
ميراث كهگيلويه و بويراحمد مرهم مرمت مى خواهد «مسكن مهر» كبودر آهنگ مشترى ندارد
كمبود اعتبار؛ زخمى بر پيكر آثار باستانى  2209 واحد مسكونى بدون متقاضى

ايرنا  در حالى كه كارشناســان، صيانت از 
ميراث فرهنگى را ضرورتى براى حفظ هويت 
ملى و بهره ورى از ظرفيت هاى گردشــگرى 
مى دانند، اما اين گنجينه هاى ارزشــمند كه 
به تدريج در طول تاريخ دچار آســيب هايى 
شده اند به دليل كمبود اعتبار براى مرمت و 

بى توجهى ...

قدس  تعدادى از واحد هاى مســكن مهر 
در شهرستان كبودر آهنگ در استان همدان 
كه قرار بود سرپناه خانواده هاى كم بضاعت و 
محروم باشد مدت هاست كه به بهره بردارى 
رسيده، اما كمبود بسيارى از امكانات و چهره 
ناپسندى كه به واسطه پراكنش زباله ها و يا 
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نشست نمايندگان اصفهان با 
رئيس جمهور براى بررسى وضعيت آب

نماينده مردم شاهين شهر و عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت: 
بــزودى نمايندگان مردم اســتان اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى جلسه اى با رئيس جمهور براى بررسى 
وضعيت آب خواهند داشت. حسينعلى حاجى دليگانى 
اظهاركرد: روز يكشنبه 26 فروردين ماه به اتفاق ساير 
نمايندگان مردم اســتان اصفهان در مجلس شــوراى 
اســالمى تصميــم گرفتيــم نامــه اى خطــاب بــه 
رئيس جمهورى تنظيم كنيم و از وى بخواهيم جلسه اى 
اضطــرارى براى بررســى موضوعات مربــوط به آب 
بخصوص آب شــرب، همچنين دربــاره آب مورد نياز 
كشــاورزان استان و خســاراتى كه به آن ها وارد شده، 
برگزار شود.وى با بيان اينكه اين نامه پس از تنظيم به 
امضاى تمام نمايندگان استان رسيد و در اسرع زمان به 
دســت رئيس جمهورى رسانده شد، خاطرنشان كرد: 
قرار است بزودى زمان جلسه تعيين و مسائل اساسى 
اســتان كه در رأس آن مســئله آب است براى رئيس 
جمهور تشريح شود و از روحانى بخواهيم اقدامى عاجل 
براى اين موضوع داشته باشند.عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس شوراى اســالمى ادامه داد: از استاندار 
اصفهان نيز خواستيم عالوه بر اينكه تدبيرى براى تأمين 
آب شــرب داشته باشــند، روزانه حداقل يك ميليون 
مترمكعب آب براى احياى زاينده رود پيش بينى كنند 
و اين مهم قطعاً شدنى است.حاجى دليگانى با تأكيد بر 
جلوگيرى از انتقال آب براى مصرف غير شرب به استان 
يزد، اظهاركرد: الزم اســت در شرايط فعلى آب شرب 
براى مردم در همه استان ها تأمين شود تا پس از آن به 

اولويت كشاورزى و صنعت پرداخته شود.

حمايت از كاالى ايرانى تنها يك 
شعار نيست

 فرمانده سپاه سلمان سيستان و بلوچستان با 
اشاره به اينكه شعار سال 97 بايد محقق شود، 
گفت: يكى از مشكالت موجود در كشور اين است كه به 
شعار سال در حد همان شعار توجه مى شود در صورتى 
كه اين شعار نبوده و يك فتواست و اجرايى كردن آن 
يك ضرورت است. سردار حسين معروفى تأكيد كرد: 
براى حمايت از كاالى ايرانى و تأثير مثبت آن در استان، 
بايد از محصوالت صنايع دستى استان استفاده شود تا 
چرخ اقتصادى اســتان به گردش درآمــده و جوانان 
مشغول به كار شوند.وى عنوان كرد: فرآيند نام گذارى 
ســال 97 به منظور مقابله با دشمنانى است كه نااميد 

كردن مردم ايران را هدف گذارى كرده اند.

لهستان؛
بازار هدف البرز براى تبادل تجارى 

 رئيس اتاق بازرگانى استان البرز با بيان اينكه 
درصدد هســتيم براى توسعه صادرات تالش 
كنيم تا توليد كنندگان جزء نيز كاالهاى خود را وارد 
بازار رقابت كنند، گفت: درخردادماه هيئت هاى تجارى 
به لهستان، آلمان و صربستان در جهت توسعه بازار و 

معرفى برندهاى ايرانى اعزام خواهد شد. 
رحيم بنامواليى با اشــاره به اينكه اتاق بازرگانى ايران 
البرز را معين لهستان كرده است گفت: همكارى خوبى 

با لهستان در زمينه هاى كشاورزى فراهم شده است. 
وى ادامه داد: موفقيت هايى در كشت فراسرزمينى 
ايجاد شــد كه از آن جمله مى توان به انعقاد قرارداد 
كشت فراســرزمينى در وسعت 8000 هكتار جهت 
كاشــت جو و گندم و ســاير اقالم كشاورزى اشاره 

كرد. 
بنامواليى افزود: در زمينه صنعتى نيز يكى از وظايف 
اتاق بازرگانى البرز ايجاد زمينه هاى تجارت اســت و 
در اين خصوص هيئتى به لهســتان، استونى و آلمان 
فرستاده شد كه زمينه همكارى هاى خوبى  فراهم شد. 
بنا مواليى با اشاره به برگزارى نمايشگاه سال گذشته 
لهستان در هتل الله با حضور استاندار البرز گفت: مقرر 
شد تا در كميسيون مشتركى با لهستان،  نمايشگاهى 
در مرداد ماه ســال جارى در كشــور لهستان داشته 

باشيم كه وزارت خارجه در حال پيگيرى آن است. 
وى اضافه كرد: آلمان نيز تمايل دارد دفتر مشــتركى 
با اتاق البرز داشــته باشد تا تجار دو كشور با يكديگر 
تبادل داشته باشند، دراين خصوص تفاهم نامه اى امضا 
شده، اما در هزينه ها اختالف نظر داريم كه بزودى حل 

خواهد شد.
رئيس اتاق بازرگانى استان البرز با بيان اينكه البرز در 
بحث «آى.تى» و هوشــمند سازى در كرج ايده هايى 
از كشور استونى گرفته است، افزود: تالش كرديم اتاق 
فكرى در زمينه «آى.تى» به كار اندازيم تا از الگوهاى 
كشور اســتونى در بحث «آى.تى»، رشــد فناورى و 

اينترنت بهره بگيريم. 
وى در ادامه به همكارى تجارى البرز با كشور روسيه 
اشاره كرد و گفت: براى توسعه صادرات در زمينه شهر 
غذا كه بزرگ ترين بازار دائمى مواد غذايى در روســيه 
اســت، برنامه ريزى شــده تا صــادرات صيفى جات، 
خشكبار، لبنيات و كاالهاى ديگر به اين كشور داشته 

باشيم. 
بنا مواليــى در ادامه گفت: شــركت هاى دارويى نيز 
قراردادهايى را در جهت تبادل دارو با كشور روسيه در 

حال انعقاد دارند كه عملياتى خواهد شد. 

طيبه قاسمى  استان خوزســتان كه زمانى 
با رودهاى بزرگ در ذهن متبادر مى شــد، حال 
وضعيت آن به گونه اى است كه سبك كشاورزى 
و ســهمش در آب مناســب نيســت و طعــم 

ميوه هايش نيز عوض شده است.
يك كشــاورز كه باغ نخل بزرگى در كوت سيد 
صالح دارد، با اشــاره به درخت هايش مى گويد: 
وقتى نخســتين درخــت را مــى كارى، حكم 
فرزندت را پيدا مى كند. درختان باغم مثل سابق 
نيستند من كه باغبانم مى دانم رنگ سبزش نيز 
تغيير كرده و بسيارى از درختانم از داخل خراب 
مى شوند و مجبور به قطع آن ها مى شويم و تمام 

اين ها به دليل كم كردن سهميه آب ماست.
جليل آل بوشــوكه با ابراز نارضايتى از محصول 
تابستان قبل ادامه مى دهد: شكل و طعم خرماها 
عوض شده. اكثر آن ها خشكند و ميزان محصول 
ما پايين آمده؛ هرچند همان مقدار هم به دليل 

نداشتن كيفيت گذشته، فروشى ندارد.

 انعطاف براى مصرف آب 
مديــر دفتر برنامه ريــزى منابع آب و مطالعات 
پايه ســازمان آب و برق اســتان خوزستان در 
گفت وگو با خبرنگار قدس عنوان مى كند: نسبت 
بــه كاهش بيش از 60 درصــد آورده  آب براى 
اينكه شرايط براى استان و مناطق ديگر نسبت 
به گذشــته مناسب باشد، ميزان خروجى آب را 
كاهش نداده ايم. اندك كاهش نيز براى احتياط 
بــوده كه با توجه به ميزان كاهش منابع تا آنجا 
كه توانسته ايم سعى كرده ايم نياز مردم را تأمين 

كنيم.
داريوش بهارلويى درباره ســهم كشاورزى ادامه 
مى دهد: نزديك بــه 10 درصد ميزان خروجى 
آب در اســتان خوزســتان را در رهاســازى در 
دست داشته ايم اين نشان مى دهد كه تمام توان 
را براى نيازها با توجه به كمبود شــديد آب به 
كار برده ايم، اما تا جايى مى توان انعطاف داشت، 
بايد محتاط باشيم و آب شــرب را مدنظر قرار 

دهيم.
بهارلويى با اشــاره به اينكه تا جايى كه مى شود 
در بخش كشــاورزى ســعى كرده ايــم حداقل 
خروجى ها را اعمال كنيم، مى گويد: اما متأسفانه 
در ابتــداى هــر فصل هم به لحــاظ منابع آبى 
محدوديت هايــى داريم و بــه بخش هاى متولى 
مثل حوزه هاى زهره اعالم مى شــود كه چقدر 
مى توانيم از منابع آب استفاده كنيم، اين است 
كه در خصوص كشــاورزى حداقل تا اآلن سعى 

شده خروجى ها خيلى اثرگذار نباشد.
اين مسئول در پاسخ به خبرنگار قدس مبنى بر 
اينكــه تغيير الگوهاى مصرف چقدر مى تواند در 
كاهش مصرف آب تأثيرگذار باشــند، مى گويد: 
بدون شك تغيير الگوهاى مصرف تاثير بسزايى 
دارد، ما اول بايد بپذيريم كشــور و اســتان از 
لحاظ اقليمى خشــك و نيمه خشك هستند و 

خشكســالى مورد نادرى در كشور ما محسوب 
نمى شــود، حتى با داشــتن رودخانه هاى زياد 
بايد خود را با شــرايط اقليمــى منطبق كنيم 
به هر حال بحث ســيكل هيدرولوژى بارندگى 
نيز مطرح است و اين شــرايط پيش آمده و ما 
بايد به ســمتى حركت كنيم كه الگوى كشــت 
ما با شــرايط اقليمى همخوان باشــد نه اينكه 
فقط رودخانه ها را در نظــر بگيريم. اين به اين 
معناســت كه بازنگرى در شــيوه هاى كشــت 
نــوع محصوالتــى كــه در مناطــق مى كاريم، 
شيوه هايى كه براى آبيارى قرار مى دهيم بدون 

شك اثرگذار خواهد بود.

90 درصد آب مصرفى در بخش كشاورزى 
بهارلويــى بيــش از 90 درصــد آب مصرفى را 
مصرف در بخش كشــاورزى دانــش مى داند و 
مى افزايد: مصرف ما در كشــاورزى بيشــتر از 
شرب و صنعت است و هر عملى كه بتوانند اين 
90 درصد را بهبود بخشــد، مسلماً براى منابع 
مصرفى آب اثرگذار خواهد بود و اين امر بايد به 

شكلى عملى و علمى انجام شود.
او خاطرنشــان مى كنــد: الزم اســت جهــاد 
كشاورزى و دانشگاه ها بررسى و تحقيق كنند تا 
ببينند چه مى توان كرد كه از منابع آب بهترين 
اســتفاده را برد. ميزان آب برداشــتى ما با آب 
مصرفــى تطابق ندارد و مى توانيم خيلى بهتر از 
اين آب در زمينه كشــاورزى، صنعت و شهرى 

استفاده كنيم.

 آب مديريت نياز دارد
يكــى از فعاالن محيط زيســت خوزســتان در 
گفت وگو با خبرنگار قدس با اشــاره به اينكه چرا 
بايد آب شــيرين رود خانه را كه براى شــرب و 
كشــاورزى اســت، صرف صنعت كنيم كه اين 
چنين دچار مشكل نشويم؟، عنوان مى كند: چرا 
بايد در اصفهان برنجكارى شود وقتى با نبود آب 

روبه روســت، مسئله اينجاست كه ما كمبود آب 
داريم و آب به مديريت نياز دارد.عباس سلطانى 
از لزوم ايجاد سيســتم هاى آبيارى فنى و اراضى 
مى گويــد و اضافه مى كند: بايد از شــيوه هايى 
استفاده كنيم كه پرتى آب كمترى داشته باشيم.

 راهكارهاى قديمى هزينه بر است
او در پاسخ خبرنگار قدس در خصوص استفاده 
از كشــت جايگزيــن با بيان ايــن مهم كه اين 
راهكارهاى قديمى همه هزينه بر است، تشريح 
مى كند: بايد اراضى عوض شــوند از يكســرى 
كشــت هاى جديد استفاده شــود، اما متأسفانه 
كشــاورزان هم مهندس ناظر هاى كشاورزى را 
تحويــل نمى گيرند و مى گويند كه كشــاورزى 
تخصص ماســت و هرساله انجام مى دهيم. شما 

مى خواهيد به ما ياد بدهيد كه چه كار كنيم!
سلطانى مى گويد: فقط با طرح هاى دولت است كه 
مى توان راهكارهاى جديد براى آن داد، كشاورزى 
ما خرده مالكيتى و شخصى است و ما نمى توانيم 
تحميل كنيم كه چه كار كنند. از سوى ديگر آب 
را براى مدت ها ارزان به كشاورزان مى دهيم، اگر 

آب گران باشد، حالت بازدارندگى دارد.
او با بيان اينكه مســائل مربــوط به آب بايد به 
يك ارگان داده شوند؛ مى افزايد: اآلن كشاورزى 
يك تصميم مى گيرد، وزارت نيرو و سازمان آب 
تصميم ديگرى و اين موضوع بر مشكالت افزوده 

است.

 اصالح ژنتيكى كشت
اين كارشناس درباره منع كشت برنج هم تصريح 
مى كند: اين محصول غرقابى اســت و نياز است 
فعًال جايگزين شود، اما در دنيا از لحاظ ژنتيكى 
روى ارقــام مقاوم ســرمايه گذارى مى شــود، 
مى توانند در ايران كه از لحاظ كشــاورزى هم 
پيش رفته اســت، اقالمــى را از لحاظ ژنتيكى 
اصالح كننــد كه نيــاز كمترى بــه آب دارد. 

خوزســتان پر آب ترين اســتان كشور است، اما 
استان فارس بيشترين گندم را مى دهد.

 توليد 14 ميليون تن محصول كشاورزى 
در خوزستان

معاون ســازمان جهاد كشــاورزى خوزستان با 
بيان اينكه هر ســاله اراضى كشاورزى استان در 
سال ســه بار زير كشت مى رود، عنوان مى كند: 
همين دليل خوزســتان را رتبه نخســت توليد 
محصوالت كشاورزى در كشــور كرده و ميزان 
توليد محصــوالت زراعى، دامــى و باغى را به 
حدود 14 ميليون رســانده است.محمد قاسمى 
نژاد از ديگر برترى اين اســتان در كشــاورزى 
را وجود تاالب هاى فــراوان مى خواند و توضيح 
مى دهد: با اجراى عمليات كشــاورزى حفاظتى 
در اســتان خوزستان در ســاليان گذشته براى 
اســتفاده بهينه از منابع و همچنين نتيجه بهتر 
سعى كرده ايم، اصولى چون كشاورزى حفاظتى، 
بهبود خاك، تغيير الگوى كشت را مد نظر قرار 
دهيم.او تغيير الگوى كشت را بيشتر استفاده از 
گياهان كم مصــرف مى خواند و اذعان مى كند: 
به عنوان راهكارهاى حل بى آبى در كشــاورزى 
و بــا توجه به ايــن موضوع كه ايران و اســتان 
خوزستان ممكن است درگير خشكسالى شوند 
بايد بناچار كشت هاى جايگزين انجام دهيم و از 
كشــت محصوالتى كه مصرف آب زيادى دارند، 

پرهيز كنيم.

 اطمينانى براى فروش محصول تعويض 
كشت شده نيست

يك فعال اقتصادى با اعالم اينكه در كشــورى 
كه بحران آب دارد، منطقى نيست به كشاورزان 
آموزش ترويج كشــاورزى و بهينه سازى اصالح 
الگوى مصرف آب را ندهيم، الزم است به جاى 
كشــت يك محصول پــر آب از دانه ديگرى كه 
آب كمترى مى خواهد استفاده كنيم و تعويض 
كشــت قرار دهيم تا نتيجــه اى كه مى گيريم با 

هزينه استفاده شده همخوانى داشته باشد.
علــى دژمان اشــاره مى كند: اگر هــم اين كار 
صورت گيرد، متأســفانه زمينه اينكه كشــاورز 
تعويض كشــت داشته باشــد و محصول خود 
را خوب بفروشــد، فراهم نشــده است. طبيعتاً 
كشــاورز هم به دنبال يك درآمد آنى، مقطعى 
دو مــاه اســت و اين ضعــف مديريتى حتى به 

ورشكستگى كشاورزان هم مى انجامد.
او از عالقه اى بيشتر كشاورزان به كشت صيفى 
جات دارند، نام مى برد و تصريح مى كند: همين 
باعث شــده گاهى كشاورزان حتى از پس دادن 
وام هايــى كه گرفته انــد برنيايند، متأســفانه 
فرهنگ مصرف آب ما فرهنگ درســتى نيست 
و نوع كشــت هاى ما پر آب است نه اينكه آن ها 
را تعطيــل كنيم بايد آن هــا را اصالح كنيم تا 

هزينه هاى اقتصادى كمترى داشته باشيم.

تأكيد كارشناسان بر تغيير الگوى كشت

كشت سنتى بر تشنگى خوزستان دامن مى زند
��ر��ر
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مدير شهر كتاب مشهد:

رتبه دوم مشهد 
در فروش  

كتاب  كشـور

گرگان  استاندار گلستان گفت: از هر خانواده جانباخته معدن 
آزادشــهر، يك نفر از فرزندان و يا همسران شان مشغول به كار 
مى شوند. سيد مناف هاشمى در ديدار با خانواده جان باختگان 
حادثه معدن شهرستان آزادشهر در فرماندارى آزادشهر اظهار 
داشت: در حادثه ارديبهشت سال گذشته معدن يورت آزادشهر، 

43 نفر جان خود را از دست دادند...

ايسنا  مدير شهر كتاب مشهد، گفت: در زمان برگزارى طرح 
عيدانه اســتقبال خيلى خوبى از كتاب شد و مشهد در فروش  

كتاب  كشور رتبه دوم را به دست آورد...

ظرفيت مخازن 
آب سدهاى 

كردستان 
تكميل شد

سنندج  مديرعامل شركت آب منطقه اى كردستان 
گفت: با بارش هاى مناسب سال آبى جارى در مجموع 
يك ميليارد و 829 ميليون مترمكعب آب در پشــت 
سدهاى استان ذخيره شده و هم اكنون ظرفيت مخازن 
آب برخى سدهاى كردستان تكميل و در حال سرريز 
شدن است.اقبال شانظرى اظهار كرد: از مجموع 12 سد 
به بهره بردارى رســيده استان كردستان تاكنون چهار 
سد گاران مريوان، ســورال دهگالن، زيويه كامياران و 
سد بانه سرريز شده و 95 درصد ظرفيت آب سدهاى 
گاوشان كامياران و زريبار مريوان نيز تكميل شده است. 
وى با اشاره به حجم آب ذخيره شده در سدهاى سرريز 
اســتان افزود: هم اكنون 85 ميليون مترمكعب آب در 
سد گاران مريوان، 11,4 ميليون مترمكعب آب سورال 

.......صفحه 2 دهگالن....
.......صفحه 4



  خسارت بى سابقه برف 
به محصوالت  باغى البرز

كرج: رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان البرز از خسارت 
بســيار شديد برف اخير در استان البرز به محصوالت باغى و 

كشاورزى خبر داد.
سيد مجيد موســوى گفت :  در حال حاضر طى برآوردهاى 
انجام شده، كل سطح گندم كشت شــده استان 10 هزار و 
184 هكتار بوده كه همگى درگير بارش اخير شده و احتماال 
خسارت 30 تا 60 درصد و سطح محصول 4895 هكتار كه 

خسارت حدود 40 تا 70 در صد قابل تخمين است.
موسوى در خصوص خسارات وارد شده به مزارع كلزا استان 
نيز گفت: حدود 965 هكتار از مزارع كلزا اســتان در مرحله 
گلدهى بود كه همگى درگير بارش برف شده و خسارت 70 

درصدى به آن وارد شده است.
وى از وجود 7000 هكتار سطح زيركشت محصوالت سبزى 
بهاره و صيفى تازه كشت شده شامل كاهو ، كلم ، نخود فرنگى ، 
لوبيا سبز ، پياز نشايى  در استان خبر داد و گفت: به اين مزارع 

بين 30 تا 100 درصد خسارت وارد شده است.

  كمبود 3000 معلم در آذربايجان غربى

ايســنا: مديركل آموزش و پرورش آذربايجان غربى گفت: 
استان از كمبود بيش از 3000 معلم رنج مى برد.

ابراهيم محمدى افزود: در استان با مشكل كمبود 3073 معلم 
مواجهيم كه افزايش سهميه استان در استخدامى هاى آموزش 
و پرورش در برنامه هاى اين نهاد براى رفع مشكل مذكور است. 
وى ادامه داد: اين استان به علت توسعه نيافتگى و مشكالت 
سال هاى قبل از نظر نيروى انسانى دچار مشكل است، اما با 
تالش هاى انجام شده از يك مهرماه كالسى بدون معلم وجود 

نداشته است.
محمدى تصريح كرد: در سال تحصيلى كنونى 1585 معلم 

جذب آموزش و پرورش استان شده اند.
مديركل آموزش و پرورش آذربايجان غربى بيان كرد: از سهم 
استخدام كشورى در سال جارى كه 17 هزار نفر است سهم 
آذربايجان غربى 668 نفر بوده كه نسبت به نرخ كمبود ساير 
استان ها سهميه اين اســتان افزايش دارد و شامل 120 نفر 

نيروى بيشتر است.

  خانواده جان باختگان معدن آزادشهر 
مشغول به كار مى شوند

گرگان: استاندار گلســتان گفت: از هر خانواده جانباخته 
معدن آزادشــهر، يك نفر از فرزندان و يا همسران شــان 

مشغول به كار مى شوند.
ســيد مناف هاشمى در ديدار با خانواده جان باختگان حادثه 
معدن شهرستان آزادشهر در فرماندارى آزادشهر اظهار داشت: 
در حادثه ارديبهشت سال گذشته معدن يورت آزادشهر، 43 
نفر جان خود را از دست دادند و ما امروز متعهد مى شويم از 
هر خانواده يك نفر فرزند، همسر و يا برادر اين خانواده ها، با 

اولويت در بخشى مشغول به كار شوند.
وى افزود: مهم ترين مســئله و مشكلى كه خانواده ها مطرح 
كردند، شهيد اعالم شدن اين جان باختگان است، كه تاكنون 
نماينده ولى فقيه در استان، نماينده مردم آزادشهر و راميان 
در مجلس و استاندارى مكاتبات و كارهايى صورت دادند، اما 

هنوز به نتيجه نرسيده ايم.
اســتاندار گلســتان تصريح كــرد: از آنجا كه بيشــتر اين 
جان باختگان براى كمك به همكاران و دوســتان خود، جان 
باختند، در تالش هستيم تا با كمك نمايندگان استان، اين 
كار صورت گيرد. وى تصريح كرد: با توجه به اينكه برخى افراد 
بناچار در اين معادن كار مى كنند، بايد تالش شود تا ايمنى 

اين معادن لحاظ شده و ديگر چنين اتفاقاتى رخ ندهد.

  عابران پياده در گيالن 48 درصد 
جان باختگان حوادث رانندگى

قدس: رئيس پليس راه گيالن گفت: از مجموع جان باختگان 
حوادث رانندگى در سال 1396 در حوزه درون شهرى استان 
گيالن 30 درصد موتورسوار، 48 درصد عابران پياده، 9 درصد 
رانندگان خودرو، سه درصد ترك نشين، 5/8درصد سرنشين و 
5,1 درصد دوچرخه سوار بودند. سرهنگ محمدرضا محمدى 
افزود: با توجه به اينكه فوت شدگان عابرين و موتورسيكلت 
ســواران در آمار ســال 96 از ركورد باالى برخوردار بوده، از 
رانندگان موتورسيكلت و عابرين مى خواهم نسبت به رعايت 
قوانين و مقررات اهتمام جدى داشته و از خانواد ه ها مى خواهم 

در ارتقاى فرهنگ ترافيك توجه ويژه داشته باشند.

سرمايه گذارى در طارم، بيكارى را كاهش مى دهد

سرزمين غنى از سير و زيتون؛ خالى از صنايع تبديلى 
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قدس   عبور رودخانه قزل اوزن به عنوان 
شــاهرگ حياتى در طــارم توانمندى هاى 
كشــاورزى را دوچندان كرده و باعث رشد، 
توسعه ورونق اقتصادى منطقه شده، تاحدى 
كه به عنــوان قطب كشــاورزى بخصوص 
شــناخته  زيتون  توليدمحصول  درزمينــه 
مى شود و بنا بر آمار مســئوالن كشاورزى 
27 زيتون كل كشــور در اين منطقه توليد 

مى شود.
95 درصد مردم شهرستان طارم در كارهاى 
كشاورزى فعاليت دارند و بيشتر محصوالت 
زراعى اين شهرســتان به صورت نوبرانه در 
بــازار مصرف داخل و خارج اســتان عرضه 

مى شود. 
البته توانمندى هاى طارم به همين محصول 
ختم نمى شود، بلكه توليد سير و همچنين 
سيب زمينى اين منطقه زبانزد خاص و عام 

است.
شهرستان طارم با برخوردارى از اقليم گرم و 
معتدل، يكى از مناطق كشور به لحاظ شرايط 
جوى اســت كه تقريباً امكان اســتحصال و 
توليد هر نوع محصول در آن امكان پذير است 
به همين دليل سيستم كشاورزى در طارم در 
تمام طول ســال فعال است، اما مشكالتى از 
جمله نبود تناسب بين محصوالت برداشتى 
و ظرفيت ســردخانه ها و از همه مهم تر نبوِد 
صنايع تبديلى براى توليداتى از جمله زيتون، 
سير و سيب زمينى سد راه توسعه كشاورزى 

و ايجاد اشتغال است.

  كارگاه هاى خانگى محل فراورى 
زيتون

مديركل جهاد كشاورزى شهرستان طارم با 
بيان اينكه به طورمتوســط برداشت زيتون 
طارم در ســال هاى پرمحصول 40 هزار تن 
و در ســال هاى كم محصول حدود 20 هزار 
تن است، بيان مى كند: اين محصول قابليت 
تبديل و بسته بندى را نيز دارد كه مى تواند 
درآمدزايى چنــد برابرى براى كشــاورز به 

ارمغان بياورد.
مجتبى اســكندرى با بيان اينكــه فراورى 
زيتون بــه دو صورت ســنتى و صنعتى در 
اين شهرســتان رواج دارد و بسيارى از توليد 
كننــدگان در منازل خود و يا در كارگاه هاى 
كوچك بــه اين امر اشــتغال دارنــد، بيان 
مى كند:همزمان با برداشــت زيتون فرصتى 
مناسب براى روغن گيرى از اين محصول در 
طارم فراهم مى شــود كه اين فعاليت از 20 

آبان ماه شروع و تا آخر آذرماه ادامه دارد. 
وى درخصــوص فراورى ايــن محصول نيز 
مى گويــد: زيتــون شكســته را داخل آب 
معمولى مى ريزند و بسته به نوع زيتون دو تا 
پنج بار آب آن را هر 24 ساعت يك بار عوض 

مى كنند و پس از متعادل شدن تلخى زيتون 
به آن محلول نمك حدود7٪ اضافه مى كنند 

تا تخمير صورت بگيرد. 
وى عنــوان مى كند: پس از مــدت 20روز 
زيتون آماده مصرف است و به اين نوع زيتون 

اصطالحاً شكسته گفته مى شود.

  ارائه نشدن مجوز توسط بهداشت
مديركل جهاد كشــاورزى شهرستان طارم 
با بيان اينكه اخذ مجــوز براى فعاليت هاى 
خانگى براى فراورى محصوالت بسيار دشوار 

اســت، اظهــار مى كند: با 
وجــود حمايــت دولت از 
مشــاغل خانگى و صنعتى 
بهداشــت استان در اعطاى 
مجوز فعاليت ســختگيرى 

مى كند.
وى ادامه مى دهد: بهداشت 
اســت  معتقــد  اســتان 
داراى  صنعتى  كنسروهاى 
پســاب شــيميايى بوده و 
منازل  در  زيتــون  فراورى 
نيز غيربهداشتى است و اين 
در حالى اســت كه فراورى 
زيتون به روش سنتى با آب 

نمك و بدون پساب است.

  نبود صنايع تبديلى
كاشت محصول سير در شهرستان طارم هر 
ساله در فصل پاييز آغاز مى شود و در ماه هاى 
ارديبهشت و خرداد برداشت و به بازار مصرف 

عرضه مى شود.
بــه گفته مديــر جهاد كشــاورزى برخى از 
محصوالت طارم مثل سير در جهان به لحاظ 

فصلى بى نظير است. 
اســكندرى مى افزايد: در شهرســتان طارم 
ظرفيت هاى كشــاورزى زيادى وجود دارد و 
الزم اســت در اين شهرستان صنايع تبديلى 
و تكميلى و همچنين زنجيره اقتصادى الزم 

ايجاد و راه اندازى شود.
وى اظهار مى كند: با اينكه سير طارم از نظر 
كمى و كيفى زبانزد اســت، ولى هيچ گونه 
صنايــع تبديلى بــراى اين 
اين  و  ندارد  محصول وجود 
يك فرصتى مناســب براى 
سرمايه گذارى در تهيه پودر 

سير در اين منطقه است.
وى ادامــه مى دهد: از پودر 
ســير در تهيــه داروهــاى 
مختلــف و در آشــپزى ها 
كــه  مى شــود  اســتفاده 
ايجــاد  بــا  ســرمايه گذار 
كارگاهى بــراى تهيه پودر 
ســير در طــارم عــالوه بر 
اشــتغال زايى، درآمدزايــى 

خوبى نيز خواهد داشت.

  كمبود سردخانه
شهرســتان خدابنده نيز كه به قطب توليد 
ســيب زمينى استان زنجان شــهرت دارد، 
متأسفانه از وجود صنايع تبديلى متناسب با 

اين محصول برخوردار نيست.

معــاون فنــى و بازرگانى ســازمان تعاون 
روســتايى اســتان زنجان با اشاره به كمبود 
برخى زيرســاخت ها مانند ســردخانه ابراز 
مى كند: تناسب ظرفيت سردخانه هاى استان 
بــا توليدات كشــاورزى يكــى از حلقه هاى 

صنايع تبديلى تعريف شده است.
سيد موسى متوسلين با اشاره به اين موضوع 
كه شهرستان خدابنده قطب توليد سيب زمينى 
اين استان به شمار مى رود، راه اندازى صنايع 
تبديلــى اين محصــول كشــاورزى در اين 

شهرستان را ضرورى مى خواند.
وى بابيان اينكه سردخانه شهرستان سلطانيه 
بزرگ ترين سردخانه استان زنجان محسوب 
مى شــود، عنــوان مى كند: هــم اكنون اين 
استان 6 ســردخانه براى ذخيره محصوالت 
كشــاورزى دارد كــه ظرفيت ايــن تعداد 

متناسب با توليدات نيست.
وى اظهار مى كنــد: از همين رو با كم بودن 
ظرفيت ذخيره سازى محصوالت كشاورزى 
توليــدى اين اســتان بخشــى از آن براى 
ذخيره سازى به ساير استان ها ارسال مى شود.
وى بــا بيان اينكه از محل صندوق توســعه 
ملــى تســهيالتى در اختيــار بانك ها براى 
ايجاد اشــتغال پايدار در مناطق روســتايى 
تخصيص يافته است، ادامه مى دهد: به همين 
منظور شــبكه تعاون روستايى استان زنجان 
با توجه به وضعيت مناطق شــرايط مناسبى 
را براى بهره بردارى از اين تســهيالت دارد 
كه شناســايى طرح هاى اقتصادى مناسب با 
ظرفيت و اســتعداد هر منطقه در روستاها 

پيگيرى مى شود.

  ظرفيت مخازن آب سدهاى كردستان 
تكميل شد

سنندج: مديرعامل شركت آب منطقه اى كردستان گفت: با 
بارش هاى مناسب سال آبى جارى در مجموع يك ميليارد و 
829 ميليون مترمكعب آب در پشت سدهاى استان ذخيره 
شده و هم اكنون ظرفيت مخازن آب برخى سدهاى كردستان 

تكميل و در حال سرريز شدن است.
اقبال شانظرى اظهار كرد: از مجموع 12 سد به بهره بردارى 
رسيده اســتان كردستان تاكنون چهار ســد گاران مريوان، 
ســورال دهگالن، زيويه كامياران و سد بانه سرريز شده و 95 
درصد ظرفيت آب سدهاى گاوشان كامياران و زريبار مريوان 

نيز تكميل شده است.
وى با اشاره به حجم آب ذخيره شده در سدهاى سرريز استان 
افــزود: هم اكنون 85 ميليون مترمكعب آب در ســد گاران 
مريــوان، 11/4 ميليون مترمكعب آب در ســورال دهگالن، 
16/2ميليون مترمكعب آب سد زيويه كامياران و 4/12ميليون 

مترمكعب آب در پشت سد بانه ذخيره شده است.
وى گفــت: به منظور مهار و توســعه بهره بــردارى از منابع 
آب هاى سطحى استان، هم اكنون 34 طرح سد مخزنى شامل 
12 طرح در حال بهره بردارى، هشت طرح اجرايى و 14 طرح 

مطالعاتى در دست اجرا داريم.

  الله واژگون كرمانشاه در خطر است
ايسنا: معاون نظارت و پايش اداره كل محيط زيست استان 
كرمانشاه با اشاره به نزديك شدن فصل گل دهى الله واژگون 
گفت: چراى بيش از حد دام در رويشگاه  الله واژگون، زندگى 

اين گونه منحصر به فرد گياهى را تهديد مى كند.
كاظم عليزاده اظهار كرد: فصل گل دهى الله واژگون كم كم 
آغاز شده و از اواخر فروردين تا اواخر ارديبهشت به مدت يك 

ماه ادامه دارد.
وى ادامه داد: اين گونه از بين 12 هزار گونه گياهى شناخته 
شده در كشور جزو گونه هاى منحصر به فرد و حفاظت شده 

است كه در معرض خطر قرار دارد.
عليزاده به تهديدهايى كه متوجه اين گونه گياهى است نيز 
اشاره و خاطرنشــان كرد: حضور بيش از حد گردشگران در 
زيستگاه اين گونه و برداشــت آن باعث نابودى الله واژگون 
مى شود، زيرا هم گل آن براى گرده افشانى سال بعد از دست 
مى رود و هم غده اين گياه كنده شــده و براى سال هاى بعد 

تقويت نمى شود.

  100 هكتار اراضى حفاظتى مازندران 
نوروز امسال در آتش سوخت

ســارى: مديركل محيط زيســت مازندران گفت: آتش 
خطاى انســانى و سهل انگارى در اطفاى حريق، افزون بر 
100 هكتار از اراضى حفاظتى اين خطه شــمال كشور را 

در تعطيالت نوروز سال 97 خاكستر كرد.
حســينعلى ابراهيمى كارنامى افزود: ميزان آتش ســوزى 
در اراضى حفاظتى اين خطه شــمال كشور در نوروز سال 

جارى در يك دهه اخير بى سابقه بود.
وى دليل اين آتش ســوزى را خشكسالى و خطاى انسانى 
در خامــوش نكردن آتش پس از اســتفاده در اين اراضى 

اعالم كرد.
مديركل حفاظت محيط زيســت مازنــدران كمبود نيروى 
انســانى ( يگان حفاظــت) و تجهيزات اطفــاى حريق را از 

مشكالت اصلى مناطق حفاظتى چهارگانه استان اعالم كرد.
ابراهيمى گفت: مازندران با وجود داشتن حدود 507 هزار هكتار 
اراضى حفاظتى چهارگانه شامل پارك ملى، آثار طبيعى ملى، 
پناهگاه حيات وحش و مناطق حفاظت شده، كمتر از 300 نيرو 

براى حفاظت از اين اراضى در استخدام دارد.

  ورزشگاه 15 هزار نفرى ايالم 
آماده ميزبانى از مسابقات بين المللى

 مديــركل ورزش و جوانــان اســتان ايالم گفت: 
ورزشــگاه 15 هزار نفرى ايالم آمــاده ميزبانى از 

مسابقات ملى و بين المللى است. 
بهــروز حيــدرزاده با بيان اينكه مشــكالت زيرســاختى 
ورزشــگاه 15 هزار نفرى ايالم همچون تأمين آب و برق 
آن حل شــده است، اظهار داشت: آب اين مجموعه تأمين 
شده، اما درخصوص اخذ اشــتراك آب ورزشگاه، شركت 
توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى كشور با وزارت نيرو بايد 

رايزنى الزم را انجام دهد.
وى با اشــاره به اينكه سالن هاى سرپوشيده اين ورزشگاه 
تكميل و در اختيار هيئت هاى ورزشــى قرار گرفته است، 
اظهارداشــت: در حال حاضر هيئت هاى ورزشى تكواندو، 
كاراتــه، ورزش قهرمانى، دو و ميدانى و... در اين مجموعه 
مستقر هستند و دو وميدانى كاران استان از پيست تارتان 

ورزشگاه استفاده مى كنند.
مديــركل ورزش و جوانان اســتان ايالم عمده مشــكل 
ورزشگاه 15 هزار نفرى ايالم را راه دسترسى به آن عنوان 
كرد و بيان داشت: بخشى از راه دسترسى به اين مجموعه 
معارض شخصى داشته و قسمتى از آن در سيل سال 94 
آســيب ديد كه معارضان شخصى اجازه بهسازى آن را به 

شهردارى نمى دهند.

��ر

قدس: تعدادى از واحد هاى مسكن مهر در شهرستان 
كبودر آهنگ در اســتان همدان كه قرار بود سرپناه 
خانواده هاى كم بضاعت و محروم باشــد مدت هاست 
كــه به بهره بردارى رســيده، اما كمبود بســيارى از 
امكانات و چهره ناپســندى كه به واســطه پراكنش 
زباله ها و يا نبود وســايل حمل و نقل عمومى در اين 
منطقه خودنمايى مى كند بسيارى از شهروندان را از 
اســكان در اين منطقه منصرف ساخته و از همين رو 
افزون بر 1000 واحد مسكونى خالى و بدون مشترى 

است.
البته نبود امكانات تنها عامل نبود متقاضى نيســت، 
بلكه تفاوت قيمت اعالم شــده در زمــان واگذارى و 
همچنين اقســاط و سود بانكى بنا بر گفته بسيارى از 
متقاضيان موجب شــده تا عطاى خانه دار شدن را بر 

لقايش ببخشند.

 مشكالت شهروندان
يكى از شهروندان كبودرآهنگى در اين زمينه مى گويد: 
پروژه 279 واحدى شهرستان كبودرآهنگ با پيشرفت 
85 درصدى چهار سال رها شده و چهره شهر را زشت 
كرده و امنيــت را ازبين برده به طــورى كه در حال 
حاضر محل تجمع سگ هاى ولگرد و معتادان و برخى 

از سارقان شده است.
حمزه پور با طرح اين پرسش كه مگر براى اين پروژه 
از بيت المال هزينه نشده است عنوان مى كند: متأسفانه 
ميليارد ها ريال ســرمايه بالتكليف در اين منطقه رها 

شده و در حال تخريب است.
وى با بيان اينكه اين پروژه ســال 90 آغاز به كار كرده 
است، خاطرنشان مى كند: در دولت قبل دو مسكن مهر 
96 واحدى و 279 واحدى در كبودرآهنگ آغاز به كار 
كرد به طورى كه 96 واحدى پس از تعويض چند باره 
پيمانكار به جايى رســيد و 70 واحدش تكميل شد به 
دست متقاضى سپرده شد و 26 واحد باقيمانده را خود 
مالكان كه بنده هم سهمى داشتم، به صورت نيمه كاره 

شخصاً تحويل گرفته و به اتمام رسانديم.
اين مالك يكى از خانه هــاى پروژه 96 واحدى مجاور 
پروژه 279 واحدى يادآور شــد: پروژه 279 واحدى به 
طور كامل متوقف شده به طورى كه يكى از مشكالتش 
اين اســت كه متقاضى ندارد و مابقى هم از ســاخت 

پشيمان شده اند.
وى ادامــه مى دهــد: وقتى به بنياد مســكن مراجعه 
مى كنيم به مااعالم مى شــود پــروژه تحويل پيمانكار 

است.
وى اظهار مى كند: در حــال حاضر به علت نيمه كاره 
ماندن پروژه و نداشتن نگهبان، ساختمان هاى ساخته 

شــده محل تجمع معتادان و ســگ هاى ولگرد شده 
و بتازگى دزدى  ميلگردها و اشــياء ارزشــمند مانند 

نبشى ها آغاز شده است. 
وى بــا بيان اينكه براى رفع مشــكل پيــش آمده به 
شــهردارى، بنياد مســكن و خود پيمانــكار مراجعه 

كرده ايــم، اما تاكنون مشــكل حل 
نشده است، اظهار مى كند: اين پروژه 
با ساختمان ما همجوار است و مردم 
منطقه به علت مســائل موجود دچار 
مشكل شده اند به طورى كه عالوه بر 
امنيت پايين، ارزش مســكن در اين 

منطقه هم پايين آمده است.

 3پروژه نيمه كاره
مديركل بنياد مسكن استان همدان 

در ايــن رابطه با بيــان اينكه پــروژه 279 واحدى 
نيمه كاره كبودرآهنگ فاقد متقاضى است و بايد براى 
آن در ســطح ملى تصميم گيرى شــود بيان مى كند: 
البته اين مشــكل تنهــا به اين اســتان تعلق ندارد، 
بلكه در كل كشــور 240 هزار واحد مسكن مهر فاقد 
متقاضى اســت كه بايد براى آن ها توســط مجلس و 

دولت تصميم گيرى شود.
حسن ظفرى تعداد ســه پروژه مسكن مهر را در اين 
اســتان نيمه كاره و بدون متقاضى عنــوان مى كند و 
يادآور مى شــود: اعالم يك سياست در جريان ساخت 
مسكن مهر قســمت عمده اى از متقاضيان پروژه هاى 
انبوه سازى را به اين سمت سوق داد، اما از طرفى وقتى 
تسهيالت خودمالك ابالغ شد همه متقاضيان انصراف 

دادند و از اين تسهيالت استفاده كردند.

ظفرى با اشــاره به اينكه مســكن مهر 279 واحدى 
شهرســتان كبودرآهنگ در اختيار انبوه ســاز است، 
مى افزايــد: بنياد مســكن نمى تواند بــراى اين پروژه 
نگهبان بگذارد، چرا كه مسئوليت قانونى و حقوقى آن 

برعهده انبوه ساز است.
وى با بيان اينكــه اين پروژه تملك 
دارايى نيســت؛ بلكه توليدكنندگان 
مسكن به آن ورود كردند، يادآور شد: 
توليدكنندگان مســكن در آن زمان 
مبتنى بر شــرايطى كه دولت وقت 
فراهم كرده بود، نســبت به ساخت 
مسكن اقدام كردند تا به مردم واگذار 
كنند، امــا با وجود اينكه فروش آزاد 

هم اعالم شد، متقاضى نداشت.

 2209 واحد مسكونى بدون متقاضى
مدير كل راه و شهرســازى استان همدان نيز تعداد كل 
واحدهاى مسكن مهر در استان را 37 هزار و 419 واحد 
عنوان مى كند و مى گويــد: از اين تعداد 29 هزار و 811 
واحد در شــهرهاى باالى 25 هزار نفر جمعيت و 7608 

واحد در شهرهاى زير 25 هزار نفر جمعيت است.
فرهاد فرزانه با اشاره به اين موضوع كه 1714 واحد مسكن 
مهر در اســتان همدان آماده افتتاح است، ادامه مى دهد:  
جمع كل تعداد واحدهاى افتتاح شــده در شهرهاى باال 
و زير 25 هزار نفر 32 هزار و 592 واحد اســت كه حدود 
2209 واحد از پروژه هاى مسكن مهراستان فاقد متقاضى 
است. وى خاطرنشان مى كند: كل واحدهاى آماده افتتاح 
در شــهرهاى باال و زير 25 هزار نفر 1714 واحد است و 

904 واحد نيز باقى مانده است.

2209 واحد مسكونى بدون متقاضى

«مسكن مهر» كبودر آهنگ مشترى ندارد

مشكالتى از جمله 
كمبود سردخانه، 

نبود صنايع تبديلى 
براى توليداتى از 

جمله زيتون، سير و 
سيب زمينى سد راه 

توسعه كشاورزى 
و ايجاد اشتغال در 

طارم است 
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ايرنا   در حالى كه كارشناســان، صيانت از 
ميراث فرهنگى را ضرورتى براى حفظ هويت ملى 
و بهره ورى از ظرفيت هاى گردشگرى مى دانند، 
اما اين گنجينه هاى ارزشــمند كه به تدريج در 
طول تاريخ دچار آســيب هايى شده اند به دليل 
كمبود اعتبار براى مرمــت و بى توجهى برخى 
مردم در حال تخريب هستند. استان كهگيلويه 
و بويراحمد بــا بيش از 2600 اثــر تاريخى در 
قالب قلعه ها، كاروان ســراها، پل ها، آسياب ها و 
ســاير آثار دوره هاى مختلــف در صورت توجه 
مى تواند يكى از مقاصد ايرانگردان و جهانگردان 

فرهنگ دوست باشد.

 بالد شاپور دهدشت در حال تخريب
بافت تاريخى دهدشت در شهرستان كهگيلويه كه 
عمده آثار به جا مانده از آن مربوط به دوره صفوى 
است به داليل مختلفى همواره سوژه رسانه ها و 

عكاسان است.
اين ميراث تاريخى ارزشــمند به دليل وســعت 
زياد و غيرمسكونى بودن آن همواره مكان امنى 
براى معتادان بوده اســت. عالوه بر اين، تخريب 
اين مكان به دليل گچى بــودن مصالح، روز به 
روز سرعت بيشترى مى گيرد و به دليل وسعت 
زياد امكان حفاظــت از آن دربرابر تخريب هاى 
افراد ناآگاه نيست. اثر تاريخى بسيار ارزشمند بالد 
شاپور دهدشت كه به گفته كارشناسان قابليت 
ثبــت جهانى دارد، نيازمند تأميــن اعتبار براى 

تملك و مرمت است.

 مرمت بنا
معاون ميراث فرهنگى  اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كهگيلويه و بويراحمد 
ابراز داشت: اين بناى تاريخى امسال براى حفاظت 
و ســاماندهى به عنوان پايگاه تاريخى معرفى و 

براى آن مسئول ويژه تعيين شد.
مســعود شــفيعى افزود: اثر تاريخى بالد شاپور 
دهدشت قابليت ثبت جهانى دارد و 300 ميليارد 
ريال بــراى تملك و 100 ميليارد ريال نيز براى 

انجام كارهاى ثبت جهانى نياز دارد.
وى بيــان كرد: بنــاى تاريخى بافــت تاريخى 
دهدشت امسال با سه ميليارد و 600 ميليون ريال 
در حال مرمت است. شفيعى با اشاره به اهميت 
ثبت جهانى يك اثر بــراى جذب جهانگردان و 
ايرانگردان و معرفــى فرهنگ ايران كهن گفت: 
تالش مى شــود كه اين بنــاى تاريخى با جذب 
اعتبار ثبت جهانى شود بافت قديم شهر دهدشت 

يكى از بزرگ ترين يادمان هاى 
تاريخى متعلق به دوره صفويه 
است كه به لحاظ اهميت اين 
بافت و بناهاى ارزشــمند آن 
نيازمند توجه بيشــتر است. 
بافت قديمى بالد شــاپور در 
گذشــته دور بــا 45 هكتار 
وســعت يكــى از بزرگ ترين 
بافت هاى تاريخى كشــور به 
شمار مى آمد، اما اين بافت به 
داليل گوناگون تخريب شد و 
هم اينك تنها 35 هكتار از اين 

شهر قديمى باقى مانده است.

 اثر تاريخى و زباله دان
نيــز  مجــازى  فضــاى  در 
عكس هايى از يك اثر تاريخى 

در روســتاى شوش از توابع شهرستان باشت در 
شبكه هاى مجازى منتشر شده بود كه از آن به 
عنوان زباله دان اســتفاده مى كردند. معاون اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به استفاده نامناسب 
از اين اثر ميراث فرهنگى در شهرســتان باشت 
گفت: صيانت از اين آثار نيازمند مشاركت مردم و 
فرهنگ سازى از سوى رسانه هاى ارتباط جمعى 
است. اين اثر تاريخى در نزديكى امامزاده شمس 
الدين روســتاى شــوش داراى يك متر ارتفاع 
و از يادگارهاى دوره قاجارى اســت. شــفيعى 
اظهار داشــت: اين اثر ميراث فرهنگى كه براى 

وضوخانه سيار ايجاد شده بود 
در سال هاى گذشته به صورت 

اضطرارى مرمت شد.
وى با يادآورى اين نكته كه اين 
اثر فرهنگى وقف امامزاده اين 
محل بوده و امكان جابه جايى 
آن وجــود ندارد، تصريح كرد: 
تنها راهكار حفاظت از چنين 
آثار ارزشمندى مشاركت مردم 
و افزايش آگاهى هاى عمومى 
شــهروندان نسبت به اهميت 
ميراث فرهنگى به عنوان هويت 

ملى نياكان ايرانى است.

 تخريب بناى تاريخى 
معاون ميــراث فرهنگى اداره 
كل ميــراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى كهگيلويه و بويراحمد با 
اشاره به اينكه يك اثر تاريخى ثبت ملى شده در 
شهرستان بهمئى در خرداد سال گذشته تخريب 
شــد، افزود: هيئت امناى امامزاده بابا احمد (ع) 
در شهرستان بهمئى در اقدامى غيرقانونى بناى 
تاريخى دوره ســلجوقى اين مكان مذهبى را به 
بهانه تعمير، تخريب كردند. وى اظهار كرد: اين اثر 
تاريخى به جا مانده از دوره سلجوقى بود و هرگونه 
اقدام مرمتى در آن بايد با نظر كارشناسان سازمان 
ميراث فرهنگى كشور صورت مى گرفت نه اينكه 

خودسرانه اقدام به تخريب آن مى كردند.
وى گفت: از طريق اداره حقوقى سازمان ميراث 

فرهنگى پيگير برخورد قانونى با عوامل اين كار 
هســتيم. وى بيان كرد: مرمت اضطرارى اين اثر 

بعد از تخريب به صورت كارشناسى انجام شد.

 روند كند مرمت آثار تاريخى
معاون اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشــگرى كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به 
اينكه تمام آثار تاريخى نيازمند مرمت و رسيدگى 
هستند، گفت: مرمت 10 بناى تاريخى مهم اين 
استان در شهرستان هاى مختلف در مراحل پايانى 
اجراست. شفيعى اظهار داشت: ساماندهى بافت 
تاريخى دهدشــت، پل تاريخى پريم، پل پاتاوه، 
قلعه عزيزى، ســه خانه تاريخى، قلعه ضرغامى، 
محوطه تاريخى امامزاده على (ع) و امامزاده بابا 
احمد (ع) از جمله بناهاى تاريخى در حال اجراى 

كهگيلويه و بويراحمد است.

 نقش هاى «تنگ سولك» در انتظار اعتبار
شفيعى همچنين اثر تاريخى نقوش برجسته 
تنگ ســولك بهمئى را نيازمند تأمين اعتبار 
براى انجام ثبت جهانى دانست و عنوان كرد: 
50 درصــد ثبت جهانى نقش برجســته هاى 
تنگ سولك مانند بخشى از مطالعات باستان 
شناســى، تعيين حريم، نقشــه بــردارى و 

مطالعات آب شناسى انجام شده است.
وى گفت: تكميل مطالعات باســتان شناسى و 
مرمت نقش برجسته ها مهم ترين كارهايى است 
كه بايد انجام شود كه نيازمند 20 ميليارد ريال 

اعتبار است.

��راث ���نگ
 1200 عنوان كتاب مرتبط

 با دفاع مقدس منتشر شده است
بوشهر: جانشين رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس گفت: در سال گذشته 1200 عنوان كتاب مرتبط با دفاع 
مقدس براى رده هاى سنى مختلف در كشور چاپ و منتشر شده 
است. امير سرتيپ دوم ســتاد محمد فهميده قاسم زاده افزود: 
از مجموع يادشــده 20 عنوان كتاب در استان بوشهر رونمايى 
شده است. وى بيان كرد: ترويج فرهنگ دفاع مقدس زمينه ساز 
كاهش آسيب هاى اجتماعى و ناهنجارى ها در جامعه است كه در 
اين زمينه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس بر مبناى 
سند راهبردى تدوين شده براى ترويج اين فرهنگ برنامه هاى 
متنوعى در حوزه هاى مختلف ترسيم كرده است. قاسم زاده بيان 
كرد: محورهاى مهم بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
بر مشاركت روحانيون، زنان و پيشكسوتان، تدوين دايره المعارف، 
جغرافيــا و تاريخ دفاع مقدس و راهبرد اصلى اقتدار، پايدارى و 

عزت براى نظام مقدس جمهورى اسالمى متمركز است.

 15خردادماه آخرين مهلت ارسال اثر
 به جشنواره عكس رضوى

تبريز: معاون هنرى و سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
آذربايجان شرقى گفت: دبيرخانه جشنواره سراسرى عكس رضوى 

تا پانزده خرداد ماه جارى پذيراى آثار عالقه مندان است. 
على محرمى اظهار كرد: هشــتمين جشنواره سراسرى عكس 
رضوى همزمان با دهه كرامت و به مناســبت سالروز ميالد امام 
رضا(ع) و حضرت معصومه(س) و بزرگداشــت شــاهچراغ و در 

آستانه روز جهانى عكاسى، در تبريز برگزار مى شود.
وى گفت:  اين جشنواره در 6 بخش برگزار مى شود كه عبارتند 
از جلوه هــاى زيارت،  معمارى (بنا هاى مذهبى و اماكن زيارتى)، 
خالقه بدين معنى كه عكاس مى تواند با ديد خالقانه خود و با به 
كارگيرى تكنيك هاى سخت افزارى و نرم افزارى به بيان تصويرى 
جلوه هاى زيارت بپردازد، مجموعه عكس هر عكاس مى تواند در 
اين بخش به فراخور موضوعات جشــنواره آثار خود را به تعداد 
حداقل سه و حداكثر 10 عكس در قالب مجموعه عكس ارسال 
كند. محرمى افزود: شركت در جشنواره براى تمامى عكاسان و 
عالقه مندان آزاد بوده و هر  عكاس مى تواند در هر بخش حداكثر 

هشت قطعه تك عكس به دبيرخانه ارسال كند.

كمبود اعتبار؛ زخمى بر پيكر آثار باستانى 

 قطار گردشگرى بين المللى ميراث كهگيلويه و بويراحمد مرهم مرمت مى خواهد  
عقاب طاليى در اصفهان توقف كرد 

ايرنا: مديركل راه آهن اصفهان گفت: بيست و چهارمين قطار 
گردشــگرى بين المللى عقاب طاليى با عنوان «تور گردشگرى 
قلب ايران» وارد ايســتگاه راه آهن اصفهان شــد و 60 خدمه و 
گردشــگر خارجى در هفتمين روز سفر خود از اصفهان ديدن 
كردند. ســيدرضا ســادات حســينى افزود: اين قطار، حامل 
گردشگرانى از كشــورهاى آمريكا، انگلستان، ايرلند و آفريقاى 
جنوبى بود كه در روز 20 فروردين ماه وارد ايران شــده اســت 
و ســفر گردشگرى خود را ابتدا از تهران و سپس از مشهد آغاز 
كردند. مديركل راه آهن اســتان اصفهان افزود: اين گردشگران 
خارجى پس از اصفهان به اســتان هاى كرمان و يزد نيز ســفر 
مى كنند. وى خاطرنشان كرد: اين گردشگران خارجى از بناهاى 
تاريخى اصفهان از جمله محله جلفا، كليســاى وانك، ميدان 
نقش جهان و سى و سه پل بازديد كرده و پس از آن به كاشان 
ســفر كردند. طى سه سال گذشته، شمار زيادى از گردشگران 
خارجى بوســيله قطارهاى ويژه گردشگران خارجى به اصفهان 
سفر كردند. استان اصفهان با برخوردارى از جاذبه هاى طبيعى و 
22 هزار بنا و اثر تاريخى كه 1850 اثر آن ها به ثبت ملى رسيده 
و چهار اثر جهانى از جمله ميدان نقش جهان، كاخ چهلستون، 
باغ فين كاشان و مسجد جامع، كانون توجه گردشگران داخلى 

و خارجى است.

 كشف 350 شىء باستانى و تاريخى
 در پارس آباد 

اردبيل: فرمانده مرزبانى استان اردبيل از كشف 350 عدد شىء 
باستانى و دستگيرى يك نفر قاچاقچى اشياى تاريخى و عتيقه 
توسط مأموران هنگ مرزى پارس آباد خبر داد. سردار   هوشنگ 
حسينى  در تشريح اين خبر  اظهار داشت: مأموران هنگ مرزى 
پارس آباد در پى كســب اخبار مردمى مبنى بر فعاليت تعدادى 
افراد ســودجو كه قصد معامله عتيقه و اشياى باستانى  با ارزش 
در روستاهاى مرزنشين شهرستان مرزى «اصالندوز» را داشتند،  
موضوع را دســتور كار قرار دادند.وى افزود: مأموران اطالعاتى 
هنگ مرزى پارس آباد با هماهنگى مقام قضايى، محل سكونت 

متهم را شناسايى و سوداگران را هنگام معامله دستگير كردند.
فرمانده مرزبانى استان اردبيل با اشاره به دستگيرى يك متهم 
در اين راستا و كشف 350 عدد انواع اشياى باستانى و تاريخى، 
گفت: كارشناســان ارزش ريالى اين محموله را 2 ميليارد ريال 

برآورد كردند.
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گنجينه هاى 
ارزشمند كه 
به تدريج در 

طول تاريخ دچار 
آسيب هايى شده اند 

به دليل كمبود 
اعتبار براى مرمت 

در حال تخريب 
هستند

بــرش

نيم نگاه

مريم كروشاوى مديريت شهرى تحت كنترل 
گرفتن تمامى سازمان ها در جهت حركت كردن 
منضبط و هماهنگ در يك خط اســت تا مسير 
توســعه از ريــل خارج نشــود كه انجــام آن در 
كالنشــهر اهواز با تمام كاستى هاى شهرى مدتى 

است، محل مناقشه است.
براى بسيارى از جوامع، مديريت كارآمد و موفق 
به عنوان يكى از مولفه هاى پيشــرفت يك شهر 
شــناخته شده است. به همين دليل است افول يا 
موفقيت يك شــهر را با چگونگى اجرايى ساختن 
مديريت ها مى سنجند، از اين رو اولويت هاى يك 
متصدى در هر منصبى بايد شيوه مديريت صحيح 
قرار بگيرد؛ حال اگر اين مديريت بخواهد در ابعاد 
گســترده ترى مانند شهر بسط شود، نياز مبرمى 
به تحت كنترل گرفتن تمامى سازمان ها در جهت 
حركت كردن منضبــط و هماهنگ در يك خط 

دارد تا مسير توسعه از ريل خارج نشود.

 جانى تازه براى فعل و انفعاالت شهرى
موضــوع مــورد بحــث ايــن روزهاى شــوراى 
شهرى هاى اهواز، اجرايى ساختن قانون مديريت 
واحد شــهرى است كه از اين طريق جانى تازه به 

فعل و انفعاالت شهر ببخشند. 
از شــواهد موجود شــهرى، نارضايتــى مردم و 
پيشرفت نكردن پروژه ها مى توان به جرئت گفت 
شــهردارهاى اهواز طى ســال هاى اخير كارنامه 
موفقى نداشــته اند، اما اين نوع مديريت مى تواند 
حتى االمكان منظم ســاختن سازمان ها را محقق 

كند.
برخى از كارشناســان و فعاالن حــوزه مديريت 
شهرى، شهر اهواز را به داليل متعدد فاقد داشتن 
صالحيِت مديريــت واحد شــهرى مى دانند كه 
در پاســخ به اين نظرها يكى از اعضاى شــوراى 
كالنشــهر اهواز بــا خبرنگار قدس بــه گفت وگو 

نشسته است.

 عامل پيشرفت
رحيم كعب عمير اجراى مديريت واحد شــهرى 
را عاملى بر پيشرفت يك شــهر مى داند و اظهار 
مى كند: شــهر اهواز جداى از ايران و دنيا نيست 
پس همــان طور كه ايــن مديريت بــراى همه 
شــهرهاى دنيا اجرا مى شــود، ما نيز به آن نياز 
داريم. عقل سليم گواه مى دهد كه مديريت واحد 
شهرى باعث جلوگيرى از اتالف سرمايه و انرژى 
و همچنين موجب بهبود كيفيت عمليات اجرايى، 
كاهش هزينه ها، تســريع در پروژه هاى كارى و 

مهم تر از همه رضايتمندى مردم مى شود.
عضو شوراى شــهر اهواز ادامه مى دهد: مديريت 

واحد شهرى باعث مى شود كه ابتدا زيرساخت هاى 
مورد نياز براى هر پروژه انجام شــود سپس براى 
فعاليــت مورد نظر اقدام صورت بگيرد كه اين امر 
بهتر از تخريب زيرســاخت هاى انجام شده براى 
اجراى زيرساخت ديگر است. بى شك اين موضوع 
كه مانع هدررفت هزينه ها مى شــود با هماهنگى 
و برنامه ريزى هاى مديريت شــهرى تحقق پيدا 

مى كند.
او ديگر مزاياى مديريت واحد شــهرى را چنين 
تشــريح مى كند: توزيع عادالنه امكانات از ديگر 
مزاياى مديريت واحد شــهرى اســت زيرا همه 
امور تحت نظارت يك مدير اســت. در پى توزيع 
عادالنه خدمــات، فاصله طبقاتى نيز كاهش پيدا 
مى كند. بنابراين اگر شــهرهاى جهان پيشــرفته 
هســتند، ناشــى از مديريت واحد شهرى است 
و تنها مكان فاقد اين مديريت واحد، شــهرهاى 

كشور ما هستند.
رحيــم كعب عمير بــا تأكيد بر ضــرورت ايجاد 
مديريت واحد شــهرى، بيان مى كند: از رسانه ها 
مى خواهيــم كه ضرورت وجود ايــن مديريت را 
هرچه بيشــتر فرهنگ ســازى كنند تا مردم اين 
امــر را مطالبه خــود قرار دهند و مســئولين به 
صحت اين موضوع پى ببرند. هيچ كدام از اعضاى 
شوراى شهر مخالف اجراى اين مديريت نيستند، 
با نمايندگان نيز صحبت هاى مورد نياز انجام شده 

است و شوراى عالى استان پيگير اين امر است. 
عضو شوراى شــهر اهواز مى افزايد: اين مديريت 
از ســوى مجلس بايد به صورت كامل تصويب و 

اجرايى شــود زيرا ناقص بودن آن كارساز نيست. 
سازمان هاى خدمات دهنده شهر همه به صورت 
كامل بايد تحت نظارت اين مديريت باشند تا كار 
ما ثمر مثبت ببيند و سازمان هاى خدمات دهنده 
به مردم، افزايــش راندمان كارى و توزيع عادالنه 

امكانات را داشته باشند.
 

 ساختار نامناسب شهردارى
علــى دژمان از دســته افرادى اســت كه اجراى 
چنين مديريتى را مناســب شيوه مديريتى اهواز 
نمى دانــد و با بيان اينكه ايجاد مديريتى واحد در 
شهر از ضرورت هاست، اما ساختار درون كشورى 
ما بــا اين ضــرورت همخوانى نــدارد، مى گويد: 
شــوراى شهر و شــهردارى ما با چيزى كه از آن 
الگوبردارى شــده كه همان شوراى شهر فرانسه 
اســت، بســيار فاصله دارد. ايــن تفاوت ها را در 
حوزه ســاختارى چنين مى توان بررسى كرد كه 
اين شــورا بر آمده از يك حزب منسجم با هدف 
كســب قدرت در پارلمان و نخست وزيرى است، 
اما چنين ســاختارى در كشــور ما وجود ندارد و 

مردم به فرد رأى مى دهند.
اين استاد دانشــگاه و فعال اجتماعى در ادامه با 
اشاره به اينكه شوراى شــهر ما براساس شعارها 
كــه آرزوهاى فرد براى جامعه خود اســت، عمل 
مى كنند و نه براساس نيازها، خاطرنشان مى كند: 
شهردارى در فرانسه رئيس جمهور محله است و 
همه تابع شهردار هستند كه اين قانون در ساختار 

قانونى آن شهر تصويب شده است.

در گفت و گو با قدس مطرح شد
ايجاد مديريت شهرى واحد موتور توسعه اهواز
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 پروازهاى آسمان به فرودگاه سبزوار 
لغو شد

سبزوار: مدير فرودگاه سبزوار گفت: تمامى پروازهاى شركت 
هواپيمايى آسمان به فرودگاه ســبزوار تا دو هفته آينده در 

مسير تهران - سبزوار و برعكس لغو شد. 
على اصغر روشن بين افزود: فرودگاه سبزوار پنج روز هر هفته 
در مســير تهران - سبزوار پرواز دارد كه از سوى شركت هاى 

هواپيمايى آسمان و ماهان انجام مى شوند.
پروازهاى روزهاى دوشــنبه و چهارشنبه فرودگاه سبزوار را 

شركت هواپيمايى آسمان برعهده دارد.
او گفــت: پروازهاى اين شــركت هوايى بــه دليل زمينگير 
بودن، بازرسى، آزمايش هاى دوره اى و همچنين نبود ناوگان 

جايگزين، تا 12 ارديبهشت آتى لغو شده است.
فرودگاه سبزوار به عنوان تنها فرودگاه واقع در غرب خراسان 
رضوى 328 هكتار مساحت دارد و از سال 1383 فعال شده 

است.

فرمانده ارشد نظامى در خراسان جنوبى:
 نيروهاى مسلح برخاسته از متن ملت 

ايران هستند

ايرنا: فرمانده ارشــد نظامى ارتش جمهورى اسالمى ايران 
(آجا) در خراســان جنوبى، گفت: نيروهاى مسلح برخاسته 
از متن ملت انقالبى، واليتمدار، زمان شناس و دشمن شناس 

ايران اسالمى هستند.
سرتيپ دوم قوام يوســفى در آيين بزرگداشت روز ارتش و 
رژه نيروهاى مسلح در بيرجند، افزود: نيروهاى مسلح سرباز 
پا در ركاب واليت هســتند و اميدواريم با همدلى و وحدت 
براى دفاع از حريم اهل بيت (ع) در انجام وظيفه سربازى خود 

كوشا باشيم.
وى اظهار كرد: خراسان جنوبى 2000 شهيد را تقديم نظام 
مقدس جمهورى اسالمى كرده و شهيدان براى حفظ عزت 
و اقتدار كشــور جان خود را نثار كردند كه بايد قدرشــناس 

آنان باشيم.
فرمانده ارشد نظامى در خراسان جنوبى، گفت: امروز نيروهاى 
مســلح با نمايش بخشــى از اقتدار خود موجب خوشحالى 

دوستان و نا اميدى دشمنان مى شوند.
امير يوسفى بيان كرد: اياالت متحده آمريكا به عنوان دشمن 
عام و رژيم صهيونيستى دشمن خاص ملت ايران است و امروز 
مثل هميشه با شعار استكبارستيزى مرگ بر آمريكا و مرگ 
بر اســرائيل در دفاع از حريم اهل بيت (ع) كوشــا هستيم و 

نيروهاى مسلح آمادگى هرگونه مأموريتى را دارند.

 صرفه جويى آب كشاورزى در خراسان 
رضوى ممكن شد

ايرنا: مدير امور آب، خاك و فنى مهندســى سازمان جهاد 
كشــاورزى خراســان رضوى گفت: زمينه صرفه جويى 80 
ميليون مترمكعب آب با اجراى پروژه هاى خط انتقال آب به 
مزارع كشــاورزى از طريق لوله گذارى در اين استان فراهم 

شد. 
محمد ابراهيم بهبودى افزود: پارســال 2000 كيلومتر خط 
انتقال آب به مزارع كشــاورزى خراسان رضوى از طريق لوله 
گذارى انجام شده اســت كه 1700 هكتار از آن، هم اكنون 
در چرخه فعاليت اســت و بقيه آن نيز بزودى به اين چرخه 

خواهد پيوست.
وى ادامــه داد: به ازاى هــر كيلومتر لوله گذارى خط انتقال 
آب به مزارع كشــاورزى ساالنه حدود 40 هزار مترمكعب در 

مصرف آب صرفه جويى مى شود.
مدير امور آب، خاك و فنى مهندسى سازمان جهاد كشاورزى 
خراسان رضوى كل لوله گذارى هاى انجام شده در اين استان 
را حدود 19 هزار كيلومتر اعالم و بيان كرد: بررسى ها نشان 
مى دهد، طول نهرهاى خاكى موجود در خراسان رضوى كه 
قابليت اجراى خط انتقال آب با لوله را دارند، 43 هزار كيلومتر 

است.

 برگزارى كورس بهاره اسب تركمن 
در شهرستان بجنورد

بجنــورد – خبرنگار قدس: مديــر روابط عمومى هيئت 
ســواركارى خراسان شــمالى از برگزارى كورس بهاره اسب 

تركمن در شهرستان بجنورد خبر داد. 
محسن آگاهى گفت: اين كورس در روزهاى هفتم و دوازدهم 
ارديبهشــت ماه در محل پيست اسب دوانى على آباد برگزار 

مى شود. 
وى تصريح كرد: طبق برنامه ريزى هاى انجام شده قرار بر اين 
اســت تا در اين مسابقات 80 سر اسب در قالب هشت گروه 
به مســابقه بپردازند و در اين مسابقات فقط اسب هاى اصيل 
تركمن كه داراى تأييده تركمن هســتند، شــركت خواهند 

كرد.

استاندار خراسان رضوى:
 حفظ ارتش براى مقابله با دشمن 

يك اصل اساسى است

مشهد: استاندار خراســان رضوى، گفت: حفظ ارتش براى 
اســتقالل كشــور و دفاع در مقابل تهاجم دشمن يك اصل 

اساسى محسوب مى شود. 
عليرضا رشيديان ديروز در مراســم روز ارتش كه در ميدان 
15 خرداد مشــهد برگزار شــد، افزود: امروز نيروهاى مسلح 
داراى ظرفيت توانمندى براى كمك به كشورهايى كه از ايران 
درخواست كمك كرده اند، هستند و كسانى كه در خيال باطل 
خود مدعى قــدرت بودند، از توان مقابله با ما عاجز مانده اند. 
دشــمنان بدانند ما يك كل به هم پيوسته ايم و براى عزت، 
آبادانى و پيشرفت خود و تحقق منويات رهبر معظم انقالب از 

هيچ كوششى دريغ نخواهيم كرد.
استاندار خراسان رضوى گفت: مرزبانان ما براى حفظ امنيت 
لحظــه اى تعلل نكرده انــد و ملت ايران و نيروهاى مســلح 
جمهورى اســالمى ايران براى حفظ عزت و اســتقالل اين 
ملت تحت راهبردهاى تعيين شــده، حركت مى كنند. وجود 
نيروهاى مسلح و ارتش قدرتمند آرامش بخش زندگى مردم 
ماست و ارتش در مقابل تهديدهاى خارجى مقتدرانه ايستاده 

و نمى گذارد خواب هاى آشفته دشمنان تعبير شود.
وى با اشــاره به اينكه پيــام روز ارتش اتحاد ملت و نيروهاى 
مسلح تحت تدابير و رهبرى هاى فرمانده معظم كل قوا براى 
ايجاد امنيت و آرامش كشور است، افزود: امروز ارتش قهرمان 
به پشتوانه تجارب دوران دفاع مقدس در حوزه توليدات دفاعى 
و استفاده از ظرفيت دانشمندان علوم نظامى، داراى ظرفيت 
مستشارى در منطقه است و متناسب با مقتضيات و تهديدها 
واكنش هاى مؤثر و به موقعى را از خود نشان داده و به تناسب 
افزايش تهديدها و تحوالت، تجهيزات نظامى در داخل با اتكا 
به توانمندى هاى داخلى به قدرت نظامى روز و خودكفايى در 
اين حوزه دست يافته است. رشيديان تأكيد كرد: ما هرگز به 
دنبال جنگ افروزى نبوده ايم و با هيچ كشور غير متخاصمى 
سر جنگ نداريم، اما از هر گونه سلطه و سلطه پذيرى بيزاريم 

و با همه توان در مقابل سلطه گرى ها ايستادگى مى كنيم.

نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى:
 توان موشكى نيروهاى مسلح اقتدار 

نظام را دو چندان كرده است

بجنورد: نماينده ولى فقيه در خراســان شمالى، گفت: توان 
موشكى نيروهاى مسلح نظام جمهورى اسالمى ايران اقتدار 

كشور را دو چندان كرده است. 
حجت االسالم ابوالقاســم يعقوبى در مراسم رژه روز ارتش با 
بيان اينكه امروز نظام جمهورى اســالمى قدرتمند و سربلند 
است، اظهار داشت: ايران طى اين 40 سال قدرت نظامى خود 
را در ميدان هاى مختلف به رخ جهانيان كشيده و امروز تمام 

دنيا از ايران حساب مى برند.
نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى با بيان اينكه نيروهاى 
مســلح بازوهاى قدرت و اعتالى هر كشورى هستند، اظهار 
كرد: كشورى كه بتواند نيروهاى مسلح منظم، آزموده، باتجربه، 
متدين، بصير و مقــاوم تربيت كند، قطعاً در دنيا ســربلند 
و ســرافزار خواهد بود. حجت االســالم يعقوبى گفت: امروز 
به بركت نظام جمهورى اســالمى طرح جامعه برتر و تمدن 
اسالمى از سوى رهبر معظم انقالب مطرح شده تا بزرگ ترين 
تمدن متعلق به امت اسالمى باشد. وى با بيان اينكه پايه تمدن 
برقدرت علمى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى استوار است، افزود: 
تمدنــى كه قدرت نظامى آن در دنيا مطرح باشــد، مقتدر و 
به هنگام اســت. امام جمعه بجنورد در ادامه امنيت ايران در 
منطقه و جهان را مثال زدنى دانســت و گفت: ايران اسالمى 
به واسطه بازوان توانمند رهبر معظم انقالب، نيروهاى سپاه، 
ارتش، نيروهاى نظامى و بســيج به امنيت پايدار رســيده و 

كشورى سربلند، آبرومند و عزتمند را تشكيل داده است.

 كشت ديم گندم و جو 
در خراسان رضوى به «صفر» رسيد  

تســنيم: مديركل اقتصادى اســتاندارى خراسان رضوى، 
گفت: با توجه به خشكســالى ها، كشــت ديم گندم و جو در 

خراسان رضوى به «صفر» رسيد. 
على رســوليان اظهار داشت: براســاس برنامه ريزى صورت 
گرفته در خراســان رضوى، خريد محصوالت كشاورزى از 15 
ارديبهشت امسال آغاز مى شود و تا پايان تابستان ادامه پيدا 
مى كند. وى ادامه داد: مســئله اى كه وجود دارد اين است كه 
امسال به دليل خشكسالى ها كشت ديم گندم و جو در استان 
تقريباً به صفر رسيده، اما با اين وجود پيش بينى مناسبى براى 

برداشت محصول صورت گرفته است.
رســوليان افزود: 500 هزار تن گنــدم، 300 هزار تن جو و 
همچنين 8000 تن كلزا براســاس پيش بينى ها امســال در 
اســتان توليد مى شــود و در تالش هستيم توليد محصولى 
باكيفيت را در دستور كار قرار دهيم و در اين راستا اقدام هايى 
مانند مبارزه با شته و سن و علف هاى هرز در دستور كار قرار 
دارد. وى ادامه داد: همچنين امسال، خريد محصوالت صرفاً 
از طريق سامانه و فقط از توليد كنندگان و كشاورزان صورت 
مى گيرد و قيمت خريد تضمينى گنــدم و جو و كلزا نيز به 

ترتيب 1300، 1030 و 2783 در نظر گرفته شده است.

نظام را دو چندان كرده است
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معاون دادستان خراسان رضوى در گفت و گو با قدس خبر داد

از تعطيلى معادن غيرمجاز تا دستگيرى كالهبردار عابربانك ها
مهناز خجسته نيا  معاون دادستان خراسان 
رضوى از ورود دســتگاه قضايى براى برخورد 

قانونى با معادن غير مجاز استان خبر داد.
قاضى بخشــى محبى در گفت و گو با خبرنگار 
ما ضمن اعــالم اين خبر، گفت: تمام معادنى 
كه شرايط زيست محيطى را رعايت نكنند، با 
مجوز دادســتان نسبت به تعطيلى موقت و يا 

دائم آن ها اقدام خواهد شد.
وى با بيــان اينكه در جريان ورود دســتگاه 
قضايى به اين پرونده، دســتور شناسايى تمام 
معادن غير مجاز استان صادر شده است، افزود: 
در اين راستا مكاتباتى با سازمان هاى محيط 
زيســت و صنعت، معدن و تجارت نيز انجام 

شده است. 
وى با اظهار تأســف از اينكه برخى معادن به 
دليل برداشــت هاى غير مجاز زمينه تخريب 
محيط زيســت را فراهم كرده انــد، گفت: در 
صــورت تأييد تخريب منابع طبيعى و محيط 
زيست در پى فعاليت اين واحدها، طبق ماده 
19 قانون معادن بــا آن ها به صورت خاص و 
ويژه برخــورد و براى جبران خســارت ها به 

دادسرا معرفى خواهند شد.
وى با اشاره به اينكه در اصل 50 قانون اساسى 
نيز به صراحت اعالم شــده تمام فعاليت هاى 
اقتصادى بايد پيوست زيست محيطى داشته 
باشــند، افــزود: بنابراين معــادن غير مجاز 
شناسايى شــده تا زمانى كه پيوست زيست 

محيطى را ارائه نكنند، بايد متوقف شوند.
معاون دادستان در امور پيشگيرى از وقوع جرم 
خراسان رضوى با بيان اينكه مطابق بند 690 
قانون مجازات اســالمى، برداشت غيرمجاز از 
محيط زيست و منابع طبيعى در چهار منطقه 
حفاظت شده و ســاير مناطق طبيعى استان 
جرم تلقى مى شــود، اظهار داشت: در همين 
راستا پرونده تخلف معادن به حوزه دادستانى 

استان خراسان رضوى رسيده است.
قاضى بخشى محبى از ارائه پيشنهاد تعطيلى 
معادن غير مجاز توســط شوراى حفظ حقوق 
بيت المال خبر داد و گفت: اين پيشــنهاد با 
توجه به تأكيد رهبــر معظم انقالب مبنى بر 
ضرورت پيوست زيســت محيطى براى تمام 
فعاليت هاى معدنى و خطاب ايشــان به همه 
مســئوالن براى برخورد مجرمانه ارائه شــده 

است.
وى با انتقاد از تعلل هاى صورت گرفته توسط 
منابع طبيعى و محيط زيســت اظهار داشت: 
اين در حالى است كه برداشت هاى غير مجاز 

موجبــات تخريب گســترده 
محيط زيست و منابع طبيعى 

شده است.
سخنگوى شوراى حفظ حقوق 
خراسان  اســتان  المال  بيت 
رضــوى در ادامه با اشــاره به 
هزينه هاى ســنگينى كه در 
اين راستا به شهر و شهروندان 
تحميل شده، گفت: براساس 
بند 6 مصوبات شوراى حفظ 
حقوق بيت المال دستور توقف 
اين گونــه فعاليت ها نيز ابالغ 

شده است.
بــه گفته وى در حال حاضــر 800 معدن در 
استان شناسايى شــده اند، اما هنوز آمارى از 

معادن غير مجاز وجود ندارد.
وى از اعزام اكيپ هاى گشت مشترك دستگاه 
قضايى، محيط زيســت و صنعــت، معدن و 
تجارت خبر داد و گفت: در صورت مشــاهده 
هرگونه تخلف عالوه بر ارائه تذكر، مهلت هايى 
داده مى شــود كه پس از پايان يافتن مهلت با 
مجوز دادستانى نسبت به تعطيلى موقت و يا 

دائم اين واحدها اقدام مى شود.
قاضى بخشــى محبى تصريح كــرد: معادن 

نيز مى توانند  تعطيل شــده 
بــراى احقاق حقــوق قانونى 
به مراجع رســمى كه مجوز 
گرفته اند، مراجعه كنند تا در 
چارچوب قانــون مورد حكم 

قرار بگيرند.
وى در ادامه به پرونده تخلفات 
منابع طبيعى اشــاره كرد و 
گفت: طبق ماده 103 قانون 
اجرايى معــادن، همه معادن 
موظف هستند عالوه بر رعايت 
پس  محيطى  زيست  ضوابط 
از برداشــت نسبت به ترميم 
خرابى ها و جبران پوشش گياهى اقدام كنند، 
در حالــى كه اين موضــوع تاكنون به صورت 

جدى رصد و پيگيرى نشده است.

 كالهبردارى با دستگاه خودپرداز
معاون دادســتان خراسان رضوى همچنين از 
تشكيل يك پرونده كالهبردارى با استفاده از 
دستگاه خودپرداز بانك ها خبر داد و گفت: در 
پى ارسال گزارش به حوزه پيشگيرى از وقوع 
جرم مشخص شد، فردى با الصاق برگه هايى 
در عابــر بانك ها اقدام بــه كالهبردارى كرده 

است.
قاضى بخشى محبى با بيان اينكه فرد مذكور 
در اين برگه ها با نوشــتن دســت خط هايى 
خواســتار كمك به درمان فرد بيكارى شده، 
افزود: شــماره كارت او نيز در اين برگه ها در 
معرض ديد مشتريان عابربانك ها قرار داده شده 
است. به گفته وى پس از رؤيت پرينت حساب 
فرد مورد نظر مشــخص شد او از ابتداى سال 
جارى تاكنون با توجه به احساسات مشتريان 
عابربانك ها موفق به دريافت مبالغ بسيار زيادى 
از 5000 تومان تا رقم هاى قابل توجهى شده 

است.
معاون دادستان با اشــاره به اينكه طبق ماده 
712 قانون مجازات اسالمى تكدى گرى جرم 
تلقى مى شود، اظهار داشت: اين گونه اقدام ها 

مى تواند جنبه كالهبردارى نيز داشته باشد.
بــه گفته وى هفت ســال حبــس، رد مال و 
پرداخت جزاى نقدى مجازات اين افراد تعيين 

شده است.
وى جزئيات بيشتر درخصوص اين پرونده را به 
آينده موكول كرد و گفت: افراد متقاضى كمك 
و يا افرادى كه مى خواهند كمك كنند بايد از 
طريق مراجع رســمى و قانونى اقدام كنند تا 

جنبه مجرمانه پيدا نكند. 

معادن 
غير مجاز 

شناسايى شده 
تا زمانى كه پيوست 

زيست محيطى 
را ارائه نكنند، 

بايد متوقف 
شوند

 بــرش

تسنيم  هنوز هم روستاهايى در خراسان جنوبى وجود 
دارد كــه از كمترين امكانات اوليه آب و برق بى بهره اند و 

تنها درآمدشان يارانه است! 
زندگى مردمان كوير خراسان جنوبى گويى با فقر و ندارى 
عجين شده است. در خانه هاى گلى و سنگى و كوچك و 
تاريك در حالى شب را به صبح مى رسانند كه اگر زلزله اى 
به نسبت شــديد هم بيايد، خانه آرزوهايشان بر سرشان 

ويران مى شود.
هوا كه كمى گرگ و ميشى مى شود بايد فانوس به دست 
در روستا قدم بردارند، اينجا خبرى از برق نيست، داشتن 
آب آشــاميدنى لوله كشــى كه ديگر برايشان به آرزويى 

تبديل شده است.
آرى اين حال و روز برخى از روســتاهاى خراسان جنوبى 

است كه از كمترين امكانات اوليه بى بهره اند.

 مردمى كه با تكنولوژى بيگانه اند
در روزگارى كــه به عصر تكنولــوژى و فناورى معروف 
است و فضاى مجازى راحت در اختيار افراد قرار دارد، اما 
نقاطى در جاهاى مختلف خراسان جنوبى وجود دارد كه 

مردمانش از كمترين امكانات بى بهره اند!
درست در روزگارى كه هنوز حقوق  نجومى برخى مديران 
و پاداش هاى ميليــاردى در جامعه وجود دارد، اما در آن 
روى ســكه در روستاهاى خراســان جنوبى پيرمردان و 
پيرزنانى هســتند كه كمرشان زير بار فقر و محروميت و 

ندارى خم شده است!
در روزگارى كه فرزندان برخى آقازادگان پورشــه سوارى 
مى كنند دختران سرزمين من دبه به دست به دنبال يك 

جرعه آب براى خوردن هستند.
دردها و مشكالت بر تن اين مردمان كويرنشين در برخى 
از روستاهاى خراسان جنوبى گويى تمامى ندارد و هنوز 
با گذشت ساليان زياد آن ها براى گرم كردن خود و پخت 
و پز غذا از هيزم و آتش اســتفاده مى كنند، گويى امروز 
كه عصر ارتباطات و تكنولوژى اســت براى اين مردمان 

بيگانه  است.
فقر و محروميت دو كلمه عجين شده با مردمى است كه 
در روستاهاى دور افتاده خراسان جنوبى با رنج و مشقت 

صبح را به شب و شب را به صبح مى رسانند.
به راستى محروميت و فقر كلمه اى است كه براى يافتن 
معناى آن تنها كافى اســت سرى به روستاهاى خراسان 
جنوبى بزنيد. در اين روستاها تنها چيزى كه به چشمتان 
مى آيد همان خانه هاى گل و سنگى است و خاك و گرد 
و خــاك؛ اما با همه اين محروميت ها آن ها مردمانى قانع 
از و با نداشتن امكانات اوليه زندگى شكر خدا مى گويند و 

به فردا اميدوارند.
در برخى از اين روســتاها نبود بهداشــت و كمبود آب 
آشاميدنى را مى توان از چهره تك تك افراد روستا فهميد 
و وقتى ســراغش مى روى تنها منبع درآمدشان را يارانه 
معرفى مى كنند و علت ماندن در روســتا را دفاع از وطن 
و زادگاه خود مى دانند و اينجــا مانده اند تا دولتمردان و 
خيران به سراغشــان آيند و كمكى براى آبادانى روســتا 

انجام دهند.
گرچه خانه هايشــان با اندك زلزله اى با خاك يكســان 
مى شود، اما دلشان پر از مهر خداست كه شايد در بهترين 

كاخ ها نتوانى آن را پيدا كنى.
برخى از خانه ها به دليل مهاجرت مردم، از ســكنه خالى 
شــده، اما برخى ديگر هم هنوز كور سوى اميدشان زنده 

است و زندگى برايشان به سختى جريان دارد.

  خراسان جنوبى رنجور از 
مشكالت

نماينده مردم شهرســتان هاى بيرجند، 
درميان و خوســف در مجلس شــوراى 
اسالمى هم در نطق ميان دستور چند روز 
پيش خود در مجلس، خطاب به رئيس 
جمهور اعالم كــرد: آقاى دكتر روحانى، 
خراسان جنوبى از مشكالت بسيار رنجور 
اســت و بيكارى و نبود سرمايه گذارى 
نيازمنــد توجه ويژه و ســرمايه گذارى 
در استان بدون مشــوق هاى ويژه دولت 

ممكن نيست.
عبادى  حجت االسالم ســيد محمدباقر 
از رئيس جمهور خواســت مشــوق هاى 
ويژه اى براى سرمايه گذارى در خراسان 
جنوبى قرار دهد تا مشكل اشتغال كاهش 

يابد.

  راه آهن بيرجند عملياتى شود
وى خطاب به وزير راه بيان كرد: راه هاى استان بخصوص 
پروژه دوبانده سازى محور بيرجند به قاين نيازمند توجه 
بيشــترى است و به وعده هايى كه داديد عمل كنيد؛ چرا 
در اين زمينه كوتاهى مى كنيد؟ مردم استان انتظار تسريع 

و پيشرفت فورى احداث اين راه را دارند.
وى در ادامه به پروژه راه آهن بيرجند اشاره كرد و گفت: 
مردم انتظار دارند هرچه سريع تر راه آهن بيرجند عملياتى 
شود، مردم تا چه زمانى بايد براى اين پروژه منتظر بمانند.
 نماينده مردم بيرجند از رئيس جمهور خواست: در تيم 
اقتصادى خــود تجديد نظر كنيد، با ايــن تيم دولت به 
جايى نمى رســد، تيم اقتصادى بايد افزايش قيمت ارز را 
پيش بينــى و آن را مديريت مى كرد، مگر بانك مركزى و 
آقاى سيف مشغول چه كارى بودند كه از 

اين موضوع غفلت كردند.

  بحران آب مردم و كشاورزان را 
مستأصل كرده است

عبادى همچنين در نطق ميان دســتور 
خطاب به وزير نيرو تصريح كرد: بحران 
آب در خراسان جنوبى، مردم و كشاورزان 
را مستأصل كرده و حدود 480 روستا با 
تانكر آبرسانى مى شوند، چرا بحث انتقال 
آب به اســتان هاى گرفتار مثل خراسان 
جنوبى را جــدى نگرفته ايد؟ آقاى وزير 
به مردم گزارش دهيد كه درباره بارورى 

ابرها چه كارى انجام داديد؟
در قصه تلخ مردمان روستاهاى خراسان 
جنوبى بايد گفت، در دور دســت ها آنجا 
كه خورشــيد ســوزان مى رود تا غروب 
زيبايش را به نمايش بگــذارد، در پازلى تلخ مردمانى بار 
ســنگين محروميت، فقر و ندارى را به دوش مى كشند و 
مى آيند تا امروزشــان را مانند ديروز در سايه محروميت 

اجبارى به سرانجام برسانند.
آقاى رئيس جمهور سرى به اين روستاها بزنيد تا از حال 

اين مردمان باخبر شويد.

بار سنگين فقر و محروميت روى دوش مردمان كوير

و پيشرفت فورى احداث اين راه را دارند.انجام دهند.

خراسان جنوبى 
از مشكالت بسيار 

رنجور است 
و بيكارى 

و نبود 
سرمايه گذار 

نيازمند توجه ويژه 
دولت مردان 

است

 بــرش

گاران با ��رن
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