
سايه واردات بر سر توليدكنندگان چادر مشكى همدان پيشتاز در اجراى طرح محروميت زدايى
90 درصد چادر هاى مصرفى از خارج كشور تأمين مى شود در بودجه 97 به مناطق محروم توجه ويژه اى شده است

قدس: نام گذارى هاى هر ســال توســط مقام 
معظــم رهبرى 10 ســالى مى شــود كه به 
بحث هاى اقتصادى و حمايت از توليدات داخلى 
مربوط مى شــود. نام گذارى هايى كه شايد در 
بعضى بخش هاى اقتصادى كشور، تنها به حد 
شــعارى بودن اكتفا شده باشد. همان طور كه 

مى دانيم ...

همدان: انقالب اسالمى ايران با رهبرى امام 
خمينى (ره) با چشــم انداز و اهداف زيادى 
به پيروزى رســيد كه محروميــت زدايى از 
مهم ترين ويژگى ها و شاخصه هاى اين انقالب 
است. بعد از پيروزى انقالب اسالمى توسعه 
همه جانبه و محروميت زدايى از روســتاها و 

.......همين صفحهمناطق محروم ... .......صفحه 2

نرخ باالى بهره بانك ها مانع رقابت 
توليدكنندگان است

عضو هيئت علمى دانشگاه اصفهان گفت: يكى 
از راهكارهاى تقويــت توليدكنندگان داخلى، 
حمايت بانك ها و مؤسســات مالى است، اما نرخ بهره 
باالى بانك ها ومؤسسات مالى قيمت تمام شده را براى 
توليدكنندگان افزايش مى دهد و امكان رقابت را از آن ها 
ســلب مى كند. بابك صفارى اظهار كرد: در ســاختار 
اقتصادى توليد كاالى با كيفيت از لحاظ تكنيكى براى 
يك توليد كننده امكان پذير نخواهد بود زيرا در سطح 
فناورى و دانش فنى در بسيارى از صنايع دانش بنيان 
امكان واردات تكنولوژى نداريم، از اين رو به عنوان مثال 
وقتى دستگاهى براى صنعت داروسازى نياز داريم، اما 
كشورهاى هدف آن را در اختيار قرار نمى دهند، باعث 
مى شــود در بعضى از بخش ها نتوانيم كاالى باكيفيت 
توليد كنيم.وى ادامه داد: ما تأكيد داريم كه مى توانيم 
كاالى باكيفيت توليد كنيم، اما بايد گفت كيفيت تنها 
عنصر توليد كاال نيســت زيرا مردم كيفيت را در كنار 
قيمت مى بينند، بنابراين بــراى كاالى باكيفيت بايد 
نيروى كار خوب به كارگرفت و مواد خوب استفاده كرد، 
البته رعايت اين موارد، قيمت تمام شده كاال را افزايش 

مى دهد.
اين اقتصــاددان با بيان اينكه در بــازار رقابت كاالها، 
مشكل اساسى اين است كه نمى دانيم كاالى ايرانى را 
در بازار داخلى رقيب چه كاالهايى قرار مى دهيم، اظهار 
كرد: وقتى مى خواهيم در بازار رقابت كنيم، بايد توجه 
كرد رقيب كاالهاى باكيفيت ايرانى نبايد كاالهاى بى 
كيفيت خارجى باشــد. اگر اين اتفاق افتاد، نتيجه اين 

است كه قدرت رقابت از بازار داخلى برچيده مى شود.
وى تصريــح كرد: امــروزه به دليــل واردات اجناس 
بى كيفيــت شــرق آســيا بخصوص كشــور چين با 
قيمت هاى پايين، حتى توليدكنندگان بزرگ از جمله 
خودروســازان ما را به ســمتى مى برد كه از توليدات 

خارجى بى كيفيت استفاده كنيم.
صفارى به راهكارهاى كوتاه مدت حل اين مشكل اشاره 
و خاطرنشان كرد: واردات چه قانونى چه غيرقانونى بايد 
كنترل شود تا رقابت توليدكنندگان داخلى ساختارمند 
باشد، در صنعت خودروسازى نيز بايد جلوى واردات را 

بگيريم و كيفيت را افزايش دهيم.
وى يادآور شد: در يك نظرسنجى انجام شده 75 درصد 
مــردم اصفهان «ارائه خدمات پس از فروش و توجه به 
سليقه مشــتريان» را مهم ترين راهكار افزايش فروش 
محصوالت ايرانى دانستند؛ البته مردم از ديدگاه مصرفى 
درســت نگاه مى كنند، اما از نظر اقتصادى بايد گفت 
هرچه شرايط رقابتى را بيشتر فراهم كنيم در بلندمدت 

محصول داخلى بهتر كار مى كند.

گرفتارى كشاورزى مازندران 
در تار اقتصاد

ايسنا: الگوى كشت در مازندران معموالً بر مبناى صرفه 
اقتصادى است و با نوسانات قيمت محصوالت كشاورزى 
در بازار يا تعطيلى يك كارخانه صنايع تبديلى و تكميلى 
بالفاصله الگوى كشت تغيير مى كند و در واقع الگوى 
كشت بهينه وجود ندارد و به منابع آبى توجه نمى شود.
با توجه به تغيير اقليم، گرم تر شدن هوا، كاهش بارندگى 
و به تبع آن كاهش ميزان آب هاى سطحى و زيرزمينى 
در مازندران و از ســوى ديگر خشك شدن بخشى از 
اراضى شــاليزارى استان كه نياز برنج كشور را توليد و 
تأمين مى كند، قطعاً ضرورت تغيير الگوى كشــت در 

مازندران احساس مى شود.
مشكل كمبود منابع آب و خشكسالى بخشى از اراضى 
كشاورزى كه سال گذشته در شــرق مازندران شاهد 
آن بوديم، ممكن است در صورت صرفه جويى نكردن 
در مصــرف آب و تغيير ندادن الگوى كشــت بزودى 
خشكســالى گريبانگير اراضى كشاورزى مركز و غرب 

مازندران شود.
همت اهللا پيردشتى، دكتراى زراعت و عضو هيئت علمى 
دانشــگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى سارى اظهار 
كرد: وزارت جهاد كشاورزى از سال ها قبل برنامه تغيير 
الگوى كشــت و راهكارهاى ديگرى براى مقابله با كم 
آبى پيش بينى كرده و براى عملياتى شــدن آن ها در 
تالش است، اما آيا تغيير الگو از سيستم كشاورزى رايج 
به سمت كشاورزى پايدار به آسانى امكان پذير است؟ 
آيا با سيستم ها و سامانه هاى كشاورزى رايج مى توانيم 
به اصالح الگوى كشت دست يابيم؟ جواب خير است 
چراكه الگوى كشــت به عنوان يك سامانه كشاورزى 
بايد داراى مزيت نسبى پايدار و مبتنى بر سياست هاى 
كالن كشور باشد و با شناسايى پتانسيل هاى هر منطقه، 

الگوى كشت مناسب را تدوين كند.
وى افــزود: بــراى حل مشــكالت كشــاورزى بايد 
جزئى نگرى را كنار گذاشت و كلى نگرى را در پيش 
گرفت و به سمت الگوى كشت مبتنى بر كشاورزى 
پايدار برويم. براى تغيير الگوى كشت بايد همه ابعاد 
آن را در نظر بگيريم يعنى اگر به كشــاورزان شرق 
مازندران بگوييم شــما برنج نكاريد و يك محصول 
ديگــر را كشــت كنيد؛ آيــا واقعاً ابعــاد اجتماعى، 
فرهنگى، زيســت محيطى و صرفه اقتصادى تغيير 

الگوى كشت را در نظر گرفته ايم؟
پيردشتى اظهار كرد: اگر آموزش كشاورزان به صورت 
دســتورى باشد و آموزش دهنده بخواهد كسى را قانع 
كند، بسيار سخت اســت درحالى كه بايد رهيافت ها 

مشاركتى باشد.

مقام  توســط  هر ســال  نام گذارى هاى  قدس: 
معظم رهبرى 10 سالى مى شود كه به بحث هاى 
اقتصــادى و حمايت از توليــدات داخلى مربوط 
مى شــود. نام گذارى هايــى كه شــايد در بعضى 
بخش هاى اقتصادى كشــور، تنها به حد شعارى 

بودن اكتفا شده باشد.
همان طور كه مى دانيم نيمى از جمعيت كشور را 
بانوان تشكيل مى دهند كه طبق نظرسنجى مركز 
نظرسنجى جهاد دانشگاهى نزديك به 50 درصد 
بانوان ايرانى از چادر به عنوان پوشــش استفاده 
مى كنند. چادرى كه به گفته مسئوالن اين حوزه 
90 درصد آن واردات و در انحصار كشورهاى كره 
و ژاپن است.در كشــور ما چندين كارخانه براى 
توليد چادر مشكى شروع به كار كردند كه برخى 
از آن ها به دليل كيفيت پايين محصول توليدى و 
نداشتن دانش فنى نتوانستند وارد عرصه رقابت 
شــوند و در حال حاضر تنها يك كارخانه توليد 
چادر مشكى به طور جدى به فعاليت خود ادامه 
مى دهد. اين كارخانه كه در استان چهارمحال و 
بختيارى قــرار دارد و طبق گفته مديرعامل اين 
شركت، ظرفيت توليد چادر مشكى آن ساالنه 10 

ميليون متر است. 
حال ســؤال اينجاســت كه چه عامل يا عواملى 
باعث اين حجــم باالى واردات و يــا ميزان كم 

توليد در داخل كشور مى شود؟

نبود برند چادر داخلى
عليرضا حائرى عضو جامعه متخصصين نساجى 
ايران از مصرف ســاالنه 50 تــا 70 ميليون متر 
چادر مشكى در كشــور خبر داد و گفت: اين در 
حالى است كه تنها حدود 10 ميليون متر از اين 

محصول در داخل كشور توليد مى شود.
به گفته حائرى سه كارخانه توليد چادر مشكى در 
كشور وجود دارد، اما تنها يكى از اين كارخانه ها 
كه در شــهركرد فعاليت دارد از فناورى هاى روز 
دنيا استفاده مى كند، اما ظرفيت توليد آن هنوز 

جوابگوى نياز داخل نيست. 
وى افزود: با توجه بــه اينكه كيفيت پارچه هاى 
توليدى كارخانه هاى كشــورمان بسيار باال است، 
اما متأسفانه عمده واردات آن از كشورهاى كره، 
ژاپن، اندونزى، تايلند و چين اســت اين درحالى 
اســت كه اين كشــورها مصرف داخلى ندارند و 

هدفشان توليد براى صادرات به ايران است.
وى با اشــاره به اينكه واردات پارچه مشــكى به 
قدرى سودآور اســت كه همه تمايل به واردات 
دارند تا توليد بيان كرد: بايد به بخش خصوصى 
تســهيالت ارايه شــود تا اين بازار براى سرمايه 

گذاران سودآور باشد و سرمايه گذارى كنند.
عضو جامعه متخصصين نساجى ايران افزود: يكى 
از مشــكالت اصلى در صنعت نساجى نبود برند 
در اين حوزه است و بسيارى از توليدكنندگان ما 
بــدون برند و با برندهاى خارجى اقدام به فروش 

كاالى خود مى كنند اين در حالى اســت كه بايد 
برند سازى در اين صنعت صورت گيرد.

سود چادر مشكى در جيب واردكنندگان
در همين حال اميــر قديمى نژاد، رئيس اتحاديه 
بنكداران و طاقه فروشان پارچه با اشاره به افزايش 
روند واردات چادر مشــكى عنــوان كرد: قيمت 
باالى توليدات داخلى رقابت با محصوالت وارداتى 
را دچار مشكل كرده و باعث شده تا اغلب تقاضاى 
بازار به ســمت چادرهاى وارداتى برود. وى نبود 
تــوان رقابت قيمتى در محصوالت ايران را عامل 
اصلى واگذارى ســهم بازار دانست و تأكيد كرد: 
هرچند ميزان توليدات ايران محدود اســت، اما 
اگر تقاضاى بااليى براى محصوالت وجود داشته 
باشد، قطعاً سرمايه گذارى بيشترى شكل خواهد 
گرفت، اما متأســفانه به دليل نبــود تقاضا دقيقاً 
همانند ســاير پارچه ها ســرمايه گذارى در چادر 
مشــكى هم از رونق افتــاده و توجه كمى به آن 

شده است.
وى قاچــاق پارچه را در بخش هــاى مختلف نه 
از طريــق مبادى غيرقانونــى و نامتعارف بلكه از 
دروازه گمركات اعالم كرد و گفت: كم اظهارى و 
تقلب در فاكتورهاى فروش با اعالم قيمت پايين، 
اصلى ترين شــيوه واردات از مبادى قانونى پارچه 
اســت كه نه تنها حقوق دولتى را ضايع مى كند، 
بلكه قدرت رقابت را از توليدكنندگان داخلى نيز 

گرفته است.

به روزشدن دستگاه هاى نساجى
احمد تقــى زاده رئيس اتحاديه پارچه فروشــان 
اصفهان معتقد اســت كه نبود فناورى پيشرفته 
در كشــور عاملى براى خودكفا نبودن در توليد 
پارچــه اســت و مى گويــد: بــراى موفقيت در 
توليد منســوجات داخلى در وهله نخســت بايد 
دســتگاه هاى نساجى به روز شــود و بعد با قرار 
گرفتن مواد اوليه مناســب و همچنين حمايت 

دولت، زمينه توليد باكيفيت آن ها را فراهم كنيم.
وى ادامــه مى دهد: هم اكنــون صنعت پارچه از 
ايــران از جمله اصفهان كه برنــدى معروف در 
جهان بوده به دست كشور كره افتاده و معتقديم 
با برداشت موانع توليد، تأمين زيرساخت هاى الزم 
و به روزرسانى فناورى مى توانيم با خودكفايى و 
اتكا به توليدات داخلى چادر مشــكى با كيفيت 
مورد پســند بانوى ايرانى را توليد كنيم و ديگر 

به سوى خريد چادر هاى كره اى نخواهيم رفت.

روند فروش كاالى قاچاق مشخص نيست
ميرمحمد تقى دانايى هوشيار مديرعامل و عضو 
هيئت مديره شركت نساجى حجاب شهركرد با 
بيان اينكه رقابت با كااليى كه سال ها وارد كشور 
شده با مشــكالت فراوانى روبه روست، مى گويد: 
مشــكالتى به صورت ســازماندهى شده سر راه 
توليــد كنندگان با كاالى مشــابه وارداتى وجود 
دارد تــا جايى كه مصرف كننــده نهايى رغبت 
بيشــترى به مصرف كاالهاى وارداتى داشــته و 
خودبــاورى و حمايت از صنعــت داخلى هر روز 

كمرنگ تر مى شود.
وى يكى از علل موفق نبودن كارخانه هاى چادر 
مشكى در كشور را نداشتن دانش فنى توليد اين 
نــوع پارچه مى داند و مى افزايــد: اين نوع پارچه 
محصولى نيست كه به سادگى و با تجربه عادى 
بتوان آن را توليد كرد، زيرا فرآيندها و ماشــين 
آالت و مواد مصرفى خاصى دارد.به گفته دانايى 
هوشيار نبود ماشــين آالت مناسب توليد چادر 
مشــكى دومين عامل موفق نبودن كارخانه هاى 
داخلى در اين حوزه است و بسيارى از كارخانه ها 
وقتى به حوزه چادر مشكى ورود پيدا كردند كه 
ماشــين آالت آن ها مناسب خط توليد پارچه ها 

نبود.
وى خاطرنشان مى كند: وقتى يك كاالى وارداتى 
در فروشــگاه فروخته مى شــود كســى از آن ها 

برگ ســبز گمركى و قيمت تمام شــده كاال را 
نمى خواهد و مشخص نمى شود كه پارچه با چه 
ميزان سود به فروش رفته، اما پارچه كارخانه هاى 
توليــدى به دليل داشــتن نام رســمى و صدور 
فاكتور، ماليات براى آن تعيين شــده و خريدار و 

فروشنده مشخص هستند.

حذف نام ايرانى كاالى داخلى
وى يادآور مى شــود: برخــى مخالفان توليد اين 
محصول در داخل كشــور با بهانه اينكه توليد و 
عرضه داخلى اين محصول بدون كيفيت اســت 
و با بــزرگ نمايى مشــكالت كوچك و تخريب 
محصول داخلى، ســعى در توجيه واردات كاالى 

خارجى كردند.
دانايى هوشيار با بيان اينكه كاالى توليد شده در 
اين شــركت مرغوب و قابل رقابت با محصوالت 
وارداتى اســت، ادامه مى دهــد: مخالفان توليد 
اين محصول در داخل كشــور بدون احتســاب 
هزينه هاى نقــل و انتقال، گمركــى و ترخيص 
كاالى وارداتى، قيمــت كارخانه اى توليد كننده 
خارجــى را با قيمت كارخانه اى ايرانى مقايســه 
مى كننــد و به داليــل واهى نداشــتن توجيه 

اقتصادى را براى توليد داخلى بهانه مى كنند.
وى مى گويــد: حتى در صورتــى كه هزينه هاى 
وارداتى مواد اوليه، رنگ و مواد شيميايى وارداتى 
براى توليد پارچه چادر مشكى را در نظر نگيريم، 
باز هم توليد پارچه چادر مشــكى در ايران بسيار 
مناسب تر از قيمت هاى كارخانه اى ديگر كشورها 
از جمله كره جنوبى اســت.وى مى افزايد: اخيراً 
مشاهده شــده اســت كه مخالفان توليد چادر 
مشــكى داخلى اقدام به حذف نام ايرانى كاال و 
فروش آن به نام خارجى كرده اند كه با اين ترفند 
مصرف كننده نهايى هيچگاه متوجه نمى شود كه 
يــك كاالى ايرانى مرغوب را بــا نام خارجى و با 

قيمت بسيار باالتر خريدارى كرده است.

قوانينى كه به نفع توليد داخل نيست
مديرعامل شركت حجاب شهركرد تأكيد مى كند: 
رقابت ميان كاالهــاى وارداتى و توليدات داخل 
صرفا از نظر قيمتى نيست؛ بلكه در چرخه توزيع 
نيز با توجه به وجود شبكه بسيار گسترده توزيع 
كاالى وارداتى، محصوالت ايرانى اصوالً امكان وارد 
شــدن به چرخه توزيع ندارند، بنابراين تا زمانى 
كه تقاضا شــكل نگيرد، توليد بى معنى است.وى 
تصريح مى كند: همه قوانين عليه توليد هستند، 
به صورتى كــه اغلب نهادهــاى خدمات دهنده 
امروز از توليد ســهم خواهى مى كنند، مثل بيمه 
تأمين اجتماعى، ماليات و چرخه معيوب ماليات 
بر ارزش افزوده. اين درحالى اســت كه تناســب 
نداشتن هزينه هاى واردات مواد اوليه با محصول 
نهايى عامل اصلى بى رغبتى سرمايه گذاران به اين 

بخش است.

90 درصد چادر هاى مصرفى از خارج كشور تأمين مى شود

سايه واردات بر سر توليدكنندگان چادر مشكى
��ر��ر

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

سه شنبه  4 ارديبهشت 1397 
7 شعبان 1439 24 آوريل 2018   
سال سى و يكم   شماره 8669 

مردم آذربايجان شرقى چشم انتظار تدبير
 پرورش ماهى كشاورزى را 

از كود بى نياز مى كند

ماهيان سردآبى
گرمابخش اقتصاد مقاومتى

.......صفحه 2

قدس وعده هاى دولت را بررسى مى كند 
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خدمت به محرومان 
سرلوحه خدمات آستان 

قدس رضوى است

ميترا شهبازي: كارشناسان معتقدند پرورش ماهى در استخر 
ذخيره آب كشاورزى، آب خروجى استخرها را به امالح موردنياز 
فعاليت هاي كشــاورزي غنــي مي كند و از نيــاز به كودهاي 

شيميايي تا حد قابل توجهي مي كاهد...

بجنورد : نماينده ولى فقيه در اســتان خراسان شمالى گفت: 
مســئوالن و اعضاى آســتان قدس رضــوى در برخوردها و 
تعامالتشــان بايد جنبه قدسى و منتسب بودن به امام رضا (ع) 

را مدنظر داشته و در ارائه هرچه بهتر خدمات كوشا باشند.
حجت االسالم والمسلمين ابوالقاسم يعقوبى در ديدار با مسئول 
و اعضاى نمايندگى آســتان قدس رضوى در خراسان شمالى 
اظهار داشت: به دليل اينكه آستان قدس رضوى به امام رضا(ع) 

منتسب است...

كاشى كارى هاى 
مسجد جامع 

عباسى اصفهان در 
وضعيت اضطرار 

ايســنا: مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهان گفت: در سال گذشته 10 
كارگاه مرمتى در مســجد جامع عباسى فعال بوده است، 
اما وضعيت همه كاشيكارى هاى اين بنا اورژانسى و اضطرار 
اســت. فريدون الهيارى درباره فرسودگى مسجد جامع 
عباسى، اظهار كرد: كاشيكارى هاى مسجد جامع عباسى 
مستهلك شده و اســتحكام خود را از دست داده است و 
مرمت فورى آن ها در دســتور كار قرار دارد. وى ادامه داد: 
زمانى كه در سازمان ميراث فرهنگى اصفهان قرار گرفتم 
تنها سه ترك از 16 ترك گنبد اين مسجد مرمت شده بود 
و امروز 14 ترك مرمت شده و انتظار مى رود در سال جارى 
داربست ها از گنبد اين مسجد جمع آورى شود.مديركل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اصفهان افزود: 
با اينكه در سال گذشته 10 كارگاه مرمتى در اين مسجد 

فعال بوده است ...
.......صفحه 3

.......صفحه 4



 980 كيلومتر به بزرگراه هاى كشور 
اضافه مى شود

ايرنا: معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه عمليات 7800 
كيلومتر بزرگراه در حال اجراست، از بهره بردارى 980 كيلومتر 

بزرگراه در سال 97 خبر داد.
خيراهللا خادمى در ايالم اظهار كرد: 18 هزار ميليارد ريال براى 
تكميل بخشى از اين بزرگراه ها در سال جارى تخصيص يافته كه 
پيش بينى مى شود 980 كيلومتر از اين جاده هاى ارتباطى به 

بزرگراه تبديل شوند.
وى يادآور شد: اعتبار تخصيص يافته حدود 28 درصد كاهش را 
نشان مى دهد كه اميدواريم از طريق ساير منابع همچون اسناد 
خزانه اســالمى و تخصيص قير يارانه اى اجراى اين پروژه ها را 
شتاب ببخشيم. خادمى تأكيد كرد: ساالنه به طور متوسط بيش 
از 1000 تا 1500 كيلومتر بزرگراه در كشــور به بهره بردارى 
مى رســد. وى از در دست ساخت بودن 1170 كيلومتر آزادراه 
در كشــور خبر داد و اضافه كرد: اين مقــدار معادل 50 درصد 
آزادراه هاى موجود است. معاون وزير راه و شهرسازى با مطلوب 
ارزيابى كردن عمليات اجرايى آزادراه هاى كشور افزود: اميدواريم 
امســال بتوانيم 237 كيلومتر از اين آزادراه هــا را بهره بردارى 
كنيم. خادمى گفت: بيشترين حجم اين آزادراه ها در استان هاى 
لرستان، مركزى، اصفهان - شيراز، تبريز - اروميه، تبريز - مرند، 
كنار گذر جنوبى تهران، آزادراه شمال، حرم تا حرم، آزادراه قم و 

گرمسار - سمنان هستند.

 توانايى جايگزينى صادرات گل 
به جاى نفت

قدس: استاندار البرز با بيان اينكه صادرات گل مى تواند جايگزين 
نفت شود، گفت: صادرات نفت شــرايط سياسى دارد، اما براى 

صادرات گل و گياه ايران حرف براى گفتن دارد.
محمدعلى نجفــى در آيين افتتاح باغ الله ها در بخش آســارا 
شهرستان كرج با اشاره به اينكه زمينه هاى سرمايه گذارى داخلى 
و خارجى بيشــتر از گذشته فراهم شــده است، گفت: در سال 
جارى زمينه اشتغال، سرمايه گذارى و صادرات گل و گياه را در 
استان ايجاد خواهيم كرد.  وى در خصوص اعتبارات الزم براى 
فراهم كردن شــرايط صادرات در استان، گفت: شرايطى فراهم 
خواهيم كرد تا توليدكنندگان ما در اين بخش براحتى بتوانند 

صادرات داشته باشند.

 بحران در شركت  هاى «هپكو» اراك و 
«مقره سازى» ساوه

اراك: دبير اجرايى تشكيالت خانه كارگر استان مركزى با بيان 
اينكه شركت هپكو اراك و مقره ســازى ساوه با بحران روبه رو 
هستند، گفت: بهترين تصميم درحال حاضر براى شركت هپكو 
اين است كه دوباره به سازمان حمايت از صنايع برگردانده شود. 
داود ميرزايى در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته كارگر 
بيان كرد: از روزهاى نخست انقالب حقوق يك كارگر 63 تومان 
يعنى روزانه 9 دالر بود، در حالى كه بعد از گذشــت 40 سال از 
پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى اگر امروز حقوق كارگر 35 
هزار تومان باشــد، يعنى حدود هفت دالر است كه بعد از 40 
سال از پيروزى انقالب اسالمى روزى دو دالر سفره كارگر خالى 
شده و متأسفانه هيچ نوع پيشرفتى از حيث تحصيلى و اقتصادى 
و حتى برطرف كردن مشكالت بهداشتى در زندگى كارگر ديده 
نمى شود. دبير اجرايى تشكيالت خانه كارگر استان مركزى ادامه 
داد: در ســال 97 دولت تا حدودى برخالف گذشته كه حامى 
كارفرما بود و به اين نتيجه رســيد كه حقوق امروز كارگر 180 
درصــد با حقوق واقعى معوقه دارد و در اين 40 ســال افزايش 
حقوق نداشتيم، افزايش 20 درصدى حداقل حقوق دستمزد را 
لحاظ كرد، ولى به ســبب بازى هاى سياسى برخى افراد پشت 
پرده اين شيرينى افزايش حقوق براى كارگران همان روز نخست 
بود كه با افزايش قيمت دالر كام كارگران را تلخ كرد و براساس 
مقايسه حقوق فروردين ماه سال گذشته با فروردين ماه امسال 
حدود 36 دالر كم شــده كه اميدواريم شاهد ثبات اقتصادى و 

برطرف كردن مشكالت باشيم.

 سرمايه گذاران در صنايع كوچك، 
ضمانتنامه بانكى دريافت مى كنند

قدس: مديرعامل شــركت شهرك هاى صنعتى استان گيالن 
گفت: مشــوق هاى متعدد در واگــذارى دريافت حداقل پيش 
پرداخت، تقسيط بلند مدت و تسهيل استقرار واحدهاى دانش 
بنيان، صدور ضمانتنامه بانكى تا سقف 30 ميليارد ريال براى هر 

متقاضى وجود دارد.
احمد على شــهيدى افزود: اولين شرط امكان ثبت نام جهت 

دريافت تسهيالت، پيشرفت فيزيكى بيش از 60 درصد است. 

قدس وعده هاى دولت را بررسى مى كند 

مردم آذربايجان شرقى چشم انتظار تدبير
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ايران اســالمى در  قدس  رئيس جمهور 
ادامه سفر هاى استانى خود در نخستين هفته 
ارديبهشــت ســال 97 ميهمان مردم استان 

آذربايجان شرقى است.
سفر پيشين هيئت دولت به استان آذربايجان 
شرقى كه با مصوبات و طرح هايى همراه بود، 
به ارديبهشت دو سال گذشته مربوط مى شود. 
در آن سفر تكميل بزرگراه تبريز- اهر تا پايان 
سال 95، كلنگ زنى آزاد راه تبريز به بازرگان، 
اختصاص حــدود 500 ميليــارد تومان براى 
تكميل زيرســاخت راه آهن تبريز به ميانه در 
ســال 94 و 95، اختصاص 50 ميليارد تومان 
اعتبار براى تكميل آزادراه تبريز و سهند تا پايان 
ســال 95 و تالش دولت براى احياى درياچه 

اروميه ازمهم ترين مصوبات اين سفر بود.

 گذشت يك ساله از وعده رئيس جمهور
يكى از مصوبات ســفر پيشــين هيئت دولت 
به اســتان مربوط بود به پروژه 90 كيلومترى 
بزرگراه تبريز- اهر كه قرار بود تا پايان سال 95 
به اتمام برسد، اما تا پايان سال گذشته تنها 40 
كيلومتر از آن زير بار ترافيك رفته و تكميل اين 
بزرگراه به عنوان يكى از خواسته هاى اساسى 
و مهم مردم اســتان بويژه منطقه ارســباران 

همچنان به قوت خود باقى است.

 سرنوشت نامعلوم آزادراه تبريز- 
بازرگان

آزادراه تبريــز به بازرگان يكــى از طرح هاى 
رئيس جمهور در سفر به اين استان بود و قرار 
بــود اين آزادراه به عنوان دروازه ورود حمل و 
نقل جاده اى كشورمان به اروپا باشد كه هنوز 

به سرانجام نرسيده است.

 بيكارى و اشتغال جوانان
رفع مشــكل بيكارى و ايجاد اشــتغال براى 
جوانان از مهم ترين خواســته هاى مردم اين 
اســتان اســت كه امام جمعه تبريز بار ها از 
تريبون نماز جمعه مسئوالن دولت را در اين 
رابطه و براى حل مشكالت مورد خطاب قرار 

داده است.
حجت االســالم ســيدمحمدعلى آل هاشم 
حتى در مهرماه 96 در مراسم توديع استاندار 
آذربايجان شرقى به بخشــى از خواسته ها و 

انتظارات مردم استان پرداخت.
البته حجت االســالم آل هاشم در اين مراسم 
و خطاب به اســتاندار جديد تنها بيكارى را به 
عنوان مشكل اصلى اين استان مطرح نكرد، بلكه 
تالش براى فراهم سازى زمينه اشتغال و ازدواج 
جوانان، مقابله جدى با قاچــاق مواد مخدر و 
پديده اعتياد، تالش براى حفظ و احياى محيط 
زيست، بخصوص درياچه اروميه، ترويج فرهنگ 
ايثار و شهادت در بين جوانان و پيشبرد بحث 
اقتصاد مقاومتــى را از انتظارات مردم از دولت 

تدبير و اميد مطرح كرد.
امام جمعه تبريز حل برخى مشــكالت مانند 
و  اســتان، حقوق  بلبرينگ ســازى  كارخانه 
معوقــات كارگران و همچنين رســيدگى به 
مشكالت حاشــيه نشينى كالنشهر تبريز كه 
بيش از 400 هزار نفر با اين مشــكل دســت 
به گريبان هستند را نيز از ديگر خواسته هاى 

مردمى عنوان كرد.

 احياى درياچه اروميه
احيــاى درياچه اروميه در صــدر مطالبات و 
خواسته هاى مردم آذربايجان شرقى از دولت 
اســت كه نجات آن از بحران هاى مورد تأكيد 
دولت يازدهــم و در ادامه آن دولت دوازدهم 
قرار گرفت و در همين راســتا كارگروه ملى 
نجات با مديريت معاون اول رئيس جمهورى 

تشكيل شد. 
كميسيون  عضو  ســعيدى،  محمداسماعيل 
فرهنگــى مجلس در اين خصوص با اشــاره 
به اينكه خشك شــدن 70 درصدى درياچه 
اروميه نتيجه مديريــت ناصحيح منابع آبى، 
توسعه بى رويه اراضى كشاورزى، استفاده بى 
رويه از آب هاى زيرزمينى، كاهش بارندگى و 
تغيير اقليم در كشور است، از عملياتى شدن 
40 پروژه بــراى احياى اين درياچه در دولت 
يازدهم خبر داد و گفت: اين پروژه ها تاكنون 

تأثير ملموسى نداشته است. 

 افتتاح خط آهن ميانه- تبريز
تكميل و افتتاح خط آهن ميانه- تبريز نيز از 
ديگر مطالبات مهم مردمى از دولت است كه 
17 ســال از آغاز عمليات اين پروژه مى گذرد 

و بارها مســئوالن استانى و ملى خبر از اتمام 
اين پــروژه در آينده نزديك داده اند، آينده اى 

كه هنوز فرا نرسيده است. 
ســاخت اين خط آهن موجب صرفه جويى 
در سوخت، كاهش توقف هاى مكرر قطار به 
دليل دو خطه بودن مسير، كاهش تصادفات 
و افزايــش ايمنــى و كاهــش آالينده هاى 

محيطى مى شود.

 تكميل بزرگراه تبريز- سهند
تكميل هر چه سريع تر بزرگراه تبريز- سهند 
نيــز از مطالبات مهم مردمى اســت كه تمام 
نشــدن ســاخت اين بزرگراه 24 كيلومترى 
مشكالت بسيار زيادى براى مردم تبريز، اسكو 
و شــهر جديد ســهند ايجاد كرده است و از 
مهم ترين آن ها مى توان به طوالنى بودن جاده 
كنونى تبريز- سهند، افزايش حجم ترافيك در 
اين مسير، افزايش روزافزون تصادفات رانندگى 
در اين محور مواصالتى و همچنين هزينه هاى 

تردد بين دو شهر تبريز و سهند اشاره كرد.

 ساخت كمربندى ايلخچى
مردم شهرستان ايلخچى نيز خواستار ساخت 
كمربندى اين شهر هستند؛ چرا كه بنابر آمار 
موجود اين مسير به دليل واقع شدن در جاده 
ترانزيتى استان هاى شــمال غرب كشور، در 
يكى از چهار مســير پرتردد كشور قرار دارد و 
روزانه شاهد عبور و مرور هزاران دستگاه انواع 
وسايط نقليه سبك و سنگين است كه تلفات 
باالى ناشــى از تصادفات رانندگى را ســبب 
مى شــود و همچنين آلودگى هاى صوتى نيز 

براى مردم منطقه به وجود آورده است.

 آذربايجان شرقى در انتظار تدبير
بنا بر گفته بسيارى از شهروندان و مسئوالن 
بسيارى از تأسيسات شهرى شهرهاى استان 
مربوط به سال هاى پيش است و با وجود چند 
برابر شدن جمعيت شهرستان ها، چيزى بر اين 

تأسيسات اضافه نشده است.
كتابخانــه، فضاى ســبز، صنايــع مختلف، 
ورزشگاه و... در اغلب شهرستان ها مربوط به 
چند دهه گذشته بوده و جوابگوى جمعيت 
شهرستان ها نيست. اين زيرساخت ها، همه 
الزمه توسعه فرهنگى و اقتصادى مردم يك 
شهر است كه بايد به توسعه آن ها متناسب 

با جمعيت شهر پرداخت.
امروزه زيرساخت هايى همچون خانه سينما، 
مراكــز تفريح، مراكز علمــى و... همه تعيين 
كننده وضعيت فرهنگى مردم يك شــهر در 

آينده هستند.
براى توسعه اقتصادى شهرستان ها و بهبود 
وضعيــت اقتصادى شــهروندان طرح هايى 
چــون ايجــاد صنايــع تبديلى و توســعه 
كشت وصنعت ها و نيز ســرمايه گذارى در 
امر جذب توريســم، ايجاد قطب هاى علمى 
و... همــه از برنامه هايــى هســتند كه در 

شهرستان ها به خوبى قابل اجرا هستند.
بسيارى از شهروندان در اين رابطه مى گويند: 
آذربايجان شــرقى فقــط تبريز نيســت، از 
شــمالى ترين نقطــه اســتان در مــرز جلفا 
تــا جنوبى ترين نقطــه اســتان در ملكان و 
محروم ترين شهرســتان اســتان، چاراويماق 
بايــد نگاه ها متوازن باشــد تا همــه باهم به 
سمت توســعه حركت كنيم و توسعه استان 

كاريكاتورى نباشد.

  اختصاص 40 ميليارد تومان 
براى صيانت از جنگل هاى شمال

 معــاون آبخيــزدارى، مراتع و امور بيابان ســازمان 
جنگل ها و مراتع كشور از اختصاص 40 ميليارد تومان 
از اعتبارات آبخيزدارى براى صيانت از جنگل هاى شمال كشور 
خبر داد و گفت: تاكنــون در طرح «تنفس جنگل ها» موفق 
بوديم.  ناصر حيدرى پورى در مراسم توديع و معارفه مديركل 
منابع طبيعى مازندران منطقه سارى اظهار كرد: براى زراعت 

چوب نيز اعتبارات خوبى اختصاص يافت.
وى با اشاره به اينكه با روند موجود مى توانستيم بهره بردارى 
از جنگل ها را ادامه دهيم، اضافه كرد: اقدام هاى كارشناسى به 
اين نتيجه رسيد كه طرح «تنفس از جنگل ها» اجرايى شود و 

ثمرات اين اقدام را در آينده خواهيم ديد.
معاون آبخيزدارى ســازمان جنگل ها و مراتع كشور با اعالم 
اينكه توقف حركت ماشــين آالت و عمليات بهره بردارى و 
رفت و آمدهاى زائد انسانى در جنگل ها اتفاق مباركى است، 
ادامه داد: در شــرايط كنونى بايد از تجربيات بومى استفاده 
كنيم و ساير كاركردهاى جنگل ها را به منصه ظهور برسانيم.

  نيترات چهارمحال وبختيارى 
به ارمنستان صادر مى شود

شهركرد: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختيارى از صادرات تنها واحد توليدكننده نيترات پتاسيم 
صنعتى كشور در آينده نزديك از اين استان خبر داد و گفت: 
اين محصول به كشورهاى جمهورى آذربايجان و ارمنستان 

صادر خواهد شد.
ســيدنعيم امامى افزود: در نخستين گام، قرارداد 20 ميليون 
دالرى براى ارسال نيترات پتاسيم از اين استان به كشورهاى 

جمهورى آذربايجان و ارمنستان منعقد شده است.
وى ادامه داد: نمونه هــاى اين محصول براى صادرات به اين 

كشورها ارسال و تاييديه دريافت شده است.
امامى بيان كرد: كارخانه توليد نيترات پتاسيم در شهرك 
صنعتى شــهركرد، در رديــف بزرگ تريــن كارخانه هاى 
خاورميانه قرار دارد كه ســاالنه حــدود 8400 تن نيترات 

پتاسيم توليد مى كند.
امامى پيش بينى كرد: توليدات اين واحد در سال جارى تا 30 

هزار تن افزايش يابد.
وى در ادامه از تكميل نخســتين كارخانه بســتنى ســازى 
چهارمحال و بختيارى خبر داد و افزود: اين كارخانه با سرمايه 
گذارى 150 ميليارد ريالى بخش خصوصى در شهرك صنعتى 

بروجن (60كيلومترى شهركرد ) راه اندازى شده است.

  خيران براى تكميل بيمارستان ساعى 
خمينى شهر به ميدان بيايند

 رئيس هيئت مديره بيمارستان ساعى خمينى شهر با 
اشــاره به هزينه20 ميليارد تومانى براى احداث اين 
بيمارستان و نياز به 35 ميليارد تومان اعتبار براى تكميل آن، 
از خيران خواست براى تكميل بيمارستان ساعى كمك كنند. 
سيد اصغر بنى هاشمى با بيان اينكه طبق برنامه ريزى هاى 
انجام شــده بيمارستان ساعى خمينى شهر در هشت طبقه 
ساخته مى شود، تصريح كرد: طبقه زيرزمين اين بيمارستان 
به بخش هاى فلورســكوبى، راديوگرافى، «سى.تى.اســكن»، 
ماموگرافى، «ام.آر.آى»، سونوگرافى، راديوگرافى و آزمايشگاه با 
بخش هاى مختلف، بانك خون، هورمون شناسى مجهز خواهد 
شد. بنى هاشمى با بيان اينكه استاندارد تخت بيمارستانى براى 
هر 1000 نفر 1/7 تخت است، گفت: با توجه به جمعيت 350 
هزار نفرى شهرستان خمينى شهر، بر اساس استاندارد ملى به 
500 تخت و بر اساس استانداردهاى بين المللى به 700 تخت 
نياز داريم، اين در حالى است كه هم اكنون بيمارستان اشرفى 
اصفهانى اين شهر داراى 90 تخت و بيمارستان منظريه نيز در 
صورت افتتاح داراى 170 تخت بيمار مى شود؛ بنابراين نياز به 

بيمارستان با 300 تخت امرى بسيار بديهى است.

  ضرورت حفظ قلمرو جانوران 
در مناطق حفاظت شده ايالم

مديركل حفاظت محيط زيســت استان ايالم گفت: 
جانوران وحشى در طبيعت تا احساس خطر نكنند به 
انسان حمله ور نخواهند شد، بنابراين كوهنوردان و گردشگران 

نبايد به قلمرو جانوران تجاوز كنند. 
مازيار ســليمان نژاد با بيان اينكــه مكان هاى تفرج مناطق 
حفاظت شده ايالم مشخص است، اظهارداشت: در حال حاضر 
منطقه حفاظت شده ارغوان جزو مكان هاى تفرج است و عالقه 

مندان مى توانند از طبيعت اين منطقه بهره مند شوند.
وى با اشــاره به اينكه منطقه حفاظت شــده قالرنگ، قلمرو 
خرس هاى منطقه است، افزود: كوهنوردان و طبيعت گردان 
در هنگام گردش در اين منطقه بايد مراقب قلمرو اين حيوان 
باشند و به حريم آن نبايد تجاوز كنند چرا كه ممكن است با 

واكنش خرس روبه رو شوند.
ســليمان نژاد با اشاره به تالش مسئوالن استان براى ساخت 
تله كابين در منطقه ارغوان، بيان داشت: ساخت تله كابين در 
منطقه ارغوان نياز به اخذ مجوز و نظر از محيط زيست دارد و 
اصوالً هر طرحى كه بخواهد اجرا شود، اين سازمان بايد نظر 

خود را از لحاظ بررسى زيست محيطى اعالم كند.
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همــدان   انقالب اســالمى ايران با رهبــرى امام 
خمينى(ره) با چشــم انداز و اهداف زيادى به پيروزى 
رســيد كه محروميت زدايــى از مهم ترين ويژگى ها و 

شاخصه هاى اين انقالب است.
بعد از پيروزى انقالب اســالمى توســعه همه جانبه و 
محروميت زدايى از روستاها و مناطق محروم در دستور 
كار مسئوالن نظام مقدس جمهورى اسالمى قرار گرفت 
و در شهرهاى مختلف كشــور به عنوان اولويت اصلى 

مديران مطرح شد. 
همدان شهر دارالمومنين و دارالمجاهدين نيز با داشتن 
مديران و نمايندگانى متعهد و توانمند پس از پيروزى 
انقالب اســالمى گام هاى بلندى در راستاى محروميت 

زدايى برداشت. 
بهره مندى تمامى روســتاهاى استان همدان از نعمت 
برق، توسعه زيرســاخت ها، بهره مندى روستاها از آب 
آشــاميدنى و گاز طبيعى نمونه اى از خدماتى است كه 
مديران نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران براى مردم 
ديــار هگمتانه فراهم كرده اند و در تالش هســتند در 

ســالى كه از سوى رهبر معظم انقالب به نام حمايت از 
كاالى ايرانى مزين شــده با تالش مستمر، اين خدمات 

را دوچندان كنند. 

  خدمات ارزنده
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى 
در اين باره افزود: نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران در 
زمينه بهسازى روستاها، فراهم كردن زير ساخت ها، آب، 
برق و گاز بويژه در مناطق روستايى خدمات ارزنده اى را 

براى مردم به ارمغان آورده است. 
امير خجسته افزود: مسئوالن و مديران انقالب اسالمى 
ايران در دوران جنگ و پس از آن تحريم ها شايد بخوبى 
نتوانستند حق مردم را ادا كنند، اما پس از آن و با تأكيد 
رهبر معظم انقالب و توجه ويژه معظم له به محروميت 
زدايى، توسعه در مناطق محروم را شتاب بيشترى دادند. 
وى يادآورشد: در بودجه سال 97 نيز به مناطق محروم و 

محروميت زدايى توجه ويژه اى شده است. 

  رد پاى گروه هاى جهادى 
مسئول بسيج سازندگى سپاه انصارالحسين(ع) همدان 
نيز گفت: اين مجموعه در راســتاى محروميت زدايى با 
تخصيص 5 ميليارد و 500 ميليون ريال از سوى قرارگاه 
خاتم االنبيــا و تأمين منابع مورد نياز از دو محل ديگر، 
25 طرح محروميت زدايى ســال گذشته در اين استان 

اجرا كرده است. 
شهرام صادقى افزود: اين طرح ها شامل خانه عالم، ساخت 

پل، بهسازى مدرسه، ساخت غسالخانه و مسجد است. 
وى با بيان اينكه مهم تريــن ويژگى طرح هاى اين نهاد 
اســتفاده از هميارى مردمى و آورده خيران است اظهار 
كرد: بسيج با كمك مسئوالن بسيج سازندگى نواحى و 
گروه هاى جهادى به شناسايى افراد و خانواده هاى نيازمند 
اقدام مى كند تا بتواند با نياز سنجى از آن ها، مشكالتشان 

را تا حدودى رفع كند. 
صادقى اضافه كرد: بسيج سازندگى در راستاى حمايت 
از دانش آموزان نيازمندى كه توسط پايگاه هاى مقاومت 
بسيج مساجد و محالت شناسايى شدند، سال گذشته 
240 بســته لوازم التحرير به اين طيف از دانش آموزان 

تحويل داده است. 
وى ادامه داد: بسيج سازندگى با نيروهايى نظير طراح و 
نقشه كش هاى زبده و توانمند در قالب تيم هاى جهادى 
به مدت 10 تا 20 روز در مناطق محروم مستقر شده و 

اقدام به اجراى عمليات عمرانى مى كنند. 
وى اعالم آمادگى كرد: در هر نقطه محرومى كه خيران 
مد نظرشان است نيرو، طراح و ناظر اعزام كرده و خيران 

تنها مصالح مورد نياز اجراى طرح را تأمين كنند.
مسئول بسيج سازندگى سپاه انصارالحسين(ع) همدان 
يادآورشد كه بســيج ســازندگى پيش از اجراى طرح 
محروميــت زدايى اقدام به نياز ســنجى با همفكرى و 
مشــاوره دهياران و شوراهاى روستاها و مناطق محروم 

مى كند. 
به گفته وى ســال 95 نيز 65 طــرح محروميت زدايى 
توســط بسيج سازندگى در اســتان همدان اجرا و بهره 

بردارى شده است. 

  بهسازى روستاها 
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى همدان نيز در اين 
باره گفت: در اين استان با هدف محروميت زدايى در سال 
گذشته در قالب ســاماندهى و بهسازى معابر روستايى 
500 ميليارد ريال منابع عمرانى شامل تملك دارايى ملى 
و قير يارانه اى در اختيار استان قرار گرفته كه بخشى از 
آن هزينه و بخش ديگر آن نيز با برنامه ريزى هاى صورت 

گرفته در فصل كارى انجام مى شود. 
حســن ظفرى افزود: در سال گذشته با حمايت حساب 
100 امــام(ره) 80 ميليارد ريال براى كمك به تكميل 
و ســاخت واحدهاى نيمه تمام با استفاده از تسهيالت 
بهســازى و نوسازى مســكن براى مالكانى كه قادر به 
تكميل و استفاده از واحدهاى خود نبودند در سطح اين 

استان پرداخت شده است. 
وى ادامه داد: همچنين اين نهاد در راستاى محروميت 
زدايى و كمك به اقشــار آســيب پذير به مالكانى كه 
در حال نوســازى و بهسازى مســكن روستايى نيمه 
تمام خود با ضوابط فنى هستند، تسهيالت پرداخت 
مى كند و اين روند در ســال جــارى با قوت و تأمين 

منابع بيشتر انجام مى شود. 
وى ادامه داد: با پيگيرى نماينده مردم نهاوند در مجلس 
شوراى اسالمى بتازگى تفاهم نامه اى با بنياد بركت منعقد 
شــده كه بر اساس آن طرح بهسازى فضا و طرح هادى 
در سه روســتاى كم برخوردار در شهرستان نهاوند در 
فروردين امسال انجام شــود كه منابع ملى و مورد نياز 
آن كه حدود 10 ميليارد ريال است توسط بنياد بركت و 

بنياد مسكن تأمين مى شود.

در بودجه 97 به مناطق محروم توجه ويژه اى شده است

همدان پيشتاز در اجراى طرح محروميت زدايى
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قدس يكــى از مهم ترين جاذبه هاى طبيعى 
كهگيلويــه  و بويراحمد وجود پــارك جنگلى 
در شهر ياسوج اســت كه اين پارك با پوشش 
درختانى مانند بلوط، زالزالك و كيكم وحشى و 
آب و هوايى معتدل پس از آبشار ياسوج دومين 

مكان مفرح مورد عالقه گردشگران است.
اين مكان كه به پارك كوهســتان نيز معروف 
بــوده، فضاى زيبا، دلنشــين و بكر داشــته و 
شــب ها با زير چتر قرار دادن پايتخت طبيعت، 
زيبايى هاى وصــف ناپذيرى را به مســافران و 
توريست هاى داخلى و خارجى هديه مى كند، اما 
نبود بسيارى از زيرساخت هاى اوليه اين جايگاه 
زيبا و گردشــگرى را در برزخ نابودى قرار داده 
است. هرچند در سال هاى گذشته اميد،طرح ها و 
نقشه هاى بى شمارى براى تكميل اين پارك در 
نظر گرفته شد، اما هر كدام از اين طرح ها بعد از 

سپرى شدن زمان به شكست منتهى شد.

 طرح هاى رويايى
شهردار پيشين شهر ياسوج كه در پارك سازى 
نشــان داد تفكرات خاصى دارد به دنبال اين 
بود كه كار تكميل وبهســازى اين پارك را به 
سرانجام برســاند، اما در پيشبرد اين موضوع 
به دليل ســنگ اندازى هاى متعدد از ســوى 
برخى نهادهاى مربوطه نتوانســت موفق باشد 
كه همين رابطه با سركشــى هاى چندين باره 
استاندار پيشين(ســيد موسى خادمى) از اين 
مكان تفريحى هم نتوانست فرجى بگشايد. بعد 
از رايزنى هاى متعدد و پيگيرى هاى اســتاندار 
با مســئوالن ذى ربط طــرح تفصيلى و كامل 
پارك جنگلى ياســوج در تيرماه سال گذشته 
و در آخرين روزهاى تصدى شــهردار ياسوج و 
اســتاندار پيشين براى اجراى آن بر زمين زده 
شد و برخى از اين پروژه ها نيز به اجرا گذاشته 
شد.اما در حال حاضر اين مسئله، «بالتكليفى 
پارك جنگلى ياسوج» به همان مسئله پيشين 
بازگشته و به حاشيه رفتن اين پارك در وهله 
فعلى به دليــل برخى موضوعــات مديريتى 
همچنان پابرجاست كه مى توان از نبود جاده 
مناسب دسترسى به اين پارك تا نبود روشنايى 
كافــى در برخى از مناطق آن را از جمله آن ها 
دانست.هرچند كه در برخى مشاهدات نيز به 
يغما رفتن خاك حاصلخيز و ايجاد جاده هاى 
غير استاندار در برخى از مناطق آن نيز مشهود 
بوده كه اين مشــكالت متعدد اين پارك زيبا 
دربام ياسوج را در برزخ نابودى قرار داده است.

 مانع تراشى در سرمايه 
گذارى 

ســنگ انــدازى و و تأخيــر 
بــه  پروژه هــا  تحقــق  در 
گونه اى اســت كه اســتاندار 
كهگيلويــه و بويراحمد از آن 
به عنــوان مانع تراشــى ياد 
كرده و مى گويد: مانع تراشى 
در مسير ســرمايه گذارى در 
پــارك جنگلى ياســوج قرار 
گرفتن در مقابــل مردم اين 
استان و جلوگيرى از توسعه 
پيشــرفت آن ها محسوب  و 
نيست. پذيرفتنى  و  مى شود 
على محمد احمدى در نشست 

سرمايه گذارى پارك جنگلى ياسوج اظهار داشت: 
از مساحت 900 هكتارى پارك جنگلى ياسوج 
تاكنون 75 هكتار قابليت تغيير كاربرى و سرمايه 
گذارى پيدا كرده است. وى عنوان كرد: براساس 
تفاهمنامــه اى، وزارت نفت آمادگــى دارد تا در 
اين منطقه اقدام به ايجاد يك مجتمع تفريحى، 
رفاهى و خدماتى همچون منطقه محمود آباد در 
شمال كشور كند. وى افزود: مسئوالن و مديران 
اجرايى كهگيلويه و بويراحمد بايد از اين فرصت 

پيش آمده و خاص بهره الزم 
را ببرند.احمدى بيان كرد: اين 
مهم تأثير بســزايى در روند 
رشد و توســعه اين استان در 
بســيارى از زمينه ها از جمله 
اشتغال زايى، افزايش پرواز هاى 
فــرودگاه و رونــق اقتصــاد 
گردشــگرى خواهد داشــت. 
وى عنوان كرد: اين ســرمايه 
گذارى بزرگ در پارك جنگلى 
ياسوج سبب درآمدزايى، رونق 
معيشــت  بهبود  و  اقتصادى 
مردم ياسوج مى شود. استاندار 
كهگيلويه و بويراحمد تصريح 
دســتگاه هاى  تعامل  با  كرد: 
متولى از جمله شهردارى و شوراى شهر ياسوج، 
محيط زيست و منابع طبيعى و آبخيزدارى و ديگر 
مجموعه ها بايد هر چه سريع تر در راستاى آغاز 
اقدام هاى وزارت نفت در پارك جنگلى ياسوج گام 
برداشته شود. وى ابراز داشت: در مقابل هر گونه 
سنگ اندازى در مقابل توسعه استان ايستادگى 
كرده و سرمايه گذارى در اين پارك توسط وزارت 
نفت يكى از فرصت هاى پيش آمده در توســعه 
استان است كه با انجام هرگونه اهمال و سستى 

در كار اين فرصت از كهگيلويه و بويراحمد گرفته 
خواهد شــد. احمدى گفت: شوراى شهر ياسوج 
و شــهردارى آن با تالش هاى بى وقفه در صدد 
احقاق حق مردم و برآورده كردن توقع آنان بوده 
و با سرمايه گذارى پارك جنگلى ياسوج توسط 

وزارت نفت مخالفتى ندارند. 

 استقبال از سرمايه گذاران
در حالى كه اســتاندار كهگيلويه و بويراحمد از 
مانع تراشــى براى حضور ســرمايه گذاران خبر 
مى دهد، اما يكى از اعضاى شوراى شهر ياسوج در 
اين زمينه ادعا مى كند: شوراى شهر و شهردارى 
ياســوج نه تنها مخالف سرمايه گذارى در پارك 
جنگلى اين شــهر نيســت، بلكه از اين امر نيز 
استقبال مى كند. هدايت اكبرى اظهار مى كند: 
منابع طبيعى و آبخيزدارى استان موافقت كرده 
كه 75 هكتار از پارك جنگلى ياسوج را براى انجام 
سرمايه گذارى به مدت 30 سال در اختيار وزارت 
نفت قرار دهد. وى بيان مى كند: در همين رابطه 
مقرر شده كه تمامى دستگاه هاى متولى مربوطه 
موافقت خود را با كليات طرح پارك جنگلى فعلى 
اعالم دارند و در طراحى و اجراى اين طرح ضمن 
اولويت به خواســت وزارت نفت براى اســتفاده 

شهروندان تمهيدات الزم اتخاذ شود.

��راث ���نگ
 بانوان فعال سيستان و بلوچستان

 به روى پرده مى روند
ايرنا: زندگى بانوان متدين و فعال اجتماعى سيستان و بلوچستان 
با ساخت فيلم مستند «از تبار ريحانه» كارى از گروه فرهنگ و 

معارف اسالمى شبكه سوم سيما به روى پرده مى رود.
اين مستند تلويزيونى 26 قسمتى با هدف معرفى توانمندى هاى 
هفت بانوى موفق استان در عرصه هاى مختلف به تهيه كنندگى 
«ســيد جعفر جعفرى اولياء» و كارگردانى «روژيا يغمايى» در 
حال توليد است.كارگردان مستند «از تبار ريحانه» اظهار داشت: 
مراحل توليد اين مستند تلويزيونى 26 قسمتى كه از سيستان و 
بلوچســتان كليد خورده است در چهار استان خراسان جنوبى، 
كرمان، هرمزگان و بوشــهر نيز ادامه خواهد داشت. سيدجعفر 
جعفرى اولياء افزود: ساخت اين مستند براساس تاكيدات رهبر 
معظم انقالب با هدف نشــان دادن زندگى بانوان متدين و فعال 
اجتماعى در اين استان ها بويژه بانوان سيستانى و بلوچ آغاز شده 
است. وى ادامه داد: هر قسمت اين مجموعه تلويزيونى حدود 30 
دقيقه با موضوع زندگى يكى از بانوان موفق در حال ساخت است.

 توليد 100 هزار عنوان كتاب
 طى يك سال گذشته در كشور

كاشــان: مديرعامــل خانــه كتاب با بيــان اينكــه كمتر از 
1500كتابفروشى در كشــور فعال هستند، گفت: در يك سال 
گذشــته حدود 100 هزار عنوان كتاب در كشــور توليد شده 
كه بر اين اســاس تعداد كتابفروشى ها براى عرضه اين توليدات 
جوابگو نخواهند بود. نيكنام حسينى پور در نشست هم انديشى 
كتابفروشــان موفق و كتابفروشــان مناطق كم برخوردار طرح 
عيدانه كتاب كه در شهر قمصر كاشــان برگزار شد، افزود، اگر 
طرح «عيدانه كتاب» به اهداف مورد نظر دســت نيابد از ادامه 
آن جلوگيــرى خواهيم كرد. وى با بيان اينكه طرح هايى مانند 
عيدانه كتاب با هدف حمايت از كتابفروشى ها صورت گرفته است، 
ادامه داد: در ســال 94- 93 كه كتابفروشى ها در حال تعطيلى 
بودند، معاونت فرهنگى وزارت ارشاد با دغدغه در اين باره تصميم 
به اجراى برخى طرح هاى حمايتى از جمله عيدانه، تابســتانه و 
پاييزه كتاب گرفت. مديرعامل خانه كتاب، پرداخت تسهيالت به 
كتابفروشى ها را از ديگر حمايت هاى وزارت ارشاد دانست و گفت: 
تا كنون براى 40 كتابفروشى تسهيالتى از قبيل وام در نظر گرفته 
شده و تالش مى كنيم چرخه نشر را كه عبارت از ناشر، مولف و 

كتابفروشى است با هم مد نظر داشته باشيم.

مانع تراشى بر سر راه سرمايه گذاران، صداى استاندار را نيز درآورد

 ثبت ايستگاه راه آهن «بندرتركمن»بام ياسوج در انتظار روبيدن مشكالت
 در فهرست آثار ملى كشور

گرگان: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
گلستان از ثبت ايســتگاه راه آهن بندرتركمن در فهرست آثار 
ملى كشــور خبر داد. ابراهيم كريمى اظهار كرد: راه آهن بندر 
تركمن واقع در شهرســتان تركمن همزمان با ساخت راه آهن 
سراسرى در دوره پهلوى ساخته شده است.وى افزود: پيوستگى 
و يكپارچگى معمارى ساختمان ايستگاه هاى راه آهن ايران در 
دوره پهلوى اول برگرفته از زبان مشــترك معمارى اين دوره و 
براساس ويژگى هاى ناشى از سبك رايج همچون بهره گيرى از 
الگوهاى معمارى نئو كالسيك اروپا(معمارى آلمان) و معمارى 
دوره باستان ايران و تلفيق آن با ويژگى هاى معمارى بومى هر 
منطقه، از شــمال تا جنوب ايران قابل مشاهده است. كريمى 
تصريح كرد: با پيگيرى ها اين اثر تاريخى با شماره 31906 در 

فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيد.

 كاشى كارى هاى مسجد جامع عباسى 
اصفهان در وضعيت اضطرار 

ايسنا: مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در سال گذشته 10 كارگاه مرمتى در مسجد 
جامع عباسى فعال بوده است، اما وضعيت همه كاشى كارى هاى 
اين بنا اورژانســى و اضطرار اســت. فريدون الهيــارى درباره 
فرسودگى مســجد جامع عباسى، اظهار كرد: كاشى كارى هاى 
مسجد جامع عباسى مستهلك شده و استحكام خود را از دست 
داده است و مرمت فورى آن ها در دستور كار قرار دارد. وى ادامه 
داد: زمانى كه در ســازمان ميراث فرهنگى اصفهان قرار گرفتم 
تنها ســه ترك از 16 ترك گنبد اين مســجد مرمت شده بود 
و امروز 14 ترك مرمت شــده و انتظار مى رود در سال جارى 
داربست ها از گنبد اين مسجد جمع آورى شود.مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اصفهان افزود: با اينكه در 
سال گذشته 10 كارگاه مرمتى در اين مسجد فعال بوده است، 
اما همه كاشيكارى هاى اين بنا در وضعيت اورژانسى قرار دارد.
الهيارى گفت: اين گونه آثار ممكن است داراى ترك هايى باشند 
كه البته برخى از آن ها فعال نباشــد، اما وضعيت امروز اين بنا 
ناشى از ســال ها عقب ماندگى و بى توجهى است. موضوعات 
مطرح در پشت اين مســجد هم با اقدام هاى همزمان ميراث 

فرهنگى و شهردارى در حال بر طرف شدن است.
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مزارع پرورش 
ماهى سردآبى در 

29 استان كشور 
فعاليت مي كنند 
و ساالنه بيش از 

106 هزار تن ماهي 
را تحويل بازار 

مي دهند

بــرش

از مساحت 900 
هكتارى پارك 
جنگلى ياسوج 

تاكنون 75 
هكتار قابليت 

تغيير كاربرى و 
سرمايه گذارى

 پيدا كرده است

بــرش

نيم نگاه

پرورش  معتقدند  كارشناســان  ميترا شهبازي 
ماهى در استخر ذخيره آب كشاورزى، آب خروجى 
اســتخرها را غنى از امالح موردنيــاز فعاليت هاي 
كشــاورزي مي كند و از نياز به كودهاي شيميايي تا 

حد قابل توجهي مي كاهد.
چند ســالي است كه توليد گوشت سفيد بخصوص 
ماهي در كشــور مورد توجه قــرار گرفته و به دليل 
ســوددهي باالي آن سرمايه گذاران داخلي زيادي را 

به سمت خود كشانده است. 
حاال كمتر اســتاني يافت مي  شود كه از اين فرصت 
براي درآمدزايي بهره نبرده باشد. از اين رو مناطقي 
از كشور كه از منابع آبي محدودي برخوردار هستند 
هم به شيوه پرورش ماهي در استخرهاي ذخيره آب 
كشاورزي درآمدزايي مي كنند. شيوه اي كه همچون 
حكايت يك تير و دو نشان عمل مي كند و به گفته 
كارشناسان آب خروجي از اين استخرها نياز مزارع 
به كودهاي شيميايي را تا حد قابل توجهي كاهش 
مي دهد و به حفظ محيط زيست مي انجامد. درحال 
حاضر اين شــيوه در اســتان هاي فارس، اصفهان، 

خوزستان و غيره دنبال مي شود.
درحالــي كه توليد انواعي از ماهيــان در كل دنيا از 
جايگاه ويژه اي به لحــاظ ارزش غذايي و اقتصادي 
برخوردار اســت كه اين مهم در ايران آن چنان كه 
بايد طي دهه هاي گذشته مورد توجه قرار نگرفته بود. 
گواه اين ادعا هم همين اســت كه تا قبل از دهه 60 
تعداد استخرهاي پرورش ماهي سردآبي كل كشور 
به ســختي به تعداد انگشتان دو دست مي رسيد. از 
اين رو بعد از انقالب اسالمي، كارشناسان داخلي با 
بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق در اين زمينه 
توليد ماهيان سردآبي بخصوص قزل آال را در دستور 
كار خود قرار دادند و طي سه دهه تعداد استخرهاي 
پــرورش ماهي را تا حد قابل توجهي افزايش دادند. 
به طوري كه براساس آمار ارائه شده در سال 1390 
تعداد مزارع پرورش ماهي آن هم تنها در نوع قزل آال 

به 1607 مزرعه افزايش يافته است. 
مزارعي كه در 29 اســتان كشور فعاليت مي كنند و 
ســاالنه بيش از 100 نوع ماهى به ميزان 6000 تن 
را تحويل بازار مي دهند. مزارع پروش ماهي كه حاال 
گرداننده اقتصاد كشور هستند و براي جمعيت زيادي 
از جوانان اشتغال زايي كرده اند. البته پرورش ماهي در 
اســتخر هم تنها بخشي از اين موفقيت بزرگ است 
چرا كه اكنون چندسالي است استخرهاي دو منظوره 
براي پرورش ماهي و فعاليت هاي كشاورزي درنظر 
گرفته شده اند. اين استخرهاي جديد بعد از پرورش 
ماهي، منابع آبي مصرف شــده را به ســمت مزارع 
كشــاورزي هدايت مي كنند كه اين خود منجر به 
اين مي شود كه كشاورزان براي توليد محصوالت شان 
نياز كمتري به كودهاي طبيعي و شــيميايي داشته 

باشــند. درحال حاضر اين شيوه 
در اســتان هاي فــارس، اصفهان، 
خوزستان، سيستان و بلوچستان 

و غيره دنبال مي شود.

 چهار محال و بختيارى
 در صدر توليد آبزيان

انجام شده  براساس بررســي هاي 
از ســوي كارشناسان شيالت، بين 
ســال  هاي 1374 تا 1390 تعداد 
مــزارع پرورش ماهى قــزل آال در 
كشــور بيــش از 23 برابر و ميزان 
توليد اين نوع ماهــى بيش از 70 
برابر افزايش داشته كه در مقايسه 
با ســاير فعاليت هــاى زير بخش 

كشاورزى از افزايش شــايان توجهى برخوردار بوده 
است. طبق اين آمار اســتان چهارمحال و بختياري 
بــا توليد 16 هزار و 135 تــن، مازندران با توليد 13 
هزار و 294 تن، لرستان با توليد 12 هزار و 945 تن، 
كهگيلويه و بويراحمد با توليد 9190 تن، آذربايجان 
غربــي با توليد 7610 تن ماهي در بين اســتان هاي 
كشور از باالترين رتبه ها برخوردار هستند. در اين بين 
استان سيستان و بلوچستان هم كه به لحاظ اقليمي 
از آب و هواي گرم و خشكي برخوردار است 122 تن 
ماهي توليد كرده اســت. البته قرار است با توجه به 
گستردگي مساحت اين استان، در راستاي اشتغال زايي 
و افزايش توليدات كشاورزي در كنار ساخت گلخانه ها، 
استخرهاي دو منظوره پرورش ماهي و كشاورزي هم 
ساخته شود. از اين رو زمان زيادي نمي گذرد كه توليد 
انواعي از ماهيان با استفاده از استخرهاي ذخيره آب 

كشاورزي در اين استان هم افزايش 
يابد و زمينه ســاز تحقق اقتصاد 

مقاومتي شود.

 صرفه اقتصادي استخرهاي 
دو منظوره

 در اين راستا مدير شيالت و امور 
آبزيان ســازمان جهاد كشاورزى 
اســتان فارس مي گويد:« تنها در 
اســتان فارس طي سال گذشته 
1300 تن ماهى در 1238 استخر 
ذخيره آب كشــاورزى توليد شده 
اســت.» على فالحى با اشــاره به 
آبزيان  ســرانه  مصــرف  اهميت 
به عنوان يكى از شاخص هاى مهم 
جهانى در توســعه كشــورها، مي افزايد:« در استان 
فــارس بيش از 490 تن ماهى ســردآبى حاصل از 
پرورش ماهى قزل آال در 88 استخر ذخيره آب توليد 
شده اســت. همچنين ماهيان گرم آبى شامل كپور، 
آمور، فيتوفاگ و بيگ هد در يك هزار و 150 استخر و 

با توليد 830 تن پرورش داده شده است».
اين مقام مسئول با اشــاره به ضرورت بهره گيري از 
اســتخرهاي ذخيره آب در راســتاي پرورش ماهي 
مي گويد:« پــرورش ماهى در اســتخر ذخيره آب 
كشــاورزى باعث مى شــود آب خروجى از استخر 
غنى شده و امالح مورد نياز گياه را به صورت محلول 
از طريق آوند به آن برســاند كه اين امر تا حدودى 
كاهش مصرف كود را در پى داشته و عالوه بر كاهش 
هزينه هاى توليــد محصول زراعــى و باغى از نظر 

زيست محيطى نيز حائز اهميت است.» 

 پرورش ماهى، كشاورزى را از كود بى نياز مى كند
ماهيان سردآبى، گرمابخش اقتصاد مقاومتى
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 سرپرست اوقاف خراسان جنوبى:
 30 نفر از فعاالن قرآنى 

با رهبر انقالب ديدار مى كنند 
سرپرســت اداره كل اوقاف و امور خيريه خراســان 
جنوبى گفت: 30 نفر از فعاالن قرآنى خراسان جنوبى 

با مقام معظم رهبرى ديدار مى كنند. 
حجت االســالم پرويز بخشــى پور با بيان اينكــه هم اكنون 
مسابقات بين المللى قرآن كريم اوقاف در مصالى امام (ره) در 
تهران در حال برگزارى است، افزود: در همين راستا تعداد 30 
نفر از فعاالن قرآنى استان براى ديدار با مقام معظم رهبرى به 

تهران اعزام مى شوند.
وى گفــت: بــا برنامه ريزى هاى صــورت گرفته ايــن افراد 
چهارشنبه 5 ارديبهشت ماه براى ديدار با رهبر معظم انقالب 

اعزام مى شوند.

 راه اندازى قطار مشهد- شلمچه 

مشهد: مسئول ستاد اربعين حسينى خراسان رضوى از راه 
اندازى قطار مشــهد- شلمچه بعد از ماه مبارك رمضان خبر 

داد.
مهدى فروزان در جلسه ستاد هماهنگى اربعين حسينى(ع) 
خراســان رضوى گفت: مســئوليت گرفتن ويزاى دو استان 
خراسان شــمالى و جنوبى به عهده كنســولگرى عراق در 

خراسان رضوى است.
وى ادامه داد: ســال گذشــته 100 هزار نفر در مرز شلمچه 
داشتيم. امسال در كربال بايد 30 هزار نفر را در بحث اسكان 

و تغذيه پذيرايى كنيم.
مسئول ستاد اربعين حسينى(ع) خراسان رضوى تأكيد كرد: 
در شــهرهاى نجف، كربال، كاظمين و ســامرا چهار مدير را 
انتخاب كرده ايــم و براى هر محور از اكنون يك نماينده تام 
االختيار بايد مشخص كنيم. اين چهار نفر از هم اكنون بايد 

كارشان را شروع كنند.
وى افزود: امسال در چهار شهر نجف،  كربال، كاظمين و سامرا 
مسئوليت داريم و در مرزهاى استان هيچ مسئوليتى نخواهيم 

داشت و دو مرز مهران و شلمچه را انتخاب كرده ايم.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى:
 سرما 220ميليارد تومان به باغات 

خراسان شمالى خسارت وارد كرد

بجنورد: رئيس سازمان جهاد كشــاورزى خراسان شمالى 
گفت: 220 ميليارد تومان خســارت ناشى از سرمازدگى به 

باغات اين استان وارد شد. 
عبداهللا يوسفى با اشاره به بازديد كارشناسان مديريت بحران از 
باغات خسارت ديده اظهار كرد: ورود سامانه بارشى به خراسان 
شمالى طى هفته گذشته خساراتى را ناشى از سرمازدگى به 
باغات استان وارد كرد كه بيشترين خسارت وارده مربوط به 

شهرستان شيروان بوده است.
وى با بيان اينكه باغات خراســان شمالى بيش از 50 درصد 
خسارت ديدند، تصريح كرد: امسال توليد محصوالت باغى در 

استان 30 درصد كاهش پيدا خواهد كرد.
وى اظهار كرد: همچنين باغات شهرســتان فــاروج و راز و 

جرگالن خسارت زيادى از ناحيه سرماى بهاره ديده اند.
به گفته وى، محصول گردوى اين استان، بيش از 91 ميليارد 
تومان و محصول انگور به ميزان 65 ميليارد تومان خســارت 
ديده است. همچنين سردرختى هاى ســيب، گالبى، بادام، 

زردآلو و هلو بر اثر سرماى بهاره دچار خسارت شده اند.
درهمين حال مدير جهاد كشــاورزى بجنورد از خسارت 40 
ميلياردى سرمازدگى به بخش كشاورزى اين شهرستان خبر 
داد و گفت: خسارت سرما در باغات بخش هاى مركزى، گيفان، 
بدرانلو و گرمخان، به درختان انگور، گردو، بادام، گيالس، هلو، 

سيب و گالبى وارد شده است.

فرماندار:
65 درصد از مدارس فردوس نيازمند 

بازسازى است
ايسنا: فرماندار فردوس گفت: 65 درصد از مدارس شهرستان 

فردوس تخريبى و نيازمند بازسازى مجدد هستند. 
مهدى ابراهيمى افزود: فردوس يكى از شهرهاى قديمى استان 
است كه بسيارى از مدارس آن در زلزله سال 47 تخريب و بعد 
از آن دوباره ساخته شد. وى با اشاره به اينكه مدارسى كه بعد 
از زلزله فردوس ساخته شده اند،  امروز از قدمت بسيار بااليى 
برخوردار هســتند،  افزود: اين مدارس امروز در زمره مدارس 
تخريبى قرار مى گيرند و نيازمند نوسازى و بازسازى هستند. 

ابراهيمى با بيان اينكه از خيرانى كه در حوزه ساخت مسجد 
و حسينيه ها در شهرستان فردوس فعال هستند، مى خواهيم 
به مدرســه سازى نيز ورود كنند، افزود: بدون شك دولت به 
تنهايى قادر به رفع نيازهاى آموزشــى نيست و مى طلبد كه 

مردم و خيران در اين راستا ورود جدى كنند. 

نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى:
  خدمت به محرومان سرلوحه خدمات 

آستان قدس رضوى است

بجنورد: نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى گفت: مسئوالن 
و اعضاى آستان قدس رضوى در برخوردها و تعامالتشان بايد 
جنبه قدسى و منتسب بودن به امام رضا (ع) را موردنظر داشته 

و در ارائه هرچه بهتر خدمات كوشا باشند.
حجت االسالم والمسلمين ابوالقاسم يعقوبى در ديدار با مسئول 
و اعضاى نمايندگى آســتان قدس رضوى در خراسان شمالى 
اظهار داشــت: به دليل اينكه آســتان قدس رضــوى به امام 
رضا(ع) منتسب است، مسئوليتى دوچندان متوجه مسئوالن 
اين مجموعه است و انجام كارهاى خوب بايد سرلوحه عمل 
اعضا قرار  گيرد. وى با اشاره به نقش مؤثر آستان قدس رضوى 
در اجراى پروژه هاى فرهنگى و مذهبى، تصريح كرد: خدمات 
آستان قدس رضوى بر كسى پوشيده نيست و هرگونه خدمت 
از سوى اين آستان مقدس، به  پاى امام رضا(ع) نوشته مى شود 
و مسئوليت اعضاى آن و تعهدشــان به خدمت را دوچندان 

مى كند.
وى خاطرنشان كرد: مسئوالن و اعضاى آستان قدس رضوى 
در برخوردها و تعامالتشان بايد جنبه قدسى و منتسب بودن 
به امام رضا (ع) را موردنظر داشته و در ارائه هرچه بهتر خدمات 

كوشا باشند.

  سهم خراسان جنوبى ازصندوق توسعه 
ملى صفر است

بيرجند: نماينده مردم شهرســتان هاى طبــس، فردوس، 
سرايان و بشرويه در مجلس شوراى اسالمى خطاب به بانك ها 
و دستگاه هاى اجرايى خراســان جنوبى گفت: چند درصد از 
تسهيالت صندوق توسعه ملى در استان استفاده كرديد و چرا 

سهم خراسان جنوبى از اين تسهيالت صفر است؟
محمدرضا اميرحسنخانى در جلسه مشترك كارگروه تخصصى 
اشتغال و كميسيون بانك هاى خراسان جنوبى، با بيان اينكه 
نمى توان همه مشكالت را به ضعف كارآفرينان و صنعت ربط 
داد بلكه مسئوالن نيز در اين موضوع سهم دارند، اعالم كرد: 
بيشتر توجه خود را به سمت و سوى اشتغال روستايى سوق 

داديم و طرح هاى بزرگ را رها كرديم.
وى به طرح هاى اشتغال روستايى اشاره كرد و توضيح داد: اين 
يك طرح ملى و كارى اســت كه در روستاها انجام مى شود و 
اگر اين طرح با شكست مواجه شود دچار مشكل خواهيم شد.
وى با بيان اينكه طرح هاى روستايى از جمله طرح هايى است 
كه از تسهيالت صفر تا 4 درصد بهره مند مى شوند، اعالم كرد: 
اگر بگوييد طرح هاى ارائه شده توجيه اقتصادى ندارد در اين 

صورت دولت بايد چه كارى انجام دهد.

  كاريكاتوريست مشهدى مقام سوم 
جشنواره نروژ را كسب كرد

ايرنا: «عليرضا پاكدل» كاريكاتوريست مشهدى موفق به كسب 
عنوان سوم جشــنواره جهانى كاريكاتور كشور نروژ در سال 

2018 شد.
اين هنرمند جوان مشــهدى اظهار كرد: در اين جشــنواره 
كه اواخر اســفند پارســال فراخوان داده بود شمار زيادى از 
كاريكاتوريست هاى حرفه اى دنيا شركت داشتند كه از ميان 
100 شركت كننده منتخب در مرحله فينال،40 نفر برگزيده 
شدند و در نهايت نفرات اول تا سوم آن، اواخر فروردين امسال 

از ميان آنان انتخاب و معرفى شدند.
وى ادامه داد: من موفق به كســب عنوان سوم اين جشنواره 
شدم، عنوان نخست را يك كاريكاتوريست از كشور اكوادور و 

عنوان دومى را يك برزيلى از آن خود كردند.
پاكدل با بيان اينكه موضوع اصلى جشــنواره «مهاجرت» بود، 
ادامــه داد: مردمــان رنگارنگ و اقــوام و نژادهاى مختلف از 
زيرمجموعه هاى موضوع اصلى جشنواره بود كه من نيز اثرم 

را در اين زمينه تهيه كرده بودم.
وى در خصوص اثر ارائه شده خود به اين جشنواره اظهار كرد: 
اثر من نشان مى داد مردمانى كه سرزمين خود را ترك كرده 
و دســت به مهاجرت مى زنند، روحشان در سرزمين مادرى 
باقى مى ماند و تنها جسمشان اقدام به ترك سرزمين مى كند.

  ساخت اولين خيابان داراى مدير 
در بجنورد

ايسنا: مدير عامل شــركت عمران و مسكن سازان خراسان 
شــمالى گفت: اولين خيابان داراى مدير در بجنورد ساخته 

مى شود. 
سيد حسين نقيب در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر بجنورد 
با اشاره به اينكه اين شركت در صدد است تا طرح محور پياده 
راه 16 مترى ضلع شرقى بين خيابان شهيد پورآدينه تا شهيد 
حصــارى را در بجنورد اجرايى كند، افزود: اين طرح با هدف 
احياى ارزش هاى ساختار ســنتى بازار و احياى آن بر طبق 
نيازهاى امروزى، ايجاد يك محور تجارى جاذب گردشگرى 

براى پاسخ گويى به نياز گردشگران اجرايى مى شود. 
وى ادامــه داد: با اجراى ايــن طرح، بجنورد اولين خيابانى را 
خواهد داشت كه داراى مدير است و تمامى اقدامات همچون 
رفت و روب، نظافت و... با مديريت در اين مكان انجام مى شود. 

آستان قدس رضوى است
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گزارش قدس از ادامه يك تخلف در مشهد

وقتى سالمتى چرخ مى شود
فاطمه معتمدى: در حالــى كه طبق گفته 
مسئوالن اتحاديه فروشــندگان گوشت قرمز 
عرضه گوشــت چرخ كرده بدون بسته بندى و 
تأييديه دامپزشكى در واحدهاى فروش گوشت 
ممنوع است و مجاز نيستند روزانه بيش از نيم 
تا يك كيلو گوشــت چرخ كــرده را به صورت 
غير بســته بندى نگهدارى كنند، اما همچنان 
مى توان عرضه گوشــت چرخ كرده را در سطح 

شهر مشهد به وفور ديد.
در كنار اين مسئله موضوع ديگر كه حساسيت 
شــهروندان را برانگيخته اســت، قيمت هاى 
متفاوت گوشت چرخ كرده است؛ به طورى كه 
در اين حوزه تفاوت هاى بعضاً فاحش و ســؤال 

برانگيزى وجود دارد.

 ارزانى سؤال برانگيز
يك شــهروند با اين پرسش كه معلوم نيست 
چرا گوشــت چرخ كرده با قيمت هاى مختلف 
در بازار عرضه مى شود،گفت:هم اكنون نرخ هاى 
متفاوتى در اين خصوص وجود دارد از 15 و 17 
هزار تومان تا 33 هزار تومان گوشت چرخ كرده 

در بازار عرضه مى شود.
وى افــزود: در كنار آن بــراى مصرف كننده 
مشــخص نيســت كه گوشــت ارزان چه نوع 
گوشــتى اســت، كيفيت آن در چه سطحى 
اســت و مصرف آن براى خريــدار آيا به لحاظ 
سالمتى مشكل ساز نيست و نخواهد بود. وى 
اضافه كرد:بسيارى از مردم به دليل تمكن مالى 
ضعيف قادر به خريد گوشــت چرخ كرده 33 
هزار تومانى نيستند، بنابراين از طرفداران پر و 
پا قرص گوشــت هاى چرخ كرده ارزان و با نرخ 
كمتر از 20 هزار تومان هســتند؛ اين در حالى 
است كه حرف و حديث هاى زيادى در خصوص 
كيفيت اين نوع گوشــت ها ازجمله استفاده از 
سنگدان مرغ و قســمت هاى داراى كمتر و يا 
بدون ارزش غذايى دام در گوشــت هاى چرخ 

كرده مطرح است. 
وى گفت: قصابى ها دليل گوشــت ارزان 16 تا 
17 هزار تومانى را استفاده از قلوه گاه مى دانند، 
در حالى كه قيمت قلوه گاه هر كيلو بين 25 تا 
28 هزار تومان در بازار اســت؛ بنابراين به نظر 
مى رســد در گوشــت هاى چرخ كرده ارزان، از 
گوشت گوسفند استفاده نمى شود، اين در حالى 
اســت كه رنگ و روى آن همانند گوشت هاى 
چــرخ كرده بــا كيفيت باال اســت.  وى ادامه 
داد: دســتگاه هاى نظارتى بايد با ورود به مقوله 
گوشت هاى ارزان كه به طور مستقيم به سالمت 
خانواده ها بخصوص كودكان و نوجوانان مرتبط 

است اين حوزه را رصد كنند.

 وفورگوشت هاى از قبل چرخ شده 
در بازار

بانويى نيز با اشاره به صحبت هاى مسئوالن ذى 
ربط مبنى بر ممنوعيت عرضه گوشــت چرخ 
كرده بدون بســته بندى و تأييد دامپزشــكى 
گفت: اگر سرى به قصابى هاى سطح شهر زده 
شود، بخصوص در مناطق كم برخوردار به وفور 
مى توان واحدهاى قصابى را ديد كه گوشــت 

چرخ كرده بدون بسته بندى را عرضه مى كنند، 
در حالى كه موظف هستند گوشت را در حضور 
مشترى چرخ كنند، با اين حال در اين قصابى ها 
گوشت از قبل چرخ شده وجود دارد و مشترى 

خريد مى كند.
وى اضافه كرد:اين در حالى اســت كه كيفيت 
گوشــت استفاده شــده براى مشــترى قابل 
تشخيص نيست و در ظاهر گوشت خوش رنگ 
و شيك اســت، به طورى كه بعضاً در رسانه ها 
اخبارى مبنى بر استفاده از قسمت هاى بدون 
ارزش غذايى و حتى مضر در گوشت هاى چرخ 

كرده درج مى شود كه نگران كننده است.

 صف خريد 
براى گوشت ارزان 

در ادامه ســرى بــه يكى از 
واحدهاى قصابى سطح شهر 
كه گفته مى شــد گوشــت 
چــرخ كــرده را ارزان و به 
قيمــت هر كيلــو 15 هزار 
تومــان مى فروشــد و مردم 
براى خريدش از شــب قبل 
در صف مى ايستند، زديم هر 
چند هنوز ساعتى از ابتداى 
صبح نگذشــته ولى يخچال 
ايــن قصابى كامــالً خالى و 
چند نفرى پشــت در بسته 

ايستاده اند.
يكى از اين افراد با اشــاره به 
نوشته پشــت شيشه كه در 
آن قيد شــده توزيع گوشت 
ساعت پنج صبح است، گفت: 

امروز براى خريد نوبتم نرســيد و بايد امشــب 
زودتر در صف حاضر شوم.

وى كه ساكن يكى از خيابان هاى مصلى است، 
گفت: در اين جا گوشت ارزان به هر نفر 2 كيلو 
چرخ كرده و 2 كيلودنده گوسفند به قيمت هر 
كيلو 15 هزار تومان به فروش مى رسد و به دليل 
اينكه مردم زيادى در نوبت هســتند به هر نفر 
بيشتر از 2 كيلو نمى فروشند تا جمعيت بيشترى 
بتوانند گوشت ارزان را سر سفره خانواده ببرند. 
وى افزود: گوشــت در حضور مشترى در اين 
واحد چرخ مى شــود و بيشــتر قلوه گاه و از آن 
جايى كه گوشت كشتار روز است تعداد زيادى 

از مردم مشترى اين گوشت هستند.

 فروش  گوشت كنار خيابان
بانوى ديگرى هم كه نتوانسته بود گوشت ارزان 
از اين واحد بخرد،گفت:تعدادى از مشتريان كه 
عمدتاً خانم هستند با تحمل صف هاى طوالنى 
و خريد گوشت ارزان كمى آن طرف تر گوشتها 
را بســاط مى كنند و هر كيلو را بــا 1000 يا 
2000 تومان باالتر مى فروشند و افرادى كه در 
صف نوبتشان نشده به اجبار از اين افراد خريد 

مى كنند.
واحــد ديگرى نيز دو نوع گوشــت چرخ كرده 
با دو قيمت كامــالً متفاوت 
مى فروشــد نــوع اول كه در 
ظرفى از قبل چرخ كرده آماده 
شده و قيمتش براى مشترى 
هر كيلو 17 هزار تومان است 
اما گوشتى را كه خود مشترى 
انتخاب مى كــرد و در حضور 
خــود او چرخ مى شــد، بايد 
بابت هر كيلو 33 هزار تومان 

مى پرداخت. 
چرايى اين مسئله براى يكى 
از مشتريان سؤال برانگيز بود 
كــه متصدى گفت:گوشــت 
چرخ كــرده 17 هزار تومانى 
گوشــت قلوه گاه اما نوع 33 
هزار تومانى گوشت ران و سر 

دست است.
نكته جالب توجه اينكه گوشت 
17 هــزار تومانى به اصطالح 
قلوه گاه از قبل چرخ شده بود، 
اما نوع گران در حضور مشترى انجام مى شد، در 
حالى كه جاى سؤال است چرا همان به اصطالح 
قلوه گاه در حضور مشــترى چرخ نمى شود، تا 
مردم بدانند واقعاً چه نوع گوشتى را به اسم چرخ 

كرده گوسفندى خريدارى مى كنند.

 ممنوعيت عرضه گوشت از قبل چرخ شده
رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز مشهد 
درباره چرايى عرضه گوشــت چــرخ كرده در 
واحدهــاى قصابى با وجــود ممنوعيت، اظهار 
داشت: بارها اعالم شده است كه عرضه گوشت 

چرخ كرده بدون بســته بندى و داراى تأييديه 
دامپزشكى در واحدهاى قصابى ممنوع است.

احمد احــدى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: 
همچنين نگهدارى گوشت چرخ كرده خارج از 
بسته بندى بيش از نيم تا يك كيلو جايز نيست 
و ممنوع اســت. وى با بيان اينكه گوشت بايد 
در حضور مشترى چرخ شود، اضافه كرد: بازار 
گوشت بابت موضوعات ياد شده توسط بازرسان 
اتحاديه، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت رصد و با موارد تخلف برخورد مى شود، 
ضمن اينكه دامپزشكى موظف است نسبت به 
اينكه آيا شركت هاى بسته بندى گوشت چرخ 
كرده داراى مجوز اين ســازمان هستند، ورود 

يابند.
وى بــا بيان اينكه عرضه گوشــت چرخ كرده 
بســته بندى بدون مجوز دامپزشــكى ممنوع 
اســت، درباره چرايى معنا دار قيمت گوشــت 
چرخ كرده در بازار تصريح كرد: مردم بايد توجه 
داشــته باشند و از خريد گوشــت چرخ كرده 
بدون بسته بندى و از قبل چرخ شده خوددارى 
كنند، اين گوشــت ها مشكل دار است. گوشت 
بايد در حضور خود مشــترى چرخ شــود. وى 
درباره حداقل و كف قيمتى گوشت چرخ كرده، 
يادآور شد: چرخ كرده گوشت ران و سر دست 
گوسفند 38 هزار تومان است. اگر با قلوه گاه و 
نصف گوســاله باشد قيمتش هر كيلو 32 هزار 

تومان است.
وى درباره گوشت هاى ارزان 17 هزار تومانى نيز 
گفت: اين ها گوشــت مخلوط است كه به اسم 
چرخ كرده گوشت گوسفندى فروخته مى شود 
و دامپزشــكى بايد تكليف اين نوع گوشت ها را 

مشخص و تعيين تكليف كند.

 گوشتى كه اتحاديه آن را تأييد نمى كند
وى ادامــه داد: اتحاديه اين نوع گوشــت چرخ 
كــرده را تأييد نمى كند و مردم هم تا حدودى 
مى دانند كه اين ها گوشت نيست، بلكه مخلوطى 
از قلوه گاه، پيش ناف، چربى گوسفند و گوساله 
به اضافه مواردى مانند سنگدان مرغ است كه 

بايد جلوى عرضه و فروش آن گرفته شود.

 داستان ارزان فروشى گوشت
وى درباره عرضه گوشــت چرخ كرده 15 هزار 
تومانى و صف ايســتادن مردم براى خريد اين 
نوع گوشت در يكى از خيابان هاى مشهد خاطر 
نشــان كرد:يك واحد در مشهد آن هم خيابان 
مصلى نســبت به عرضه گوشت ارزان 15 هزار 
تومانى اقدام مى كند كه گوشت عرضه شده در 
اين واحد مورد تأييد اتحاديه و دامپزشكى است 

و مشكلى ندارد.
 وى ادامه داد:در واقع اين قصابى از شعبات يكى 
از قصابى هاى سطح شهر است كه به دليل اينكه 
روزانه تعدادى زيادى گوسفند و گوساله كشتار 
دارد، بخشى از قلوه گاه و دنده اين كشتار را به 
صورت چرخ كرده به قيمت مناسب در شعبه 
مصلى به فروش مى رســاند كه گوشت سالم و 
مورد تأييد است و مردم هم در صف خريد اين 

نوع گوشت مى ايستند. 

پايان ماراتن 12 ساله؛ كتابخانه مركزى بجنورد افتتاح مى شود
گزارش

بجنورد - ســمانه محمــدزاده ثانى: 
كتابخانه هاى عمومى نقش فراوانى در توسعه 
فرهنــگ مطالعه و افزايش ميــزان مطالعه 
بخصوص مطالعه كتاب هاى غير درسى در هر 
جامعه اى ايفا مى كنند و افراد مشتاق مطالعه 
مى توانند بســيارى از نيازهاى خود همانند 
كتاب هــاى مورد نظر و يك فضاى آرام براى 
مطالعه را از طريق كتابخانه هاى عمومى رفع 

كنند.
كتابخانه مركزى بجنورد نيز شــامل فضاى 
آموزشى، ادارى، قرائت خانه، سالن مطالعه، 
فضاى خدمات پشــتيبانى، بخش مخزن و 
مرجــع و كارگاه مرمت كتــاب و با زيربناى 
4025 مترمربــع در چهار طبقه از مصوبات 
دور نخست سفرهاى استانى دولت نهم بود 

كه ساخت آن در سال 1385 آغاز شد.
در اين مدت هر ســاله تاريخ هاى متعددى 
همچون پايان ســال92، هفته دولت يا دهه 
فجر، نيمه دوم سال 95، اواخر خرداد، مرداد و 
شهريور، مهر، اسفند 96 و فروردين 97 براى 
بهره بردارى از اين پروژه توســط مســئوالن 
عنوان شد. 12ســال است كه مردم بجنورد 
بخصوص دانش آموزان، دانشجويان و اهالى 
قلم چشــم انتظار افتتاح و بهره بردارى اين 
كتابخانه مركزى هســتند اما متأسفانه در 
اين مدت تنها وعده هاى مختلفى از ســوى 

مسئوالن داده شده است.
با توجه به اينكه اســتان خراســان شمالى 
در زمينه ســرانه فضاى كتابخانــه اى داراى 
جايگاه مناسبى نيست، تكميل و بهره بردارى 
از ايــن پروژه مى تواند ميزان ســرانه فضاى 
كتابخانه هاى اســتان را به طور چشمگيرى 

افزايش دهد.
ايــن كتابخانه به دليل وســعت بنا و حجم 
باالى خدمات دهى و امكانات سخت افزارى 
مى تواند گام بلندى در جهت افزايش سطح 

مطالعه مردم بجنورد باشد.

 آماده بهره بردارى است
معاون ادارى، مالى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خراسان شمالى مى گويد: كتابخانه 
مركزى بجنورد در حــال حاضر آماده بهره 

بردارى است.
طهماسبى اظهار مى كند: اين كتابخانه قرار 
بود در ماه جارى افتتاح شــود كه اداره كل 
كتابخانه هاى عمومى به دليل تأمين نيروى 
انسانى خواســتار تأخير در افتتاح اين پروژه 
شــد كه اكنون نهاد كتابخانه هاى خراسان 
شــمالى در حال تجهيــز و چيدمان كتاب 
هستند كه فراخوان جذب نيرو نيز از سوى 
نهاد كتابخانه هاى عمومى استان داده شده 

است.

 افتتاح در ماه شعبان
مديــركل كتابخانه هاى عمومى خراســان 
شــمالى نيز مى گويد: ســاختمان كتابخانه 
مركزى بجنورد در حال حاضر به اتمام رسيده 
و اكنون تجهيزات كتابخانه اى و فرايند ثبت و 

آماده سازى منابع كتابخانه آغاز شده است.
على محمد جهانى با بيان اينكه ظرفيت ثبت 
و نگهــدارى اين كتابخانــه 150 هزار جلد 

كتاب اســت مى گويد: تاكنون از سوى نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشور تعداد 10 هزار 
نســخه كتاب طى دو مرحلــه براى تجهيز 
بخش منابع اين كتابخانه ارسال شده است 
كه همكاران ما در اســتان در دو نوبت صبح 
و عصر با تالش بى وقفه در حال ثبت منابع 
و آماده ســازى كتابخانه براى بهره بردارى و 
ارائه خدمات به همشهريان بجنوردى هستند.

وى در خصــوص افتتاح اين پــروژه اظهار 
مى دارد: تمام تالش ما بر اين اســت كه اين 
كتابخانه تا قبل از ماه مبارك رمضان امسال 
در يكى از ايام شــعبان با حضور مســئوالن 

كشورى به بهره بردارى برسد.
وى مى افزايد: امســال خوشبختانه با اتمام 
چند پروژه كتابخانه اى شهرى و روستايى در 
استان و بهره بردارى از آن ها، خراسان شمالى؛ 
گنجينه فرهنگ ها، بيــش از پيش مملو از 
فضاى فرهنگ كتاب و كتابخوانى مى شــود 
و شاهد رشد چشمگيرى در سرانه زيربناى 

كتابخانه هاى عمومى استان خواهيم بود.
جهانى مى افزايد: اكنون فراخوان جذب نيرو از 
سوى اداره كل كتابخانه هاى خراسان شمالى 
براى تكميل نيروى انسانى داده شده است و 
داوطلبان واجد شرايط مى توانند حداكثر تا 

پايان وقت ادارى چهارشــنبه 5 ارديبهشت 
ســال جارى مدارك مورد نياز را به اين اداره 

كل تحويل بدهند.
مديــركل كتابخانه هاى عمومى خراســان 
شمالى در ادامه با اشاره به ارسال كتاب هاى 
هشتمين دوره جشنواره كتابخوانى رضوى 
توســط نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور به 
كتابخانه ها و ارائــه و معرفى اين كتاب ها به 
مراجعــان و اعضــاى كتابخانه هاى عمومى 
اســتان، خاطر نشان مى كند: با بهره بردارى 
از كتابخانه مركزى بجنورد و چند كتابخانه 
روستايى و شهرى در سه ماهه نخست امسال 
اميد اســت همانند دو دوره گذشته حضور 
پررنگى در هشــتمين دوره اين جشــنواره 

داشته باشيم.

 مناسب سازى براى بهره مندى معلوالن
مدير كل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان 
شمالى نيز مى گويد: كتابخانه مركزى بجنورد 
بزرگتريــن كتابخانــه عمومى اســتان و از 
مصوبات دور نخست سفرهاى استانى دولت 
نهم است كه ســاخت آن با زيربناى 4025 
مترمربع در سال 1385 آغاز شد و هم اكنون 

آماده بهره بردارى است.
حسين فرخنده اظهار مى كند: كمبود اعتبار، 

روند اجراى اين پروژه را طوالنى كرد.
وى اعتبار صرف شده براى اجراى اين پروژه 
را 8 ميليــارد و300 ميليــون تومان عنوان 
مى كند و مى گويد: اين كتابخانه شامل فضاى 
آموزشى، ادارى، قرائت خانه، سالن مطالعه، 
فضاى خدمات پشــتيبانى، بخش مخزن و 

مرجع و كارگاه مرمت كتاب است.
فرخنده با اشاره به اهميت كتاب و كتابخوانى 
در جامعه و ترويج آن تصريح مى كند: در اين 
كتابخانه همچنين تمام استانداردهاى الزم 
براى بهره مندى قشر معلول جامعه رعايت 

شده است.

اين ها گوشت نيست، 
بلكه مخلوطى از 

قلوه گاه، پيش ناف، 
چربى گوسفند و 
گوساله به اضافه 

مواردى مانند 
سنگدان مرغ است 

كه بايد جلوى 
عرضه و فروش آن 

گرفته شود

بــرش
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