
آوار بردارى مشكالت 
در مناطق زلزله زده  ادامه دارد

زنجان ميزبان 13 كشور 
در جشنواره غذاى اكو مى شود

قدس: مناطــق زلزله زده غــرب از همان 
نخســتين دقايق وقوع حادثه با خيل عظيم 
كمك هــاى انســان دوســتانه و همچنين 
حضور نيروهاى دولتى براى ترميم زخم هاى 
برداشته شده مواجه بوده است، اما به دليل 
عمق حادثــه و با وجود تالش هاى بســيار 

مسئوالن ...
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ارديبهشت امسال ميزبان 13 كشور است.
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چالش ريزگردها در گلستان

ايرنا: تصور وقوع پديده ريزگردها در گلســتان كه 
در اذهان عمومى به سرســبزى مشهور است، شايد 
خيلى سخت باشد، اما واقعيت تلخ آن است كه زنگ 
خطر اين پديــده ناميمون طبيعى در اين اســتان 
شمالى كشور هم چند سالى به صدا در آمده است.

وقوع پديده ريزگردها كه ســال هاســت 18 استان 
واقع در نيمه جنوبى كشــور را دچار چالش كرده، 
هــم اكنون با گســترش دامنه آن به اســتان هاى 
سرسبز شمالى از جمله گلستان، نگرانى هايى را در 

مردم اين ديار ايجاد كرده است.
بــدون ترديد اگر براى مقابله با اين پديده و مهمان 
ناخوانده كه بخشى از منشأ آن به گفته كارشناسان 
از صحراى «قره قوم» در كشــور تركمنستان است 
و بخش بيشــتر آن نيز به داليــل مختلف از جمله 
تغييــر اقليم و خشكســالى هاى مكرر، كشــاورزى 
سنتى و استفاده بى رويه از منابع آبى داخلى است، 
چاره انديشى اصولى نشود، گلستان سرسبز هم در 
آينده اى نه چندان دور به جرگه اســتان هاى درگير 

با پديده ريزگردها مى پيوندد.
عضو هيئت علمى و مدير گروه شــيمى دانشــگاه 
گنبدكاووس در خصوص پديده ريزگردها و راه هاى 
مقابله با آن در گلستان گفت: علت اصلى ريزگردها 
در اين استان و ديگر مناطق كشور فرسايش شديد 
خاك است كه تغييرات اقليمى، خشكسالى، كشت ها 
و اســتفاده بى رويه از اراضى كشاورزى و منابع آبى 
زيرزمينى و سطحى و نيز تخريب جنگل ها از داليل 

آن محسوب مى شود.
رضا اكبرى افزود: پديده ريزگردها در كشور و استان 
گلستان عالوه بر عوامل ذكر شده، منشأ خارجى نيز 
دارد كه در حوزه اين استان، صحراى قره قوم كشور 
تركمنســتان به عنوان يكى از بزرگ ترين كويرهاى 
شــنى جهان، عامل خارجى محســوب مى شود كه 
براى مقابلــه با آن بايد از طريق ديپلماســى فعال 
با اين كشــور و ديگر كشــورهاى همسايه و اجراى 

برنامه هاى مقابله اى مشترك اقدام شود.
وى ايجاد گلخانه هاى وســيع گياهى و كشاورزى، 
مديريت منابع آبى و تغيير شــيوه هاى كشــاورزى 
از سنتى به صنعتى، كشــت گياهان صنعتى كه از 
آن سوخت ســبز يا بيوديزل توليد مى شود، كاشت 
درختان سريع الرشد و جلوگيرى از ساخت سدهاى 
جديد و خشــك شــدن تاالب هــا را از مهم ترين 
راهكارها براى مقابله با پديده ريزگردها در گلستان 

برشمرد.

همدان به راه آهن 
زنجان - تبريز مى رسد

در مجلس گفت:  مردم همــدان  نماينده  همدان: 
راه آهــن همدان - تهران از طريق بيجار به راه آهن 

زنجان - تبريز وصل مى شود.
حميدرضــا حاجى بابايى بيان كــرد: با اجراى اين 
طرح تمامى اســتان هاى غربى و شمال غربى براى 

رفتن به جنوب بايد از همدان عبور كنند.
وى اضافه كــرد: راه آهن تهــران - همدان نيز در 
ادامه به سنندج و سپس تا مرز بازرگان ادامه دارد و 
تكميل اين مسير همه كشور را به هم وصل مى كند.
وى افزود: امســال موفق بــه دريافت رديف بودجه 
براى برقى و ســريع الســير كردن راه آهن تهران - 
همدان شديم كه اميد مى رود تا سه سال آينده اين 

طرح عملى شود.
وى يادآورى كرد: بيش از 20 ســال پيش درصدد 
انجــام فعاليت هايى براى محور قرار گرفتن همدان 

در حوزه بهداشت و درمان بوديم.
نماينده همدان در خانه ملت ادامه داد: بيمارســتان 
بعثت در آن زمان نيمه كاره و بالتكليف بود و براى 

اجراى مجدد آن مجبور به تغيير نقشه شديم.
حاجــى بابايــى يادآور شــد: يــك بيمارســتان 
تامين اجتماعى و چند كلينيك تخصصى ساخته و 
سپس مصوبه ســاخت دو بيمارستان اكباتان و امام 

خمينى(ره) نيز اخذ شد.
وى توضيح داد: بيمارستان 300 تختخوابى اكباتان 
اميدوارم امسال به مرحله بهره بردارى برسد هرچند 
بيمارســتان امام خمينى(ره) از مســير اجرا خارج 

شده است.
حاجى بابايى افزود: با اين وجود در مجلس شوراى 
اسالمى ساخت يك بيمارســتان جديد در همدان 
مصوب و رديف بودجه نيز براى آن پيش بينى شد.

وى گفــت: در ايــن مصوبــه تعداد تخــت اين 
بيمارستان مشــخص نشده است بنابراين دانشگاه 
علوم پزشــكى مى تواند مجهزترين بيمارســتان با 
بيشترين ميزان ظرفيت و تخت بيمارستانى را در 

چند طبقه بسازد.
وى اظهــار كرد: عالوه بر اين عمليات ســاخت يك 
بيمارســتان نيز توسط بخش خصوصى بزودى آغاز 
مى شــود كه با عملى شــدن ايــن طرح ها مى توان 
عنوان كرد همدان از اســتان هاى موفق كشــور در 
حوزه بهداشــت و درمان در 20 سال گذشته بوده 

است.

قــدس  مناطق زلزلــه زده غــرب از همان 
نخســتين دقايــق وقوع حادثه بــا خيل عظيم 
كمك هاى انسان دوســتانه و همچنين حضور 
نيروهاى دولتى براى ترميم زخم هاى برداشــته 
شده مواجه بوده است، اما به دليل عمق حادثه 
و با وجود تالش هاى بســيار مســئوالن و بويژه 
گروه هاى جهــادى هنوز به ســرانجام مطلوب 
نرســيده و بســيارى از مشــكالت بر ســر راه 
حادثــه ديدگان وجــود دارد كــه نيازمند آوار 

بردارى است.
مناطق زلزلــه زده غرب در هفته گذشــته نيز 
ميزبــان وزير ارتباطــات و همچنيــن معاون 

بازسازى بنياد مسكن كشور بودند.
عزيزاهللا مهديان معاون بازســازى بنياد مسكن 
در ســفر هفته گذشته از شتاب در روند احداث 
واحد هاى مســكونى خبر داد و اظهار داشــت: 
12 اســتان به عنوان معين در مناطق زلزله زده 
فعاليت مى كننــد اما تعطيالت عيــد با وجود 

فعاليت ستادها سرعت كار را كاهش داد.
وى بــا بيــان اينكه تاكنــون 20 هــزار واحد 
آواربردارى، 12 هزار پى كنى، 7 هزار پى ريزى، 
4600 اسكلت و 2000 واحد سقف انجام شده 
است عنوان كرد: تالش مى شود براساس برنامه 
زمانبندى شده 12 هزار واحد روستايى تخريب 
شــده تا پايان شــهريور ماه تحويل متقاضيان 

شوند.

 مشكالت پايدار 
فرماندار ســرپل ذهاب  با بيــان اينكه نياز هاى 
زلزلــه زدگان و رســيدگى به مشــكالت آن ها 
متناسب با تغيير فصل نيازمند رسيدگى و توجه 
اســت در همين زمينه توضيح داد: با توجه به 
گرم شــدن هوا از اين پس نياز زلزله زدگان به 

وسايل سرمايشى بيش از هر چيز ديگر است.
محبــت جمالى نيــا  اظهار كــرد: البتــه نياز 
زلزله زدگان به اين وســايل منحصر نشده بلكه 
فصل گرمــا احتمال بروز برخــى بيمارى ها از 

جمله سالك و گال را نيز افزايش مى دهد.
وى با اشــاره به جمــع آورى 1500 كانكس و 
چادر در ســطح معابر شهر ســرپل ذهاب ادامه 
داد: نياز است ساماندهى بيشترى در اين زمينه 

صورت گيرد تا معضل ترافيك برطرف شود.
 فرماندار ســرپل ذهاب با اشــاره بــه اعتراض 
بسيارى از زلزله زدگان نسبت به نداشتن امهال 
برخى وام ها نيز گفت: بســيارى نسبت به روند 
مهلت وام ها معترض هستند كه امهال وام آن ها 

انجام نمى شود.
وى همچنين با اشاره به بيكارى باالى شهرستان 
سرپل ذهاب اذعان كرد: رونق بازارچه هاى مرزى 
مى تواند زمينه اشتغال 2000 كوله بر بيكار شده 

را فراهم كند. 

 بالتكليفى سكونت گاه هاى عشايرى 
فرماندار گيالن غرب نيز با اشــاره به اينكه براى 

پرداخــت كمك هــاى بالعوض 
شــهرى و روســتايى اقدامــى 
انجام نشــده اســت، اظهار كرد: 
اكنون  عشايرى  سكونت گاه هاى 
در بالتكليفى قرار دارند و اقدامى 

براى آن ها انجام نشده است.
كوروش محموديان با بيان اينكه 
براى واحدهايى كه وكالت دارند 
هنوز تصميم گيرى نشــده است، 
عنــوان كــرد: خدمــات اجراى 
عمليات آواربردارى به جاى ستاد 
توسط خود اهالى انجام و گاهى 
يك ميليــون و 200 هزار تومان 

دريافت مى شود.

 شوك اقتصادى 
فرمانــدار جوانرود نيز از وقوع اين زلزله به عنوان 
شــوك اقتصادى يــاد و بيان كــرد: زلزله يك 
شــوك اقتصادى براى 3000  واحد تجارى در 
بازارچه جوانرود بود لذا تعداد مسافران را به طرز 
چشــمگيرى كاهش يافــت.آرش لهونى با بيان 
اينكه زلزله عالوه بر تخريب منازل مســكونى بر 
تجارت و ورود گردشگران به شهرستان جوانرود 
نيز تأثير گذاشــته اســت، ادامــه مى دهد: اين 
موضوع تأثير سويى بر رونق اقتصادى اين منطقه 
و معيشــت خانواده و كســبه داشته است.وى با 
اشــاره به تعطيلى مرزهاى كوله برى و همچنين 
اين موضوع كه بازارچه جوانرود به ركود كشيده 
شده است، ادامه داد: بعد از زلزله شرايط در حال 
بازگشت به حالت عادى بود كه تعطيلى مرزهاى 

كوله برى ركود دوباره اى را در بازار ايجاد كرد.

 خدمات شهردارى كافى نيست
نماينــده مردم قصرشــيرين، ســرپل ذهاب و 
گيالن غــرب نيــز بــا بيان 
براى  بســيارى  تالش  اينكه 
به زلزله زدگان  ارائه خدمات 
شده اســت، اما اين خدمات 
اظهار  و  عنــوان  ناكافــى  را 
كــرد: خدمات شــهردارى و 
فرمانــدارى كافى نيســت و 
موانع  و  كانكس هــا  وضعيت 

بايد سريع تر مشخص شود.
فرهــاد تجــرى با اشــاره به 
آزار دهنده در ســر  ترافيك 
نارضايتى  ابــراز  و  پل ذهاب 
بســيارى از شهروندان از اين 
موضــوع ادامه داد: گذشــته 
از مشــكالت بهداشــتى و يا 
ترافيك مشــكالت ديگرى از 
جمله تسهيالت به نارضايتى مردم حادثه ديده 
افزوده اســت. وى اذعان كرد: در حوزه مناطق 
زلزله زده امهال وام ها به عنوان يك معضل براى 

مردم آزاردهنده است.
وى با بيان اينكه رويه شفافى براى امهال وام ها 
تعريف نشده است، ادامه داد: روند بازسازى در 
مناطق زلزلــه زده با ســرعت كنونى وعده هاى 

داده شده درباره زمان اتمام را محقق نمى كند.
وى با اشــاره بــه اينكه تعدادى از روســتاهاى 
زلزله زده براى بازســازى بالتكليف هســتند و 
ميراث فرهنگى مانع از شــروع كار مى شــود، 
خاطرنشــان كرد: مشكالت بهداشتى و وضعيت 
نامطلــوب كانكس ها و چادرهــا در محيط هاى 
عمومــى از ديگــر مشــكالت ايــن مناطــق 

است.

آخرين پيشرفت هاى حاصله 
در همين راســتا رئيس ســتاد بازسازى مناطق 
زلزله زده كرمانشــاه از پايان آواربردارى 4400 
واحد مســكونى تخريبى ناشى از زلزله 7,3 دهم 
ريشترى 21 آبان سال 96 در سرپل ذهاب خبر 
داد و گفت: هم اكنون زمينه ساخت و ساز در اين 

مناطق فراهم شده است.
رضا خواجه اى افزود: در جريان زلزله سال گذشته 
هفت هزار واحد مســكونى در شهر سرپل ذهاب 
تخريب و 9900 واحد تعميرى نيز ارزيابى شده 
اســت. وى با بيــان اينكه بــراى  1100 پالك 
پروانه ســاخت صادر شده اســت، گفت: تاكنون 
4845 واحد احداثى براى دريافت تســهيالت به 
بانك معرفى شــده و 2068 واحد تعميرى نيز با 

بانك هاى عامل قرارداد منعقد كردند.
وى بــا بيان اينكه تاكنون 965 واحد مســكونى 
در مرحلــه پى كنى و 168 واحد مســكونى نيز 
در مرحله فونداسيون است، ادامه داد: از مجموع 
واحدهاى تعميرى در شهر سرپل ذهاب، عمليات 
تعمير 9519 واحد مســكونى آغاز شده و 7700 
واحد مسكونى نيز عمليات تعمير آن ها به پايان 
رســيده اســت. رئيس ستاد بازســازى مناطق 
زلزله زده كرمانشــاه، روند بازسازى شهر سرپل 
ذهاب در يك ماه و نيم گذشته را مطلوب ارزيابى 
كرد و گفت: ساخت واحدهاى مسكونى با تعداد 
پالك هاى مختلف و روند اخذ تســهيالت مدت 
زمان بازسازى شهر را تحت تاثير قرار مى دهد و 
با هدف تسريع در روند ساخت و سازها مردم بايد 

با بنياد مسكن همكارى كنند.
خواجه اى اظهار داشــت: براى واحدهاى احداثى 
400 ميليون ريال تسهيالت و 60 ميليون ريال 
نيز كمك بالعوض در نظر گرفته شــده است كه 
عالوه بر اين، 20 ميليــون ريال در قالب كمك 
بالعوض و 100 ميليون ريال در قالب تسهيالت 

به زلزله زدگان پرداخت خواهد شد.
وى اضافه كرد كه به واحدهاى تعميرى نوع يك 
120 ميليون ريال تسهيالت و 20 ميليون ريال 
كمك بالعوض، واحدهــاى تعميرى نوع 2، 80 
ميليون ريال تسهيالت و 15 ميليون ريال كمك 
بالعوض و براى واحدهاى تعميرى نوع ســه نيز 
60 ميليون ريال تســهيالت و 10 ميليون ريال 

كمك بالعوض پرداخت مى شود.
زميــن لــرزه 7,3 ريشــترى 21 آبــان در 11 
كيلومتــرى بخــش ازگلــه و 32 كيلومتــرى 
شهرســتان سرپل ذهاب در غرب كرمانشاه 620 

كشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشته است. 
اين زلزله به 10 شهرســتان و 1930 روســتاى 
اســتان كرمانشاه خســارت وارد كرد و براساس 
ارزيابى بنياد مسكن انقالب اسالمى بيش از 100 
هزار واحد مسكونى شــهرى و روستايى آسيب 

كلى و جزئى ديده اند.

 با حضور 12 استان معين

آوار بردارى مشكالت در مناطق زلزله زده  ادامه دارد
��ر��ر
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همدان به راه آهن زنجان - تبريز مى رسد
طى 5 سال گذشته 

13 هكتار از جنگل هاى 
لرستان محو شد

....... صفحه2

يك نماينده مجلس:

....... همين صفحه

1397«سال رياضت» 
خراسان رضوى 

در تأمين آب

قدس: قاچاق چوب در جنگل هاى لرســتان و تبديل آن به 
زغال يكى از مشكالت ديرينه مناطق سبز اين استان است كه 
متأسفانه در مسير اين تجارت سياه نه تنها ثروت ملى از بين 
رفته، بلكه عواقبى جبران ناپذير براى اين استان و آيندگان بر 
جاى خواهد گذاشــت. حمله تعدادى از قاچاقچيان چوب كه 
در آخرين روز هفته موجب زخمى شدن يكى از محيط بانان 

لرستانى شد...

ايرنا: استاندار خراسان رضوى گفت: سال سختى را براى تأمين 
آب پيــش رو داريم و تنها با صرفه جويى مردم در بخش هاى 
مختلف خانگى، صنعتى، كشاورزى و خدماتى مى توان اين سال 

را بدون مشكل سپرى كرد... 

حاشيه هايى 
پر رنگ تر از متن 

63 درصد مردم 
چابهار در حاشيه 

قرار دارند
قدس: وقتى سخن از تنها بندر اقيانوسى ايران به ميان 
مى آيد و نام چابهار بر زبان جارى مى شــود، ناخودآگاه 
ســرزمينى صنعتى و پيشــرفته و با ســاز و كارهاى 
مهندسى و تجارت به ذهن متبادر مى شود، اما واقعيت 
اين است كه اين شهر تنها نام «بندر اقيانوسى» را يدك 
كشيده و امكانات رفاهى، خدماتى و درمانى آن در حد 
و اندازه اين رسم و آوازه نيست. بندر اقيانوسى بهانه اى 
است تا بسيارى از افراد جوياى كار به اميد يافتن شغل 
به بندر چابهار ســفر كنند و از طرفى به عقيده افراد 
ساكن در محالت قديمى اين شهر بندرى كه از ساليان 
دور در اين منطقه زندگــى مى كردند، حال با رنگ و 
لعاب گرفتن منطقه آزاد چهره اين حاشيه ها پررنگ تر 

شده است...
.......صفحه 2 

.......صفحه 4

خدمات 
اجراى عمليات 
آواربردارى به 

جاى ستاد توسط 
خود اهالى انجام و 

گاهى يك ميليون 
و 200 هزار تومان 

دريافت مى شود

بــرش



  احتمال آبگرفتگى و وقوع سيل در البرز

مهر: هواشناســى اســتان البرز با توجه به ورود ســامانه 
بارشــى به اســتان براى ارتفاعات بارش برف و احتمال 

آبگرفتگى معابر عمومى در شهر را پيش بينى كرد.
منصور رحمانيان با اشاره به وضعيت جوى استان، از ورود 
تدريجى سامانه بارشى و فعاليت موج ناپايدار و كم دامنه 
در سطوح ميانى در منطقه البرز مركزى خبر داد و گفت:  
فعاليت اين موج ناپايدار از اواســط روز شــنبه در منطقه 

البرز مركزى آغاز و تا پايان روز دوشنبه ادامه مى يابد.
وى رگبار شــديد باران، رعدوبرق، بارش پراكنده تگرگ، 
وزش باد شــديد و لحظه اى را از پــى آمدهاى اين موج 
ناپايــدار اعالم كرد و افزود: بارش ها در ارتفاعات به صورت 

برف خواهد بود.
رحمانيان ادامه داد: آبگرفتگى معابر و ســيالبى شــدن 
رودخانه ها و مسيل هاى فصلى، ريزش سنگ در دامنه هاى 

پرشيب كوهستانى مورد انتظار است.
مديركل هواشناسى استان البرز با اشاره به وضعيت جوى 
استان به شــهروندان توصيه كرد كه در هنگام رعدوبرق 
در مكان هاى مرتفــع و زير درختان پناه نگيرند، از تپه ها 
و ســيم برق هوايى، لوله ها و فنس هاى فلزى و پهنه هاى 

آبى فاصله بگيرند.
وى همچنين از كشــاورزان خواســت تا به منظور كاهش 
خسارت ناشــى از يخبندان، تمهيدات الزم را در راستاى 

بيمه محصوالت بينديشند.

  باغ تاريخى «ملك» شهررى 
در حال ويرانى است

ايرنا: رئيس كميته ميراث فرهنگى شوراى اسالمى شهر 
تهران گفت: بــاغ تاريخى «ملك» شهرســتان رى كه به 
عنوان اثر ارزشــمند در ميراث ملى كشــور ثبت شده، به 

سبب بى توجهى در حال ويرانى و نابودى است.
حســن خليل آبادى افزود: بى توجهــى به مجموعه اين 
بــاغ تاريخى و همچنيــن ســاختمان هاى داراى ارزش 
ميراث فرهنگى موجود در آن به طور قطع منجر به نابودى 

و تخريب كامل اين مجموعه خواهد شد.
وى اظهــار كرد: دو بناى قديمــى موجود در باغ ملك به 
ســبب ارزش تاريخى و فرهنگى، گوياى بخشى از تاريخ 

معاصر تهران و رى است.
خليــل آبادى با اشــاره بــه اينكه بــاغ در مالكيت بنياد 
مســتضعفان است، تأكيد كرد: ســازمان ميراث فرهنگى 
بايد پيگير موضوع حفظ و نگهدارى اين مجموعه باشــد 
و با شتاب براى حل اين مشــكل و پيشگيرى از تخريب 
بيشتر باغ تاريخى ملك با بنياد مستضعفان مذاكره كند.

مجموعــه بــاغ تاريخــى ملــك در ضلع جنوبــى حرم 
عبدالعظيم حسنى(ع) شهررى قرار دارد.

ايــن بناى تاريخى مربوط به دوره قاجار در ســال 1382 
با عنوان خانه باغ ملك در فهرســت ميراث ملى كشــور 

ثبت شده است.

  تكميل سالن هاى 6 هزار نفرى 
در كشور در اولويت است

قزوين: مديرعامل شــركت ســاخت و نگهدارى اماكن 
ورزشى كشور گفت: تكميل سالن هاى ورزشى سرپوشيده 
6000 نفــرى در اولويت برنامه هاى عمرانى وزارت ورزش 

قرار دارد.
حسن كريمى درجلسه با اســتاندار قزوين يادآورشد: در 
بازديدى كه از پروژه هاى ورزشــى اســتان قزوين صورت 
گرفت به نظر مى رسد، ســالن ورزشى سرپوشيده 6000 
نفرى به دليل مشكالت پيمانكارى و مسائل فنى كه دارد 

امسال نمى تواند تكميل شده و به بهره بردارى برسد.
وى ادامه داد: با همه محدوديت هاى مالى مبلغ 8 ميليارد 
تومان اعتبار براى تكميل اين طرح تأمين خواهيم كرد تا 

كارها تسريع شود.
كريمى با اشاره به بازديد خود از ورزشگاه 15 هزار نفرى قزوين 
هم گفت: اين ورزشگاه اشكاالت زيادى دارد كه بايد برطرف 
شــود و در اين زمينه نيز اعتبارى پيش بينى خواهيم كرد تا 
اين اســتاديوم به اداره ورزش استان واگذار شود تا مسئوليت 

نگهدارى و بهره بردارى به طور كامل با قزوين باشد.
وى درخصوص ورزشــگاه شهيد رجايى هم اظهار داشت: 
اين ورزشــگاه موقعيت تجارى مناسبى دارد و با پيشنهاد 
مسئوالن استان نسبت به تغيير كاربرى و هزينه كرد آن 
در فعاليت هاى ورزشــى موافقيم تا نيازهاى ادارى ورزش 

قزوين هم برطرف شود.

غالمرضا صديق اورعى درباره حاشيه پر رنگ چابهار معتقد است

منشأ اغلب سكونت گاه هاى غير رسمى مهاجرت است
��ر

قدس   وقتى سخن از تنها بندر اقيانوسى 
ايــران به ميان مى آيد و نــام چابهار بر زبان 
جارى مى شود، ناخودآگاه سرزمينى صنعتى 
و پيشــرفته و با ســاز و كارهاى مهندسى 
و تجــارت بــه ذهن متبــادر مى شــود، اما 
واقعيــت اين اســت كه اين شــهر تنها نام 
«بندر اقيانوســى» را يدك كشيده و امكانات 
رفاهى، خدماتى و درمانى آن در حد و اندازه 

اين رسم و آوازه نيست.
بندر اقيانوسى بهانه اى اســت تا بسيارى از 
افراد جوياى كار به اميد يافتن شغل به بندر 
چابهار ســفر كنند و از طرفى به عقيده افراد 
ســاكن در محالت قديمى اين شهر بندرى 
كه از ســاليان دور در ايــن منطقه زندگى 
مى كردند، حال با رنگ و لعاب گرفتن منطقه 
آزاد چهره اين حاشيه ها پررنگ تر شده است.

 مشكالت جدى 
فرماندار شهرســتان ويژه چابهار در اين باره 
اظهار مى كند: به دليل عمق زياد محروميت، 
هنوز از نظر زيرســاخت ها و امكانات رفاهى، 
مناطقى مانند چابهار با مشــكالت جدى رو 

به رو هستند.
احمدعلى موهبتــى مى افزايد: توجه ويژه به 
كاهش محروميت ها و رساندن شاخص هاى 
انسانى و توسعه اى شهرستان چابهار ضرورى 
اســت و كاهش مشكالت حاشــيه نشينى، 
استاندارد سازى فضاى آموزشى، رفع بى آبى، 
توجــه به بهداشــت و درمان، عــزم جدى 

مسئوالن كشورى را مى طلبد.

 چابهار در حاشيه
وى با بيان اينكه 63 درصد جمعيت شهرى 
چابهار يعنى بيش از 50 هزار نفر در مناطق 
حاشيه نشــينى زندگى مى كنند و بدترين 
وضع زندگى را بدون برق، فضاى آموزشى و 
آب دارند، ادامه مى دهد: چابهار بدترين وضع 
بهداشتى را در سال هاى گذشته داشته است؛ 
به طورى كه بيشترين مرگ مادران باردار از 

چابهار بوده است.

 مشكالت آموزشى
وى اذعان مى كند: آموزش و پرورش چابهار 
از نظر نيروى انســانى با مشــكالت جدى و 
كمبود حدود 900 معلم روبه روســت و هر 
معلم در كالس به طور متوســط آموزش و 

تربيت 38 دانش آموز را برعهده دارد.
وى بيــان مى كنــد: مــدارس و معلمــان 
در شهرســتان چابهــار دو نوبته هســتند 
و كالس هــاى درس نيــز دچار مشــكالت 
جدى ميز و نيمكت، امكانات سرمايشــى و 

گرمايشى است و هنوز در برخى كالس ها از 
هوشمندسازى خبرى نيست.

وى ادامه مى دهد: در چابهار شــاخص هاى 
فضاى آموزشــى به ازاى هر دانش آموز 48 
ســانتيمترمربع اســت كه در كشور بدترين 

وضع آموزشى را دارد.

 كمبود آب 
فرماندار چابهار مى گويد: با وجود همجوارى 

با آب هاى اقيانوسى، روزانه 
15 ليتر آب بــا تانكرهاى 
آبرسانى ســيار در مناطق 
روســتايى بــراى هــر نفر 
توزيع مى شــود كه اين امر 
خيلى دردنــاك و غيرقابل 

باور است.
مى كند:  بيــان  موهبتــى 
مشكالت و معضالت چابهار 
با تمام نقاط كشور متفاوت 
است و از نظر شاخص هاى 
زيربنايى  امكانات  و  توسعه 

در بدترين وضع است.

 مهاجرت به اميد اشتغال
عضو پژوهشكده گردشگرى جهاد دانشگاهى 
مشهد و مســئول طرح ملى توانمند سازى 
ســكونت گاه هاى غيــر رســمى چابهار در 
خصوص مطالعات انجام شده در شهر بندرى 
توضيح مى دهد: منشأ اغلب سكونت گاه هاى 

غيررســمى، مهاجرت است. البته تعدادى از 
ســاكنين مناطق غيررسمى كسانى هستند 
كه در گذشته در شهر زندگى مى كردند، اما 
به دليل فقر، چاره اى جز مهاجرت به مناطق 

حاشيه نداشته اند.
غالمرضا صديــق اورعى با اشــاره به ايجاد 
منطقه آزاد و ســپس توسعه اسكله، بارانداز 
و صنايع فوالد مى افزايد: اين موارد در ذهن 
افرادى كه از اين اقدام ها مطلع مى شدند، اين 
ايده را به وجــود مى آورده 
كه آن ها مى توانند براى كار 
ِبهتر به اين مناطق مهاجرت 
كنند؛ بنابرايــن 30 درصد 
غير  چابهــار  جمعيــت  از 
بومى اســت و اين جمعيت 
غير بومى در مناطق رسمى 
و نه در حاشيه شهر ساكن 

هستند.
وى عنــوان مى كند: با اين 
وجود هيچ يــك از بوميان 
در بســيارى از شهرك هاى 
صنعتى و شــهرك خدمات 
كارگاه  چابهــار  در  فنــى 
و مغــازه ندارند و همه از روســتاهاى ديگر 
آمده اند، يعنى اگر سرمايه گذارى باعث شده 
يك زمينه براى كار پيدا شود، آن زمينه كار 

را هم غيربوميان تصرف كرده اند.
وى يــادآور مى شــود: يكــى از جنبه هاى 
ســرمايه گذارى هايى كه دولت با خارجى ها 

در چابهــار آغــاز كرده، جنبه گردشــگرى 
اســت. هنگامى كه در يك منطقه اين تعداد 
حاشيه نشين زندگى مى كنند، اين موضوع در 

برابر خارجى ها جلوه خوبى ندارد.

 حاشيه هاى سيستان و بلوچستان
 مديركل راه و شهرسازى سيستان و بلوچستان 
جمعيت ساكن در حاشيه شــهرهاى استان 
را 441 هــزار و625 نفــر عنــوان مى كند و 
مى گويد: حاشيه نشين ها 41 درصد جمعيت 

سيستان وبلوچستان را در اختيار دارند.
 مســعود مالكى بيان مى كند: زاهدان با 258 
هزار و 780 نفر جمعيت حاشــيه نشــينى 
اســتان يعنى 44 درصد، زابــل 45 درصد، 
چابهار 50، كنارك 45 و ايرانشهر 23 درصد 

حاشيه نشينى را در خود جاى داده است.
وى نبود شــغل پايــدار و مهــارت، وجود 
مشاغل كاذب، ساخت و سازهاى غيرمجاز، 
افزايــش  اســتانداردها،  نشــدن  رعايــت 
بى ســوادى و انگيزه نداشتن مسئوالن براى 
ارائه خدمات شــهرى در ايــن نقاط، پايين 
بودن سطح بهداشت، نبود سرويس حمل و 
نقل شهرى مناسب و مراكز مهارت آموزى 
و فنــى و حرفه اى، توزيــع آب بى كيفيت، 
كمبود مــدارس بويژه دخترانــه و كمبود 
امكانــات درمانى و ورزشــى، نبــود مراكز 
تــرك اعتياد و تفريحى، كمبود روشــنايى 
و باال رفتن ســرقت ها را از جمله مشكالت 

حاشيه نشين ها عنوان مى كند.

  صندوق پژوهش و فناورى چهارمحال و 
بختيارى افتتاح مى شود

 رئيس پارك علم و فناورى چهارمحال و بختيارى گفت: 
مجوز تأسيس صندوق پژوهش و فناورى براى استان با 
سرمايه 3 ميليارد تومان اخذ شــده كه از اين مبلغ 49 درصد 
مربوط به بخش دولتى و 51 درصد مربوط به بخش خصوصى و 

شركت هاى دانش بنيان است.
اســماعيل پيرعلى افزود: از سال 93 تا كنون 2 ميليارد و 600 
ميليون تومان تسهيالت قرض الحسنه به شركت هاى دانش بنيان 
پرداخت شــده است همچنين حدود 10 هزار و 500 متر مربع 
فضا در اختيار اين شركت ها قرار گرفته است. وى با اشاره به ايجاد 
اشتغال شركت هاى دانش بنيان گفت: ميزان اشتغال ايجاد شده 

توسط شركت هاى دانش بنيان 725 نفر بوده است.

  طرح تحول سالمت موجب 
محروميت زدايى در سيستان و بلوچستان شد

  رئيس دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 
زاهدان گفت: هدف از طرح تحول سالمت كاهش هزينه 
دريافتى از بيماران بوده است كه اجراى اين طرح بخوبى توانسته 
موجب محروميت زدايى در بخش بهداشت و درمان از استان شود. 
سيدمحمد هاشمى شهرى با اشاره بر پراكندگى جغرافيايى استان 
افزود: جمعيــت مردم و پراكندگى جغرافيايى اســتان موجب 
هزينه هاى بسيار زيادى براى خدمات رسانى به شهرها و روستاها 

در حوزه بهداشت و درمان شده است.

  البرز 91هزار نفر بيكار دارد

 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان البرز با اشاره 
به جمعيت بيش از 2 ميليون نفرى اين استان گفت: از 
اين ميزان 775 هزار نفر شاغل بوده و 91 هزار نفر نيز در استان 
بيكار هستند. اسماعيل خليلى اظهار كرد: 866 هزار نفر جمعيت 
فعال اقتصادى در اســتان وجود دارد كه يك درصد افزايش يا 
كاهش نرخ بيكارى معادل 8664 نفر اشــتغال زايى و يا بيكارى 
افراد خواهد بود. وى با اعالم اينكه جمعيت روســتايى اســتان 
199هزار و 559 هزار نفر است، افزود: نسبت جمعيت روستايى 
استان به جمعيت روستايى كل كشور كمتر از يك درصد است.

خليلى تعداد بيكاران روستايى را در استان 5180 نفر برشمرد 
و گفت: سال گذشته، تسهيالت اشتغال روستايى 157ميليارد 
تومان بود و تسهيالت اشتغال زايى در قالب برنامه اشتغال فراگير 

18درصد است كه افزون بر 823 ميليارد تومان مى شود.

  زلزله «كاكى» 3 ميليارد به تأسيسات 
برق خسارت زد

تسنيم: مديــر امور انتقال برق استان بوشــهربا اشاره به وقوع 
زلزله 5/9 ريشــترى در دشتى گفت: اين زلزله 3 ميليارد ريال 
به تأسيســات ايســتگاه هاى برق 400 كيلوولت دشتى و 230 

كيلوولت ميدان آزادى بوشهر خسارت وارد كرد.
غالمرضا حشمتى با اشاره به صدمه ديدن تأسيسات خط انتقال 
برق در دشتى و بوشهر تصريح كرد: وقوع زلزله كاكى به ايستگاه 
برق 400 كيلوولت به 132 كيلوولت دشتى در خورموج خسارت 
وارد كرد. وى با بيان اينكه ترانسفوماتور ايستگاه ياد شده، خسارت 
ديد، گفت: زلزله ياد شــده سبب شكسته شدن برخى قطعات 
ايستگاه برق خورموج شد كه قطعات يدكى آن تأمين شده است.

حشــمتى با بيان اينكه اين شكستگى خللى در برق رسانى در 
منطقه دشتى ايجاد نمى كند، گفت: تعميرات اين ايستگاه برق 
بين يك هفته تا 10 روز طول مى كشد كه با تالش متخصصان 

امور انتقال برق استان بوشهر انجام مى شود.
وى ميزان خسارت وارد شده به ايستگاه برق 400 كيلوولت به 
132 كيلوولت دشتى را 2/5 ميليارد ريال دانست و افزود: زلزله 
5/9 ريشترى كاكى، ســبب وارد شدن ترك ريز به ساختمان 
تأسيسات برق خورموج شد. حشمتى بيان كرد: اين زلزله يك 
ترانس 230 كيلوولت به 66 كيلوولت در ايســتگاه برق ميدان 

آزادى بوشهر را از مدار خارج كرد.

  50 هزار واحد مسكونى به مددجويان 
واگذار مى شود

قم: رئيس كميتــه امداد امام خمينى(ره) گفت: 50 هزار واحد 
مسكن مهر در سراسر كشور به مددجويان زير پوشش اين نهاد 
واگذار مى شــود. پرويز فتاح در آيين جشن ازدواج پايدار 150 
بانوى سرپرست خانوار در قم، افزود: كميته امداد پس از تحويل 
واحدهاى مسكن مهر كه ناتمام باقى مانده و متقاضى ندارد، آن 

را تكميل و در اختيار مددجويان قرار مى دهد.
وى بيان كرد: سال گذشته با اينكه دولت از نظر مالى در تنگنا 

بود، 87 درصد بودجه كميته امداد محقق و تخصيص يافت.
وى گفت: در بودجه امسال 70 هزار ميليارد ريال براى پرداخت 
به مســتمرى بگيران كميته امداد در نظر گرفته شده است كه 

باالترين درصد رشد بودجه نسبت به سال گذشته است.
فتاح ادامه داد: همچنين 14 هزار ميليارد ريال نيز براى اشتغال 
افراد تحت پوشــش كميته امداد كه به صورت قرض الحســنه 

پرداخت خواهد شد، در بودجه امسال لحاظ شده است.
وى خاطرنشان كرد: سال گذشــته مردم خير كشور، 21 هزار 
ميليارد ريال به كميته امداد كمك كردند كه نسبت به سال 95، 

30 درصد رشد داشت.
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قدس قاچاق چوب در جنگل هاى لرستان و تبديل آن 
به زغال يكى از مشكالت ديرينه مناطق سبز اين استان 
است كه متأسفانه در مســير اين تجارت سياه نه تنها 
ثروت ملى از بين رفته، بلكه عواقبى جبران ناپذير براى 

اين استان و آيندگان بر جاى خواهد گذاشت.
حمله تعدادى از قاچاقچيان چوب كه در آخرين روز هفته 
موجب زخمى شــدن يكى از محيط بانان لرستانى شد، 
خود گواه اين مدعاست كه قاچاقچيان براى سودجويى 
از جنگل هاى اين اســتان هيچ ابايــى حتى به قيمت 

زخمى شدن و از بين رفتن جان انسان ديگرى ندارند. 
متأسفانه در استان لرســتان و شهرستان كوهدشت 
گاهى اوقات افراد براى تبديل اراضى جنگلى و مراتع 
به زمين هاى كشاورزى و يا بر اثر اختالف هاى قومى 
و قبيله اى، جنگل ها را به آتش مى كشــند و عده اى 
ديگــر هم كــه از روى ناآگاهى با آتــش زدن كاه و 
كلش باقيمانده در زمين هاى كشــاورزى و يا هنگام 
طبيعت گردى، آتش به جان جنگل هاى اين اســتان 

مى اندازند.
در ايــن ميان هــر چند كه نيرو هاى دولتى ســعى بر 
حفاظت از اين مناطق و اراضى داشــته، اما واقعيت اين 
است كه كمبود نيروى انسانى و تجهيزات و حتى تأمين 
حداقل ها مانند سوخت وسايل نقليه اجازه حراست تمام 

و كمال را نمى دهد.

 ثروتى كه خاكستر شد
بنا بر گفته مديركل ســتاد مديريت بحران لرستان 13 
هزار هكتار از جنگل هاى اين اســتان فقط در طى پنج 

سال گذشته از جغرافياى استان پاك شده است.
رضاآريايــى با بيان اينكــه ســاالنه 2600 هكتار از 
جنگل هــاى اســتان از بين مى رود، اظهــار مى دارد: 
تعــرض حاشيه نشــينان به جنگل ها، زغــال گيرى، 
ســهل انگارى گردشــگران، نزاع هاى طايفه اى و ساير 
دخالت هاى انسانى، موجب از بين رفتن اين سطح از 

جنگل هاى استان شده است.

 آتش بالى جان جنگل 
در همين رابطه مديركل منابــع طبيعى و آبخيزدارى 
لرســتان با اشــاره به اينكه 340 هكتار از جنگل هاى 
لرستان در ســال گذشته دچار آتش سوزى شدند، بيان 
كــرد: از 2 ميليون و 101 هــزار هكتار كل اراضى ملى 
لرستان يك ميليون 217 هزار هكتار جنگل و 884 هزار 

هكتار مرتع است.
شــيرزاد نجفى با تأكيد بر اينكه شهرستان هاى خيلى 
بحرانى به لحاظ تخريب جنگل ها و آتش ســوزى آن ها 
شامل دوره چگنى، كوهدشت، پلدختر و خرم آباد هستند، 
ادامه داد: همچنين شهرستان هاى رومشكان، سلسله و 
دلفان را بايد در طبقه بحرانى و شهرستان هاى اليگودرز، 

دورود، ازنا و بروجرد در دسته نيمه بحرانى ها جاى داد.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى لرســتان در ادامه 
ســخنان خود با اشــاره به آمار حريق ها در جنگل هاى 
لرســتان، بيان داشت: در سال گذشــته 340 هكتار از 

جنگل هاى استان دچار آتش سوزى شد.
نجفى بابيان اينكــه مهم ترين عامل حريق جنگل هاى 
لرستان عامل انسانى است، گفت: متأسفانه در 10 سال 
گذشته 90 درصد حريق هاى صورت گرفته در جنگل ها 

عمدى و مابقى غيرعمدى بوده است.

 نبود امكانات براى مبارزه 
نماينده مردم سلسله و دلفان در مجلس شوراى اسالمى 
با انتقاد از اينكه كمبود امكانات پيشرفته و نيروى انسانى 
براى حفاظت از جنگل ها موجبات تشديد پديده قاچاق 
چوب را در كشور فراهم آورده است، مى گويد: كمبود نيرو 
و تجهيزات پيشرفته موجب شده قاچاقچيان چوب پا را 
از دايره قانون فراتر بگذارند و اقدام به قطع درختان كنند؛ 
بنابراين نياز است سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى 
براى مقابله با قاچاقچيان چوب هر چه سريع تر نسبت به 

رفع كمبود جنگلبان اقدام كند.
على رســتميان با بيان اينكه شهرســتان دلفان براى 
حفاظــت از منابع طبيعى با كمبود شــديد جنگلبان 
مواجه اســت، تصريح كرد: با وجــودى كه بزرگ ترين 
پوشش گياهى درختان بلوط در اين منطقه قرار گرفته، 
ولى متأسفانه اداره منابع طبيعى منطقه براى حفاظت 
از جنــگل و مراتع فقط 10 نيرو در اختيار دارد كه تنها 
پنج نفر از آن ها جنگلبان هستند، در حالى كه با توجه 
به حجم وسيع پوشش گياهى اين منطقه پنج جنگلبان 

جوابگو نيست.

وى از كمبود شــديد جنگلبان در استان لرستان انتقاد 
كرد و افزود: مسئوالن مربوط بايد توجه جدى نسبت به 
رفع اين مشكل داشته و با افزايش نيروى انسانى موجبات 
حفاظت بيشتر از عرصه هاى طبيعى اين استان را فراهم 
نمايند، البته نمايندگان مجلس نيز آمادگى دارند كه در 
راستاى افزايش نيروى انسانى و تأمين تجهيزات مناسب، 

اعتبار الزم را اختصاص دهند.
وى يادآور شد: در حالى كه استفاده غيرمجاز از درختان 
بر اساس قانون جرم اســت، ولى متأسفانه برخى افراد 
سودجو از كمبود نيروى جنگلبان سوء استفاده كرده و 

بخش عمده اى از درختان و مراتع را از بين مى برند.

 كمبود نيروى حفاظتى
مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان لرستان نيز 
با اشاره به اينكه متأســفانه در رابطه با نيروى انسانى و 
محيط بان دچار كمبود شديد هستيم، افزود: 60 درصد 

چارت سازمان محيط زيست لرستان خالى است.
مهرداد فتحى بيرانوند با بيان اينكه اســتان لرستان با 
كمبود شــديد محيط بان براى حفاظت از جنگل ها 
مواجه اســت، ادامه داد: امسال با توجه به بارش هاى 
بسيار و گســترده شدن پوشــش گياهى منطقه در 
رابطه با ايجاد آتش ســوزى در تابستان دچار واهمه 
شــده ايم و اختصاص بالگرد كمك خوبى براى كنترل 

آتش سوزى ها خواهد بود.
 فتحى در ادامه به بحث ريزگردها اشــاره كرده و عنوان 
داشــت: وجود كانون هاى ريزگرد داخلــى و خارجى، 
ناشى از بى رحمى ها و كم لطفى هايى از جمله تخريب 
جنگل ها و فرسايش خاك هاست كه ما در طول زمان به 

طبيعت روا داشته ايم.

طى 5 سال گذشته 

13 هكتار از جنگل هاى لرستان محو شد

توجه ويژه به 
كاهش محروميت ها 

و رساندن 
شاخص هاى 

انسانى و توسعه اى 
شهرستان چابهار 

ضرورى است

بــرش
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ايرنا  استان چهار فصل سمنان با برخوردارى 
از بيش از 1147 اثر تاريخى و جاذبه هاى طبيعى 
كم نظير براى توسعه صنعت گردشگرى، نيازمند 

سرمايه گذارى بخش خصوصى است.
 سمنان با داشتن 600 كيلومتر از مسير تهران 
- مشهد به عنوان يكى از پر ترددترين استان ها 
در محور غرب - شــرق كشور مطرح و بويژه در 
ايام تعطيالت، شــاهد عبور بيش از 15 ميليون 
مسافر است.  وجود چهار فصل طبيعت به صورت 
همزمان از ديگر جاذبه هاى كم نظير اســت به 
طورى كه به عنوان مثال فاصله مناطق بيابانى و 
خشك در جنوب سمنان تا نقاط سردسير شمال 

شهرستان مهديشهر كمتر از 30 دقيقه است. 
به گفته كارشناسان با وجود ظرفيت هاى قابل 
توجه، صنعت گردشــگرى ســمنان از كمبود 
امكانات و فراهم نبودن زيرساخت هاى مناسب 
رنج مى بــرد به طورى كه در شهرســتان هاى 
آرادان، سرخه، مهديشــهر و ميامى هتل براى 
اسكان مسافران وجود ندارد. به گفته مسئوالن 
امر، فقط 40 اقامتگاه بين راهى در استان سمنان 
به مســافران خدمات مى دهــد در حالى كه به 
دليل يكنواختى و كويرى بودن جاده هاى استان 
بيشترين آمار واژگونى خودرو ها در ايام تعطيالت 

در كشور در اين استان اتفاق مى افتد. 
همچنين ســمنان به عنوان مقصد گردشگرى 
در ايران همــواره در اولويت كارى مســئوالن 
دستگاه هاى اجرايى بوده، اما اين استان پهناور 
با دارا بــودن ظرفيت هاى بى نظير و منحصر به 
فرد گردشگرى از توسعه نيافتگى زيرساخت هاى 

اساسى صنعت گردشگرى همواره رنج مى برد. 

 ارتقاى مسير هاى گردشگرى 
مديــركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى ســمنان با بيان اينكه بــه دنبال 
تغيير اســتان از معبر به مقصد هستيم، گفت: 
بخش خصوصى راه نجات و توسعه گردشگرى 
سمنان اســت. محمد جهانشاهى اظهارداشت: 
با توجه به منابع متنوع اســتان در بخش هاى 
تاريخى، طبيعــى و فرهنگى براى تبديل آن ها 
به محصوالت گردشــگرى بايد فرآيندى را طى 
كنيــم كه بخــش عمــده اى از آن تحت تأثير 
سرمايه گذارى هاست و در سال 97 تالش براى 
برنامه ريزى بر اساس حضور سرمايه گذاران بيشتر 
در ايجاد فضاهاى خدماتى، تأسيسات گردشگرى 
و همچنين ارتقاى مســيرهاى گردشگرى در 
دستور كار قرار دارد.  وى خاطرنشان كرد: سهم 

راه آهن در توسعه گردشگرى 
بسيار حائز اهميت است كه 
براى نخســتين بار در كشور 
قطار بومگردى تهران-بيابانك 
در فروردين 97 راه اندازى شد. 
وى ادامــه داد: بــا تكيــه  بر 
حوزه  در  استان  ظرفيت هاى 
بومگردى در كنار جاذبه هاى 
تاريخــى، طبيعى و فرهنگى 
مى توانيم به ســمت توسعه 
گردشگرى با استفاده از خط 
راه آهــن گام برداريــم كه با 

همكارى دفاتر خدمات مسافرتى اين امر مى تواند 
به همه استان توسعه پيدا كند. 

شهرهاى نمونه گردشگرى 
جهانشــاهى بيان كرد: با توجه به عبور ساالنه 
ميليون هــا مســافر از اســتان در ســال 97 
برنامه ريزى هــا بــر مبناى افزايــش ماندگارى 
گردشــگران خواهد بود و برپايى نمايشگاه هاى 
صنايع دستى، ســوغات و اجراى مراسم آيينى 
عالوه بر ايجاد شــور و نشاط اجتماعى سرعت 
گذر از سمنان را كاهش مى دهد. مديركل ميراث 
فرهنگى سمنان با بيان اينكه يكى از مهم ترين 
مقاصد گردشــگرى در استان شهرهاى بسطام 
و مهدى  شــهر اســت، گفت: با توجه به اينكه 
رويكرد ســازمان ميراث فرهنگى، ايجاد مقاصد 

اســت،  گردشــگرى  جديد 
استان با داشتن ظرفيت ها و 
منابع بسيار مى تواند يكى از 
اين مقاصد تعريف شــود كه 
بايد بــا برنامه ريزى هاى الزم 
نمونه  ويژه شــهرهاى  نقش 
گردشگرى بسطام و شهميرزاد 
را تعريف كنيم. جهانشــاهى 
تصريح كرد: يكى از مهم ترين 
حوزه ها و ابزارهايى كه مى تواند 
در بحث توســعه گردشگرى 
مؤثر باشــد، رويدادهاســت. 
بنابراين ميراث معنوى ثبت شــده اســتان در 
فهرست آثار ملى مى تواند به عنوان يك محصول 
فرهنگى گردشگرى قلمداد شود. به گزارش ايرنا، 
دروازه ارگ سمنان، مسجد تاريخانه دامغان، قلعه 
سارو، مجموعه تاريخى بســطام، آرامگاه شيخ 
ابوالحســن خرقانى، مسجد امام، مجموعه قصر 
بهرام گرمسار، بازار آرادان و كاروانسراى ده نمك 
از جمله آثار تاريخى شاخص استان سمنان در 
فهرســت ملى است. استان ســمنان در بخش 
گردشگرى داراى ظرفيت هاى فراوانى است كه 
به اعتقاد كارشناسان امر اين ظرفيت ها آنچنان 

شايسته بهره بردارى نشده است. 

 قصر بهرام گور
قصر تاريخى بهرام گور يكى از اقامتگاه هاى ميان 

راهى دوره صفوى كه در دل كوير مركزى ايران 
در منطقه نمونه گردشــگرى پارك ملى كوير 
گرمسار واقع شــده كه عالوه بر شكوه معمارى 
ايرانى، شب هاى پرستاره آن ساالنه پذيراى شمار 

زيادى از گردشگران داخلى و خارجى است.
اگر مســافر ديار كهن استان سمنان هستيد و 
مى خواهيد خوشه هاى ســتارگان آسمان را از 
نزديك سبد سبد بچينيد، كافى است شبى را در 
اين كاروانسرا اتراق و آن را محقق كنيد تا خاطره 

خوشى در كارنامه عمرتان رقم بخورد.
قصر بهرام يكى از مهم ترين كاروانسراهاى كوير 

مركزى ايران و شاهكار معمارى ايرانى است. 
اين كاروانســرا در ســر راه قديمــى و تاريخى 
كاروانروى كويرى اصفهان، كاشان، خوار(گرمسار) 
و خراسان واقع شده است كه نماى بيرونى اين 
بنــا چهارگوش با دو دروازه شــمالى و جنوبى، 
زيبايى هاى معمارى اين آثار تاريخى را دو چندان 
كرده است.يكى از مزيت هاى سفر به قصر بهرام، 
بازديد از جاده تاريخى سنگفرش و مشاهده دو 
كاروانسراى ديگر در نزديكى اين كاروانسراست. 
قصر بهرام از مركز شــهر گرمسار 65 كيلومتر 
فاصله دارد و راه دسترسى به اين كاروانسرا 55 

كيلومتر شوسه است.
در دوران صفويه، اصفهان مركز حكومت شــاه 
عباس بود، اما به علت اينكه مادر شــاه عباس 
اهل فرح آباد سارى بود، ايجاد يك راه ميان كوير 

فاصله اصفهان و فرح آباد را كوتاه كرد.

��راث ���نگ
 15مركز فرهنگى دفاع مقدس

 در كشور فعال است
بوشهر: جانشين رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس گفت: 15 مركز فرهنگى و گنجينه (موزه) دفاع مقدس 
تاكنون در كشــور راه اندازى شده است. امير سرتيپ دوم ستاد 
محمد فهميده قاسم  زاده در بوشهر افزود: از 15 مركز فعال 10 
مركز اســفند 96 راه اندازى شده است. وى بيان اينكه در دهه 
فجر امسال نيز 6 مركز فرهنگى و موزه دفاع مقدس آغاز به كار 
مى كند، گفت: در همه استان هاى كشور جز بوشهر زمين مورد 
نياز مركز فرهنگى و موزه دفاع مقدس تأمين و عمليات اجرايى 
آن ها آغاز شده است. فهميده قاسم زاده ادامه داد: استان بوشهر 
يكى از هفت استان مرزى كشور با برخوردارى از بيشترين مرز 
با خليج فارس از اســتان هاى مهم و راهبردى كشور است و راه 
اندازى مركز فرهنگى و مــوزه دفاع مقدس آن اهميت فراوانى 
دارد. وى افزود: بنياد حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس 
در اين زمينه آمادگى دارد با حمايت ويژه زمينه ســاخت مركز 

فرهنگى و موزه دفاع مقدس استان بوشهر را فراهم كند.

 زنجان ميزبان 13 كشور
 در جشنواره غذاى اكو مى شود

ايرنا : مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
زنجان گفت: اين استان در قالب جشنواره غذاى كشورهاى اكو 
- جاده ابريشم، از 11 تا 13 ارديبهشت امسال ميزبان 13 كشور 
اســت. يحيى رحمتى افزود: چهارهمين جشنواره بين المللى 
غذاهاى ســنتى كشــورهاى عضو اكو - جاده ابريشم در محل 
دائمى نمايشگاه هاى بين المللى كاسپين زنجان برگزار مى شود. 
وى بــا بيان اينكه تــا زمان برگــزارى اين جشــنواره امكان 
افزايش تعداد كشــورهاى متقاضى شــركت هم وجــود دارد، 
اظهــار كــرد: در كنار اين جشــنواره بــا برپايــى 30 غرفه، 
نمايشــگاه ملى صنايع دســتى مرتبط با غذا نيز داير مى شود. 
مديــركل ميراث فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
اســتان زنجان خاطرنشــان كــرد: تاكنون در اين جشــنواره 
حضــور كشــورهاى چيــن، ژاپــن، گرجســتان، آذربايجان، 
ســوريه،  لبنــان،  تاجيكســتان،  پاكســتان،  افغانســتان، 
فلســطين، بحرين، بلغارســتان و تركيه قطعى شــده است. 
وى تأكيد كرد: جشنواره هاى غذا فرصتى براى تجربه مزه كشورها 

و فرهنگ هاى مختلف در يك مكان و با كمترين هزينه است.

به دليل كمبودهاى زيرساختى

 مسجد جامع «رهنان» توسعه گردشگرى سمنان در گرو سرمايه گذارى بخش خصوصى است
در اصفهان ثبت ملى مى شود 

اصفهان: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: مقرر شد پس از كاوش هاى باستان شناسى 
و بازيابى آثار اصلى مسجد جامع رهنان در اصفهان، اين مجموعه 
تاريخى به ثبت ملى برسد. فريدون الهيارى در بازديد از مسجد 
جامع، بازارچه، زورخانه، حمام تاريخى، قلعه تاريخى و برج هاى 
كبوتر رهنان اظهار داشت: اين منطقه تاريخى از سابقۀ تمدنى 
كهن برخوردار است كه با همراهى و مساعدت شهردارى اصفهان 
در نظر داريم تا محور گردشگرى غرب شهر اصفهان را در منطقه 
تاريخى رهنان ايجاد كنيم. وى بيان كــرد: در بازديد از حمام 
تاريخى رهنان كه با بيش از 1400متر مربع مســاحت، يكى از 
بزرگ ترين حمام هاى تاريخى ايران و مورد استفاده مردم چهار 
محله رهنان در طول تاريخ به شمار رفته، توافق شد تا اين حمام 
تاريخى كه در بين مردم محلى به نام حمام «صلح و دوســتى» 
خوانده مى شــود، پس از پايان طرح هــاى مرمتى آن به عنوان 

نخستين حمام سنتى ويژه گردشگران بازگشايى شود.

 مرمت مدرسه 800 ساله
 «حسن پادشاه» تبريز آغاز شد

تبريز: معاون ميراث فرهنگى مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى آذربايجان شــرقى گفت: با تخصيص 2 
ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار، عمليات مرمت و ساماندهى 
مدرسه مجموعه عظيم و تاريخى «حسن پادشاه» تبريز آغاز شد.

محمد فتحى با اشــاره به وضعيت بســيار نامناسب مجموعه 
تاريخى حسن پادشاه متشــكل از مسجد، مدرسه، غسالخانه، 
ميدان، عمارت هشت بهشت، باغ نصيريه، مجموعه جعفر پاشا، 
دارالمساكين و يك كليسا، افزود: با تالش هاى انجام شده و بنا 
بر نظر كارشناســان، مدرسه اين مجموعه تاريخى كه به لحاظ 
معمارى و ساختمانى دچار آســيب هاى جدى بود، در اولويت 
مرمــت قرار گرفت. وى اظهار كرد: مرمت و ســاماندهى كامل 
مدرســه حداقل به 30 ميليارد ريال اعتبار نيــاز دارد. وى در 
خصوص وضعيت فعلى مدرسه مجموعه تاريخى «حسن پادشاه» 
گفت: ساختمان مدرسه در ضلع غربى از بين رفته است؛ در ضلع 
شــرقى نيز تقريباً طاق ها از بين رفته، اما نوع معمارى آن قابل 
رويت است؛ حجرات بخش شمالى دچار آسيب هاى جدى است، 
اما حجرات بخش جنوبى ســالم ترين قسمت مدرسه مجموعه 
حســن پادشاه است كه رد معمارى آن قابل مشاهده است و با 
مرمت مى توان از خراب شدن و از بين رفتن اين اثر تاريخى بسيار 
مهم در تبريز جلوگيرى كرد. فتحى با بيان اينكه پيمانكار، مرمت 
و ساماندهى حجرات شمالى و جنوبى مدرسه حسن پادشاه را 
شــروع كرده است، يادآور شد: تا يك ماه آينده مى توان اين دو 
بخش از مدرسه را به حالت تثبيت رساند. وى با اشاره به ارزش و 
اهميت تاريخى مجموعه حسن پادشاه تبريز، تصريح كرد: مسجد 
اين مجموعه نيز با اقدام هاى پيشگيرانه تا حدى رفع خطر شده 
است و طبق قواعد مرمت و بازسازى آثار و بناهاى تاريخى، بيش 

از اين نمى شود در مورد آن كارى كرد.
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زباله هاى 
بيمارستانى قبل از 

اينكه دفن شوند 
در محل بيمارستان 

توسط يكسرى 
مواد شيميايى 

بايد گندزدايى يا 
سوزانده شوند

بــرش

سمنان به عنوان 
يكى از پر ترددترين 

استان ها در محور 
غرب - شرق كشور 

مطرح است

بــرش

نيم نگاه

قدس-حديث كريمى رهاسازى پسماندهاى 
عفونى بيمارســتانى در اطراف بيمارســتان راه 
زينب(س) بندر امام خمينى(ره) ماهشهر يكى از 
دغدغه هاى جديد  براى مردم اين شهر شده است. 
در پى انتشــار عكسى از رهاســازى پسماندهاى 
عفونى بيمارســتانى به شــكل غيربهداشــتى و 
غيراصولى در اطراف بيمارســتان راه زينب (س) 
بندر امام خمينى(ره) در فضاى مجازى؛ با توجه 
به اينكه پســماندهاى عفونى عــالوه بر آلودگى 
زيســت محيطى، خطراتى براى ســالمتى مردم 
به شــمار مى آيند، خبرنگار قدس اين موضوع را 

پيگيرى كرده است.

 درخواست نظارت بيشتر
يكــى از بيمــاران بيمارســتان راه زينــب(س) 
شهرســتان بندرامام خمينى(ره) در گفت وگو با 
خبرنگار قدس مى گويد: زمانى كه به بيمارستان 
براى درمان مراجعه كردم، متأســفانه در اطراف 
اين بيمارســتان زباله هاى عفونى مثل ســرنگ، 
ســرم، پالســتيك هاى اتاق عمل و... را ديدم كه 
جاى ســؤال اســت چرا اين زباله هايى كه براى 
محيط زيســت و مردم خطرناك است در خارج 

محيط بيمارستان رها شده است.
اين شــهروند ادامه مى دهد: از مسئوالن بهداشت 
و محيط زيســت درخواست دارم كه اين موضوع 
را پيگيــرى كننــد چون ما براى درمــان به اين 
بيمارســتان مراجعــه مى كنيم نــه اينكه اوضاع 

بيمارى وخيم تر شود.

 شيوع بيمارى
فعــال محيــط زيســت در هميــن خصوص در 
گفت و گو بــا خبرنگار قدس با اشــاره به اينكه 
زباله هاى بيمارستانى قبل از اينكه دفن شوند در 
محل بيمارستان توســط يكسرى مواد شيميايى 
بايــد گندزدايى يا ســوزانده شــوند، بيان كرد: 
بيمارســتان ها به طــور معمول بــراى خود يك 
دســتگاه زباله ســوز دارند كه به صورت متمركز 
در يك مكان خاص و دستگاه ويژه زباله هايشان 

را مى سوزانند.
شــبنم قنواتى ادامــه مى دهــد: روش ديگر نيز 
استفاده از دســتگاه اتوكالو (بى خطرساز) است 
كه زباله ها  را در دماى 160 ســانتيگراد در فشار 
باال در آن قرار مى دهند و با بخار باعث گندزدايى 
مى شــود، زباله قبــل از ورود بــه محيط بيرون 
اتوكالو آن ها از بيــن مى رود مى توان بخوبى اين 

عوامل را از بين ببرد.
او با اشاره به اينكه دما و فشار عواملى  هستند كه 
مى توانند عامل بيمــارى زا را منهدم كنند، ادامه 

مى دهــد: روش ديگر گندزدايى 
شــيميايى كه با استفاده از مواد 
تأثير  را تحت  زباله ها  گندزدايى 
قرار مى دهنــد و البته براى اين 
كه اين مواد شــيميايى بهتر اثر 
 كنند بايد مــواد زباله عفونى را 

خرد كنند.
قنواتــى اظهار مى كنــد: روش 
ديگــر گندزدايى با اســتفاده از 
اشــعه و ديگر اشــعه ها است، 
اين روش مطمئن تر اســت و باز 
هم زباله در اين روش بايد خرد 
شــوند تا تمام عوامل عفونى از 

بين ببرد.
اين فعال محيط زيست با اشاره 
به اينكــه پس از جمــع آورى 

صحيح زباله هــاى عفونى بايد پــس از تصفيه و 
گندزدايى، باقى مانده اين زباله ها را به نحو صحيح 
در محل خاصى دفن كننــد، اضافه مى كند: اين 
محل دفن هم بايد شــرايط خاصى داشته باشد؛ 
مثًال با توجه به رشــد جمعيت حداقل 20 سال و 
حداكثر 40 سال پس از توسعه شهرها و روستاها 
به آن محل ها دسترسى نباشد، همچنين آب هاى 
زيرزمينى را آلوده نكند؛ يعنى تماســى بين اين 

زباله ها و آب هاى زيرزمينى نباشد.

 اقدام هاى دولتى ها 
رئيس مركز بهداشت ماهشهر درباره پسماندهاى 
رهاشده در اين منطقه مى گويد: بعد از انتشار اين 

عكس تماس با مسئول حراست 
راه زينب  بيمارســتان  و رئيس 
(س) گرفته ايم، امــا با توجه به 
اينكه در اين بيمارستان دستگاه 
امكان  دارد،  زباله ســوز وجــود 
بيمارســتان  به  مربــوط  اينكه 
باشــد، خيلى كم است؛ هرچند 
به شــكل قاطعانه كــه پيگيرى 
كرديــم، نمى توانيــم بگوييــم 

مربوط به ما نبودند.
على نورى ادامه مى دهد: رئيس 
(س)  زينــب  راه  بيمارســتان 
بندرامــام خمينــى(ره) طبــق 
بررســى ها مقرر كرد روزانه دو 
را  عفونى  زباله هــاى  كارگر  نفر 
از بخــش اورژانــس به ســمت 
دستگاه اتوكالو (بى خطرساز) ببرند و ما نيز اين 
موضوع را از منظر خود مورد بررسى قرار داديم و 
مشخص شده اين افراد كار خود را انجام داده اند، 
ولى احتمال اينكه يك خطاى انســانى هم زمانى 

رخ داده باشد، هست. 
او اضافــه مى كنــد: بــه همين دليل مقرر شــد 
دوربين هاى مداربســته را هم داخل بيمارستان و 
بيرون از آن افزايش دهيم، اما اين مركز اقدام هاى 
محسوس و غيرمحسوس براى شناسايى و برخورد 
با افــراد خاطى در نظر گرفته در همين خصوص 
نيز بــه مطب ها نامــه نگارى شــده و همچنين 
اقدام هــاى درون ســازمان را بــراى كنترل اين 

مسئله به كار گرفته ايم.

قدس پيگيرى كرد
معدوم سازى زباله هاى بيمارستانى دغدغه شهروندان بندر امام خمينى
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 برگزارى اجتماع عظيم منتظران
 در بيرجند

فارس: مدير بنياد فرهنگى مهدى موعود(عج) خراسان جنوبى 
گفت: اجتماع عظيم «منتظران» ســاعت 9 صبح روز نيمه 
شــعبان در محل ميدان ابوذر بيرجند و با سخنرانى حجت 
االسالم والمســلمين عبادى نماينده ولى فقيه در خراسان 

جنوبى برگزار خواهد شد. 
حجت االسالم  و المسلمين محمدرضا خوشخو اظهار داشت: 
از پنجم تا 15 ماه شــعبان هر سال به عنوان دهه مهدويت 

نام گذارى شده است.
وى با بيان اينكه هدف از برگزارى جشن هاى دهه مهدويت، 
معطــوف كردن ذهن ها به ســمت مهدويــت و دعاى امام 
زمان(عج) اســت، اظهار كرد: جشن هاى دهه مهدويت بايد 
باشكوه و جهت دار برگزار شود و سخنرانان نيز در حول محور 

مهدويت و انتظار سخنرانى كنند.

 برگزارى اولين جشنواره بازى هاى 
بومى محلى شرق كشور 

سبزوار- خبرنگار قدس: اولين جشنواره بازى هاى بومى 
محلى شرق كشور در شهر ششتمد برگزار مى شود. 

بــه گزارش خبرنگار ما، ظهر پنجشــنبه آيين افتتاحيه اين 
جشنواره با حضور رئيس فدراسيون ورزش روستايى، عشايرى 
و بازى هاى بومى محلى، نماينده مردم ســبزوار در مجلس، 
مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوى و 730 ورزشكار آقا 
و خانم در قالب 35 تيم از 28 شهرستان استان هاى خراسان 
رضوى، شمالى، جنوبى، سيستان و بلوچستان و گلستان در 

سالن شهيد قناعتى شهر ششتمد برگزار شد.
رئيس فدراسيون ورزش روستايى، عشايرى و بازى هاى محلى 
و بومى در اين مراسم گفت: 700 بازى بومى محلى در كشور 
وجــود دارد كه 2400 گزارش و مطالعــه علمى درباره اين 
بازى ها انجام شده است.جعفرى مستند سازى علمى و تهيه 
و تدوين دايره المعارف بازى هاى بومى و محلى را از مهم ترين 

اولويت هاى فدراسيون ورزش هاى روستايى برشمرد. 

 خانه احزاب خراسان شمالى گشايش يافت
 بجنورد: خانه احزاب خراسان شمالى طى مراسمى با حضور 

رئيس خانه احزاب كشور، فعاليت خود را آغاز كرد.
استاندار خراسان شــمالى در اين آيين و در جمع مسئوالن 
دفترهــاى احــزاب فعال در اين اســتان گفــت: راه اندازى 
خانه احزاب به وفاق و همدلى بيشــتر گروه هاى سياســى و 

احزاب كمك مى كند.
محمدرضا صالحى خطاب به نمايندگان احزاب با بيان اينكه 
بايد با نقدها و مخالفت هاى خود شرايط رشد بيش از پيش 
اســتان را فراهم كنيد، از آنان خواســت وظيفــه خود را در 

ساختن جامعه اى آباد، آزاد و سربلند به خوبى ادا كنند.
وى با قدردانى از شوراى اسالمى شهر و شهردارى بجنورد در 
فراهم ســاختن امكان استقرار خانه احزاب استان، كليد اين 
مركز را به رئيس خانه احزاب كشور سپرد تا به شوراى اجرايى 
خانه احزاب خراســان شمالى تقديم كند.رئيس خانه احزاب 
كشــور نيز از اعضاى شــوراى اجرايى خانه احزاب خراسان 
شمالى خواست خط مشى خود را تقويت وحدت، همدلى و 
افزايش همبستگى ملى قرار دهند و با فعاليت جدى، در راه 

كمك به حل مشكالت جامعه گام بردارند.

 كمبود 350 كالس درس در بيرجند

بيرجند: مدير آموزش و پرورش بيرجند گفت: با پيش بينى 
رشد حدود 3000 نفرى جمعيت در اين شهرستان و اينكه 
ميانگين هر كالس درس 30 نفر در نظر گرفته شــود براى 
سال تحصيلى آينده 100 كالس درس عالوه بر 250 كالس 
درس قبلى كمبود خواهيم داشت. محمدرضا ضيايى، در جمع 
خبرنگاران اضافه كرد: امســال بيستمين جشنواره خيرين 
مدرسه ساز هشتم ارديبهشت ماه در بيرجند برگزار خواهد 
شــد. وى به كمبود فضاهاى آموزشى در شهرستان بيرجند 
اشاره كرد و افزود: در حال حاضر تمام مدارس ابتدايى بيرجند 
جز چند مورد دو نوبته هستند و پيش بينى مى شود با توجه 
به رشد جمعيتى و مهاجرت پذيرى شهرستان بيرجند، براى 
سال تحصيلى آينده شايد برخى از مدارس متوسطه اول نيز 

دو نوبته شود. 

مديركل بهزيستى خراسان جنوبى خبر داد
 اجراى طرح جلوگيرى از اضطراب 

در مهد كودك ها
ايسنا: مديــركل بهزيســتى خراســان جنوبى گفت: طرح 
جلوگيرى از اضطراب در مهد كودك ها در ســال جارى در 
استان اجرا مى شــود. على عرب نژاد، در مراسم گردهمايى 
مسئوالن استانى و كشــورى به مناسبت هفته گراميداشت 
و آگاه سازى اوتيســم، اظهار داشت: نخستين رويكرد جديد 
سال جارى در اداره كل بهزيستى خراسان جنوبى، پيشگيرى از 
شيوع و كاهش معلوليت ها، دادن مشاوره ژنتيكى و غربالگرى 
است. وى ادامه داد: راه اندازى مؤسسات مؤثر مانند مؤسسه 
اوتيسم خاوران در مركز خراسان جنوبى اميد به كمك خيرين 
دارد تا با نگاه خيرخواهانه مؤسسان در راستاى رفع مشكالت 

كودكان اوتيسم گام بهترى بردارند. 

قدس از بازار مشهد گزارش مى دهد

نقش دالر در گرانى مرغ
��ر

گاران با ��رن

فاطمه معتمدى قيمت مــرغ چند روزى 
است در بازار مشهد افزايش يافته است و اين 
در حالى است كه به دليل باال بودن نرخ گوشت 
قرمز بخصوص نوع گوسفندى، مرغ سهم قابل 

توجهى در سبد خريد خانوار قرار دارد.
يك شهروند با انتقاد از گرانى قيمت مرغ گفت: 
هفته گذشته قصد خريد دو عدد مرغ براى يك 
مهمانى كوچك خانوادگى داشــتم، اما وقتى 
قيمت 7950 تومان را از متصدى مرغ فروشى 
شــنيديم از خريد دو عدد مرغ منصرف شدم 
چرا كه با دخل و خرجم سازگار نبود و دست 

خالى برگشتم !
متصدى يك واحد فروش مرغ نيز با اشاره به 
گران شدن اين فرآورده پروتئينى اظهار كرد: 
طى يك هفته اخير، قيمت مرغ افزايش يافته 
است و هر روز 100 تا 200 تومان گران تر شده 

است.
وى با ابراز بــى اطالعى از دليل گرانى قيمت 
مرغ ادامه داد: قيمت در سطح عمده فروشى 
تعيين مى شــود و واحدهاى خرده فروشى در 

اين خصوص نقشى ندارند. 
وى با اشــاره به اينكــه از افزايش قيمت مرغ 
راضى نيستيم، افزود: گرانى قيمت مرغ ميزان 
خريد مردم را كاهش داده است به طورى كه 
اآلن فروش روزانه ما به نصف رســيده است و 

فقط روزانه دو سبد و در حد 25 كيلو است.
وى كه در محدوده يكى از خيابان هاى مطهرى 
فعال است،اضافه كرد: هرچند به طور مشخص 
دليل افزايش قيمت مرغ عنوان نمى شود، ولى 
گفته مى شــود كه گران شدن دالر و نوسانات 
اخير عامل اين گرانى است به طورى كه سبب 
شده قيمت واحدهاى فروش مرغ، نهاده هاى 
دانى را با قيمت باالترى خريدارى كنند كه اين 
مســئله بر روى قيمت تمام شده مرغ اثرگذار 

شده است.

 افزايش قيمت مرغ
مدير تنظيم بازار ســازمان جهاد كشــاورزى 
خراسان رضوى نيز با تأييد افزايش قيمت مرغ 
در بازار مشهد اظهار داشت: بحث افزايش نرخ 
دالر و نوسانات ارز در تغييرات قيمتى مرغ اثر 
گذار اســت. بايد توجه داشت كه حجم قابل 
توجهى از هزينه تمام شــده مرغ و تخم مرغ 
به نهاده هاى دانى بر مى گردد به طورى كه 70 
درصد هزينه تمام شده قيمت مرغ به موضوع 

نهاده هاى دانى مربوط است.
حميد رضا جوادى در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود: از آن جا كــه نهاده هاى دانى از طريق 
واردات تأمين مى شــود، نوسانات اخير حاكم 
بر بازار نرخ ارز و گران شدن دالر در نرخ تمام 

شده مرغ اثرگذار واقع شده است.

 توزيع مرغ منجمد 
وى اضافه كرد: عموماً در چنين شرايطى براى 
شكســتن قيمت و كنترل بازار، مرغ منجمد 

توزيع مى شود.
وى با بيان اينكــه توزيع مرغ منجمد از قبل 
از عيــد آغاز شــده و اكنون نيــز ادامه دارد، 

تصريح كــرد: البته در مقطعى از ايام نوروز به 
دليل كاهش قيمت مرغ گرم واحدهاى صنفى 
فروش مرغ در مشــهد تمايلى براى دريافت و 
فروش مرغ منجمد نداشتند و اكنون با توجه 
به نوسانات قيمت مرغ گرم مى توانند نسبت به 

دريافت مرغ منجمد اقدام كنند.
وى با تأكيد بر اينكه براى توزيع مرغ منجمد 
هيچ محدوديتــى وجود نــدارد و واحدهاى 
صنفى مى توانند نســبت به دريافت آن اقدام 
كنند، گفت: هم اكنــون توزيع مرغ منجمد 

تعاونــى  شــركت هاى  در 
مصرف كارگران و كارمندان 
انجام مى شود و در كنار آن 
واحدهاى صنفى متقاضى نيز 
مى توانند در اين حوزه ورود و 
مرغ منجمد را دريافت كنند 

و به فروش رسانند.
افزايش  اينكــه  با بيان  وى 
قيمت مرغ از هفته گذشته 
شروع شده است، خاطرنشان 
كرد: تا 15 فروردين قيمت 
مرغ گرم در بازار مشهد بين 
6700 تا 6800 بود و اكنون 
با افزايش ايجاد شده به نرخ 
7650 تــا 7700 رســيده 
است.وى در اين خصوص كه 

مرغ در برخى واحدها به نرخ 7950 به فروش 
رسيده اســت، گفت: مبناى قيمت مرغ براى 
مصرف كننده درمراكزى مانند بازار استقالل 
است كه در اين بازارها نيز مرغ چنين قيمتى 

ندارد.
جوادى در اين باره كه اثر گذارى نوســانات و 
افزايــش نرخ دالر در بازه زمانى يك ماه تا 45 
روز است در حالى كه گران شدن نرخ دالر به 
تازگى رخ داده پس چرا مرغ به دليل نهاده هاى 
دانى افزايش يافته است، گفت: دولت واردات 

نهاده هاى دانى را به قيمت ارز دولتى و 4200 
متقبل شده اســت با اين وجود نوسانات نرخ 

دالر در بازار اثر روانى است.
وى سهم بيشــتر گرانى اخير مرغ را متوجه 
اثر روانى افزايش قيمت دالر دانســت و درباره 
تهميداتى در نظر گرفته شده براى مهار قيمت 
مرغ در بازار اظهار داشــت: با توجه به نزديك 
شدن به ماه مبارك رمضان و نيز براى كنترل 
بازار فعلى مرغ برنامه ريزى براى مديريت بازار و 
جلوگيرى از گرانى قيمت مرغ آغاز شده است.

وى با بيان اينكه در اين راستا 
بزودى كميسيون تنظيم بازار 
تشكيل جلســه خواهد داد، 
گفت: بعد از برگــزارى اين 
تصميمات  خروجى  جلسه، 
و اقدام هــاى الزم براى رصد 
بــازار مــرغ و جلوگيرى از 
سوء استفاده هاى احتمالى و 
افزايــش غيرواقعى نرخ مرغ 

اطالع رسانى مى شود.

 نوسانات قيمتى
معــاون نظارت و بازرســى 
ســازمان صنعــت معدن و 
تجارت خراسان رضوى نيز در 
اين زمينه كه آيا گران شدن 
اخير قيمت مرغ با استدالل افزايش قيمت دالر 
و اثر آن بر نهاده هاى دانى قابل پذيرش است 
و يا مصداق گران فروشى است، اظهار داشت: 
قبل از توضيح در اين باره بايد گفت اگر قيمت 
مرغ در طول سال بررسى شود، معلوم مى شود 
كه در پاره اى از زمان قيمت آن نوسان دارد به 
طورى كه تا مرز هفت تا 8000 تومان رسيد 
و در مقابل گاه بــه كمتر از 5000 تومان هم 
رسيده است.على باخرد در گفت و گو با خبرنگار 
ما اضافه كرد:درست است كه قيمت نهاده هاى 

دانى بر نرخ مرغ اثرگذار اســت، اما بايد توجه 
داشــت كه قيمت مرغ بيشتر تابع بازار عرضه 
و تقاضاست. به عبارت ديگر بخشى از قيمت 
تحت تأثير نوسانات ارز و بخشى نيز تابع بازار 

عرضه و تقاضاست.

 نرخ مصوب براى مرغ
وى تصريح كرد: نكته مهم تر اينكه مرغ داراى 
نرخ مصوب اســت كه به عنوان سقف قيمتى 
محسوب مى شود و نبايد مرغ فراتر از اين نرخ 

مصوب به فروش رسد.
وى ســقف قيمتى مرغ را 7800 تومان اعالم 
كــرد و گفت:فــروش مرغ بيــش از اين نرخ 
مصداق گران فروشى است و برخورد مى شود.

وى ادامه داد: نرخ ياد شــده به عنوان مصوبه 
ستاد تنظيم بازار كشور از قبل از نوروز و اواخر 
سال گذشته تعيين شده است كه البته اين نرخ 
براى تمام كشور است. بنابراين فروش مرغ به 
قيمتى باالتر از نرخ مصوب تخلف است و از اين 

بابت بازار مرغ رصد مى شود.
وى در اين باره كه با توجه به اعتقاد ســازمان 
صنعت معدن و تجارت استان مبنى بر اينكه 
كه اثر گذارى نوســانات نــرخ دالر بر قيمت 
كاالهاى وارداتى از جمله نهاده هاى دانى يك 
ماه تا 45 روز است، آيا گرانى اخير قيمت مرغ 
كه گفته مى شود به دليل افزايش اخير قيمت 
دالر اســت، قابل پذيرش است،گفت: سازمان 
صنعت معــدن وتجارت اســتان همچنان بر 
گفته خود معتقد است و هرگونه گرانى متأثر از 
نوسانات نرخ دالر در خصوص كاالهاى وارداتى 
يك ماه تا 45 روز بعد اثرگذار اســت. بنابراين 
قبول داريم كه بخشــى از گرانى مرغ كاذب 
اســت. البته تأكيد مى شود قيمت مرغ نبايد 
بيشتر از نرخ مصوب باشد مگر اينكه بخشنامه 
جديدى از سوى ستاد تنظيم بازار كشور براى 

قيمت مرغ صادر شود.

معاون استاندار خراسان رضوى:
  منسوجات همچنان 

در صدر فهرست كاالهاى قاچاق

تسنيم: معاون سياسى استاندارى خراسان رضوى فهرست 
مهم ترين كاالهاى قاچاق استان را اعالم كرد.

سيدجواد حسينى در كميســيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
خراسان رضوى اظهارداشت: تعداد كل پرونده هاى قاچاق كاال 
و ارز اداره كل گمركات استان 698 پرونده به ارزش كل 112 
ميليارد ريال بوده كه از نظر تعداد پرونده ها نسبت به سال 95، 
29 درصد كاهش داشته، اما از نظر ارزشى 160 درصد افزايش 
داشته كه نشان دهنده افزايش تعداد پرونده هاى قاچاق كالن 

از گمركات استان است.
وى گفت: در سال گذشته، 2278 پرونده شامل 215 پرونده 
خروجــى و 2058 پرونــده ورودى و 16 پرونده ترانزيتى به 
ارزش كل 1601 ميليارد ريال در فرماندهى انتظامى استان 
تشكيل شده كه نسبت به سال 95، از نظر تعداد كل پرونده ها 

پنج درصد و از نظر ارزش 20 درصد افزايش داشته است.
حسينى با بيان اينكه ارزش ريالى كاالهاى ممنوعه مكشوفه 
در سال گذشــته، 128 ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال 
قبل از آن، 41 درصد افزايش داشــته، گفــت: ارزش ريالى 
كاالهاى ممنوعه مكشوفه در ســال گذشته، هفت درصد از 
ارزش كل كشفيات در اين سال است كه نسبت به سال قبل، 
17 درصد افزايش داشته كه نشان دهنده افزايش سهم ريالى 

كاالهاى ممنوعه از كل كاالهاى مكشوفه است.
وى بيان كرد: در كاالهاى هدف مكشوفه در سال 96 از نظر 
ارزشى، منسوجات شامل البسه و پارچه با 295 ميليارد ريال، 
اسباب بازى با 108 ميليارد ريال و لوازم آرايشى و بهداشتى با 
94 ميليارد ريال بيشترين ارزش كشفيات را به خود اختصاص 
داده انــد. پس از آن مصنوعات طال و نقره با 65 ميليارد ريال 
و سيگار با 42 ميليارد ريال بيشترين كشفيات را دارا بوده اند.

 سطح زير كشت جو در خراسان 
شمالى 10 درصد كاهش يافت

ايرنا: مدير امور زراعت ســازمان جهاد كشــاورزى خراسان 
شمالى با اعالم كاهش 10درصدى سطح زير كشت مزارع جو 
استان در سال زراعى جارى نسبت به سال گذشته گفت: هم 
اكنون 40 هزار و 600 هكتار از اراضى به كشت اين محصول 

اختصاص يافته است. 
محمدنقــى كاظميان علت كاهش ســطح زير كشــت اين 
محصول را تأخير در بارندگى و كشت ساير محصوالت عنوان 
و اظهار كرد: پيش بينى مى شــود امسال از كشتزارهاى جو، 
80 هزار تن محصول توليد شود كه 30 هزار تن آن خريدارى 

خواهد شد.
وى افزود: ســال گذشته به دليل ســرما و خسارت فراوان به 
اراضى زراعى، 50 هزار تن محصول جو در اســتان توليد كه 

1900 تن خريدارى شد.
مدير امور زراعت ســازمان جهاد كشاورزى خراسان شمالى 
گفت: بيشترين سطح زير كشت جو در بين شهرستان هاى 
استان متعلق به شيروان با 8300 هكتار و بعد از آن اسفراين 

با 6850 هكتار است. 

استاندار خراسان شمالى تأكيد كرد
 ضرورت كاهش مصرف آب 

در بخش كشاورزى
شيروان: استاندار خراسان شمالى با توجه به خشكسالى هاى 
چند ســال اخير گفت: هرچند ســازگارى با كم آبى وظيفه 
همگان است اما، مصرف آب در بخش كشاورزى استان بايد تا 

سال 1400، 10 درصد كاهش يابد. 
محمد رضا صالحى در نشست با منتخبان شهرستان شيروان با 
بيان اينكه برنامه سازگارى با كم آبى استان در دست اجراست، 
گفــت: با كمك مردم مديريت بهره بــردارى از چاه هاى آب 

كشاورزى را بهينه سازى مى كنيم.
وى گفــت: در بخش هاى اجتماعــى، اقتصادى و حاكميتى 
به دنبال آن هســتيم كه تمامى چاه هاى غيرمجاز را ببنديم 

و 25 درصد صدور مجوزها را در اين زمينه كاهش دهيم.
صالحى افزود: كاهش مصرف آب بدين معنى نيست كه ميزان 
توليد و ســطح زيركشت كاهش يابد بلكه بايد بهره ورى آب 
افزايش يابد.وى گفت: هيچ محدوديتى در ارائه تســهيالت 

بالعوض دولتى براى طرح هاى نوين آبيارى نداريم.
وى همچنين گفت: ورزشگاه 3000 نفره شيروان تا سال آينده 
تكميل و جاده اوغاز به باجگيران در ادامه مســير اسفراين به 

شيروان احداث مى شود.
نماينده مردم شــيروان در مجلس شــوراى اسالمى هم به 
ســرماى چند روز اخير اشاره و تصريح كرد: بايد ستاد بحران 
فعال و از كشــاورزان و باغداران خسارت ديده حمايت شود و 
براى كشاورزانى كه وام دارند در بازپرداخت تسهيالت سخت 

گرفته نشود.
عبدالرضا عزيزى با بيان اينكه كشــاورزان و باغداران از بيمه 
دلسرد شده اند، اظهار داشت: كسانى كه بيمه بودند فقط در 

مواقع خسارت سهم كشاورز پرداخت شده است.
فرماندار شيروان نيز با اشاره به طرح هاى اجرايى سال جارى 
در شيروان گفت: دهكده توريستى و تفريحى به عنوان ايستگاه 

توسعه در روستاى بيگان شيروان احداث خواهد شد.
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ايرنا: اســتاندار خراسان رضوى گفت: سال سختى را براى تأمين آب پيش رو داريم و 
تنها با صرفه جويى مردم در بخش هاى مختلف خانگى، صنعتى، كشاورزى و خدماتى 

مى توان اين سال را بدون مشكل سپرى كرد. 
عليرضا رشيديان، در حاشيه بازديد از تصفيه خانه خين عرب مشهد در جمع خبرنگاران 
افزود: با اينكه در دو هفته اخير بارش هاى خوبى در استان صورت گرفت، اما هنوز 44 
درصد كسرى نسبت به دوره مشابه پارسال در ميزان بارش، روان آب ها و آب هاى پشت 

سدهاى استان وجود دارد.
وى اضافه كرد: اقدام هايى براى مديريت منابع آبى موجود و افزايش بهره ورى آب در 
استان انجام گرفته كه از جمله اين اقدام ها ايجاد تصفيه خانه ها، ارتقاى تصفيه خانه هاى 
موجود و بهره بردارى از پسابى است كه براى فعاليت هاى صنعتى، كشاورزى و آبيارى 

فضاى سبز شهرى تصفيه مى شود.

استاندار خراسان رضوى با تأكيد بر ايجاد شبكه هاى انتقال براى ارسال پساب ها به مزارع 
و مناطق صنعتى و فضاى ســبز شــهرى گفت: انجام اين پروژه با مشكل كمبود اعتبار 
روبه رو شــده و با توجه به اينكه مدت زمان زيادى تا تابستان باقى نمانده، ضرورى است 
ايجاد شبكه انتقال مذكور شتاب گيرد و هر چه سريع تر با تأمين اعتبار الزم آن را اجرا كرد.

رشــيديان اظهار داشت: از ســوى ديگر موضوع تأمين منابع جديد آب يا پيش بينى 
تأمين آب شرب مردم جزو مسائل بسيار مهم و اساسى خراسان رضوى است كه در اين 
زمينه هماهنگى ها و اقدام هاى الزم انجام گرفته، با اين حال در مسئله بازچرخانى آب 
و بهره ورى آن تا مردم كمك نكنند و صرفه جويى را مدنظر قرار ندهند، نمى توان سال 

سخت و خشك آبى كنونى را بخوبى پشت سر گذاشت.
اســتاندار خراسان رضوى با اشــاره به طرح نجات كشف رود گفت: اعتبارات اين طرح 
1600 ميليارد ريال اســت كه تاكنون بخشى از آن تأمين شده، اما در سال هاى اخير 
اعتبارات اين پروژه بسختى به استان تخصيص يافت. با اين حال اجراى طرح مزبور بسيار 
پرهزينه است كه در هيچ جاى دنيا نيز مشابه اجراى اين پروژه بسرعت و سهولت قابل 

انجام نيست، اما با همت همكاران و سازمان هاى مختلف بخشى از اين پروژه اجرا شد.
وى افزود: اجراى بخشى از پروژه نجات كشف رود باعث شد كه سيالب و پساب جارى 
شده ناشى از بارش هاى اخير به جاى رفتن به سمت خانه هاى مردم، به كشف رود ريخته 

شود و اين نتيجه تخليه بخشى از اين رود توسط عوامل اجرايى پروژه بود.
به گزارش ايرنا، رودخانه كشف رود به عنوان شريان حياتى عبورى از شمال شهرستان 
مشهد كه از قوچان آغاز شده و تا سرخس ادامه دارد، در دهه هاى اخير به تدريج توسط 
ســودجويان تصرف شده و رهاسازى غيرقانونى فاضالب خام در آن و همچنين آبيارى 
غيرمجاز اراضى كشاورزى با فاضالب جارى در رودخانه نيز تهديد بزرگى براى بهداشت 

شهر و سالمتى زائران و مجاوران مشهد الرضا به شمار مى آمده است.

1397«سال رياضت» خراسان رضوى در تأمين آب

 در بيرجند

 تا 15 فروردين 
قيمت مرغ گرم 

در بازار مشهد بين 
6700 تا 6800 بود 
و اكنون با افزايش 
ايجاد شده به نرخ 

7650 تا 7700 
رسيده است
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اخبار كوتاه

مشهد: مديركل هماهنگــى امور رفاهى استاندارى خراسان 
رضوى گفــت: خانه مســافر ها جزو مكان هاى غيررســمى 

محسوب مى شوند و بايد مجوزدار شوند. 
مهــدى فروزان اظهار داشــت: براى ســاماندهى اقامتگاه ها 
امسال به ستادهاى اسكان فرهنگيان اين اجازه را نداديم كه 
غير فرهنگى ها را بپذيرند. در مشهد 2500 خانه مسافر داريم 
كه امســال با همكارى ميراث فرهنگى توانستيم حدود 600 
مورد از اين خانه مسافر ها را مجوز دار كنيم و عزم جدى داريم 
تا تمامى اين خانه مسافرها مجوزدار شوند چراكه تا زمانى كه 
مجوز دريافت نشود به عنوان اسكان غيررسمى تلقى خواهند 

شد.مديركل هماهنگى امور رفاهى زائران استاندارى خراسان 
رضوى تصريح كرد: مشهد، هدف بسيارى از سفر ها در كشور 
است و قبله گاه عاشقان اهل بيت(ع) و دوستداران امام هشتم 
(ع) اســت و زائر پذير ترين استان كشور است. همچنين در 
ميان كشور هاى زائر پذير پس از عربستان و عراق در جايگاه 
سوم قرار داريم و تالش مى كنيم تا به سمت رتبه اول حركت 
كنيم، براى تحقق اين موضوع و ارائه هرچه بهتر خدمات، ستاد 
خدمات ســفر استان از سال 92 با 12 كميته فعاليت خود را 
آغاز كرد. وى با اشاره به وجود 6 مرز ورودى به خراسان رضوى 
ابراز كرد: سال گذشته، 31 ميليون نفر به مشهد وارد شدند كه 

نسبت به سال قبل 2/10 درصد افزايش داشتيم.
 مديركل هماهنگى امور رفاهى زائران اســتاندارى خراسان 
رضوى ابراز كرد: در نوروز امســال براى اولين بار عشــاير نيز 
پاى كار آمدند و 23 واحد اقامتى عشــاير در مسير جاده هاى 
منتهى به مشهد ايجاد كردند كه با استقبال بسيار خوبى روبه 

رو شدند.

مديركل هماهنگى امور رفاهى استاندارى خراسان رضوى:
خانه مسافرهاى مشهد بايد مجوزدار شوند
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