
اشتغال پايدار سود ميزبانى همدان 2018 رفع نقاط حادثه خيز سمنان در پيچ كمبود اعتبارات
نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد 66 درصد از تصادفات ناشى از واژگونى خودروهاست

قدس: توسعه صنعت گردشگرى در همدان 
امتيازات مثبتى همچون درآمد و اشــتغال 
پايدار براى اين حوزه انتخابيه را رقم مى زند، 
بنابراين تعيين همدان بــه عنوان پايتخت 
گردشگرى آسيا درسال 2018 موجب توسعه 
صنعت گردشگرى است، اما اين ميزبانى بنا 

بر گفته امير ...

قدس: براســاس آمارهاى پزشــكى قانونى 
در ســال گذشــته قريب به 16 هزار نفر در 
كشــورمان بر اثر تصادفات جان باختند كه 
بيش از 340 هزار نفر در اين حوادث مجروح 
و مصدوم شدند و در اين ميان سمنان يكى از 
استان هاى با بيشترين تلفات جاده اى شناخته 

.......صفحه3شده است... .......همين صفحه

ريه هاى تنفسى شيراز 
سخت نفس مى كشد

ايرنا: هشــدارهاى هــر روزه، به نمايش گذاشــتن 
عكس هاى هوايى براى بيان عمق فاجعه، نامه نگارى 
و هرآنچه نشــانگر فرياد است نتوانسته از ريشه كن 
شــدن درختان باغ ها و از بيــن رفتن باغ هاى غرب 

شيراز جلوگيرى كند!
باغ هاى شــيراز ريه هاى تنفســى و بخشى از هويت 
اين كالنشــهر هســتند كه در طول ساليان گذشته 
از مســاحت آن ها كاســته شــده و با وجود اينكه 
كارشناســان حوزه محيط زيســت همواره بر لزوم 
حفظ باغ هاى انگشت شــمارى كه از گزند تخريب 
و ســوختن مصــون مانده انــد تأكيــد دارنــد، اما 
خبرهاى ناگوار تخريب باغ در اين شــهر، دورنماى 
نگران كننده اى را از آينده ترسيم مى كند، آينده اى 
كه مردم خواهان هواى ســالم و پاك هستند ليكن 

اين خواسته رويايى بيش نخواهد بود. 
اواخر آذر ســال 96 درختان ميوه بلــوار چمران و 
محله منصورآباد شيراز به مساحت ده ها هكتار قطع 
و باغ هــاى اين محدوده نيز تخريب شــد كه مدير 
مربوط شــهردارى شــيراز علت اين كار را كم بارور 
بودن درختان و آفت عنوان كرد، در حالى كه مردم 

محله هاى نام برده، اين اظهارات را نپذيرفتند. 
بعد از گذشت چندين ماه، اداره كل ارتباطات و امور 
بين الملل شهردارى شيراز متنى را با عنوان شفاف 
سازى شهردارى شيراز در خصوص تغيير كاربرى باغ 
فدك و ســاخت هتل و مجتمع تجارى منتشر كرده 
و گفته است كه مجوز تغيير كاربرى و پروانه ساخت 
هتل مورد نظر در زمان شــوراى چهارم و شــهردار 
پيشين شيراز صادر شــده و در دوره جديد فعاليت 
شــهردارى، تا كنون هيچ مجــوزى مبنى بر تغيير 
كاربرى باغ و تبديل آن بــه مراكز تجارى و اقامتى 

صادر نشده است. 
رئيس وقت ســازمان ســيما، منظر و فضاى ســبز 
شهرى شهردارى شيراز چند روز بعد از تخريب اين 
باغ ها گفت:  قطع درختان بــه دليل كاهش بارورى 
درختان ميوه و آفت زدگى آن ها بوده است و بزودى 

درخت هاى ميوه جوان جايگزين آن خواهد شد. 
ســعيد معصومى بيان كرد: متأســفانه در سال هاى 
اخير به سبب كاهش بارندگى و استفاده از روش هاى 
آبيارى ســنتى و كمبود آب، اغلب درختان خشك 
شــده اند و لطمه زيادى به باغ هاى شيراز وارد شده 

است.

ارائه 40 مورد تقاضاى راه اندازى 
منطقه ويژه اقتصادى به مجلس

فارس: رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: 40 
مورد تقاضاى راه اندازى منطقه ويژه اقتصادى از سراسر 
كشور به اين كميسيون ارائه شده كه سال گذشته براى 
كرمان هم ارائه شد و با سرمايه گذارى بخش خصوصى 
هم توافق شده است و اميدواريم هرچه سريع تر نهايى 
شــود.محمدرضا پورابراهيمى به بحــث منطقه ويژه 
اقتصادى شهر كرمان اشــاره كرد و گفت: با پيگيرى 
انجام شده و به دليل ظرفيت هاى خوب استان در اين 
زمينه درخواستى اعالم شد، با توجه به اينكه امكان آن 
از طرف نمايندگان وجود دارد و در حال حاضر حدود 
40 مورد تقاضاى راه انــدازى منطقه ويژه اقتصادى از 
سراسر كشور به كميسيون ارائه شده كه سال گذشته 
براى كرمان هم ارائه شــد و با ســرمايه گذارى بخش 
خصوصى هم توافق شــده و اميدواريم هرچه سريع تر 
نهايى شود.وى تصريح كرد: مكان يابى به اتمام رسيده و 
يكى از توافقاتى كه انجام شد، توافق اوليه دبيرخانه براى 
ايجاد منطقه ويژه اقتصادى كرمان بود كه اخذ كرديم، 
ضمن اينكه در كميسيون هم مصوبات نهايى مى شود 
و اين خبر مى تواند تحــرك جديدى در فعاليت هاى 

اقتصادى در استان و مركز آن داشته باشد.
پورابراهيمى با اشاره به تأكيد بر حل تأمين مالى شركت 
زغال سنگ براى افزايش ظرفيت دو برابرى اشتغال بيان 
كرد: تأمين حدود 100 ميليارد تومان اعتبار از طريق 
منابع بانكى براى خريد تجهيزات جديد و سرمايه گذارى 
در پهنه هاى معدنى زغال ســنگ مــورد موافقت وزير 

اقتصاد قرار گرفته است.
وى با اشاره به بازديد از منطقه زلزله زده شهرستان راور 
و منطقه كوهساران توسط اعضاى كميسيون اقتصادى 
مجلــس اظهار كرد: خوشــبختانه 60 درصــد از كار 
واحدهاى مسكونى به اتمام رسيده و به دليل اهميت 
موضوع و كمك به تاميــن منابع مالى براى كمك به 

زلزله زدگان اين بازديد انجام شد.

ابتالى 20 درصد كودكان 
سيستان و بلوچستان به سوءتغذيه

زاهدان: رئيس دانشــگاه علوم پزشكى زاهدان گفت: 
حدود 20 درصد از كودكان سيســتان و بلوچستان به 

درجاتى از سوءتغذيه مبتال هستند!
دكتر هاشــمى شهرى در مراسم به صدا درآمدن زنگ 
ســالمت در زاهدان اظهار داشت: بيمارى هاى عفونى 
را با واكسيناســيون و تأمين آب سالم كنترل كرديم، 
بيمارى هاى مزمن غير واگير را هم با رفتارهاى ســالم 

مديريت خواهيم كرد.

خبر

مهر: عضو مجمع نمايندگان اســتان كرمانشاه 
در مجلس، بــا بيان اينكه جمعيــت زيادى از 
زلزلــه زدگان كرمانشــاه زير چادر هســتند، از 
سرنوشــت نامعلوم كمك هاى جمع آورى شده 

توسط سلبريتى ها انتقاد كرد.
عبدالرضا مصرى درباره آخرين وضعيت مناطق 
زلزله زده اســتان كرمانشاه با گذشت پنج ماه از 
زمين لرزه 7/5 ريشــترى ســال گذشته، اظهار 
داشــت: هنوز تعداد زيادى از مــردم زير چادر 
زندگى مى كنند، هر چند كارهايى شده است، اما 
مشكل سرويس بهداشتى و حمام هنوز دغدغه 

مردم زلزله زده اين استان است.
وى افــزود: هنوز جمعيت زيــادى زير چادر 
هستند و اين ســؤال همچنان براى ما وجود 
دارد كه چرا با گذشــت حــدود 6 ماه، هنوز 
بايد عده اى از مردم منطقه زير چادر باشــند؟ 
وزارت كشــور و بنياد مسكن هم هيچ  جواب 
روشنى نمى دهند و حداكثر مى گويند اين ها 
مستأجر بوده اند، درحالى كه وضعيت مستأجر 
خيلى اضطرارى تر از مالكان منازل مســكونى 

است.
عضو مجمع نمايندگان اســتان كرمانشــاه در 

مجلس، دربــاره وضعيت آواربــردارى مناطق 
آســيب ديده از زمين لرزه نيــز گفت: در بعضى 
مناطق آواربردارى انجام شده اما در برخى مناطق 
ديگر بخصــوص در گيالن غرب، بــا ما تماس 
مى گيرند و مى گويند كه هنوز براى آواربردارى 
از ما پول مى خواهند و شكايت هم كه مى كنيم، 

به جايى نمى رسد.
مصرى در ادامه اظهار داشــت: مشكل ديگر اين 
است كه كمك هاى زيادى به اسم مردم زلزله زده 
جمع شد، اما از سرنوشت اين كمك ها اطالعى 
نداريم؛ اين كمك ها اعم از كمك هاى مردمى و 

دولتى بوده است.
وى ادامــه داد: بــه عنوان مثــال چهره هاى 
هنرى و ورزشــى و حتى چهره هاى مطرح در 
فضاى مجازى و افراد سياســى بسيارى اعالم 
شماره  حســاب كردند تا براى مردم زلزله زده 
كمــك جمع كنند و مردم هم به اعتبار اين ها 
پول هايــى را به اين حســاب ها ريختند تا به 
مردم آســيب ديده استان كمك شــود. ما از 
اينكه سرنوشــت اين پول ها چه شده، خبرى 
نداريم و نمى بينيم كه براى زلزله زدگان از اين 

پول ها استفاده شده باشد.

زلزله زدگان كرمانشاه هنوز زير چادر هستند

قدس: براســاس آمارهاى پزشكى قانونى در سال 
گذشــته قريب به 16 هزار نفر در كشورمان بر اثر 
تصادفات جان باختنــد كه بيش از 340 هزار نفر 
در اين حوادث مجروح و مصدوم شــدند و در اين 
ميان سمنان يكى از استان هاى با بيشترين تلفات 

جاده اى شناخته شده است.
به دليل تردد ســاالنه بيــش از 15 ميليون نفر از 
جاده هاى ســمنان، يكى از محورهاى پرترافيك 

كشور به شمار مى رود. 
بنا به نظر برخى كارشناســان، گستره جاده هاى 
استان ســمنان به اندازه جاده هاى 6 استان كشور 
اســت.اين استان با 97 هزار و 491 كيلومتر مربع 
به لحاظ وســعت رتبه ششم كشورى را دارد و در 
هر 60 دقيقه حدود 300 تا 400 وســيله نقليه از 
محورهاى اســتان عبور مى كنند كه در زمان اوج 
ســفرها در هر 60 دقيقه به طور متوسط بيش از 
1200 خودرو از محورهاى اســتان سمنان عبور 
مى كنند كه با اين حجم قابل توجه تردد، واژگونى 
خودرو يكى از رويدادهاى تلخ در محورهاى سمنان 
است. با وجود اينكه كارشناسان در غالب تصادفات 
عامل انســانى را به عنــوان مقصر اصلى معرفى و 
قلمداد مى كند اما واقعيت اين است كه اين جاده 
پر رمز و راز نقــاط حادثه خيزى در خود دارد كه 
رانندگان را در مهار وسيله نقليه ناتوان مى سازد و 

جان بسيارى از مسافران را به خطر مى اندازد.
بنا بر آمار رســمى واژگونى خودرو در نقاط حادثه 
خيز، با بيش از 30 درصد، پرشــمارترين سانحه 
منجر به فوت در جاده هاى كشور است كه اين رقم 

در استان سمنان تا 65 درصد هم مى رسد. 

افزايش سوانح رانندگى 
بنا بر گفته فرمانده انتظامى استان سمنان سوانح 
رانندگى در محورهاى ارتباطى اين اســتان در 11 
ماهه ســال گذشته در مقايسه با مدت مشابه 9/8 

درصد افزايش داشت. با وجود اينكه شنيدن خبر 
جان باختن هموطنان ما بسيار ناخوشايند است اما 
سردار روح االمين قاســمى در اين زمينه از جان 
باختن 296 نفر در تصادفات درون و برون  شهرى 

اين استان در سال گذشته خبر مى دهد.
وى در اين خصوص اظهار مى كند: تصادفات منجر 
به فوت در جاده هاى ســمنان در سال گذشته از 

افزايش 13/5 درصدى برخوردار بوده است.
وى آمار تصادف برون و درون شهرى را 7148 فقره 
اعالم مى كنــد و مى افزايد: همچنين تعداد 5168 
نفر سال گذشته در تصادفات درون و برون شهرى 
مجروح شــدند كه اين آمار نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 15/7 افزايش داشت.
فرمانده انتظامى استان سمنان تصريح مى كند: 66 
درصد از تصادفات فوتى در جاده هاى سمنان ناشى 
از واژگونى خودروها و به دليل ســرعت غيرمجاز 

اســت و 65 درصد فوتى  هاى تصادفات در محور 
تهران- مشهد رخ مى دهد. وى يكنواخت و خشك و 
بى روح بودن اين مسير را علت بسيارى از تصادفات 
و عامل انحراف به چپ ماشين هاى سنگين مى داند 
و ادامه مى دهد: 60 درصد از مسير تهران مشهد در 
محدوده سمنان است اما استراحتگاه مناسبى ندارد.

فرمانده انتظامى استان سمنان هم چنين وجود 45 
نقطه حادثه خيز در استان را مزيد بر علت در سوانح 
رانندگى دانسته بيان مى كند: تعداد19 نقطه جزو 
مسيرهاى پر خطر و 24 نقطه داراى تصادفات است 
كه بايد با اصالح هندسى اين نقاط جلوى افزايش 

آمار تصادفات را گرفت. 

نقاط حادثه خيز اعتبار مى خواهد
هر زمان كه صحبت از سوانح و تصادفات مى شود 
ابتدا پاى عامل انســانى به ميــان مى آيد و كمتر 

مســئولى روى نقاط حادثه خيز و تهديد كننده 
امنيت رانندگان تكيه مى كند.

اين در حالى اســت كه بنا بر آمار اعالمى از طرف 
مدير كل راه و ترابرى اســتان سمنان اين استان 
داراى 53 نقطه حادثه خيز است كه ظاهراً اقدامى 
براى رفع آن نشــده و اعتبارى نيز در اين راستا در 

دسترس نيست.
سيدعبدالمجيد نژاد صفوى با بيان اينكه بازسازى 
53 نقطه حادثه خيز محورهاى ارتباطى اســتان 
سمنان با هدف كاهش سوانح رانندگى و واژگونى 
خودروها به بيــش از 300 ميليــارد ريال اعتبار 
نياز دارد، اظهار مى كنــد: البته اقدامات الزم براى 
بازســازى اين مناطق در دستور كار قرار دارد و با 
تخصيص به موقع اعتبارات پيش بينى مى شــود 

تكميل اين طرح تا پايان سال جارى پايان يابد.
وى اصالح هندسى، شــيب شيروانى، اصالح دور، 
ترميم روكش آســفالت، اصالح ورودى و خروجى 
و شانه جاده، اجراى توقفگاه، اجراى تابلوها و عاليم 
هشداردهنده را از جمله اقداماتى عنوان مى كند كه 
در راستاى رفع نقاط حادثه خيز در دستور كار قرار 

گرفته است.
وى خاطرنشان مى كند: تعداد 19 نقطه پرتصادف، 
24 نقطه داراى تصادف و 10 نقطه پيشــنهادى 
پليس راهور ناجا در مجموع بسترهاى اجراى طرح 
اصالح نقاط حادثه خيز در راه هاى استان را فراهم 
مى كند كه اميدواريم در آينده نزديك شاهد رفع 

اين نقاط باشيم. 
وى اظهار مى كند: براى رفع 53 نقطه حادثه خيز 
استان 300 ميليارد ريال هزينه برآورد شده كه بايد 
براى اجراى صد درصدى اين طرح اعتبارات استانى 

اين نهاد هرچه سريع تر تخصيص يابد. 
نژادصفوى ادامه داد: در مرحله نخســت 10 نقطه 
حادثه خيــز تعيين و مجوزهــاى اداره كل ايمنى 
راه ها، راهدارى و حمل و نقل دريافت شده است. 

66 درصد از تصادفات ناشى از واژگونى خودروهاست

رفع نقاط حادثه خيز سمنان در پيچ كمبود اعتبارات 
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سرمايه گذارى در معادن،نسخه شفا بخش اقتصاد كرمان
ايجاد 1/5 ميليون 

شغل جديد با 
جلوگيرى قاچاق كاال

.......صفحه 2

سنگ مشكالت پيش پاى زغال سنگ 

.......صفحه 2 

قدس آخرين وضعيت بزرگترين مجموعه 
تفريحى مشهد را بررسى مى كند

كوهستان پارك شادى 
در چرخ و فلك بالتكليفى

تسنيم: عضو كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: با جلوگيرى جــدى از واردات كاالهاى قاچاق به داخل 
حداقل 1/5 ميليون شغل در كشور ايجاد مى شود.حجت االسالم 
ســيد ناصر موســوى الرگانى با بيان اينكه كمر بســيارى از 
ســرمايه گذاران با واردات بى رويه و قاچاق كاال شكسته شده 

است...

قدس: سرنوشــت «كوهســتان پارك شــادى» در حالى در 
واپسين روزهاى سال گذشــته دوباره با انتشار مزايده فروش 
آن رقم خورد كه امســال هفتمين سال تعطيلى آن را شاهد 
هستيم! به گزارش خبرنگار ما اواخر سال گذشته بار ديگر نام 
«كوهستان پارك شادى مشهد» در نودمين مزايده امالك مازاد 

سيستم بانكى كشور ...

به دليل كمبود آب 
و كاهش مراتع  

خشكسالى عشاير 
هرمزگان را 

كوچ مى دهد
قدس: تعداد 3500 خانوار عشــاير با 500 هزار واحد 
دامى در هرمزگان زندگى مى كنند كه حاصل دسترنج 
اين مردمان سختكوش توليد ساالنه 8640 تن شير و 

2930 تن گوشت قرمز است.
از تعداد 3500 خانوار عشــاير تعداد 2000 خانوار آن 
برون كوچ و يك هزار و 500 خانوار درون كوچ هستند 
كه گذشــته از مشكالت پيش رو حال خشكسالى هاى 
متمادى بر ســفره معيشت آن ها تاثيرات سوء گذاشته 
است. بنا بر گفته مسئوالن خشكسالى 18 ساله حادث 
شــده در اين استان بسيارى از عشاير را مجبور ساخته 
به دليل كاهش مراتــع آن ها نيز تعداد دام هاى خود را 

كاهش دهند.
.......صفحه 2 
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  آمادگى اسپانيا براى ايجاد هتل هاى 
زنجيره اى در كيش

بندرعباس: مديرعامل ســازمان منطقه آزاد كيش از ســفر 
«ادواردو لوپز بوسكتس» سفير پادشاهى اسپانيا به اين جزيره و 
آمادگى بخش خصوصى اسپانيا براى ايجاد هتل هاى زنجيره اى 

در كيش خبر داد. 
در اين ديدار مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در خصوص 
ايجاد زمينه هاى مشــترك براى تبادل گردشــگر و بررســى 
راهكارهاى توسعه روابط اقتصادى و گردشگرى با سفير اسپانيا 
گفت وگو كرد. ايجاد خط پروازى مستقيم بين جزيره كيش و 
اسپانيا از ديگر موارد مطرح شده در ديدار انصارى الرى مديرعامل 

سازمان منطقه آزاد كيش با «ادواردو لوپزبوسكتس» بود.
مديرعامل ســازمان منطقه آزاد كيش با تشريح ظرفيت هاى 
جزيــره كيش در خصــوص تردد گردشــگران خارجى بدون 
ويزا، معافيت هاى مالياتى و گمركى و تســهيالت قانونى براى 
ســرمايه گذاران خارجــى، از آمادگى براى تعامــل نزديك در 
حوزه هاى گردشــگرى و اقتصادى خبــر داد. انصارى الرى در 
اين نشست با اشاره به سابقه درخشان كشور اسپانيا در صنعت 
توريسم، بر لزوم بهره گيرى از تجارب موفق اين كشور با تعامل 

بيشتر دو طرف در زمينه هاى آموزشى تأكيد كرد.

  شاخص ضريب تخت بسترى استان 
كرمان پايين است

كرمان: رئيس دانشگاه علوم پزشكى كرمان با بيان اين مطلب 
كه شاخص ضريب تخت بسترى استان كرمان نسبت به جمعيت 
نســبت به متوسط كشور پايين تر است، گفت: ضريب شاخص 
تخت بسترى متوسط كشــورى 1/6 و در برخى استان ها اين 
شاخص دو تا چهار است، اما اين شاخص در استان كرمان 1/1 و 

در برخى از نقاط استان كرمان 0/6 است.
حميدرضا رشــيدى نژاد زيرساخت هاى استان كرمان را نسبت 
به ساير استان هاى ديگر كمتر دانست و مطرح كرد: روند رشد 
زيرساخت ها در استان كرمان كندتر بوده اما اكنون همت همه 

مسئوالن اين است كه اين عقب ماندگى را جبران كنند.
وى با بيان اين مطلب كه به ازاى هر 5500 نفر به يك داروخانه 
نياز است، تصريح كرد: جمعيت كرمان 6650 نفر است كه 118 
داروخانه وجود دارد كه 10 درصد آن ها شبانه روزى هستند، لذا 
در حال حاضر به سه داروخانه در شهر كرمان نياز داريم كه در 

حال حاضر متقاضى براى آن وجود ندارد.

  كسب رتبه برتر مسابقات نقاشى مصر 
توسط كودك كرمانشاهى

كرمانشاه: مديــركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
استان كرمانشاه از كسب رتبه دوم در مسابقه نقاشى منطقه اى 
2018 سازمان جهانى بهداشت در مصر توسط كودك هنرمند 
كرمانشــاهى خبر داد. مهناز فتاحى افزود: «راستين عظيمى»، 
عضو كانون پرورش فكرى شــماره 7 شهر كرمانشاه، در گروه 
سنى 9-8 سال، توانست رتبه دوم را با موضوع «پوشش همگانى 
سالمت: سالمت براى همه» كســب كند. وى گفت: اين عضو 
هنرمند، برگزيده در مسابقه نقاشى روز جهانى سالمت است كه 
فروردين ماه امسال در دفتر منطقه اى سازمان واقع در قاهره مصر 
برگزار شــد. فتاحى ادامه داد: در ميان شركت كنندگان از 22 
كشور منطقه مديترانه شرقى، 12 اثر از دانش آموزان ايرانى در 
گروه هاى سنى مختلف موفق به كسب رتبه هاى اول تا پنجم در 
اين منطقه شده اند كه جوايز آن ها از طريق دفتر سازمان جهانى 

بهداشت در ايران به وى اهدا مى شود.

  متهم 17 ساله قمارخانه اينترنتى 
دستگير شد

ســمنان: رئيس پليس فتا استان ســمنان از شناسايى و 
دستگيرى مجرم ســايبرى كه به راه اندازى قمارخانه آنالين 
در فضاى مجازى اقدام كرده بود، خبر داد. حســين صادقى 
در تشريح جزئيات خبر دستگيرى اين مجرم سايبرى اظهار 
داشــت: با توجه به مستندات و ادله موجود، شناسايى متهم 
به صورت ويژه، توسط تيم تخصصى اين پليس در دستور كار 
قرار گرفت؛ متهم در اين پرونده با ترفندهاى مختلف، سعى در 
مخفى نگه داشــتن هويت واقعى خود داشت و اين در حالى 
است كه مستندات موجود در اختيار پليس گواه ارتكاب جرم 

توسط شخص موردنظر بود.
وى نحوه دستگيرى اين متهم را اين گونه بيان كرد: با اقدامات 
تخصصى، متهم 17 ساله شناسايى و با هماهنگى مقام قضايى 
در يــك عمليات غافلگيرانه دســتگير شــد و در ادامه روند 
رسيدگى به پرونده، متهم در ابتدا اظهار بى اطالعى از موضوع 
مطروحه كرد و ســعى در گمراه نمودن پليس را داشت كه با 
مشاهده مستندات و ادله موجود به بزه ارتكابى اعتراف و انگيزه 

خود را سرگرمى و تفريح بيان داشت.

در گزارش « منشــأ اغلب سكونتگاه هاى غير رسمى مهاجرت 
است» مورخ شنبه يكم ارديبهشت ماه 97 كلمه «فرماندار سابق  
شهرستان چابهار» به اشتباه «فرماندار چابهار» درج شده بود كه 

بدينوسيله اصالح مى شود.

سنگ مشكالت پيش پاى زغال سنگ 

سرمايه گذارى در معادن، نسخه شفا بخش اقتصاد كرمان
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قدس   اســتان كرمان با برداشت ساالنه 
63 ميليون تن انواع مواد معدنى، وصول 36 
درصد از حقوق دولتى كل كشور و 21 درصد 
اســتخراج مواد معدنى ايران، رتبه اول را به 

لحاظ معدنى به خود داده است.
بنا بر گفته رئيس ســازمان صنعت و معدن 
كرمان اين اســتان بيش از 5/8 ميليارد تن 
ذخاير شناخته شــده قطعى در اختيار دارد 
كــه 83/5 درصد اين ذخاير مربوط به مس، 
آهن، كروميت و زغال سنگ است كه نشان 
مى دهد ظرفيت اســتان بيشتر در كانى هاى 

فلزى است.
با وجود اينكه معادن زغال ســنگ بيشترين 
اشــتغال را به خود اختصاص داده اســت و 
بيــش از نيم قرن گرمابخــش صنعت فوالد 
كشور بوده، اما به دليل توسعه نيافتن و نبود 
سرمايه گذارى و گران تمام شدن محصول، 
اين صنعت باسابقه كشور و استان حال و روز 

خوشى ندارد.
معوق ماندن حقوق كارگران معادن زغال سنگ 
در ســال گذشته و وصول نشــدن مطالبات 
از طرف ذوب آهن اصفهان، تنها بخشــى از 
مشكالت پيش روى زغال سنگ كرمان است 
كه روز هاى پر استرسى را براى مديران صنعت 

و معدن اين استان رقم زده است.

 مشكالت جدى 
رئيس مجمع نماينــدگان كرمان در همين 
رابطه با بيان اينكه زغال سنگ استان كرمان 
را بايد نجــات داد، اظهار مى كنــد: در اين 
بخش فرصت هاى اقتصادى و اشــتغال زايى 
بســيار خوبى وجود دارد، بنابراين بايد توجه 

بيشترى نسبت به آن داشت.
حســين اميرى با تأكيد بر اينكه زغال سنگ 
اســتان كرمان با مشكل جدى روبه رو است، 
ادامه مى دهد: نظر به افزايش قيمت جهانى 
زغال ســنگ، حمايت دولــت از اين بخش 

مى تواند اشتغال زيادى را ايجاد كند.
وى بر تزريق منابع مالى به حوزه زغال سنگ 
تأكيد كرده و يادآور مى شــود: استان كرمان 
در حوزه خشكســالى نيز با مشكالت جدى 
روبه رو شده است و 74 درصد جمعيت استان 
بنابراين  كرمان دچار خشكسالى هســتند؛ 
ســرمايه گذارى در حوزه صنعت و كمك به 
صــادر كنندگان براى رونق اقتصادى بايد به 

صورت جدى در دستور كار قرار گيرد.

 درآمدزايى معادن
رئيــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان كرمان نيز اظهار مى كند: بيش از 5.8 
ميليارد تن ذخاير شناخته شده قطعى استان 
كرمان است و 83/5 درصد اين ذخاير مربوط 
به مس، آهن، كروميت و زغال ســنگ است 

كه نشــان مى دهد ظرفيت 
كانى هاى  در  بيشتر  استان 

فلزى است.
بيان  حســينى نژاد  مهدى 
كرمان  اســتان  مى كنــد: 
بــا برداشــت ســاالنه 63 
ميليــون تــن انــواع مواد 
معدنــى، وصول 36 درصد 
از حقوق دولتى كل كشور 
و 21 درصد استخراج مواد 
معدنى ايــران، رتبه اول را 

به لحاظ معدنى دارد.

 مشكل اكتشاف 
وى يكى از مشــكالت حوزه معادن استان را 
اكتشاف مى خواند و اظهار مى كند: اكتشافات 
قبلى ما مربوط به سال 1971 به بعد بود كه 
عموماً توسط آلمان ها، روس ها و آمريكايى ها 
انجام مى شد كه پس از آن تا ابتداى سال 94 

كار اكتشافى سيستماتيك نداشتيم.
حســينى نژاد تصريح مى كند: براى رفع اين 
مشــكل، پهنه هايى تعريــف كرديم كه 46 
هزار كيلومتر از مســاحت اســتان در قالب 
25 پهنه تعريف و به شركت هاى داراى توان 
فنى و مالى واگذار شــد و اكنون كار در حال 
انجام است و نتايج خوبى داشته ايم و تالش 
مى كنيم بانك اطالعاتــى معدنى در زمينه 

اكتشافات در استان داشته باشيم.

 بازپرداخت با تأخير
وى در ادامه درباره بدهى ذوب آهن اصفهان 

به شــركت زغال ســنگ 
مى گويد:  كرمان  اســتان 
يكى از چالش هاى بزرگ 
ما در حوزه زغال اين است 
كه تك خريدار است و از 
دهه 50 با آغاز استخراج 
زغال در استان نتوانستيم 
خودمــان را از ذوب آهن 
اين  اصفهان جدا كنيم و 
شركت به داليل مختلفى 
همواره نتوانســته حق و 
حقوق زغال ســنگ ما را 
پرداخت بكند و شركت ما 

را با چالش مواجه كرده است.

 هزينه سنگين معدن دارى
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
كرمان درباره مشــكالت معــدن كاران بيان 
مى كند: هزينه هاى مربوط به معدن كارى در 
استان كرمان و كشور ما زياد است و مسئله 
ديگر اين اســت كه بايد به ارزش افزوده در 

حوزه معدن توجه ويژه بكنيم.
وى مى افزايد: بسيارى از معدن كارانى كه در 
اســتان داريم، به دليل كمبود منابع مالى يا 
توان فنى نتوانســته اند زنجيره ارزش افزوده 
را ايجاد و چرخــه را تكميل بكنند و اين از 

چالش هاى استان است.

 در انتظار سرمايه گذارى
مديرعامل شــركت زغال ســنگ كرمان با 
بيان اينكه اكتشافات زغال سنگ در كرمان 

مربــوط به 50 ســال پيش اســت، اظهار 
مى كند: در اين راســتا نياز به هزينه براى 

اكتشافات جديد داريم.
ايــرج فالح بيان مى كند: پــس از واگذارى 
معــادن زغــال ســنگ كرمان بــه بخش 

خصوصى دچار مشكالت عديده اى شدند.
مديرعامل شركت زغال سنگ كرمان اذعان 
مى كند: همچنيــن واگذارى هاى اين حوزه 
در قالب رد ديون دولت به تأمين اجتماعى 
بــه نظر مبناى كارشناســى نداشــته، چرا 
كه واگذارى معادن زغال ســنگ كرمان به 
مجموعه صندوق بازنشســتگى فوالد كشور 
كه متأسفانه خودش در سال هاى واگذارى 
با مشــكالت عديده اى روبه رو بوده، خيلى 

كار مناسبى نبوده است. 
وى تصريح مى كند: طى 50ســال فعاليت 
صنعت زغال در كشــور، نــگاه توليد محور 
نبوده و تنها بر اســاس رويكردى كه اشاره 

شد، به صورت دولتى اداره مى شد. 
فــالح بابيان اينكه برخى از اين معادن قادر 
به پرداخت حقــوق و مزاياى كاركنان خود 
نبــوده و اكثر معادن زغال ســنگ به دليل 
تأخير در پرداخت حقوق و مزايا كاركنان با 
حقوق معوقه چند ماهه آنان روبه رو هستند، 
ابراز مى كند: ادامه اين وضعيت ممكن است 
موجب تعطيلى برخــى از اين معادن و در 
برخى ديگر موجب كاهش ســرمايه گذارى 
و در نتيجه كاهش آماده ســازى و كاهش 

توليد و در نهايت كاهش اشتغال شود. 
وى تأكيد مى كند: نوسازى و احياى صنعت 

زغال سنگ كشور اقدامى ضرورى است.

  ايجاد 1.5 ميليون شغل جديد 
با جلوگيرى  از قاچاق كاال

تسنيم: عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
با جلوگيرى جدى از واردات كاالهاى قاچاق به داخل حداقل 1/5 

ميليون شغل در كشور ايجاد مى شود.
حجت االســالم سيد ناصر موســوى الرگانى با بيان اينكه كمر 
بسيارى از سرمايه گذاران با واردات بى رويه و قاچاق كاال شكسته 
شده است، اظهار داشت: جلوى واردات بى رويه بايد گرفته شود، 
چرا كه رهبر معظم انقالب اين امر را حرام شرعى اعالم كردند، 

اما همچنان واردات كاال در كشور بيداد مى كند.
وى افزود: آمار رشــد اقتصادى كه توسط بانك ها ارائه شده را به 
هيچ عنوان قبول ندارم؛ بعد از برجام هيچ يك از بانك هاى بزرگ 

جهانى حاضر به همكارى با ايران نشده اند.
وى افزود: قاچاق كاال به كشور در حالى انجام مى شود كه ماليات 
و عوارضى براى آن پرداخت نمى شود، بنابراين اين كاالها ارزان تر 

از كاالهاى توليد داخل در بازار عرضه مى شود.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس اظهار داشت: زمانى كه كاالها 
ارزان تر از توليد داخل عرضه شــود، مصــرف كنندگان خريد 
كاالهاى خارجى را ترجيح مى دهند كه همين امر بخش توليدى 

كشور را با مشكل مواجه مى كند.

  توريسم درمانى در يزد توسعه مى يابد

مهر: رئيس پژوهشــكده مناطق خشــك و بيابانى با اشاره 
بــه امكان ســنجى در زمينه احداث باغ گياهــان دارويى در 
شــهرهاى مختلف از جمله يزد گفت: بــا راه اندازى چنين 
مركزى مى توان نســبت به توسعه توريسم درمانى بخصوص 

در استان يزد اقدام كرد.
كاظم كمالى با اشاره به اينكه استان يزد از جمله استان هايى 
اســت كه امكان سنجى در زمينه ايجاد باغ گياهان دارويى و 
مركز طب ســنتى در آن صورت گرفته است،  افزود: اين مهم 
در جلســاتى در دانشــگاه يزد و ديگر مراكز پژوهشى استان 

مورد بررسى قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه اســتان يزد از تنوع گياهان دارويى برخوردار 
اســت، بيان كرد: در برخى مناطق اســتان از جمله دامنه هاى 

شيركوه، تنوع گياهان دارويى منحصر به فرد است.
وى تصريح كرد: در صورت راه اندازى مركز طب سنتى و ايجاد 
باغ گياهان دارويى، ظرفيت هاى گردشگرى در حوزه درمانى نيز 
به خوبى مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ضمن اينكه ايجاد اين 

مركز مى تواند اشتغالزايى خوبى به دنبال داشته باشد.
كمالى خاطرنشــان كرد: به طور قطع، جهانى شــدن يزد نيز 

مى تواند در توسعه اين مركز اثرگذار باشد.

  منشأ گردوغبار ايالم، غرب عراق است

 كارشناس مسئول پيش بينى هواشناسى استان ايالم 
گفت: منشأ گردوغبار كنونى ايالم، توده اى است كه در 

غرب كشور عراق شكل گرفته و به ايالم رسيده است. 
مجتبى ميهن پرست روز شنبه در گفت وگو با قدس آنالين، با 
بيان اينكه از عصر ديروز دو توده گردوغبار در كشور عراق يكى 
در جنوب و يكى در غرب اين كشور شكل گرفته و آسمان ايالم 
را غبارآلود كرده است، اظهارداشت: منشأ اين توده گردوغبارى كه 

هم اكنون هواى ايالم را آلوده كرده، در غرب كشور عراق است.
وى افزود: از روز يكشنبه احتمال بارندگى و افزايش كيفيت هواى 

استان، با ورود سامانه بارشى وجود دارد.

  البرز در تردد نوروزى اول كشور شد

  مدير كل راه و شهرســازى استان البرز گفت: در ايام 
نوروز اين اســتان برخالف ثبت بيشترين ميزان تردد 
جاده اى در كاهش تلفات فوتى رتبه نخست كشور را كسب كرد. 
تقى رضايى با اشاره به اينكه جاده هشتگرد به طالقان 70 درصد 
پيشرفت فيزيكى داشته است، گفت: اين پروژه از 20سال پيش 
شروع به كار كرد. وى با بيان اينكه از محل اعتبارات سفر هيئت 
دولت 35  ميليارد تومان براى پروژه جاده هشــتگرد به طالقان 
تخصيص داده شــده بود، گفت: در ســال گذشــته اين ميزان 
اعتبارات به طور كامل محقق شد و اميدواريم اين پروژه به غيراز 

تونل و با كنارگذر تا پايان سال جارى زير بار ترافيك برود.

��ر

قدس  تعداد 3500 خانوار عشاير با 500 هزار واحد 
دامى در هرمزگان زندگى مى كنند كه حاصل دسترنج 
اين مردمان سختكوش توليد ساالنه 8640 تن شير و 

2930 تن گوشت قرمز است.
از تعــداد 3500 خانوار عشــاير تعداد 2000 خانوار 
آن بــرون كوچ و يك هــزار و 500 خانــوار درون 
كوچ هستند كه گذشــته از مشكالت پيش رو حال 
خشكســالى هاى متمادى بر ســفره معيشت آن ها 

تاثيرات سوء گذاشته است.
بنا بر گفته مسئوالن خشكسالى 18 ساله حادث شده 
در اين استان بســيارى از عشاير را مجبور ساخته به 
دليل كاهش مراتع آن ها نيز تعــداد دام هاى خود را 

كاهش دهند.

 كاهش دام
مدير امور عشاير سازمان جهاد كشاورزى هرمزگان در 
اين زمينه اظهار مى كند: خشكسالى مستمر 18ساله 
خســارت هاى زيادى به عشاير كوچنده و درون كوچ 
اين استان وارد كرده طورى كه هر ساله شاهد كاهش 
تعداد دام ها و درنتيجه فرآورده هاى دامى آنان هستيم.
منوچهر ســاالرى بابيان اينكه عشــاير استان داراى 
800هزارواحد كوچك دامى هستند، تصريح مى كند: 
درطى دو ســال اخير به دليل خشكســالى و قيمت 
نامناســب گوشت توليدى شــاهد كاهش توليد شير 

وگوشت در بين خانوارهاى عشايرى هستيم.
ساالرى حفظ ذخيره ژنتيك دامى، ايجاد امنيت وتوليد 
صنايع دســتى ومواد پروتئينى را از مهم ترين مزاياى 
عشاير برمى شمارد و اظهار مى كند: عشاير نماد واقعى 
اقتصاد مقاومتى مى باشــند به طورى كه اعضاى يك 
خانواده عشاير با كمترين امكانات با همدلى وهمزبانى 

با يكديگر بهترين محصوالت دامى را توليد مى كنند.
وى با اشاره به اين موضوع كه كمبود منابع مالى براى 
خدمات دهى به خانوارهاى عشاير و آبرسانى به آن ها از 
مهم ترين مشكالت عشاير استان است، ادامه مى دهد: 
بر اثر خشكســالى بيش از 80 درصد منابع آبى عشاير 
اين استان شــامل رودخانه ها، چشمه سارها و حتى 

قنات ها خشك شده اند.
وى عنوان مى كند: بررســى هاى صورت گرفته نشان 
مى دهد براى تامين آب شــرب و خريد علوفه مورد 
نياز دام هاى عشاير اين استان نياز به 7 ميليارد ريال 

اعتبار است.

 كوچ زودهنگام
وى مى افزايد: خشكســالى، گرماى غير منتظره و فقر 
مراتع باعث شــده تا حدود نيمى از جمعيت عشــاير 

اين اســتان دو ماه زودتر يعنى نيمه دوم اسفند ماه به 
مناطق ييالقى كوچ كنند.

به گفته مدير امورعشــاير ســازمان جهاد كشاورزى 
هرمزگان اين در حالى است هر ساله عشاير اين استان 

از اول ارديبهشت ماه كوچ خود را آغاز مى كردند.
وى بيان مى كند: در اســتان از تعــداد 3500 خانوار 
عشاير ساليانه 2000 خانوار آن بصورت برون كوچ به 

استان كرمان وهرمزگان قشالق وييالق مى كنند.
منوچهر ساالرى مى افزايد: عشاير برون كوچ از مناطق 
بردسير، بافت وسيرجان استان كرمان به شهرستان هاى 
رودان، حاجى آباد وبخشى از بندرعباس كوچ مى كنند.

 ايجاد ايل راه ها 
ساالرى مى گويد: عشــاير برون كوچ هرساله از اواخر 
نيمه اول آبان ماه به اســتان كــوچ مى كنند وتا اوايل 

نيمه اول فروردين سال آينده در استان حضور دارند.
مدير امور عشايرى سازمان جهاد كشاورزى هرمزگان 
در همين زمينــه از ايجاد ايل راه ها، در كشــور خبر 
مى دهد و اظهار مى كند: نقشــه ايل راه هاى اســتان 
هرمزگان وكرمان در حال مطالعه وبررســى است و با 
ايجاد اين ايل راه ها عشاير از مسير هاى امن براى عبور 

دام خود استفاده خواهند كرد.
ساالرى مى افزايد: پيگيرى ايل راه ها و خدمات رسانى به 
عشاير استان از مهم ترين برنامه هاى سال جارى مى باشد.

 اختصاص تسهيالت
 مدير امور عشاير سازمان جهاد كشاورزى هرمزگان با 
بيان اينكه به منظور حمايت عشــاير زيان ديده ناشى 

از خشكســالى سال گذشــته از محل ماده 10 و 12 
خشكسالى، 900 ميليون تومان تسهيالت براى ايجاد 
اشتغال مناطق عشايرى در اين استان اختصاص يافت، 
ادامه مى دهد: اين ميزان تسهيالت با سود 4 درصد و 
بازپرداخت پنج ساله تا سقف 10 ميليون تومان براى 
طرح هاى پرواربندى گوسفند، خريد دام و تهيه علوفه 

به عشاير پرداخت مى شود.
مدير امور عشاير ســازمان جهاد كشاورزى هرمزگان 
اظهار مى كند: ايجاد اشــتغال، رونق اقتصادى و تامين 
گوشــت و شير مورد نياز اســتان هرمزگان و كشور از 

مهم ترين اهداف پرداخت اين تسهيالت بوده است.

 توليد صنايع دستى
وى، ازصنايع دســتى بــه عنوان يكــى از مهم ترين 
فعاليت هاى خانوارهاى عشــاير اين استان نام برده، 
مى گويد: ســاالنه 212متر انواع صنايع دستى شامل 
قالى، قاليچه، تابلــو فرش، جاجيم، پالس و حصير و 
110متر جوراب، خورجين، كاله و دســتكش توليد 

مى شود.
مديرامورعشاير ســازمان جهاد كشاورزى هرمزگان با 
اشاره به فعاليت هاى عشاير در بخش كشاورزى از توليد 
ســاالنه حدود 40 هزارتن محصــوالت باغى و زراعى 
شــامل 25هزارتن خرما، پرتقال ونارنگى و16هزارتن 
گندم وجو به عنوان بخشــى ديگر از فعاليت هاى آنان 

نام مى برد.
وى اذعان مى كند: در اجراى طرح اسكان عشاير ده ها 
هكتار زمين به عشاير كوچنده هرمزگان در سال هاى 

دهه 70 و 80 شمسى واگذار شده است. 

به دليل كمبود آب و كاهش مراتع  

خشكسالى عشاير هرمزگان را كوچ مى دهد

اكثر معادن 
زغال سنگ به دليل 
تأخير در پرداخت 

حقوق و مزايا 
كاركنان با حقوق 
معوقه چند ماهه 

آنان روبه رو هستند 

بــرش
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قدس شايد خيلى از ما تاكنون با صحنه هايى 
رو به رو شديم كه آثار تاريخى و هويتى كشورمان 
توسط برخى، تخريب مى شوند، اين تخريب ها از 
يادگارى نوشتن ها بر آثار تاريخى و باستانى گرفته 
تا ســاخت و ســازها در حريم بناهاى تاريخى، 
حفارى در حريم اين آثار، ســرقت كاشى هاى 
بناهاى باســتانى و در بدترين حالت ممكن نيز 

تخريب كامل اين آثار را شامل مى شود.
هر چند هر روز اخبار متعددى از تخلف در حوزه 
آثار تاريخى و باســتانى به گوشمان مى رسد اما 
مشخص نبودن مسير پيگيرى و شكايت در اين 

زمينه، مشكل را دو چندان كرده است. 
برخى كارشناسان حقوقى معتقدند تنها نهادى 
كه مى توانــد در زمينه تخلفات ميراث فرهنگى 
به مراجع قضايى شــكايت كند و شكايت وى 
قابل رســيدگى اســت معاونت ميراث فرهنگى 
اســت، اما عده اى ديگر بر ايــن باورند هر فرد و 
نهادى مى توانــد به دادگاه در زمينه تخلف هاى 
ميراث فرهنگى شــكايت كند و اين امر محدود 
به معاونت ميراث فرهنگى نمى شــود. با توجه 
به كنوانســيون هاى بين المللى كه ايران عضو 
آن هاســت، آموزش و اطالع رســانى در زمينه 
چگونگى برخورد بــا ميراث فرهنگى در اولويت 
است و سپس بايد اقدام هاى پيشگيرانه در زمينه 
جلوگيرى از وقوع جرم مرتبط با ميراث فرهنگى 
انجام شود و در صورت بروز تخلف بايد با متخلف 
برخورد قانونى شــود. در ايران در هر سه زمينه 
ضعف هاى اساسى داريم و معاون ميراث فرهنگى 
نه در زمينه آموزش و اطالع رسانى، نه پيشگيرى 
از تخريــب و جرايم مرتبط بــا ميراث فرهنگى 
و نــه برخورد بــا متخلفان اقدام هــاى جدى 

انجام نداده است.

پذيرش كنوانسيون هاى بين المللى 
احمد پنجه پور، وكيل پايه يك دادگســترى در 
اين زمينه مى گويد: چند كنوانسيون بين المللى 
در زمينــه تخريب ميراث فرهنگــى وجود دارد 
كه بيشتر آن ها از سوى يونسكو و سازمان هاى 
وابسته به آن تصويب شــده اند. وى با اشاره به 
اينكه براساس اصل 72 قانون اساسى كشورمان 
اگر ايران در كنوانســيونى عضو شــده يا آن را 
بپذيرد، كنوانسيون يادشــده به يكى از قوانين 
كشــور تبديل مى شــود، بيان مى كند: ماده 9 
قانــون مدنى ايران نيز اشــاره دارد به آنكه اگر 
ايران كنوانســيونى را پذيرفــت، قاضى مكلف 

است براســاس آن رأى صادر 
و محكمه نيز بايد براساس آن 

عمل كند.
پنجه پــور با اشــاره به اينكه 
كنوانســيون هاى بين المللى 
دربــاره تمامى آثــارى كه به 
ثبت رســيده حاكم اســت، 
اظهار مى كند: چه آثار باستانى 
ثبت ملى شده و چه به ثبت 
جهانى رسيده باشند، قوانين 
كنوانسيون هاى جهانى درباره 

آن ها صدق مى كنند. 

 ميزان مجازات مجرمان 
اين كارشناس حقوقى تأكيد مى كند: مجازات هاى 
شديدى براى مجرمان در اين حوزه در نظر گرفته 
شده است و اگر بر اثر دستور يك شهردار يا مقام 
دولتــى تخريب ميراث فرهنگــى صورت گيرد 
باز هم براســاس قانون يك تا 10 سال حبس و 
جزاى نقدى شامل حال اين متخلفان مى شود.  
پنجه پور با اشاره به اينكه سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى بايد عليه متخلفان 
ميراث فرهنگى اعالم جرم و از آن ها شكايت كند، 
مى گويد: اگر ســازمان ميراث فرهنگى شكايت 
نكنــد دادگاه نيز نمى تواند به جرم رســيدگى 
كند و جــرم تخريب اثر تاريخى يك جرم قابل 
گذشت شناخته شده و يك فرد عادى نمى تواند 
عليه متخلفان اعالم جرم كند. وى با اشــاره به 

تأكيد تمامى اين منشــورها 
و كنوانسيون هاى بين المللى 
مرتبــط بــا ميراث فرهنگى 
بر آمــوزش، بيان كــرد: در 
ايران مســئله آموزش درباره 
محافظت و نگهدارى بناهاى 
تاريخــى و ميراث فرهنگــى 

بسيار ضعيف عمل مى شود. 
پنجه پور با اشــاره به بودجه 
معاونــت  محــدود  بســيار 
كرد:  اظهار  ميراث فرهنگــى 
بودجــه ميراث فرهنگــى به 
انــدازه اى محدود اســت كه 
نه مى تواند از آثار باســتانى و 
محوطه هــاى تاريخى به خوبى نگهدارى كند و 
نه مى تواند پيگيرى حقوقى مناسبى در زمينه 

تخريب ميراث فرهنگى كشور داشته باشد.

شكايت توسط شاكيان خصوصى
در حالى كه پنجه پور معتقد اســت افراد عادى 
امكان اعالم جرم و تنظيم شكايت در خصوص 
تخريب آثار تاريخى را ندارند، اما سعيد محمدپور، 
كارشــناس حقوقــى ميراث فرهنگى مى گويد: 
براساس مفاد قانونى كشورمان، شاكيان خصوصى 
نيز مى توانند از متخلفان ميراث فرهنگى شكايت 
كنند. وى ادامــه مى دهــد: دادگاه ها و قضات 
كشور مكلف هستند براساس شكايت شاكيان 
خصوصى به پرونده متخلفان رســيدگى كنند. 

ممكن است سازمان ميراث فرهنگى به هر دليلى 
از تخريب برخى آثار باستانى چشم پوشى كند و 
در اين صورت اگر شاكى خصوصى وجود نداشته 
باشد، ديگر رسيدگى به جرايم ميراث فرهنگى 
غيرممكن مى شود. محمدپور در خصوص نحوه 
برخورد قانــون با مديران و مســئوالن دولتى 
متعرض و تخريب كننده آثار باستانى، مى گويد: 
براساس ماده 568 قانون اسالمى اشخاص حقوقى 
و دولتى نيز مجازاتى مشــابه با ديگر متخلفان 
ميراث فرهنگى خواهند داشت و قانون در اين باره 
هيچ تفاوتى قايل نخواهد شد. با اين همه تاكنون 
آثار بسيارى تخريب و يا در حال تخريب است كه 
خأل قانونى و نحوه رســيدگى به آن ها همچنان 
احساس مى شود.«آتشــكده سنگى» مربوط به 
دوره ساســانيان در شهرستان فسا يكى از اين 
آثار بود كه بر اثر انفجار ديناميت به طور كامل 
تخريب شد؛ «چاه مرتاض على» نيز يكى از آثار 
تاريخى شهر شيراز بود كه توسط ميراث فرهنگى 
تخريب و ســاختمانى ديگر به جاى آن ساخته 
شــد؛ «كليســاى كرمان» هم مربوط به اوايل 
ســلطنت دوره پهلوى اول در كرمان و در سال 
1390 به وسيله لودر به طور كامل تخريب شد؛ 
«مسجد ســلمان» نيز مربوط به دوره پهلوى در 
تهران به صورت شبانه تخريب و بناى جديدى با 
چهار طبقه بر آن ساخته شد. اين ها تنها گوشه اى 
از آثار باستانى كشورمان است كه تخريب شده اند 
و آثار تاريخى بى شمارى است كه به دليل سهل 

انگارى و خألهاى قانونى در حال تخريب است.

��راث ���نگ
 مشاركت آستان كريمه اهل بيت 

در موزه «فقه و زندگى»

قم: توليت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: آستان 
مقدس به ســهم خود مشــاركت الزم را در موزه فقه و زندگى 
خواهد داشت و در صورت امكان برخى از داشته ها و آثار تاريخى 
مرتبط با حرم مطهر را به صورت امانت يا هديه در اختيار اين موزه 
قرار مى دهد. آيت اهللا سيد محمد سعيدى در ديدار مسئوالن موزه 
فقه و زندگى با بيان اينكه مردم بايد با روش هاى درست به سمت 
امور خير و نيكو تشويق شوند، اظهار كرد: براى گسترش موزه فقه 
و زندگى مى توانيم از ظرفيت هاى مختلف مردمى استفاده كنيم. 
وى بــا تاكيد بر اينكه براى ترويج و تبليغ فرهنگ مردم ايران و 
مسلمانان بايد از تخريب ملل و پيروان مذاهب ديگر پرهيز كنيم، 
اضافه كرد: اگر گســترش موزه فقه و زندگى به صورت منسجم 
توسط مجموعه هاى مختلف فرهنگى با اهداف مشخص دنبال 
شود به نتايج مطلوب ترى در اين موزه خواهيم رسيد. وى يادآور 
شد: آستان مقدس به سهم خود مشاركت الزم را در موزه فقه و 
زندگى خواهد داشت و در صورت امكان برخى از داشته ها و آثار 
تاريخى مرتبط با حرم مطهر كريمه اهل بيت(س) را به صورت 

امانت يا هديه در اختيار اين موزه قرار مى دهد.

 افتتاح پرديس سينمايى «ساحل» 
با 9 سالن در اصفهان

اصفهان: پرديس سينمايى «ساحل» اصفهان با 9 سالن هم زمان 
با عيد سعيد فطر افتتاح مى شــود. يزدان عشيرى مدير روابط 
عمومى و امور محافل ســازمان سينمايى حوزه هنرى با اعالم 
ايــن خبر از برنامه ريزى براى افزايش 4000 صندلى به ظرفيت 
ســينماهاى حوزه هنرى در ســال جارى و اوج گيرى نهضت 
سينماســازى حوزه هنرى در شــهرهاى مختلف خبر داد. وى 
گفت: حوزه هنرى در سه ماهه نخست امسال مطابق برنامه ريزى 
و اعالم قبلى 14 ســالن سينمايى را به ناوگان سينمايى كشور 
اضافه مى كند كه از اين تعداد، دو سالن سينمايى در شهر تبريز، 
سالن 2 سينما ياسمن شاهين شهر اصفهان، سينما فرهنگ در 
فوالدشهر و سينما فرهنگ ميمه همزمان با عيد مبعث تكميل و 
راه اندازى شده و تا دو ماه ديگر همزمان با عيد سعيد فطر، سينما 
فلســطين بروجرد با ظرفيت 750 صندلى و پرديس سينمايى 
ساحل واقع در اصفهان با دارا بودن 9 پرده نمايش افتتاح مى شوند 

و به بهره بردارى خواهند رسيد.

ضرورت برخورد با مخربان آثار باستانى  

 ثبت سه اثر ديگر استان يزدميراث فرهنگى در خأل حمايت تخريب مى شود 
 در فهرست آثار ملى منقول

يزد: معاون ميراث فرهنگى اســتان يزد گفت: ســه اثر منقول 
فرهنگى- تاريخى شهرســتان بافق در استان يزد به فهرست 
آثار ملى منقول كشورمان اضافه شد. ساشا رياحى مقدم اظهار 
كرد: اين ســه اثر وقفى كه شامل كوس صفوى، كوس مشهور 
به نادرى و يك عدد شمشير است، در امامزاده عبداهللا(ع) بافق 
نگهدارى مى شوند. وى افزود: كوس صفوى امامزاده عبداهللا بافق 
محفظه اى مسى است و قدمت اين كوس به سال 1094 هـ . ق 
باز مى گردد و اين اثر به شماره ثبتى 675 در فهرست آثار ملى 
منقول به ثبت رسيده است. رياحى مقدم در خصوص شمشير 
ثبت شده نيز گفت: اين شمشير از جنس آلياژ به طول كلى 96 
سانتى متر است و درسال 1102 هجرى قمرى جهت استفاده 
در مراسم تعزيه وقف شده و هم اكنون در اختيار متوليان امامزاده 
عبداهللا بافق است. وى همچنين در خصوص كوس نادرى گفت: 
ـ. . ق اســت و توسط نادرشاه  اين اثر متعلق به ســال 1189 ه
افشار زمان عبور از شهر بافق بر امامزاده عبداهللا وقف شده تا در 

نقاره خانه اين امامزاده مورد استفاده قرارگيرد.

 سايت گردشگرى در گنبد نمك قم 
ايجاد مى شود

قم: مديركل ميراث فرهنگى قم گفــت: با رايزنى و تمهيدات 
صورت گرفته با اســتاندار قم، گنبد نمك قم براى ايجاد سايت 
گردشــگرى بزودى به اداره كل ميراث فرهنگى استان واگذار 
مى شود. عيسى رضايى اظهار داشت: با مطالعات انجام شده ميزان 
اعتبار و ظرفيت ها به زودى مشخص مى شود و اين اثر گرانقدر 
تبديل به سايت گردشگرى مى شود تا در اختيار عالقه مندان به 
طبيعت گردى قرار گيرد. وى افزود: گنبد نمكى قم تنها گنبد 
نمكى متقارن ايران محسوب مى شــود، زيبايى و تنوع رنگ و 
قنديل هايى كه در اين گنبد وجود دارد تاكنون گردشــگرهاى 
زيادى را به اين شهر كشــانده است، چرا كه يكى از 20 گنبد 

نمكى پرجاذبه طبيعى كشورمان محسوب مى شود.
رضايى افزود: يكى از دغدغه هاى ما در زمينه حضور گردشگرى 
اين است كه در شهر ماندگارى ندارند، درحالى كه اگر جاذبه هاى 
گردشگرى گنبد نمكى معرفى شود بى شك گردشگران زيادى 
از دورترين نقاط دنيا به اين شــهر خواهنــد آمد. وى با تأكيد 
بر محافظت از اين ظرفيت گردشگرى گفت: بايد ميراث فرهنگى 
قم مديريت گنبد نمكى را برعهده بگيرد تا با سرمايه گذارى بخش 

خصوصى، بتوان به نحو مطلوب از اين مكان بهره بردارى كرد.
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طبق رايزنى هاى 
صورت گرفته، 
سفارتخانه ها و 

كنسولگرى هاى 
ايران در كشورهاى 

آسيايى براى 
بازتاب رويداد 

همدان 2018 فعال 
مى شوند

بــرش

براساس مفاد 
قانونى كشورمان، 
شاكيان خصوصى 

نيز مى توانند 
از متخلفان 

ميراث فرهنگى 
شكايت كنند

بــرش

نيم نگاه

قدس توســعه صنعــت گردشــگرى در همدان 
امتيازاتى مثبتى همچون درآمد و اشــتغال پايدار 
براى اين حوزه انتخابيه را رقم مى زند، بنابراين تعيين 
همدان به عنوان پايتخت گردشــگرى آسيا درسال 
2018 موجب توســعه صنعت گردشگرى است، اما 
اين ميزبانى بنا بر  گفته امير خجسته نماينده مردم 

همدان در مجلس بايد هايى را به دنبال دارد.

  توسعه زيرساخت ها 
اميرخجســته در انتخاب همدان به عنوان پايتخت 
گردشگرى آسيا در سال 2018 گفت: ما در همدان 
شاهد برگزارى دو رويداد بين المللى مهم در شرايطى 
هستيم كه اين دو رويداد از منظر توسعه اقتصادى 
و گردشــگرى براى اين حوزه انتخابيه بسيار امرى 

كاربردى ومهم تلقى مى شوند.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى با بيان اينكه برگــزارى دو رويداد مهم در 
همدان درســال جارى از جمله انتخاب همدان به 
عنوان پايتخت گردشــگرى 2018 آسيا و اجالس 
جهانى گردشگرى مى تواند در ارتقاى جايگاه همدان 
درآسيا بســيار مهم تلقى شود، تصريح كرد: امسال 
شاهد اوج گرفتن توسعه گردشگرى همدان هستيم 
و از همين رو خوشــبختانه مسئوالن استانى نيز با 
همكارى و تالش فراگير درصدد هســتند، اقدامات 
كارآمدى در حوزه صنعت گردشگرى همدان انجام 
دهند.خجسته با بيان اينكه 1800 جاذبه توريستى و 
گردشگرى همدان در مظلوميت به سر مى برند،گفت: 
شتاب توسعه زير ســاخت هاى توريستى و درمانى 
همدان مشــهود اســت و توســعه زير ساخت هاى 
گردشگرى از جمله فروردگاه، حمل و نقل هوايى و 
توسعه جاده اى در اين حوزه انتخابيه عملياتى شده 
است و اين در حالى اســت كه15 هتل در همدان 
نيز در دســت اقدام است كه اين عوامل مى تواند به 
توسعه جايگاه همدان در آسيا بينجامد.عضو هيئت 
رييسه كميســيون شــوراها و امورداخلى مجلس 
يادآورشــد: ترغيب ســرمايه گذار بــراى حضور در 
صنعت گردشگرى، توسعه ديپلماسى گردشگرى از 
پارامترهاى مهم توسعه صنعت گردشگرى در همدان 

تلقى مى شود.

  فعاليت سفارتخانه ها 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: طبــق رايزنى هاى صــورت گرفته، 
سفارتخانه ها و كنسولگرى هاى ايران در كشورهاى 
آســيايى براى بازتاب رويداد همــدان 2018 فعال 
مى شوند. وى افزود: در ديدار با سفير ايران در مالزى 
مقرر شــد كه اين ســفارتخانه بزودى در اين باره 

اقدامات الزم را انجام دهد.

نماينده مردم همــدان و فامنين 
در مجلس شوراى اسالمى، اضافه 
كرد: برگــزارى رويدادهاى ملى و 
بين المللى نظيــر همدان 2018 
به طور حتم درآمد و اشتغال پايدار 

را براى اين استان رقم مى زند.
وى از حوزه هــاى علميه و مراكز 
علمى خواســت تا بسته فرهنگى 
براى رويداد همــدان 2018 ارائه 
دهند تا اين رويداد در كنار توسعه 
اســتان با رويكرد فرهنگى پيش 
بــرود. وى اظهاركــرد: با توجه به 
اقدام هــاى صورت گرفتــه، افق و 
آينده اى روشــن و اميدوار كننده 
پيش روى همدان گشــوده شده 
است.وى ادامه داد: افزايش حضور 
مســافران نــوروزى در همدان و 
بازديد بيش از يك ميليون و 300 

هزار گردشگر از آثار تاريخى و گردشگرى اين استان 
مؤيد مؤثر بودن فعاليت هاى صورت گرفته است.

 بودجه ميزبانى
نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: بودجه ميزبانى رويداد «همدان 2018» از 10 

ميلياردتومان به 12 ميلياردتومان افزايش يافت.
 نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى، با 
تاكيد بر اينكه رويــداد «همدان 2018» يك فرصت 
طاليى براى اســتان اســت، عنوان كــرد: در بحث 
گردشــگرى در گذشته خوب كار نكرديم اما امسال 
بايد گردشــگرى را متحول كنيم. خجســته بابيان 

اينكه همــدان بــا 1800 جاذبه 
نتوانست با استان هاى صاحب نام 
در گردشــگرى رقابت كند، گفت: 
ســود ميزبانى رويــداد «همدان 
2018»براى استان همدان اشتغال 
پايدار است، چرا  كه   گـــردشگرى 

اشتغال پايدار ايجاد مى كند.

 سود گردشگرى
وى بــا تأكيد براينكــه بايد همه 
توان را براى جهانى كردن همدان 
به كار گيريــم، گفت: از اســتاندار 
همدان درخواست شده همان طور 
كه براى صنعــت تالش مى كند 
در حوزه گردشــگرى نيز كارهاى 

منسجم به انجام برسد. 
وى با بيان اينكه اگر توانى را كه براى 
پتروشيمى و صنعت گذاشتيم، براى 
گردشگرى گذاشــته بوديم امروز در حوزه گردشگرى 
مى درخشيديم، گفت: اكنون كه توفيق ميزبانى رويداد 
همدان 2018 حاصل شده بايد همه مديران و مسئوالن 
به صورت ويژه پاى كار باشند. خجسته در ادامه با بيان 
اينكه امســال ثبت يك اثر جهانى براى همدان يك 
مســئله حيثيتى اســت، گفت: تمام مديران استان 
همدان بايد به مقوله همــدان 2018 ورود پيدا كنند 
و همدانى هاى مقيم تهران و خارج از كشور نيز سفير 
همدان 2018 باشــند. وى با بيان اينكه بايد نخبگان 
گردشگرى همدان را شناسايى و در حوزه گردشگرى 
به نفع استان كار كنيم، گفت: با طرح «همدان 2018» 
در عرصه بين المللى بايد دنبال جذب سرمايه گذار بود.

نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد
اشتغال پايدار سود ميزبانى همدان 2018
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يك نماينده مجلس: 
  محكوميت عوامل حادثه برج سلمان 

موجب برقرارى آرامش در مشهد مى شود

مهر: نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: محكوميت عوامل حوادثى مانند برج سلمان، موجب 

برقرارى آرامش در مشهد مى شود. 
جواد كريمى قدوســى ديروز در جلسه شوراى ادارى مشهد 
اظهار داشت: نبايد اجازه دهيم مسائل كوچكى همچون برج 
سلمان در سياه نمايى شهر اثر منفى بگذارد؛ چراكه همواره 
در اين كشور مقاومت هاى توأم با استقامت در برابر استحاله 
فرهنگى وجود دارد و در مســائل اينچنينى، فقط از طريق 
محكوميت عامالن است كه مى توان آرامش را در شهر برقرار 

كرد.
كريمى قدوسى تأكيد كرد: با توجه به نام گذارى سال جديد 
بــا عنوان حمايت از توليد ملى بايد به ظرفيت هاى نهفته در 
مشهد توجه كنيم؛ چراكه مطابق آمار ساالنه 20 ميليون زائر 
به مشــهد وارد مى شوند و وجود اين زائران، خود نقدينگى و 

سرمايه بزرگى براى اين شهر است.
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
اگر اصناف، بنكداران و تاجران، كميته امداد، بسيج و آستان 
قدس رضوى دســت به دســت هم دهند، ده ها هزار كارگاه 
توليدى با كمترين هزينه ايجاد خواهند شد كه منابع آن ها 
با استفاده از همين سرمايه اى كه زائران وارد مشهد مى كنند، 

تأمين مى شود.

شوراى شهر تصويب كرد
  افزايش بهاى بليت

 اتوبوس و قطار شهرى درمشهد

مشهد: بهــاى استفاده از اتوبوس و قطار شهرى از ديروز در 
مشهد افزايش يافت. 

طبق مصوبه شــوراى اسالمى شهر مشهد از صبح شنبه اول 
ارديبهشت ماه جارى، بهاى ارائه خدمات در اتوبوسرانى و قطار 

شهرى مشهد افزايش يافت.
برهمين اساس شهروندان مشهدى بايد در صورت استفاده از 
اتوبوس هاى دولتى 450 و در صورت استفاده از اتوبوس هاى 

بخش خصوصى 500 تومان پرداخت كنند. 
همچنيــن در صورت عدم اســتفاده از بليــت الكترونيك، 
شهروندان مشهدى بايد هزار تومان به صورت نقدى پرداخت 
كنند. طبق مصوبه شوراى شهر مشهد از روز شنبه همچنين 
بهاى استفاده از خدمات قطار شهرى مشهد از 550 تومان به 

650 تومان افزايش يافت.

 بهره مندى 95 درصد خانوار شهرى 
خراسان جنوبى از گاز طبيعى

بيرجند: مديرعامل شركت گاز خراسان جنوبى از اتصال 25 
شــهر و 292 روستاى استان به شبكه سراسرى گاز طبيعى 
خبر داد و گفت: 95 درصد خانوار شــهرى اســتان خراسان 

جنوبى از نعمت گاز طبيعى بهره مند شدند. 
ســيدمحمود هاشــمى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 4 
شهر و 90 روستا در سطح استان طى سال گذشته به شبكه 
سراسرى گاز متصل شده اند و در حال حاضر 25 شهر مشتمل 
بر 95 درصد خانوار شهرى و 292 روستا مشتمل بر 46 درصد 

خانوار روستايى از نعمت گاز طبيعى برخوردارند.

 اعزام بيش از 11 هزار زائر 
خراسان رضوى به حج تمتع

مشــهد: مديركل حج و زيارت خراسان رضوى گفت: بيش 
از 11 هزار زائر از خراســان رضوى به حــج تمتع 97 اعزام 

مى شوند. 
جواد شاد با بيان اينكه جمع زيادى از زائران امسال جزو حجاج 
سال گذشته بودند، خاطرنشان كرد: اين زائران بيت اهللا الحرام 
به علت مخاطراتى كه احســاس كردند، به اين سفر مشرف 
نشدند و امســال اقدام به نام نويسى كردند و تاكنون افزون 
بر 11 هزار زائر حج تمتع در كاروان هاى خراسان رضوى نام 

نويسى كرده اند.
وى تصريح كرد: كاروان هاى استان از روز اول شاهد مراجعات 
و نام نويســى ها بودند و در همان روزهــاى اوليه 70 درصد 
حجاج اعزامى نام نويســى كردنــد و مراجعات به حدى بود 
كه درخواست افزايش كاروان هاى استان در اين موسم شد و 
هم اكنون ظرفيت 72 كاروان تكميل شده و با موافقت سازمان 
حج و زيارت تعداد كاروان هاى خراسان رضوى در حج تمتع 
97 به 78 كاروان افزايش يافته است و تعداد 6 كاروان ديگر 

به آمار قبلى افزوده شد.
وى تصريح كرد: اين زائران طى روزهاى 22 تير تا 22 مرداد 
امســال اعزام مى شوند و زمان بازگشتشــان هم از 5 تا 24 
شهريور خواهد بود كه البته هنوز زمان پروازهاى مشهد اعالم 
نشــده و هنوز مشخص نيست كه مدينه اول باشد يا مدينه 

دوم، كه اين موضوع در روزهاى آينده مشخص خواهد شد.

استاندار خراسان رضوى:
  اشتغال فرزندان ايثارگران

با جديت دنبال مى شود 

تسنيم: اســتاندار خراسان رضوى از پيگيرى مسائل مرتبط 
با اشــتغال فرزندان جانبازان و ايثارگران خراسان رضوى خبر 

داد. 
على رضا رشــيديان ديروز در ديدار با جانبــازان و ايثارگران 
خراســان رضوى اظهار داشــت: يكى از مسائل حائز اهميت 
خانواده هاى شهدا، اشتغال زايى فرزندان آن هاست كه به همين 

علت، كارگروهى تشكيل مى شود.
وى گفت: با وجود اتفاقات رخ داده براى خانواده هاى جانبازان، 
اين افراد با صبر و بردبارى مسير زندگى خود را ادامه مى دهند، 
آن ها با وجود مشكالت موجود در زندگى خود، به درستى از 

يادگاران دوران دفاع مقدس پرستارى مى كنند.
وى افزود: ما و تمامى دســت اندركاران براى رفع مشــكالت 
خانواده هاى شهدا و جانبازان تالش مى كنيم، به همين علت 
مشاورى در ستاد استاندارى خراسان رضوى تعيين شده كه 

اين مسائل با اهتمام بيشترى صورت گيرد.

  معافيت دائمى افراد داراى سابقه 
بيمارى ماالريا از اهداى خون

ايسنا: مديرعامل انتقال خــون خراسان جنوبى گفت: افراد 
داراى سابقه بيمارى ماالريا و بيمارى هاى عفونى تا پايان عمر 

معاف از اهداى خون هستند. 
محمدرضا عاملى افزود: در بحث سالمت خون هاى اهدايى دو 
مطلب وجود دارد كه شــامل سالمت جامعه و خون اهدايى 
است. جامعه سالم موجب سالمت خون و سالمت خون هاى 

اهدايى نيز موجب افزايش سالمت جامعه مى شود. 
وى با اشاره به اينكه فرد مرتكب رفتار هاى پر خطر نيز معاف از 
اهداى خون است، ادامه داد: افراد دچار رفتار جنسى پرخطر، 
حجامت و خال كوبى از معافيت يك ساله برخوردار مى شوند. 
وى خاطــر نشــان كرد: روى خــون اهدايــى آزمايش هاى 
HTLV ،HCV ،HSSY ،HIV  و ســيفليس انجــام 

مى شود.

بزودى آغاز مى شود
  نهضت مناسب سازى شهرمشهد

ايسنا: مشاور شهردار مشهد در امور معلولين از اجراى طرح 
نهضت مناسب سازى شهر براى معلولين خبر داد.

فرشته تنهايى گفت: طرح نهضت مناسب سازى را نوشته ايم و 
تفاهمنامه هاى آن انجام شده است و بزودى اجرايى مى شود. 
در اين طرح كميته هاى مختلف پژوهشــى، هنرى و...ايجاد 

مى شود.
وى ادامه داد: تالش مى كنيم تابتوانيم فرصت ها را براى همه 
شهروندان برابر كنيم و شهروندان معلول هم بتوانند ازامكانات 
شهر اســتفاده كنند و در همه عرصه ها حضور فعال و مؤثر 
داشته باشند. مناسب سازى شرايط بهترجامعه براى معلولين 
درنظرگرفته شــده اســت كه درواقع احترام به شأن وآزادى 

شهروندان معلول است. 
وى با اشاره به اينكه «طرح صدور «من كارت» ويژه معلوالن 
با شــارژ رايگان اجرا خواهد شد»، تصريح كرد: در اين طرح 
از طريق سامانه اى «من كارت» براى معلولين صادر مى شود 
و بــر روى آن هــا عكــس و كد ملــى افراد هم درج شــده 

است. 
تنهايى اضافه كــرد: براى افراد نابينا هم پيشــنهاد داده ايم 
تافروشــگاه هاى شهرما به رايانه وبرجسته نگار مجهز بشوند. 
همچنين در هر شــوراى اجتماعى محالت يك فرد معلول 
از آن محله حتماً حضور داشــته باشــد تا در تصميم گيرى 

مشاركت كنند.

يك مسئول:
  اشتغال زايى مواد معدنى گناباد مورد 

غفلت واقع شده است 

تسنيم: رئيس صنعت و معدن گناباد گفت: كارخانجات سنگ 
و مواد معدنى گناباد ظرفيت هاى فراوانى براى اشــتغال زايى 

دارند كه نيازمند توجه بيشترى هستند. 
هادى ايزدى اظهار داشت: 172 واحد صنعتى در بخش هاى 
صنايع كانى فلــزى و غيرفلزى، صنايع غذايى، شــيميايى 
و ســلولزى در اين شهرســتان فعاليت دارند كه مى توانند 

فرصت هاى شغلى بيشترى را ايجاد كنند.
رئيس اداره صنعت، معــدن و تجارت گناباد تأكيد كرد: اين 
شهرســتان با وجود مواد معدنى فراوان و كارخانجات متعدد 
ســنگ مى تــوان از ظرفيت هاى صادرات آن اســتفاده كرد 
و در همين راســتا در سال گذشــته پنج پروانه بهره بردارى 
معدنــى بــا ســرمايه گذارى 20 ميليارد ريال صادر شــده 

است.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد خاطرنشــان كرد: 
6437 تــن كاالى صنعتى بــه ارزش 2 ميليون و 870 هزار 
دالر طى سال گذشته از گناباد به 17 كشور صادر شد كه اين 

ميزان صادرات 17 درصد افزايش را نشان مى دهد.
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ايســنا: معاون اســبق ســازمان هواپيمايى كشور در 
 «Lok-Lok » استانداردسازى پرواز گفت: اجراى طرح
در فرودگاه بجنورد منتظر صدور مجوز از ســوى سازمان 

هواپيمايى كشور است. 
عبدالرضا وفايى با اشاره به اينكه دستگاه آيلس در فرودگاه 
بجنورد نصب شده و شامل دو قسمت لوكواليزر و گاليد 
اسلوپ اســت، افزود: بخش گاليد اسلوپ اطالعات زاويه 
شــيب را براى فرود هواپيما در فرودگاه بجنورد به خلبان 
اعالم مى كند و دستگاه لوكواليزر نيز خط وسط باند را به 

خلبان نشان مى دهد. 
وى با بيان اينكه در چند ســال گذشته دستگاه آيلس در 
فرودگاه بجنورد مورد بررسى قرار گرفت و شخصى كه اين 

بررســى را انجام داد، متأسفانه در يك سانحه هواپيمايى 
فوت كرد، ادامه داد: اما بعد از آن افرادى كه بررســى هاى 
دوباره را انجام داده بودند، معتقد هستند كه بخش گاليد 

اسلوپ با مشكل مواجه است. 
وفايى با اشــاره به اينكه هم اكنون دستگاه آيلس داراى 
يك آنتن لوكواليزر اســت، اظهار داشت: طرحى مبنى بر 
اينكه اگر اين دســتگاه داراى دو لوكواليزر باشد مى تواند 
مشكل نشست و برخاست هواپيما را در فرودگاه رفع كند، 

ارائه شد. 
وى تصريح كرد: در همين راســتا جلسه اى با مدير عامل 
شــركت فــرودگاه و ناوبرى كشــور و معــاون مدير كل 
مراقبت پرواز كشور برگزار شد و آن ها قانع شدند تا طرح
 Lok-Lok در فــرودگاه بجنورد اجرايى شــود اما براى 
اجراى آن بايد مجوز هواپيمايى كشور صادر شود كه هنوز 

اين مجوز صادر نشده است.

تجهيز فرودگاه بجنورد منتظر مجوز سازمان هواپيمايى كشور

بررســى را انجام داد، متأسفانه در يك سانحه هواپيمايى 

قدس آخرين وضعيت بزرگترين مجموعه تفريحى مشهد را بررسى كرد

كوهستان پارك شادى در چرخ و فلك بالتكليفى

مهناز خجســته نيا: سرنوشت «كوهستان 
پارك شــادى» در حالى در واپسين روزهاى 
سال گذشته دوباره با انتشار مزايده فروش آن 
رقم خورد كه امسال هفتمين سال تعطيلى آن 

را شاهد هستيم!
به گزارش خبرنگار ما اواخر ســال گذشته بار 
ديگر نام «كوهستان پارك شادى مشهد» در 
نودمين مزايده امالك مازاد سيســتم بانكى 
كشور، در فهرست فروش امالك مازاد بر نياز 
بانك دى قرار گرفــت و صحبت هايى درباره 
احيا و راه اندازى دوباره يا خطر تغيير كاربرى 

اين مجموعه تفريحى مطرح شد. 
موضوعى كه اگرچه رئيس شــوراى اسالمى 
شهر مشهد بر تغيير نيافتن كاربرى آن تأكيد 
مى كند، اما كارگزار استانى فروش اموال مازاد 
بانك ها، نظارت بر آن را وظيفه دســتگاه هاى 

نظارتى مى داند.
در اين هياهوى پرتنش كوهستان پارك شادى 
قطعــاً آنچه مى تواند شــادى را دوباره به اين 
مجموعه برگرداند سرنوشــت آن خواهد بود، 
سرنوشــتى كه مى تواند پايانى بر شش سال 
تعطيلى (از سال 91 تا 96) آن باشد و بار ديگر 

به چرخه تفريحى اين كالنشهر باز گردد.

بالتكليفى ادامه دار
گزارشــگر ما بــراى واكاوى آخرين وضعيت 

«كوهســتان پارك شادى» 
ســراغ رئيس كميســيون 
اقتصادى، ســرمايه گذارى 
و مشــاركت هاى شــوراى 
اسالمى شهر مشهد مى رود.

نــوروزى در همــان ابتداى 
گفت وگو با گزارشگر ما، آب 
پاكى روى دست او مى ريزد 
و مى گويد: تا جايى كه من 
مطلع هستم برخالف همه 
پيگيرى ها هنوز هيچ اتفاقى 

نيفتاده است.
او بــا بيــان اينكــه مالك 
كوهســتان پارك شــادى 
دوباره ســال گذشته آگهى 

فروش اين مجموعــه را زد، مى افزايد: اين در 
حالى اســت كه موضع شــهردارى و شوراى 
اسالمى شهر مشهد اين است كه زمين براى 
ايجاد يك مجموعه تفريحى واگذار شــده تا 
بتواند براى گذران اوقات فراغت شــهروندان و 

زائران نقش بسزايى داشته باشد.
وى با اشاره به مخالفت شــهردارى و شوراى 
اســالمى شهر مشهد با هرگونه تغيير كاربرى 
اين مراكز اظهــار مى دارد: آنچه در پروســه 
تعطيلى كوهستان پارك تاكنون مورد غفلت 
واقع شــده بازدهى خيلى خوب آن به جهت 

سرمايه گذارى است.
بــه گفتــه وى مجموعــه 
كوهســتان پارك شــادى با 
فوق  دسترسى هاى  به  توجه 
العــاده اى كه دارد مى تواند از 
توجيه اقتصــادى خوبى هم 
برخوردار شود، البته به شرط 
اينكه كار قوى اى انجام شود.

 قيمت غيرواقعى
اين عضو شوراى اسالمى شهر 
مشهد با انتقاد از قيمت هايى 
كه براى فروش اين مجموعه 
مزايده گذاشــته شــده  در 
مى گويد: متأسفانه قيمتى كه 
زده شــده كامال غير واقعى است به طورى كه 
حداقل بين دو تا سه برابر قيمت زمينى است 

كه با همان شرايط است.
به گفته وى فروش كوهستان پارك شادى در 
حالى با قيمت غير واقعى كليد خورده كه اصًال 
توجهى به قيمت گذارى زمين براساس شرايط 

و الزامات آن نشده است. 
وى ادامه مى دهد: در اين آگهى رسمى زمين 
به عنوان اموال مازاد بانك دى مى باشد كه هر 
ســرمايه گذارى مى تواند خريدارى كند، ولى 
هركســى خريدارى كرد بايد بداند روى اين 

زمين الزاماتى وجود دارد كه اصلى ترين الزام 
آن هم عدم تغيير كاربرى مجموعه است. 

رئيس كميسيون اقتصادى، سرمايه گذارى و 
مشاركت هاى شــوراى اسالمى شهر مشهد با 
اشــاره به نقش شهردار فعلى مشهد به عنوان 
معاون عمرانى وقت استاندارى خراسان رضوى 
در واگذارى اين مجموعه به بانك دى مى گويد: 
آن زمان هم مجموعه كوهستان پارك شادى با 
همين هدف واگذار شد، لذا اگر مالكيت جديد 
بخواهد تغيير كاربــرى بدهد اول بايد حقوق 
شــهردارى را پرداخت كند در عين حال كه 
شــهردارى اصالً با اين تغيير كاربرى موافقت 

ندارد.
مهندس نوروزى در پاســخ به اين پرسش كه 
چــرا بانك دى به رغم قبول مجموعه فعاليت 
اين مجموعــه را ادامه نمى دهــد، مى افزايد: 
متأسفانه اشكال اصلى اين امر به شركت شاهد 
برمى گردد كه اين مجموعه را به عنوان آورده 

در اموال بانك دى محاسبه كرده است.
به گفته وى اين در حالى اســت كه كار بانك 
دى اين نيست و بايد بانكدارى كند! نه كارى 

كامالً غير مرتبط انجام دهد.
وى در پايــان اتمام حجت مى كند: در نهايت 
نظر ما اين است كه ما با مالكيت «كوهستان 
پارك شادى» كارى نداريم ولى كاربرى زمين 

تعريف و هدفگذارى شده است.

زباله گاه چناران به بحران زيست محيطى بدل شده است  
گزارش

چناران: ســال گذشــته با دســتورعمل 
استاندارى خراسان رضوى مبنى بر تجميع 
زباله هاى بين شــهرى چنــاران، گلبهار و 
گلمــكان؛ چناران به عنوان شــهر منتخب 
معرفــى و زبالــه گاه اين شــهر، محل دفن 

زباله هاى شهرهاى مذكور شده است. 
به همين خاطر بــا افزايش زباله هاى ورودى 
به اين زباله گاه، شــاهد بحران در اين ناحيه 
هستيم و اين موضوع كه استانداردهاى الزم 
در آن رعايت نمى شود، بر اهميت اين مشكل 

افزوده است. 
ادغام زباله هاى عفونى با ســاير زباله ها، دفن 
زباله با فاصله زمانى زياد، آتش زدن، كنترل 
نكردن شيرابه و همچنين تغذيه حيوانات و 
پرنــدگان از آن ها، مهم ترين عوامل به خطر 
افتادن محيط زيست و سالمت انسان در اين 
منطقه است و گسترش بيمارى هاى گوناگون 
را نيز به همــراه خواهد داشــت. همچنين 
نداشتن نگهبان و فنس در اطراف اين زباله گاه 

عامل اصلى ورود و خروج غيرمجاز افراد (زباله 
دزدها)، حيوانات وحشى و اهلى، يكى ديگر از 

معضالت اين محل است. 
يكــى از مهم ترين معضالت ديگر اين محل 

ســگ هاى ولگرد اســت، با توجه به اينكه 
سگ ها يكى از عوامل انتقال و انتشار بيمارى 
سالك هستند، پس از بزرگ شدن در ميان 
زباله ها به داخل شــهر مى روند و به يكى از 

معضالت شهرى و اجتماعى چناران تبديل 
مى شــوند. به گفته دامداران، اين منطقه به 
دليل شــرايط مناسب جغرافيايى از گذشته 
گذرگاه عشاير و دام ها بوده كه وضعيت فعلى 

موجب نارضايتى آن ها نيز شده است. 
حجــم زياد زباله ها در ابتداى ورودى شــهر 
نيز به چشم مى خورد و الزم است مسئوالن 
مربوط توجه ويژه اى به اين منطقه داشــته 
باشــند. بى شك با مديريت صحيح مى توان 
بخش زيادى از اين طالى كثيف را در قالب 
بازيافت، توليد سوخت و كود به درآمد تبديل 
و همچنين از تخريب محيط زيســت كه به 

مراتب مهم تر است، جلوگيرى كرد. 
زباله گاه چناران از سال 1379 با اخذ مجوز 
شروع به فعاليت كرده است و روزانه پذيراى 
بيــش از 60 تن زباله از شــهرهاى چناران، 
گلبهــار و گلمكان مى باشــد كــه در متراژ 
تقريبى 5000 متــر در فاصله 9 كيلومترى 

شمال شرقى چناران واقع شده است.

فروش كوهستان پارك 
شادى در حالى با 

قيمت غير واقعى كليد 
خورده كه اصًال توجهى 

به قيمت گذارى زمين 
براساس شرايط و 

الزامات آن نشده است

بــرش

تسنيم: دادستان مركز استان خراسان شمالى گفت: با تمام توان از توليد كنندگان حمايت كرده و اجازه تعطيلى 
واحدهاى توليدى خراسان شمالى را به بهانه بدهكارى بانكى يا به دليل مشكل با شخص حقيقى، نمى دهيم. 

مسلم محمد ياران افزود: در سه شهرستان بجنورد،  شيروان و اسفراين قاضى هاى متخصص در حوزه اقتصادى در نظر 
گرفته ايم كه با آگاهى بيشتر در حوزه كسب و كار و اقتصاد حالل مشكالت توليد كنندگان باشند.

دادستان بجنورد:
كارگاه هاى توليدى نبايد به بهانه بدهى 
بانكى تعطيل شود 
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