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دغدغه فعاالن محيط زيست 
در زيستگاه گورخر ايرانى افزايش يافت

برند ملى گردشگرى ايران نيازمند نماد رنگين است تأييد و تكذيب هاى معدن كاوى در بهرام گور 

قدس  اگر جست وجويى براى گردشگرى 
داشته باشيم. بيشــتر موارد به مكان هايى با 
جاذبه هاى گردشگرى طبيعى همچون كوه، 
دريا، كوير و جنگل مى رســيم، اما اگر كمى 

دقت كنيم ...

شــيراز فعــاالن محيط زيســت فارس 
مى گويند برخــى مجوزهاى معدن كاوى در 
 بهرام گور صادر شــده، موضوعى كه محيط 
زيست آن را تكذيب مى كند، اما نگرانى درباره 

زيستگاه گورخر ايرانى  وجود دارد...
.......صفحه3 .......صفحه 2

بخت واژگون اشك مريم

ايرنا: از قديم گفته اند عمر كســى مانند گل نباشد 
و ايــن گــذاره به طــور دقيق اين روزهــا مصداق 
گل هاى الله واژگون چهارمحال و بختيارى است كه 

كوتاه ترين عمر را در بين گل ها دارند.
گل هاى الله هــاى واژگون را با نام محلى «اشــك 
مريم» مى شناســند كه خاستگاه عمومى آن دشت 
كوهرنگ چهارمحال و بختيارى است، اما گاه دست 

انسان آن را به باغچه خانه ها نيز كشانده است.
هر ساله دشت الله هاى واژگون شهرستان كوهرنگ 
در ابتداى فصل بهار مورد استقبال گردشگران قرار 
مى گيرد، اما ميزان استقبال گردشگران بيش از حد 

ظرفيت دشت الله هاست.
بزرگ تريــن ضربه تخريبى به اين دشــت از جا در 
آوردن بوته و كندن پياز آن توسط برخى معدود از 
گردشگران است كه متأسفانه اين عمل باعث از بين 
رفتن ارزش زيست محيطى و از بين رفتن نسل اين 

الله ها در استان مى شود.
اداره كل منابــع طبيعــى چهارمحــال و بختيارى 
هرســاله از مســافران دشــت الله هــاى واژگون 
شهرستان كوهرنگ مى خواهد از بوته كنى و كندن 
پيازچه اين دشت به صورت جدى خوددارى كنند.

گردشــگران دشــت الله هاى واژگون در شهرستان 
كوهرنگ از ورود به اين دشــت با خودرو به صورت 
جدى خوددارى كنند و بوته هاى اين الله ها را نكنند 

و از چيدن پياز آن پرهيز كنند.
تخريب هر بوته و شــاخه دشت الله، باعث تضييع 
حق مرتعداران بومى شهرستان كوهرنگ مى شود و 
بخشى از سرمايه ملى، سرمايه مرتعدار و حق الناس 

از بين خواهد رفت.
مديــر منابــع طبيعــى و آبخيزدارى شهرســتان 
كوهرنگ از گلدهى زودتر از موعد دشــت الله هاى 
واژگون اين شهرستان به دليل كاهش بارندگى ها و 
گرم شــدن هوا خبر داد و گفت: اين دشت يك ماه 

زودتر به گل نشست.
لطفعلــى چراغپور كمبود بارش، گرم شــدن هوا و 
تغيير شرايط اقليمى را از داليل گلدهى زود هنگام 

دشت الله هاى واژگون عنوان كرد.
وى تأكيد كرد: به منظور حراســت از اين دشــت و 
جلوگيرى از بوته و ريشــه كنى گونه هاى آن توسط 
گردشــگران و دامداران عشــايرى از آغاز تعطيالت 
نوروزى دو تيم حفاظتى منابع طبيعى متشــكل از 
حدود 12 نفر تا 20 ارديبهشــت ماه در اين منطقه 

مستقر هستند.

ميزبانى تور جهانى جودو فرصتى 
براى معرفى البرز

 سرپرست هيئت جودو استان البرزبا بيان اينكه 
پس از مدت ها رايزنى موفق به اخذ سهميه تور 
جهانى جودو شده ايم، گفت: از اين فرصت براى معرفى 

ظرفيت هاى باالى استان بهره خواهيم گرفت.
صادق حريرى اظهار كرد: تــور جهانى جودو با هدف 
شناســايى ظرفيت هاى ايــن ورزش در نقاط مختلف 
جهان برگزار مى شــود و در دوره اخير ايران ميزبان آن 
خواهد بود.وى افزود: هشت استان در تور جهانى جودو 
ميزبان كاروان فدراسيون جهانى خواهند بود كه البرز 
نيز يكى از آن هاست و در مرحله اول ميزبان اين كاروان 
در سالن نشاط كرج خواهد بود.حريرى با بيان اينكه اين 
تيم شامل دومربى، دو قهرمان المپيك دربخش مردان و 
زنان، يك خبرنگار و دو فيلمبردار خواهد بود، گفت: قرار 
است، استعدادهاى جودو البرز، امروز يكشنبه در سالن 
نشــاط گردهم بيايند و مستندات الزم از ظرفيت هاى 
جودو البرز در سنين مختلف توسط اين گروه تهيه شود.
سرپرســت هيئت جودو اســتان البــرز تصريح كرد: 
مستندات تهيه شده از تمرينات جودو كاران البرزى و 
ديگر استان ها پس از بازگشت گروه به مقر فدراسيون 
جهانى جودو مورد بررســى قرار مى گيرد و در نهايت 
نفرات مستعد به كمپ هاى آماده سازى جهانى دعوت 

خواهند شد.
وى از هماهنگى حضور 1000 جــودوكار در اين تور 
خبرداد و گفت: ميزبانــى از تور جهانى جودو فرصت 
مغتنمى است تا توانمندى ها و ظرفيت هاى جودو البرز 
را ارائه كنيم و از حمايت هاى فدراســيون جهانى براى 

ارتقاى ورزشكاران و مربيان خود بهره ببريم.

بقاع متبركه به مركز فعاليت در 
حوزه هاى مختلف تبديل شود

 معاون فرهنگى اجتماعى اداره كل اوقاف و امور 
خيريه اســتان قزوين با اشــاره به اينكه بقاع 
متبركه بايد به يك مركز براى فعاليت هاى مختلف در 
حوزه هاى متنوع تبديل شــود، گفت: دوره هاى سبك 
زندگى اسالمى طى سال جارى در 21 بقعه متبركه با 

رويكرد كاهش آسيب هاى اجتماعى برگزار مى شود.
حجت االسالم ســيدمصطفى مجيدى افزود: هر سال 
برنامه هاى فرهنگى در كارگروه هاى ويژه دنبال مى شود 
كه برگزارى دوره هاى ســبك زندگى اسالمى در سال 
جارى از اهميت ويژه اى برخــوردار بوده و اجراى اين 
دوره ها در بقاع استان از سال گذشته آغاز شده است؛ در 
اين دوره ها استادان مجرب حضور دارند و در پايان دوره، 

گواهى پايان دوره به شركت كنندگان ارائه مى شود.

سيد اميرحسين عظيمى  گذرگاه بين المللى 
«ريمدان» بيش از يك سال است كه به دليل نبود 
زيرســاخت به جاى آنكه تبديل به فرصت شود، با 
مهاجرت روســتاييان و خالى شدن مرز، تبديل به 

يك تهديد شده است. 
بازارچه هاى مرزى در همه  جاى جهان نقش مهمى 
در ايجاد اشــتغال محلى، توسعه اقتصاد كشور و 
از مهم تر تبديــل مرزها از تهديد به فرصت دارند، 
بخصوص آنكه اين بازارچه ها در محدوده مرزهاى 
ناپايدار باشــند، مانند مرز ايران با پاكستان كه در 
سال هاى اخير يكى از ناپايدارترين مرزها بوده است.
ايران با پاكستان 900 كيلومتر مرز مشترك دارد 
كه در استان سيستان و بلوچستان واقع است، در 
طول اين مرز سه گذرگاه بين المللى رسمى مورد 
توافق دو كشور وجود دارد كه شامل مرز و گذرگاه 
ميرجاوه در شهرســتان ميرجاوه، مــرز و گذرگاه 
«پيشين» در شهرســتان سرباز و در نهايت مرز و 
گذرگاه «ريمدان» در محدوده شهرســتان چابهار 

است.
كشــور همســايه پاكســتان و جمعيــت 160 
ميليون نفرى آن يكــى از بكرتريــن بازارها براى 
صادرات محصوالت ايرانى اســت؛ ايــران نيز اين 
موضوع را بخوبــى درك كرده و از ســال ها قبل 
طرح هايى براى صادرات به پاكستان در دستور كار 

قرار داده است.

 فرصت سوزى در ريمدان
براى توســعه مبادالت تجارى ايران و پاكســتان 
مــرز بين المللى «ريمــدان» در 120 كيلومترى 
شرق چابهار حرف اول را مى زند چرا كه به عقيده 
كارشناسان، ريمدان نزديك ترين، به صرفه ترين و 
مطمئن ترين مســير براى ترانزيت كاال از دو بندر 
كراچى و گوادر به عنوان مدرن ترين بندر پاكستان 

به ايران و كشورهاى آسياى ميانه  است.
بازارچه مــرزى ريمدان در بخش «دشــتيارى» 
شهرستان چابهار از سال 87 شروع به كاركرده و در 
شهريورماه سال 95 با توافق دو كشور، مرز رسمى 
ايران و پاكستان شده است؛ اين بازارچه همان طور 
كه اشاره شد در بخش «دشــتيارى» واقع است، 
جايى كه به دليل خشكسالى  20 ساله و بى سابقه به 
«دشت  بى يار» در ميان محلى ها معروف شده است.

 مرز و بستر اشتغال
رئيس شوراى اسالمى شهرستان چابهار مى گويد: 
مردم روســتاهاى بخــش «دشــتيارى» چابهار 
همجوار با مرز «ريمدان» 20 ســال اســت كه از 
بحران خشكسالى و فقر رنج  مى برند و به دليل اين 
خشكسالى ها متحمل خسارت هاى ميلياردى در 

باغستان هاى موز و انبه خود شده اند.
معين الدين سعيدى مى افزايد: بيش از 80 درصد 
دام هاى ســبك و ســنگين مردم دشــتيارى در 
خشكسالى هاى پى درپى از بين رفته اند و از همين 

رو هزاران نفر از مردم اين منطقه به اميد يافتن كار 
و زندگى بهتر به چابهار مهاجرت كرده اند و عمده 
آن ها هم اكنون با كمترين امكانات در حاشيه شهر 

چابهار زندگى مى كنند.
وى خاطرنشــان مى كند: با رســمى شــدن مرز 
«ريمدان» مردم «دشتيارى» اميد زيادى به كار و 
اشتغال داشتند كه اميدشان به نااميدى مبدل شد.

وى ابراز مى كند: بــا اينكه اين بازارچه حدود يك 
ســال و نيم پيش رســمى و بين المللى شده، اما 
هيچ گونه امكانات زيرســاختى ازجمله برق، آب، 
خط تلفن، اينترنت، ســالن ترانزيت بار و مسافر، 
استراحتگاه رانندگان، جاده مناسب و در كل هيچ 
امكاناتــى براى صدور كاال و يــا رفت وآمد مردم و 

مسافران ندارد.

 تردد سخت و زمانبر 
به گفته سعيدى استقرار نمايندگى ادارات گمرك، 
استاندارد، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزى 
و دامپزشكى بايد هرچه ســريع تر در اين گذرگاه 
مــرزى اتفاق بيفتد تا كارهاى صــادرات و واردات 

بخوبى انجام شود.
رئيس شوراى اسالمى شهرستان چابهار خاطرنشان 
مى كند: به دليل نبود اينترنت و نمايندگى گمرك 
در بازارچه مرزى ريمدان، هم اكنون يك نفر براى 
رؤيت كاالهاى صادراتى مرز ريمدان از اداره گمرك 
چابهار روزانه مسير 240 كيلومترى رفت وبرگشت 
را مى پيمايد و براى ثبت كاال به مركز شهرســتان 
چابهار عزيمت كرده و ســپس دستور خروج كاال 

را صادر مى كند.

 كاغذبازى ادارى
محمد بلوچ زهــى، از اهالى بخش «دشــتيارى» 
چابهار نيز مى گويد: نبود زيرساخت و مستقر نبودن 
ارگان هاى مســافرى در مرز ريمدان موجب شده، 
مردم بخش دشــتيارى به جاى استفاده از مسير 

دوساعته «ريمدان- پاكستان» از طريق شهرستان 
«سرباز» و مرز «پيشين» و با طى حدود 17 ساعت 

زمان وارد ايالت بلوچستان پاكستان شوند.
وى بابيان اينكه صدور يك برگ راهدارى براى تردد 
دو ســوى مرز بيش از 15 روزبه طول مى انجامد، 
مى افزايــد: چنانچه اعضاى يك خانواده بلوچ قصد 
سفر چندروزه به پاكستان را براى ديدوبازديد قومى 
داشته باشند، بايد تمامى آنان به پاسگاه مرزبانى، 
شــوراى اسالمى و بخشدارى نگور مراجعه كرده و 
پس از طى مراحل مختلف و طوالنى و ارائه ضمانت، 
مبلغ 200 هزار تومان پرداخت كنند تا يك برگه 

راهدارى عبور از مرز براى آنان صادر شوند.
بلوچ زهى تصريح مى كند: رونــد طوالنى دريافت 
برگه راهدارى براى عبور از مرز، كاســه صبر مردم 
را لبريز كرده و موجب شده بسيارى از آن ها عطاى 
رفتن به آن سوى مرز را به لقايش ببخشند و اين 
موضوع در برخى موارد موجب قطع روابط فاميلى، 

فرهنگى و اجتماعى مرزنشينان شده است.

 وعده هاى پوچ
اســتاندار وقت سيستان و بلوچســتان، شهريور 
95 زمانــى كه مــرز «ريمــدان» را به عنوان يك 
مرز بين المللى افتتاح مى كرد، گفت: درگذشــته 
ســختگيرى هايى براى صــدور برگــه راهدارى 
وجود داشــته كه موجب نارضايتى مردم و اعضاى 
شوراهاى اسالمى شده است، بنابراين بزودى پس 
از انجام تشــريفات قانونى و تأمين زيرساخت هاى 
موردنياز جابه جايى كاال انجام مى شــود و مردم با 
گذرنامه و برگه راهدارى در كمترين زمان ممكن 
به دو سوى مرز تردد خواهند كرد. وعده، «بزودى» 
استاندار وقت سيستان و بلوچستان آن قدر زود شد 
كه او از اســتان سيستان و بلوچستان خداحافظى 

كرد و جايش را به يك استاندار ديگر داد!
 ايوب درويشــى فرماندار ويــژه وقت چابهار نيز 
در شــهريورماه 96، قــول داد زيرســاخت هاى 

ريمدان در بهمن ماه 96 تكميل شــوند؛ وى آن 
زمــان درگفت و گو با يكى از رســانه ها گفت: با 
پيگيرى هاى صورت گرفته قرار است تا دو هفته 
ديگر مشكل اينترنت و فيبر نورى بازارچه مرزى 

ريمدان برطرف شود.
فرماندار وقت چابهار افزود: توسعه بازارچه مرزى، 
استقرار دستگاه هاى مختلف نظارتى مانند گمرك، 
ساخت ساختمان هاى مرزى، توسعه و آماده سازى 
محورهــاى مواصالتى و تكميل زيرســاخت هاى 
آب و بــرق ازجملــه زيرســاخت هاى الزم براى 
توســعه ريمدان است كه تا بهمن ماه به طور كامل 

تكميل شده و به بهره بردارى مى رسد.
وعده «تــا دو هفته ديگر» فرماندار نيز آن قدر زود 
شد تا او هم از چابهار خداحافظى كرد و جايش را 
به يك فرماندار ديگر داد و حاال با آنكه يك ســال 
ونيم از رسمى شدن مرز ريمدان مى گذرد، اين مرز 

همچنان فاقد امكانات زيرساختى است.

 در انتظار مجوز
نماينده مردم چابهار در مجلس شــوراى اسالمى 
مى گويد: مرز بين المللى «ريمــدان» در محدوده 
بخش «دشتيارى» فرصتى ارزشمند براى صادرات 
كاال و ايجاد اشــتغال براى هزاران جوان مرزنشين 
منطقه بزرگ دشتيارى است كه سال هاست چشم 

به بازگشايى اين مرز دوخته اند.
عبدالغفور ايــران نژاد با بيان اينكه مرز «ريمدان» 
يكى از بهترين فرصت هاى اشــتغال زايى و توسعه 
منطقــه محروم «دشــتيارى» اســت، مى افزايد: 
از رســمى شــدن مرز «ريمدان» حدود دو سال 
مى گذرد و جلســات مختلفى از پايتخت كشــور 
گرفته تا خود نقطه صفر مرزى ريمدان براى حل 
مشــكالت اين مرز برگزار شــده، اما تاكنون اين 

جلسات نتيجه اى نداشته است.
به گفته وى، پيگيرى هاى مردم مرزنشين هم راه 
به جايى نبرده است و همچنان مشكالت براى مرز 

بين المللى «ريمدان» پابرجاست.
وى تصريح مى كند: نبود زيرســاخت هاى الزم در 
مرز بين المللى «ريمدان» بويژه فيبر نورى اينترنت، 
آب مصرفى، امكانات رفاهى، رستوران، استراحتگاه 
پايانه هاى بار و مســافربرى سامانه ورود و خروج با 
استانداردهاى مرز بين المللى ازجمله مشكالت مرز 

ريمدان هستند.
ايران نژاد خاطرنشــان مى كند: پيگير اين موضوع 
هســتم، اما براى اينكه امكانات زيرساختى در مرز 
ريمدان ساخته شود، بايد مجوزهاى الزم از سوى 
ســازمان حفاظت محيط زيست صادر شود چراكه 
اراضى كه در آن بازارچه مرزى «ريمدان» واقع شده 
متعلق به منطقه حفاظت شده «گاندو» و يا همان 

تمساح پوزه كوتاه ايرانى است.
وى افزود: حدود 15 ميليارد تومان براى تجهيز 
«ريمــدان» اختصاص يافتــه كــه پيگير مجوز 
حفاظت از محيط زيســت براى شــروع عمليات 

اجرايى آن هستيم.

مرزهاى سيستان و بلوچستان با پاكستان فاقد زير ساخت هاى تجارى است

فرصت سازى بازارچه هاى مرزى در تقابل با فرصت سوزى مسئوالن
��ر��ر
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فرصت سازى بازارچه هاى مرزى در تقابل با فرصت سوزى مسئوالن
130 مستند شهداى 

مدافع حرم در كشور 
توليد مى شود
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مرزهاى سيستان و بلوچستان با پاكستان فاقد زير ساخت هاى تجارى است

.......همين صفحه 

نماينده مشهد در گفت و گو با قدس 
عنوان كرد

آب هست، 
مديريت نيست

معاون امور اســتان هاى رسانه ملى در سفر يك روزه 
خود به اصفهان از ساخت و توليد 130 مستند درباره 
شهداى مدافع حرم در كشور خبر داد و گفت: اين توليدات در 
هفته دفاع مقدس رونمايى خواهند شد. على دارابى در حاشيه 
بازديد از صداوسيماى مركز اصفهان تأكيد كرد: استان اصفهان 
با برخوردارى از نيروهاى توانمند ظرفيت بزرگى است، به طورى 

كه كانون تربيت نيرو ...

قدس بحران آب در خراســان رضوى به حدى جدى است 
كه براى رفع اين چالش، همواره از سوى مسئوالن، راهكارهايى 
ماننــد انتقال آب از درياى عمان، درياى خزر و تاجيكســتان 
مطرح مى شــود كه البته هم اكنون گويا طــرح انتقال آب از 

درياى عمان گزينه ...

حمايت از قاليبافان، نرخ 
بيكارى را كاهش مى دهد

رخنه مشكالت 
در تارو پود 

فرش همدان
عليرضا جهانگيرى عرش  در بين استان ها و مناطق 
مختلف كشور شهر همدان به عنوان يكى از مراكز اصلى 
تجارت فرش در منطقه غرب ايران از گذشــته تاكنون 
كانون توجه متقاضيان فرش دستباف بوده است.ايرانيان 
بويژه زاگرس نشــينان و مردمان استان هاى غربى به 
هنرمندى در بافت فرش شهره اند و اهالى اين سرزمين 
كهن به سبب كسب برترين ها در هنر فرش بافى همواره 
جايگاه نخست خود را در اين هنر حفظ كرده اند چرا كه 
كهن ترين فرش دنيا به نام «پازيريك» با قدمت 2500 
ســال كه در موزه آرميتاژ روسيه نگهدارى مى شود به 
همراه گران ترين فرش دنيا كه به عنوان ارزنده ترين هنر 
اسالمى در موزه واشــنگتن نگهدارى شده و با قيمت 

.......صفحه 2 33/8 ميليون دالر ...
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  ديوان عدالت ادارى مخالف 
اولويت بندى بومى ها در استخدام است

اهواز: معاون رئيــس جمهورى و رئيس ســازمان ادارى و 
استخدامى كشور گفت: هرچند ما اولويت در استخدام براى 
افراد بومى را درســت مى دانيم، اما ديوان عدالت ادارى با اين 

موضوع مخالف است.
جمشــيد انصارى در نشســت خبرى با اصحاب رســانه در 
اســتاندارى خوزســتان اظهار كرد: براساس رويه پيشين به 
كارگيرى نيروهاى بومى در اولويت استخدام قرار داشتند كه 
اخيراً ديوان عدالت ادارى طى حكمى رويه ما را ابطال و اعالم 
كرده است براســاس قانون اساسى نمى توان در استخدام ها 

اولويت بندى منطقه اى و بومى كرد.
وى افــزود: از آنجا كه ديوان عدالــت ادارى اختيار دارد، اين 
مسئله را به عنوان خالف قانون لغو كند، آن را لغو كرده است 
در حالى كه در اســتخدام ها هميشه ما بومى ها را در اولويت 

قرار مى داديم.
رئيس ســازمان ادارى و استخدامى كشور بيان كرد: در حال 
حاضر نيز در اصالح قانون مديريت خدمات كشــورى كه در 
مجلس در دست بررسى است قرار است موضوع اولويت بندى 
بومى ها براى استخدام به صورت قانون در نظر گرفته شود كه 

بايد منتظر به نتيجه رسيدن آن ماند.
وى ادامــه داد: اســتخدام بــا اولويت بومــى، فقط مطالبه 
خوزستانى ها نيست، بلكه در استان هاى سيستان و بلوچستان 

و آذربايجان نيز اين مسائل وجود دارد.

  منابع آبى اصفهان به يك سوم كاهش 
يافته است

اصفهان: استاندار اصفهان گفت: منابع آبى استان اصفهان و 
ميانگين ورودى سد زاينده رود به يك سوم سال قبل كاهش 

يافته است.
محســن مهرعليزاده افزود: ورودى سد زاينده رود كه پارسال 
حدود 1/2 ميليارد متر مكعب بود هم اكنون به 400 ميليون 
متر مكعب رسيده است. وى تصريح كرد: ميانگين ورودى سد 
زاينده رود در 50 سال گذشته از يك ميليارد و 800 ميليون متر 
مكعب بوده كه هم اكنون به 400 ميليون متر مكعب رسيده و 
اين درحالى است كه 320 ميليون متر مكعب براى آب شرب و 

60 ميليون متر مكعب براى صنعت استفاده مى شود.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به اين كمبود، 40 درصد كاهش 
در ورودى به آب يزد در نظر گرفته شده و صنعت نيز بايد 25 
درصد از ميزان مصرف خود را كاهش دهد تالش داريم تا در 
اجراى اين طرح صنعت نيز ضربه نخورد و اشتغال هاى ايجاد 

شده توسط ذوب آهن و فوالد مباركه نيز حفظ شود.

  راه هاى مناطق عشايرى«جوانرود» 
نياز به بازسازى دارند

كرمانشاه: فرماندار شهرستان جوانرود گفت: راه هاى مناطق 
عشايرى جوانرود نياز به بازسازى و مرمت دارند و براى شروع 
يك ميليارد ريال در اختيار اداره كل امورعشــاير استان قرار 

خواهيم داد.
آرش لهونى بيان كرد: براى شــروع مرمت و بازسازى راه هاى 
عشــايرى حوزه شهرستان، يك ميليارد ريال در اختيار اداره 

كل امورعشاير استان قرار خواهيم داد.
وى گفت: ايجاد اشتغال پايدارعشــايرى و روستايى يكى از 
عوامل مؤثر در توســعه مناطق روستايى و كاهش مهاجرت 

روستاييان به شهرهاست.

  كشف گاز در جزيره مينو

خرمشهر: نماينــده مردم خرمشهر در مجلس گفت: بعد از 
انجام مراحل مختلف، هم اكنون در جزيره مينو گاز كشف شده 

و مراحل استخراج آن آغاز شده است.
عبداهللا ســامرى اظهار كرد: با نصب دكل هاى نفتى جزيره 
مينو بعد از مصوبات مجلس شوراى اسالمى و زدن چاه نفت 
مشترك با كشور عراق در مينوشهر، حفارى هايى شروع شد 
و تاكنون نفت استحصال نشده است، بلكه در پى حفارى ها 
به گاز رســيده اند و قرار شد يك شركت گازى نيز در جزيره 

مينو مستقر شود.
وى گفت: براى انجام كارهاى اوليه اكتشاف حدود 60 نفر از 
طريق شهردارى مينوشهر به شركت متولى انجام كار معرفى 
شدند و بعد از كارهاى لرزه نگارى يك شركت حفارى، 18 تا 
19 نفر ديگر از شــهروندان جزيره مينو را نيز مشغول به كار 
كرد، اما در ادامه شــركتى كه وارد جزيره مينو شد نيروهاى 

خود را با خود آورده بود و اخراج اين نيروها هم ممكن نبود.

حمايت از قاليبافان، نرخ بيكارى را كاهش مى دهد

رخنه مشكالت در تارو پود فرش همدان
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بين  در  عــرش   جهانگيرى  عليرضا 
اســتان ها و مناطق مختلف كشــور شــهر 
همدان به عنوان يكى از مراكز اصلى تجارت 
فــرش در منطقه غــرب ايران از گذشــته 
تاكنــون كانون توجــه متقاضيــان فرش 

دستباف بوده است.
ايرانيــان بويژه زاگرس نشــينان و مردمان 
استان هاى غربى به هنرمندى در بافت فرش 
شهره اند و اهالى اين سرزمين كهن به سبب 
كســب برترين ها در هنر فرش بافى همواره 
جايگاه نخســت خــود را در اين هنر حفظ 
كرده انــد چرا كه كهن ترين فرش دنيا به نام 
«پازيريك» با قدمت 2500 سال كه در موزه 
آرميتاژ روســيه نگهدارى مى شود به همراه 
گران ترين فرش دنيا كه به عنوان ارزنده ترين 
هنر اسالمى در موزه واشنگتن نگهدارى شده 
و با قيمت 33/8ميليون دالر در سال 2013 

به فروش رفت متعلق به ايران است.
همچنين بزرگ ترين فرش دنيا كه با 5644 
مترمربــع و ابعاد 133*42 بــا 2/3ميليارد 
گــره توســط 1200 بافنــده زن در مدت 
18 ماه بافته شــده است و در مسجد شيخ 
زايد ابوظبــى روزانه مــورد بازديد 2000 
جهانگرد قرار مى گيرد به اهالى اين كشــور 

هنرمندپرور تعلق دارد.

 هنرهگمتانه
روســتاهاى حســين آباد، ازندريان، كسب 
و ننج، جــوزان مانيزان و ميشــن از جمله 
مناطق معروف مالير در قاليبافى اســت كه 
شــهرت قالى جوزان در بازار فرش به خاطر 
رنگ هاى پرجــا و طرح هاى خوش نقش و 

پردوام آن است.
همچنين فرش اصيل منطقه اسدآباد بيشتر 
از نوع محلى و يك پود بوده كه با قاب بافته 
مى شــود و بيشتر نقشــه ها از جمله ماهى 
درهــم، هراتى با طرح لچك و ترنج يا بدون 
ترنج با رج شمار پايين و زمينه قرمز است. 

 موانع پيش روى قاليبافان
رئيس اداره فرش اســتان همــدان تصريح 
كرد: فرش دستباف مى تواند بخش عمده اى 
از مشكالت و ناهنجارى هاى اجتماعى وارد 

شده و نرخ بيكارى را كاهش دهد.
بابايــى تأكيد كــرد: يكــى از بزرگ ترين 
مشكالت پيش روى صنعت فرش، نبود بازار 
تعريف شده اســت چون بعد از تحريم هاى 
ظالمانه، بازارهاى هدف را از دســت داديم 
كه به دست آوردن مجدد اين بازار نيازمند 

توجه  و  سياســت گذارى 
بيشتر به اين حوزه است.

منجر  تحريم  افــزود:  وى 
و سرگردانى  رها شدن  به 
تداوم  و  فرش شد  صنعت 
اين رويه موجب جايگزين 
شدن كشــورهاى رقيب و 
بازارهاى  گرفتن  دست  به 

جهانى شد.
وى تأكيد كرد: پشــم در 
كشــور ايران به علت نبود 
تقســيم  و  بندى  دســته 

بندى مشــخص هــرز مــى رود. همچنين 
فرايند چيدن پشم از روى دام و گوسفندان 
به صــورت مكانيزه نبــوده، بلكه هر فردى 
سليقه اى نســبت به تأمين مواد اوليه اقدام 

مى كند.
به گفتــه وى اين فرايند نامناســب باعث 
مى شود مواد اوليه غيراستاندارد و نامرغوب 
وارد بازار شده و بافنده نيز به علت نداشتن 
علــم و آگاهى از كيفيت مــواد اوليه آن را 
خريدارى مى كند كــه نتيجه اين اقدام در 
محصول نمايان شــده چون استفاده از مواد 
اوليه نامرغوب و تركيبى از الياف مصنوعى 
و طبيعى در فرش موجب كم ارزش شــدن 

فرش دستباف مى شود.

  تعدد مراكز تصميم گيرى
وى يادآورى كرد: در طول 
15 سال گذشته، مديريت 
صنعت فرش دســتخوش 
تغييرات زيادى شده است 
و تــا ســال 82 مديريت 
وزارت  برعهــده  فــرش 
و  بوده  كشــاورزى  جهاد 
پس از آن براساس مصوبه 
شــوراى عالى كشــور به 
وزارت بازرگانــى ســابق 

واگذار شد.
وى افزود: ســپس در ايــن وزارتخانه مركز 
ملــى فرش ايران ايجاد شــد كه وظيفه آن 
مديريت، برنامه ريزى، نظارت، كنترل، ارائه 
راهبرد و همه امور صنعت فرش كشور است.

بابايى تصريح كرد: هنوز در بدنه سيســتم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت يك ساختار 
تدوين شده براى مديريت فرش ارائه نشده 
و با وجود گذشــت 13 سال از واگذارى اين 
مسئوليت به بازرگانى سابق، فرش دستباف 

كشور مديريت واحد ندارد.
وى بيان كرد: تعاونى هاى فرش كشور هنوز 
با نسخه 13 ســال پيش مديريت مى شوند 
و هم اينك در بدنــه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دو مركز نســبت به مديريت فرش 

دستباف اقدام مى كنند.

 كاغذبازى ادارى
بابايــى بيان كرد: در صــورت توجه به اين 
با  فعاليت هــاى مرتبط  تمامــى  موضــوع 
فرش در دســتگاه هايى نظير فنى حرفه اى، 
كميته امداد، بهزيســتى، اداره تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى در حوزه مشــاغل خانگى و 
هنرستان هاى فرش بايد با ساختار مديريتى 

فرش كشور هماهنگ شوند.
وى تصريح كرد: هم اينك اداره كار، صندوق 
كارآفرينــى اميد با پرداخت تســهيالت به 
فعاالن حــوزه فرش، مراكــز آموزش فنى 
حرفه اى، بنياد شــهيد، بهزيســتى و ديگر 
مراكز متعد دخالت مستقيم در حوزه فرش 
دارنــد در حالى كه بايد تمامى اين مراكز از 
دخالت در اين حوزه تخصصى كنار گذاشته 

شوند.
رئيس اداره فرش ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت همــدان اضافه كرد: بانك ها براى 
حمايت مالــى تأييديه اداره فــرش را نياز 
دارنــد و اداره فــرش نيز بــراى تأييديه از 
تعاونى فرش استعالم مى كند كه تمامى اين 
موارد فقط سرگردانى و نوميدى براى ادامه 
فعاليت يــك عالقه مند بــه كار را موجب 

مى شود.

  اجراى طرح تعويض خودروهاى 
سنگين در چهار محال و بختيارى

 استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: دولت تصميم 
دارد 140 هزار دســتگاه ماشين سنگين را طى سه 
سال نوسازى كند كه در اين طرح 50 درصد از قيمت ماشين 
را دولــت پرداخت كرده و نيمى ديگــر را 20 درصد صاحب 
خــودرو نقليــه و 30 درصد به صورت تســهيالت پرداخت 

مى شود.
اقبال عباســى در اولين ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى در 
سال 97 با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتى يك امر مستمر و 
ادامه دار است، گفت: حمايت از كاالى ايرانى يك مرحله جلوتر 
از اقتصاد مقاومتى است و تمامى ادارات و دستگاه هاى اجرايى 

بايد براى تحقق شعار امسال تالش كنند.
عباسى با اشاره به ميزان ورود مسافر نوروزى به استان گفت: 
ضريب اسكان در استان در تعطيالت نوروز 206 درصد افزايش 
داشــت و بسيارى از مسافران به دليل نبود مكان در مساجد 
مستقر شدند كه بايد در اين زمينه تصميمات اساسى اتخاذ 
شود. وى با اشــاره به اينكه شرايط براى توسعه بومگردى و 
گردشگرى بايد فراهم شــود، تأكيد كرد: بايد شرايط الزم و 
مكان هاى اسكان كافى براى مسافران تعطيالت تابستان فراهم 
شــده و هر مكانى اعم از خانه بهداشت، مدارس، مكان هاى 
تاريخى كه در هر روستا خالى مانده بايد تبديل به خانه مسافر 

و مكان هايى براى بومگردى تبديل شود.

  يزد در عرصه هنر مورد بى توجهى 
قرار گرفته است

معاون اســتاندار يزد گفت: با توجه به اينكه يزد در 
بسيارى از شاخصه ها به مرز توسعه يافتگى رسيده، 
ولى در عرصه هنر دچار بى توجهى شــده است كه نيازمند 

توجه بيشتر مديران استانى و كشورى است.
محمد على طالبى افزود: همگرايى و باورسازمان هاى مرتبط با 
هنر و مسائل فرهنگى در راستاى حمايت از هنر و هنرمندان 
يزدى بوده و مهم ترين مشــكل هنر استان يزد مسائل مالى 

است.
 وى تصريح كرد: در چند ســال اخير بيش از 50 كنسرت در 
اســتان يزد برگزار شده و فقط سه كنسرت در اين استان به 
دليل حواشــى به وجود آمده، لغو شده كه اين سه برنامه از 

شوراى تأمين استان مجوزى دريافت نكرده بودند.

  سود باالى بانكى سبب تعطيلى 
واحدهاى توليدى شده است

همدان: عضو هيئت رئيســه مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه با مشكالت موجود و سبك و سياق كنونى نظام بانكى 
كشــور اميدى براى توليدكنندگان وجود ندارد، گفت: سود 

باالى بانكى سبب تعطيلى واحدهاى توليدى شده است.
اكبر رنجبرزاده با بيان اينكه بانك ها همچنان به كار خود در 
دريافت ســود باال ادامه داده و توجهى ندارند، افزود: اين امر 
موجب تعطيلى بسيارى از واحدهاى توليدى سطح كشور و 
از جمله واحدهاى توليدى سطح شهرستان شده و حتى در 

بسيارى موارد توليد را متوقف كرده است.
وى با تأكيد بر مشاركت و حمايت بانك ها از توليدكنندگان، 
تصريح كرد: بايد سيستم بيمار نظام بانكى كشور توسط يك 
تيم مصمم و توانمند و كارشناس اقتصادى با همكارى يكديگر 
يك طرح جديد و نوين براى مسير اقتصادى بانك ها طراحى 

كنند چرا كه مسئوالن پاسخى براى موكلين خود ندارند.
نماينده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس شوراى اسالمى 
تصريح كرد: حمايت از توليد و ستاد تسهيل به مفهوم تسويه 
بدهى توليدكننده نبايد باشــد و اين يكى از ايرادات به ستاد 
تسهيالت سطح استان ها بوده كه تنها به تسويه بدهى بانك ها 

مى پردازند و بازدهى الزم را براى توليدكننده ندارند.

  برنامه ريزى براى برقرارى پرواز از 
سيستان و بلوچستان به پاكستان

زاهدان: اســتاندار سيستان و بلوچســتان گفت: در سفر به 
پاكستان براى برقرارى پرواز مستقيم از فرودگاه هاى سيستان 

و بلوچستان به كويته، كراچى و الهور تالش شد.
سيد دانيال محبى كه به دعوت وزير دريانوردى پاكستان 
در معيت آخوندى وزير راه و شهرسازى براى يك سفر سه 
روزه به اسالم آباد پاكستان ســفر كرد، اظهار داشت: وزير 
راه و شهرسازى كشورمان پس از ديدار با «ميرحاصل خان 
بزنجو» وزير امور دريانوردى پاكستان در نشست مطبوعاتى 
مشترك با بيان اينكه ايران و پاكستان داراى مرز طوالنى 
مشــترك هستند از اشتراكات فرهنگى و تمدنى يكسان و 
قرابت هاى قومى سخن گفت و حفظ امنيت اين منطقه و 
توســعه و آبادانى آن را براى طرفين يك سياست قطعى و 

الزم االجرا دانست.
استاندار سيستان و بلوچستان در ادامه از اعالم آمادگى هيئت 
ايرانى براى در اختيار گــذاردن امكانات ترانزيتى براى بندر 
گوادر به سمت آســياى ميانه از طريق ارائه امكانات ريلى و 
جاده اى و همچنين عالقه مندى ايران براى افزايش ارتباطات 
زمينى با اين كشــور از طريق مرز پيشين و ريمدان عالوه بر 
گذرگاه مرزى ميرجاوه-تفتان و احداث خط ريلى ميان چابهار 

و گوادر و بهبود خط ريلى ميرجاوه به كويته خبر داد.

��ر

شــيراز  فعاالن محيط زيســت فارس مى گويند 
برخى مجوزهاى معدن كاوى در  بهرام گور صادر شده، 
موضوعى كه محيط زيســت آن را تكذيب مى كند، اما 

نگرانى درباره زيستگاه گورخر ايرانى  وجود دارد. 
منطقه حفاظت شــده بهرام گور در شرق استان فارس 
و شمال شرقى شهرستان نى ريز قرار دارد. وسعت اين 
منطقه 480 هزار هكتــار و ارتفاع بلندترين نقطه آن 
2787 متــر بوده و داراى آب و هواى گرم و خشــك و 

بارندگى حدود 200 ميليمتر است.
اين محدوده از ســال 1351 با عنوان منطقه حفاظت 
شــده «بهرام گور» تحت مديريــت اداره كل حفاظت 
محيط زيست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت 
شده بهرام گور تنها منطقه اى در كشور به شمار مى رود 
كه جمعيت قابل مالحظه و پويايى از گورخر ايرانى را در 

خود جاى داده است.
حضور ديگر گونه ها نظير كاراكال، زاغ بور، هوبره، جبير 
و... اين زيســتگاه پهنــاور را داراى ارزش اكولوژيكى دو 
چندان كرده كه در نوع خود كم نظير محسوب مى شود.

اما اين زيستگاه خاص و كم نظير هرازگاهى مركز توجه 
برخى از برنامه هاى معدن كاوى قرار مى گيرد كه باعث 
واكنش فعاالن محيط زيست شــده و طى اين سال ها 
محيط زيســت نيز از صدور مجوز معدن كاوى در اين 

منطقه خوددارى كرده است.
اخيراً نيز برخى از دوستداران محيط زيست و فعاالن اين 
بخش از صــدور مجوز براى معدن كاوى در اين منطقه 

خبر داده اند.

 معدن بالى جان حيات وحش
 دبير مؤسســه زيســت محيطى 13 فروردين در اين 
خصوص گفت: گونه هاى بسيار مهم گورخر آسيايى، زاغ 
بور، هوبره و... در منطقه حفاظت شده بهرام گور به دليل 
دخالت هاى انسانى در اكوسيستم و رعايت نكردن اصول 
اكولوژى در معرض خطر قرار دارند، اما با اين وجود اين 
منطقه يكى از زيستگاه هاى مهم گورخر به شمار مى رود.
على اكبر كاظمينى گفت: يكى از مهم ترين چالش ها در 
مناطق چهارگانه كشور بهره بردارى از معادن و جاده هاى 
دسترسى به اين معادن است كه باعث تخريب زيستگاه ها 
و شــكنندگى اكوسيســتم مى شــود و اين ناپايدارى 
اكوسيســتم از بين رفتن گونه هاى گياهى و جانورى را 

در پى دارد.
وى پيرامون پيامدهاى دخالت در زيستگاه ها گفت: اولين 
پيامد اين مسئله تأثير بر روى رفتارهاى مختلف جانوران 
بخصوص رفتارهاى جنسى آن هاست و اين بزرگ ترين 
ضربه به جمعيت گونه ها و روند كاهش آن ها محسوب 

مى شود.
كاظمينى تأكيد كرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهى 
گورخر كه از گونه هاى مهم به شمار مى رود در اين منطقه 

زندگى مى كنند از اين رو در صورت 
فعاليت معدن به طور حتم منطقه با 

مشكالت زيادى رو به رو مى شود.

 ايجاد بيابان زايى
وى با بيان اينكه شروع فعاليت معدن 
در ايــن منطقه باعث بيابــان زايى 
مى شــود، افزود: با توجــه به ميزان 
بسيار كم بارش در استان فارس، به 
طور حتم اين منطقــه از ورود كوير 
به اســتان جلوگيرى مى كند، اما در 
صورت فعاليــت معدن در بهرام گور 
بايد منتظر ورود كوير از شرق به غرب 

و مركز استان فارس بود.
اين فعال حوزه محيط زيست با اشاره به بارش بسيار 
كم در اين منطقه اظهار كرد: به دليل خشكســالى و 
بارش بسيار كم، اين منطقه بسيار آسيب پذير است 
از ايــن رو نبايد با اين فعاليت هــا باعث از بين رفتن 
منطقه شــويم به گونه اى كه در آينده فقط اســمى 
در كتاب ها از بهرام گور باشــد. كاظمينى با اشــاره 
به اينكه در پهنه شــمال و شــمال شرق اين منطقه 
اجــازه فعاليت معدن مى دهند، گفت: اين دو پهنه از 
پهنه هاى بسيار امن منطقه بهرام گور است و نبايد با 
فعاليت معدن و تردد خودروها باعث ايجاد اســترس 

براى گونه ها شد.
اين فعال حوزه محيط زيســت با بيان اينكه در صورت 
از بين رفتن گونه ها تنوع زيستى از بين مى رود، تصريح 
كرد: در صورت تردد خودروهاى راهســازى و انسان به 

طور حتم بايد منتظر مرگ گونه هاى منطقه بود.
وى تأكيد كرد: در زمانى كه با خشكســالى و كمبود 

آب در كشــور روبه رو هســتيم به 
جاى اينكه از محيط زيست حمايت 
و حفاظت كنيــم خودمان در از بين 

رفتن آن نقش داريم.

 صدور مجوز در مناطق حفاظت 
شده ممنوع

ســعيد محمودى مديــر كل محيط 
زيســت اســتان فارس در اين زمينه 
گفت: صدور مجوز براى بهره بردارى از 
معدن در مناطق حفاظت شده براساس 
قوانين كشــور ممنوع است و تاكنون 
هيــچ گونه مجوزى از ســوى محيط 

زيست براى اين موضوع داده نشده است.
وى ادامه داد: البته يكســرى اختالفات پيرامون منطقه 
حفاظت شده بهرام گور بين استان فارس و كرمان وجود 

دارد كه اين موضوع هم اخيراً منتفى است.
مديركل محيط زيست با رد موضوع صدور مجوز در اين 
منطقه، ادامه داد: بنده 100 درصد صدور مجوز در اين 
منطقه را رد مى كنم. البته ممكن اســت در اطراف اين 
منطقه كه هيچ گونه ارتباطى با منطقه حفاظت شــده 
نداشته باشــد، مجوزهايى صادر شده باشد كه اين هم 

توسط صنعت، معدن و تجارت صادر مى شود.
وى با اشاره به اينكه براساس قانون جارى كشور صدور 
مجــوز بهره بردارى از معدن در مناطق حفاظت شــده 
ممنوع است، تأكيد كرد: ممكن است در مناطق حفاظت 
شده اى كه از اهميت كمترى برخوردار هستند اين امر 
صورت گيرد، اما در منطقه بهرام گور اين گونه نيســت 
كه البته در اين مناطق نيز بايد مجوز شوراى عالى معادن 

گرفته شود.

تأييد و تكذيب هاى معدن كاوى در بهرام گور 

دغدغه فعاالن محيط زيست در زيستگاه گورخر ايرانى افزايش يافت

با وجود گذشت
 13 سال از واگذارى 

اين مسئوليت به 
بازرگانى سابق، 

فرش دستباف كشور 
مديريت واحد ندارد 

بــرش
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قدس  اگر جســت وجويى براى گردشگرى 
داشته باشــيم. بيشــتر موارد به مكان هايى با 
جاذبه هاى گردشــگرى طبيعى همچون كوه، 
دريا، كوير و جنگل مى رسيم، اما اگر كمى دقت 
كنيم درخواهيم يافت كه در برخى كشــورها 
جذب گردشگر آن ها تنها به جاذبه هاى طبيعى 
محدود نمى شود. گاهى اين جاذبه ها به سنت ها و 
آداب و رسوم مناطق مربوط است مانند آنچه در 
جشن رنگ هندوستان مى بينيم و گاه به مواردى 

غيرطبيعى كه مردم در شهرها ايجاد كرده اند.
رنگ هاى منحصر به فرد طبيعت در حين سفر 
توجه هر گردشــگرى را به خود جلب مى كند. 
چشم اندازهايى كه مكان هاى مختلف به وسيله 
رنگ را به مســافران و گردشــگران خود ارائه 
مى كنند، جزو اولين چشــم اندازهايى است كه 
مى تواند تصوير هر كشــور يا شهرى را در ميان 

مردم كشورهاى ديگر تداعى كند.
برخى از كشورها هستند كه جاذبه رنگ باغ هاى 
گل و محيط هاى طبيعى آن ها ما را مسحور كرده 
و هميشــه به دنبال فرصتى براى بازديد از اين 

جاذبه هاى بصرى هستيم. 
شــايد بتوان گفت كه در طول مسير سفر اين 
رنگ ها هستند كه بيشترين اثر را در ما برجاى 
مى گذارند. به گونه اى كه اين رنگبندى اگر شاد 
و جذاب و دلپذير باشــد، هيچ گاه از خاطرمان 

پاك نمى شود.

  فرصت تصويربردارى در گردشگرى رنگ
در واقع فرهنگ رنگ و استفاده از آن در جهت 
چشمنوازى در برخى از كشورها مانند هندوستان، 
اســپانيا، برزيل و حتى ايتاليا ديده مى شــود. 
رنگ آميزى بناها و مقصدهاى گردشگرى جديد 
و قديم، توجه گردشگران را به خود جلب مى كند 
و از آن مكان، به عنوان فرصتى براى عكاسى و 

فيلمبردارى استفاده مى كنند.
هر شخصى دوست دارد پس زمينه تصاويرى كه 
مى گيرد، رنگ هاى شاد و جالب و هيجانى باشد. 
شايد براى خيلى ها، عكسى كه پس زمينه آن، 
ديوارهاى هزار رنگ هزار نقش باشد، جذاب تر از 
عكس بردارى در مكان هاى تاريخى با رنگ هاى 
غيرشاد اســت. بنابراين، گردشگرى هيجانى را 
مى توان در مقصدهاى رنگى دنيا دنبال كرد و در 
فضايى شاد و رنگارنگ، لذت گردشگرى شهرى 

را تجربه كرد.
امروزه كشــورهاى دنيا به دنبال ايجاد تمايز و 
موقعيت خاص براى خود، نسبت به برندسازى 

براى مديريت سيماى مقصد 
و توســعه گردشــگرى اقدام 
مى كنند. برند ملى گردشگرى 
يك كشور بايد از دل فرهنگ، 
تاريخ و جغرافياى آن استخراج 
شــود، متمايز، پايدار و قابل 
باور بوده و براى همه گروه ها 
جذاب باشد و بتواند در تمامى 
ارتباطات و تعامالت جاى خود 

را باز كند. 
پژوهش هــا نشــان مى دهد 
در تمــدن ايــران، از ديرباز 
تاكنــون، رنگ هــا حامــل 
جهان بينى و نگرش ايرانيان 
بــوده و تنها جنبــه تزيينى 
نداشــته اند. بنابراين در برند 
گردشگرى ايران، كشورى كه 

مزيت نسبى آن طبيعت ويژه و تمدن كهن آن 
است، كاربرد يك نماد رنگين ضرورى است.

  نماد رنگين گردشگرى
مهرنــوش بســته نــگار، عضو هيئــت علمى 
پژوهشكده توسعه تكنولوژى جهاد دانشگاهى 
تهران با اشاره به تصويرسازى مردم از تعامالت 
و خاطراتــى كه در ذهن ثبت و ضبط مى كنند، 
اظهار كرد: اين تصويرسازى حاصل مجموعه اى 

از ديده ها، شنيده ها و تجربيات 
سفر آن هاســت كه با ديدن 
برند هر مقصد مجددا در ذهن 
متبادر مى شود، ارزش آفرين 
اســت و سبب مى شود، مردم 
سرزمين هاى ديگر تصميم به 

گردش در آن كشور بگيرند.
وى يكى از راه هاى توســعه 
طراحــى  را  گردشــگرى 
برنــد گردشــگرى مطابق با 
جنبه هاى فرهنگى هر كشور 
و  انســانى  خصوصيــات  و 
اجتماعى آن جامعه دانســت 
و گفــت: طراحــى برند ملى 
گردشگرى ايران، بايد برآيندى 
ايران،  امــروز  واقعيت هاى  از 
ميــراث فرهنگــى، تاريخى، 

طبيعى و جذابيت هاى گردشگرى آن باشد.
اين پژوهشــگر حوزه گردشگرى افزود: استفاده 
از رنگ هــا در نزد ايرانيــان در فرش، معمارى، 
نگارگرى، ادبيات، آيين هاى قومى و ســنتى با 
نگرش آن ها به مفاهيم هستى شناسانه درآميخته 

و از جنبه تزيينى صرف خارج شده اند.
وى ادامــه داد: طبيعى اســت كــه برند ملى 
گردشگرى ايران بدون يك نماد رنگين نمى تواند 

طراحى شود. 

 جذب گردشگر با جادوى رنگ ها
على زمانــى محقق در حوزه گردشــگرى نيز 
اشــاره اى به مقصدهاى رنگى دنيا كرد و گفت: 
گردشگرى هيجان انگيز در مقصدهاى رنگى دنيا، 
فرصت هاى گردشگرى بسيارى را ايجاد مى كند 
كه در ايران نيز مى توان براى جذب گردشگر به 
آن توجه كرد.وى با اشاره به اينكه با رنگ آميزى 
خيابان ها و محله هاى قديمى و كمتر بازديد شده 
مى توان در جذب توريست كمك كرد، توضيح 
داد: ايده موزه «دكتر احمد نادعيان» و الگوى رنگ 
آميــزى ديوارها در جزيره زيبا و رنگارنگ هرمز 
يكى از اين نمونه هاســت كه مى تواند در ديگر 
مناطق روستايى كشورمان نيز مد نظر قرار بگيرد.

زمانى ادامه داد: جنبش گردشــگرى رنگارنگ 
توسط ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، 
مى توانــد جشــنواره رنگ ها و ســنت ها را به 
مناطق مختلف ايران و جهان برده و با اين كار، 
ظرفيت هاى گردشــگرى و فرهنگى ايران را با 

جادوى رنگ ها، جهانى كند.
وى خاطرنشان كرد: فرصت آفرينى رنگ و نقش 
رنگ آميزى در توســعه گردشگرى شهرى در 
تهران و ســاير نقاط ايران، اهميت بسيارى دارد 
كه فعاالن گردشــگرى به خصوص دانشجويان 
عرصه ارتباطات، گردشگرى و مديريت شهرى و 
بازاريابى، مى توانند در اين عرصه، تحقيقات خوب 

و جالبى را در دستور كار قرار دهند.

��راث ���نگ
 130 مستند شهداى مدافع حرم

 در كشور توليد مى شود

معاون امور استان هاى رسانه ملى در سفر يك روزه خود 
به اصفهان از ساخت و توليد 130 مستند درباره شهداى 
مدافع حرم در كشور خبر داد و گفت: اين توليدات در هفته دفاع 

مقدس رونمايى خواهند شد.
على دارابى در حاشيه بازديد از صداوسيماى مركز اصفهان تأكيد 
كرد: استان اصفهان با برخوردارى از نيروهاى توانمند ظرفيت 
بزرگى است، به طورى كه كانون تربيت نيرو و مدير براى ساير 
استان ها از گذشته تا به حال بوده و است.گفتنى است؛ در اين 
بازديد تفاهمنامه ساخت دو مجموعه تلويزيونى شهيد بهشتى، 
آقانوراهللا نجفى و مستند چهلســتون با مشاركت استاندارى و 

صداو سيماى مركز اصفهان امضا شد.
مستند چهلستون در 40 قسمت با محوريت معرفى چهره هاى 
برگزيده اســتان اصفهان توليد مى شود و مجموعه تلويزيونى 
روايت ناتمام در 26 قســمت زندگى آقانوراهللا نجفى را با محور 
اقتصاد مقاومتى بيان خواهد كرد. همچنين در اين بازديد از دو 
مستند شهداى مدافع حرم با موضوع زندگى شهيدان «حججى» 

و «خزايى» رونمايى شد.

 افتتاح مركز فرهنگى دفاع مقدس 
چهارمحال و بختيارى تا پايان سال

مدير كل حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس 
چهارمحال و بختيارى گفت: بيشترين مراحل ساخت 
اين پروژه در سه سال اخير صورت گرفته و اين پروژه در دهه فجر 

سال جارى افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسيد.
سرهنگ پاسدار عباس عباسى در جلسه شوراى هماهنگى حفظ 
آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس چهارمحال و بختيارى افزود: 
ورودى اين پروژه با المان دروازه قرآن آغاز مى شود كه نمايانگر 
خاطرات اعزام رزمندگان به جبهه اســت و بخش بعدى محور 

عروج بوده كه مسير اصلى دسترسى به گنجينه است.
وى تصريح كرد: ساختمان اصلى گنجينه در زمينى به مساحت 
5000 مترمربع و زيربناى 5280 متر مربع در حال ســاخت و 
آماده سازى است و تاكنون هفت ميليارد و 100 ميليون تومان 
به اين پروژه اختصاص داده شده كه سال گذشته دو ميليارد و 
400 ميليون تومان در قالب اسناد خزانه و امسال يك ميليارد 

و 600 ميليون تومان تخصيص داده شده است. 

برند ملى گردشگرى ايران نيازمند نماد رنگين است

 حضور گردشگران آلمانى«گردشگرى رنگ» چشم اندازى جديد در جذب توريست 
 در مقبره شهداى گمنام انديمشك

تســنيم: مســئول مقبــره شــهداى گمنام انديمشــك 
گفت: 40 گردشــگر آلمانى با حضور در انديمشــك از مقبره 
شــهداى گمنام اين شهرســتان بــه مقام واالى شــهداى 
هشــت ســال دفاع مقدس اداى احترام كردند. بهمن پاپى 
اظهار داشــت: طبق بررســى هاى صورت گرفته و از ابتداى 
فروردين ماه امســال بيش از يك ميليــون و 200 هزار نفر 
با حضور در مقبره شــهداى گمنام انديمشك به مقام واالى 

شهداى هشت سال دفاع مقدس، اداى احترام كرده اند.
وى افزود: اين شــهروندان در قالب كاروان هاى راهيان نور 
و زائران ســرزمين افتخار و حماســه و از سرتاسر كشور و 
برخى كشــورهاى خارجى، وارد شهرستان انديمشك شده 
و از مناطق عملياتى و يادمان هاى هشت سال دفاع مقدس 
استان خوزستان ديدن كردند. مسئول مقبره شهداى گمنام 
انديمشك با بيان اينكه يك گروه گردشگرى از كشور آلمان 
چند روز گذشــته وارد شهرستان انديمشــك شد، عنوان 
كرد: اين گروه، شــامل 40 گردشــگر بوده كه با حضور در 
انديمشــك به شهداى گمنام اين شهرســتان اداى احترام 

كرده اند.
وى با اشاره به اينكه پيش از اين نيز زائران سرزمين نور اهل 
كشــور تركيه با حضور در مقبره شهداى گمنام انديمشك به 
شهداى هشت سال دفاع مقدس اداى احترام كرده اند، گفت: 
اين زائران، شــامل 70 زائر بوده و با دو دســتگاه اتوبوس به 

شهرستان انديمشك وارد شدند.

  سند توسعه گردشگرى 4 شهرستان 
استان مركزى تهيه شد

اراك: جلســه توسعه گردشــگرى كريدور دليجان، محالت، 
خمين و شازند با حضور بخشداران ومسئوالن ميراث فرهنگى 
شهرستان ها و فعاالن حوزه گردشــگرى درمحل فرماندارى 
خميــن برگزار شــد. معــاون گردشــگرى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى مركزى با اعالم اين 
خبر گفت: جلســه توسعه گردشــگرى جنوب و جنوب غرب 
استان مركزى، بامحوريت چهار شهرستان براى معرفى هرچه 
بهتر جاذبه هاى گردشــگرى شهرستان هاى دليجان، محالت، 

خمين وشازند برگزار شد.
سيد حسن حسينى افزود: اين اقدام با همكارى بخشداران و 
فعاالن گردشگرى مى تواند بسيار تأثير گذار باشد چرا كه در 
معرفى جاذبه هاى گردشــگرى نياز به همكارى ديگر بخش ها 

در توسعه اين سند است.
وى با اشــاره به اينكه در روز 31 فروردين آيين بيل گردانى 
نيم ور اجرا مى شــود گفت: تور يــك روزه جهت معرفى اين 
آيين و جاذبه هاى گردشگرى شهرستان محالت براى مديران 
دفاتر خدمات مســافرتى استان برگزار مى شود و برنامه ريزى 
تورهاى مشابه در شهرستان هاى دليجان، خمين و شازند در 

اولويت هاى مصوبه سند توسعه گردشگرى قرار گرفت.
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تعلل شهردارى 
تبريز در ارائه ادله 

كافى به دادگاه 
دليل اصلى حادثه 

قطع 120 اصله 
درخت 30 ساله در 
منطقه زعفرانيه اين 
شهر عنوان مى شود

بــرش

امروزه كشورهاى 
دنيا به دنبال ايجاد 

تمايز و موقعيت 
خاص براى خود، 

نسبت به برندسازى 
براى مديريت 

سيماى مقصد و 
توسعه گردشگرى 

اقدام مى كنند

بــرش

نيم نگاه

ايرنا    حادثه ناخوشايند قطع 120 اصله درخت 
منطقــه زعفرانيه تبريز در هفته گذشــته با حكم 
قضايى، زمينه ساز موضع گيرى مقام هاى مختلف 
شــهرى و شــورا درباره اين حادثه شد؛ اتفاقى كه 
افكار عمومى از آن با عنوان نوشداروى بعد از مرگ 

سهراب ياد كرد و پس از وقوع حاشيه ساز شد.
در شــرايطى كه افــكار عمومى كالن شــهر 1,8 
ميليون نفرى تبريــز انتظار تالش بموقع نهادهاى 
مســئول براى جلوگيــرى از وقــوع حادثه قطع 
درختان را داشــت، مســئوالن به موضع گيرى و 
اظهارنظــر در اين باره آن هم پــس از وقوع اتفاق 

بسنده كردند.
اما موضع گيرى و اظهارنظرهاى مســئوالن امر در 
اين باره، از ديد شــهروندان تبريزى، «عذر بدتر از 
گناه» اســت و آنان به اينكه مجموعه شهردارى و 
شوراى شــهر پس از وقوع حادثه به محكوم كردن 

آن اقدام كرده اند، انتقاد دارند.
آنان مى گويند نهادهاى مســئول مى بايست پيش 
از وقوع حادثه بــراى جلوگيرى از قطع 120 اصله 

درخت 30 ساله تمهيدى مى انديشيدند.

   فرافكنى برخى افراد
شهردار تبريز كه نوك اصلى پيكان حمالت متوجه 
مجموعه تحــت مديريت وى اســت، بــا انتقاد از 
فرافكنــى برخى ها در اين مــورد، هر گونه تعلل در 
جلوگيرى از قلــع و قمع درختــان زعفرانيه را رد 
مى كند و مى گويد: مگر ممكن اســت شــهردارى 
درختانى را كه طى ســاليان دراز كاشته و پرورش 
داده، قطع كند؟ شــهردارى اصًال اجازه ندارد بدون 

مجوز، درختى را جا به جا كند.
ايرج شــهين باهر در خصوص حاضر نبودن عوامل 
شهردارى در محل اجراى حكم قطع درختان منطقه 
زعفرانيه اضافه مى كند: اتفاقى كه افتاد با رأى قانونى 
دادگاه و با حضور يــگان ويژه صورت گرفت و اصًال 

اجازه حضور افراد شهردارى در محل داده نشد.
وى در پاســخ به اظهارات برخى از اعضاى شوراى 
شــهر تبريز مبنى بر ضرورت توافق شــهردارى با 
مالــك زمين درختان قلع و قمع شــده، مى گويد: 
پرونــده اين موضــوع در دادگاه جريان دارد و اگر 
توافقى با صاحب ملك انجام مى گرفت، اتهام تبانى 

به ما زده مى شد.

   تعلل شهردارى تبريز
در همين حال نايب رئيس شــوراى شــهر تبريز، 
تعلل شهردارى تبريز در سال 1394 مبنى بر ارائه 
نكــردن ادله كافى بــه دادگاه و عدم ارجاع بموقع 
پرونده به كميســيون ماده هفــت را دليل اصلى 
وقوع حادثه قطع 120 اصله درخت 30 ســاله در 

منطقه زعفرانيه اين شهر مى داند. 
انديش مى گويد: به رغم  ســونيا 
درخواســت كتبى مالــك زمين 
نســبت به توافق در خصوص اين 
زمين، شهردارى منطقه موفق به 
اخذ رضايت مالك نمى شود و در 
نهايت آبان ماه سال 96، سازمان 
پارك ها موضوع را به كميســيون 
ماده 7 ارســال و اين كميسيون 
نسبت به كاربرى باغى اين زمين 
نامه نگارى مى كند كه اين موضوع 
دى ماه سال 96 از سوى سازمان 
پارك ها به دادگاه اعالم مى شــود 
تا جلوى اجراى حكم گرفته شود.

انديش با بيان اينكه 27 اســفند 
ماه ســال گذشته شهردار منطقه 
2 نيز با ارســال نامه اى خواستار 

بررســى موضوع توسط كميســيون ماده 7 شده 
است، تشــريح مى كند: شهردار منطقه 2 در حالى 
چنين نامه اى نوشــته كه پيــش از اين موضوع در 
كميســيون ماده 7 مطرح شــده بود و اين نشانگر 

بى خبرى و تعلل شهردارى منطقه 2 است.
 نايب رئيس شــوراى شــهر تبريز تأكيد مى كند: 
معتقدم اگر در ســال 94 شهردارى تعلل نمى كرد 
و با ادله كافى و نظر كميســيون ماده 7 در دادگاه 
حضور مى يافت، بــه هيچ عنوان كار به اين مرحله 
نمى رســيد. البته واكنش به قلع و قمع 120 اصله 
درخــت 30 ســاله در منطقه زعفرانيــه تبريز به 
اعضاى شورا و شهردار محدود نماند و به خانه ملت 

نيز رسيد.

   تمهيداتى كه
 انديشيده نشد

زهرا ساعى، نماينده مردم تبريز، 
اسكو و آذرشهر در مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه مردم انتظار 
دارند شــهردارى، توجه بيشترى 
بــه حفظ فضاهاى ســبز موجود 
و توســعه آن داشــته باشد، در 
شــهردارى  مى گويد:  بــاره  اين 
بايد قبــل از تكرار تخريب فضاى 
سبز و تغيير كاربرى آن به زمين 
اقدامات  و  تمهيدات  مســكونى، 

الزم را انجام دهد.
دامنــه تأثيرگــذارى حادثه قطع 
120 اصلــه درخــت 30 ســاله 
منطقه زعفرانيه بــه اندازه اى بود 
كه دانشجويان دانشگاه تبريز نيز 
در يك اقدام نمادين و براى تلطيف بار روانى منفى 
ناشى از آن 200 اصله درخت در محوطه اين مركز 

دانشگاهى كاشتند. 
حال شــهروندان تبريزى از خود سوال مى كنند كه 
آيا با توجه به اينكه حكم قضايى قلع و قمع درختان 
منطقه زعفرانيه هفدهم مرداد پارســال صادر و 15 
فروردين امسال اجرا شد، هفت ماه زمان كافى براى 

هر گونه اقدام پيشگيرانه در اين زمينه نبود؟
با توجه به وجود 15 پرونده اينچنينى در شهردارى 
تبريز، بايد از هم اكنون تمهيدى انديشــيده شود 
كــه تجربه تلخ قلع و قمــع 120 اصله درخت 30 
ساله منطقه زعفرانيه در مناطق ديگر اين كالنشهر 

تكرار نشود. 

پرونده اى كه رد پاى آن تا مجلس نيز كشيده شد
حاشيه هاى قطع 120 درخت 30 ساله در تبريز
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  كاهش 10 تا 20 درجه اى دما 

در خراسان رضوى و شمالى

قدس: براساس اعالم و پيش بينى هاى هواشناسى، دماى هوا 
در استان هاى خراسان رضوى و شمالى بين 10 تا 20 درجه 

كاهش مى يابد.
 به گفته رئيس مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى خراسان 
رضــوى، ميانگين دماى هوا در مناطق مختلف اين اســتان 
به دنبال فعاليت ســامانه بارشى، تا چند روز آينده بين 10 تا 

15 درجه سلسيوس كاهش مى يابد.
يحيى قاينى پور افزود: خراســان رضوى از روز جمعه تحت 
تأثير امواج سامانه بارشى و ناپايدار جوى قرار خواهد گرفت كه 

فعاليت آن تا روزهاى ميانى هفته آينده ادامه دارد.
رئيس مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى خراسان رضوى 
ادامه داد: كمينه دما براى دوشنبه و سه  شنبه شب  اين هفته 
در نواحى سردسير و كوهستانى استان صفر و كمتر از صفر 

درجه سلسيوس پيش بينى شده است.
وى گفت: در اين مدت عالوه بر كاهش محسوس دماى هوا 
شاهد افزايش سرعت وزش باد، ابرناكى هوا و وقوع بارش هاى 

رگبارى همراه با رعد و برق و بارش تگرگ خواهيم بود.
بر اين اســاس امروز احتمال آبگرفتگى معابر و جارى شدن 

سيل در مسيل ها جود دارد.
او گفت: از اواخر روز يكشــنبه بارش ها در نواحى سردسير و 
كوهستانى خراسان رضوى به شكل باران و برف ادامه خواهد 
يافت. در اين مدت احتمال اختالل در ســامانه حمل و نقل 
اســتان به علت بارش برف و باران در جاده هاى سردســير، 
تشكيل مه، كاهش ديد و همچنين وزش باد به نسبت شديد 

وجود دارد.
از سوى ديگر رئيس پيش بينى اداره كل هواشناسى خراسان 
شمالى از ورود سامانه جديد بارشى با احتمال وقوع سيالب به 
اين استان خبرداد و افزود: دماى هوا 16تا 20درجه سانتيگراد 

كاهش مى يابد.
مهرى هاشــمى دوين اظهار داشت: اين سامانه بارشى تا روز 
يكشنبه در استان فعال خواهد بود و سبب وزش باد شديد، 
افزايش ابر و بارش باران هاى رگبارى همراه با رعد و برق و مه 

صبحگاهى مى شود.
وى افزود: براى روز يكشــنبه نيز درارتفاعات بارش برف و مه 

پيش بينى شده است.
به گفته وى، بارش ها در برخى نقاط بويژه در نيمه شــمالى 
اســتان تا يكشنبه شــب موجب وقوع رواناب و جارى شدن 

سيل خواهد شد.

مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى:
  صادرات «مرغ» به افغانستان 

98 هزار دالر عايد خراسان جنوبى كرد

مهر: مديركل دامپزشكى خراســان جنوبى گفت: صادرات 
مرغ زنده بيش از 98 هزار و 695 دالر براى خراسان جنوبى 

ارز آورى داشته است.
محمد اصغرزاده افزود: طى ســال گذشته عملكرد خوبى در 
زمينه صادرات مرغ و خوراك طيور به افغانســتان داشتيم و 
نزديك به 44 ميليارد و 238 هزار كيلوگرم خوراك طيور به 

افغانستان صادر شده است.
وى ادامه داد: اين صادرات به ميزان 22 ميليارد و 119 هزار 

دالر براى خراسان جنوبى ارزآورى داشته است.
مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى بيان كرد: همچنين طى 
ســال گذشته 39 هزار و 478 قطعه مرغ زنده به افغانستان 
صادر شــده اســت كه بيش از 98 هــزار و 695 دالر براى 

خراسان جنوبى ارزآورى داشته است.

  واردات ميوه هاى استوايى جديد 
در هاله اى از ابهام

ايسنا: رئيــس هيئت مديره ميدان بار مركزى مشهد گفت: 
هنوز تصميمى در خصوص واردات ميوه هاى استوايى جديد  

در استان اتخاذ نشده است.
غالمحسين كارى با اشاره به خبر واردات دو قلم ميوه استوايى 
جديد با عنوان منگوتين و پاپايا، اظهار داشت: همچنان واردات 
اين دو ميوه جديد در حد حرف باقى  مانده  و هنوز اقدامى در 

اين خصوص صورت نگرفته است. 
وى گفــت: اين ميوه ها درصورت دريافــت مجوز واردات، به 
احتمال زياد از كشور هاى آسياى شرقى و آمريكاى التين وارد 
كشور خواهند شد كه در خصوص قيمت گذارى اين دو نوع 

ميوه در بازار تصميمى گرفته نشده است.

  قدردانى وزير جهاد كشاورزى از  تالش 
آستان قدس رضوى در احياى قنات ها 

تسنيم: وزير جهاد كشاورزى در بجنورد با قدردانى از آستان 
قدس رضوى براى احياى قنات ها گفت: به هيچ وجه از دولت 
عمليات اجرايى نخواهيد، چرا كــه دولت بايد حمايت، رفع 
موانع و سهولت در اخذ مجوز را در دستور كار خود قرار دهد.

محمود حجتى در جلسه آب كشاورزى خراسان شمالى، در 
بجنورد اظهار داشت: هدف اصلى وزارتخانه اين است تا بتوانيم 
راندمان آبيارى را باال برده و از ميزان هدررفت آب در صنايع 
و كشاورزى  جلوگيرى كنيم.وى با بيان اينكه مشكالت آبى 
از زمانى آغاز شــد كه اقدام به حفر چاه كرديم، خاطرنشان 
كرد: قنوات كه به عنوان ســرمايه در اختيار مــا قرار دارند، 
بهترين روش تأمين آب هستند و بايد دوباره قنوات حمايت و 
پشتيبانى شوند. از آستان قدس هم كه در اين زمينه اقدام هاى 

خوبى انجام داده، تشكر مى كنيم.

  كوچ «بهاره» عشاير خراسان رضوى
آغاز شد 

مشــهد: مديركل امورعشاير خراســان رضوى گفت: كوچ 
«بهاره» عشــاير درون كوچ و برون كوچ اين استان از مناطق 
گرمسير به ســوى مراتع سردسير آغاز شد.محمد نبوى فرد 
افزود: عشاير درون كوچ استان از مناطق قشالقى استان شامل 
پساكوه كالت، سرخس، ميامى، سبزوار، بردسكن و خواف به 
سمت ييالقات استان در كوه هاى هزارمسجد، كليدر، عمارت و 
حوزه هايى از همان شهرستان ها نقل مكان مى كنند.وى ادامه 
داد: عشاير برون كوچ استان نيز از مراتع قشالقى مراوه تپه در 
استان گلستان حركت كرده و با عبور از شهرستان هاى مانه و 
سملقان، بجنورد، شيروان و فاروج در استان خراسان شمالى، 
در ييالقات خراســان رضوى از جمله كوههاى هزارمسجد، 
شــاه جهان و كليدر از ارتفاعات شهرستان قوچان، چناران و 
نيشابور استقرار مى يابند.وى گفت: به منظور رفاه حال عشاير 
در طول مســير كوچ تامين آب شــرب انسانى و دامى آن ها 
با تانكرهاى آبرســان و توزيع ارزاق عمومى، گاز مايع، علوفه 
و ديگر مايحتاج ضرورى مورد نياز خانوارهاى عشــاير توسط 
اين اداره كل و شــبكه تعاونى هاى عشايرى صورت مى گيرد.
نبوى فرد افزود: سال گذشته با توجه به كمبود بارندگى ها، فقر 
مراتع و نياز ضرورى مناطق عشــايرى به آب و علوفه، حدود 
80 ميليون ليتر آب توسط ناوگان آبرسانى سيار اداره كل امور 
عشاير خراسان رضوى در مناطقى كه امكان برخوردارى از آب 
شرب براى انسان و دام نبود، توزيع شد.مديركل امور عشاير 
خراسان رضوى گفت: همچنين 53 هزار تن انواع علوفه مورد 
نياز دام عشــاير و 3000 تن آرد مصرفى خانوار هاى عشايرى 
استان توسط شــبكه  تعاونى هاى عشايرى زير پوشش تهيه 
و در اختيار عشاير گذاشــته شد.نبوى فرد افزود: در راستاى 
ارتقاى بهره ورى و افزايش توليد گوشت قرمز توسط عشاير 
استان، پارسال طرح پرواربندى دام سبك با مشاركت عشاير 
و با استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملى به ميزان 300 

ميليارد ريال اجرا شد.
وى ادامه داد: در نتيجه اجراى طرح پرواربندى، عملكرد توليد 
گوشت بهبود يافت و ترويج تعليف علمى دام و اعمال مديريت 
و اصالح تغذيه دام منجر به توليد اقتصادى گوشت به ميزان 
4170 تن شد.عشاير خراسان رضوى بيش از 10 درصد دام 
سبك استان را در اختيار دارند و ساالنه 12 هزار تن گوشت 
قرمــز، 17 هزار و 500 تن مواد لبنى، 1100 تن الياف دامى 
شامل پشم، كرك و مو و 41 هزار و 800 متر مربع دستبافته 
شامل گليم، جاجيم، قاليچه و تابلوفرش توليد و به بازار عرضه 

مى كنند.

رنج باغداران از نبود صنايع تبديلى
  پسته «جاجرم» به اسم دامغان 

به فروش مى رسد

تسنيم: استاندار خراسان شــمالى گفــت: به دليل نداشتن 
صنايع تبديلى بســيارى از محصوالت استان ما به اسم ديگر 
اســتان ها به فروش مى رســند.محمدرضا صالحى در جلسه 
كارگروه آب كشاورزى استان اظهار داشت: يكى از دغدغه هاى 
اصلى دولت ايجاد اشتغال است. هدف گذارى دولت در سال 
96 ايجاد 8680 شــغل بود كه توانســتيم آن را به 11 هزار 
شغل برسانيم.وى افزود: 40 درصد از اشتغال استان را بخش 
كشاورزى تأمين مى كند و 48 درصد آن از نرخ مشاركت است. 
ارزش افزوده بخش كشاورزى 20 درصد است كه اين مطلوب 
نيست و نشان مى دهد در حوزه فرآورى مواد خام دچار ايراد 
هســتيم.صالحى به بارش كم باران در سال گذشته پرداخت 
و تصريح كرد: ميزان بارندگى سال 96، 98ميليمتر بوده كه 
در سال 95 اين ميزان 150ميليمتر بوده و شاهد كاهش 46 
درصدى ميزان بارش در سال 96 بوده ايم. ذخيره پشت سدها 
26 درصد است كه اين آمار خوبى نيست.صالحى با بيان اينكه 
در صنايع تكميلى و تبديلى حوزه كشــاورزى بايد كار انجام 
شود، خاطرنشان كرد: به دليل نبود صنايع بسته بندى و بهره 
بردارى، متأسفانه پسته جاجرم به اسم دامغان، انگور به اسم 
شاهرود و زعفران استان ما به اسم خراسان جنوبى به فروش 

مى رسد. انتظار داريم حمايت از صنايع تبديلى انجام بگيرد.
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نماينده مشهد در گفت و گو با قدس عنوان كرد

آب هست، مديـريت نيست

 قدس:  بحران آب در خراســان رضوى به 
حدى جدى اســت كه براى رفع اين چالش، 
همواره از ســوى مسئوالن، راهكارهايى مانند 
انتقــال آب از دريــاى عمان، دريــاى خزر و 
تاجيكستان مطرح مى شود كه البته هم اكنون 
گويا طرح انتقــال آب از درياى عمان گزينه 
مطرح ترى اســت و در صدر راه حل هاى ارائه 

شده، قرار دارد.
در كنار اين روش ها عده اى از كارشناسان نيز 
معتقدند، مى توان مشكل كم آبى را در خراسان 
رضوى با روش بارورســازى ابرهــا رفع كرد 
بخصوص با توجه به اينكه اين راه حل ارزان تر 
از گزينه هايى مانند انتقال آب از درياى عمان 
است. با اين حال معلوم نيست، چرا اين روش 
در زمره راه حل هاى رفع مشكل تأمين آب در 
استان، مورد نظر و توجه مسؤالن قرار ندارد در 
حالــى كه دانش و تخصص آن در ايران وجود 
دارد و مركز بارورســازى ابرها در يزد مستقر 

است و مى توان از ظرفيت آن استفاه كرد.

 بحران آب در خراسان رضوى
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى 
اســالمى با بيان اينكه به طور كلى اســتان با 
بحران آب روبه روســت، اظهار داشت: بحث 
اين اســت كه بايد اولويــت را به مديريت بر 
مصرف يا مديريت بر تقاضــا داد كه پرآواضه 
اســت، بايد حوزه مديريت مصرف در اولويت 
توجه قرار گيرد.رضا شيران خراسانى با اشاره 
به اينكه هشت درصد آب در حوزه انسانى، سه 
درصد در بخش صنعت و 89 درصد در حوزه 
كشاورزى مصرف مى شود، افزود: اين در حالى 
است كه مديريتى بر مصرف و ارتقاى بهره ورى 
آب بخصوص در بخش كشاورزى وجود ندارد. 
در بخش انسانى نيز متأسفانه با شبكه فرسوده 

آبرسانى روبه رو هستيم كه اين مسئله سبب 
شــده است، آبى كه با هزاران زحمت و هزينه 
تأمين، تصفيــه و روانه لوله هــا براى مصرف 

مى شود، قبل از مصرف از بين برود.
وى با اشــاره به هدر رفت بيش از 40 ميليون 
مترمكعب آب در سال در اين استان، تصريح 
كرد: قيمت تمام شــده آب در مشــهد بسيار 
گران اســت و با وجود 40 ميليون مترمكعب 
هدر رفت آب، با سرمايه گذارى زياد به دنبال 
35 ميليون مترمكعــب آب از كوه هاى هزار 

مسجد هستيم.

 گزينه دور از غير واقعيت
شــيران با بيان اينكه بايد در درازمدت آب از 
حوزه هاى ديگر براى اســتان وارد شود، گفت: 
بحث انتقال آب از درياى عمان در حوزه نظرى 
مطرح شــده است. موضوع مهم، بحث قيمت 
تمام شده آب اســت. به طور حتم آبى كه از 
درياى عمان تأمين شــود، نيازمند زيرساخت 
هايى با 3 ميليارد دالر سرمايه گذارى معادل 
حدود 12 هزار ميليارد تومان است و به امنيت 
منطقه اى براى اجراى پروژه نياز اســت كه با 
شرايط كنونى اين مسئله دور از واقعيت است. 
بنابراين بايد تالش كرد از منابع آبى موجود به 

نحو احسن استفاده كرد.

 اصالح الگوى مصرف 
وى ادامــه داد: در اين زمينــه اگر اولويت 
با مديريــت مصرف باشــد و در حوزه آب 
آشاميدنى،صنعت و كشاورزى اصالح الگوى 
كشــت و مصرف و ارتقاى بهره ورى به طور 
جد مد نظر باشــد، مى توان اميــدوار بود، 
حداقل تا 50 ســال ديگر اســتان مشكلى 
در خصوص آب نداشــته باشد، اما اگر اين 

مســئله اعمال نشــود از هر كجا كه آب با 
وجــود صرف هزينه و ســرمايه گذارى زياد 
به خراسان رضوى وارد شود، بازهم كمبود 
وجــود خواهد داشــت.اين نماينده مجلس 
گفت: اگر آب به كشــاورز داده شــود كه با 
استفاده از روش غرقابى توليد داشته باشد، 

كمبود آب هميشه هست.

 گرفتن كره از آب
وى با تأكيــد بر اينكه معتقديــم بايد اول 
مديريــت بــر مصــرف در اولويــت كارى 
مسئوالن و بعد مديريت بر تقاضا قرار داشته 
باشد، گفت: اما برخى از مسئوالن به دنبال 
اين هستند كه از آب كره بگيرند. مديريت 
بر تقاضا يعنى اجــراى پروژه، كندن و لوله 
گــذارى كه براى عــده اى فوايدى دارد كه 
مديريت بر مصــرف و اصالح الگوى مصرف 
اين فوايد و عايدى را ندارد.وى ادامه داد:آبى 
كه در مشهد اســتفاده مى شود به فاضالب 
تبديل مى شــود در حالى كه با بازچرخانى 
آن بايد در اختيار بخش كشاورزى و صنعت 
قرار گيرد و آب شــربى كه در اين دو حوزه 
استفاده مى شود، گرفته شود.وى با اشاره به 
جارى شدن حدود 4000 هزار ليتر بر ثانيه 
فاضالب در كشــف رود يادآورشد: اين عدد 
بيش از حجم آبى اســت كه از سد دوستى 
وارد مشهد مى شود.وى خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر آب سد كارده در اختيار فضاى 
سبز شهردارى قرار گرفته است و از آب سد 
ارداك به شهرك صنعتى توس داده مى شود 
در حالى كه اين آب بايد به مصرف شــرب 
و انسانى برسد و اگر آب سد كارده مشكلى 
دارد، بايد به صنعت داده شــود كه البته در 

اين خصوص اقدامى نشده است.

 رديف اعتبارى
نماينده مردم سبزوار در مجلس نيز با بيان اينكه 
بحران آب در شرق كشور و بويژه خراسان رضوى 
يك مسئله جدى است، اظهار داشت: رفع اين 
چالش بايد مورد توجه قرار گيرد.سبحانى فر در 
گفت و گو با خبرنگار ما افزود: چند سال پيش 
در مجلس مباحثى دنبال شــد از جمله اينكه 
رديف اعتبــارى 50 ميليارد تومانى براى انجام 
مطالعات تأمين آب مشهد در نظر گرفته شود 
كه با وجود مشخص شدن اما اختصاص نيافت. 
از اين رو كار مطالعاتى انجام نشد.وى اضافه كرد: 
با توجه به اين مسئله انتقال آب از درياى عمان، 
درياى خزر، تاجيكستان، جلوگيرى از برون رفت 
آب هاى مرزى و بارورسازى ابرها گمانه زنى هاى 
اســت كه مطرح مى شود و هر اظهار نظرى كه 
در خصوص اين گزينه ها و روش ها ارائه شــود، 
يك اظهار نظر كلى اســت در حالى كه دولت 
بايد اعتبار الزم را اختصــاص دهد تا در قالب 
كار مطالعاتى و علمى مشــخص شــود، كدام 
گزينه و راهكار براى تأمين آب استان بهترين و 
مفيدترين است و بعد دولت آن روش را اجرايى 
كند.وى با بيان اينكه تأمين آب مباحث مختلفى 
دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد، تصريح كرد: 
به عنوان مثــال بايد در قالــب كار مطالعاتى 
مشخص شود، كدام يك از چهار روش و گزينه 
تأمين آب داراى توجيه اقتصادى بيشتر است 
و روش پايدارترى محسوب مى شود و نمى توان 
بى مطالعه اظهار نظر كــرد. به عنوان مثال آيا 
گزينه انتقال آب از تاجيكستان مى تواند، مفيد 
باشــد و آيا اين دغدغه مطرح نيســت كه در 
صورت بروز اختالفى، اين كشور(تاجيكستان) 
مانع انتقال شود و آب را ببند. بنابراين مباحث 
مختلفى درباره تأمين آب استان مطرح است كه 

بايد مورد توجه باشد.

 گذرى بر مشكالت مناطق ييالقى مشهد

«مايان عليا» در دسترس نيست

گزارش

قــدس:  روســتاى «مايــان عليــا» با 
برخــوردارى 150 خانواردائــم و حدود 80 
خانــوار كه به صورت فصلى در آن ســاكن 
هستند از مشكالت بسيارى رنج مى برد كه 
در رأس آن فقدان گازرسانى به روستا و نبود 

پوشش شبكه تلفن همراه است.
 به گزارش قدس در دل دره اى ســبز و زيبا 
بعد از عبور از پيچ و خم مسير حصارگلستان 
به روستاى مايان عليا مى رسيم، روستايى كه 
به ســبب كوهستانى بودن منطقه، معمارى 
آن به شــكل پلكانى بوده و چشم انداز زيبا 
و باغ هاى سرســبز ميــوه و رودخانه اى كه 
از دامنه هــاى بينالود سرچشــمه مى گيرد، 
زيبايى خاصى به آن بخشيده است.اين روستا 
با وجود بيش از 150 خانوار ســكنه دائم و 
حدود 80 خانوار كه به صورت فصلى در آن 
ساكن هســتند و همچنين جمعيت شناور 
زيــادى كه در باغات روســتا در رفت و آمد 
هستند، از مشكالت فراوانى رنج مى برد و در 
رأس آن فقدان گازرسانى به روستا و پوشش 
شــبكه تلفن همراه است.نبود پوشش تلفن 
همراه موضوعى است كه مردم روستا ، شورا 
و دهيارى نزديك به 10 ســال است پيگير 
جدى آن هســتند و دعوت نماينده مجلس 
شهرستان دكتر دهقان و فرماندار نيز راه به 
جايى نبرده است و ده ها مكاتبه با مسئوالن 

استان و شهرستان نيز بى نتيجه بوده است.

 عصر ارتباطات و نبود ارتباطات
شايد در نگاه اول، نبود چنين امواجى به نظر 
مهم نباشد، اما زواياى پنهان موضوع مى تواند 
اهميت آن را بيشــتر نشان دهد. با توجه به 
وضعيت كوهستانى اين روستا و باغات آن، به 
لحاظ امنيتى چه براى گردشگران و چه براى 
اهالى، نبود پوشش شبكه تلفن همراه، همواره 
آسيب پذيرى افراد را در گستره جغرافيايى 

اين روستا بيشــتر نمايان مى سازد. يكى از 
بانوان اين روستا در اين زمينه مى گويد: هر 
روز با همسرم كه ســنى از او گذشته است 
به باغ مى رويم. او كســالت دارند. اگر خدايى 
نكرده اتفاقى بيفتد، نه مى توانم او را به جايى 
برسانم نه تلفن خط مى دهد كه به همسايه ها 
در روســتا اطــالع دهم.همچنيــن يكى از 
گردشگران، با اشاره به محيط بكر اين منطقه 
مى گويد: مايانات منطقه خوبى است، اما چون 
شناختى نســبت به اينجا نداريم و پوشش 
شبكه همراه هم نيست، حضور در اينجا كمى 

نگران كننده است.

 10 سال پيگيرى
عباس طالبى رئيس شــوراى اسالمى مايان 

عليــا نيز مى گويــد: «از 
ســال 1386، دهيار وقت 
پيگير موضوع بــوده، اما 
بودجه  دليل كمبــود  به 
اولويت هاى  در  گفته انــد 
بعدى قرار خواهد گرفت. 
در حال حاضــر نيز، هم 
شــورا و هم دهيار شايد 
بيش از 20 مكاتبه با تمام 
مى توانستند  كه  مراجعى 
نمايند، داشته ايم،  كمكى 
اما همان جواب سال 86 
را دريافــت كرده ايم. وى 
در ادامــه مى گويد: مردم 
روســتاى مايان عليا 37 
شهيد ، تعدادى جانباز و 

آزاده سرفراز تقديم انقالب كرده است و اين 
مشكل تأثيرى منفى بر روحيه مردم گذاشته 
است و اين تحمل بى عدالتى دشوار است.در 
كنار يكى از آسياب هاى آبى قديمى روستا كه 
در حال بازسازى است مى ايستيم و در حالى 

كه صــداى ريزش زيباى آب را مى شــنوم، 
مى خواهم به خانواده ام اطالع دهم كه كمى 
كارم در مايان عليا طول خواهد كشيد و نگران 
من نباشند، شماره را مى گيرم كه چشمم به 
صفحه گوشــى مى افتد كه 
خالى از پوشش آنتن است و 
اين پيام خودنمايى مى كند: 

شبكه همراه موجود نيست.

 پيگيرى دكل مخابرات 
بى.تى.اس

در ايــن زمينــه تــا كنون 
پيگيرى هــاى متفاوتــى از 
طريق بخشــدارى، شوراى 
نماينده  فرماندارى،  بخش، 
مجلس، مخابــرات طرقبه، 
مخابرات شهرستان و استان، 
معاونــت حقوقى مجلس و 
انجام شده  ارتباطات  وزارت 
است كه متأسفانه به دليل 
نبود اعتبار هنوز اين مهم انجام نشده است.

عصمتى دهيار مايان عليا مى گويد: به محض 
ورود به مرز باغ هاى مايان عليا از سمت مايان 
وسطى، پوشــش تلفن همراه دچار اختالل 
مى گردد و پس از خروج از روســتا به سمت 

ازغد، دوباره پوشــش شــبكه تلفن همراه 
برقرار مى شــود، در اين ميان روستاى مايان 
عليا همانند قلعه اى مطرود واقع شده است.
در اين زمينه حتى مديريت مخابرات طرقبه 
در جلســه دهگردشى 13 آبان 1394 اعالم 
نمود كه تا پايان سال نصب دكل بى.تى.اس 
مخابرات مايان عليا شــروع خواهد شد، اما 
متأسفانه پس از پيگيرى هاى فراوان، به بهانه 

نبود بودجه، هيچ اقدامى انجام نگرفت.

 مسئوالن مخابرات چه جوابى دارند
در اين خصوص خبرنگار قدس پيگير موضوع 
از رئيس اداره مخابرات شهرستان شد. سيد 
كاظم ذاكر به قدس مى گويد: مايان ســفلى 
و وســطى تحت كامل پوشــش همراه اول 
اســت، اما مايان عليا دچار عدم پوشــش و 
اين موضوع مورد تأييد ماست.وى مى افزايد: 
از طريق مكاتبه با مســئوالن در تهران اين 
عدم پوشــش تلفن را انتقال داده ايم و آن ها 
ضمن بررسى نقشه ها و سيستم هاى موجود 
اعالم كرده اند كه اين منطقه تحت پوشــش 
تلفن همراه مى باشدو احتماالً هر سه مايان 
را به يك شكل ديده اند و بايد به آن ها ثابت 
شود كه سه مايان داريم و فقط مايان عليا اين 

مشكل را دارد.

روستاى «مايان 
عليا» با برخوردارى 

150 خانواردائم و 
80 خانوار كه به 
صورت فصلى در 

آن ساكن هستند از 
گاز و پوشش شبكه 

تلفن همراه محروم 
است

بــرش
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