
توسعه گردشگرى نسخه نجات بخش 
اقتصاد اصفهان

نا استوارى «كوهپايه كرمان» 
بر پايه ساخت و ساز هاى غيرمجاز

اصفهان  در حالى كه اســتان اصفهان 
با كمبود شــديد منابع آبى رو به روست و 
از طرفى ظرفيت ريه هاى آن براى ساخت 
صنايع بزرگ پُر شــده، در سال هاى اخير 
گردشگرى به عنوان موتور محركه اقتصاد 
استان مطرح شده اســت. روز بزرگداشت 

شيخ بهايى كه او را معمار...

كرمان    زندگى ماشــينى از يك طرف و 
از سوى ديگر اشتهاى تمام نشدنى برخى از 
زمين خواران كه به كوه خوارى روى آورده اند 
از جمله مشكالتى است كه در طى سال هاى 
گذشته دامن «كوهپايه كرمان» را گرفته و هر 
روز بر آسيب هاى ناشــى از اين اقدام دامن 

مى زند. منطقه ييالقى...
.......صفحه3 .......صفحه 2

  چيرگى تاريكى بر جاده هاى 
بين المللى گلستان

مهر: فقدان روشــنايى در نقاط متعــددى از محور 
بين المللى تهران- گرگان- مشــهد كــه از جاده هاى 
پرترافيك كشور به شــمار مى رود، مشكالتى را براى 

رانندگان ايجاد كرده است.
با گسترش زندگى ماشينى و افزايش روزافزون ترافيك 
در جاده ها در نيم قرن اخير، متأسفانه بر تعداد و شدت 
تصادفات ترافيكى افزوده شده و خسارات جانى و مالى 
ناشــى از اين تصادفات، بار سنگينى بر جامعه بشرى 

تحميل مى كند.
بى شك توسعه بخش راه و تأمين زيرساخت هاى مورد 
نياز اين بخش از مهم ترين نيازهايى است كه بايد به آن 
توجه كرد زيرا براســاس آن فرايند چرخه حمل و نقل 

جاده اى شكل مى گيرد.
در اين ميان فقدان تنها يكى از زيرساخت ها و تجهيزات 
مورد نياز، جاده ها را از حالت استاندارد خارج مى كند؛ 

يكى از اين زيرساخت ها روشنايى است.
طبق آمار ارائه شده توسط اداره كل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى گلستان، 5000 كيلومتر راه ارتباطى اعم از 
روستايى، اصلى و فرعى در استان وجود دارد و هم اينك 
170 كيلومتر از جاده هاى اصلى آن داراى روشــنايى 

بوده كه بيشتر در غرب استان واقع شده  است.
مهــدى ميقانى مديــركل راهدارى و حمــل و نقل 
جاده اى گلستان گفت: روشنايى مكان هاى محل عبور، 
سكونتگاهى و پرخطر و تقاطع ها از راهبردهاى اصلى 

سازمان است.
وى بيان كرد: فارغ از نگاه تخصصى در حوزه روشنايى 
ما به دنبال توسعه آن هم هستيم زيرا حتى اگر جاده 
استاندارد باشد، ممكن است رفتار ما غيراستاندارد باشد.
ميقانى تصريح كرد: روشــنايى طولى جزو ضروريات 
نيســت و اولويت ندارد، ولى اگر تأمين اعتبار صورت 

گيرد، انجام آن بهتر است.
وى به پروژه هاى روشــنايى نقطه اى در دست اقدام در 
«داركالته» و «ســعدآباد» اشاره كرد و افزود: هم اكنون 
نيروهاى ما در داركالته مشغول به كار هستند و محور 

سعدآباد هم از 11 ارديبهشت شروع خواهد شد.
ميقانى همچنين به روشــنايى محور والش آباد تا قرق 
اشــاره كرد و گفت: تيرهاى برق كار گذاشــته شده و 
پيمانكار به دليل مطالبات از ادامه كار منصرف شــده 

است و تصميم گرفتيم تا ختم قرارداد را اعالم كنيم.
مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان گلستان 
افزود: ســعى مى كنيم اين پروژه را با شيوه هاى ديگر 
كارسازى كرده و با خريد ترانس  آن را به كمترين قيمت 

انجام دهيم تا زودتر به شبكه وصل شود.

  كابوس احياى درياچه اروميه 
با جذب كمك هاى ارزى

تســنيم:  دل خوش كردن به جذب كمك هاى ارزى 
براى احياى درياچه اروميه و به دنبال آن تكرار عادت 
بدعهدى دولت هاى خارجى ممكن است به بهاى جان 

نگين فيروزه اى آذربايجان منجر شود.
بحــث اســتفاده از كمك هاى خارجى براى پيشــبرد 
پروژه هاى مربوط به احياى درياچه اروميه از همان ابتداى 
آغاز اين طرح توســط اعضاى هيئت دولت و نمايندگان 

ديار آذربايجان در مجلس شوراى اسالمى مطرح شد.
اكنون پس از گذشــت پنج سال از وعده هاى داده شده 
دولت در باب احياى درياچه اروميه و به رغم تجربه هاى 
تلخ كشــور در موضوع برجام و گشايش هاى اقتصادى 
مورد انتظار از آن، معاون اول رئيس جمهور در اظهارنظرى 
جالب مدعى شده كه اگر نياز باشد، ميلياردها دالر اعتبار 

خارجى براى درياچه اروميه جذب مى كنيم.
اين درحالى اســت كه مدير دفتر استانى ستاد احياى 
درياچه اروميه در آذربايجان غربى پس از اين ادعا اظهار 
داشته كه تاكنون هيچ گونه كمك ارزى به ستاد احياى 

درياچه اروميه انجام نشده است.
امــا نكته جالب اينجاســت كه در اين ميــان يكى از 
نماينده هاى مردم اروميه در مجلس شــوراى اسالمى 
برخالف آنچه كه مدير اســتانى ستاد احياى درياچه 
اروميه درباره جذب نشدن منابع خارجى گفته، مدعى 
شده كه دولت مقدار قابل توجهى اعتبارات دالرى به اين 

منظور دريافت كرده است.
نماينده مردم اروميه در مجلس شــوراى اسالمى اوايل 
سال با اشاره به وضعيت نامشخص احياى درياچه اروميه 
و عملكــرد نامطلوب و بدون برنامه دولت در احياى آن، 
اظهار داشت: ستاد احياى درياچه اروميه با وجود دريافت 
اعتبــارات الزم، عملكرد مطلوبى در احياى اين درياچه 
نداشته است. نادر قاضى پور با انتقاد از برخى سياست هاى 
نادرست دولت و ستاد احيا در قبال احياى درياچه اروميه 
افزود: از زمان جهانى شــدن وضعيت اسفناك درياچه 
اروميه،سازمان هاى جهانى حمايت از محيط  زيست به 
همراه چند كشور مطرح، نسبت به اختصاص قابل توجهى 
اعتبــارات دالرى براى احياى اين اكوسيســتم مهم و 
ارزشمند منطقه اقدام كرده اند كه دولت هرگز نسبت به 
ارائه گزارش اسناد مالى و كمك هاى نقدى اين كشورها و 

سازمان ها مبادرت نكرده است.
وى عنوان كرد: در امر احياى درياچه اروميه غير از نهادها 
و دولت هــاى خارجى برخى افراد حقيقى نيز به صورت 
فردى بــا كمك هاى مالى هنگفــت در جهت احياى 
درياچه اروميه گام برداشتند كه از آن جمله مى توان به 

كمك نقدى 300 هزاردالرى يك ايرانى نام برد.

قدس انقالب صنعتــى در قرن 19 ميالدى تنها 
انقالبى در حوزه صنعت نبود چرا كه به مرور انقالب 
اصلــى آن در محيط زيســت نيــز رخ نمايان كرد. 
پديده اى كه باعث گرم شدن اليه ازون و از بين رفتن 
بسيارى از گونه هاى جانورى و گياهى و همچنين آب 
شــدن يخ هاى قطبى و به دنبال آن افزايش سطح 
آب هاى روى زمين و باال آمدن آب ها و خسارت وارد 
كردن به شهرها، تأسيسات، ساختمان ها و بسيارى 
ديگر از مشكالت شد كه براى انسان به وجود آورده 

و مى آورد.
بررسى ها نشــان مى دهد، ســطح آب هاى زمين با 
ســرعت در حال افزايش اســت و احتمال دارد كه 
افزايش سطح آب درياها تا پايان قرن به 66 سانتيمتر 
برسد. در چنين شرايطى شــهرهاى ساحلى دچار 

مشكالت حائز اهميتى خواهند شد.
روند افزايش ســطح آب درياها كه بيشتر در نتيجه 
ذوب شدن پهنه هاى يخ در گرينلند و جنوبگان است، 
اين قابليت را دارد كه مجموع سطح آب درياها را تا 

سال 2100 دو برابر افزايش دهد.
محققان دريافتند كه انباشت بيشتر گازهاى گلخانه اى 
در اتمسفر دماى آب را افزايش مى دهد و آب گرم را 
گســترش مى دهد. اين شرايط در بخشى از افزايش 
ســطح آب درياها در ربع قرن گذشته، تأثير داشته  
است. همچنين سطح آب درياها با افزايش جريان آب 
ناشى از ذوب شدن سريع پهنه هاى يخ، باالتر مى آيد.

آب هاى ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و نيست، 
همچنانكه در مــدت حدود 10 ســال در دهه 60 
ســطح آب درياى خزر به دليل افزايش دما 2/5متر 
افزايش يافت كه در اثــر آن حدود 15 ميليارد دالر 

به كشورهاى حاشيه درياى خزر خسارت وارد كرد. 

 افزايش 1/5مترى آب خليج فارس
حاال اين پديده زيست محيطى خليج فارس و ساكنان 
اطراف آن را تهديد مى كند. بنا بر گفته حسين مشايخ 
عضو هيئت علمى دانشگاه هامبورگ، آب خليج فارس 
بنا بر پيش بينى ها تا 2300 ميالدى حدود 1/5 متر 

افزايش مى يابد.  
وى اظهار كرد: به عنوان نمونه طبق مطالعات انجام 
شــده كه معتقد است ميانگين دماى كره زمين سه 
درجه ســانتيگراد از زمان پيــش از انقالب صنعتى 
افزايش مى يابد، بين دو تا چهار متر سطح آب درياها 
باال خواهد آمد، در حالى كه محدودكردن گرم شدن 
زمين به 1/5 درجه بــه ميزان قابل مالحظه اى اين 
سرعت را كاهش مى دهد كه در نتيجه آن 1/5 متر 
يا كمتر از آن افزايش ســطح آب درياها را تا ســال 
2300ميالدى خواهيم داشــت. مشايخ درخصوص 
برخــى نظرات دانشــمندان در اين خصوص گفت: 
برخى دانشمندان مخالف نظريه افزايش دماى كره 
زمين به دليــل افزايش غلظت دى اكســيد كربن 
هستند و گرم شدن كره زمين را عامل افزايش ميزان 
دى اكسيد كربن در جو مى دانند؛ براساس اين نظريه 
با افزايش دماى كره زمين، به داليل مختلفى مانند 
افزايش فعاليت خورشــيد، ظرفيت اقيانوس ها براى 

نگه داشتن دى اكسيد كربن پايين 
آمده و غلظت آن در جو زمين باال 

خواهد رفت.

 آمادگى براى باالآمدن آب
مشــايخ گفت: تا چند سال پيش 
مى گفتند قرار اســت در 100 سال 
آينده، 30 سانتيمتر سطح آب كل 
دنيا باال بيايــد، اما اكنون مطالعات 
جديد اين احتمال را نشان مى دهد 

كه 1/5 متر باال بيايد. بايد پرســيد كه آيا براى اين 
ميزان باال آمدن آب آماده هستيم.

عضو هيئت علمى دانشــگاه هامبــورگ اظهار كرد: 
مطالعاتى درباره خليج فارس انجام شــده مبنى بر 
اينكه اگر سازه بزرگى در تنگه هرمز ايجاد شود، چه 
تأثيرى بر ديناميك بخش شمالى خليج فارس خواهد 
گذاشــت؛ زيرا اين حوضه يك سيستم بسته انرژى 
اســت و اگر در جايى به آن فشار وارد شود، نيرو در 

جاى ديگرى خارج مى شود.
مشــايخ تأكيد كرد: مسئله مهم اين است كه بايد با 
مطالعه و بررســى مشخص شود كه اين نيرو از كجا 
خارج مى شود تا براى رو به رو شدن با آن آماده باشيم 
و اين مسئله فقط از طريق مطالعات دانشگاهى قابل 

حل خواهد بود.
وى به تأثير تغيير اقليم روى خليج فارس اشاره كرد 
و گفت: طبيعت توانايى سازگارى با تغييرات را دارد؛ 
اگر عواملى غير از تغييرات اقليمى طبيعى كه بازه هاى 
100 ساله به باال دارند به آن ها اضافه نكنيم، طبيعت 
راه خود را مى يابد؛ در واقع زمين يك سيستم بى نقص 
است، اما زمانى كه تأثير بشر وارد مى شود، بايد آماده 

تغييرات جدى تر باشيم.

وى ادامــه داد: براســاس پيش 
بينى هاى صورت گرفته، به كل 
ارتفاع حوضچه خليج فارس 1/5 
متر اضافه مى شــود؛ به عنوان 
نمونــه نقطه اى كــه عمق آب 
آن 20 متر بود، بــه 21/5 متر 
مى رسد كه اين ميزان افزايش در 
انرژى جزر و مدى كه از اقيانوس 
به خليج فارس منتقل مى شود، 

بسيار مؤثر است.

 ضرورت برنامه ريزى 
مشايخ تأكيد كرد: با اين افزايش ارتفاع، انرژى قابل 
مالحظه اى به حوضچه خليج فارس وارد مى شــود؛ 
فقط در تنگه هرمز كه ميان ساحل جنوبى و شمالى 
آن حدود 50 كيلومتر فاصله است، اگر اين فاصله در 
1/5 ضرب شــود، يك سطح مقطع قابل توجهى به 
دست مى آيد و اين ميزان انرژى از اقيانوس به خليج 

فارس اضافه مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه بايد بررسى شود كه اين ميزان 
انرژى كدام مناطق را تحت تأثير قرار مى دهد، افزود: 
با انجام مطالعات گسترده بايد سازه هاى بنادر را از هم 
اكنون براى 50 يا 100 سال آينده ايمن كنيم تا توان 

مقابله با اين تغيير را داشته باشيم.

 افزايش 45 سانتيمترى ارتفاع آب 
مدير مركز ملى مطالعات و تحقيقات درياى مازندران 
دربــاره نوســانات آب درياى خزر گفت: براســاس 
پيش بينى مركــز مديريت يكپارچه كل درياى خزر 
ســطح تراز آب اين دريا در ســه ســال آينده 45 

سانتيمتر افزايش مى يابد.

داريوش يوســفى كبريا با اشــاره به اينكه از دستگاه 
اندازه گيرى سطح تراز آب درياى خزر مستقر در انزلى 
استفاده مى شود، گفت: 90 سال است كه اين دستگاه 
نوسانات آب دريا را نشان مى دهد به طورى كه بعد از 
سال 1342تا سال 1357 تراز آب دريا به پايين ترين 
حد خود رسيده بود و از سال 1357 تا اواخر دهه 60 
و ابتداى دهه 70 حدود 2/5متر افزايش ارتفاع داشته 
است. وى در ادامه با اشاره به اينكه باال آمدن آب دريا 
حدود 15 ميليارد دالر خسارت به كشورهاى حاشيه 
درياى خزر وارد كرده بود، تصريح كرد: در آن تاريخ 
در كشور، مركزى كه مطالعات اختصاصى روى آب 

درياى خزر انجام بدهد، وجود نداشت.
وى با اعالم اينكه از سال 1374 تا سال گذشته تراز 
سطح آب درياى خزر حدود 140 سانتيمتر كاهش 
يافتــه و اين كاهش در ســال هاى مختلف متفاوت 
بوده وعلت آن تقريباً ناشناخته است، گفت: براساس 
آخرين آمار در 6 ماهه دوم سال گذشته نسبت به 6 
ماهه دوم سال 1394 افزايش 11 سانتيمترى تراز آب 

درياى خزر را داشتيم.
مدير مركز ملى مطالعات و تحقيقات درياى مازندران 
با بيان اينكه از آنجا كه مديريت يكپارچه كل درياى 
خزر براى يك كشور به تنهايى ممكن نيست، افزود: 
پنج كشور حاشيه درياى خزر طى 22 سال در قالب 
توافقنامه  ساالنه با برگزارى اجالسى به نام «كميته 
هماهنگى هواشناسى- آبشناسى و مراقبت محيطى 

درياى خزر» «caspcom» گرد هم مى آيند.
وى در پايان با اشاره به پيش بينى روس ها بر مبناى 
6 مدل نوســانات انجام شده در درياى خزر گفت: 
پيش بينى روس ها حاكى از آن است، طى سه سال 
آينده يعنى ســال 2020 سطح تراز آب نسبت به 

سال 2015، حدود 45 سانتيمتر افزايش مى يابد.

به دليل پيشروى آب در سواحل شمال و جنوب 

بنادر كشور نيازمند مقاوم سازى در برابر فراز و فرود هاى آب است
��ر��ر
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نخستين جشنواره 

گالب گيرى در پايتخت 
گل ايران آغاز شد
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دولت در
حل مشكالت 

جامعه صنعتى 
ناتوان است

اراك  مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان مركزى گفت: نخستين جشــنواره گالب گيرى شهر 
محالت، ملقب به پايتخت گل ايران تا 14 ارديبهشت ماه جارى 
ادامه دارد.  محمد حســينى اظهار داشت: اين مراسم يكى از 
منحصربه فردترين و زيباترين آيين هاى كهن سرزمين ما به 
شــمار مى رود كه با شكرگزارى همراه است و مى تواند يكى از 
راه هاى جذب گردشــگر باشــد. وى افزود: گردشگران در اين 

جشنواره مى توانند با مراجعه به ...

نخستين فروشگاه سوهان 
در نيويورك افتتاح مى شود

طعم شيرين ترين 
سوغات قم 

در كام بازار هاى 
اروپايى 

قدس خبر افتتاح نخستين فروشگاه عرضه سوهان 
قم در شهر نيويورك آمريكا همزمان با نيمه شعبان خود 
گواه ظرفيت بالفعل اين استان در توليد و صادرات غير 
نفتى است كه سرمايه گذارى و توسعه آن نه تنها اقتصاد 
مقاومتى را به منصه ظهور مى رســاند، بلكه حمايت از 
كاالى ايرانى را نيز متجلى مى كند. هر زمان كه سخن 
از استان قم به ميان مى آيد ابتدا ضريح مطهر حضرت 
معصومه(س) بر اذهان زائران و گردشگران تداعى شده 
و سپس سوهان به عنوان سوغات قم طعمى شيرين در 
اذهان مسافران مى پراكند.  استان قم ساالنه بنا بر گفته 
مسئوالن 20 ميليون زائر را ميزبانى مى كند كه افزون 

.......صفحه 3بر 3 ميليون از اين ...
.......صفحه 4
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  دانشكده پزشكى استان البرز
 رسماً آغاز به كار كرد

 رئيس دانشگاه علوم پزشكى استان البرز با اشاره به 
افتتاح همزمان پروژه هاى آموزشــى، بهداشــتى و 
درمانى كشور به شكل ويدئو كنفرانسى توسط وزير بهداشت 
از آغاز بهره بردارى دانشــكده پزشــكى استان در زمينى به 

وسعت 125 هكتار خبر داد.
حميد درفشى در مراسم افتتاح اين پروژه ها اظهار كرد: اين 
دانشكده از14 آزمايشگاه  مجهز و از ديگر بخش هاى پيشرفته 
آموزشى برخوردار اســت و كار خود را از ابتداى سال جارى 

آغاز كرده است.
وى ادامه داد: همچنين آزمايشــگاه مركزى اســتان البرز با 
مســاحت 1000 مترمربع  و با اعتبار يــك ميليارد و 500 
ميليون تومان و بيمارســتان جامع زنان كمالى به مساحت 
1000 مترمربع با ظرفيت160 تخــت و اعتبار 15 ميليارد 

تومان نيز رسماً آغاز به كار كرد.
درفشى با بيان اينكه چهار مركز «سى.تى.اسكن» و آنژيوگرافى 
با هزينه 15 ميليارد تومان در مســاحت 1100 مترمربع نيز 
افتتاح شــد، گفت: مركز «سى.تى.اســكن» بيمارستان امام 
حسين(ع) و بيمارستان شريعتى در ماهدشت نيز از پروژه هاى 

ديگر افتتاح شده در البرز است.

 سرمازدگى محصوالت باغى در 17 استان

خلخال: معاون وزير جهاد كشــاورزى در امور باغبانى گفت: 
ســرمازدگى خسارت زيادى به محصوالت و توليدات باغى و 

زراعى 17 استان كشور وارد كرده است.
محمدعلى طهماســبى در بازديد از باغ هاى خســارت ديده 
شهرســتان خلخال اضافه كرد: ســرماى اواخر فروردين ماه 
خســارت هاى قابل توجهــى در 17 اســتان به محصوالت 
سردرختى وارد كرده چنانچه محصوالت گردو، سيب، زردآلو، 
آلبالو، گيــالس و آلو در برخى مناطق به ميزان 100 درصد 

خسارت ديده است.
وى اردبيل، زنجان، قزوين، تهران، قم و آذربايجان شرقى را از 
جمله استان هاى آسيب ديده برشمرد و با اشاره به راهكارهاى 
جلوگيرى از خســارت ســرمازدگى تأكيد كرد: باغداران و 
كشاورزان بايد از ارقامى استفاده كنند كه مقاوم به سرما بوده 

و دير گل هستند.
طهماســبى همچنين در خصوص جبران خسارت ناشى از 
سرما به باغداران كشور بيان داشت: باغدارانى كه محصوالت 
ســردرختى خود را بيمه كرده بودند، مى توانند با مراجعه به 

صندوق بيمه خسارت خود را دريافت دارند.
وى ادامه داد: اما در خصوص باغداران و زارعانى كه بنا به هر 
دليلى محصوالت خود را بيمه نكرده بودند، بايد تأكيد كنم كه 
مديريت بحران استان ها ميزان خسارت ناشى از سرمازدگى 
را بــرآورد و اطالعات را به مديريت بحران كشــور منعكس 
مى كنند و اين مديريــت نيز پس از جمع بندى جهت اخذ 

تصميم به هيئت دولت مى فرستد.

 كمبود2000 تخت بيمارستانى در گلستان

گرگان: استاندار گلستان با بيان اينكه استان گلستان به دليل 
عقب ماندگى هايى كه در توســعه داشته، نيازمند نگاه ويژه 
دولت است، گفت: حدود 2000 تخت بيمارستانى در استان 

كسرى داريم.
ســيدمناف هاشــمى اظهار كرد: خدماتى كه در شهرستان 
مراوه تپه و شــرق استان به مردم ارائه مى شود با مركز استان 

تفاوت هاى زيادى دارد.
وى ادامه داد: در مراوه تپه با كمك بنياد مســتضعفان يك 
بيمارستان خوب درحال ساخت است و پيشرفت 30 درصدى 
داشته است. اســتاندار گلستان اظهار كرد: گلستان به دليل 
اينكه سال ها در كنار استانى ديگر بوده، كمتر توسعه يافته و 

بايد به صورت ويژه تر ديده شود.
وى با بيان اينكه گلستان در برخى شاخص هاى موجود كشور، 
دچار عقب ماندگى اســت، افزود: اميدواريم از محل اعتبارات 
ملى، سرمايه گذاران بخش خصوصى و خيرين بتوانيم برخى 

پروژه هاى استان را زودتر به پايان برسانيم.

 سقف تسهيالت مقاوم سازى مسكن 
روستايى 25 ميليون تومان مى شود

ايرنا: معاون عمران روســتايى بنياد مسكن انقالب اسالمى 
گفت: اين بنياد پيشــنهاد داده اســت تا ســقف تسهيالت 
پرداختى براى ساخت و مقاوم سازى مسكن در روستاها در 

سال 97 به 25 ميليون تومان افزايش يابد.
محمدرضا شاملو در آمل اظهار كرد: ميزان تسهيالت پرداختى 
در سال گذشته 20 ميليون تومان بوده و با توجه به افزايش 
قيمت مصالح ساختمانى، افزايش سقف اين تسهيالت قابل 

قبول است.
وى گفت: پرداخت اين مبلغ با تصويب دولت و شوراى عالى 

بانك ها، بزودى آغاز خواهد شد.
معاون بنياد مسكن با اعالم اين كه براساس برنامه پنج ساله 
ششم توسعه، نوسازى و مقاوم سازى ساالنه حدود 200 هزار 
واحد خانه روستايى هدف گذارى شده است، افزود: تاكنون 
حــدود يك ميليون و 800 هزار خانه روســتايى با پرداخت 

تسهيالت دولتى نوسازى و مقاوم سازى شده است.

قدس گزارش مى دهد 

تداوم سرگردانى راننده كاميون ها در بندر امام
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طيبه قاسمى پايانه بندر امام خمينى(ره) 
در استان خوزستان طى هفته گذشته، شاهد 
اعتراضــات بســيارى از رانندگان و همچنين 
صفــى طويل از مشــكالت با حضــور صد ها 
كاميون بود. اين موضوع روزنامه قدس را بر آن 
داشت تا با گفت و گو با رانندگان و مسئوالن 

پرده از داليل اين اعتراضات بردارد.

 تضييع حقوق رانندگان 
يكى از كاميونــداران بندر امام خمينى درباره 
مشكل پيش آمده به خبرنگار قدس مى گويد: 
كاميونداران قبالً چهــار تن بار مى زدند و اين 
مقدار را رفت و برگشــت كم كرده اند كه هر 
كاميونى 600 هزار تومــان به ضرر رانندگان 
اســت از طرف ديگر كرايه ها چند سال است 
تغييرى نداشــته و وقتى از افزايش آن حرف 

مى زنيم مى گويند، قيمت ها متغير است!
على قاســمى ادامه مى دهــد: از طرف ديگر 
قســمت حمل ونقل 6 در دارد كــه يكى از 
آن ها را باز مى كنند و همين باعث مى شــود 
راننده ها يك روز كامل را پشــت در بگذرانند 
و وقتــى اعتراض مى كنيم، نداشــتن نيرو را 
بهانه مى كنند، نمى تواننــد از اين همه جوان 
تحصيلكرده بيكار استفاده كنند تا كمبود نيرو 

نداشته باشند؟

 تأخير در سوختگيرى 
او درباره سوخت گازوئيل هم توضيح مى دهد: 
ســهميه ما روزى 300 ليتر اســت كه با اين 
مقدار در نيمــه راه مى مانيم و بايد كاميون تا 
روز بعد براى سوختگيرى معطل بماند، دليل 
آن ها را قاچاق ســوخت مى دانند، اما حاال كه 
ديگر قاچاقى نيست، چرا به سهميه ها اضافه 

نمى كنند.
اين راننــده با اشــاره به ســختى هاى اكثر 
رانندگان تصريح مى كند: با اينكه قســمتى از 

اقتصاد كشــور به دست اين 
كاميونــداران مى چرخد، اما 

توجهى به آن ها نمى شود.

 ديركرد در وصول 
مطالبات

يكى ديگــر از رانندگان كه 
كاميونداران  انجمــن  عضو 
بندر امام نيز هســت در اين 
دو  چك  مى گويد:  خصوص 
دارم كه چهار ماه پاس نشده، 
مدير پايانه امروز از آن كپى 
گرفت و قول رسيدگى داد، 
اما مشكالت رانندگان تمامى 
ندارد، بــه غير از مســائل 
مالى اكثرا گازوييل هم كم 
مى آوريم و مابقى را به اندازه 

600 هزار تومان آزاد مى زنيم. 
او با اشاره به اينكه براى خروج از بندر امام دو 
روز معطل مى شويم كه به دنبال آن درگيرى ها 
بيشــتر مى شــود اضافه مى كنــد: هرچند 
نوبت دهى ها براى خروج مجازى شــده، اما از 
درهاى خروجى بندر امام فقط يكى باز مى شود 
و تعداد ماشين ها باالســت و نمى توانيم زود 
خارج شويم كه موضوع اصلى اعتراض راننده ها 
بر همين مبحث است كه از چهار در حداقل دو 
در خروجى را باز كنند تا دوروز معطل نشويم. 
اين كاميوندار بيان مى كند: پيشتر 44 تن بار 
مى زديم، اما اكنون چهار تن از آن كم كرده اند 
و با شرايط اقتصادى امروز و درگيرى دو جانبه 
ما كه عالوه بر مخارج زندگى شامل لوازم يدكى 
و خرابى كاميون ها  هم هست، كافى نيست و 

اين درآمد براى ما سودى ندارد.
او مى افزايد: ما انتظار داريم چون داخل شــهر 
هستيم براى نوبت دهى در اولويت قرار گرفته 
و مانند ساير راننده ها نوبت دهى نشويم، مدير 

پايانه هــا بايد به اين موضوع 
رسيدگى كند به شكلى كه 
داريم يك هفته معطل يك 

بار هستيم.

 نوبت دهى مجازى 
مشكلى جديد 

راننده كاميون ديگرى مشكل 
را  نوبت مجــازى  اساســى 
حضور فيزيكى راننده ها براى 
خواندن و اعالم بار مى داند و 
كاميونداران  مى كند:  عنوان 
بايــد در جريــان شــفاف 
اطالعــات حمل ونقــل قرار 
گيرند تا انتخاب متناسب با 
نوبت و شرايط خود را داشته 

باشند.
حمزه قمر لو ادامه مى دهد: شيوه حال حاضر 
فقــط هزينه هاى گزاف بر اثر رعايت نشــدن 
نوبت بار اســت و تا زمانى كــه در اين مورد 
بين رانندگان تفاوت قائل شوند، كارى درست 
نمى شود، ضمن اينكه بايد ظرفيت حمل ونقل 
كاميون هــا با ظرفيــت ترمينال ها همخوانى 

داشته باشد.

 مدير پايانه ها بايد توضيح دهد
فرماندار بندر امام در اين باره به خبرنگار قدس 
مى گويد: افزايش كرايه حمل بار كاميون ها و از 
طرفى كاهش تناژ حمل كه ضررهايى را براى 
آن ها به دنبال دارد باعث شــده اين عده اعالم 

نارضايتى از وضع موجود را داشته باشند. 
محسن بيرانوند در پاســخ خبرنگار مبنى بر 
اينكه چرا يك عده از كاميوندارها را ترخيص 
كرده و چند كاميوندار را معطل مى كرده اند، 
عنوان مى كند: اين يك مورد جزئى و حاشيه اى 
اســت كه البته در مورد آن مدير حمل و نقل 

بايد پاسخ دهد.

 تصميم وزارت كشور 
مدير پايانه هاى بندر امام خمينى اعتراض چند 
روزه رانندگان كاميون هاى اين بندر را در بحث 
تناژ مى خوانــد و به خبرنگار قدس  مى گويد: 

در اين باره وزارت كشور تصميم گرفته است.
غالمرضا زيدى اعتراضــات رانندگان را براى 
كم شــدن چهار تنى بارشان  بحق مى داند و 
مى افزايد:  يك نشست در اين مورد داشته ايم 

كه فعالً اجازه همان ميزان گرفته شده است.
او مســئله بعدى اعتراض را باال بردن هزينه 
ضد عفونــى كاميون ها اعالم مى كند كه از 30 
هزار تومان به 50 رســيده و مى گويد: در اين 
بــاره با رئيس صنعت، معدن، تجارت و رئيس 
تعزيرات جلســه اى گرفتيم و فعالً همان30 
تومان باقى است تا زمانى كه اين 50 تومان از 
كاميونداران گرفته شود نه رانندگان، تا دو هفته 
ديگر يك تصميم كلى در حضور مســئولين 
ارشــد اســتان گرفته شــود. زيدى خروجى 
گمــرك را نيز مورد بعدى عنــوان مى كند و 
مى افزايد: پايانه بندر امام هفت دهنه دارد كه 
يكى خروجى است و 6 تاى آن كارمند گمرك 
هستند كه ربطى به پايانه ندارد، اما رانندگان در 

اين قسمت ها معطلى زيادى دارند.

 هدررفت گازوئيل
نماينــده ســازمان راهدارى و حمــل و نقل 
جاده اى ادامه مى دهد: در نظر بگيريد يك نفر 
را با دو ليتر گازوئيل بازداشت كنند 6 ماه زندان 
و 100 ميليون جريمه دارد، اما قاچاق اصلى در 
اســكله بندر امام است كه راننده مجبور است 
24 ســاعت كاميون خود را روشــن نگه دارد 
كه هر ســاعت 20 ليتر مصرف ضربدر 3000 
كاميون روشن شود چيزى حدود 7 ميليون و 

200 هزار ليتر گازوئيل از بين مى رود! 

  راه آهن اصفهان-شهركرد-اهواز 
در اولويت قرار دارد

معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازى گفت: در آخرين 
جلسه براى تصميم گيرى طرح هاى ريلى كشور پروژه 
راه آهن اصفهان-شــهركرد-اهواز اولويت دار ترين محور ريلى 
كشور عنوان شد كه مقرر شد هرچه سريع تر ساخت اين پروژه 

آغاز شود.
مهرداد تقى زاده بهجتى در سفر به شهركرد در جلسه كميسيون 
مديريــت ايمنى و حمل و نقل با اشــاره بــه راه آهن اصفهان- 
شــهركرد- اهواز اظهار كرد: ايــن راه آهن طبق طرح مطالعاتى 
انجام شده توسط شركت خارجى و شركت مترو ايران  از سال 

83 آغاز شد.
وى گفت: اين راه آهن گلــوگاه محور جنوب بوده كه از داليل 
اهميت اين پروژه محسوب مى شود و بايد به صورت جدى فعال 

شود.
معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازى افزود: مطالعات اين طرح 
انجام شده است و در حال حاضر در مرحله تأمين اعتبار و جذب 

سرمايه گذار براى اين پروژه است.
وى در ادامه با اشــاره به ناوگان حمل و نقل هوايى كشور گفت: 
در حال حاضر تعداد زيادى از ناوگان حمل و نقل هوايى جديد 
هستند و سال گذشته تعدادى هواپيما تحويل گرفته شده است.

 واحدهاى استان مركزى در پى 
واگذارى هاى غلط زيان ده شدند

اراك:  اســتاندار مركزى گفت: متأســفانه در اســتان مركزى 
كه قطب صنعتى و كارگرى به حســاب مى آيد، مواردى چون 
واگذارى غيراصولى، واردات محصوالت مشــابه خارجى، فقدان 
مديريت مناســب و تجربه خصوصى سازى ناموفق در سال هاى 
گذشته مشكالتى را به وجود آورده و در سايه برخى واگذارى هاى 
غلط نه تنها بهبودى در توليد ايجاد نشده، بلكه واحدهاى بزرگ 
زيان ده شــده اند و نبايد اجازه داد بار ديگر اين اتفاق در استان 

تكرار شود.
ســيدعلى آقازاده به مناسبت هفته كارگر در نشست با جامعه 
كارگرى اســتان مركزى اظهار داشت: با توجه به اينكه بيش از 
نيمى از جمعيت را قشر كارگر ى تشــكيل داده اند و در كشور 
مشــكالت اقتصادى بيشترين فشار را بر اين قشر داشته است، 
مســئوالن هم تمام تالش خود را براى برطرف كردن مشكالت 

به كار گرفته اند.
آقازاده با اشاره به بيان مشــكالت كارگرى و دفاع مسئوالن از 
حق آن ها گفت: بســيارى از مشكالت حاضر در حوزه كارگرى 
استان مركزى وابسته به واگذارى هاى غيركارشناسى است كه 
مى توان از جمله آن ها آونگان، آذرآب و ماشين ســازى را نام برد 
كه به تعطيلى و يا بحران رســيده اند اما با انديشه هاى دولت و 

برنامه ريزى هاى موفق از مراحل بحرانى عبور كرده اند.

 افزايش دما، پرندگان مهاجر را به 
مازندران كشاند

ايرنا: پرندگان مهاجر موسوم به بهارگذران كه سفرشان به تاالب 
و آبگيرهاى مازندران به علت ســرما با تأخير حدود يك ماهه 
روبه رو شده بود، با افزايش دماى هوا، به خطه شمال كشور سفر 
كردند. رئيس اداره حيات وحش محيط زيست مازندران گفت: 
طبيعت اين خطه شمال كشور به دليل داشتن ذخيره گاه هاى 
مهم زيستى بويژه تاالب بين المللى ميانكاله با 68 هزار هكتار 
مساحت، 800 آببندان و آبگير و تاالب هاى دست ساز هر سال 

ميزبان پرندگان مهاجر و بومى است.
كوروس ربيعى افزود: در سال جارى نيز با رفتن زمستان گذران 
كه بيشترين جمعيت پرندگان مهاجر را تشكيل مى دهند، بهار 
گذران با افزون بر 30 گونه و جمعيت 150 هزار بال جاى آن ها 
را گرفتنــد. وى اضافه كرد: مازندران در هر فصلى از ســال در 
طبيعتش پرندگان مهاجرى از داخل و خارج دارد كه عمده آن ها 

براى جوجه ريزى اين خطه شمال كشور را انتخاب مى كنند.
وى مهم ترين مزيت اين پرندگان مهاجر را اجراى طرح هاى پرنده 
نگرى دانست و گفت: اجراى اين برنامه مى تواند از شكار بى رويه 

پرندگان مهاجر از سوى متخلفان طبيعت جلوگيرى كند.

 نخستين جشنواره گالب گيرى 
در پايتخت گل ايران آغاز شد

اراك: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان مركزى گفت: نخستين جشنواره گالب گيرى شهر 
محالت، ملقب به پايتخت گل ايران تا 14 ارديبهشــت ماه 
جارى ادامه دارد.  محمد حســينى اظهار داشت: اين مراسم 
يكى از منحصربه فردترين و زيباترين آيين هاى كهن سرزمين 
ما به شــمار مى رود كه با شكرگزارى همراه است و مى تواند 

يكى از راه هاى جذب گردشگر باشد.
وى افزود: گردشــگران در اين جشنواره مى توانند با مراجعه 
بــه كارگاه هاى گالب گيرى از نزديــك گل چينى و گالب 
گيرى به شيوه ســنتى و صنعتى را مشاهده كنند، از سوى 
ديگر شهرستان محالت به عنوان قطب گردشگرى استان و 
پايتخت گل ايران، قابليت هاى منحصر به فردى براى بازديد 

اين گردشگران دارد.
حســينى در پايان اظهار داشت: شهرســتان محالت داراى 
ظرفيت كشــت انواع گل و گياه اســت و حدود 50 هكتار از 
اراضى اين شهرســتان تنها به كشت گل محمدى اختصاص 

دارد و ساالنه 200تن برداشت محصول دارد.

��ر

كرمان :  زندگى ماشــينى از يك طرف و از ســوى ديگر اشتهاى تمام نشدنى برخى 
از زمين خواران كه به كوه خوارى روى آورده اند از جمله مشــكالتى اســت كه طى 
سال هاى گذشته دامن «كوهپايه كرمان» را گرفته و هر روز بر آسيب هاى ناشى از اين 

اقدام دامن مى زند.
منطقه ييالقى كوهپايه در فاصله تقريبى 30 كيلومترى در شمال مركز كرمان قرار دارد 

و يكى از زيباترين روستاهاى اين منطقه روستاى گردشگرى وامق آباد است.
در حال حاضر بسيارى از اراضى كشاورزى روستاهاى منطقه كوهپايه شامل على آباد، 
سيمك، حجت آباد، درب انارستان و درب آسياب با پديده ويالسازى و حصار كشى هاى 

غير مجاز درگير هستند.
وجود رودخانه تقريباً پرآب در اين روستا اگر چه زيبايى بسيار خاصى به طبيعت اين 
روستا داده است، اما مشكالتى را هم براى اهالى روستا توسط شهرنشينان و يا به گفته 
روســتاييان كسانى كه آخر هفته براى گشت و گذار به وامق آباد مى آيند، ايجاد كرده 

است.
افراد با نفوذ در ادارات بدون توجه به اخطار دهيارى اقدام به ويالسازى در بستر رودخانه 
كــرده و بعضى از اين افراد آن قدر پيش رفته اند كه يك چشــمه كامل آب را با ديوار 

محصور كرده و چشمه را به داخل ويال برده اند.
مشكالت بهداشــتى، آب آشــاميدنى غيربهداشــتى، چاه هاى فاضالب ويالنشينان 
و خانه هايــى كه عرض رودخانه زيباى اين روســتا را روزبه روز كمتر مى كند از جمله 

مشكالت اهالى اين روستا است كه هر روز بر مشكالت مردم اين منطقه مى افزايد.
متأســفانه در سال هاى اخير با توجه به تســريع روند ساخت وسازهاى قانونى و بعضاً 
غيرقانونى در كوهپايه عالوه بر مشــكالت فراوانى كه مى تواند براى طبيعت اين ناحيه 
ايجاد شده باشد، چهره طبيعى منطقه را بيشتر به فضايى مسكونى مبدل كرده است كه 
اگر اين روند ادامه يابد تا چند سال آينده چيزى از طبيعت ييالقى كوهپايه باقى نخواهد 

ماند و به شهرى كوچك مبدل خواهد شد.
در كنار اين مسئله مسيرى كه از كرمان به اين ناحيه منتهى مى شود، جاده اى بسيار 
كم عرض، پر از پيچ وخم و در بسيارى از جاها داراى شيب هاى بسيار تند است كه جاده 

را خطرناك كرده است. 

 مهاجرت از شهر به روستا
على اكبر مشرفى يكى از كارشناسان حوزه شهرى و رياست سابق شوراى شهر كرمان 
در اين زمينه مى گويد: در روســتاهاى خوش آب و هوا شاهد يك مهاجرت معكوس از 

شهر به روستا هستيم.
وى بيان مى كند: البته نمى توان حركت تفريحى مردم براى اينكه يك يا چند روز را در 
يك روستاى خوش آب و هوا بگذرانند، مهاجرت معكوس ناميد زيرا اين حركت عمًال 

محصولى را توليد نمى كند و جنبه تفريحى دارد.
وى مى افزايد:  مردم شهرها كسانى كه توانايى خريد زمين يا باغ  در روستا هاى خوش 
آب و هوا داشتند به اين مناطق مراجعه كردند و كم كم زمين هاى كشاورزى را از مردم 
و روستاييان منطقه خريدارى و با تغيير كاربرى زمين از كشاورزى به ويال هاى مسكونى 
براى آخر هفته ها و روز هاى تعطيل خود تبديل كردند كه اين موضوع چهره كوهپايه 

را مخدوش مى كند.

وى اذعان مى كند:  در چند سال گذشته  به سبب خشكسالى هايى كه در منطقه كرمان 
رخ داده اســت، نبود امكانات و اشتغال در بخش هاى دور دست به مركز شهر كرمان، 

شاهد يك مهاجرت معكوس از روستا ها به حاشيه شهرها هستيم.
 وى ادامه مى دهد: خشكسالى و كمبود آب سبب شده تا روستاهاى اطراف كرمان كه 
قبالً محل توليد مواد غذايى و لبنى مختلف در استان بودند با كاهش جمعيت روبه رو 

شود.
مشــرفى يادآور مى شود: متأسفانه مهاجرتى وسيع از روســتاها به شهر كرمان انجام 
پذيرفتــه و همان هايى كه روزگارى توليد كننــده بودند به جرگه مصرف كنند گان 
پيوستند و براى تأمين مايحتاج خود در شغل هاى كاذب فعاليت خود را شروع كردند كه 

اين موضوع براى چهره شهر و روستاها نامناسب است.
 

 ضرورت برخورد با متخلفان
فرماندار كرمان بر لزوم برخورد جدى با تصرف غيرمجاز در بســتر و حريم رودخانه در 
كوهپايه تأكيد مى كند و مى گويد: بايد دهيارى ها طبق قوانين و مقررات اقدام به واگذارى 
انشعابات آب، برق و گاز كنند و اين در حالى است كه مالكانى مجاز به داشتن انشعابات 

آب، برق و گاز هستند كه پروانه ساخت و پايان كار داشته باشند.
على بابايى با اشــاره به اينكه بايد مالكان از طريق سامانه سيماك نسبت به واگذارى 
انشعابات آب، برق و گاز اقدام كنند، گفت: بايد جلوى ساخت و سازهاى غيرمجاز، تصرف 

اراضى ملى و تغيير كاربرى غيرقانونى گرفته شود.
فرماندار كرمان جلوگيرى از ساخت و ساز در محدوده بستر رودخانه ها را يكى از وظايف 
دهيارى ها دانسته و مى افزايد: در روستاى وامق آباد بايد حريم و بستر رودخانه رعايت 

شود.
بابايى عنوان مى كند: از آنجا كه رفع مشــكالت و كمبود آب آشاميدنى در روستاهاى 
ده لولو، ده قاضى و نهضت آباد كوهپايه مورد توجه است بنابراين اين مشكل با ساخت 

حوضچه مازاد رفع خواهد شد.
وى يادآور مى شــود: در روستاهاى داراى حوضچه كوهپايه بايد  نظارت هاى بهداشتى 
توسط شــركت آب و فاضالب روستايى و مركز بهداشــت و درمان شهرستان كرمان 

انجام شود.

باغ ها خشك و ويالها سبز مى شوند 

نااستوارى «كوهپايه كرمان» بر پايه ساخت و ساز هاى غيرمجاز

مازندران كشاند

پايانه بندر ماهشهر 
يا بندر امام طى 

هفته گذشته، شاهد 
اعتراضات بسيارى 

از رانندگان و 
همچنين صفى 

طويل از مشكالت 
با حضور صد ها 

كاميون بود

بــرش
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قدس خبر افتتاح نخستين فروشگاه عرضه 
سوهان قم در شهر نيويورك آمريكا همزمان 
با نيمه شــعبان خود گواه ظرفيت بالفعل اين 
استان در توليد و صادرات غير نفتى است كه 
سرمايه گذارى و توســعه آن نه تنها اقتصاد 
مقاومتى را به منصه ظهور مى رســاند، بلكه 

حمايت از كاالى ايرانى را نيز متجلى مى كند.
هر زمان كه سخن از استان قم به ميان مى آيد 
ابتدا ضريح مطهر حضــرت معصومه(س) بر 
اذهــان زائران و گردشــگران تداعى شــده و 
سپس ســوهان به عنوان سوغات قم طعمى 
شــيرين در اذهان مسافران مى پراكند. استان 
قم ساالنه بنا بر گفته مسئوالن 20 ميليون زائر 
را ميزبانى مى كند كــه افزون بر 3 ميليون از 
اين زائران را ميهمانان خارجى تشكيل مى دهد.
البته سوهان تنها يكى از ظرفيت هاى اقتصادى 
اين اســتان است و قم در ديگر صنايع غذايى 
و يا هنرهايى همچون منبت و مبل ســازى 

حرف هاى زيادى براى گفتن دارد.

 سوغات قم فرصتى براى اشتغال
يكى از پژوهشگران قمى نمونه كشور در همين 
رابطه مى گويد: بازار سوغات قم درصورتى كه 
هــر زائر تنها 100هزار ريال خريد كند، بيش 
از 2300 ميليارد ريــال ارزش اقتصادى دارد.
عليرضا باباخان با اشــاره به اين كه استان قم 
قابليت هاى بسيارى براى تحقق اقتصاد مقاومتى 
ومشاركت فعال مردم درتوسعه اقتصادى دارد 
با اشاره به اين موضوع كه استان قم درمنطقه 
مركزى ايران و در شاهراه مواصالتى 17 استان 
كشور قرار گرفته است، ادامه مى دهد: بنابراين 
درهر ســال 23 ميليون زائر وارد قم مى شوند 
كه هر كدام از آنان عالقه مند به خريد سوغاتى 
از اين شهر هستند، اما متأسفانه هنوز در قم 
سوغاتى كه نماد هويت و فرهنگ مردم باشد 
وجود نــدارد، غير از ســوهان كه يك كاالى 
خوراكى است و تأثير خاصى بر ذهن و انديشه 
افراد باقى نمى گذارد. وى مى افزايد: بايد در قم 
مجموعه اى از كاالها به عنوان سوغات اين شهر 
معرفى شود كه فرآيند توليد آن دشوار نباشد و 
افراد بتوانند در قالب مشاغل خانگى و تعاونى ها 

به توليد آن بپردازند.

 بازار قم در تسخير چينى ها 
باباخان مى گويد: بررســى ها نشــان مى دهد 

تعــداد كاالهايى كــه براى 
خريد مورد توجه زائران قرار 
مى گيرد 120 قلم از جمله 
مهر و تسبيح، سجاده، عطر و 
ساير موارد است؛ كه مى توان 
تمام محصول هاى ســاخت 

داخل را در آن عرضه كرد.
وى با اشاره به اين كه حجم 
بــا درنظر گرفتن  بازار  اين 
كاالهايــى همچــون لباس 
و پوشــاك بســيار فراتر از 
2300 ميليارد ريال خواهد 
رفت، بيان مى كند: متأسفانه 
بيش از 90 درصد اين بازار 
شــركت هاى  اختيــار  در 

خارجى بخصوص شركت هاى چينى و هندى 
اســت كه حتى مهر و تسبيح هم توليد و در 

بازار قم به فروش مى رسانند.
وى ادامــه مى دهد: بايد با جلوگيرى از قاچاق 
كاال از اين بازار حفاظت و صنعتگران داخلى را 
به سمت توليد اين كاالهاى فرهنگى كه فرآيند 

ساخت پيچيده اى هم ندارند، تشويق كنيم.
باباخان ادامه مى دهد: اگر بگوييم براى ايجاد 
هر شــغل 500 ميليون ريال سرمايه گذارى 

نياز است، در يك بازار 2300 
ميليارد ريالى مى توان، بيش 
از 4600 شــغل جديــد در 
اســتان قم ايجاد كرد و اين 
ايجاد  اســت كــه  درحالى 
شغل در حوزه محصول هاى 
دســتى  صنايع  و  فرهنگى 
به ســرمايه گذارى بســيار 
كمتــر از 500 ميليون ريال 
براى هر فرصت شغلى جديد 

نياز دارد.

 جلوگيرى از مهاجرت 
وى با اشــاره به اين كه قم 
باالى  مهاجرت  مشــكل  با 
روســتاييان به شــهر رو به رو اســت، يادآور 
مى شــود: اگر كارگاه هاى توليد محصول هاى 
فرهنگى و ســوغات زائر در روستاهاى استان 
ايجاد شود، معيشت روستاييان بهبود مى آيد 
و از مهاجرت جلوگيرى مى شــود.وى اذعان 
مى كند: مسئوالن استان بايد يك بازار و شبكه 
توزيعى مناســب براى عرضه كاالها و سوغات 
توليد شــده در قم را در اختيــار صنعتگران 
قرار دهند تا ارزش افزوده اقتصادى حاصل از 

فعاليت هاى تجارى در مجموعه استان، از آن 
خارج نشود.

 افتتاح فروشگاه سوهان قم در آمريكا
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى قم با 
بيان اينكه راه صادرات ســوهان به كشورهاى 
اروپايى و آمريكايى باز شــده اســت از افتتاح 
نخستين فروشگاه عرضه سوهان قم در شهر 
نيويورك آمريكا در نيمه شــعبان امسال خبر 
مى دهد.اميــر طيبى نژاد روز چهارشــنبه در 
نخستين جلســه ســتاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى در ســال 97 در سالن امام جواد(ع) 
استاندارى با بيان اينكه سوهان درحال تبديل 
شدن به يكى از مهم ترين سوغات هاى كشور 
اســت، افزود: براى نخســتين بار در ماه هاى 
گذشــته 12 تن انواع ســوهان به كشورهاى 

اروپايى، كانادا و آمريكا صادر شده است.
وى اظهار كرد: ســوهان با 100 ســال قدمت، 
مهم ترين ســوغات و نماد قم به شمار مى رود و 
در حال حاضر بيش از 800 واحد توليد، توزيع و 
فروش سوهان در اين استان وجود دارد كه ساالنه 
5000 تن سوهان توليد و در بازارهاى داخلى و 
خارجى توزيع مى كند و اين صنعت توانسته براى 

بيش از 4000 نفر ايجاد اشتغال كند.

��راث ���نگ
 ثبت جهانى الله البرز 

مدير جشنواره باغ الله هاى گچسر با بيان اينكه پياز 
گل الله بومى بوده و از فالت ايران شكل گرفته است، 
گفــت: ژن هر الله اى كه در انجمن ســلطنتى هلند وجود 
نداشته باشد، ثبت جهانى مى شود و در سال 95 الله منحصربه 

فردى به نام الله سفيد توليپ يا الله البرز ثبت جهانى شد.
جهانبخش غالمى با اشــاره اينكه باغ الله هاى گچســردر 
كيلومتر 54 جاده كرج به چالوس قرار دارد، اظهار كرد: يكى 
از مواردى كه گل الله در اين منطقه خوب رشــد مى كند به 

دليل بومى بودن و كشت آن در ايران است.
وى با اشاره به وسعت 5000 مترى اين باغ، گفت: با كشتى 
كه امسال داشــته ايم 600 هزار پياز و 400 هزار شاخه گل، 

دراين باغ مشاهده مى شود.
وى اضافه كرد: با بارش برف در هفته گذشته، شاهد مقاومت 
گل ها در برابر برف وســرما بوديم كه بر خالف تصور همگان 
بود و از آن مى توان به عنوان يكى از ويژگى هاى  منحصر به 

فرد اين گل ها نام برد.

استقبال 99 هزار نفر از جشنواره 
فرهنگ و سنن ايرانى در قزوين

قزوين: رئيس ســازمان فرهنگى ورزشى شهردارى قزوين 
گفت: اولين جشــنواره ملى فرهنگ و سنن ايرانى با اجراى 
350 عنوان برنامه شاد هنرى با استقبال 99 هزار و 400 نفر 
از گردشگران داخلى و خارجى روبه رو شد كه نسبت به سال 

گذشته 36 درصد رشد داشت.
محمد درافشــانى افزود: 350 برنامه متنوع فرهنگى در اين 
جشنواره اجرا شد و هنرمندان 13 استان كشور از سيستان و 
بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبى، ايالم، قزوين، خوزستان، 
خراسان شــمالى، گيالن، آذربايجان غربى، لرستان، اردبيل، 

كردستان و تهران برنامه هاى خود را اجرا كردند.
وى تصريح كرد: 202 برنامه در حوزه آداب و رسوم و آيين هاى 
سنتى، 42 برنامه سهم حوزه كودك و نوجوان بود كه از 24 

اسفندماه سال 96 تا 10 فروردين ماه امسال اجرا شد.
درافشانى يادآورشد: بازديد گردشگران داخلى از حمام قجر 
افزايش 27 درصدى و گردشگر خارجى هفت برابر شد و در 
كنار آن بازتاب خوبى در رســانه هاى ملى، مجازى و مكتوب 

هم داشتيم.

نخستين فروشگاه سوهان در نيويورك افتتاح مى شود

موزه جنگ چالدران درطعم شيرين  سوغات قم در كام بازار هاى اروپايى 
 آذربايجان غربى راه اندازى مى شود

ايرنا: فرماندار چالدران با اشاره به آغاز مطالعات طرح موزه جنگ 
چالدران در اين شهرســتان، گفت: براى راه اندازى اين موزه در 
گام نخست هفت ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته كه از اين 
ميزان يك ميليارد و 300 ميليون ريال تخصيص داده شده است.
كريم حسين زاده افزود: ســاخت اين موزه از جمله مهمترين 
ضرورت هاى جذب گردشگر در شمال آذربايجان غربى است و 
مى تواند آثار تاريخى كشف شــده از آن دوران را در خود جاى 
دهــد.وى اظهار كرد: در جنگ چالدران بيــش از 27 هزار نفر 
از نيروهاى مدافع كشــور به شهادت رسيدند كه اين امر سند 
افتخارى براى كشــورمان به شمار مى رود. وى با اشاره به اينكه 
يادمان جنگ چالدران و مقبره سيدصدرالدين تنها بخشى از آثار 
ثبت شــده چالدران به شمار مى رود، بيان كرد: اين شهرستان 
104 اثــر ثبت شــده ملى و يك اثر ثبت شــده جهانى به نام 
قره كليســا دارد كه براى جذب گردشگر در همه اين بخش ها 
اقدام هاى خوبى انجام شده اســت. فرماندار چالدران ادامه داد: 
امسال اعتبار خوبى براى توسعه بخش گردشگرى اين شهرستان 
در نظر گرفته شــده كه اختصاص يك ميليارد و 100 ميليون 
ريال براى ســاماندهى آسياب آبى پارك شيرين بالغ آواجيق و 
مرمت اطراف قره كليسا و همچنين يك ميليارد و 900 ميليون 
ريال براى ساماندهى جاده دسترسى به آبشار ُشرُشر از جمله اين 

اعتبارات به شمار مى رود.

اشياى هخامنشى از منزلى در مرودشت 
فارس كشف شد

شيراز: فرمانده انتظامى شهرستان مرودشت گفت: يك خمره 
و ته ســتون متعلق به دوره هخامنشــيان از منزلى در يكى از 
روستاهاى درودزن واقع در اين شهرستان كشف شد.سرهنگ 
اســماعيل زراعتيان افزود: مأموران پاســگاه انتظامى درودزن 
از طريق كارشناســان اداره ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى شهرستان مرودشــت از نگهدارى تعدادى اشياى 
تاريخى در واحد مسكونى يكى از روستاهاى حوزه استحفاظى 
مطلع و براى بررسى موضوع در محل حاضر شدند.وى ادامه داد: 
مأموران در بازرسى منزل مورد نظر، يك عدد خمره به همراه يك 
عدد ته ستون قديمى و تاريخى كشف كردند و صاحب منزل را 

به همراه اشياى مكشوفه به پاسگاه انتقال دادند.

 آذربايجان غربى راه اندازى مى شود
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بنا بر ادعاى 
كارشناسان با جذب 

5 ميليون گردشگر 
مى توان تا 1.5 

ميليون دالر صرفه 
جويى اقتصاد نفتى 

داشت

بــرش

سوهان قم مهم ترين 
سوغات و نماد 

اين استان است 
كه ساالنه 5000 

تن توليد و در 
بازارهاى داخلى 
و خارجى توزيع 

مى شود

بــرش

نيم نگاه

راضيه كشــاورز  اصفهان- در حالى كه اســتان 
اصفهان با كمبود شــديد منابع آبى رو به روست و از 
طرفى ظرفيت ريه هاى آن براى ساخت صنايع بزرگ 
پُر شده، در سال هاى اخير گردشگرى به عنوان موتور 

محركه اقتصاد استان مطرح شده است. 
روز بزرگداشت شيخ بهايى كه او را معمار اصفهان نوين 
مى دانيم، بهانه اى براى برگزارى هفته فرهنگى اصفهان 
است، اما آيا برند اصفهان برگ برنده اين استان در توليد 

ثروت خواهد بود؟
6 سال از آغاز طرح برند گردشگرى اصفهان مى گذرد 
و تا امروز جلسات متعدد كارشناسى و دو كنفرانس با 

استادان حوزه بين المللى گردشگرى برگزار شده است.
به نظر برخى از كارشناســان حوزه برند، اســتفاده از 
ظرفيت منابع مالى و معنــوى ايرانيان موفق خارج از 
كشــور يكى از راهكارهاى برند ســازى در گردشگرى 
استان اصفهان است. موضوعى كه رئيس اتاق بازرگانى 
اســتان اصفهان آن را تأييد مى كند و مى گويد: اگر به 
اســتان هايى همچون آذربايجان شــرقى سفر كنيم، 
مى بينيم كه توسط شهروندان هتل ها و فروشگاه هاى 
بزرگ ســاخته شــده در حالى كه ما هنوز يك خط 
مستقيم هوايى براى اصفهان نداريم! سيد عبدالوهاب 
ســهل آبادى با تأكيد بر اينكه بايد انتظارات از بخش 
دولتى را كاهش و به بخش خصوصى بيشــترى شود، 
مى افزايد: اســتان اصفهان طى دو دهه اخير از كاروان 
توسعه عقب افتاده است. وى خاطرنشان مى كند: اتاق 
بازرگانى اصفهان با همراهى ديگر قسمت هاى مسئول به 
اين فكر افتاده كه به استفاده از ظرفيت هاى گردشگرى 
كه مى تواند محور توسعه باشد، توجه بيشترى داشته 
باشد. رئيس اتاق بازرگانى استان اصفهان ابراز اميدوارى 
مى كند كه اتاق بازرگانى بتواند موتور محركه گردشگرى 

را براى اقتصاد استان به حركت درآورد.

 اصفهان در كنار اسطوره شهرها
آبان ماه ســال گذشته يعنى حدود 6 ماه پيش، نشريه 
معتبر «ديلى تلگراف» 35 شــهر معتبر جهان را براى 
سفر گردشگران به مخاطبان خود معرفى كرد، نكته مهم 
اين بود كه  نام اصفهان  باالتر از نام شهرهاى فلورانس، 
پاريــس و رم، در صدر اين فهرســت قرار داشــت كه 
واكنش هاى متعددى به همراه داشت؛ گروهى متعجب 
بودنــد و عده اى نيز همه چيز را  براى داغ شــدن بازار 

گردشگرى اصفهان مناسب مى ديدند.
پايه هاى اقتصاد استان بر اساس برنامه پنجم توسعه و 
اصفهان 1400 با محوريت گردشگرى طرح ريزى شده 
و اين در حالى است كه طى سال هاى اخير جذابيتى هاى 
نوينى به لحاظ گردشگرى به اصفهان اضافه نشده است.

 صنعت چهارم جهان
رئيس كميســيون اقتصادى، حقوقى و گردشــگرى 

شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره 
به برنامه هاى شوراى پنجم اصفهان 
براى رونق گردشگرى اظهار مى كند: 
با توجه به شــرايط موجود شــهر 
اصفهان، تالش مى كنيم كه در حوزه 
گردشــگرى با توجه به تأثيرگذارى 
ايــن صنعــت در اقتصاد شــهر، 
فعاليت هــاى زيربنايى انجام دهيم.
نصير ملــت در گفت و گو با خبرنگار 
قدس مى افزايد: گردشگرى در دنيا 
نقش اساسى دارد و به عنوان صنعت 
چهارم جهان، تأمين كننده حدود 9 
درصد توليد ناخالص داخلى به شمار 
مى رود و يك چهارم مشاغل افراد در 
جهان را پوشش مى دهد.وى با اشاره 

به رشــد 4/6 درصدى جذب گردشــگر در كشور طى 
سال گذشــته و افزايش آمار ورود گردشگران در نوروز 
97 به جهانشهر اصفهان، تصريح مى كند: گردشگرى 
اولويت اول مديريت شــهرى اصفهان است، اما شوراى 
پنجم در شــرايطى شهر را اداره مى كند كه روز به روز 
شاهد كاهش منابع درآمدى هستيم و نياز است منابع 
درآمدى جايگزينى را كه از پايدارى برخوردار باشــد، 
شناسايى كنيم. رئيس كميسيون اقتصادى، حقوقى و 
گردشگرى شوراى اسالمى شهر اصفهان تأكيد مى كند: 
اولويت شوراى پنجم شهر اصفهان تدوين سند بازاريابى 
شهر اصفهان است، بايد نقشه راه مشخصى براى توسعه 
صنعت گردشگرى داشته باشيم زيرا سندهاى باالدستى 
يا به روز نيســت يا بخش هاى مهمى از آن ها همچنان 
اجرايى نشــده است. وى با بيان اينكه هر اقدامى براى 
رونق صنعت گردشــگرى بايد براساس سند مشخص 

انجام شود، تصريح مى كند: در اين 
راستا نقش همه نهادهاى مردمى، 
صاحبان سرمايه و طبقه خالق شهر 

بايد مورد توجه قرار گيرد.

 ضرورت اصالح مبادى ورودى
وى محــور تشــريفات اصفهان از 
ســمت فرودگاه شــهيد بهشتى را 
يكى از مبادى مهم ورودى شــهر 
اصفهان مى داند و مى افزايد: اصالح 
مسير و ساخت دروازه ورودى شهر 
در اين محور الزم و ضرورى اســت، 
البتــه پيش بينى هــاى الزم براى 
ســاخت دروازه هاى ورودى در تمام 

ورودى هاى شهر انجام شده است.
وى با بيان اينكه استان اصفهان در رتبه دهم جاذبه هاى 
طبيعى دنيا براى جذب گردشــگران  اســت، اذعان 
مى كند: خشكى زاينده رود ميزان ورود گردشگر به شهر 
اصفهان و ماندگارى مسافران اين شهر را بشدت تحت 

تأثير قرار داده و اين وضعيت نگران كننده است.
بنا بر ادعاى كارشناسان رونق توسعه گردشگرى به دليل 
درآمد زا بودن و داشتن سود سرشار يكى از سياست هاى 
مسئوالن گردشگرى براى توسعه اين صنعت بين المللى 

است كه با برند سازى گردشگرى دنبال مى شود.
در ســال هاى اخير زياد شنيده ايم كه توسعه اقتصادى 
استان اصفهان به عنوان شهر جهانى صنايع دستى در 
گرو توسعه گردشگرى و هنرهاى سنتى است، اين در 
حالى اســت كه طبق آمار با جذب 5 ميليون گردشگر 
مى توان تا 1/5 ميليون دالر صرفه جويى اقتصاد نفتى 

داشت.

كارشناسان عنوان مى كنند
توسعه گردشگرى نسخه نجات بخش اقتصاد اصفهان 
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حل جدول شماره قبل

1- نوعى كود آلى است كه از فعاليت 
كرم خاكى حاصل مى شود- ويران

2- خوراكى مجردها- پشت سرهم - 
بى آبرو

3- پول خرد مهاراجه- ريسمان- برس 
دندانشويه

نقيض  تابستانى-  آبدار  ميوه   -4
مضمن- كاميون ارتشى- دختر تازى

كننده  مخلوط  ماشين  نارسانا-   -5
بتون- راز و رمز

6- پوستين- تيزتك- رشته باريك زير 
پرچم گل

7- ظرف آزمايشگاهى مخروطى شكل 
كه براى جوشاندن مايعات آزمايشگاهى 
و جدا سازى گازها به كار مى رود- تكيه 

كالم درويش- ديلم
گندم   - زرتشتيان  مقبره  لون-   -8

پودر شده
مركزيت  به  آفريقاى  كشور   -9

«ليبرويل»- روكش- تكيه كننده
10- دفتر ثبت اسناد رسمى- از روش 

هاى كشت گياهان جاليز- آش ساده
ايرانى-  دخترانه  نام  حلوا-  نوعى   -11

دردها
طنين  سقف-  بيرونى  قسمت   -12

صدا- ظرف پذيرايى- چه بسيار
قدما-  نقليه  وسايل  از  عاقبت-   -13

ثروتمند
14- جايگزين وضو و غسل- از گويش 
هاى محلى كشورمان- قلم عالمت دار 

كردن بخشى از نوشته
المللى  بين  باتالق  گرم-  نيمه   -15
استان  در  20هزارهكتار  مساحت  به 
بزرگترين  و  جالب ترين  از  كه  گيالن 
ايران  جانواران  طبيعى  زيستگاه هاى 

محسوب مى شود

اى  گونه  زبان گنجشك- مسطح-   -1
مرغ دريايى بزرگ با بال هايى حدود 2 

متر كه مى تواند در حال پرواز بخوابد
قرقاول-  كشورمان-  رسمى  پول   -2

عطر شيرينى
3- غيرمجاز- دهنه اسب- آتشدان

4- تكيه كالم بچه مشهد- پسرتازى- 
گفتگو- جمع امت

پيوست  آزرم-  و  شرم  كجاست؟-   -5
كردن

6- از چين خوردگى هاى سطح زمين 
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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 افقى

 عمودى

– گوسفند جنگى- عيد ويتنامى
7- ابريشم – ضدحمله- متجدد

قمر  بوداييان-  مقدس  كتاب   -8
مصنوعى- خوردن

9- منطقه اى گسترده در بخش آسيايى 
روسيه- بسيار دوستدار- بحر

ترتيبى  عدد  شديد-  گرماى   -10
نخست- نژاد ايرانى

پولك  ايالم-  در  مرزى  شهرى   -11
ماهى- ضمير اتحاد

12- حيوان عاشق عسل كه حس بويايى 
امواج  تقويت  دارد-  انسان  برابر  صد 
راديويى- نفى از آمدن- پسوند محافظت
در  شهرى  شده-  نشين  ته   -13

افغانستان و نيز استان يزد- جنگجو
14- امتيازدادن- تركيب شده- از مدارج 

تحصيالت اوليه
15- موجود ذره بينى- الهه شكار يونان 

باستان- شهر مذهبى 
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  اعتراف سرپرست شركت آب منطقه اى خراسان رضوى
  سوءمديريت منابع آبى؛ من متهم اصلى بودم

ايسنا: سرپرست شركت آب منطقه اى خراسان رضوى گفت: 
همه  ما بايد بپذيريم نگاه گذشته در مديريت آب، نگاهى اشتباه 
بود و بايد به مســير درست برگرديم، بنده با صداى بلند اعالم 
مى كنــم كه جرئت آن را دارم.  محمد عاليى اضافه كرد: مقصر 
همه ما هســتيم، اعم از حاكميت، دولت و مردم. متهم اصلى 
بنده هستم، به عنوان مدير اصلى حوزه  آب بنده با تمام وجود از 
همه به خاطر مجموعه قصورى كه داشته ام، عذرخواهى مى كنم.
وى ادامه داد: مديريت آب در شرايط فعلى بسيار سخت است، 
همه ما در جريان اين هستيم كه نقش آب در توسعه و زندگى 
چه مقدار پراهميت است، پيشينه خراسان رضوى در خصوص 
مديريت آب با وجود خشكى در جهان سرآمد است. ما هرچه از 
اين نگاه فاصله گرفتيم، به كجراهه رفتيم و بايد دوباره به مسير 

اصلى بازگرديم.
عاليى افزود: بايد منابع آبى كه در اختيار داريم به صورت صحيح 
مديريت كنيم و قدر قطره قطره آب را بدانيم و بر اين مبنا توسعه 

را شكل دهيم.
سرپرست شركت آب منطقه اى خراسان رضوى مدعى شد: اگر 
روند گذشته، روندى مثبت تلقى مى شد، پس از گذشت 6 دهه 

با ميليارد ها دالر درآمد نفتى، نبايد در چنين جايگاهى باشيم.
عاليى با اشــاره به شرايط فعلى خاطرنشان كرد: شرايط بسيار 
سخت است و دســتگاه هاى نظارتى بسيار در كار دستگاه هاى 
اجرايى دخالت مى كنند و هيچ فضايى براى اعمال مديريت باقى 
نمى گذارند، اما در نهايت ما فرزندان اين سرزمين قدرت آن را 
داريم و آمادگى داريم كه در هر محكمه اى از شــيوه مديريتى 

خود دفاع كنيم.

 اجراى طرح نذر خون مهدوى
 در خراسان  رضوى

قدس: مديركل انتقال خون خراسان رضوى از اجراى طرح نذر 
خون مهدوى در 10پايگاه  اهداى خون خراسان رضوى خبر داد. 
حميدرضا اسالمى به خبرنگار ما گفت: همزمان با ايام فرخنده 
دهه مهدويت، طرح نذر خــون مهدوى به مدت 10 روز در دو 
نوبت صبح و عصر و در 10 پايگاه  اهداى خون خراسان رضوى 

اجرا مى شود كه پنج پايگاه آن در مشهد است.
وى ادامه داد: اين پايگاه ها شــامل پايــگاه امام رضا(ع) واقع در 
ميدان شريعتى، پايگاه اميد واقع در طبقه منهاى يك مجتمع 
تجارى و اقامتى اميد نبش خيابان شيرازى 3، در نوبت صبح و 
عصر و پايگاه شهيد كريمى در قاسم آباد (شريعتى 28)، پايگاه 
ميالد بين اســتقالل 2 و 4 و پايگاه مهر نبش ابوطالب 33 در 
نوبت صبح از ســاعت 7:45 تا 12:45 و 14:30 تا 18:45فعال 
هســتند. در اين ايام پايگاه هاى امام رضا(ع) و اميد در دو نوبت 
صبح و عصر و ســاير پايگاه ها تنها در نوبت صبح آماده پذيرش 

داوطلبان اهداى خون هستند.
وى افزود: اين طرح كه از روز ســوم ارديبهشت ماه جارى آغاز 
شده است، تا پانزدهم ماه شعبان المعظم (دوازدهم ارديبهشت) 
اجرا مى شود و عالقه مندان به مشاركت در اين طرح، مى توانند 
با در دســت داشتن كارت ملى خود به پايگاه هاى اهداى خون 

سطح استان مراجعه كنند.

مديركل كار:
 94 هزار دانش آموخته در خراسان 

شمالى بيكار هستند
بجنورد: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان شمالى 
گفت: 94 هزار دانش آموخته بيكار در خراســان شمالى وجود 
دارد. حســن نورى با اعالم اين خبر در يك نشست مطبوعاتى، 
افزود: نرخ بيكارى در بين دانش آموختگان خراســان شمالى 

نسبت به ميانگين كشورى كمتر است.
به گفته وى نرخ بيكارى در دانش آموختگان استان 15/6 درصد 

و در ميانگين كشورى 20 است.
وى با بيان اينكه ســال گذشــته 200 ميليارد ريال تسهيالت 
براى مشاغل خانگى در استان تخصيص يافت، افزود: 50 درصد 
اين اعتبار محقق شده و 1700 نفر در حوزه مشاغل خانگى به 

صورت مستقل و پشتيبان مشغول به كار شدند.
وى خاطرنشــان كرد: سال 95 جمعيت فعال استان 281 هزار 
و 708 نفر بود كه از اين تعداد 250 هزار و 241 نفر شــاغل و 
31 هزار و 461 نفر نيز بيكار بودند، اما اين شــاخص براى سال 

گذشته اعالم نشده است.

مديركل فرودگاه هاى استان پيگيرى مى كند
 حضور شركت هاى مختلف هواپيمايى 

در خراسان جنوبى
بيرجند: مديركل فرودگاه هاى خراسان جنوبى گفت: پروازهاى 
استان بيشتر اتكا بر ايران اير دارد و اين شركت برخى پروازها را 
لغو كرده و بايد به دنبال حضور شــركت هاى هواپيمايى ديگر 
باشيم.  هادى سالمى با اشــاره به وضعيت پروازهاى خراسان 
جنوبى اظهار داشت: از ابتداى امسال يك پرواز به دليل كاهش 

ديد افق لغو شده است و سال گذشته نيز يك پرواز لغو شد.
وى افزود: تعداد پروازهاى لغو شده به ندرت بوده است و از طرفى 
زيرساخت هايى ايجاد كرديم كه ايستگاه خلبان را با توجه به ديد 

افقى حمايت مى كند.
مديركل فرودگاه هاى خراسان جنوبى بيان كرد: در حال حاضر 
در هفته 36 پرواز رفت و برگشت تهران ، مشهد و عتبات انجام 
مى شود. ســالمى با اشاره به اينكه در سال 92 تنها 9 پرواز در 
استان انجام مى شد، گفت: امسال تعدادى از پروازها در فروردين، 
ارديبهشت و خرداد به دليل كمبود ناوگان و چك ساالنه توسط 

شركت هواپيمايى ايران اير لغو شده است.
وى افزود: در مابقى شهرهاى كشور هم ايران اير لغو پرواز داشته 
و چون در استان خراسان جنوبى بيشتر اتكاى پروازها بر ايران اير 
اســت و تعداد پروازهاى ماهان كمتر است اين لغو و يا باطلى 
پروازها بيشــتر ديده مى شــود. مديركل فرودگاه هاى خراسان 
جنوبى بيان كرد: براى جلوگيرى از لغو يا باطلى پروازها راهكار 
بلند مدت اين اســت اير الين هاى ديگر هم در استان پيگيرى 

شود تا تأثيرپذيرى لغو شركت سبب باطل شدن پروازها نشود.
سالمى اظهار داشــت: شركت هاى هواپيمايى با كمبود ناوگان 
هوايى روبه رو هستند و اين عامل سبب شده تا با احتياط عمل 
كرده و مســيرهايى را كه با كمبود مســافر روبه رو هستند، از 

برنامه خارج سازند.

  ساخت 11 دارالقرآن از اعتبارات سفر 
رهبرى به خراسان شمالى

تسنيم: معــاون پرورشى آموزش و پرورش خراسان شمالى 
از افتتــاح 11 دارالقرآن از محل اعتبارات ســفر رهبرى به 
اســتان خبر داد.  على شورزاده در افتتاحيه سى  و ششمين 
دوره مسابقات قرآن و معارف دانش آموزان اظهار داشت: اين 
مسابقات در رشــته هاى قرآنى و معارفى هرسال در مراحل 

آموزشگاهى، شهرستانى، استانى و كشورى برگزار مى شود.
وى افــزود: دختران دانش آموز در رشــته هاى قرائت، حفظ، 
صحيفه سجاديه، نهج البالغه، تفســير، احكام و انشاى نماز 
و پســران در كنار اين رشــته ها در رشته هاى اذان و مداحى 
باهم رقابت مى كنند. على شورزاده گفت: بيش از 1100 نفر از 
دانش آموزان استان در اين مسابقات با يكديگر رقابت خواهند 
كرد. منتخبان كشــورى به تهران و منتخبان شهرستانى به 

مشهد اعزام مى شوند.

رئيس خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوى:
 دولت در حل مشكالت جامعه صنعتى 

ناتوان است
ايسنا: رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى 
گفت: در حال حاضر خود دولت يكى از بزرگ ترين بدهكاران 
به نظام بانكى است. حسن حسينى در نشست تخصصى تأثير 
چالش هاى فضاى كسب و كار در حوزه صنعت و دانشگاه كه 
با حضور على اكبر واليتى در دانشگاه بينالود برگزار شد، اظهار 
داشت: اشتغال توســط صنعت تأمين مى شود و با توجه به 
مشكالتى كه دراين مدت در بخش هاى مختلف شاهد بوديم و 
هنوز ادامه دارد تمامى فعاالن توقع دارند كه مشكل اشتغال در 
صنعت حل شود. وى ادامه داد: يكى از مشكالتى كه همواره با 
آن همراه هستيم، شامل مشكالتى مى شود كه دولت ها براى 
ما به وجود آوردند، در حال حاضر دولت ها حاضر به اين نبوده 
مسئوليت اين مشكالتى را كه براى صنعت به وجود آوردند، 

پذيرا باشند.
وى گفت: 6000 واحد صنعتى در خراسان رضوى داريم و با 
توجه به اينكه صنايع ما در اســتان عمدتاً كوچك و متوسط 
هســتند، ميانگين اشــتغال در هريك از واحدهاى صنعتى 
حدودا 32 نفر اســت. رئيس خانــه صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوى تأكيد كرد: صادرات استان در سال گذشته 
يك ميليارد و 570 ميليون دالر بوده كه نســبت به سال 95 
رشد 15 درصدى داشته و بيشترين اقالم صادراتى استان ما 
نيز زعفران، صنايع غذايى و معدنى بوده است. حسينى اضافه 
كرد: مشكالت جامعه صنعتى امكان ندارد كه حل شود يعنى 
دولت آن قدر حجيم و ناتوان شده كه نمى تواند در اين زمينه 
اقدامى انجام دهد، زيرا ديگر درآمدى ندارد و در حال حاضر 

خود دولت يكى از بزرگ ترين بدهكاران به نظام بانكى است.

به دليل خشكسالى
 كوچ بهاره عشاير خراسان جنوبى

 با تأخير آغاز شد

بيرجند: مديركل امور عشايرى خراسان جنوبى از آغاز كوچ 
بهاره عشاير استان خبر داد و گفت: كوچ عشاير به مراتعى كه 
علوفه بيشترى دارد، انجام مى شود.  غالمرضا قوسى تصريح 
كرد: عشــاير در شهرستان هاى مختلف با توجه به نوع مراتع 
و وضعيــت آب و هوايى هر منطقه كوچ بهــاره خود را آغاز 
مى كنند كه هر ســاله از اواخر اســفند انجام مى شود، اما در 
خراسان جنوبى به دليل خشكسالى و فقر مراتع امسال كوچ 
عشاير استان با يك ماه تأخير در حال حاضر آغاز شده است.

قوسى با بيان اينكه 80 درصد از عشاير در نواحى مرزى استان 
هستند، اظهار كرد: كوچ عشاير در شهرستان هاى هم مرز با 

خراسان رضوى، به خارج از استان نيز انجام مى شود.
وى يكى از مزيت هاى جامعه عشايرى را مشاركت تمام افراد 
در كارها دانســت و افزود: جامعه عشايرى كمترين هزينه را 
براى دولت و نظام دارد، اما بيشترين ثمره و درآمد نيز حاصل 

مى كند.
مديركل امور عشايرى خراسان جنوبى با تأكيد بر اينكه تمام 
زندگى عشاير به دام وابسته است، عنوان داشت: خشكسالى 
ســبب فقر مراتــع و كاهش علوفه مرتع شــده و در نتيجه 

نگهدارى دام مشكل و جمعيت دام كاهش پيدا كرده است.
قوسى تصريح كرد: عشاير سيستان و بلوچستان نيز كه همه 
ســاله براى تأمين علوفه دام هاى خود به مناطقى از نهبندان 
و سربيشــه كوچ مى كردند، امســال به دليل فقر مراتع كوچ 
اين عشــاير به خراســان جنوبى انجام نمى شود. وى با بيان 
اينكه عشــاير اســتان 34 درصد دام سبك استان را پرورش 
مى دهند، گفت: بيش از يك ميليون و 200 رأس دام مربوط 
به عشاير استان است. مديركل امور عشايرى خراسان جنوبى 
همچنين به توليدات عشاير استان در سال گذشته اشاره كرد 
و گفت: عشاير اين استان در ســال گذشته 15 هزار و 800 
تن فرآورده هاى دامى توليد كردند. وى اظهار كرد: اين ميزان 
فرآورده دامى كه توسط عشاير استان توليد شده شامل 6500 
تن گوشت قرمز، 9000 تن شير و 35 تن كرك، مو و پشم به 

ارزش 357 ميليارد تومان بود.

4
شنبه  8 ارديبهشت 1397 

11 شعبان 1439 28 آوريل 2018   
سال سى و يكم   شماره 8672 

 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

فارس: مديركل حج و زيارت خراسان جنوبى 
از افزايش بيش از دو برابرى تعداد زائران حج 
تمتع در خراسان جنوبى در سال جارى نسبت 

به سال گذشته خبر داد. 
ابوالفضل نوفرســتى اظهار داشت: در مراسم 
حــج تمتــع ســال جــارى، 2635 نفر از 
خراســان جنوبى به ســرزمين وحى مشرف 

مى شوند.
وى افــزود: اعزام افراد در قالــب 19 كاروان 
كه دو كاروان اهل سنت و 17 كاروان شيعه 
هستند، خواهد بود، گفت: پرواز يك كاروان از 
مشهد، يك كاروان از زاهدان و بقيه پروازها از 

بيرجند خواهد بود.
و عمده آن ها تأييديه هاى پزشــكى را نيز از اين افــراد مراحل پزشــكى را طى كرده اند مدير كل حج و زيارت خراسان جنوبى افزود: 

پزشكان كاروان ها دريافت كرده اند.
نوفرستى با اشاره به شروع جلسات آموزشى 
و لزوم برگزارى 9 جلســه آموزشى براى هر 
كاروان، گفــت: همايش هايى براى زائرين در 
نظر گرفته شــده و بايدها و نبايدهاى سفر، 
جغرافياى ســفر، آداب و اسرار حج، مناسك 
حج، بهداشت، سالمت و امنيت در سفر براى 
زائرين تبيين مى شود تا آمادگى كامل براى 

سفر وجود داشته باشد.
وى با بيان اينكه تعــداد افرادى كه تا تاريخ 
30 دى ماه ســال 85 و ماقبــل از اين تاريخ 
ثبت نام داشــته اند، امســال به سرزمين نور 
مشرف مى شوند، گفت: تعداد پروازها به علت 

مشخص نبودن نوع هواپيما مشخص نيست.

افزايش بيش از دو برابرى زائران حج تمتع در خراسان جنوبى

سايه سنگين سرطان بر بساط تفريح جوانان

عمرى كه به پاى قليان دود مى شود!

 سمانه محمدزاده ثانى  بيش ترين نقش در 
زمينه  پيشــگيرى از ابتال به بيمارى ها را خود 
انســان دارد و هيچ انسانى نمى تواند به اندازه 
خودش در مصرف نكردن ســيگار، الكل، رفع 
آلودگى هوا، كاهش اســترس و تغذيه  ســالم 
نقش مؤثرى داشته باشــد.به گفته پزشكان 
و متخصصان، مصرف قليان مانند ســاير مواد 
دخانى عامل اصلى بروز انواع سرطان ها مانند 
ريه، لب و دهان، حنجره، مثانه، مرى و معده، 
لوزالمعــده، كبــد، روده بــزرگ و زخم  هاى 

گوارشى است.
از ســوى ديگر، به دليل نيكوتين موجود در 
توتــون، قليان اعتيادآور اســت. عالوه بر اين، 
توتــون قليان حاوى ميكروب و قارچ اســت؛ 
چرا كــه برخالف تصور عمومــى، آب قليان 
نمى توانــد مواد ُمضر و ســمى را از بين ببرد 
و اين مواد ســمى از جمله نيكوتين، به علت 
دم  هاى عميقــى كه براى جذب دود به قليان 
 زده مى شــود، آسيب  هاى جدى به ريه ها وارد 
مى كند.همچنين توتون استفاده شده در قليان 
عالوه بر داشتن مضرات مشابه با توتون موجود 
در سيگار، به دليل مواد افزودنى و اسانس كه 
براى طعم دار شــدن به آن اضافه مى شــود، 
مى تواند عوارض بيشترى به همراه داشته باشد.
هر ســال ســازمان جهانى بهداشت براساس 
معضالت و مشكالت جهان يك شعار به صورت 
نماديــن اعالم و برنامه هاى كوتاه مدت و بلند 
مدت در ايــن زمينه طراحى و اجرا مى كند و 
سال 1397«پوشش همگانى، براى همه و هر 

كجا» به عنوان شعار سال انتخاب شده است.
در اين گــزارش با تعدادى از شــهروندان در 

خصوص علل گرايش جوانان 
به مصرف قليان گفت و گويى 

انجام داده ايم.

 اولويت نظارت 
خانواده ها بر فرزندان 

يكى از شهروندان بجنوردى 
مى گويد: متأســفانه امروزه 
مصرف قليان در بين جوانان 
و نوجوانان بــه يك تفريح 

تبديل شده است.
اظهــار  يوســف صادقــى 
مــى دارد: همه ما در مرحله 
را  اجرايى  اول، دستگاه هاى 
مقصر اين معضل مى دانيم، 
درست است كه دستگاه هاى 

اجرايى بايد اين معضل را آسيب شناسى كنند 
ولى نقش و نظــارت خانواده ها بر فرزندان در 
اولويت قرار دارد ولى متأسفانه بارها مشاهده 
كرده ايم كــه خانواده ها نيز پا به پاى فرزندان 
قليان مصرف مى كنند. وى مى گويد: برخى  از 
اين افراد با آگاهى نداشتن از زيان هاى استفاده 
از قليــان و عوارض آن بر بدن انســان، از اين 
قليان ها استفاده مى كنند كه الزم است براى 
آشنايى خانواده ها از اين مواد خطرناك، اطالع 

رسانى  كافى انجام شود.

 قليان در دست كودكان
يكى ديگر از شهروندان نيز مى گويد: استفاده 
از قليان كه طى سال هاى اخير در ميان اقشار 
و گروه هاى سنى مختلف رواج بسيارى داشته 

بســيارى،  مضرات  اســت، 
حتى بيشتر از سيگار دارد و 
خانواده ها نيز ديد بدى نسبت 
به قليان ندارند و مصرف آن 
را به عنوان رفتارى ناپســند 

نپذيرفته اند.
مرتضــى بهمــن مى افزايد: 
بارها مشاهده شده كه برخى 
خانواده ها لوله قليــان را به 
دست كودكان خود مى دهند 
و با افتخار مى خندند و عكس 
مى گيرند و در فضاى مجازى 
منتشــر مى كننــد. اين كار 
تشويقى  مى تواند  خانواده ها 
بزرگ براى كودكان خود به 
سمت اســتعمال دخانيات و 

كارهاى خالف باشد.
وى مى افزايد: برخــى از جوانان علت مصرف 
قليان را معضل بيكارى عنوان مى كنند كه به 
نظر بنده بيكارى شايد نقش داشته باشد ولى 
دليل بر اين نمى شود كه خود را توجيه كنند 
زيرا براى ســرگرمى تفريحات سالمى مانند 

ورزش و... نيز وجود دارد.
 وى مى افزايــد: جوانان بايــد بدانند كه دود 
حاصل از مصرف قليان تركيبى از مواد دخانى 
و مواد ســوختى اســت، كه خطر جدى براى 

اطرافيان دارد.
اين شهروند بجنوردى مى گويد: خوشبختانه در 
سفره خانه ها و قهوه خانه هاى اين شهر قليان 
كشيدن ممنوع است، ولى در پارك ها و بيرون 
شــهر ديده مى شود كه برخى از جوانان حتى 

خانم ها خيلــى عادى و طبيعى قليان مصرف 
مى كنند.

 مصرف اشتراكى قليان؛ افزايش احتمال 
ابتال به سل

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى خراسان 
شمالى نيز در خصوص مصرف قليان در بين 
جوانان مى گويد: متأســفانه امروزه اعتياد به 
قليان در بين نوجوانان و جوانان شــيوع پيدا 
كرده كه علت آن نيز آگاهى نداشتن مصرف 

كننده از مضرات آن است.
دكتر سيد احمد هاشمى اظهار مى دارد: مصرف 
اشــتراكى قليان نيز مى  تواند منجر به افزايش 

احتمال ابتال به سل، تبخال و هپاتيت  شود.
وى با بيان اينكه اســتعمال دخانيات تنها به 
معنى مصرف سيگار نيست و توتون و تنباكو، 
پيپ و مصرف قليان نيز دخانيات محســوب 
مى شوند، ادامه مى دهد: قليان مى تواند زمينه 

ساز مصرف ديگر مواد دخانى باشد.
وى مصرف هــر بار قليــان را معادل مصرف 
100 نخ سيگار براى انسان مى داند و مى گويد: 
مصرف قليان براى مردم بســيار مضر است و 
منجر به بروز بيمارى هايى از قبيل ســرطان، 

بيمارى تنفسى و... مى شود.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى خراسان 
شمالى در پاســخ به اين پرسش كه آيا قهوه 
خانه ها و ســفره خانه هاى شــهر مجوز براى 
اســتفاده از قليان را دارنــد يا خير؟ مى گويد: 
خوشبختانه در استان مجوز استفاده از قليان 
در هيچ كدام از ســفره خانه ها و قهوه خانه ها 

داده نشده و نخواهد شد.

 استاندار خراسان جنوبى:

آب مهم ترين معضل شرق كشور است

خبر

 بيرجند   اســتاندار خراسان جنوبى با بيان 
اينكه خراسان جنوبى در طبقه بندى وزارت 
كشــور به عنوان امن ترين اســتان كشــور 
شناخته شده اســت، اظهار كرد: مهم ترين 

معضل شرق كشور مسئله آب است.
محمد مهدى مروج الشريعه ديروز در ديدار با 
خبرنگاران گفت: با توجه به شرايطى كه در 
توزيع جمعيت استان داريم، توجه مسئوالن 
كشــورى براى نگهداشت جمعيت در شرق 
كشور الزم است و بايد در اين خصوص چاره 

انديشى كرد.
وى افــزود: در شــرق كشــور، از چابهار تا 
وى تأكيد كرد: براى بقــاى اين جمعيت و توجه دولت ومجلس را به خود جلب مى كند.سرخس، ثروت قابل توجهى نهفته است كه 

پيشــگيرى از مهاجرت هاى نامناســب كه 
برهم زننده تعادل اكولوژيك منطقه و محيط 
زيست اســت بايد به يك مسئله مهم توجه 

كرد و آن بحث آب است.
وى با بيان اينكه مهاجرت بزرگ ترين خطر 
جمعيتى شرق كشور است، اظهار كرد: يكى 
از علت هاى ضخيم شــدن حاشيه مشهد و 

حاشيه نشينى شهر بيرجند، مهاجرت است.
اســتاندار خراســان جنوبى با بيان اينكه از 
مسئوالن تقاضا مى كنيم كه براى انتقال آب 
و تأمين آب استان كمك كنند، افزود: انتقال 
آب از درياى عمان سهل ترين راه تأمين آب 

استان است.

به دليل وجود نيكوتين 
در توتون، قليان 
اعتيادآور است؛ 

همچنين توتون قليان 
حاوى ميكروب و قارچ 

است و وجود آب 
نمى تواند مواد ُمضر و 

سمى آن را از بين ببرد

بــرش
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