
دولت براى بازگشايى گره «هپكو» 
دست به جيب شد

رغبت چينى ها 
براى سرمايه گذارى در چابهار

تصويب پرداخت بهره تسهيالت  رئيس هيئت مديره فدراسيون صنعت نفت و پتروشيمى چين خبر داد

توليــد  و  مهندســى  شــركت  اراك  
ماشين آالت راهسازى، معدنى و كشاورزى 
هپكو اراك در ســال 1386 فعاليت رسمى 
خــود را بــه عنــوان بزرگ ترين شــركت 
اقمارى شــركت توليد تجهيزات سنگين با 
هدف اســتفاده بهينه از ظرفيت هاى بالقوه 

مهندسى و توليدى آغاز كرد...

چابهار  رئيس هيئت مديره فدراســيون 
صنعت نفت و پتروشيمى چين گفت: چابهار 
با توجــه به موقعيت جغرافيايى و داشــتن 
اهميت فراوان براى ســرمايه گــذاران مورد 
اقبال چينى ها قرار گرفته و تمايل زيادى براى 
حضور در اين منطقه دارند. «لى شوشنگ» در 
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چالش در صنعتى كه خاستگاهش 
تبريز است

ايسنا: آذربايجان شرقى مهد صنعت قطعه سازى بود، 
تا چند سال پيش صنعت قطعه سازى به عنوان يكى 
از صنايع شــاخص و پربازده بوده و وجود كارخانه هاى 
خودروســازى و شــركت هاى بزرگ تراكتورسازى و 
ماشين سازى در تبريز باعث شد تا واحدهاى كوچك و 
متوسط قطعه سازى در اين استان ايجاد شده و روزبه روز 
بر تعداد آن ها افزوده شود تا جايى كه آذربايجان شرقى 
به قطب قطعه ســازى كشور تبديل شد، اما اكنون اين 
صنعت با مشكالت زيادى روبه رو شده و متأسفانه شاهد 
بيكارى كارگران يا پرداخت نشدن حقوق كارگران در 

برخى از كارخانه هاى فعال در اين حوزه هستيم. 
محمد زيدى، عضو كميســيون صنعت و معدن اتاق 
بازرگانــى تبريز در اين خصوص گفــت: بعد ازانقالب 
بخش خصوصى به صــورت فعال در تبريز وارد عرصه 
قطعه سازى شد وتوانست موفقيت هاى زيادى كسب 

كند.
زيــدى اظهار كرد: بخش خصوصى توانســته صنعت 
قطعه ســازى را به عنــوان يك صنعت مولــد در امر 
اشــتغال زايى و در اقتصاد كشور حفظ كند؛ در حالى 
كه دولت براى صيانت از اين صنعت هيچ گونه اقدامى 

انجام نداده است. 
 يونس اكبرپور پايدار، رئيس انجمن سازندگان ماشين، 
مجموعه هاى صنعتى و خودرو تبريز نيز در اين راستا 
عنوان كرد: صنعت قطعه سازى جزو صنايع مادر است، 
هر كشورى كه در صنعت قطعه سازى پيشرفت كرده، 
صنعت آن كشور نقش مؤثرى در اقتصاد كشور داشته 
است؛ در كشــورى كه در اين صنعت پيشرفته است، 
صنعت كشتى سازى، شكالت و خودرو سازى آن نيز 

جايگاه ويژه اى دارد. 
وى افزود: نگاهى كه سال 74 و 75 ساپكو و مگا موتور 
به صنعت قطعه ســازى داشــتند، موجب رونق اين 
صنعت در منطقه شــد؛ صنعت قطعه سازى با احداث 
كارخانجات ماشين سازى و تراكتور سازى رونق بيشتر 
گرفت، ولى پس از آن، آن طور كه بايد به اين صنعت 
اهميت داده نشــد و مسئوالن ديدگاه خوبى نسبت به 
اين صنعت نداشتند؛ اين امر موجب شد تا كارخانجات 
ما از حالت سنتى به سمت مدرن شدن، حركت نكنند. 
برخى مشكالت از جمله تحريم ها باعث شد تا صنعت 

قطعه سازى نتواند ماشين آالت خود را به روز كند.
وى با بيان اينكه اهتمام به توليد و اشتغال زمينه ساز 
توسعه صنعت اســت، گفت: آذربايجان  شرقى قطب 
صنعت است، اما ركود حاكم در جامعه باعث شد صنايع 
مادر اين اســتان فلج شــود و در وضعيت خوبى قرار 

نگيرد.      

جايزه كارآفرينى پدر«گبه» جهان 
براى هنرمندان فارس 

تســنيم: مجمع خيران نخبه پرور فارس نسبت به 
اعطاى جايزه كارآفرينى اســتاد غالمرضا ذواالنوارى، 
بــه پاس خدمات پدر گبه جهان بــه نوارزش آفرينان 
و كارآفرينان برگزيده فعــال در زمينه فرش و صنايع 

دستى با گرايش چوب اقدام كرده است. 
فرش دستباف زيباترين و شناخته شده ترين هنر دستى 
ميان روستاييان و عشــاير استان فارس است. محمد 
امين، دبير خوشه هاى فرش و عامل توسعه خوشه فرش 
دســتباف در فارس معتقد است كه فرش فارس را به 

نوعى مى توان «مادر فرش ايران» نام گذاشت. 
وى وجود قاليچه سنگى حجارى شده بر درگاه غربى 
تاالر صدستون تخت جمشيد را كه نخستين بار توسط 
باستان شناســان مورد توجه قرار گرفت و شباهتش با 
قالى پازيريك را يكى از داليل وجود فرشبافى و اعتالى 

آن در فارس مى داند. 
ويژگى هايــى چون بافت بســيار متراكــم و محكم، 
ذهنى بافى در طرح و نقش، استفاده از رنگزاهاى گياهى 
و اســتفاده از پشم مرغوب گوسفندان محلى از جمله 
مزاياى فرش فارس اســت كه امين در صحبت هايش 
به آن اشــاره مى كند. اين ويژگى هاى منحصر به فرد 
و جايگاهى كه فــرش فارس در ايــران و جهان دارد 
سبب شــده كه مجمع خيران نخبه پرور استان فارس 
براى جايزه كارآفرينى استاد غالمرضا ذواالنوارى، پدر 
گبه جهان، در فرش و صنايع دســتى با گرايش چوب 

فراخوانى اعالم كند. 
حميدرضا ذواالنوارى، فرزند استاد غالمرضا ذواالنوارى 
و عضو هيئت رئيســه صادرات كننــدگان فرش ايران 
معتقد است كه اين جايزه زمينه اى براى بروز خالقيت 
هنرمندان است كه اميد براى ادامه كار را در آن ها ايجاد 
مى كند تا نســل هاى بعد با عالقه و شــور بيشترى به 

رشته هاى صنايع دستى و فرش سوق پيدا كنند. 
وى دليــل همراهى فــرش و صنايع دســتى چوب 
را ايــن مى داند كه هم فرش و هم صنايع دســتى در 
واقع هنرهاى ســنتى و دســتى هســتند و امروز در 
تقســيمات ادارى جدا شدند، اما در اصل و ريشه يكى 

هستند. 
رئيــس اتحاديــه توليدكننــدگان و صادركنندگان 
فرش دستباف اســتان فارس ايجاد عالقه و شناسايى 
پژوهشــگران و نخبگانى كه در اين زمينه مشغول به 
فعاليت هستند، هدف اصلى كار ذكر مى كند و مى گويد: 
اين جايزه قرار اســت هر ســاله به نام استاد غالمرضا 
ذواالنوارى برگزار شــود و هر سال يك رشته مشمول 

آن شود. 

مهر: نايب رئيس اتحاديه توليد كنندگان فرش دســتباف 
اصفهان با اشــاره به اينكه هنر فرش دســتباف تا 10 سال 
ديگر وجود نخواهد داشــت، گفت: در حــال حاضر تعداد 
توليد كنندگان فرش دســتباف بسيار كاهش يافته است و 
افرادى كه اكنون مشغول به اين كار هستند بيشتر 50 سال 
به باال هســتند كه يا به دليل بيمــارى يا فوت از رده توليد 

كنندگان خارج مى شوند.
سعيد عصاچى اظهار داشت: از سوى ديگر به خاطر اينكه نسل 

جوان تمايلى به بافندگى فرش ندارد، نمى توانيم جايگزينى 
براى بافندگان قديمى داشــته باشيم كه اگر به همين روال 
پيش برويم هنر فرش دستباف به فراموشى سپرده مى شود.

وى اعالم كرد: نگاه جامعه به بافندگان فرش محقرانه است به 
طورى كه حتى اگر كسى مادرش بافنده فرش باشد حاضر 

نيست اين مطلب را عنوان كند.
وى با اشــاره به اينكه به جــاى اينكه بافندگى فرش را يك 
شغل ضعيف در جامعه قلمداد كنيم بايد به آن به عنوان يك 

هنر نگاه شود، اعالم كرد: از سوى ديگر چون بافندگان فرش 
درآمدهاى پايينى دارند و اين كار براى آن ها صرفه اقتصادى 

ندارد، مردم كمتر زير بار آن مى روند.
عصاچى با اعــالم اينكه در حال حاضر كارگاه هاى بســيار 
محدود توليد فرش دستباف باقى مانده است، گفت: بيشتر 
شــاهديم كه فردى در خانه خود دار قالى زده است و مواد 
اوليه را خودش تأمين مى كند و بعد در بازار فرش مى فروشد.
وى ادامه داد: نوع ديگر اين گونه است كه در خانه اى با زدن 
يك دار قالى به صورت شاگرد و كارفرما اقدام به فرش بافى 

مى كنند.

قدس  راه اندازى منطقه آزاد تجارى اينچه برون 
در سفر اســتانى رئيس جمهورى در سال 93 به 
اســتان گلستان به تصويب رســيد كه در صورت 
تصويب نهايى در مجلس شوراى اسالمى، زمينه ساز 
تحوالت بزرگ اقتصادى و ايجاد اشتغال در منطقه 

خواهد بود.
اين طرح هم اينك منتظر رأى نمايندگان مجلس 
شــوراى اسالمى براى اجرايى شــدن و كمك به 
توسعه اقتصاد، ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكارى 

11/8 درصدى در گلستان است.
ايــن اســتان در منطقــه اينچه برون با كشــور 
تركمنستان مرز خشكى دارد و خط آهن بين المللى 
ايران - تركمنستان - قزاقستان از اين نقطه عبور 
مى كند كه خود فرصت مناســبى براى توســعه 
مبادالت اقتصادى و تجارى بين ايران و كشورهاى 

آسياى ميانه است.
بنا بر گفته كارشناسان اگر ايجاد منطقه آزاد تجارى 
صنعتى اينچه برون در مجلس شــوراى اسالمى 
تصويب شــود، ظرفيت فوق العاده اى براى توسعه 

اقتصادى گلستان ايجاد مى شود.
اليحــه تصويب منطقه آزاد اينچــه برون پيش از 
اين نيز به مجلس رفت، اما نتوانست از نمايندگان 
رأى بگيــرد. برخى از نمايندگان دليل مخالفت با 
اين موضوع را شــفافيت نداشتن در عملكرد مالى 
مناطــق آزاد مى دانســتند و از طرف ديگر اعتقاد 
داشــتند كه ايجــاد رانت در ايــن مناطق باعث 
مى شــود كه فعاليت اقتصــادى در آن ها نه تنها 
همراه به اهداف اقتصادى كشور نباشد كه به طور 
كامل در تضاد بــا آن بوده و موجب ضربه زدن به 
اقتصاد كشــور و تحقق نيافتــن اقتصاد مقاومتى 

شود. 
از طرف ديگر نمايندگان براســاس تجربه اى كه از 
ديگر مناطق آزاد داشــتند به اين دليل به اليحه 
مناطق آزاد جديد در سال گذشته رأى منفى دادند 
كــه مناطق آزاد موجود محلى براى ورود كاالهاى 

غيرضرورى به كشور شده اند. 
موضوع اينچه برون براى مردم گلســتان به قدرى 
مهم اســت كه در هر فرصتى كه مسئوالن ارشد 
كشــورى در اين اســتان حضور مى يابند، حتماً 
به ضرورت توجه به آن اشــاره مى كنند و نظر آن 

مسئول را مى پرسند.

 نقطه قوت توسعه اقتصادى
مديركل راه و شهرسازى گلستان 
با بيــان اينكه فعال بودن راه آهن 
بين المللى ايران- تركمنســتان 
- قزاقســتان، داشتن پايانه مرزى 
و برنامــه راه انــدازى منطقه آزاد 
تجارى؛ اينچه بــرون را به نقطه 
اقتصادى اســتان  قوت توســعه 
تبديل كرده است، اظهار مى كند: 
زيرســاخت هاى مناسب در حوزه 
حمل و نقل، موقعيت جغرافيايى 
و طبيعــى، خطوط ريلى، فعاليت 
فرودگاه بين المللى و قرار گرفتن 
در كريدورغرب به شــرق و شمال 
بــه جنوب از ديگــر ظرفيت هاى 
اقتصادى  توســعه  براى  گلستان 

است.
مى كند:  بيان  محبوبى  حســين 

بهره مندى كامل از اين ظرفيت ها و زيرساخت ها 
توسعه اقتصادى گلستان را شتاب مى دهد.

 اينچه برون ضرورتى اجتناب ناپذير
نماينده كردكوى، بندرتركمن، بندرگز وگميشان در 
مجلس شوراى اسالمى در اين زمينه اظهار مى كند: 
منطقه آزاد تجارى اينچه برون شــامل بخش هاى 

شمالى استان گلستان از شمال 
گنبــدكاووس تــا بخش هاى 
شــمالى گــرگان وآق قال در 
برمى گيرد و اين درحالى است 
اين منطقــه آزاد تجارى،  كه 
فرآيندهاى مختلفى را نيز پشت 
سرگذاشته است و از همين رو 
اين طرح در كميســيون هاى 
مختلف مجلس شوراى اسالمى 

مورد بررسى قرار گرفته است.
رامين نور قلى پور با بيان اينكه 
آزاد تجارى  همجوارى منطقه 
اينچــه برون با تركمنســتان، 
قزاقستان، روسيه امتياز مثبتى 
بــراى رونــق بــازار صادراتى 
گلستان است، تصريح مى كند: 
گلستان  استان  توسعه صنايع 
اشــتغال  فرصت هاى  ايجاد  و 
پايدار، جذب بازار كار مناســب از عواملى است كه 

مى تواند اقتصاد استان گلستان را بهبود ببخشد.
وى بــا تأكيد بر اين موضوع كه گشــودن دروازه 
صــادرات كاالى ايرانى به آســيايى ميانه با ايجاد 
منطقه آزاد تجارى اينچه برون امكان پذير است، 
ادامــه مى دهد: منطقه آزاد اينچــه برون مى تواند 
به يك منطقه صادرات محور تبديل شــود و اين 

درحالى اســت كه اين منطقه با توجه به اهميت 
ژئو پلتيكى كه دارد، مى تواند بســيارى از توليدات 
داخلى منطقه و ديگر اســتان هاى كشور ر ا روانه 

بازار اقتصادى آسياى ميانه كند.
عضو كميســيون صنايع و معادن مجلس با بيان 
اينكه طرح يك فوريتى منطقه آزاد تجارى اينچه 
برون آماده ارجاع به صحن علنى مجلس شــوراى 
اسالمى اســت، يادآور شــد: منطقه آزاد تجارى 
اينچه برون راهكارى براى باز شدن دروازه صادرات 
توليدات داخلى به اســتان گلستان و كشورهاى 

آسياى ميانه و روسيه تلقى مى شود.

 ديدگاه هاى مخالف 
نورقلــى پور به برخى انتقادهــا درخصوص ايجاد 
مناطق آزاد هم اشاره مى كند و مى گويد: ديدگاهى 
در كشور وجود دارد كه معتقد است مناطق آزاد به 

مبادى قاچاق كاال تبديل مى شوند.
وى ادامه مى دهد: اعتقاد ما اين اســت كه اينچه 
برون نســبت به ديگر مناطق آزاد، اين قابليت را 

ندارد كه به ورودى كاالى قاچاق تبديل شود.
نورقلى پور اينطور توضيح مى دهد كه كشورهايى 
كــه در حوزه ايــن منطقه واقع هســتند، مانند 
تركمنستان و قزاقستان، كااليى كه مورد نياز كشور 
باشــد و بتوان با قاچاق آن به سود رسيد، ندارند و 
به همين دليل اين كشورها قابليت اين را ندارند كه 
از منطقــه آزاد اينچه برون به عنوان درگاه ورودى 
كاالى قاچاق استفاده كنند. وى بيان مى كند كه ما 
اآلن اين توان را داريم كه در جايگاه صادركننده در 

اين منطقه قدرتمند عمل كنيم.

 اينچه برون در صحن مجلس
گفتنى است در همين زمينه رئيس مجلس شوراى 
اســالمى روز ســه شــنبه پس از ديدار با مجمع 
نمايندگان و استاندار گلســتان اظهار كرد: ايجاد 
منطقه آزاد اينچه برون تا آخر ارديبهشت در صحن 

مجلس نهايى مى شود.
على الريجانى در اين خصــوص بيان كرد: اليحه 
منطقــه آزاد اينچــه برون اســتان گلســتان از 
كميسيون ها عبور كرده و براى تصويب تا پايان اين 
ماه (ارديبهشــت) در صحن علنى مجلس به رأى 

گذاشته مى شود.

پرونده «اينچه برون» از كميسيون ها عبور كرد

نبض اقتصاد گلستان در دست مجلس
��ر��ر
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نبض اقتصاد گلستان در دست مجلس
اتمام تعهدات سپاه 

درنقاط زلزله زده استان 
كرمانشاه تا اوايل تابستان

.......صفحه 2

پرونده «اينچه برون» از كميسيون ها عبور كرد

....... همين صفحه 

برگزارى 
مسابقات قرآن 

دانشجويان 
مسلمان جهان 

در مشهد

فرمانده سپاه پاسداران از اتمام تعهدات سپاه در مناطق زلزله زده 
در اوايل تابستان خبر داد. سرلشكر جعفرى در حاشيه مراسم 
افتتاح واحد هاى مسكونى ساخته شده توسط بسيج و گروه هاى 
جهادى در مناطق زلزله زده ســرپل ذهاب گفت: قبل از سال 
جديد 23 واحد مســكونى و امروز هــم 27 واحد به زيربناى 
2500 متر مربع توسط بسيجيان ساخته شده و به مردم تحويل 

داده شده است...

با وجود گذشت 8 سال

«منوريل» قم 
خطى كه به انتها 

نرسيد 
قم  سبز شدن ســتون هاى بتنى منوريل از خاك 
رودخانه در بهار 89 در شــرايطى اتفــاق افتاد كه 
بسيارى شهروندان و مســئوالن از خوابى كه دولت 
بــراى قم ديــده بود، خبــر نداشــتند. منوريل در 
بى خبرى مردم و كارشناســان طورى روال ادارى و 
قانونى را دور زد كه حتى بســيارى از تصميم گيران 
فرصت كافى براى مطالعه و بررســى اين طرح پيدا 
نكردند و همين موضوع موجب شد حتى افرادى كه 
در افتتاحيه اين طرح شــركت كرده بودند، بعدها به 
مخالفان سرسختش تبديل شوند. با اينكه از سال ها 
پيش ســاخت متروى قم در دستور كار مديران اين 
شهر قرار داشت، ولى به يكباره دولتمردان اولويت را 
به ساخت منوريل دادند و ساخت مترو را نيز منوط 
بــه اجراى اين پروژه كردند؛ حــال آنكه ايجاد خط 
منوريل قم نه سابقه مطالعاتى داشت و نه توجيهات 

.......صفحه 2 الزم فنى و ترافيكى...
.......صفحه 4 

تبريز است

ايسنا: آذربايجان شرقى مهد صنعت قطعه سازى بود، 

اليحه منطقه 
آزاد اينچه برون 
استان گلستان از 
كميسيون ها عبور 

كرده و براى 
تصويب تا پايان اين 

ماه (ارديبهشت) در 
صحن علنى مجلس 

به رأى گذاشته 
مى شود

بــرش

هنر فرش دستباف تا 10 سال ديگر از بين مى رود



  تبديل همدان به تنها استان چهار راه 
ريلى كشور

همدان: نماينده مردم همدان در مجلس شــوراى اسالمى 
با بيان اينكه انقالب ريلى در همدان ايجاد مى شــود، گفت: 

همدان تنها استان چهار راه ريلى در كشور مى شود.
حميدرضا حاجى بابايى در جلســه قرارگاه اقتصاد مقاومتى 
استان همدان اظهار داشت: موفق شديم در مجلس شوراى 
اسالمى راه آهن تهران- همدان- سنندج برقى و سريع السير 
شــود و مسئول مجرى آن را تغيير داديم. راه آهن همدان به 

مالير بزودى شروع مى شود.
وى افزود: با همكارى نماينده بيجار راه آهنى را كه از زنجان به 
تبريز مى رود، ساخت آن را از بيجار به همدان مصوب كرديم 
و 10 ميليارد تومان بودجه براى آن ايجاد شــد. تنها استانى 

هستيم كه چهارراه ريلى مى شويم.

  جاده كندوان روز جمعه يكطرفه مى شود

ايرنا: پليس راه كشور با اعالم برنامه محدوديت هاى ترافيكى 
پايان هفته در محورهاى كندوان و هراز، از يكطرفه شدن جاده 

كندوان در عصر جمعه هفتم ارديبهشت خبر داد.
اعمــال محدوديت هــاى ترافيكى در محورهــاى اصلى 
مازنــدران بــه پايتخت تا 6 بامداد روز شــنبه هشــتم 

ارديبهشت ماه ادامه مى يابد.
در ايــن مــدت تــردد هــر نــوع موتورســيكلت به جز 
موتورســيكلت هاى انتظامى و امــدادى از محورهاى كرج - 

چالوس و هراز ممنوع است.
تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 14 الى 24 روز جمعه هفتم 
ارديبهشت از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعالم 
مأموران پليس راه در محل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 
17 تا 24 همين روز از مرزن آباد به ســمت كرج يك طرفه 

خواهد بود.
تردد انواع تريلر، كاميون و كاميونت به استثناى حاملين مواد 

سوختى و فاسد شدنى از محور كرج - چالوس ممنوع است.
تردد تمامى تريلرها در محور هراز ممنوع است.

تردد تمام كاميون ها و كاميونت ها به اســتثناى حامالن 
مواد ســوختى و فاســد شــدنى از ساعت هشــت تا 24 
روزهاى پنجشنبه و جمعه (ششم و هفتم ارديبهشت) از 

محور هراز ممنوع است.
براساس پيش بينى هواشناسى سياه بيشه، همچنين هواى 
روز پنجشنبه در جاده كندوان مه صبحگاهى بتدريج كاهش 

ابر پيش بينى شده است.
هواى روز جمعه اين محور كوهســتانى نيز نيمه ابرى اوايل 

شب افزايش ابر واحتمال بارش پراكنده پيش بينى شد.
همچنين هواى روز شنبه در اين محور صاف تا نيمه ابرى در 

بعدازظهر افزايش ابر خواهد بود.

  سرمايه گذاران تركيه به قزوين آمدند
قزوين: ســرمايه گذاران تركيه در ســفر به قزوين براى 
خريد يك واحد بزرگ كاشى و سراميك و توليد محصول 
با محور صادرات به كشــورهاى اروپايى در استان قزوين 

اعالم آمادگى كردند.
دو تن از سرمايه گذاران كشور تركيه ضمن ديدار و گفت وگو 
با استاندار قزوين براى سرمايه گذارى در بخش توليد و صنعت 

در اين استان اعالم آمادگى كردند.
حســن تانيش عضو هيئت مديره يك گروه توليد كاشى از 
كشور تركيه در اين ديدار گفت: هرچند در كشورهاى چين و 
هند هم فرصت سرمايه گذارى داشته ايم و با درخواست هايى 
مواجهيم، اما به دليل اشتراكات دينى و فرهنگى و نيز مسافت 
زياد كشورهاى متقاضى مايليم در ايران سرمايه گذارى كنيم.
تانيش تصريح كرد: در بازديد از يكى از كارخانه هاى كاشى و 
سراميك قزوين كه تنها دو خط از 18 خط آن كار مى كند، 
مــا براى خريد يك جاى اين واحد، مشــاركت 50 درصدى 
در آن و نيــز روش ديگرى كه طــرف ايرانى ارائه كند، آماده 

سرمايه گذارى هستيم.
وى بيان كرد: البته اين واحد از بازار صادرات دور است، اما به 
دليل داشتن شبكه ريلى مى تواند ظرفيت خوبى براى صادرات 

داشته باشد.
تانيش گفت: به دليل فــروش محصوالت خود در تركيه به 
كشورهاى اروپايى قادريم محصوالت توليدى اين واحد را نيز 
به كشورهاى ديگر صادر كنيم و براى اشتغال ايرانى ها و سود 

دو طرفه گام برداريم.

  رشد 17 درصدى جرايم رايانه اى 
در اصفهان 

 رئيس پليس فتاى استان اصفهان با بيان اينكه سال 
گذشته ميانگين جرايم رايانه اى در كشور 45 درصد 
نسبت به سال 95 افزايش داشته است، گفت: در اصفهان اين 
رقم 62 درصد است و با 17 درصد بيشتر از ميانگين كشورى، 

بسيار نگران كننده است. 
سرهنگ سيدمصطفى مرتضوى افزود: اگر سهم شبكه هاى 
اجتماعــى را از مجمــوع كل جرايم رايانه اى مشــخص 
كنيم، بايــد اعالم كرد در حوزه رفتارى 100 درصد و در 
حوزه اقتصــادى 70 درصد نقش دارد و اگر غفلت كنيم، 

ضربه پذير خواهيم بود.

تصويب پرداخت بهره تسهيالت 

دولت براى بازگشايى گره «هپكو» دست به جيب شد
��ر

قدس   شركت مهندسى و توليد ماشين 
آالت راهســازى، معدنى و كشاورزى هپكو 
اراك در سال 1386 فعاليت رسمى خود را 
به عنوان بزرگ ترين شــركت اقمارى توليد 
تجهيزات ســنگين با هدف استفاده بهينه 
از ظرفيت هاى بالقوه مهندســى و توليدى 

آغاز كرد. 
رويكرد اين شــركت توليد ماشــين آالت 
راه ســازى و مشــاركت فعــال در انجــام 
پروژه هــاى بــزرگ كشــور در زمينه هاى 
نيروگاهى، نفت و گاز و صنايع بزرگ است. 
شركت هپكو كه در زمان اوج فعاليت خود 
يكى از برندهاى خاورميانه محسوب مى شد، 
سال هاســت كه به بخش خصوصى واگذار 
شــده و مديريت كارخانــه اى كه زمانى در 
اقتصاد منطقه، نقشــى اساسى داشته حال 
به جايى رسيده اســت كه از توان پرداخت 
مطالبات كارگرانش عاجــز مانده و تاكنون 
شاهد اعتراضات بسيارى از كاركنانش بوده 

است.
هرچند كــه كارگران ايــن كارخانه تغيير 
مالكيــت اين شــركت از دولتــى به بخش 
خصوصى را سرمنشــأ  بسيارى گرفتارى ها  
مى دانند، اما عضو شوراى كار شركت هپكو 
اراك نبود همراهى مسئوالن را ريشه برخى 

مشكالت مى خواند.
مشكالت گره خورده اين شركت صنعتى تا 
آنجا ريشــه دوانيده كه تاكنون و به دفعات 
مســئوالن بلند پايه دولــت از جمله وزير 
كار، معــاون رئيس جمهور و همچنين وزير 
صنعت و معدن را به اين اســتان كشــانده 
است تا شــايد گره از مشكالت اين شركت 

بگشايند.

 شرايط مالكيت محرز نيست
وزير صنعت، معدن و تجارت در هفتادمين 
نشســت ســتاد راهبرى اقتصــاد مقاومتى 
اســتان مركزى در هميــن خصوص اظهار 
كرد: در بحــث واگذارى شــركت هپكو و 
خصوصى سازى اين شركت، شرايط مالكيت 
محرز نبوده است و بايد شرايط واگذارى به 

درستى انجام گيرد.
محمد شــريعتمدارى با اشــاره به اينكه با 
دولتى شــدن مجدد صنايع واگذار شــده 
كامًال مخالف هســتم، اذعان داشت: مشكل 
اصلى اين واحدها مشكل مالكيت آن هاست 
كه به بخش خصوصى واگذار شده اند، بعد از 
اينكه بخش خصوصى امكان فعاليت نداشته 
ســازمان خصوصى سازى كشور تالش كرده 
تا ايــن واحدها را دراختيــار مالكان جديد 

قرار دهد.

 دولت وارد عمل 
مى شود 

استاندار مركزى در همين 
بــاره با بيــان اينكه دولت 
تســهيالت  بهره  پرداخت 
پذيرفته  را  شــركت هپكو 
اين  كــرد:  اظهار  اســت، 
بــدان معناســت كه اصل 
تسهيالت پرداخت شده به 
هپكو باقى خواهد ماند، اما 
بهره آن را دولت ظرف دو 
پرداخت مى كند  آتى  سال 
و ايــن مهــم در طول 20 
سال گذشــته سابقه ندارد 
بدهى شــركتى  دولت  كه 

را بپذيرد.
ســيدعلى آقــازاده روز چهارشــنبه هفته 
گذشته در بازديد از شركت هپكو و نشست 
با كارگــران افزود: فريز شــدن بهره بانكى 
هپكو كه مبلغ آن 3000 تا 6000 ميليارد 
ريال اســت نتيجه آخرين نشســت هيئت 

دولت بوده كه كميســيون 
دولــت، تأييــد آن را اخذ 

كرده است.
اين مهم  اظهار كــرد:  وى 
قراربــود در روز يكشــنبه 
هفتــه جارى اعالم شــود 
كه به علت مذاكرات دولت 
درباره ارز به نشســت آتى 

موكول شده است.
گفت:  مركــزى  اســتاندار 
تحقق اين مهم به سهامدار 
جديد هپكو انگيزه مى دهد 
تا با امنيت بيشــترى قدم 
اقتصادى  رونق  مســير  در 

گذارد.
آقازاده افزود: ســرمايه گذار 
جديــد هپكو بايــد با توان 
مالى باال به تســهيالت اين شــركت متكى 
نباشد و تسهيالتى كه اكنون با مصوبه بانك 
ملى فريز شده براى تهيه مواد اوليه صرف و 

در هزينه هاى جارى به مصرف نرسد.
وى بيــان كــرد: 80 درصد تــوان فعاليت 

اينجانب در زمان حضور در اســتان مركزى 
بــه پيگيــرى و كاهــش مشــكالت هپكو 

اختصاص يافته است.
استاندار مركزى گفت: پيگيرى ها در خارج 
اســتان با وزراى مختلف هيئت دولت براى 
كمك به رفع مشــكالت هپكو انجام گرفته 
اســت و قرار بود پايان ســال گذشته توليد 
در هپكو آغاز شــود، امــا از خانواده هپكو 
عذرخواهــى مى كنم كه با وجود تالش هاى 

انجام شده اين وعده محقق نشد.
آقــازاده افزود: تاكنون دو كارگروه ملى رفع 
موانع توليد براى بررســى موانع و مشكالت 

هپكو در تهران برگزار شده است.

 سهامدار جديد 
وى ادامه داد: در شــوراى تأمين اســتان و 
در تهران مصوب شــد تا سازمان خصوصى 
ســازى براى هپكــو يك ســهامدار جديد 
معرفــى كند كه اين مهــم مصوبه كارگروه 

ملى بوده است.
استاندار مركزى گفت: در طول 6 ماه اخير 
با بيش از 50 خريدار واقعى مذاكره شــده 
اســت كه به ســبب باال بودن ميزان بدهى 
هپكو، ســرمايه گذاران تمايلى براى حضور 

نشان ندادند.
وى اظهار كرد: تالش هاى زيادى براى رفع 
مشــكالت هپكو صورت گرفته اســت، اما 
اختيارات هپكو تنها در دست استان نيست 

و در اختيار سازمان خصوصى سازى است.
اســتاندار مركزى گفت: در طول دو تا سه 
ماه اخير هماهنگى و تعامل استان با شركت 
خصوصى ســازى سرد شده است و از نحوه 
فعاليت اين ســازمان در اســتان گله مند 

هستيم.
آقازاده افزود: در مالقات با رئيس جمهورى 
تنها سخنى كه مطرح شد پيگيرى وضعيت 
هپكو بوده اســت و در ســفر معــاون وزير 
كشــور به اســتان مركزى برنامه ريزى شد 
تا مشــكالت اين مجموعه از نزديك مورد 

بررسى قرار گيرد.

 مديريت ضعيف
اســتاندار مركزى گفت: مديريت در شركت 
هپكو ضعيف عمل كرده اســت اين شركت 
توانايى توليد ساالنه 2 هزار و 700 دستگاه 

با سود 500 ميليارد ريال را دارد.
آقازاده افزود: ســاخت 30 دســتگاه غلتك 
توســط اين مجموعــه بخشــى از فعاليت 
توليدى شــركت بوده است كه با اقدام هاى 
برنامه ريزى شــده توان توليد افزايش پيدا 

خواهد كرد.

  اتمام تعهدات سپاه درنقاط زلزله زده 
استان كرمانشاه تا اوايل تابستان

مهر: فرمانده سپاه پاسداران از اتمام تعهدات سپاه در مناطق 
زلزله زده در اوايل تابستان خبر داد.

سرلشكر جعفرى در حاشيه مراسم افتتاح واحد هاى مسكونى 
ســاخته شده توسط بســيج و گروه هاى جهادى در مناطق 
زلزله زده ســرپل ذهاب گفت: قبل از ســال جديد 23 واحد 
مســكونى و امروز هم 27 واحد به زيربناى 2500 متر مربع 

توسط بسيجيان ساخته شده و به مردم تحويل شده است.
وى افــزود:142 واحد ديگر هم به متراژ 10 هزار متر مربع به 

زودى توسط بسيجيان جهادگر ساخته و تحويل خواهد شد.
سرلشكر جعفرى ادامه داد: ساير تعهدات سپاه پاسداران براى 
ســاخت منازل زلزله زدگان تا اوايل تابستان و قبل از تشديد 
گرما به پايان خواهد رسيد. اين يعنى بسيجى ها نشان دادند 

مانند روزهاى دفاع مقدس خط شكن هستند.
وى تصريح كرد: برخى از پروژه هاى عمرانى كه طرف قرارداد 
آن ها سپاه نيست، متأسفانه به دليل مشكالت اقتصادى اخير و 
نوسانات بازار توسط پيمانكار ها متوقف شده كه ضرورى است 
نهادهاى متولى، استاندار و مسئولين مرتبط تا پيش از فصل 

گرما تدبيرى بينديشند.

  ماليات بر ارزش افزوده صنعت نساجى 
كاهش مى يابد

شهركرد: مديركل صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنعت، 
معدن وتجارت بابيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده با افزايش 
قيمت تمام شده محصوالت، اين صنعت را با مشكالتى روبه 
رو كرده اســت، گفت: اين سازمان درصدد است ماليات بر 
ارزش افزوده در صنعت نساجى را صفر و يا حداكثر به سه 

درصد برساند.
افسانه محرابى در ديدار از كارخانه توليد چادر مشكى حجاب 
شــهركرد در جمع خبرنگاران اظهار كــرد: در ابتدا قرار بود 
ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نهايى دريافت شود، اما 
اين ماليات بر بخش هاى مختلف تحميل و بيشترين خسارات 

را متوجه توليد كننده كرد.
وى افزود: با طوالنى بودن زنجيره توليد در صنعت نســاجى، 
فشار ماليات بر ارزش افزوده براى توليد كنندگان اين صنعت 

چندين برابر شد.
محرابى ادامه داد: اين طرح به داليلى نظير ارائه نشدن مدارك 
كامل از سوى توليد كنندگان صنعت نساجى به ادارات ماليات، 

جرايم بزرگ مالياتى را نيز متوجه اين واحدها كرده است.

  رغبت چينى ها براى سرمايه گذارى 
در چابهار

چابهار: رئيس هيئــت مديره فدراســيون صنعت نفت و 
پتروشيمى چين گفت: چابهار با توجه به موقعيت جغرافيايى و 
داشتن اهميت فراوان براى سرمايه گذاران مورد اقبال چينى ها 

قرار گرفته و تمايل زيادى براى حضور در اين منطقه دارند.
«لى شوشــنگ» در رأس هيئتى 32 نفره اقتصادى و تجارى 
پس از بازديد از بندر، مجتمع پتروشيمى و منطقه آزاد چابهار 
در جمع مديران اين مجتمع اظهار داشــت: با كار و فعاليت 
و آماده ســازى زيرساخت ها در مدت پنج تا 10 سال چابهار 
مى تواند به توسعه برسد و مكانى مناسب براى فعاليت سرمايه 

گذاران باشد.
وى گفت: پس از برگشــت نشســت هاى متعددى با اعضاى 
دولت و سرمايه گذاران كشور خود برگزار و ظرفيت هاى اين 
منطقه را به آنان منتقل خواهيم كرد تا بتوانند سرمايه گذارى 
و حضورى فعال داشته باشند. «لى شوشنگ» ادامه داد: بندر، 
منطقه آزاد، پتروشــيمى و ديگر صنايع مى توانند به توسعه 
چابهار كمك كنند و پس از بررسى نهايى، فعاليت هايى را در 

حوزه پتروشيمى چابهار آغاز خواهيم كرد.

  افزايش عوارض خروج از كشور 
ظلم به مرزنشينان است

اروميه: نماينده مردم ماكو، شــوط، چالدران و پلدشــت در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: افزايش عوارض خروج از كشور 

ظلم مطلق به مرزنشينان است.
عين اهللا شريف پور در جلسه شوراى ادارى آذربايجان غربى با 
حضور نوبخت معاون رئيس جمهور افزود: معيشت شهرهاى 
مرزى به ارتباطات اجتماعى با آن سوى مرزها بستگى دارد و 
اين افزايش عوارض باعث شده تا مرزنشينان استان به سختى 
معيشت خود را تأمين كنند. مرزنشينان نيازمند توجه جدى 

دولت هستند.
وى بــى عدالتى در توزيع منابع دولتى را مورد انتقاد قرار داد 
و گفــت: به دليل اينكه در توزيع منابــع دولت اولويت را به 
سمت اتمام پروژه هاى ناتمام ســوق داده اما استان هايى كه 
تعداد طرح هاى ناتمام كمترى نسبت به ساير استان ها دارند 
در جذب اعتبار از منابع ملى براى رفع محروميت هاى استان 

عقب مى مانند.
شريف پور ادامه داد: براى توسعه استان آذربايجان غربى مقرر 
شــده بود از سال 96 تا پنج سال مبلغ 2000 ميليارد تومان 
براى رســاندن شاخص توسعه استان هاى محروم به متوسط 
كشــورى اختصاص يابد كه هنوز محقق نشــده و نيازمند 

مساعدت دولت است.
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سبز شدن ستون هاى بتنى منوريل از خاك رودخانه 
در بهــار 89 در شــرايطى اتفاق افتاد كه بســيارى 
شــهروندان و مســئوالن از خوابى كه دولت براى قم 

ديده بود، خبر نداشتند.
منوريــل در بى خبــرى مردم و كارشناســان طورى 
روال ادارى و قانونــى را دور زد كه حتى بســيارى از 
تصميم گيران فرصت كافى براى مطالعه و بررسى اين 
طرح پيدا نكردند و همين موضوع موجب شــد حتى 
افرادى كه در افتتاحيه اين طرح شركت كرده بودند، 

بعدها به مخالفان سرسختش تبديل شوند.

 آنچه گذشت
با اينكه از سال ها پيش ساخت متروى قم در دستور 
كار مديران اين شــهر قرار داشــت، ولــى به يكباره 
دولتمــردان اولويت را به ســاخت منوريــل دادند و 
ساخت مترو را نيز منوط به اجراى اين پروژه كردند؛ 
حال آنكه ايجاد خط منوريل قم نه ســابقه مطالعاتى 
داشــت و نه توجيهات الزم فنــى و ترافيكى. تا آنجا 
كــه در حين عمليات اجرايى در مورد چگونگى ادامه 

مسير آن تصميم گيرى شد.
اجــراى طرح منوريل قم از ســال 1389 در بســتر 
رودخانه قمرود قم آغاز شــد كه در مرحله نخســت 
اين طرح از پارك ســوار شمالى قم تا مصالى قدس 
با فعاليت كارشناســان و مهندسان داخلى در دست 

ساخت قرار گرفت.
بنــا بر گفته معاون فنى و عمرانى شــهردارى قم در 
طول 6,8 كيلومترى مرحله نخست طرح منوريل قم، 
هشــت ايستگاه از جمله ايســتگاه پايانه، فرهنگيان، 
امام موسى صدر، پل رضوى، پل شهيد رجايى، شهيد 
مطهرى، مطهر و مصال در نظر گرفته شــده است، اما 

اين تمام ماجرا نبود.
بارز ترين ويژگى شهر قم، قرار داشتن حرم مطهر حضرت 
معصومــه (س) در آن و بافت مذهبى آن اســت، حال 
آنكه مسير در نظر گرفته شــده براى منوريل قرار بود 
از اين حرم بگذرد و اين يكى از بزرگ ترين چالش هاى 
پيش روى منوريل قم بود چراكه تاكنون مخالفت صريح 
توليت اين حرم مقدس و همچنين شــوراى شــهر قم 
اجازه برافراشته شدن ســتون هاى منوريل را در مقابل 

حرم به سازندگان آن نداده است. 
مخالفــت جامعــه معماران شــهر قــم، روحانيون، 
كار شناســان ميــراث فرهنگــى و اعضاى شــوراى 
شــهر بيشــتر به خاطر اين بود كه عبور قطار هوايى 
منوريل با ســتون هاى متعدد از مقابل حرم را موجب 
خدشــه وارد كردن به وجهه مذهبى و فرهنگى حرم 
مطهروآســيب رســاندن به منظر اين بافت شاخص 

مذهبى و تاريخى مى دانستند.

 اقدام هاى حقوقى و قضايى
معاون فنى شهردارى قم در بخش ديگرى از سخنان 
خود با اشاره به طرح منوريل گفت: اين طرح به طول 
4/7 كيلومتر از ايســتگاه حرم حضرت معصومه (س) 
تا ايســتگاه فرهنگيان با يكسرى اقدام هاى حقوقى و 
قضايى همــراه بود كه به دليل تخصصى بودن امكان 

بازگو كردن آن نيست.
وى با اشــاره به تغييرهاى ايجاد شده در قرارداد اين 
طرح و همچنين مدت زمان و مبلغ آن افزود: به دليل 
تغييرات زياد، امكان تمديد آن وجود نداشت، از اين 
رو وارد فضاى اصالح قرارداد شديم كه اين امر منجر 
به اجراى يك صورت جلســه شــد كه مى بايست به 
تأييد نهادهاى باالدســتى مانند سازمان بازرسى كل 
كشور و ديوان محاســبات به عنوان زيرمجموعه قوه 
مقننه مى رســيد كه اين امر در اســفند ماه 96 طى 
جلسه اى با رئيس مجلس شوراى اسالمى انجام شد.

وى اضافــه كــرد: براى نهايى شــدن ايــن تأييديه 
جلســه هاى خود را با ديوان محاسبات ادامه خواهيم 
داد تا پس از مشخص شدن دستورالعمل قرارداد، آن 
را بــه پيمانكار ابالغ نموده تا طرح مذكور را در زمان 

مشخص تكميل و واگذار كند.

 داستان غم انگيز 
منوريل قم آن قدر در پيچ و تاب مشكالت دور زده است 
كه استاندار قم در آخرين نشست خبرى با خبرنگاران از 

آن به عنوان «آينه دق مسئوالن» ياد كرد.
ســيد مهدى صادقى در همين خصوص با بيان اينكه 
منوريل قم، مبناى كارشناسى، نيازسنجى و مطالعاتى 
نداشــت و با وجود هزينه سنگين،اين پروژه داستان 
غم انگيزى است كه در بالتكليفى به سر مى برد، بيان 

كرد: قطع اعتبار براى اجراى اين پروژه همانند قطع 
كردن پا براى حركت است و با اين وضعيت نمى توان 

منوريل را ادامه داد.
وى اظهار داشــت: منوريلى كه قرار بود به طول 18 
كيلومتر در استان قم اجرايى شود، برآورد اوليه آن هر 
كيلومتر 20 ميليارد تومان بوده اســت، بنده در سال 
94 پس از اخذ مسئوليت با يك حساب سرانگشتى با 
كارشناسان و مسئوالن متوجه شديم كه هر كيلومتر 

آن 70 ميليارد تومان هزينه در برخواهد داشت.
صادقى يادآور شد: امروز با توجه به وضعيت اقتصادى 
از نظر متخصصان هر كيلومتر منوريل به مبلغ 100 
ميليارد تومان اجرايى خواهد شد كه اعتبارى هنگفت 

مى طلبد.
وى خاطرنشــان كرد: ايراد گرفتن از طرح و پروژه اى 
كارى آســان اســت، اما ارائه راهكار با سختى اتخاذ 
مى شود و اين پروژه با دشــوارى هاى زيادى روبه رو 

شده است.
اســتاندار قم بيان كرد: اين پــروژه همچون آينه دق 
روبه روى مســئوالن قم و مردم قــرار دارد اگر آن را 
تخريــب كنيم، دچار يكســرى مســائل و گرفتارى 
مى شــويم و اگر بخواهيم آن را بســازيم، مى گويند 
بــا هزينه هاى هنگفــت پيش رو اين طــرح توجيه 

اقتصادى ندارد.
وى گفت: در خصوص رفع مشكل منوريل قم، به يك 
حداقل مسافت راضى شده و فرضى را براى طول آن 
قرار داده ايم كه بتواند در بحث توريســم مذهبى قم 

در آينده نقش ايفا كند و گرنه طرح توجيهى ندارد.
صادقى عنوان كرد: اجراى پروژه منوريل به مســافت 
7/4 كيلومتــر به 100 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد 

تا تكميل شود.

با وجود گذشت 8 سال

«منوريل» قم خطى كه به انتها نرسيد 

فريز شدن بهره 
بانكى هپكو كه مبلغ 

آن 6000 ميليارد 
ريال است، نتيجه 

آخرين نشست 
هيئت دولت بوده 

كه كميسيون دولت، 
تأييد آن را اخذ 

كرده است 

بــرش
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ايســنا  در چند دهه اخير برداشت بى رويه 
شن و ماســه از سواحل درياى خزر در مازندران 
به صورت غيرمجاز توســط متخلفان و بيشــتر 
در منطقه غرب اين اســتان صورت گرفته است 
كــه موجب ايجــاد خطرات زيســت محيطى 

و به هم زدن تعادل اكوسيستم دريايى مى شود.
اين محدوده يكى از موضوعاتى كه در حال حاضر 
دغدغه شــهروندان محمودآبادى را افزايش داده 
است، تخريب تپه هاى ماسه اى ساحل سياهرود 
ســر بود؛ اين در حالى است كه اين منطقه در 
گذشته از دست تخريب كنندگان محيط زيست 
مصون مانده بود. نوار ساحلى زيباى محمودآباد هر 
ساله پذيراى گردشگران بسيارى از سراسر كشور 
اســت كه موجب شده ميزان حضور گردشگران 
به اين شهر ساحلى افزايش يابد. از سمت شرق 
و بــا ورود به ابتداى شــهر محمودآباد، تپه هاى 
ماسه اى زيبايى در كنار ساحل قرار دارد كه خود 
باعث جذب گردشگران زيادى بوده و هست، اما 
چندى است كه شاهد تخريب و برداشت تپه هاى 
ماسه اى طبيعى اين منطقه هستيم كه با مراجعه 
به هر مســئولى پاســخ قانع كننده اى در مورد 

تخريب اين منطقه دريافت نكرده ايم! 

برداشت قانونى
بخشدار مركزى محمودآباد با بيان اينكه برداشت 
از اين تپه ها به صورت قانونى انجام شــده است، 
اظهار كرد: منطقه مورد نظر مالك شخصى داشته 
كه با ارائه سند مكتوب به استان مجوز برداشت 
ماسه را دريافت كرده اســت. وى افزود: مصوبه 
اجراى طرح برداشــت ماســه از اين منطقه در 
جلسه شوراى تأمين مطرح شده و به علت اينكه 
مالك ســند داشته از سوى استان مورد حمايت 
قرار گرفت. ناصر فتاحى با اشاره به اينكه منطقه 
سنددار از ســوى مالك يك هكتار است، گفت: 
مجوز صادر شده براى برداشت ماسه 5000 متر 
مربع بوده كه اين متراژ ماســه برداشت شد. اين 
مسئول خاطرنشــان كرد: بعد از برداشت كامل 
منطقه مورد نظر مالك حريم خود را ديوار كشى 
كرده و بقيه تپه هاى ماسه اى دست نخورده باقى 

مانده است. 

برداشت كارشناسى
رئيس صنعــت و معدن و تجارت شهرســتان 
محمودآبــاد نيز با اشــاره به اينكه برداشــت از 
تپه هاى ماســه اى ساحل سياهرود سر با نظارت 
كامل ســازمان صنعت و معدن و تجارت استان 

صــورت گرفته، اظهــار كرد: 
مجوز ها و استعالم هاى صادر 
شده براى برداشت و تخريب 
اين منطقه از ماسه ها از سوى 

استان بود. 
عباسعلى زمانى افزود: برداشت 
ماسه از زمين يك هكتارى در 
دو مرحله صــورت مى گيرد، 
مرحله اول برداشــت 5000 
متر مربــع بوده و براى 5000 
متر مربع ديگر مالك به دنبال 
مجوز اســت و برداشت دوم 

بر اســاس مجوز صادره از ســوى استان صورت 
مى گيرد. وى خاطرنشان كرد: كارشناس سازمان 
صنعت و معدن اســتان از منطقه بازديد كرده و 
با توجه به نقشه بردارى صورت گرفته برداشت 

ماسه انجام مى شود. 

قتل عام موجودات كفزى 
با وجود اينكه مســئوالن برداشــت هاى صورت 
گرفته را كارشناسى شده و قانونى اعالم مى كنند 
اما تردد بســيارى از تراكتور هاى حامل ماســه 
كه هــر روز بخش اعظمى از ســواحل را براى 
ســاختمان ســازى جارو مى كنند نگرانى هاى 
بى شــمارى را برانگيخته است كه كارشناسان 

محيط زيست در خصوص آن هشدار مى دهند. 

دكتراى  آخونديــان،  مريــم 
تخصصى زيســت شناســى 
دريا گرايــش جانوران دريايى 
و عضو هيئت علمى دانشكده 
علوم دريايى دانشگاه مازندران 
در همين زمينــه اظهار كرد: 
از آنجايى كه در خط ساحلى 
ماسه ها زيستگاه اصلى كفزيان 
بزرگ ترين  بستر دريا ســت 
آســيبى كه برداشت بى رويه 
ماســه از ســواحل به زيست 
بوم درياى خزر وارد مى كند، 
تخريب زيستگاه موجودات ريز كفزى است كه 
آسيب جبران ناپذيرى به اكوسيستم وارد مى كند. 
وى افزود: كفزيان به عنــوان موجودات زنده در 
بســتر دريا نقش بسيار اساســى در چرخه هاى 
زيستى دريا دارند كه از جمله فوايد كفزيان، دفع 
آالينده ها، معدنى كردن مواد عالى، برگرداندن 
مواد معدنى به چرخه هاى زيســتى دريا و منابع 
تغذيه آبزيان است. اين استاد دانشگاه مازندران 
خاطرنشان كرد: موجودات كفزى يكى از مهم ترين 
منابع غذايى گونه هاى تجارى بسيار مهم ماهيان 
درياى خزر است و هنگامى كه ماسه هاى ساحل 
دريا به عنوان بستر زيست كفزيان برداشته شود 
همــه الروها، بالغين و جمعيت جوان موجودات 
كفزى همراه ماسه جمع آورى مى شود و پرنده 

هايى كه در حاشــيه ســواحل درياى مازندران 
زندگى مى كنند و بســيارى ديگر از موجودات 
زنده كه از كفزيان تغذيه مى كنند، اگر اين منبع 
غذايى آسيب ببيند، قطعاً در درازمدت بر كاهش 
جمعيت ماهيــان و پرندگان تأثيرگذار اســت. 
آخونديان گفت: ممكن است با امواج دريا ماسه 
به ساحل برگردد و جايگزين ماسه هاى برداشته 
شده شود، اما جامعه زيستى كه از بين رفته ديگر 

برنمى گردد.

تخريب موج شكن هاى طبيعى سواحل 
اين دكتراى زيست شناسى دريا اظهار كرد: 
با برداشت تپه هاى ماسه اى همه درختچه ها 
و گياهانى كه روى آن روييدند؛ جمع آورى 
و از بين مى رونــد و همچنين اين تپه هاى 
ماسه اى در واقع موج شكن هاى طبيعى در 
سواحل هســتند كه اگر از بين بروند قطعاً 
در دوره اى كه با پيشــروى آب درياى خزر 
مواجه مى شويم ساحل آسيب مى بيند. وى 
افزود: دريــاى خزر بــدون در نظر گرفتن 
اينكــه چــه اتفاقى در ســاحل آن صورت 
مى گيرد به صورت متناوب دوره پيشــروى 
و پسروى خود را سپرى مى كند، اما زمانى 
كه برداشــت ماســه بيش از حد از سواحل 
انجام شــود تعادل اكوسيستم دريايى را بر 

هم مى زند.

��راث ���نگ
 برگزارى جشنواره تئاتر ملى 

خليج فارس در بوشهر
بوشهر: جشــنواره تئاتر ملى خليج فــارس در آيينى با حضور 
شمارى از مسئوالن حوزه فرهنگ و هنر و دانشجويان در بوشهر 
گشــايش يافت و تا هفتم ارديبهشت ماه در سالن هاى استادان 
ايرج صغيرى، رمضان اميرى و تماشاخانه زنده ياد حميد لطفى 
در بوشــهر برگزار مى شود. دبير بخش مناطق بيست و يكمين 
جشــنواره بين المللى تئاتر دانشــگاهى ايران گفت: تئاتر ملى 
خليج فارس بخشــى از اين جشنواره است كه امسال در بوشهر 
برگزار مى شود. مسعود حكيمى نژاد در حاشيه اين آيين در جمع 
خبرنگاران افزود: 244 اثر در قالب طرح و ايده از سراسر كشور به 
دبيرخانه اين جشنواره رسيد كه از اين شمار 153 اثر در مرحله 
اول داورى انتخاب شدند و در مرحله نهايى هيئت داوران 9 اثر 
را در بخــش رقابتى پذيرش كرد. وى اضافه كرد: اين نمايش ها 
از دانشــگاه هاى تبريز، تنكابن، دامغان، دير، شــيراز، شهركرد، 
قوچان و اروميه در بخش رقابتى و نمايش «پرسه هاى موازى» به 
كارگردانى محمد خالدى از دانشكده فنى مهندسى جم دانشگاه 

خليج فارس بوشهر در بخش مهمان روى صحنه مى روند. 

 خانه سرباز صلح ايران راه اندازى شد 

رئيس حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس نيروى 
زمينى ارتش (نزاجا) از راه اندازى خانه سرباز صلح ايران 
خبر داد. ســرهنگ قاسم رحيمى در جمع خبرنگاران مازندران 
اظهار كرد: اين خانه با حضور جمعى از فرماندهان سپاه و ارتش 
در دفاع مقدس به ثبت رســيده است. وى با اعالم اينكه بدنبال 
هويت بخشــى به نقش سربازان در دفاع مقدس هستيم، اضافه 
كرد: «خانه سرباز صلح» يك سازمان مردم نهاد است و قوانين و 
مطالبات معطل مانده اين قشر را پيگيرى مى كند. مديرعامل خانه 
سرباز صلح ايران با اعالم اينكه از 46 هزار شهيد نيروى زمينى، 
36 هزار شهيد، سرباز وظيفه بودند، يادآور شد: 3 ميليون و 500 
هزار سرباز در دفاع مقدس حضور جانانه داشتند كه از اين ميان، 
2 ميليون و 500 هزار سرباز در ارتش خدمت مى كردند. وى از 
برگزارى يادواره 3300 شهيد سرباز مازندران در ششم ارديبهشت 
در مصالى شهرستان جويبار خبر داد و گفت: از اين ميان، 2793 
شهيد، سرباز نيروى زمينى و مابقى سربازان ژاندارمرى هستند.
سرهنگ رحيمى همچنين از انتشار خاطرات كهنه سربازان در 

سايت اين نهاد خبر داد.

اكوسيستم دريايى دست خوش سودجويى

 29 اثر تاريخى فرهنگى گلستانتپه هاى ماسه اى خزرآب مى رود
 ثبت ملى مى شود

گرگان: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
گلستان از تأييد پرونده ثبت 29 اثر ارزشمند تاريخى فرهنگى 
استان در شوراى ثبت آثار و تعيين حريم اين اداره  كل خبر 
داد.ابراهيم كريمى با اعالم اين خبر گفت: نخســتين جلسه 
شوراى ثبت آثار و تعيين حريم اداره كل ميراث فرهنگى در 
اول ارديبهشت ماه برگزار شد و طى اين جلسه تعداد 14 اثر 
غير منقول شامل 9 اثر غير منقول، چهار ميراث ناملموس و 
15 اثر منقول توسط كارشناسان دفتر ثبت آثار تهيه و مورد 
تصويب قرار گرفت.وى افزود: اين پرونده ها به سازمان مركزى 
ارســال و در زمان مقرر و طى تشــريفات قانونى در جلسه 
شــوراى ثبت عالى ثبت سازمان مركزى توسط كارشناسان 
اين اداره كل مطرح و مــورد دفاع قرار مى گيرد و در صورت 
جلب نظر داوران و كارشناسان شوراى ثبت كشور، اين 29 اثر 

ارزشمند در فهرست آثار ملى به ثبت خواهد رسيد.

 سفر گردشگران خارجى به يزد
 11 درصد افزايش يافت

ايرنا: سرپرست معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى يزد گفت: در سال گذشته، 126 
هزار و 366 گردشــگر خارجى به اين استان سفر كردند كه 
اين تعداد در مقايسه با سال 1395، حدود 11 درصد افزايش 

دارد.
ميثم كوچك زاده افزود: بيشتر گردشگران، شهروندان فرانسه، 

آلمان، اسپانيا، ايتاليا و چين بودند. 
وى با يادآورى ثبت يزد در تير ماه 1396از ســوى سازمان 
علمى، آموزشى، فرهنگى و تربيتى ملل متحد (يونسكو) در 
فهرســت آثار جهانى تأكيد كرد: اين مهم در افزايش سفر 
گردشــگران خارجى كه يزد را به عنوان مقصد ســفر خود 
انتخاب مى كنند، مؤثر خواهد بود. وى با اشاره به وجود تفاهم 
مطلوب ميان مســئوالن استان هاى فارس، اصفهان و يزد و 
تشكيل مثلث طاليى گردشگرى پيش  بينى كرد كه تا پايان 
سال 97 حدود 150 هزار گردشگر خارجى به يزد سفر كنند 
كه در صورت تحقق اين امر، نسبت به سال گذشته با رشد 

20 درصدى همراه خواهد بود.
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الصاق هر نوشته اى 
بر روى ديوارهاى 

شهر مگر در 
محل هاى مجاز، 

ممنوع است و در 
صورت شكايت 

شاكى پيگرد قضايى 
به همراه دارد

بــرش

زمانى كه برداشت 
ماسه بيش از حد از 
سواحل انجام شود 

تعادل اكوسيستم 
دريايى بر هم زده 

مى شود

بــرش

نيم نگاه

حديث كريمى  برچسب هاى تبليغاتى شركت هاى 
خدماتى و تبليغاتى كه تنها به اجرايى شدن تبليغات 
خود فكر مى كنند و حقوق شــهروندى ســاكنان 
را ناديــده مى گيرند، تصوير نازيبايــى را به چهره 

ساختمان ها بخشيده است. 
يكى از مشــكالت اجتماعى كه خيلى از شهروندان 
در كالنشــهرها با آن روبه رو هستند، برچسب هاى 
تبليغاتــى برخى شــركت هاى خدماتــى بر روى 
در و ديوار منازل شــهر اســت. اين معضل عالوه بر 
روزهاى انتخابات رياست جمهورى، مجلس شوراى 
اسالمى، شوراهاى كالنشهرها و روستاها اين روزها 

نيز گيربانگير مردم شهرستان اهواز است.

 ديوارى كه حكم آتليه يافت
معصومه ممبينى يكى از شهروندان اهوازى در اين 
خصوص در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشــاره به 
اينكه نمى دانم آيا قانونى وجود ندارد كه براساس آن 
با چنين افرادى برخورد قانونى شود، اظهار مى كند: 
ساختمان ما سنگ سراميك تميزى شده، اما همين 
برچسب هاى تبيلغاتى لوله بازكن، باركشى و... نماى 

آن را از بين برده است.
او ادامه مى دهد: ماهى يك بار مستخدمى كه براى 
شست وشــوى ساختمان مى آيد و بايد با كارد و آب 
بيش از دو ســاعت اين ديوارها و در حياط را تميز 
كند. اين حق شهروندى ما نيست كه چنين اتفاقى 
براى خانه ما بيفتد. داوودى شــهروند ديگر اهوازى 
در همين باره در گفت و گو با خبرنگار قدس آنالين 
بيان مى كند: خانه اى من وياليى است و من پيرمرد 
وقتى در منزل را باز مى كنم، چشــمم اول به در و 
ديوار خانه مى خورد كه جايى براى ديدن رنگى كه 
به آن زدم، پيدا باشد كه نيست، آيا اين صحيح است 
كه ديوارها چنين وضعيتى داشته باشند؟ ديوارهاى 
شهرى زمان انتخابات همانند آتليه عكاسى يا كاغذ 
ديوارى رنگارنگ مى شــوند؛ اكنون در و ديوار منزل 

بنده هم چنين شكلى به خود گرفته است. 

 خاطيان پيگرد قضايى
مديرعامل ســازمان زيباسازى شــهردارى اهواز در 
ارتباط با اين موضوع در گفت وگو با خبرنگار قدس 
با بيان اينكه برچســب ها به يــك معضل جدى در 
كالنشهرها تبديل شده كه عالوه بر نارضايتى شديد 
شهروندان، چهره شهر را بسيار مخدوش كرده است؛ 
اظهار مى كند: طبق قوانين شــهردارى ســال 92 
مصوبه اى در خصوص برخــورد با اين نوع تبليغات 
وجــود دارد، اما بعضى از اين تبليغات فاقد صنف يا 
شركت خاصى هســتند براى مثال برچسب ها تنها 
اسم دارد و فاقد شخصيت حقوقى است يا صرفاً فقط 

يك شماره تماس است.

قادر كعب عمير بيان مى كند: در 
اين مدتى كه سكان اين سازمان را 
برعهده گرفتم يك بانك اطالعاتى 
از ايــن تبليغــات شــركت هاى 
خدماتى آمــاده كرده ايم و هفته 
گذشته از مقام قضايى در خواست 
قطع تلفن هــاى آن ها را كرديم و 
همزمان با آن شــكايت هاى الزم 

انجام مى شود.
وى ادامه مى دهــد: در گام دوم با 
انجمن صنف چاپ جلسه داشتيم 
تا چاپخانه ها آگهى آن ها را چاپ 
نكنند؛ متأســفانه بــدون رعايت 
اخالق و با چســباندن آگهى هاى 
تبليغاتى، ضررهــاى زيادى را به 

شهروندانى كه مبالغ هنگفتى را براى سنگ نماهاى 
منازل خود هزينــه كرده اند، وارد مى كنند و منظره 
ناپســندى را به وجود مى آوردنــد. او در خصوص 
فرهنگ ســازى جلوگيرى چسباندن برچسب هاى 
تبليغاتى در جدارهاى شهرى عنوان مى كند: از جمله 
كارهايى كه سابق بر اين انجام مى شد؛ در برخى از 
جاهاى شهر تابلو نصب كنيم كه اين تجربه شكست 
خورده اســت ولى بايد روى بحــث نهادينه كردن 
آن كار كنيم. اين مقام مســئول با اشــاره به اينكه 
برد فضاى مجازى جهت انجام تبليغات زياد اســت، 
تصريح مى كند: از اين طريق امكان معرفى مشاغل 
و تبليغات بيشــتر وجود دارد، ولى متأسفانه عده اى 
هنوز در حال سنتى كار كردن هستند و برچسب هاى 
خود را روى جداره ديوارها مى چسبانند. مديرعامل 
ســازمان زيباســازى شــهردارى اهواز در پاسخ به 

خبرنــگار قدس مبنــى بر اينكه 
تميزكارى اين برچسب ها تبليغاتى 
بر روى جدارهاى شهر چه ميزان 
هزينه براى اين سازمان در بردارد، 
مى گويد: انجــام اين كارها هزينه 
بسيار گزافى را متحمل شهردارى 
مى كند و نمى توانيم آن را محاسبه 
كنيم چراكه وســعت شــهر زياد 
اســت. همچنيــن جــدا كردن 
برچسب ها از جداره هاى شهر كار 
دشوارى است زيرا يك «دستگاه 
واترجت» مخصوص براى اين كار 
وجود دارد كه دستگاه يادشده در 
ايران توليد نمى شــود و تهيه آن 
هزينه اى بيــش از 800 ميليون 

تومان دربردارد.

 محدوديت قانونى شهردارى 
عليرضا عالى پور معاون خدمات شــهرى شهردارى 
اهواز نيزبه خبرنگار قــدس در اين باره مى گويد: به 
استناد طبق ماده 92 قانون شهردارى ها «نوشتن هر 
نوع مطلبى يا الصاق هر نوشته اى بر روى ديوارهاى 
شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع 
است؛ مگر در محل هايى كه  شهردارى براى نصب و 
الصاق اعالنات معين مى كند و در اين محل ها فقط 
بايد به نصب و الصاق آگهى اكتفا كرد و نوشتن روى 
آن نيز ممنوع است  متخلف عالوه بر تأديه خسارت 
مالكين بــه پرداخت 500 تــا 1000 ريال جريمه 
محكوم خواهد شد». وى افزود:همچنين مالكين بايد 

از اين گونه افراد شكايت كنند.

قدس گزارش مى دهد
نماى ساختمان ها قربانى برچسب هاى تبليغاتى 
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را  آن  هخامنشى  كوروش  كه  امروزى 

بنا كرد- برگزيده
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زمين  روى  پرنده  سريع ترين   -10
ساعت-  بر  سرعت200كيلومتر  با 
سرماى شديد همراه برف و باران- مار 

عظيم الجثه خطرناك
اخشورش  وزير  طبى-  بند  شكم   -11
پادشاه ايران در كتاب استر- قلمه گياه 

– رودخانه عرب
– شادباش  12- اساس- عوض كردن 

گفتن
نام  دسيسه-  چندين  دريا-   -13
كوچك فدرر تنيسور مشهور سوئيسى

جنوبى  هاى  دامنه  در  شهرى   -14
البرز- رايگان

15- از جنگ افزارهاى قدما كه براى 
پرتاب سنگ از آن استفاده مى شد- در 

ساخت سمنو به كار مى رود

1- مقطع ليسانس تحصيالت عاليه را 
گويند- عجيب

از  جنگى-  خودروى  ژاندارم-   -2
شركت هاى نفتى فرانسوى

عكس-  روى  دستكارى   -3
عدد و نمره- پدرشعر نو

كسى-  حساب  به  پول  ريختن   -4
روزانه- ابزاركار نجار

گله  سيگار-  به  مضر  زدنى   -5
رودخانه  آشكار-  داليل  گوسفند- 

اروپايى
6- ميان- به مراد دل نرسيده- نقطه 

شروع
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

۷۲۴۱

  

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 

               3 
               4 
               5 
               6 
               7 

               8 
               9 

               10 
               11 
               12 
               13 
               14 

               15 

 افقى

 عمودى

مى  آقايان  برصورت  درخشان-   -7
بينيد- ابزار تعيين سرعت باد

8- ظرفى بوده زرين يا آهنين به صورت 
گاو يا ماهى يا مرغ- از وسايل هندسى 

براى رسم زاويه قائمه
كه  پرخاصيت  بدبوى  آرايشگاه-   -9
موثر  زودرس  پيرى  از  درپيشگيرى 

است- پايتخت پرو
10- اشاره كردن- ظرف آبخورى- زندان
پادشاهان  از  حرف-  يك  تكرار   -11
از  مايعات  زدن  بيرون  اسرائيل-  بنى 
ظرف نگهدارى يا حمل آن- سوداى ناله

فالورجان  بخش  نيروگاه-  شهر   -12
اصفهان- از سبك هاى نقاشى

13- دريغ و حسرت- پرورش دهندگان- 
رودى در آلمان و شهرى در كرمان

14- عريض ترين آبشار جهان در الئوس 
به عرض11كيلومتر- نام پسرانه وطنى- 

اهل يوش
 35 در  شهرى  قدما-  آشپزخانه   -15

كيلومترى جنوب غرب تهران  



��ر
گاران با ��رن

شهردار منطقه ثامن خبر داد

  بازسازى 2 بناى تاريخى در بافت 
پيرامون حرم مطهر رضوى

مشهد: شهردار منطقه ثامن از بازسازى دو بناى تاريخى در 
بافت پيرامون حرم مطهر رضوى خبر داد. 

سيد مصطفى نعمتى در جمع خبرنگاران گفت: طبق برنامه 
ريزى انجام شده براى محدوده اطراف حرم مطهر رضوى67 

هكتار فضاى سبز در نظر گرفته شده است.
وى افزود: سال گذشته نيز به دنبال تملك ها و اقدامات صورت 
گرفته موفق شديم يك هكتار فضاى سبز را در منطقه ثامن 

ايجاد كنيم و تالش مى كنيم اين روند ادامه داشته باشد.
نعمتى در ادامه به بازسازى خانه هاى تاريخى در بافت منطقه 
ثامن اشــاره كرد و گفت: خانه تاريخــى داروغه با هزينه 2 
ميليارد تومان بازسازى و تملك شده است و خانه توكلى نيز 
مورد بازسازى قرار گرفته و به عنوان ميراث تاريخى و فرهنگى 

شهر در اختيار زائران و مجاوران قراردارد.
شهردار منطقه ثامن با تاكيد بر حفظ نما و منظر بارگاه منور 
رضوى در ساخت وسازها بيان كرد: مدعى هستيم معابر جديد 
ســاخته شده و در حال ساخت اين محدوده ديد مناسبى را 
نسبت به حرم مطهر ايجاد مى كند و بلندمرتبه سازى كه مانع 

ديد بصرى به اين مكان مقدس شود، نداريم.
نعمتى با اشاره به اجراى پروژه خيابان شارستان رضوى گفت: 
اين پروژه در قطاع 2 واقع شده و ارتباط بين شارستان رضوى 
حدفاصل خيابان شيرازى تا خيابان طبرسى را برقرار مى كند.
عمليــات اجرايى اين پــروژه از بهمن ماه 96 آغاز شــده و 

هم اكنون در مرحله خاك بردارى قرار دارد.
وى با اشاره به اجراى پياده راه رضوان گفت: اين پروژه به طول 
300 متر و عرض 60 متر فضاى مناسبى را در اختيار زائران 
در ايام پيك و تشــرف افراد به حرم مطهــر قرار خواهد داد 
كه87 درصد تملك الزم در اين مسير انجام شده و كل پروژه 

97 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

معاون استاندار:
 توسعه بومگردى شكوفايى اقتصادى 

خراسان شمالى را در پى دارد  

بجنورد - خبرنگار قدس: معاون استاندار خراسان شمالى 
گفت: با توجه به اينكه توســعه بومگردى مى تواند ســبب 
شكوفايى بيشتر استان شود، بنابراين بايد به اجراى طرح هاى 

بومگردى اهميت بيشترى داد. 
مجيد پورعيسى در كارگروه اشتغال شهرستان مانه و سملقان 
اظهار داشت: گردشگرى و بومگردى مى تواند در رشد و توسعه 
اقتصادى استان مؤثر باشد به همين دليل بايد مسئوالن اين 
حوزه در زمينــه تقويت و ايجاد زيرســاخت ها براى جذب 

گردشگر گام هاى اساسى بردارند.
وى ادامه داد: تمام طرح هاى معرفى شده در حوزه بومگردى 
به بانك ها، به دبيرخانه كارگروه اشتغال ارجاع و دبيرخانه نيز 
موارد مطرح شده را به صندوق كارآفرينى اميد ارسال كند تا 

باشتاب بيشترى مورد پيگيرى قرار گيرد.
وى با تأكيد بر اينكه پس از كشاورزى، توسعه استان منوط 
به توســعه حوزه گردشگرى است، خاطرنشــان كرد: به هر 
ميزان كه به حوزه گردشگرى بها داده شود، شاهد شكوفايى 

اقتصادى استان هستيم.
معاون اســتاندار افزود: هر دســتگاه اجرايــى با معرفى يك 
كارشــناس و ارتباط روزانه با بانك هاى عامل بايد در مسير 

تسريع حل مشكالت سرمايه گذاران حركت كنند.

 برگزارى كورس بهاره اسب تركمن
 به هفته آينده موكول شد

بجنورد: مدير روابط عمومى هيئت ســواركارى خراســان 
شمالى با اشاره به درگذشت آيت اهللا حبيب اهللا مهمان  نواز، 
نماينــده مردم اســتان در مجلس خبــرگان رهبرى گفت: 
برگزارى كورس بهاره اسب تركمن در شهرستان بجنورد به 

هفته آينده موكول شد. 
محسن آگاهى گفت: اين كورس در بجنورد و در محل پيست 

اسب دوانى على آباد برگزار مى شود. 
به گفته وى تاريخ برگزارى اين كورس در روزهاى دوازدهم و 

هفدهم خواهد بود. 
آگاهى تصريح كرد: طبق برنامه ريزى هاى انجام شــده قرار 
بر اين است تا در اين مسابقات 80 سر اسب در قالب هشت 
گروه به مســابقه بپردازند.  وى بيان كرد: در اين مســابقات 
فقط اسب هاى اصيل تركمن كه داراى تأييديه تركمن هستند 
شركت خواهند كرد.  به گفته وى، به نفر اول در هر دور مبلغ 
يك ميليون تومان و مقدار 500 كيلوگرم سبوس، به نفر دوم 
مبلغ 500 هزار تومان و مقدار 300 كيلوگرم سبوس و به نفر 
سوم 250 هزار تومان و مقدار 200 كيلوگرم سبوس به عنوان 

جايزه اهدا خواهد شد. 
وى تصريح كرد: عالوه بر آن در حال برنامه ريزى هستيم تا 
در هفته اول برگزارى اين مسابقات، كورس افتخارى با حضور 

چابكسواران خانم نيز برگزار شود.

  مشهد ميزبان مسابقات قرآن 
دانشجويان مسلمان جهان

مهر: معاون سياسى و اجتماعى استاندارى خراسان رضوى گفت: 
مسابقات بين المللى قرآن دانشجويان مسلمان جهان به مدت 

سه روز در مشهد برگزار مى شود. 
ســيد جواد حسينى افزود: ششمين دوره مسابقات بين المللى 
قرآن دانشجويان مسلمان جهان توسط جهاد دانشگاهى مشهد و 
در دو رشته حفظ و قرائت قرآن كريم روزهاى 7 تا 9 ارديبهشت 

در مشهد برگزار مى شود.
اين دوره از مســابقات با حمايت هاى آستان قدس رضوى، اداره 

كل اوقاف و شهردارى مشهد برگزار خواهد شد.
معاون اســتاندار خاطرنشــان كرد: در اين دوره از مسابقات 44 
شركت كننده خارجى و يك قارى و يك حافظ از كشورمان به 

رقابت خواهند پرداخت.
حسينى گفت: تاكنون پنج دوره از اين مسابقات به همت جهاد 
دانشگاهى به صورت دوساالنه با حضور و استقبال چشمگير بيش 
از 50 كشــور جهان طى سال هاى 85 لغايت 93 در كشورمان 

برگزار شده است.

مديركل حج و زيارت خراسان رضوى:
 مچ بند شناسايى براى زائران حج تمتع 

مفيد است
ايسنا: مديــركل حج و زيارت خراســان رضوى گفت: مچ بند 
شناسايى زائران كه اطالعات مختصرى از حجاج حج تمتع سال 

96 را دربرداشت، بسيار كاربردى و مفيد بود.
جواد شاد افزود: سال گذشته براى حجاج از اين مچ بندها استفاده 
شد كه اين امر دســت يابى به اطالعات زائران را براى ما بسيار 

تسهيل كرده بود.
وى افزود: اميدواريم امسال نيز از اين مچ بندها استفاده شود، اما 
تاكنون از سازمان حج و زيارت دستورالعملى مبنى بر اين امر به 

ما اعالم نشده است. 
وى يادآور شد: امسال بيش از 11 هزار زائر در قالب كاروان هاى 

85 تا 160 نفره از استان ما به حج تمتع اعزام مى شوند.

 سد نهرين طبس پس از 13 سال سرريز شد

ايسنا: مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى با اشاره 
به سرريز شدن سد نهرين طبس براى نخستين بار در 13 سال 
گذشته، گفت: سد مخزنى نهرين طبس طى بارندگى هاى اخير، 

4/8 ميليون متر مكعب آبگيرى و سر ريز شده است. 
حسين امامى افزود: طى بارندگى هاى اخير، سدهاى تغذيه اى 
مصنوعى برون 1/2 ميليون مترمكعب، ســد تغذيه اى ســرند، 
0/5ميليون مترمكعب، سد تغذيه اى حصار سنگى 0/1ميليون 
مترمكعب و ســد تغذيه اى باغ سنگى 0/1 ميليون مترمكعب 

آبگيرى شده است. 
وى گفت: همچنين در اين مدت، تغذيه مصنوعى مزار سيدعلى 
1/2ميليون مترمكعب، تغذيه مصنوعى دهانه رود 0/15ميليون 
مترمكعب، تغذيــه مصنوعى مختاران، 0/5 ميليون مترمكعب، 
تغذيــه مصنوعى دره بــاز 0/05 ميليــون مترمكعب و تغذيه 

مصنوعى زولسك يك ميليون مترمكعب آبگيرى شده است. 
مديرعامل شــركت آب منطقه اى خراسان جنوبى با بيان اينكه 
بخشــى از آب شــرب شهر طبس از اين ســد تامين مى شود، 
اظهار داشت: طى بارندگى هاى اخير، سد نهرين طبس با حجم 
4/8ميليون مترمكعب سر ريز شد كه بايد با صرفه جويى مناسب 
در بخش هــاى مختلف به بهترين نحو ممكن از اين ذخيره آب 
استفاده كرد.  امامى ادامه داد: در سدهاى مخزنى استان شامل 
ســد اسديه(رزه)، حاجى آباد قاين، شهيد پارسا سرايان، فرخى 
قاين، دره بيد،كريت و نهرين طبس در مجموع 15 ميليون متر 
مكعب آبگيرى شده است كه تنها 25 درصد حجم كل مخازن 

سدهاى استان است. 
وى يادآور شــد: در حال حاضر 75 درصد از حجم مخازن اين 

سدها خالى است.

 پيشكوه؛ منطقى ترين گزينه 
براى معرفى برند ملى تربت حيدريه

ايرنا: رئيس كميســيون فرهنگى شــوراى اسالمى شهر تربت 
حيدريه گفــت: با توجه به امكانات و شــرايط موجود، منطقه 
گردشگرى پيشكوه، بهترين و منطقى ترين گزينه براى معرفى 

برند ملى شهرستان تربت حيدريه است. 
محمــد امانى افزود: هرچند در اين ارتباط هنوز هيچ مصوبه اى 
در شوراى شهر به تصويب نرسيده، اما در اين منطقه 67 هكتار 
پروژه تعريف شده در حوزه گردشگرى داريم كه به محض تحويل 
زمين، قابل اجرا هستند. وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا در 
شوراى شهر و شهردارى دوره قبل اعالم شده بود، ميدان بزرگى 
به عنوان ميدان زعفران به عنوان برند ملى تربت حيدريه تصويب 
شــده و بزودى اجرا خواهد شد، گفت: چون عضو شوراى قبل 
نبودم، هيچ مسئوليتى در قبال اظهارات همكاران آن دوره ندارم، 
اما موضوع نام گذارى داراى فرايند خاصى است كه توسط شوراى 
نام گذارى به نتيجه مى رســد كه در اين شورا رئيس كميسيون 

فرهنگى هم به عنوان يك عضو و داراى يك رأى است.
وى گفت: در دوره هاى قبل اشــتباهات و سهل انگارى هايى در 
زمينه نامگذارى خيابان ها و ميدان ها صورت گرفته كه بايد سعى 

شود ديگر تكرار نشود.
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خبر

نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى:

ماجراى طبس نشان دهنده ناتوانى 
آمريكاست

بيرجند: نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى در پيامى به مناسبت پنجم ارديبهشت 
سالروز واقعه طبس گفت: بدون شك اين ماجرا نشان دهنده نمونه اى از ناتوانى و ضعف 

جريان باطل آمريكاى جنايتكار در برابر مدد و عنايات الهى بوده است.
 به گزارش خبرنگار ما در پيام حجت االسالم والمسلمين سيد عليرضا عبادى با ذكر آيه 
«َو َمكُروا مْكراً و َمَكْرنا مكراوُهْم ال يَْشعروَن» آمده است: در تشريح اين مطلب به اين جمله  
امام خمينى(ره) كه فرمودند: «آمريكا، هيچ غلطى نمى تواند بكند» مى توان اشاره كرد كه 
هرگونه حيله، مكر و توطئه اى عليه انقالب اسالمى ايران در طول تاريخ به فضل الهى با 
شكست رو به رو شده است. اين پيام مى افزايد: جريان شكست مفتضحانه ايادى استكبار 
در طبس طى 38 ســال گذشــته همواره به بركت خون تنها شهيد اين حادثه محمد 
منتظرقائم و تالش هاى مجاهدانه مرحوم حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم مهاجريان 
امام جمعه فقيد طبس و همچنين آحاد مردم شجاع و بابصيرت اين خطه در اذهان به 
ياد مانده است. نماينده ولى فقيه در استان خراسان جنوبى گفت: اينجانب با گراميداشت 
ياد و خاطره امام شهدا و شهيدان راه انقالب اسالمى از جوانان مومن و انقالبى مى خواهم 
اسناد و كتب مرتبط با جنايت هاى آمريكاى خبيث و ايادى دست نشانده آنان در منطقه 
در طول دوران چهل ســاله انقالب را مطالعه نمايند و همت خود را صرف تبيين چهره 
واقعى استكبار قرار دهند. نظاميان آمريكا پنجم ارديبهشت سال 1359 با استقرار در 125 
كيلومترى جاده طبس به يزد در محلى كه اكنون مسجدى بنا شده است (مسجد شكر) 
در حال آماده شــدن براى انجام عمليات نظامى در پايتخت بودند كه با گرفتار شدن در 

توفان شن عمليات آن ها با شكست رو به رو شد.

خبر

معاون امالك و اراضى آستان قدس رضوى:

حق اجاره امالك موقوفاتى آستان قدس 
رضوى در سال جارى ثابت است 

قدس: معاون امالك و اراضى آســتان قدس رضوى گفت: آســتان قدس رضوى قصد 
افزايش اجاره موقوفات را ندارد و اگر هم افزايشى باشد، مقدار آن بسيار كم است. 

غالمرضا رحمتى زاده اظهار داشت: مبناى دريافت حقوق اجاره موقوفات متعلق به آستان 
قدس رضوى به منظور تعيين محاســبات نرخ اجاره بهاى ساالنه، از سوى اداره كل امور 

مالياتى استان است و افزايش آن در اختيار ما نيست.
وى افزود: مستأجران مى توانند با اقدام به موقع در تعيين ميزان نرخ اجاره بهاى مزبور، 

ضمن عمل به تكاليف شرعى و قانونى، از مزاياى زمانى اين محاسبات بهره مند شوند.
رحمتى زاده درباره مســتأجرانى كه به منظور تجديد اجاره ملك خود در زمان مناسب 
مراجعه نكرده و مدت اجاره آن ها انقضا يافته نيز گفت: چنانچه مستأجران به هر دليلى 
براى تجديد اجاره بهاى اراضى موقوفه آستان قدس رضوى اقدام نكنند و مشمول گذشت 
زمان شوند، هنگام مراجعه براى تجديد اجاره بها، محاسبات الزم براساس نرخ مربوط به 

زمان مراجعه آنان صورت مى گيرد.
رحمتى زاده ادامه داد: هرگونه تأخير در مراجعه، مستلزم افزايش ميزان پرداخت حقوق 
موقوفه متناسب با زمان مراجعه مســتأجران خواهد بود و موجب بروز مشكالتى براى 
مستأجران از جمله نبود امكان در رهن قرار گرفتن سند اجاره در نزد بانك ها و مؤسسات 

مالى و اعتبارى و... براى مستأجران خواهد شد.
معاون امالك و اراضى آســتان قدس رضوى افزود: مســتأجران با مراجعه بموقع ضمن 
جلوگيرى از اتالف وقت، مى توانند از نقل و انتقال سريع و آسان مورد اجاره و ديگر موارد 

مربوط بهره مند شوند.

آيت اهللا علم الهدى:

بهترين ابزار دفاعى در برابر جنگ نرم، تبليغ است

على محمــدزاده نماينده ولــى فقيه در 
خراسان رضوى گفت: بهترين و مفيد ترين ابزار 
دفاعى ما در مقابل جنگ نرم دشــمن سالح 
تبليغ است. آيت اهللا علم الهدى در بيستمين 
همايش روســا و سرپرســتان دفاتراســتانى 
شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى در مشهد 
افزود:دشمنان انقالب تصور مى كردند با جنگ 
نظامى خواهند توانســت انقالب اسالمى را در 
همان ابتداى راه از بين ببرند و به همين نيت 
جنــگ تحميلى را كليد زدنــد. وى ادامه داد: 
روزها و ماه هاى اول جنگ به دليل نابســامانى 
داخلى پيروزى هايى به دست آوردند و صدها 
كيلومتر از خاك كشــور را اشغال كردند، اما با 
رهنمودهاى امــام راحل و همت جوانان غيور 
اين مرز وبوم دشمن عقب رانده شد ودر نهايت 
جنگ به داخل خاك خودشــان كشيده شد. 
وى اظهارداشت: ما همان كشورى هستيم كه 
روزگارى صدها كيلومتر از خاكمان در دســت 
دشــمن بود اما امروز به جايى رســيده ايم كه 
جبهه هاى ما به ســاحل مديترانه رسيده واين 
نشان از توســعه قدرت و توان مقابله اى ما در 

برابر استكبار است.

 نفوذ فكرى در بدنه جامعه با جنگ نرم
امام جمعه مشــهد گفت:با ايــن وصف وقتى 

دشمنان ما ديدند از طريق جنگ نمى توانند به 
اهداف خود برســند راه هاى ديگرى را انتخاب 
كرده اند كه مهم ترين آن ها جنگ نرمى مى باشد 
كه به اشــكال مختلف به اجرا مى گذارند وبى 
ترديد در جنگ نرم بحث قدرت نظامى مطرح 
نيست بلكه مســئله توان نفوذ فكرى در بدنه 

جامعه اهميت دارد.
وى ادامه داد: دشــمن مى داند ســتون اصلى 
خيمه انقالب اسالمى واليت است و به دنبال 
شكستن اين ستون مى باشــد كه تا كنون با 
درايت رهبر فرزانه و حمايت هاى مردم واليى 
به اين هدف خود نرسيده و با وجود اين مردم 

هيچ گاه نخواهد رسيد.
آيــت اهللا علم الهدى اظهار داشــت: بر همين 
اساس اگر ما نتوانيم باورمان را درجامعه نفوذ 
دهيم و مردم از نظام جدا شــوند اين نظام در 
كمتر از نصف روز توسط استكبار خورده خواهد 
شد، لذا اهميت تبليغ در چنين شرايطى چند 

برابر است و بايد با تمام توان صورت گيرد.

برخى آسيب هاى جامعه كنونى
نماينده ولى فقيه در اســتان خراسان رضوى 
در بيان برخى آسيب هاى جامعه كنونى گفت: 
مشكل امروز كشور ما ابتالى بسيارى از افراد 
در اقشار مختلف ازقبيل روحانيون و دينداران و 

سياسيون به بيمارى سكوالريسم است و حتى 
برخى از جريان هاى سياسى نيز به دليل همين 
بيمارى در مواردى با نظام زاويه پيدا مى كنند.

وى افزود:در بيمارى سكوالريســم افراد نظام 
واليى را از خود جدا مى دانند ودر مواردى كه 
بايد وارد عرصه پشــتيبانى شوند به بهانه هاى 
مختلــف از زير بار مســئوليت شــانه خالى 
مى كننــد. حتى برخى از متدينيــن در برابر 
تذكــرات رهبرى بهانه مى آورند كه االن زمان 
انجام چنين كارى نيست و مثل افرادى هستند 
كه در روايات نيز آمده كه دوست دارند وقتى 
تمام شــرايط مهيا بود وارد ميدان شــوند واز 

جنگيدن براى باورشان پرهيز دارند.
 وى اظهارداشــت: با تمام اين اوصاف مى توان 
گفت دشــمن در تالش بــراى گرفتن فضا از 
ماست وتعلل ما فرصت الزم را دراختيار آن ها 
مى گذارد و بى اعتنايى ايجاد شده به ضرر همه 
خواهد بود. امام جمعه مشهد در بيان نمونه اى 
از جبهــه گيرى هاى مختلف در برابر مقابله با 
منكرات گفت: در پى بروز حرمت شــكنى در 
برج ســلمان مشــهد و ورود ما به موضوع نه 
تنها عد ه اى از دوســتان اين رفتار را محكوم 
نكردند كــه در مقابل ما را نصيحت مى كنند 
كه تند برخورد نكنيم اما كسى نمى گويد چرا 
بايد در جوار حــرم مطهر امام رضا(ع) چنين 

رفتارهايى انجام شــود و از حرمت اين شــهر 
چنين نمى گويند.

وى افزود:در حالى كه دشمنان تبليغ مى كنند 
كه مردم ناراضــى از برخوردهاى اين چنينى 
هستند باور داريم كه اكثريت مردم ما ديندار 
هستند ودر برابر نهى منكرات جبهه نمى گيرند 
و مثال بارز آن در نوروز امسال در مشهد وجود 
داشت چراكه در ايام نوروز 76هزار مورد نهى 
از منكر در مشهد صورت گرفت كه تنها در 60 
مورد درگيرى كوچكى بين ماموران وافراد نهى 
شــده به وجود آمد كه به مصالحه ختم شد و 
حتى يك مورد هم به دســتگاه قضايى ارجاع 
نشــد و همين موضوع نشان مى دهد مردم ما 

از اجراى دستورهاى دينى ناراحت نمى شوند.

 مشهد به هدف تهاجم دشمن تبديل شده است
 امام جمعه مشــهد ادامه داد: در حال حاضر 
مشهد به پايگاه تهاجم دشمن تبديل شده و 
الزم است همه مردم و مديران هوشيار باشند 
تا فضاى الزم را به دشمنان ندهند؛ حتى برخى 
به بهانه شــادى مردم نا آگاهانه در راســتاى 
اين هدف حركت مى كنند و به قيمت غضب 
خدا مى خواهند شادى ايجاد كنند وگرنه اگر 
دستورهاى دينى رعايت شــود هيچ كس با 

شادمانى مردم مخالف نيست.

20 درصد باغ هاى خراسان شمالى بيمه شد
گزارش

بجنورد :رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى 
خراسان شمالى گفت: تاكنون 7832 هكتار 
معادل 20 درصد از باغ هاى اين استان بيمه 

شده است. 
عبداهللا يوســفى چهارشنبه در گفت و گو با 
ايرنا با اشــاره به اينكه بيمه باغ هاى خراسان 
شمالى نسبت به سال زراعى گذشته از رشد 
بسيار خوبى برخوردار بوده است، اظهار كرد: 
سال زراعى گذشــته 13 درصد باغ هاى اين 

استان بيمه بود.
وقوع حوادث طبيعى 1140 ميليارد ريال به 
بخش هاى مختلف اين استان در سال گذشته 
خسارت وارد كرد كه بيشترين آن مربوط به 

بخش كشاورزى بود.
بارش برف و سرماى بهاره امسال هم 2200 
ميليارد ريال به باغ هاى استان خسارت وارد 

كرد.
وى بيشترين سطح پوشش بيمه اى باغ هاى 

اين استان را مربوط به تاكستان ها عنوان كرد 
و گفت: از مجموع سطح باغ هاى بيمه شده 

خراسان شمالى در سال زراعى جارى 3700 
هكتار مربوط به تاكستان ها است.

يوسفى با بيان اينكه سال گذشته 20 ميليارد 
ريال اعتبار براى كمك به تامين سهم بيمه 
انگور در اين استان تخصيص داده شده، افزود: 
گزارش خسارت ها تهيه شده كه دولت براى 
تأمين تسهيالت با كارمزد پايين، استمهال 
وام ها و تمديد تســهيالت مصوبه اى دارد تا 
به كشاورزانى كه حتى بيمه نيستند، غرامت 

پرداخت شود.
رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى خراسان 
شمالى گفت: سال گذشته، مطالبات عمده 
باغداران و كشــاورزان اين اســتان پرداخت 
شد كه امسال نيز تأمين منابع شده، اما هنوز 

تخصيص پيدا نكرده است.
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