت را 708 سفر كاميون اعالم كرد.  
وى يادآور شــد: عمده ترين كاالهاى صادراتــى از پايانه مرزى 
تركيبات نفتى بوده و ميزان تردد مســافر در سال 95، 20 هزار 
و 989 نفر مســافر و در سال گذشته 29 هزارو 948 نفر مسافر 
بود كه اين ميزان تردد نسبت به ســال 43 ،95درصد افزايش 

داشته است.

  معدوم سازى4/5 تن مواد غذايى فاسد 
در بيرجند

بيرجند: معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با بيان 
اينكه در مدت اجراى طرح نظارت نوروزى 31 مركزتهيه و توزيع 
مواد غذايى به مراجع قضايى معرفى شده اند، گفت: همچنين در 
پى اين بازديدها 4.5 تن مواد غذايى فاسد كشف و معدوم شد. 

كامبيز مهدى زاده گفت: سالمت جامعه و مسافران، جلوگيرى 
و كاهش آســيب افراد با مصرف مواد غذايى در سطح عرضه و 
كنترل بيمارى ها از اهداف طرح بوده است.وى گفت: طى مدت 
اجراى اين طــرح از مجموع 6748 مكان تهيــه و توزيع مواد 
غذايى در اســتان 8752 مورد بازديد، از مجموع بيش  از 4000 
اماكن عمومى ميزان 5764 مورد بازديد، از مجموع 121 اماكن 
بين راهى ميزان 315 مورد بازديد و از مجموع 1029 ســامانه 

آبرسانى ميزان 1317 مورد بازديد انجام شده است.
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عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى در گفت وگو با قدس عنوان كرد

مبارزه با فساد درونى دولت، گام اول حمايت از كاالى ايرانى
 فاطمه معتمدى  عضو مجمــع نمايندگان 
خراســان رضوى درباره اولويت هاى الزم، براى 
اجرايى شــدن نام گذارى ســال اظهار داشــت: 
حمايــت از كاالى ايرانــى از دو بعد حكومتى و 

مردمى قابل توجه است.
محمد دهقــان در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 
در بعد حكومتى دولت و به دنبال آن مسئوالن 
در سطح خراسان رضوى موظف هستند با انجام 
اقدام هاى متنوعى از كاالى ايرانى حمايت كنند 
ضمن اينكه آحاد مردم نيز نقش اصلى در راستاى 

اجرايى شدن نام گذارى سال دارند.

 لزوم شناسه دار شدن تمامى كاالها
وى با بيان اينكه اولين اقدام ضرورى جلوگيرى 
از قاچاق كاال است كه دولت بايد براى عملياتى 
شدن نام گذارى سال انجام دهد، اضافه كرد: بايد 
تمام كاالهايى كه وارد كشــور مى شود، شناسه 
گذارى و مشــخص شــود از مبادى رسمى وارد 
كشور شــده يا اينكه به صورت قاچاق وارد شده 
است. ضمن اينكه كاالهاى توليد داخل نيز بايد 
داراى كد شناسه باشــند تا مردم متوجه شوند 
هر كااليى بدون شناســه به معناى قاچاق است 
و از خريــد آن خوددارى كنند. وى تصريح كرد: 
با شناســه دار شــدن كاالها اعم از اقالمى كه به 
طور رسمى وارد كشــور مى شود و هم توليدات 
داخل، مابقى كاالها خارج از اين چارچوب قاچاق 
محسوب شــده و سازمان هاى مســئول مانند 
تعزيرات بايد با آن به عنــوان كاالى قاچاق هم 
در مبادى ورودى و هم در ســطح فروشگاه ها و 

مغازه ها برخورد و ضبط كنند.

 ثروت هاى نامشروع يك شبه
وى ادامه داد: موضوع بعدى كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد بحث واردات اســت به طورى كه بايد 
جلوى واردات كاالهايــى كه توليد آن در داخل 
به اندازه كافــى وجود دارد به طور مطلق گرفته 
شــود. نبايد با بازى كردن با تعرفه ها، تعدادى از 
وارد كنندگان كه پيوند خاصى با برخى مديران 
دارند يك شبه ثروت هنگفتى به دست آورند كه 
اين امر سبب شده است ثروت هاى نامشروع براى 

عده اى از افراد ايجاد شود.
نماينده مردم چناران و طرقبه و شانديز با تأكيد 
بــر اينكه دولــت بايــد واردات كاالهايى را كه 
توليــد آن در داخل به انــدازه كافى وجود دارد، 
مطلقاً ممنوع كند، گفت: نبايد در خصوص اين 
اقالم با تعرفه گــذارى قيمت ها را باال و پايين و 
زمينه را بــراى ثروت اندوزى عده اى فراهم كرد. 
وى ادامــه داد:موضوع ديگرى كه بايد توســط 
دولت انجام شود، تسهيل توليد كاالهاى ايرانى 
و معرفى كاالهايى اســت كه امكان توليد آن در 
داخل كشور فراهم است. بايد توجه داشت توليد 
برخى كاالها در داخل كشور فراهم است و فقط 
نيازمند حمايت است. در اين راستا وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت داراى نقش كليدى اســت به 
طــورى كه بايد جوانان جوياى كار و كارآفرينان 
را به سمت توليد اين كاالها سوق دهند كه اين 
مهم با اقدام هاى تبليغى در رسانه ها و صدا و سيما 
امكان پذير است و بايد از اين طريق فرصت هاى 

كارى و توليــد در داخــل را معرفى كند. عضو 
مجمع نمايندگان خراسان رضوى اذعان داشت: 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، اقتصاد و جهاد 
كشــاورزى به عنوان وزارتخانه هايى كه به طور 
مستقيم وظيفه حمايت از توليد را دارند در اين 
حوزه ورود جدى با اقدام هايى مانند ارائه خدمات 
آموزشى مورد نياز و حمايت مالى داشته باشند تا 
زمينه براى ورود جوانان در خصوص اين توليدات 

جديد فراهم شود.

 نگاه منفعت طلبانه بانك ها
دهقان با اشــاره به ضــرورت تأمين نقدينگى 
بنگاه هــا و واحدهــاى توليــدى تصريح كرد: 
متأســفانه در اين بخش بانك ها فقط به منافع 
خودشــان توجه دارند در حالــى كه موظفند 
نقدينگى را به سمت توليد و حمايت از كاالى 
ايرانى چه براى توليد كننده و چه براى خريدار 
كاالى ايرانى سوق دهند. بايد نگاه بانك ها در 
حوزه اعطاى تســهيالت و وام به سمت توليد 
داخل باشــد در حالى كه به دليل سود جويى 
و مفاسدى كه در بانك ها وجود دارد اين مهم 

چندان تحقق نيافته است.

 لزوم باز شدن قفل معوقات بانكى
وى يادآور شد: يكى ديگر از اقدام هايى كه دولت 
بايد در رابطه با بانك هــا انجام دهد، باز كردن 
قفل معوقات بانكى اســت. عمده اين معوقات 
توسط عده اى از افراد ايجاد شده است كه بدون 
وثيقه وام دريافــت و آن را پرداخت نكردند. به 
گونه اى كه برخى ثروتمندان وام هاى چند صد و 
هزار ميليارد تومانى دريافت كردند بدون اينكه 
وثيقه كافى به بانك ارائه دهند. بنابراين اگر قفل 
اين معوقات باز شود و دولت بى پروا با مسئوالن 
بانكى مقصر و پشتيبانان اين بدهكاران كه وجوه 
مــردم را در اختيار يك عده خاص قرار داده اند، 
برخورد و آنان را معرفى كند، هم جلوى اضافه 
شدن ميزان معوقات بانكى گرفته مى شود و هم 
اينكه معوقات بانكى قبلى تســويه و بازگردانده 
مى شود.  نماينده مرم چناران و طرقبه و شانديز 
افزود: هرچند اين اقدام ها ضرورى و الزم است، اما 
با توجه به فساد و سوء استفاده اى كه وجود دارد، 
اميدى به انجام آن نيست كه اگر فساد بر سيستم 

بانكى و در بين برخى مديران حاكم نبود، تاكنون 
بايد دولت اقدامى در اين راستا انجام مى داد.

 چهار برابر شدن معوقات بانكى!
وى ادامه داد: در ابتداى استقرار دولت يازدهم 
ميزان معوقات بانكى يك چهارم بود، اما اكنون 
اين معوقات حدود چهار برابر شده است و اين 
بدان معناست كه دولت جز شعار دادن كارى 
انجام نمى دهد در حالى كه انتظار اين بود كه 
حداقل مانع افزايش ميزان معوقات بانكى شود 
نه اينكه اآلن چهار برابر شــده باشد و اين به 
دليل فســاد درون دولت اســت. وى در بخش 
ديگر خاطرنشــان كرد: برخى از مسئوالن، خود 
حامى قاچاق كاال و حامى سوداگرانى هستند كه 
خون ملت را مى مكند و پشتيبان افرادى هستند 
كه داراى معوقات بانكى هستند و با اينكه وام هاى 
بدون ضمانت كافــى دريافت كرده اند، حاضر به 

بازگرداندن آن كه پول مردم است، نيستند.

 بى توجهى دولت به شفافيت
عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس ادامه 
داد: بــا توجه به اين موارد تا دولت با فســاد 
مبارزه نكند، كارها به سامان نمى رسد. يكى از 
مسائل مهم و راهبردى براى حمايت از كاالى 
ايرانى بحث مبارزه با فســاد در درون دولت و 
موضوع شفافيت اســت در حالى كه دولت به 

شفافيت توجه نمى كند. 
وى با تأكيد بر اهميت موضوع شفافيت بويژه 
در قراردادها گفت: در حالى كه بســيارى از 
قطعات در داخل كشــور توليد مى شــود، اما 
گاه ديده مى شود برخى وزارتخانه ها از جمله 
وزارت نفــت كمتر تمايلى بــه خريد داخلى 
دارند و بيشــتر از خارج خريــد مى كنند و 
يــا افرادى به دنبــال واردات قطعات خودرو 
هســتند در حالى كه در داخل كشور توليد 
مى شــود با اين حال به دليل اينكه خريد از 
خارج منافع و درآمد شــخصى و پورســانت 
خاص دارد به دنبال واردات هستند. بنابراين 
بايد قــرارداد و مناقصه هاى دولتى شــفاف 
باشد كه اگر اين مهم محقق شود، بسيارى 
از موانع پيرامون حمايــت از كاالى ايرانى 

برداشته مى شود.

 ايران بهشت قاچاقچيان
وى با تأكيد بر اينكه قاچاق كاال در درون دولت 
ريشه حمايتى دارد،اضافه كرد:وقتى طبق اعالم 
وزارت اطالعــات 1128 كانتينــر كاالى قاچاق 
طى چند سال توقيف شده است كه البته شايد 
10 ها برابر آن شناســايى و توقيف نشده است و 
وارد كشور شده است، مى توان اين گونه استنباط 
كرد كه ايران بهشت قاچاقچيان است.وى ادامه 
داد: گاه از درون گمركات كشور به طور مستقيم 
به خاطر حمايت برخى دولتمردان، كاالى قاچاق 
وارد كشور مى شود و در كنار آن قاچاق ته لنجى و 
كوله بران كه بخشى از اين افراد براى قاچاقچيان 
كار مى كنند، وارد كشــور مى شود و همچنين 
حدود 10 ميليارد دالر نيز كاالى قاچاق به صورت 

كاالى همراه مسافر وارد مى شود.

 نقش مردم در تحريم خريد
 كاالى خارجى 

اين نماينده مجلس با اشاره به وجود حدود 200 
مركز گمركى در كشور كه خودش آشفته بازارى 
اســت، گفت: مردم نيز بايد براى عملياتى شدن 
نام گذارى سال عزم ملى داشته باشند و خريد و 
اســتفاده از كاالى خارجى را تحريم كنند و اين 
يعنى تحريم مفسدان، قاچاقچيان و سوداگرانى 

كه به منافع ملت ضربه مى زنند. 
وى گفت:اين يك واقعيت است كه در حالى كه 
در كشور بيكارى بيداد مى كند و مردم در درون 
خانــواده و فاميل جوان بيكار دارند، اما در خريد 
به دنبال كاالى خارجى هســتند در صورتى كه 
بايد گفت بخشى از اين بيكارى جوانان به دليل 
عملكرد خود مردم اســت چرا كه به جاى خريد 
و اســتفاده از كاالى ايرانى به دنبال زرق و برق 

كاالهاى خارجى هستند.
دهقان افزود:بخشى از مردم دچار تناقض شده اند 
به گونه اى كه هم مدعى حمايت از كاالى ايرانى 
هستند و هم اينكه نسبت به خريد و استفاده از 
توليدات داخلى تعصب ندارند. اين در حالى است 
كه براى جلوگيرى از بيكارى كه ريشه بسيارى 
از ناهنجارى هــا مانند اعتياد اســت، بايد خريد 
و اســتفاده از كاالى خارجى را تحريم كنند و با 
استفاده از توليدات داخل به فكر اشتغال جوانان 
خود باشــند كه در آن صورت حمايت از كاالى 

ايرانى عملياتى خواهد شد.

 شكل نگرفتن تعصب ايرانى
 براى خريد توليد داخل

وى با بيان اينكه هنوز تعصب ملى براى خريد 
كاالى ايرانى به جاى نوع خارجى شكل نگرفته 
اســت، گفت: اصناف نقش بسيار مهمى دارند 
در حالى كــه برخى از اصناف غيــر از پول و 

سودجويى به مسئله ديگرى فكر نمى كنند.
دهقان يادآورشد: برخى مغازه ها با افتخار مى گويند 
فقط كاالى خارجى مى فروشيم در حالى كه اين 
كار زشتى است. ضمن اينكه شمارى از مصرف 
كنندگان نيز به دليل خودباختگى گمان مى كنند 
هر كااليى كه از خارج اعم از كاالى بنجل چينى 
و تركى وارد مى شود، براى خريد و استفاده خوب 

و در مقابل، كاالى ايرانى بد است. 

 عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

زنگ خطر انحراف دولت از بودجه؛ پاداش هاى ميلياردى پابرجاست

گفت و گو

 مهر  عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى 
گفت: انحراف 70درصدى بودجه 95 زنگ خطر بزرگى است 

كه بايد مورد بررسى قرار گيرد. 
على قربانى افزود: دولت طى پنج سال گذشته، تمامى بندهاى 
بودجه را بدون نقض اجرا مى كرد، اما به مرور انحرافات بيشتر 

شده از اين رو تذكر به دولت و وزرا ضرورت دارد.
وى به ديگر خألهاى قانونى كه ضرورت تغيير دارند، اشاره و 
بيان كرد: تاكنون مقرر بوده ميزان بازنشستگى و پاداش بيش 
از 270 ميليون تومان نباشد، اما برخى از آقايان بيش از يك 
ميليارد تومان نيز دريافتى داشــته اند كه از ديوان محاسبات 
خواســته شد، فهرست اين اشخاص به همراه ميزان دريافتى 

را اعالم كنند.
نماينده مردم بجنورد، مانه و ســملقان، راز و جرگالن، گرمه 
و جاجرم در مجلس تصريح كرد: افراد بســيارى سال گذشته 
پس از 30 سال خدمت و دريافت بيش از يك ميليارد تومان 
پاداش، مجدد پس از ايام نوروز دعوت به خدمت شــده اند كه 

به دنبال طرح دو فوريتى براى ممنوعيت ورود اين اشخاص به 
دستگاه ها و نهادها هستيم.

قربانى با گاليه از برخى كم كارى ها و ظلمى كه از آن بر مردم 
وارد مى شود، اظهار كرد: نمايندگان مجلس قانون را تصويب 
مى كننــد تا دولت به اجرا درآورد؛ نه اينكه شــاهد انحرافات 

بودجه و دريافت پاداش هاى ميلياردى باشيم.
وى تأكيد كرد: تمامى خألهاى موجود در قانون بايد شناسايى 
و در اختيار مجلس قرار گيرد تا نســبت به برطرف كردن آن 

اقدام شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به تشكيل 
كميسيون ويژه حمايت از كاالى ايرانى اشاره كرد و گفت: 
طى دو روز گذشــته اين كميسيون تشــكيل و مقرر شد، 
نهادى ويژه براى حمايت از توليد ملى مشخص شود چراكه 
هر دستگاهى نمى تواند به طور جداگانه در اين راستا اقدام 
كنــد. قربانى اظهار كرد: ضرورت دارد براى حمايت از كاالى 
ايرانى قانونى براى ممنوعيت واردات برخى كاالهاى غيرايرانى 

تصويب شود.
وى همچنين بر ايجــاد فضاى رقابتى بين توليد كنندگان 
ايرانــى تأكيد كرد و افزود: فضــاى رقابتى فرصت انتخاب 
را براى خريدار بيشــتر و از توليــد محصوالت بى كيفيت 

جلوگيرى مى كند.

خبرخبر

توزيع 40 ميليارد تومان وام 
قرض الحسنه 

تسنيم: رئيس بســيج سازندگى خراسان 
رضوى گفت: سال گذشته 40 ميليارد تومان 
وام قرض الحســنه توسط بسيج سازندگى 

خراسان رضوى توزيع شد. 
سرهنگ محمد روحانى اظهار داشت: هفته 
آينده و همزمان با روز پاســدار، 50 سرى 
جهيزيه به خانواده هاى محروم مشهد اهدا 
خواهد شد.رئيس بسيج سازندگى خراسان 
رضوى گفت: برنامه هاى ما طبق روال سال 
قبل ادامه پيدا خواهد كرد، ســال گذشته، 
حجم زيادى از وام هاى قرض الحســنه را 
كه حدود 40 ميليارد تومان بود در سطوح 
ُخرد توزيــع كرديم؛ در ســطوح پايين و 
عرضه صنايع دستى و مشاغل خانگى نيز 

نمايشگاه هايى برپا شد.
روحانى تصريح كرد: بســيج سازندگى به 
نوعى به توليدكننده و كســانى كه توزيع 
كننده هستند، وام اعطا مى كند و مخاطبانى 
داريم كه مصرف كننده هستند و درصدد 
هستيم با طراحى چرخه اى مناسب، توليد، 
توزيع و مصرف را تحت نظر داشته باشيم و 
برنامه اى براى مديريت اين شبكه از زنجيره 

تأمين تا مصرف طراحى كنيم.

خسارت 1140 ميلياردى 
حوادث در خراسان شمالى

ايرنا: مديــركل دفتر مديريــت بحران 
استاندارى خراســان شمالى گفت: وقوع 
حوادث طبيعــى، 1140 ميليارد ريال به 
بخش هاى مختلف اين اســتان طى سال 
گذشته، خســارت وارد كرد كه بيشترين 

آن مربوط به بخش كشاورزى بود. 
حســين عظيمى افزود: حوادث طبيعى 
540 ميليــارد ريال خســارت به بخش 
كشاورزى وارد كرده است كه 180 ميليارد 
ريال از اين رقم مربوط به خســارت هاى 
زلزله 23 ارديبهشــت ماه و 360 ميليارد 

ريال مربوط به ساير حادثه ها بوده است.
وى افزود: ميزان خسارت هاى وارد شده به 
تأسيسات زيربنايى استان در سال گذشته 

600 ميليارد ريال بوده كه 470 ميليارد 
ريال از اين رقم مربوط به خسارت هاى 
زلزله ارديبهشــت مــاه و 130 ميليارد 
ريال مربوط به ساير حادثه هاى طبيعى 

بوده است.
وى خاطرنشان كرد: اين ميزان خسارت 
وارد شده به تأسيسات زيربنايى ناشى از 
خسارت منازل مسكونى را شامل نمى شود. وقوع زلزله مربوط به زيرساخت هاست و 

نمايشگاه هايى برپا شد.
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