
پيگيرى براى بازگرداندن سرباز وطن ادامه دارد نخاله هاى ساختمانى در اهواز سرگردانند
بازخوانى خاطره تلخ اسارت مرزبان ايرانى قدس گزارش مى دهد

قدس  يــك ســال پيش در غــروب 6 
ارديبهشت 96، مرزبانان هنگ مرزى ميرجاوه 
در منطقه «چاهندو» با تروريست هاى مسلح 
درگير شدند كه در اين حادثه تروريستى 9 
نفر از مرزبانان شهيد، دو نفر زخمى و سعيد 
براتى يكى از سربازان هنگ مرزى ميرجاوه به 

اسارت گرفته شد...

قدس شايد به دليل احساس نكردن بوى 
ناخوشايند يا تأثير كمترش بر شمايل شهر 
نخاله ها را به حساب نمى آوريم، اما اين ذرات 
خطرناك تــر از آنند كه بــه كل بى خيالش 
شــويم.  نخاله ها بقاياى مصالح تعميرات يا 
ساخت و ساز ساختمان ها هستند كه بى سرو 
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 «ويالسازى»، فاجعه اى كه 
كشاورزى را مى بلعد

ايرنــا   پديده زمين خوارى و تصــرف غيرقانونى 
زمين هــاى كشــاورزى و تبديل آن ها بــه ويالهاى 
بدقواره در شهرستان ساوجبالغ كه يكى از قطب هاى 
كشاورزى البرز محسوب مى شود، امروز معضلى است 
كه مســئوالن شهرستان تالش مى كنند با جديت از 

آن جلوگيرى كنند.
هرگونه تغيير كاربرى بدون اخذ مجوز از جهادكشاورزى 
به منظور حفاظت و صيانت از اراضى كشــاورزى جرم 
محسوب مى شــود و طبق قانون با تغيير كاربرى هاى 
غيرمجاز اراضى زراعى و باغى برخورد صورت مى گيرد. 
شهرستان ساوجبالغ به سبب دارا بودن چشمه سارهاى 
فراوان، طبيعت زيبا و روســتاهاى چشــمنواز همواره 

محلى براى گذران اوقاتى خوش بوده است. 
روستاهاى خوش آب و هواى اين شهرستان كه هدف 
بسيارى از گردشگران و بومگردان است، در زمان هاى 
مختلف مورد توجه مردم استان البرز و تهران بوده است 
و همين مشــخصات سبب شده عده اى به فكر تصرف 
غيرقانونى اراضى در اين شهرستان بيفتند و نسبت به 
تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى و تبديل آن ها به ويال 

اقدام كنند. 
تصرف غيرقانونى اراضى كشــاورزى و در برخى موارد 
تبديل آن به ويال عالوه بر اينكه باعث تخريب كشاورزى 
منطقه شــده، حفر چاه هاى متعدد و ايجاد استخر در 
ويالها و مصرف بى رويه آب كم آبى شديد را نيز براى 

مردم اين شهرستان به ارمغان آورده است. 
فرماندار ســاوجبالغ با اشاره به تداوم اين معضل در 
شهرستان، خواســتار برخورد جدى تر دستگاه هاى 
ذى ربط با مقوله ســاخت و ساز غيرمجاز در شهرها 
و روستاها شــد و گفت: تبديل باغ ها به ويال بحران 
بزرگى است كه صدمه جبران ناپذيرى به منابع آب 
و ثروت ملى وارد كرده اســت.  ابوالقاســم پاليزگير 
خاطرنشــان كرد: پديده شــوم وناميمون ســاخت 
وســازها يكى از معضالت مهم اين شهرستان است 
زيرا در ســايه ساخت و ســاز غيرمجاز پديده شوم 
مهاجرت هاى بى رويه و در پى آن مشكالت فزاينده 
اجتماعى، سياسى، فرهنگى و... در هر جامعه شكل 

مى گيرد. 
وى گفت: تمامى دســتگاه هاى ذى ربط شهردارى ها، 
دهيارى ها، جهــاد و... بايد با قاطعيت كامل و تعامل 
با دســتگاه قضائى از هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز 
در سطح شهرها، روستاها، حوزه هاى استحفاظى، حريم 
و بســتر رودخانه ها، اراضى ملى و دولتى، حريم راه ها 

جلوگيرى كنند.

 «ركن آباد» 
رنجور از نبود مدرسه 

تسنيم  روستاى ركن آباد شهرستان داراب در استان 
فارس تنها يك مدرســه ابتدايــى دارد و دانش آموزان 
براى ادامه تحصيل مجبور به رفتن به بخش جنت شهر 
هستند و هر روز بايد مسيرى چهار تا پنج كيلومترى 

را طى كنند. 
روســتاى ركن آباد تنها يك مدرســه ابتدايــى دارد و 
دانش آموزان براى ادامه تحصيل مجبور به رفتن به بخش 
جنت شهر هســتند و از آنجا كه خانواده هاى آنان توان 
تهيه ســرويس را ندارند، دانش آموزان بايد مسير چهار 
تا پنج كيلومترى روســتا تا جنت شهر را با ماشين هاى 
عبــورى طى كنند. همچنين ســانحه تصادف يكى از 
مشكالت پيش روى دانش آموزان ركن آبادى است كه 

ساالنه يكى دو دانش آموز را دچار حادثه مى كند.
400 دانش آموز در مقطع ابتدايى در اين روستا مشغول 
به تحصيل هســتند و چون اين مدرســه در پوشش 
مدارس عشــايرى قرار دارد بــراى اضافه كردن مقطع 
راهنمايى (متوســطه اول) ابتدا بايد مدرسه اين روستا 

از پوشش عشايرى خارج شود. 
عابدى راهكار اين مســئله را اين مى داند كه مدرسه از 
حالت عشايرى خارج شود و به صورت روستايى درآيد. 
موضوعى كه روح اهللا فيروزى، رئيس آموزش و پرورش 
داراب آن را به مركز اســتان مرتبط مى داند و تنها به 
ذكر اين مطلب مى پردازد كه براى اين موضوع پيگيرى 

شده است. 
على عســگر نجفى، مدير آموزش و پرورش عشايرى 
استان فارس از استقرار دو مدرسه شبانه روزى دخترانه 
و پسرانه در شهر داراب به فاصله 10 كيلومترى روستا 
ســخن مى گويد كه امكان تحصيل براى دانش آموزان 

عشايرى را فراهم كرده است. 
در اين ميان موضوعى كه برخى از اهالى روســتا به آن 
اشاره مى كنند اين است كه به دليل بضاعت كم مالى 
بسيارى از اهالى نمى توانند هزينه مدرسه شبانه روزى 

را بپردازند. 
نجفى درخصوص تمايل نداشــتن مردم روســتا براى 
فرستادن فرزندانشان به مدرســه شبانه روزى و ديگر 
مشــكالت موجود، از كلنگ زنى يك مدرسه در كنار 
مدرسه ابتدايى كنونى سخن مى گويد كه توسط خيران 

انجام مى شود. 
به گفته مدير آموزش و پرورش عشايرى استان فارس 
با وعده همكارى نوسازى مدارس و نيك انديشى خيران 
اميد است كه اين مدرسه تكميل شود و با گرفتن مجوز 
مدرسه راهنمايى بتوان مشكل رفت وآمد دانش آموزان 

روستاى ركن آباد را حل كرد.
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ميگوى ايرانى در بازار هاى خارجى جوالن مى دهد
ياران آيت اهللا مهمان نواز 

در گفت و گو با قدس:
تواضع و مردمى بودن 

از ويژگى هاى 
آيت اهللا مهمان نواز بود
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فروش محصوالت آبزى دغدغه جدى پرورش دهندگان 

.......صفحه 2

مديران خاطى 
بايد استعفا دهند

قدس يكى از فرماندهان دوران دفاع مقدس مى گويد: به ياد 
دارم اوايل انقالب بود كه جلســه اى در بجنورد با حضور حاج 
آقا مهمان نواز برگزار شــد كه در آن جلسه آموزش و پرورش 

مى خواست زمينى را از شخصى ...

محالت همه ساله ميزبان جشنى 
با قدمت 2000 سال است

«بيل گردانى» 
آيين شكرگزارى 

پهلوانان ايرانى 
قدس  آيين بيل گردانى به عنوان نمادى از تالش و 
همدلى همه ساله در آستانه فصل آبيارى مزارع با حضور 
گروه هاى مختلف مردم در شهر تاريخى «نيمور» واقع در 
نزديكى محالت در استان مركزى برگزار مى شود. اين 
آيين با قدمت حدود 2000 ساله به عنوان نمادى براى 
تشــكر الهه آب بوده و ريشه در فرهنگ آب و آبيارى و 
نمادى براى نشان دادن زور و پهلوانى به دشمنان بوده  و 
به اعتقاد مردم منطقه نيمور اين بازى آيينى، به بركت 
و زيادى آب كمك مى كند. براى حفظ اين رسم معنوى 
هر سال در مواقعى كه مسير جوى هاى آب توسط گل 
و الى و يا رشد گياهان و علف هاى هرز در ماه اسفند و 
اوايل فصل بهار مسدود مى شده و آبرسانى به مزارع اين 

.......صفحه 3شهر به كندى انجام مى گرفته...
.......صفحه 4 

رئيس شوراى قضايى خراسان رضوى:

 رئيس شوراى قضايى خراســان رضوى تأكيد كرد: 
مديران خاطى بايد عذرخواهى كرده اســتعفا دهند.  
حجت االســالم والمســلمين مظفرى در مراســم تجليل از 
جانبــازان و ايثارگــران گفت: به دليل پايبنــد نبودن برخى 
مســئوالن به تعهدات شرعى و وظايف قانونى خود مجبور به 
ورود به برخى از عرصه ها هســتيم. رئيس كل دادگســترى 

خراسان رضوى گفت: افتخار مى كنيم كه ...

ياران آيت اهللا مهمان نواز در گفت و گو با قدس:

تواضع و مردمى بودن از ويژگى هاى آيت اهللا مهمان نواز بود
ســمانه محمدزاده ثانى  يكى از فرماندهان 
دوران دفــاع مقدس مى گويد: به يــاد دارم اوايل 
انقالب بود كه جلســه اى در بجنورد با حضور حاج 
آقا مهمان نواز برگزار شد كه در آن جلسه آموزش 
و پرورش مى خواســت زمينى را از شخصى بدون 
قيمــت روز بگيرد و وقتى كه حاج آقا از اين قضيه 
مطلع شد، با اين قضيه مخالفت كردند و فرمودند 
اين كار اشكال شرعى دارد؛ زيرا بچه ها مى خواهند 
آنجــا درس بخوانند. پس از اتمام جلســه رئيس 
آموزش و پرورش آن زمان با ناراحتى نزد من آمد و 
گفت: ببين حاج آقاتون طرف سرمايه دار را گرفت 
و من گفتم حاج آقا طرف حق است نه سرمايه دار.

ســرهنگ موســى زاده مى افزايد: مرحوم حاج آقا 
هميشــه مى فرمودند كه ما طرف حق هستيم و 
مقاومت خواهيم كرد و به صحبت هايى كه مردم به 
ناحق در مورد ايشان مى زدند، دفاع نمى كرد؛ حتى 
در پشت تريبون. ايشان مظلوم بودند و مظلومانه در 

اين شهر خدمت كردند.
وى ادامه مى دهــد: در آن زمان حاج آقا مرتب به 
جبهه مى آمد و از تمــام يگان هايى كه مربوط به 
بجنورد بــود مانند ارتش، سركشــى مى كردند و 
كمك هاى مردمى انجــام مى دادند. به ياد دارم در 
يكى از روز ها در لشكر 5 نصر كه گردان بجنورد بود، 
سركشى مى كردند و از رزمنده ها خبر مى گرفتند. 
على و مرحوم محمد پســران ايشان نيز در جبهه 
حضور داشتند كه ايشان نيز به جزيره مجنون كه 
فاصله خيلى كمى با دشــمن داشتيم آمدند من 
در آنجا به حاج آقا گفتم كه دو پســرتان كه اينجا 
هستند، شما چرا حاج خانوم را تنها گذاشتيد و به 
اين منطقه خطرناك آمده ايد كه ايشــان فرمودند: 
اشكالى ندارد هر كســى به جاى خود آمده است، 
بايد خبر رزمنده ها را بگيريم و شرايط آن ها را درك 
كنيــم حاج آقا در دفــاع از نظام و انقالب مرتب و 

محكم مى ايستادند.

 ساده زيستى زبانزد
نماينده ولى فقيه در خراســان شمالى نيز با بيان 
اينكــه يكى از يــاران ديرينه و باوفــاى انقالب از 
دنيا رفت، دين شناســى، تقوا و خودســازى را از 
ويژگى هاى آيــت اهللا مهمان نواز عنوان مى كند و 
مى گويد: اين عالم ربانى با وجود داشتن امكانات به 
دنيا بى رغبت بود و زهد و ساده زيستى شان زبان زد 

عام و خاص بود. 
حجت االسالم ابوالقاســم يعقوبى اظهار مى كند: 
بجنورد، حماسه هاى زيادى به خود ديده است كه 
حضور با شكوه اقشار مختلف در استقبال از رهبرى 

يكى از اين حماسه ها بود.
وى مى گويد: حضور مردم در آيين تشييع و تدفين 
پيكر آيت اهللا مهمان نواز، حماســه ديگرى بود كه 

نشان از قدرشناسى مردم دارد.
وى همچنين يكــى ديگر از مهم ترين ويژگى هاى 
آيت اهللا مهمان نواز را بصيرت سياسى ايشان عنوان 

مى كند. 
حجت االســالم ابوالقاســم يعقوبى با اشــاره به 
ويژگى هاى اخالقى آيت اهللا مهمان نواز، ايشان را 
مجاهدى با بصيرت، بــا فضيلت، متواضع، صادق، 

ايثارگر و گشاده رو توصيف مى كند. 
امام جمعه بجنورد نيز يكى از بارزترين ويژگى هاى 
اخالقى نماينده مردم خراسان شمالى در مجلس 
خبرگان رهبرى را خوش اخالقى ايشان مى داند و 
تصريح مى كند: آيت اهللا مهمان نواز هميشه با روى 
خوش و چهره اى گشاده به استقبال ميهمانان خود 
مى رفت و پناهگاهى امن براى مردم در اين استان 
بود.  حجت االسالم والمسلمين يعقوبى با اشاره به 
اينكه آيت اهللا مهمان نواز در اين منطقه از كشــور 
40 سال است كه محور وحدت و هدايت مردم بوده 
است، خاطرنشــان مى كند: مدافع سرسخت امام 
راحل بود و پيش از پيروزى انقالب نقش اثرگذارى 

در مبارزه با رژيم ستمشاهى داشت. 
وى مى گويد: پيش از پيروزى انقالب فعاليت هاى 
سياسى ايشان در حدى گسترده بوده است كه بارها 
عالوه بر تهديد جانى، به خانه وى حمله برده و حتى 
كتاب ها و قرآن هاى خانه شان را به آتش كشيدند. 
وى تصريــح مى كند: پس از پيــروزى انقالب نيز 
آيت اهللا مهمان نــواز نقش تأثيرگذارى در هدايت 
مردم داشتند و در زمان هشت سال دفاع مقدس با 
حضور در جبهه ها در كنار رزمنده ها، روحيه بخشى 
و معنويت خاصى به جبهه هاى نبرد حق عليه باطل 

داشتند. 
نماينده ولى فقيه در خراســان شمالى مى افزايد: 
جوانــان از روحيه مبارزه و اســتقامت در هدف و 
خداباورى ايشان درس بگيرند و سال ها ياد و خاطره 

ايشان در اين استان زنده و جاويدان است. 
حجت االسالم والمسلمين يعقوبى با بيان اينكه اگر 
اين علمداران و پرچــم داران انقالب نبودند، ايران 

اســالمى امروز در اوج اقتــدار و افتخار نبود، ادامه 
مى دهــد: آيت اهللا مهمان نواز بهترين ســال هاى 
جوانى خــود را وقف انقالب كردند و اميد اســت 
خداوند اجر ايشان را داده و با شهدا محشور نمايد. 

 داراى غيرت دينى و انقالبى 
نماينده مردم خراسان رضوى در مجلس خبرگان 
رهبرى نيز همچنين در خصوص شخصيت آيت اهللا 
مهمان نواز مى گويد: اين شخص ازجمله روحانيون 
و علماى اصيل و انقالبى بود كه نفس وى در شهر 

بجنورد مايه خيروبركت بود.
حسينى خراســانى بابيان مطلبى از سوى آيت اهللا 
جنتى درباره شــخصيت آيت اهللا مهمان نواز اظهار 
مــى دارد: رئيس مجلس خبــرگان رهبرى آقاى 
مهمان نواز را روحانى شريفى مى دانست كه پاكيزه 
زندگى كرده اســت و واقعــاً اين فرد عالم با عمل، 
مردمى و صادقى بود كه رهبر انقالب بر آن صحه 
گذاشتند. وى آيت اهللا مهمان نواز را روحانى داراى 
غيرت دينى و انقالبى دانســت كــه در آزمون ها 
امتحــان خود را پس داد و هيــچ گاه اهل معامله و 

تعارف نبود و بر نظر خود قاطع بود.

 پشتوانه فرهنگى
رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان 
شمالى نيز مى گويد: آيت اهللا حبيب اهللا مهمان نواز 

پشتوانه عظيم فرهنگى اين استان بود. 
حجت االســالم ســاالرى ضمن عرض تسليت به 
مردم اين اســتان براى درگذشت آيت اهللا مهمان 
نواز مى افزايد: اين عالم وارســته به عنوان نماينده 
مردم خراسان شمالى در مجلس خبرگان رهبرى 
و همچنين ســال ها به عنوان امام جمعه بجنورد 

فعاليت داشتند. 
وى با اشــاره به اينكه آيت اهللا مهمان نواز پيش از 

پيروزى انقالب اســالمى نيز در اين استان نقش 
پررنگ و برجســته اى را داشــتند، ادامه مى دهد: 
ايشــان در مديريت انقالب بــراى پيروزى انقالب 
اسالمى در خراسان شــمالى نقش برجسته اى را 
داشته و به خوبى توانستند در آن زمان جريانات را 

مديريت و تصميم گيرى كنند. 
ســاالرى اظهار مى دارد: پس از پيــروزى انقالب 
اسالمى نيز اين عالم وارسته در تمامى برنامه هاى 
فرهنگى و سياسى حضورى پرشور داشته و فعاليت 

ايشان حتى تا چندى پيش ادامه داشت.

 حامى واليت
مدير حوزه علميه امام خمينــى (ره) بجنورد نيز 
مى گويد: يكى از مسائلى كه مطرح است مربوط به 
زمان رياست جمهورى رهبر انقالب و سفر ايشان 
به بجنورد اســت، كه در آن زمان مرحوم حاج آقا 
مهمان نواز در سفر عمره بودند و در بجنورد حضور 
نداشــتند كه پس از سخنرانى رهبر معظم انقالب 
در فرماندارى صحبت از حاج آقا مهمان نواز شــد 
كه رهبرى فرمودند، حاج آقا مهمان نواز از معدود 
افــرادى بودند كه در حوزه علميه معتقد به مبارزه 

بودند.
حجت االسالم نجفى زاده مى افزايد: ايشان در حوزه 
علميه خراســان بزرگ از جايگاه علمى بســيارى 

برخوردار بودند.
وى مى گويد: يكى از ويژگى هاى حاج آقا حمايت 
از واليت بود كه تا آخر عمر آن را وظيفه و تكليف 
خود مى دانستند و هميشه از واليت دفاع مى كردند. 
وى مى افزايد: تواضع ايشــان نيــز از ديگر ويژگى 
هايشان بود كه به ياد دارم زمانى كه براى خبرگان 
رهبرى مى خواســتند نامزد شوند، البته آن هم به 
درخواست ديگران فرمودند: ببين مملكت ما چگونه 
است به من طلبه ضعيف مى گويند براى خبرگان 

رهبرى نامزد شوم. 
وى خواندن نماز شــب را يكى ديگر از ويژگى هاى 
حاج آقا مهمان نواز عنوان مى كند و مى گويد: من 
چند بارى توفيق اين را داشتم كه با حاج آقا همسفر 
باشم كه در طول سفر يكى دو ساعت پيش از اذان 
صبح حاج آقا از خواب بيدار مى شــدند و تا طلوع 
آفتاب نماز و قرآن مى خواند و پس از نماز و قرآن، 
اخبار را از راديو دنبال مى كردند ايشــان خستگى 

ناپذير بودند.
آيــت اهللا مهمان نواز خودشــان در جبهه ها حضور 
مى يافتنــد، مردمى بودند و همــواره جوانان را از 

رهنمودهاى خود بهره مند  مى كردند.
وى مى افزايد: ايشــان عالقه شديدى به اهل بيت 
داشــتند، به خاطر دارم در آن زمــان كه مرحوم 
محمد، پســر ايشان فوت كرده بودند، والدت يكى 
از ائمه بود، با اينكه هنوز مراسم چهلم پسر ايشان 
نرسيده بود، ولى حاج آقا تأكيد داشتند كه جشن 
والدت ائمه اطهار برگزارشــود و خودشــان نيز در 

مراسم شركت كردند.



  قيمت گذارى گندم واقعى نيست

 گرگان: استاندار گلستان با انتقاد از وزارت جهادكشاورزى در 
قيمت گذارى گندم، خواستار تجديد نظر در اين زمينه شد.

سيد مناف هاشمى در جلسه كارگروه خريد محصوالت زراعى 
استان گلستان، خواستار قيمت گذارى مجدد گندم توسط 
وزارت جهادكشاورزى شد و اظهار كرد: بايد هماهنگى هايى 
با استان هاى خوزستان و فارس كه بيشترين توليد گندم را 
دارند صورت گيــرد و نامه اى در جهت افزايش قيمت گندم 
به رئيس جمهور زده شــود تا اين نگرانى به دولت و سازمان 

برنامه اعالم شود.
وى افزود: مدتى است كه كشور با تورم روبه رو بوده و نمى توان 
آن را نديده گرفت، همان گونه كه دولت براى ارز ستاد تشكيل 

مى دهد، مى تواند براى گندم هم كمك كند.
اســتاندار گلســتان گفــت: وزارت جهــاد كشــاورزى در 

قيمت گذارى حق واقعى گندم را ادا نكرده است.
وى با بيان اينكه مراكز خريد گندم رابه سه دسته سبز، زرد 
و قرمز تقسيم خواهيم كرد، تصريح كرد: مراكز قرمز، مراكز 
متخلف و ممنوعه محسوب مى شــوند كه حتى در بدترين 

شرايط از آن استفاده نخواهيم كرد.

 مشكالت صادركنندگان 
در مرز مهران رفع شود

ايالم: استاندار ايالم با تأكيد بر رفع مشكالت صادركنندگان 
در مرز مهران گفت: رفع مشــكالت صادركنندگان از طرف 
ايران و پيگيرى و رايزنى براى رفع مشــكالت طرف عراقى، 
افزايــش امكانات رفاهى، حذف عــوارض محلى از صادرات، 
ساماندهى ورودى گمرك مهران از جمله مواردى هستند كه 
براى رفع مشكالت صادركنندگان در دستور كار قرار گرفته 
اســت و در سريعترين زمان ممكن نسبت به برطرف كردن 

آن ها اقدام خواهد شد.
قاسم سليمانى دشتكى در جلسه گفت و گوى بخش خصوصى 
و دولت با بيان اين مطلب افزود: حضور مديران ارشد استان 
و اتاق بازرگانى در اســتان واســط عراق براى رفع مشكالت 
صادركنندگان از مرز مهران بود و در اين راســتا تفاهم نامه 
بسيار خوبى منعقد شــد، ولى اين كافى نيست و بايد براى 
اجرايى شــدن مفاد آن كميته پيگيرى تشــكيل شــده و 

اقدام هاى الزم در اين خصوص انجام شود.
وى تصريح كرد: بايد حداكثر اســتفاده از اين تفاهم نامه با 
تشكيل كميته پيگيرى تفاهمنامه امضا شده با استاندار واسط 
عراق انجام شده و راهكارهاى اجرايى براى تمام بندهاى آن 

مشخص شود.

 تنكابن جزو شهرستان هاى 
چاق و سالمند محسوب مى شود

تنكابن: رئيس شــبكه بهداشت و درمان تنكابن با اشاره به 
پايين بودن ميزان زاد و ولد در جامعه گفت: اين شهرســتان 

جزو مناطق چاق و سالمند محسوب مى شود.
نيما نژاد مقدم نشســت خبرى به مناسبت هفته سالمت با 
بيان اينكه ميزان زاد و ولد در جامعه بسيار پايين است، اضافه 
كرد: اين ميزان در تنكابن 1.2 درصد بوده و تنكابن در زمره 

شهرستان هاى چاق و سالمند است.
رئيس شبكه بهداشت و درمان تنكابن بيان داشت: تنكابن به 
لحاظ پزشك متخصص در وضعيت خوبى قرار دارد، اما وضع 
موجود با توجه به سرانه جمعيت بايد به طور مستمر ارتقا يابد.
وى با بيان اينكه در رشته هاى ارتوپد و جراح مغز و اعصاب به 
پزشك متخصص نياز داريم تصريح كرد: در تنكابن 16 تخت 
«آى.ســى.يو» فعال بوده و سرانه درمان با ساخت بيمارستان 

205 تختخوابى در تنكابن به حد مطلوب مى رسد.
نژادمقدم ضمن گاليه از روند كند ســاخت بيمارستان فوق 
تخصصى تنكابن خاطرنشــان كــرد: من اين كنــدى را از
 كم كارى پيمانكار مى دانم زيرا پيمانكار ملى بايد بيشــتر از 
بودجه در نظر گرفتــه كار كرده و مطالباتش را در طول كار 

دريافت كند.

 دولت جديتى در احياى درياچه اروميه ندارد
فارس: نماينده مردم اروميه در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
درياچه اروميه يكى از چالش هاى اساسى منطقه و كشور است، 
اما دولت و به خصوص وزارتخانه هاى نيرو و جهاد كشاورزى در 

اين سال ها جديتى در امر احياى درياچه نداشته اند.
سيد هادى بهادرى با اشاره به ديدارهاى اخير خود با رئيس 
جمهــور و تعدادى از وزيران، اظهار داشــت: درياچه اروميه 
يكى از چالش هاى اساســى منطقه و كشور است كه دولت 
فعاليت هايــى در اين خصــوص صورت داده، امــا بايد اين 
فعاليت ها توســط وزارتخانه هاى نيرو و جهاد كشــاورزى به 
صورت جدى صورت پذيرد زيرا كه در اين ســال ها احساس 
مى شــود، جديتى در امر احياى درياچه اروميه به كار گرفته 
نشــده و براى همين با رئيس  جمهور صحبت هايى صورت 

پذيرفت.
وى ادامه داد: مردم آذربايجان نسبت به مسئله احياى درياچه 
اروميه با كسى تعارفى ندارند و در اين خصوص رئيس جمهور 
بايد به طور محكم و قاطعانه دستورات الزم را به وزراى مربوط 

صادر كند.

فروش محصوالت آبزى دغدغه جدى پرورش دهندگان 

ميگوى ايرانى در بازار هاى خارجى جوالن مى دهد 
��ر

قدس  ايران در صنعت پــرورش آبزيان از 
جمله ميگو ساالنه 35 هزار تن توليد دارد كه 
يكى از دغدغه هاى جديد توليد كنندگان در 
اين راستا و براى توسعه مزارع پرورش فروش 

محصوالت است.
متأسفانه سرانه ناچيز مصرف ميگو در كشور 
و از طرفى اعمال تحريم ها براى جلوگيرى از 
صادرات ميگوى ايران از جمله عوامل اصلى و 

سد راه فروش اين محصول است.
ميگوى پرورشى ايران بنا بر ادعاى كارشناسان 
شــيالت به عنوان يكى از معدود ميگوهاى با 
كيفيت دنيا معرفى شــده كه بدون باقيمانده 
آنتى بيوتيك ها، قارچ كش ها يا مواد دارويى و 
افزودنى هاى غذايى نگه دارنده است، اما با اين 
وجود بسيارى از توليد كنندگان دغدغه فروش 

اين محصول را با خود يدك مى كشند.
با وجود اينكه روسيه، عمان، قطر،امارات و دو 
كشور آســياى جنوب شرقى چين و ويتنام و 
همچنين كشورهاى آلمان، انگلستان، اسپانيا و 
فرانسه خريدار ميگوى ايران هستند، اما بنا به 
داليلى پرورش دهندگان ميگو دغدغه فروش 

محصوالت خود را دارند.

 صادرات نقطه اتكاى پرورش دهندگان 
رئيس اداره توســعه ميگو شيالت هرمزگان با 
بيان اينكه ميزان توليد ميگوى پرورشى كشور 
35 هزار تن است، بيان مى كند: براى افزايش 
مصرف ميگو در ايران راهى غير از تشويق مردم 
به مصرف اين آبزى با ارزش غذايى باال نداريم.

على اكبر مجاز با اشــاره بــه اين موضوع كه 
براساس اطالعات موجود سرانه مصرف ميگو 
در ايــران نزديك بــه 50 گرم اســت، ادامه 
مى دهد: اين رقم در مقايســه با مصرف سرانه 
خارج از كشــور كه 500 گرم مى رسد تفاوت 

قابل توجهــى دارد؛ بنابراين 
مشاهده مى شود كه در خارج 
كشور 10 برابر ايران مصرف 

سرانه بيشتر است.
وى بــا بيان ايــن موضوع 
اتكاى  اكنــون  هــم  كــه 
پرورش دهنــدگان تنها به 
يادآور  است،  ميگو  صادرات 
مى شود: اين در حالى است 
كه با هر بهانه اى از ســوى 
تحريم  بويژه  كنندگان  وارد 
ضربه ســختى بــه صنعت 
پرورش ميگــو وارد خواهد 

شد.

 سالم ترين ميگوى جهان 
رئيس اداره توســعه ميگو شيالت هرمزگان 
با بيان اينكه ميگوى پرورشــى و حتى صيد 
شــده از دريا در ايران به عنوان ســالم ترين 
و باكيفيت تريــن ميگــوى جهان شــناخته 
مى شــود، اظهار مى كند: بــا افزايش مصرف 
ميگو در داخل كشور اين دغدغه نيز برطرف و 
پرورش دهندگان بــا خيال راحت به فعاليت 
خود و دســتيابى به روش هاى نوين از جمله 
افزايش توليد در واحد سطح ادامه خواهند داد.

وى برگزارى جشــنواره هاى ملى، منطقه اى 
و حتى محلى ومحله اى طبــخ ميگو، تأكيد 
پزشكان متخصص تغذيه در خصوص سودمند 
بودن مصرف اين آبــزى و توزيع آن از طريق 
تعاون هــاى مصرف كارمنــدى و كارگرى را 
ازمهم ترين راه هاى افزايش سرانه مصرف ميگو 

عنوان مى كند.
مجاز يادآور مى شــود: با اجراى اين پيشنهاد 
و افزايش ســرانه مصــرف داخلــى نه تنها 

دغدغه  دهنــدگان  پرورش 
صادر نشدن محصوالت خود 
را ندارند؛ بلكه براى عرضه آن 
در داخل كشورنيز با مشكلى 

مواجه نخواهند شد.

 هرمزگان پيشتاز
 در توليد ميگو

در همين رابطه معاون آبزى 
پــرورى اداره كل شــيالت 
هرمزگان بــا بيان اينكه اين 
استان در دو سال پى در پى 
ركورد دار بيشــترين توليد 
ميگوى پرورشــى و همچنين توليد اين آبزى 
در واحد ســطح است، اظهار مى كند: با برنامه 
ريزى هاى صورت گرفته سطح زير كشت مزارع 
پرورش ميگو در اين اســتان با 1200 هكتار 

افزايش به 4800 هكتار رسيده است.
كريمى افزود: به دليل 2 دوره پرورش ميگو در 
سال توليد ميگو در اين استان از 15 هزار تن 

به بيش از 18 هزارتن رسيده است.
به گفته وى هرمزگان تنها استانى است كه ساالنه 
دو بار از اسفند تا تير و از تيرماه تا اواخرآذرماه كار 
پرورش و برداشــت ميگو و همچنين توليد الرو 

ميگو درآن انجام مى شود.
شــيالت  كل  اداره  پــرورى  آبــزى  معــاون 
هرمزگان اذعان مى كند: ميگوى مورد استفاده 
درسايت هاى پرورشى هرمزگان از نوع «وانامى» 
اســت كه از مهم ترين ويژگى هاى آن مى توان 
از ضريب رشــد و بازماندگى باال، مقاوم بودن به 
بيمارى ها و داشتن دوره رشد كوتاه مدت نام برد.

 ايجاد اشتغال
اســتقبال  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وى 

سرمايه گذاران ازفعاليت هاى آبزى پرورى در 
هرمزگان خاطرنشان مى كند: درحال واگذارى 
زمين هاى اســتعداد يابى شده منطقه كرگان 
ازتوابــع ميناب در قالب قطعه 20 هكتارى به 
متقاضيان بومى داراى مجــوز پرورش ميگو 

هستيم. 
وى ياد آور مى شود: عمليات همزمان شناسايى، 
نقشه بردارى و حتى واگذارى حدود 21 هزار 
هكتار زمين مستعد پرورش ميگو در شهرهاى 

ساحلى اين استان انجام شده است.
وى ابراز مى كند: ســطح مفيد اين زمين ها به 
15هزارهكتار مى رســد كه با در نظر گرفتن 
4800 هكتار مزرعه درحال بهره بردارى ميزان 
توليد ساالنه ميگوى اين استان تا پايان برنامه 
ششــم توســعه به بيش از70هزارتن افزايش 
مى يابد.  وى يادآور مى شــود: ازآنجايى كه با 
ايجــاد هر مزرعه 20هكتــارى پرورش ميگو 
براى 12 نفر به طور مستقيم شغل پويا ايجاد 
مى شود با واگذارى زمين هاى شناسايى شده و 
بهره بردارى ازسايت هاى جديد تاپايان برنامه 
ششم توسعه براى10هزارنفر از ساحل نشينان 

هرمزگانى شغل پايدار ايجاد مى شود.

خواص بى نظير 
درحالى شاهد كمترين سرانه مصرف ميگو در 
ايران هستيم كه اين آبزى داراى فوايد فراوانى 
شامل ضد فشار خون بودن، سرشار از سلنيوم 
(خاصيت ضد اكســيدانى دارد)، ضد آلزايمر، 
ضد كم خونى و منبع پروتئين و كلســترول 
خوب اســت. به گفته كارشناسان علم تغذيه، 
امگا 3 فراوانى كه در ميگو وجود دارد، موجب 
مى  شــود عادت به مصرف هفتگى آن از بروز 
آلزايمر و اختالل حواس در دوران ســالمندى 

جلوگيرى كند. 

   اهواز به جرگه مراكز درمان نابارورى پيوست

ايسنا: سرپرست مركز آموزشى درمانى امام خمينى(ره) اهواز 
گفت: درمان نابارورى و مشكالت نازايى در بيمارستان امام(ره) 
با تعرفه هاى دولتى انجام مى شــود و زوج هاى متقاضى درمان 
مى توانند جهت تشكيل پرونده و استفاده مناسب از خدمات به 

اين مركز مراجعه كنند.
ساســان موگهى اظهار كرد: زوج هايى كه تاكنون صاحب فرزند 
نشــده اند و قصد دارند براى درمان اقدام كنند، مى توانند پس 
از تشــكيل پرونده و آغاز روند درمان، از 85 درصد حمايت هاى 
دولتى در اين زمينه استفاده كنند و تنها 15 درصد از هزينه ها 
برعهده متقاضيان است. همچنين براى درمان نابارورى طرح هايى 
برنامه ريزى و در حال استفاده است كه طرح بركت (براى كمك 

به زوج هاى مناطق محروم) يكى از اين موارد است.
وى افزود: داشــتن سن زير 42 ســال يكى از شرايط الزم براى 

مراجعه به بخش درمان نابارورى بيمارستان است.
موگهى گفت: در 6 ماه گذشته نيز حدود 30 درصد از زوج هايى 
كــه در اين مركز تشــكيل پرونده داده اند، پروســه درمان را با 

موفقيت سپرى كردند.

   محدوديت ترافيكى آزادراه و محور 
قديم «رشت - قزوين»

رشت: رئيس پليس راه فرماندهى انتظامى استان گيالن گفت: 
به علــت اجراى عمليات كارگاه جاده اى در آزادراه و محور قديم 
«رشت - قزوين» محدوديت هاى ترافيكى از روز گذشته، آغاز شد 

و تا 10 خردادماه جارى اعمال مى شود.
سرهنگ حســين محمدپور با اعالم اين خبر افزود: در آزادراه 
«رشت - قزوين» حد فاصل پل شاهرود روزهاى يكشنبه، دوشنبه 
و سه شنبه از ساعت هشت صبح تا 19 و روزهاى چهارشنبه از 
ســاعت هشــت تا 12 غير از ايام تعطيل هر هفته و غير از ايام 
تعطيل رسمى و همچنين روزهاى قبل و بعد از تعطيالت چند 
روزه تــردد به صورت همزمان با اجراى عمليات با محدوديت و 

رعايت جوانب احتياط انجام مى گيرد.
وى گفت: اجراى عمليات تعويض درز انبساط پل امامزاده هاشم 
تا 10 ارديبهشت روزهاى يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 
هشت الى 19، روزهاى چهارشــنبه از ساعت هشت تا 12 هر 
هفته به غير از تعطيالت رســمى هم چنين روزهاى قبل و بعد 
از تعطيالت چند روزه، باند شمالى محور قديم «رشت - قزوين» 
در محدوده اجراى عمليات مســدود و تــردد از ميدان امامزاده 
هاشم(جنوب به شــمال) به سمت عوارضى آزادراه تا نخستين 

بازشو به سمت رشت انجام مى گيرد.

   پاى صنايع خودروسازى
 به زنجان باز مى شود

تسنيم: نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراى اسالمى 
صنعت خودرو را يكى از پاك ترين صنعت ها توصيف كرد و گفت: 
مى توان از ظرفيت زنجان اســتفاده كرد و چند خودروساز را به 

زنجان آورد.
فريدون احمدى اظهار داشــت: مذاكراتى با چند خودروساز از 

جمله شركت رنو براى مستقر شدن در زنجان شده است.
وى با بيان اينكه براى استقرار اين خودروسازان مى توان واحدهاى 
نيمه تعطيل را تغيير كاربرى داد، تصريح كرد: با كارخانه رنو و يك 

كارخانه خودروساز برقى مذاكراتى شده است.
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراى اسالمى صنعت 
خــودرو را يكــى از پاك ترين صنعت ها توصيف كــرد و افزود: 
مى توان از ظرفيت زنجان اســتفاده كرد و اين چند خودروساز 

را به زنجان آورد.
وى در ادامه به نوســانات ارز اشاره كرد و گفت: تغيير ارز قطعاً 
مى تواند در گرانى صنايع تأثيرگذار باشد و يك موضوع طبيعى 

است.
احمــدى افزود: وقتى ارز از 3800 تومان به 4200 تومان تغيير 

مى كند به طور يقين خريد مواد اوليه تغيير مى كند.

   تخصيص آب به يزد در حد شرب 
بالمانع است

مهر: نماينده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
تخصيص آب در حد شــرب براى يزد بالمانع است، اما مازاد بر 

آن ممنوعيت دارد.
حيدرعلى عابدى اظهــار كرد: اگر آب به يزد تخصيص ندهيم، 
قطعاً مردم اين استان دچار تنگنا مى شوند و با ميزان آبى كه به 
يزد اختصاص مى يابد، قنات ها پر آب مى شــود، اما انتقال آب از 

اصفهان به يزد تنها به منظور تأمين شرب آن ها بود.
وى ادامه داد: آنچه امروز بيشــترين آسيب را به بدنه زاينده رود 

وارد كرده است، نبود مديريت در حوضه آبريز زاينده رود است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى تصريح كرد: 
زاينده رود زمانى به وضعيت حاد رسيد كه مقرر بود در صورتى 
كه آب وارد تونل هاى آبرســانى شود، انتقال آب به يزد صورت 
گيرد در صورتى كه ما تونل آبرســانى نداشتيم، اما اين انتقال 
صــورت گرفت. عابدى گفــت: اگر انتقال آب بــه يزد از منبع 
مشــخصى صورت مى گيرد، هيچ اشكالى ندارد، اما اگر از سهم 
كشــاورزان و صنعت اين كار صورت مى گيرد، بايد حقابه آن ها 

را بپردازند. 
وى ادامه داد: مسائل زاينده رود پيچيده است و با نظر، ديدگاه و 

موضع گيرى نه تغيير مى كند نه حل مى شود.

��ر

قدس: يك ســال پيش در غروب 6 ارديبهشت 96، مرزبانان هنگ مرزى ميرجاوه در 
منطقه «چاهندو» با تروريست هاى مسلح درگير شدند كه در اين حادثه تروريستى 9 
نفر از مرزبانان شهيد، دو نفر زخمى و سعيد براتى يكى از سربازان هنگ مرزى ميرجاوه 

به اسارت گرفته شد.
ستوان ســوم على پودينه، ستوان سوم محســن دايى زاده و ستوان سوم حميدرضا 
جهانتيغ، 6 سرباز وظيفه به نام هاى حجت كاظمى، صادق خدادادى، اميرمحمد مكارى، 
مهدى امينى، حسين طاهريان و معين بيانى در اين حادثه به درجه رفيع شهادت نائل 

شدند و سربازان داوود باشتنى و مرتضى اردنى نيز در اين حادثه مجروح شدند.
اين اولين بارى نبود كه تروريست هاى مسلح از خاك پاكستان براى ضربه زدن به كشور 
ما استفاده مى كردند و مسئولين كشور پس از حادثه مراتب اعتراض خود را به دولت 
پاكستان ابراز كردند و خواستار پيگيرى اين موضوع شدند و ظريف وزير امور خارجه، 
در سفر به اسالم آباد در همه ديدارهاى خود بر لزوم تعيين و تكليف وضعيت اين سرباز 
تأكيد كرد، اما يك روز پس از شهادت 9مرزبان در نقطه صفر مرزي، سخنگوي وزارت 
امور خارجه پاكســتان نيز به اين حادثه واكنش نشان داد و آن را محكوم كرد، اما در 
واكنش به اخبار منتشــر شده مبني بر اينكه تروريست ها پس از حمله به مرزبانان به 
خاك پاكســتان گريخته اند از ارائه پاسخ صريح به اين پرسش خودداري كرد و گفت: 
طبق اخباري كه ما در رســانه ها ديده ايم، اين حمله داخل خاك ايران صورت گرفته 

است.
تاكنون پيگيرى هاى زيادى براى آزادى سرباز ربوده شده، انجام گرفته است، اما همچنان 

وضعيت سعيد براتى در هاله اى از ابهام قرار دارد.

 پيگيرى وضعيت سرباز ربوده شده 
فرماندار ميرجاوه در اين باره گفته اســت كه موضوع آزادى ســرباز ربوده شده حادثه 
تروريســتى ميرجاوه از طريق معتمدين منطقه و مردم محلى در حال پيگيرى است 
و شــوراى تأمين شهرستان ميرجاوه نيز پيگير اين موضوع هستند و مردمى را كه در 
مناطق مرزى سكونت دارند براى پيگيرى و رايزنى با معتمدين پاكستانى در آن سوى 

مرز هماهنگ كرديم، اما معتمدين تاكنون نتوانسته اند در اين باره كارى انجام دهند.
محمد ميهنى با بيان اينكه پيگير آزادى ســعيد براتى هستيم، تأكيد كرده است كه 
پيگيرى آزادى اين ســرباز وطن از طريق وزارت امورخارجه كشور انجام مى شود و بعد 
از اين حادثه مســئولين كشور براى رايزنى به پاكستان سفر كردند و در مالقات هايى 
كه بين مســئولين بلوچستان پاكستان و مسئولين سيستان و بلوچستان انجام شد و 
همچنين مالقات هاى مرزبانان درجه يك ايران و پاكســتان اين موضوع پيگيرى شده 
اســت. ميهنى بيان كرده است كه مسئوليت پيگيرى وضعيت سرباز مفقود كشور به 
عهده وزارت خارجه و وزارت دفاع است كه پيگير اين موضوع هستند، اما با رايزنى ها و 
سياست هاى شوراى تأمين استان و شهرستان ميرجاوه از طريق معتمدين پيگير اين 

موضوع هستيم تا اين فرزند وطن را به آغوش خانواده بازگردانيم.

 ادامه عداوت ها
عالءالدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نيز درباره 
آخرين وضعيت پيگيرى سعيد براتى مرزبان ربوده شده در مرز ميرجاوه بيان كرده است 

كه بنابر اخبارى كه آمده «سعيد براتى » سرباز ربوده شده در اختيار گروهك هايى است 
كه در پاكستان حضور دارند و تالش فراوانى نيز براى آزادسازى وى صورت گرفته است.
27 فروردين 97 نيز تروريســت هاى مســلح بارى ديگر از خاك كشور پاكستان وارد 
مرزهاى ما شده و به برجك مرزبانى در ميل 89 در بخش ريگ ملك شهرستان كردند 
كه با دفاع جانانه نيروهاى مرزبانى و سپاه روبه رو شده و مجبور به فرار شدند و در اين 

درگيرى چهار نفر از نيروهاى مرزبانى و سپاه را به شهادت رساندند.

 ابراز همدردى مسئوالن نظامى 
سردار رضايى فرمانده مرزبانى كشور در بازديد از محل حادثه تروريستى و نقطه صفر 
مرز ميرجاوه درباره وضعيت سرباز ربوده شده ميرجاوه در حادثه تروريستى سال گذشته، 
اذعان كرده است كه پيگير موضوع سرباز ربوده شده هستيم و ما هم مثل خانواده اين 
سرباز ناراحت هستيم و از همان ابتدا پيگير اين موضوع از طريق ديپلماسى و نيز سفير 
پاكستان بوديم، ولى متأسفانه نتيجه اى نداشته است، ولى چيزى كه براى ما مشخص 
است اينكه اين سرباز ربوده شده سالم و زنده است و يكى از دغدغه هاى ما همين آزادى 

سرباز است و همچنان پيگير هستيم.
آنچه مسلم است كشور پاكستان بايد جوابگوى تجاوز اين تروريست ها از خاك كشورش 
به مرزهاى جمهورى اسالمى ايران باشد و با اين گروهك ها برخورد قاطع كرده و آن ها 

را از خاك خود بيرون براند.
در همين راســتا ســردار محمد مارانى فرمانده قرارگاه قدس جنوب شــرق كشور در 
مراســم تشييع شهيد حادثه تروريستى اخير ميرجاوه شهيد مدافع وطن شهيد زكريا 
گمشادزهى گفته است كه ما سعى در حفظ حسن همجوارى با كشور پاكستان را داريم 
تا كدورتى بين دو كشور اسالمى پيش نيايد و از كشور پاكستان مى خواهيم جلوى اين 
اقدام هاى گروهك هاى تروريستى از خاك اين كشور را بگيرد. چنانچه صبر ملت ايران 

لبريز شود خود مردم وارد عمل مى شوند و با اين افراد برخورد قاطع خواهند كرد.

بازخوانى خاطره تلخ اسارت مرزبان ايرانى

پيگيرى براى بازگرداندن سرباز وطن ادامه دارد

ميگوى پرورشى و 
حتى صيد شده از 

دريا در ايران به 
عنوان سالم ترين 

و باكيفيت ترين 
ميگوى جهان 

شناخته مى شود

بــرش
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 قدس  آيين بيل گردانى به عنوان نمادى 
از تالش و همدلى همه ســاله در آســتانه 
فصــل آبيارى مــزارع با حضــور گروه هاى 
مختلف مردم در شــهر تاريخــى «نيمور» 
واقع در نزديكى محالت در اســتان مركزى 

برگزار مى شود.
ايــن آيين با قدمت حدود 2000 ســاله به 
عنوان نمادى براى تشــكر الهه آب بوده و 
ريشــه در فرهنگ آب و آبيــارى و نمادى 
براى نشــان دادن زور و پهلوانى به دشمنان 
بــوده  و به اعتقاد مــردم منطقه نيمور اين 
بازى آيينى، به بركــت و زيادى آب كمك 

مى كند.
براى حفظ اين رســم معنوى هر ســال در 
مواقعى كه مسير جوى هاى آب توسط گل 
و الى و يا رشد گياهان و علف هاى هرز در 
ماه اسفند و اوايل فصل بهار مسدود مى شده 
و آبرسانى به مزارع اين شهر به كندى انجام 
مى گرفتــه، با اعالم بزرگان شــهر، مردم با 
كمك يكديگر به پاك ســازى حريم جوى 

مى پرداختند.
جشــن نمادى از وحدت و همدلى است و 
پس از اليروبى جوى هاى آب، بيل گردانان 
شامل ورزشكاران منطقه به نوبت، هفت بيل 
مخصوص باغ را در دو دســته چهار و ســه 
تايى به يكديگر بســته و بيل گردانان اين 
بيل هــا را با مهارت و قــدرت در دو جهت 
مخالــف به صــورت ضربدرى باالى ســر 

مى چرخانند.
ورزشكاران يا بيل گردانان بايد دو دسته بيل 
به وزن 32 كيلوگــرم را بين پنج تا 30 بار 
باالى سر خود بچرخانند و در اين هنگام با 
دعا و نيت به حركت در آمدن هفت آسمان 
و نزول رحمت الهى قدرتمندى خود را براى 

مردم اين منطقه به نمايش مى گذارند.
اين جشن چندين روز طول مى كشد و قبل 
از شروع مراسم بيل گردانى، اليروبان همراه 
با بيل هاى خود رژه رفتن تا محل برگزارى 
جشــن كه بر روى ســكويى مخصوصى در 

مركز نيمور است، انجام مى دهند.

 مراسمى 2000 ساله 
آيين بيــل گردانى نيمور محالت ســابقه 
2000 ســاله دارد و نســل به نسل تاكنون 

حفظ شده است.

پــس از اليروبى جوى هاى 
شــامل  گردانان  بيل  آب، 
ورزشــكاران منطقــه بــه 
نوبت، هفت بيل مخصوص 
براى  تعبيــرى  بــه  را كه 
به كار  انگور  باغ هاى  اسبار 
مى رفته است در دو دسته 
چهار و سه تايى به يكديگر 
بســته و بيل گردانان اين 
بيل ها را با مهارت و قدرت 
در دو جهــت مخالــف به 
باالى سر  صورت ضربدرى 

مى چرخانند. 
را  بيل ها  كــه  پهلوانانــى 
و  مى چرخاندند  ســر  دور 
شــعار«اگر خســته جانى 

بگو يا على» ســر مى دهنــد، معتقدند كه 
اين آيين موجب افزايــش بركت و نزوالت 

آسمانى مى شود.
گردانــدن بيل هــا در اين آيين نشــان از 
پهلوانى و بســتن بيل ها نشــان از اتحاد و 
وحدت و چرخاندن بيل ها دور ســر، نشان 

از چرخيدن دور يك محور 
بوده است.

 ثبت آثار ملى 
مديركل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى 
اســتان مركــزى بــا بيان 
اينكــه بيــل گردانى يكى 
و  باســتانى  آيين هــاى  از 
پهلوانى كشــور به شــمار 
اظهــار مى كند:  مــى رود، 
اين آيين در ســال 1389 
معنوى  ميــراث  عنوان  به 
كشــور، به ثبــت آثار ملى 

رسيده است.
محمــد حســينى  ســيد 
مى افزايد: بيل گردانى شــهر نيمور محالت 
آيينى منحصر به فرد اســت كــه بيش از 

2000 سال قدمت دارد. 
وى اظهار مى كند: بيل گردانى مربوط به آب 
و آبيارى است كه منشأ آن جنگ ديرينه اى 
اســت كه بر ســر آب بين انسان و طبيعت 

وجود داشــته و به دليل اهميت آبيارى در 
اين شهر اجرا مى شود.

مديركل ميــراث فرهنگى،صنايع دســتى و 
گردشگرى استان مركزى اذعان مى كند: مردم 
شهر نيمور محالت هر سال با برگزارى اين آيين 

كهن به استقبال كشت بهاره مى روند.
مديركل ميــراث فرهنگى،صنايع دســتى و 
گردشگرى محالت با اشاره به اين موضوع كه 
مردم اين خطه با برگزارى اين آيين براى حفظ 
اين رســم معنوى، تعاون، كار گروهى، آب و 
ورزش پهلوانى تالش مى كنند، يادآور مى شود: 
در اين آيين 50 نفر از كشاورزان و ميرآب هاى 
شهر اوايل هر سال جوى ها، نهرها و كانال هاى 
آب شهر را كه در فصل پاييز و زمستان مملو از 
گل و الى و گياهان مى شده در يك مسير 18 
كيلومترى با همكارى و كارى دسته جمعى و 
طاقت فرسا طى يك ماه از نيمه اسفند تا نيمه 

فروردين تميز مى كنند. 
وى ابــراز مى كند: پس از پايــان كار در اواخر 
فروردين ماه جشــنى را با نيت شكرگزارى از 
بركات نازل شده و قدردانى از اين كار ارزشمند 

بر پا مى كنند. 

��راث ���نگ
 تمسك به قرآن آزادى 2 زندانى البرزى 

حبس ابد را رقم زد
ايرنا: مدير ندامتگاه قزلحصار كرج گفت: دو محكوم به حبس 
ابد اين ندامتگاه پس از كسب رتبه برتر مسابقه هاى قرآنى كشور 
از زندان آزاد شــدند.عليرضا گرامى افزود: اين مددجويان پس از 
تمسك به قرآن و فراگيرى علوم قرآنى مشمول عفو قرار گرفتند.
وى اضافه كرد: ندامتگاه قزلحصار داراى يك دارالقران مركزى و 
چهار مركز آموزش قرآن در واحدها است كه مددجويان ازآن ها 
براى فعاليت هاى قرآنى اســتفاده مى كنند.گرامى افزود: اكنون 
بيش از 3000 مددجو از ايــن دارالقرآن ها براى فراگيرى علوم 
قرآنى استفاده مى كنند.وى خاطرنشــان كرد: همچنين 300 
مددجو در حال فراگيرى حفظ يك جزء، 80 مددجو سه جزء، 
30 مددجو پنج جزء، 20 مددجو 10 جزء، 18مددجو 15جزء، 
سه مددجو20 جزء و سه مددجو 30 جزء قرآن هستند.وى گفت: 
از آثار تــالوت و عمل به آيات قرآن كريم اصالح افراد، مديريت 

صحيح بر زندگى خويش و رستگارى در دنيا و آخرت است.

 مادر صنايع دستى ايران
 در 110سالگى درگذشت

كرمان: سرپرســت اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى استان كرمان گفت: «ماه نساء شهسوارى پور» بانوى 
كهنسال ســيرجانى كه در فرايند ثبت جهانى گليم شيريكى 
پيچ به عنوان «مادر صنايع دســتى ايران» معرفى شد، در سن 
110سالگى درگذشت.غالمرضا فرخى افزود: مرحوم «ماه نساء 
شهســوارى پور» يكى از قديمى ترين بازمانده هاى نسل گليم 
شيريكى پيچ سيرجان در جريان بازديد ارزيابان شوراى جهانى 
صنايع دستى جهت بررسى پرونده ثبت جهانى سيرجان به عنوان 
«شهرجهانى گليم شــيريكى پيچ» مورد توجه قرار گرفت و به 
عنوان «مادر صنايع دستى ايران» معرفى شد. وى بيان كرد: اين 
بانوى هنرمند بر اثر كهولت ســن، دارفانى را وداع گفت.فرخى 
افزود: ماه نساء شهسوارى پور بيش از 90 سال در چندين حوزه 
مختلف صنايع دستى از قبيل گليم بافى، جاجيم بافى، پته دوزى، 
گلدوزى و حتى خياطى فعاليت داشت و تجربيات و خدمات او 
در فرايند ثبت جهانى گليم شيريكى پيچ بسيار مؤثر بود.وى ادامه 
داد: سال گذشته، همزمان با آيين ثبت جهانى گليم شيريكى پيچ 
سيرجان از حدود يك قرن خدمات اين بانوى هنرمند سيرجانى 
در حوزه صنايع دســتى، قدردانى و بــه وى لقب «مادر صنايع 

دستى ايران» اعطا شد.

محالت همه ساله ميزبان جشنى با قدمت 2000 سال است 

 برند خرماى استان بوشهر جهانى شد «بيل گردانى» آيين شكرگزارى پهلوانان ايرانى
بوشهر: رئيــس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
گفت: با توســعه صنايع فرآورى محصوالت كشاورزى و بهبود 
كيفيت و توســعه صادرات خرما و معرفى اين محصول در دنيا 
برند خرماى اســتان بوشهر جهانى شد. سيد حسين حسينى 
محمدى در نشست با فعاالن اقتصادى و تجارى استان بوشهر 
با اشاره به اجراى خوشــه خرما در استان اظهار داشت: خوشه 
خرمــا كه با رويكرد علمى و دانش بنيان مورد توجه و اجرا قرار 
گرفت در سه سال گذشته وضعيت توليد، فرآورى و صادرات آن 
بهبود يافته است. وى از افزايش صادرات خرما از استان بوشهر 
خبر داد و بيان كرد: با اجراى طرح خوشــه هاى صنعتى خرما 
ضمن بهبود فرآورى و بســته بندى با كيفيت خرما، صادرات 
اين محصول افزايش داشته است.حسينى محمدى از برگزارى 
نمايشگاه هاى تخصصى محصوالت كشاورزى از جمله خرما در 
اســتان خبر داد و افزود: براساس تقويم تدوين شده، نمايشگاه 
تخصصى محصوالت كشاورزى از جمله خرما و صنايع وابسته به 

اين محصوالت برگزار مى شود.

 بافت تاريخى دهدشت 
ساماندهى مى شود

ياسوج: معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى چهارمحال و بختيارى گفت: كارشناسان 
دفتر امور پايگاه هاى ميراث فرهنگى كشور در بازديدى از پايگاه 
پژوهشى بافت تاريخى دهدشت به ارائه راهكارهايى براى آماده 
سازى بستر اين بافت تاريخى براى حضور گردشگران پرداختند. 
مسعود شفيعى افزود: سه روز است كه كارشناسان دفتر پايگاه هاى 
كشور در حال بررسى و ارائه راهكارهايى براى ساماندهى هر چه 
بهتر پايگاه پژوهشى دهدشت براى گردشگران و معرفى بيشتر 
اين اثر تاريخى هستند. وى تصريح كرد: در اين بازديد مشكالت 
بافت تاريخى دهدشت از قبيل كمبود اعتبار براى تملك، مرمت 
اضطرارى و ســامان دهى بافت تاريخى مورد بررسى قرارگرفت.
شفيعى با بيان اينكه تالش داريم دو پايگاه ديگر را به صورت ملى 
در استان ايجاد كنيم، گفت: دو اثر تاريخى تنگ سولك بهمئى و 
مجموعه خان احمد باشت داراى قابليت خوبى براى تبديل شدن 
به پايگاه ملى در استان است. بافت تاريخى دهدشت مربوط به 
دوره صفوى اســت و اين اثر در تاريخ 27 مرداد 1364 با شماره 
ثبت 1689 به عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.

سالگى درگذشت  در 

س
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گرداندن بيل ها 
در اين آيين نشان 
از پهلوانى و بستن 

بيل ها نشان از 
اتحاد و وحدت و 
چرخاندن بيل ها 
دور سر، نشان از 

چرخيدن دور يك 
محور بوده است

بــرش

نيم نگاه

طيبه قاسمى  شايد به دليل احساس نكردن 
بوى ناخوشــايند يا تأثير كمترش بر شمايل شهر 
نخاله ها را به حســاب نمى آوريــم، اما اين ذرات 
خطرناك تر از آنند كه به كل بى خيالش شويم. 

نخاله ها بقاياى مصالح تعميرات يا ســاخت و ساز 
ساختمان ها هســتند كه بى سرو سامانى خيلى 
از مناطــق شــهرى در اهواز را باعث شــده اند و 
متأســفانه در رفت و آمــد ســاليانه! از پل هاى 
ششــم كه بسيارى از مسيرهاى شهرى هم از آن 
مى گذرد آن ها را مى بينيد، ســنگ،آجر، شــن و 
ماسه در حاشيه هاى شهر هم بيشتر ابزار بازى اند 

براى كودكان تا آشغال هاى دور ريختنى.

 نخاله؛ مأمن سالك
يك فعال محيط زيســت در اين باره به خبرنگار 
قدس مى گويد: جايى كه نخاله هاى ســاختمانى 
هســتند يك محــل خوب براى شــيوع بيمارى 
ســالك به وسيله پشه آن اســت كه بهار و اوايل 
پاييز بيشــتر بروز مى كنــد و چون رطوبت دارند 

جاى مناسبى براى رشد حشره سالك است.
سيد عباس مشعشــع مى گويد: در بعضى شهرها 
تابلوهايى زده اند كه مالكيــن مربوطه نخاله هاى 
خــود را در آن خالى كنند، اما در شــهرى مثل 
اهواز از بــى توجهى مردم يــا نهادهاى مربوطه 
بخصوص در حاشيه، نخاله ها در زمين هاى خاكى 
خالى مى شــود كه غير از سالك موش ها را نيز به 

آنجا مى كشاند.
او در تكميــل توضيحات خــود درباره زمين هاى 
مستعد كشــاورزى عنوان مى كند: اين اراضى در 
اهواز شــامل مالثانى، ام تمير، ســه راه خرمشهر، 
پل ششم، مسير شهر ربيع ساحل كارون و كوت 
عبداله هســتند كه با اينكه در حاشــيه هستند 
نبايد محلى براى دفن نخاله باشند اما نخاله هايى 
بين نخل ها ريخته شــده كه بايد آن ها را به جاده 
ماهشهر«باغ فردوس» كه شوره زار است برد يا در 
خود اهواز مثل مســير اهواز- مالشيه چاله هايى 
براى اين كار داريم، البته اين به شرطى است كه 

ميكروب زدايى، آهك زدايى و دفن شوند.

 هزينه هاى متحمل بر شهر
مديرعامل ســازمان خدمات موتورى شــهردارى 
اهواز در گفت و گو با خبرنگار قدس مى گويد: اين 
شهر مسطح اســت و به دليل جلگه بودن گودال 
ندارد، بنابراين با معضل زباله و نخاله در آن روبه 
رو هســتيم. شما چنين مشــكلى را در شهرهاى 

كوهستانى نداريد چون پر از گودال و دره است.
على منصورى اضافه مى كند: بايد براى نخاله هايى 
كه رها شــده اند فكرى  كرد با توجه به توپوگرافى 

و موقعيــت اهواز امكان دفن آن ها 
نيست.

وى يكســرى تخريب ها را بدون 
مجوز از شهردارى مى داند و تأكيد 
مى كند: ما بر روى آن ها اشــراف 
نداريم و مالك آن ندانســته يا به 
داليلى بدون مجوز نخاله هاى خود 
را در حاشيه رودخانه ها يا حاشيه 
شهرها مى ريزد، اين نخاله ها حاصل 
تعميرات ســاختمان ها هستند و 
چون متولى ندارنــد، مالك آن را 
با هزينه خود بارگيرى كرده و هر 

جا دلش مى خواهد مى ريزد كه اين يك ضعف بزرگ 
براى شهردارى است.

وى بيان مى كند: دومين مورد، ساخت و ساز شخصى 
است. وقتى شخصى ساختمان مى سازد، طبيعتاً يك 
سرى مصالح مازاد دارد، اين ها هم زير نظر ما نيست 
كه 80 درصد نخاله هاى شهرى مربوط به آن است در 
صورت مشاهده و اثبات رها سازى اين نخاله در مكان 
نامربوط چه مالك و چه كمپرسى دار به مرجع قضايى 

ارجاع داده مى شوند تا با آن ها برخورد شود.
او مى افزايد: در حيطه كار ما پيمانكار متصدى تخريب 
است، هرچند يك سرى تخلف صورت مى گيرد، اما به 
دليل از دست رفتن شغل، پيمانكار اين كار را انجام 
نمى دهد. اگر هــم زمانى اين كار را انجام دهد، قابل 
پيگيرى اســت؛ سه ماه تعليق، 6 ماه تعليق و در بار 
ســوم حذف از فهرست پيمانكاران سازمان را در پى 

دارد.
وى مى گويــد: بانصــب جى. پى. اس، ســاماندهى 
پيمانكاران، ساماندهى كمپرســى داران، تهيه مواد 

تخليه، ايجاد اقدام هاى باز دارنده 
ســعى بر اين اســت تا نظارت ها 
كامل باشد، اما در بحث ساخت و 
ساز قرار بود نظارت آن ها بر عهده 

مناطق باشد. 
در ايــن مورد بــه مالكين اخطار 
مى دهند. آن ها هم اين نخاله ها را 
مى برند، اما اصل موضوع اين است 
كه مالك اين نخاله ها را كجا خالى 
كند كــه در اين خصوص نظارتى 

وجود ندارد.

 اهواز گودال ندارد
 منصورى يكى از مشــكالت جــدى اهواز را در 
زمينــه دفن زباله، مالك داشــتن كل زمين هاى 
اطــراف و حاشــيه اى اهــواز مى دانــد و تصريح 
مى كند: ســفيره نيز محلى اســت بــراى تخليه 
زباله هــا و ما هــم از مالكين شــخصى نيزارها و 
زمين هاى گود خواســته ايم يك زمين براى دفن 
نخاله ها در اختيار ما قرار دهند، چراكه شهردارى 

زمين ندارد.
او ادامه مى دهد: اهواز گــودال بزرگ ندارد و در 
حال توسعه است و آمار ساخت و سازهاى آن رو 
به افزايش اســت از زمان جنگ و رشد جمعيتى 
داشته و نياز به ســاخت و ساز دارد، راه اصلى بر 
اين اســت كه نخاله ها در شهر نباشند، اما بيرون 
از شــهر رفتن هم مســائل ديگرى را مى طلبد و 
يك مســكن موقتى اســت، بهترين و جامع ترين 
ساماندهى نخاله ها بازيافت آن يعنى بازگشت آن 

به طبيعت براى حفظ منابع آيندگان است.

قدس گزارش مى دهد
نخاله هاى ساختمانى در اهواز سرگردانند

جامع ترين راه 
ساماندهى نخاله ها 

بازيافت آن يعنى 
بازگشت آن به 

طبيعت براى حفظ 
منابع آيندگان است
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رئيس شوراى قضايى خراسان رضوى:
  مديران خاطى بايد استعفا دهند 

 رئيس شــوراى قضايى خراســان رضوى تأكيد كرد: 
مديران خاطى بايد عذرخواهى كرده و استعفا دهند. 

حجت االسالم والمسلمين مظفرى در مراسم تجليل از جانبازان 
و ايثارگــران گفت: به دليل پايبند نبودن برخى مســئوالن به 
تعهدات شــرعى و وظايف قانونى خود مجبور به ورود به برخى 

از عرصه ها هستيم.
رئيس كل دادگســترى خراسان رضوى گفت: افتخار مى كنيم 
كه بيش از 500 خانواده معزز ايثارگر، شــاهد و جانباز در ميان 
ما حضور دارند و اين حضــور موجب افزايش معنويت موجود 
در دســتگاه قضايى خواهد بود و اين در حالى است كه هرگز 
نمى توانيم دين خود نســبت به شــهدا، جانبازان، ايثارگران و 

خانواده معزز آن ها را ادا كنيم.
وى افزود: هرچند اين عزيزان و خانواده آن ها هيچ گونه توقعى 
نداشــتند و بر سر عزيزترين سرمايه خود با خدا معامله كردند، 
اما همه در قبال اين بزرگواران مســئول هستيم و بزرگ ترين 
مسئوليت ما بويژه مسئوالن، تالش در جهت تحقق آرمان هاى 

انقالب و اهداف متعالى شهدا، جانبازان و ايثارگران است.
وى با ابراز تأســف از انفعال و عدم مســئوليت پذيرى برخى از 
مســئوالن در قبال ناهنجارى هاى اخير گفت: دستگاه قضايى 
برخالف ميل خود و به دليل پايبنــد نبودن برخى مديران به 
تعهدات شــرعى و قانونى خود بناچار مجبور به ورود به برخى 
عرصه ها مى شــود، حال آنكه نظارت در حوزه مسائل فرهنگى 
برعهده متصديان امر مى باشد. وى افزود: برخالف تذكرات متعدد 
به مســئوالن امر در زمينه اخذ تعهد با هدف تضمين امنيت و 
رعايت شئون شرعى و موازين قانونى از برگزاركنندگان مراسم، 
متأسفانه شاهد سهل انگارى در اين زمينه هستيم و نتيجه اين 
سهل انگارى ها وقوع اقدامات هنجارشكنانه و خالف ارزش ها و 

جريحه دار شدن افكار عمومى است.
وى خاطر نشــان كرد: هيچ كس با برگزارى جشن و شادى در 
چارچوب شرع و قانون مخالف نيست بلكه ما با هنجارشكنى و 
رفتارهاى خالف شرع و قانون مخالفيم و ورود دستگاه قضايى 
از ســر احســاس و تكليف و وظيفه و نقص در عملكرد ساير 
دستگاه هاست. حجت االســالم والمسلمين مظفرى افزود: در 
حالى كه دلسوزان، مؤمنان، شهروندان، نماينده معزز ولى فقيه 
در استان، علما و بسيارى از بزرگان از اقدام شجاعانه و قاطعانه 
دستگاه قضايى در برخورد با اين هنجارشكنى قدردانى كردند؛ 
شــاهد اعالم مواضع قابل تأمل از سوى برخى مسئوالن بوديم؛ 
در حالى كه در ساير كشورها چنانچه مسئولى بر خالف مصالح 
جامعه عمل كند از مردم عذرخواهى مى كند و استعفا مى دهد. 
وى افزود: انتظار داشــتيم مديران ارشــد استان با اين مسئله 
مواجهه صحيح و برخورد قاطعى مى داشتند و حتى مسئوالن 

امر به احترام افكار عمومى ضمن عذرخواهى استعفا مى كردند.

معاون حقوقى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى:
  وضعيت آموزش عالى در كشور 

نامطلوب است
فارس: معــاون حقوقى و امور مجلــس وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى گفت: در حال حاضر وضعيت آموزش عالى در كشــور 

رضايت بخش نيست. 
حســين ســيمايى صراف ديروز در ديدار با نماينده ولى فقيه در 
خراسان جنوبى، اظهار داشت: دانشگاه ها براى كسب اعتبار بيشتر 
به دنبــال اعطاى مدرك بوده اند و به هميــن دليل از مأموريت 
اصلى خود دور شــده اند. وى با بيــان اينكه 25 درصد جمعيت 
كشــور را دانشجويان در بر مى گيرند، گفت: متأسفانه دانشگاه ها 
از بعد مدرك گرايى دچار مشــكل شــده اند، در حالى كه بايد به 
دنبال رفع موانع آموزشى در جامعه باشند. سيمايى صراف اذعان 
داشت: متأسفانه در دانشگاه ها مدرك گرايى در حال ترويج است 
كه بايد به دنبال رفع اين مشــكل در جامعه باشــيم و به همين 
دليل سند آمايش آموزش عالى را تدوين كرده ايم. معاون حقوقى 
و امور مجلــس وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه به 
تأسيس دانشگاه ديگرى نياز نداريم، افزود: نيازمند مديران، استادان 
و مســئوالنى هستيم كه به دنبال توسعه آموزشى در دانشگاه ها 
هستند. سيمايى صراف با بيان اينكه تعداد جذب دانشجويان در 
دانشگاه هاى سطح كشور به نسبت سال هاى گذشته دو برابر شده 
و اين تعداد زياد دانشــجو هزينه هاى زيادى را براى كشور دارد، 
گفت: دانشگاه ها بايد به وظيفه خطير خود در بخش آموزش توجه 

داشته و اين مهم را سرلوحه كار خود قرار دهند.

  مناطق مرزى و محروم خراسان شمالى 
نيازمند ساخت مدرسه

ايسنا: مديرعامل انجمن خيرين مدرسه ساز خراسان شمالى با 
تاكيد بر لزوم جذب هر چه بيشــتر خيرين براى ساخت مدرسه 
در استان، عنوان كرد: با توجه به كمك هاى خيرين براى ساخت 
مدرسه اين در حالى است كه هنوز هم در مناطق محروم و مرزى 
نياز به ساخت مدارس وجود دارد. پرويز ايمانى اضافه كرد: در حال 
حاضر 500 خير مدرسه ساز در سطح استان فعاليت مى كنند كه با 
كمك هاى نقدى، واگذارى ساختمان، زمين زراعى و واحد تجارى 

به ساخت مدرسه در مناطق محروم مى پردازند. 
وى ادامه داد: از ســال 85 تاكنون خيرين مدرسه ساز در استان 
اقدام به احداث 200 پروژه شامل مدرسه، سالن ورزشى و مجتمع 
خوابگاهى كرده اند.  ايمانى با اشــاره به اينكــه اين تعداد پروژه 
آموزشى شامل 450 كالس درس است، افزود: طى سال هاى اخير 
خيرين در اين استان 770 ميليارد ريال تعهد كرده اند كه تاكنون 

حدود 500 ميليارد ريال آن محقق شده است. 

  دوتار خراسان ثبت جهانى مى شود 
قدس: مديركل ميراث فرهنگى خراسان رضوى گفت: پرونده ثبت 

جهانى دوتار ايران با محوريت خراسان به يونسكو ارسال شد. 
ابوالفضل مكرمى فر افزود: ثبت دوتار ايران با محوريت خراسان به 
اين معنا نيست كه دوتار در ديگر مناطق كشور رواج ندارد بلكه 

بيشتر در اين مناطق رواج دارد. 
وى بيان كرد: اگر كشــور ديگرى نيز باشد كه دوتار در آن رايج 
باشــد، آن ها نيز مى توانند آن را به ثبت رســانده در پرونده ثبت 

جهانى دوتار ايران با محوريت خراسان مشاركت داشته باشند.
مديركل ميراث فرهنگى خراســان رضوى بيان كرد: پرونده ثبت 
جهانى دوتار با عنوان «مهارت هاى سنتى ساختن و نواختن دوتار» 

به يونسكو ارسال شده و در نوبت براى ثبت جهانى است.
مكرمى فر عنوان كرد: سهميه مشخصى براى ثبت جهانى ميراث 
كشورها وجود دارد و با توجه به اينكه ايران تاكنون از اين سهميه 

استفاده كرده  است بايد در نوبت براى ثبت باقى بمانيم.

  كاهش دما و بارش هاى رگبارى 
در راه خراسان

قدس: براساس پيش بينى ها، كاهش 10 تا 16 درجه اى دماى 
هوا و بارش هاى رگبارى، خراسان رضوى و شمالى را دربر مى گيرد.

به گفته رئيس مركز پيش بينى اداره كل هواشناســى خراسان 
رضوى، بارش هاى رگبارى همراه بــا افت 10 درجه اى دما براى 
روزهاى آينده در مناطق مختلف اســتان آغاز مى شــود و تا روز 

چهارشنبه هفته جارى ادامه دارد. 
يحيى قاينى پور افزود: بارش ها از نواحى غربى خراســان رضوى 
شروع شده و بتدريج ساير مناطق استان را فرا مى گيرد. بيشترين 

حجم بارش ها براى امروز و فردا پيش بينى شده است.
وى ادامه داد: احتمال آبگرفتگى بر اثر بارش هاى باران در خراسان 
رضوى وجود دارد. رئيس مركز پيش بينى اداره كل هواشناســى 
خراسان رضوى گفت: كاهش دما از امروز در استان آغاز مى شود. 
بيشينه دماى هواى مشهد براى روزهاى دوشنبه و سه شنبه اين 
هفته به ترتيب 20 و 18 درجه سلسيوس پيش بينى شده است.

او گفت: در اين مدت وزش باد به نســبت شــديد تا شديد براى 
مناطق مختلف خراسان رضوى بويژه در نوار شرقى و نيمه جنوبى 
اســتان رخ خواهد داد. مديركل هواشناسى خراسان شمالى نيز 
گفت: با ورود ســامانه بارشى در اســتان احتمال بارش تگرگ و 
وقوع رواناب در معابر و جارى شدن سيل در مسيل ها پيش بينى 
مى شود.  مجتبى جاللى  اظهار داشت: سامانه بارش از صبح امروز 
وارد استان مى شود و تا روز دوشنبه بتدريج افزايش ابر، وزش باد 
شــديد و به تناوب رگبار، رعد و بــرق، احتمال بارش تگرگ و در 
پاره اى از نقاط احتمال وقوع رواناب و جارى شدن سيل در مسيل ها 
پيش بينى مى شود. وى افزود: با نفوذ هواى سرد از امروز دماى هوا 

تا فردا بتدريج كاهش محسوس 16درجه اى خواهد داشت.
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تسنيم: دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
گفت: كارگران كشور يكســرى مطالبات از دوران جنگ 

دارند كه همچنان باقى مانده است. 
هادى ابوى اظهار داشت: يكى از موضوعاتى كه دولت بايد 
به آن توجه داشته باشد اين است كه براى كارگران امكانات 
رفاهى در نظر گرفته شــود به اين معنــى كه فرزندان و 
خانواده هاى كارگران بتوانند از فضاهاى فرهنگى و ورزشى 

كه با بودجه خود آن ها ساخته مى شود، استفاده كنند.
وى بيان كرد: همچنين كارگران يكســرى مطالبات به جا 

مانده از دوران جنگ دارند كه سال به سال به آن ها اضافه 
مى شود و حاال با توجه به تورم معيشت خانوار 3 تا 4 برابر 

حقوق يك كارگر است.
وى با اشــاره به انعقاد قراردادهاى موقت در كارهاى دائم، 
خاطرنشان كرد: متأسفانه باب شدن اين نوع از قراردادها 

امنيت شغلى را به صورت كامل از بين برده است.
عضو هيئت مديره كانون شوراهاى اسالمى كار هم گفت: 
يكى از موضوعات بســيار مهم در جامعه كارگرى مسئله 
قراردادهاى موقت بوده كه هــم اكنون حدود 97 درصد 

كارگران با اين نوع از قراردادها كار مى كنند.
احســان ســهرابى اظهار داشــت: ما هم اكنون با وجود 
ســرمايه هاى بســيار زيادى كه در شــركت هاى تأمين 
اجتماعى وجــود دارد براى درمــان كارگران چالش هاى 

زيادى موجود است.
ســهرابى تأكيد كرد: مســئله نبود امنيت كارگران روى 
كيفيت توليدات ايرانى نيز تأثير دارد، چراكه وقتى كارگرى 
نتواند روى شــغل خود حســاب باز كند چگونه مى تواند 

كاالى خوب توليد كند.

مطالبات كارگران از دوران جنگ باقى مانده است 

گشت و گذارى در بازار مشهد

حال بازار لوازم خانگى خوب نيست
 فاطمه معتمدى   حال و روز بازار لوازم خانگى 
اين روزها مثل ديگر بازارها چندان خوب نيست، 
اين را مى شود از خلوتى و مردمى كه بيشتر چشم 
به ويترين مغازه هــا دوخته اند و رقم هاى باالى 
حك شــده برروى لوازم خانگى اجازه ورود آنان 
را به داخل مغازه نمى دهد در پاساژ هاى فروش 
لوازم خانگى مشهد و درد و دل هاى فروشنده ها 
فهميد. پيش از ظهر است كه سرى به چند بازار 
شناخته شده و با سابقه مشهد مى زنيم. با اينكه 
ساعت كسب و كار شــروع شده، اما تنها تعداد 
اندكى از مغازه هاى طبقه اول پاســاژ انقالب كه 
روزگارى نه چندان دور از همان اوايل صبح مملو 
از حضور مردم بويژه خانواده هاى عروس و داماد 
براى خريد جهيزيه بود، باز است و چراغ مابقى 

مغازه ها خاموش است.

  بى اعتمادى مردم
يك فروشنده لوازم خانگى در گفت وگو با خبرنگار 
ما در خصوص وضعيت اين روزهاى بازار مى گويد: 
بازار لوازم خانگى به خاطر افزايش قيمت حداقل 
10 درصدى و بى اعتمادى مردم تعريفى ندارد.

مردم به دليل نوســانات نرخ ها از خريد امتناع 
مى كنند و منتظر ارزان شدن هستند.

وى با بيان اينكه انواع لوازم خانگى اعم از توليد 
داخــل و خارجــى همزمان بــا افزايش قيمت 
دالر به طــور ميانگين 10 درصد گران شــده 
اســت،مى گويد:البته لوازم خانگى خارجى كه 

مونتاژ ايران است، بيشتر گران شده است.
وى با اشاره به اينكه هم اكنون نرخ يخچال سايد 
در برند هاى مختلف بين حداقل چهار و حداكثر 
25 ميليون تومان قيمت دارد،مى افزايد:با توجه 
به وضعيت فعلى بازار لوازم خانگى و كســادى 
حاكم بر آن نمى توان آينده اميدوارى را برايش 
متصور بود. ضمن اينكه روش كاسبى هم تغيير 
كرده اســت به طورى كه اكنون خريد و فروش 
لــوازم خانگى از طريق كانال در فضازى مجازى 
رونق يافته اســت و اين مسئله مشكالت مغازه 

دار ها را دو چندان كرده است.

  گرانى صورى
وى ادامــه مى دهد: بخشــى از گرانى بازار لوازم 
خانگى صورى اســت به طورى كه افزايش نرخ 
دالر در اين بازار بايد حداقل دو تا ســه ماه بعد 
خود را نشــان دهد، اما معموالً به محض گران 
شــدن قيمت دالر عمده فروشــان يا بنكداران 
اجناس را با لحــاظ افزايش گرانى ارز به فروش 
مى رســانند و اين مسئله سبب شده است بازار 

خلوت و مغازه ها مشترى نداشته باشند.
وى درباره استقبال از كاالى ايرانى نيز مى گويد: 
استقبال كم اســت و همچنان ميل مردم براى 

خريد كاالى خارجى است. 

  ركود بازار و كم شدن مشترى
فروشنده ديگرى كه به گفته خودش داراى 35 

ســال سابقه و از قديمى هاى پاساژ انقالب است 
در تشريح وضعيت بازار لوازم خانگى در مشهد 
مى گويد: خريد و فروش راكد است. البته با گران 
شــدن نرخ دالر قيمت لوازم خانگى هم رشد و 

افزايش يافت، اما مشترى كم شده است.

  عمده فروشان يكه تاز
وى با بيان اينكه اجناس لوازم خانگى همزمان با 
گرانى دالر بين 13 تا 15 درصد گران شده است، 
مى گويد: عمده اين گرانى كار عمده فروشــان 
اســت در حالى كه بايد تأثير افزايش نرخ دالر 
را چهــار تا 6 ماه بعد ديد، اما به محض افزايش 
نرخ ارز اجناس را با لحاظ اين گرانى مى فروشند 
كه ضرر اصلى اين اقدام متوجه خرده فروشان و 
مصرف كننده است؛ ضمن اينكه سبب مى شود 

بازار راكد تر شود.

  اشباع از واحدهاى فروش لوازم خانگى
وى با بيان اينكه قيمت لوازم خانگى اعم از توليد 
داخل و خارجى گران شده است، مى گويد: يكى 
ديگر از عواملى كه در ركود و كسادى بازار لوازم 
خانگى اثرگذار اســت اشباع بازار مشهد از انبوه 
مجتمع، پاساژ و مغازه هاى فروش لوازم خانگى 
در سطح شهر است. وى با اشاره به وجود 3500 
واحد در سه مجتمع امير،اطلس و آفتاب به اضافه 
1300 واحد در سراى بلور وهمچنين مغازه هاى 
سطح شهريادآور مى شود: بازار مشهد اشباع شده 
اســت و جاى سؤال اســت كه مغازه هاى لوازم 
خانگى در اين كسادى بازار با سود 20 تا 30 هزار 
تومانى چگونه از پس هزينه هايى مانند اجاره هاى 

باال ماليات و عوارض برآيند.
وى با بيان اينكه وضعيت به گونه اى اســت كه 
60 واحد مغازه واقع در پاســاژ انقالب اكنون به 
15 واحد رســيده و مابقى تعطيل و ورشكسته 
شده اند،مى گويد:فروش ما 100 درصد نسبت به 
سال هاى قبل كاهش يافته است.از سوى ديگر 
برخى اقدام ها مانند برپايى نمايشگاه كه بر خالف 
كاركرد اصلى به محل فروش تبديل شده است 
هم به كســادى هرچه بيشتر بازار لوازم خانگى 

دامن زده است.

  عملكرد سؤال بر انگيز شهردارى
وى با انتقاد از عملكرد شهردارى در اعطاى مجوز 
براى ساخت و ايجاد مجتمع و پاساژ لوازم خانگى 
در مشــهد،ادامه مى دهــد: از آن جا كه فروش 
تجارى براى شــهردارى بى دردسر و پول ساز 
است نسبت به اعطاى مجوز اقدام مى كند، الزم 
اســت بدانيد هر متر تجارى براى شهردارى در 

همين منطقه 10 ميليون تومان است.
وى مى گويد: خرده فــروش حوزه لوازم خانگى 
اجنــاس را به صــورت نقد از عمده فروشــان 
خريدارى مى كنند و با اين حال به خاطر كسادى 
بازار مجبور به فروش قســطى و چكى هستند 
به عنوان مثال يخچال ســايدى كه به قيمت 9 
ميليون تومان نقد خريدارى شده است سودش 
براى فروشنده 50 هزار تومان است كه همان را 

هم بايد به صورت قسطى و چكى بفروشد.

  كسادى همه ماهه!
فروشــنده ديگرى هم كه با بى ميلى حاضر به 
گفت و گو مى شود،مى گويد:2 1 سال است كه 
كارم خريد و فروش لوازم خانگى شــامل انواع 
يخچال،اجاق،ماشين لباس شويى و انواع اتوپرس 
است. اآلن وضعيت كسب و كار در اين حرفه به 
گونه اى است كه كل سال بازار در كسادى بسر 
مى برد در حالى كه تــا قبل از اين برخى ماه ها 
مانند محرم و صفر بــازار راكد بود، اما اكنون با 
اينكه ماه شعبان پر از مناسبت است، بازار لوازم 

خانگى كم مشترى است.
وى مى افزايد:با توجه به اين وضعيت،مغازه دارها 
بالتكليفند و از سوى ديگر با سررسيد چك ها و 
پرداخت هزينه هايى مانند ماليات روبه رو هستند.

  ماليات هايى كه همچنان پا برجاست
وى با طرح اين پرسش كه وقتى اوضاع كسب و 
كار اين قدر راكد است مغازه ها از چه منبع درآمد 
ماليــات دولت را كه هر ســاله افزايش مى يابد، 
پرداخت كنند،مى گويد:در كسادى بازار داليلى 

از جمله نوســانات نرخ دالر مؤثر اســت، مردم 
تكليف خود را نمى دانند و منتظر هستند به اين 
اميد كه قيمت ها كاهش يابد در حالى كه اگر نرخ 

ارز نوسان نداشته باشند، مردم خريد مى كنند.
وى ادامــه مى دهد:عامل ديگر كه به طور خاص 
كه سبب كسادى كســب و كار در پاساژانقالب 
شده است يك طرفه شدن و نرده گذارى خيابان، 
نبود پاركينگ و ضعف اطالع رسانى است.در اين 
اوضاع ترافيكى اين خيابان كمتر مشترى حاضر 
است در اين مرداب ترافيك خود را گرفتار كند تا 

بتواند به پاساژ انقالب مراجعه و خريد كند.

  كيميايى به نام دالر 4200 تومانى
وى درباره خريــد لوازم خانگى به خصوص نوع 
خارجــى با دالر 4200 تومان با خنده مى گويد: 
از دالر 4200 تومانى در بازار لوازم خانگى خبرى 
نيســت و اگر پيگير آن باشيم، مورد خنده واقع 
مى شويم. در حال حاضرلوازم خانگى خارجى بر 
مبناى دالر 5800 تومان اســت. قيمت دالر بر 
روى اقالم توليد داخل هم اثر گذاشــته است و 
با اين اســتدالل كه برخى اقالم مورد نياز توليد 
داخل از خارج(شما بخوانيد چين) وارد مى شود، 
گران تر شده است. وى درباره رنج قيمتى مورد 
نظر مردم براى لوازم خانگى در بازار مشهد خاطر 
نشان مى كند: اقبال مردم بيشتر براى لباسشويى 
بيــن 2 ميليــون و 500 تا 3 ميليــون تومان، 
اجاق گاز تــا 2 ميليون تومان،يخچال بين 3 تا 
4 ميليون و سايد بين هفت تا 8 ميليون تومان 
بيشتر نيست. وى مى گويد: طى 12سال فعاليت 
در اين حرفه به دليل مشكالت حداقل 60 درصد 

مشتريانم كم شده است.

  رصد مسئوالن با لباس مبدل 
صاحب يك فروشــگاه لوازم خانگــى واقع در 
پاساژگوهرشــاد نيز مى گويد:به طــور دقيق از 
مهر ســال 93 تاكنون بازار لوازم خانگى با افت 
شــديدى روبه رو شــده اســت و اين مسئله 
ورشكســتگى و تعطيلى واحدهاى فعال در اين 
عرصه را به دنبال داشته است. وى مى افزايد:در 
همين پاساژگوهرشاد زمانى سابقه نداشته حتى 
يك مغازه خالى وجود داشته باشد، اكنون چند 
واحد تجارى خالى است وبه دليل كسادى بازار 
واحدها از پــس پرداخت اجاره بها بر نمى آيند. 
وى مى گويــد: واقعيت اين اســت كه اگر تمام 
دريافتى هاى مردم بموقع پرداخت شود و دولت 
هيچ گونه دخل و تصرفى در بازار نداشته باشد، 
مشكل حل مى شود.در حالى كه اكنون بسيارى 
از مردم حقوق خود را بموقع دريافت نمى كنند 
و حتــى گاهى اين معوقات چند ماه مى شــود. 
بنابراين وقتى پولى نباشــد، خريدى هم در كار 
نيســت. وى در توصيه اى خطاب به دولتمردان 
تصريح مى كند:بهتر است مسئوالن با پوشيدن 
لباس مبدل در بين مردم و بازار حضور يابند تا 

واقعيت جامعه را بهتر ببينند.

زيبايى طبيعت در اينجا به اوج مى رسد

نيشابور؛ گردشگاهى گسترده بر دامان بينالود

گزارش

 مهر   نيشــابور با قدمتى كهن در غرب خراســان رضوى واقع 
شده و برخوردارى از جاذبه هاى متعدد، اين شهرستان را از منظر 
گردشگرى منحصر به فرد كرده است.  آبشارهاى زيبا كه از كوه هاى 
بينالود سرچشمه مى گيرند، مناظر زيبايى را در نيشابور ايجاد كرده 
و فضاى مفرحى را براى گردشگران به وجود آورده است. شهرها و 
روستاهاى ديزباد، خرو، بار، دررود و بوژان و غار و كوه ابراهيم ادهم 
كه در دامنه رشته كوه هاى البرز و بينالود و مناطق كوهستانى قرار 

دارند، از جمله مراكز گردشگرى طبيعى نيشابور به شمار مى آيد.

  بوژان
بوژان نام روستايى است با ارتفاع 1600 متر كه در 13 كيلومترى 
شمال شرق نيشــابور و 120 كيلومترى مشــهد، اين روستاى 
كوهستانى كه در شكل دره مانندى در جنوب بينالود قرار گرفته 
داراى آب و هواى معتدل كوهســتانى و زمســتان هاى ســرد و 

تابستان هاى معتدل است.

  آبشار گرينه
آبشار گرينه در فاصله 6 كيلومترى شمال روستايى به همين نام 
در ميان دره اى سرسبز به نام باغرود در استان خراسان رضوى قرار 
گرفته اســت. براى دسترسى به آبشار از روستاى گرينه به سمت 
شمال حركت كنيد، پس از طى مسافتى در حدود 1/5 كيلومتر 
در دره رودخانه، به محل انشــعاب رودخانه به دو بخش شمالى 
و شرقى خواهيد رســيد. ادامه مسير دره شمالى به آبشار گرينه 

منتهى مى شود. 

  خرو عليا
روســتاى خرو عليا در 20 كيلومترى شــرق نيشابور و در مسير 
جاده مشهد قرار گرفته است. اين روستا داراى دره اى خرم و مصفا 

مى باشد و پوشيده از درختان گوناگون ميوه و درختان غيرمثمر 
اســت. آبشــارى نيز از ارتفاعات اين منطقه كوهستانى به پايين 
مى غلتد كه بر جذابيت هاى طبيعى ناحيه افزوده است. روستاى 
خرو در تابســتان جايگاهى مطبوع به عنوان اســتراحتگاه مردم 

نيشابور مورد استفاده قرار مى گيرد.

  ديزباد
ديزباد در ناحيه شــمال كيلومتر 80 جاده مشهد نيشابور و روى 
سلسله جبال بينالود و در ميان رودخانه ها و چشمه هاى جوشان 
و باغ هاى سرسبز قرار دارد. تاريخ استنادى اين روستا به سال 95 
هجرى شمسى برمى گردد. نام آن در قرن سوم قصر الريح و سپس 

چهل اشكوب بوده است.

   آبشار بار
شهر بار در استان خراسان رضوى و در دره هاى رشته كوه بينالود، با 
فاصله 55 كيلومترى شمال غرب نيشابور قرار گرفته است. رودخانه 
بار نيز در كنار اين روستا واقع شده. شهر بار داراى آبشارى زيباست 
كه در دل كوه و ميان باغ هاى گردو قرار گرفته است كه به عنوان 
جاذبه هاى بار مى توان نام برد. از ميوه هاى اصلى و وافر آن مى توان 
به سيب، هلو، گردو، گالبى، زردآلو و آلو اشاره كرد. آبشار بار يكى از 
زيباترين آبشار هاى اين منطقه است. اين آبشار پلكانى بوده و ارتفاع 

آن يك جا قابل ديدن نيست.

   رشته كوه هاى بينالود
مشهورترين كوه خراسان رضوى به ارتفاع 3211 متر كه در چند 
كيلومترى شمال نيشابور قرار دارد «بينالود» است. اين كوه بخشى 
از رشــته كوه البرز و به بام خراسان شهرت دارد. كوه بينالود بين 
نيشابور و مشهد واقع شده و با توجه به گرم و خشك بودن منطقه 

داراى بارندگى قابل توجهى اســت. از ديگر قلل اين رشــته كوه 
مى شود به شيرباد، فلسكه و قوچگر اشاره كرد. در بخش شمالى 
اين رشته كوه، رشته كوه فرعى وجود دارد كه دره هاى صخره اى 

زيبايى در آن ايجاد شده است.

  آبشار هو
آبشار هو در فاصله هشت كيلومترى شمال روستاى باغشن گچ 
واقع شده است.روستاى باغشن گچ با جمعيتى بالغ بر 5000 نفر 
جمعيت و 1300 خانوار در 12 كيلومترى شمال نيشابور و همجوار 
با نيروگاه سيكل تركيبى و فوالد خراسان قرار دارد. آبشار اين روستا 
از ميان شكاف كوه از ارتفاع 25 مترى به پايين مى ريزد و مناظر 
زيبايى ايجاد كرده است. براى دسترسى به اين آبشار از روستا به 
سمت شمال وارد دره باغشن گچ شويد و پس از رسيدن به محل 
اتصال دو رودخانه دره ســمت چپ (شمالى) را ادامه دهيد تا به 

آبشار هو برسيد. 

  باغرود
باغرود منطقه اى سرســبز در 12 كيلومترى شمال نيشابور است 
كه در دره اى سرســبز و باطراوت جاى گرفته اســت. در اين دره 
رودخانه اى جريان دارد كه محبوبيت زيادى را براى اين منطقه به 
ارمغان آورده و آن را تبديل به منطقه اى ييالقى و خوش آب و هوا 
كرده است. به بركت همين رودخانه درختان ميوه زيادى در اين 
منطقه هست كه چشم اندازهاى سرسبزى را به وجود آورده اند. اين 
منطقه از معروف ترين جاذبه هاى طبيعى نيشابور است و خيلى از 

مردم اين شهر در آخر هفته ها براى استراحت به باغرود مى روند. 

گاران با ��رن
استاندار:

  خراسان شمالى پايين ترين سرانه درآمد 
را دارد

ايرنا: استاندار خراسان شمالى با بيان اينكه اين استان پايين ترين 
سرانه درآمد خانوارها را در كشور دارد، گفت: هم اكنون اين ميزان 
در اســتان حدود 60 درصد اســت كه بايد به بيش از 75 درصد 

افزايش يابد. 
محمدرضا صالحى روز گذشــته در نشست با تشكالت كارگرى، 
كارفرمايى، جامعه كار و توليد اين استان اضافه كرد: با وجود اينكه 
سرانه درآمد خانوارهاى استان پايين است اما در نرخ بيكارى رتبه 
چهارم و نرخ مشــاركت اقتصادى رتبه اول كشورى را داريم. وى 
افزود: هم اكنون عالوه بر حفظ وضع موجود بايد تالش كنيم تا 

سرانه درآمد خانوارهاى اين استان افزايش يابد.
براســاس آمارهاى اعالم شده از سوى استاندارى، نرخ بيكارى در 
خراسان شمالى 9/9 درصد و نرخ مشاركت اقتصادى 45/3 درصد 
است. صالحى تصريح كرد: در ســال 96، ايجاد 8680 شغل در 
استان تعهد شــده بود و ما ايجاد 10 هزار شغل را هدف گذارى 

كرديم اما در اين مدت 12 هزار و 328 شغل ايجاد شد.
وى بر احصاى مشــكالت كارگر، كارفرمــا و توليد كننده 
تاكيد كرد و افزود: دستگاه هاى مسئول و مربوط بايد جلوى 
تعطيلــى كارگاه ها را بگيرند. وى افــزود: كارگر و كارفرما 
از هم جدا نيســتند براى رفع مسائل، مشكالت و مباحث 
مرتبط بايد به هر دو توجه شــود. وى در بخش ديگرى از 
سخنانش خواستار اصالح قانون كار شد و گفت: قانون كار 
از كارگــر و كارفرما حمايت نمى كند، قوانين مرتبط با اين 

موضوع بايد ساده تر شوند.

  فعاليت 650 هزار خير مدرسه ساز 
در كشور

 بيرجند: رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور گفت: در حال 
حاضر 650 هزار خير مدرسه ســاز در داخل كشور و 1000 خير 

مدرسه ساز در خارج از كشور فعاليت مى كنند. 
محمدرضا حافظى، در بيســتمين جشنواره خيرين مدرسه ساز 
خراسان جنوبى اضافه كرد: خيرين مدرسه ساز توانستند بيش از 
دولت در عرصه مدرسه سازى سرمايه گذارى كنند .  حافظى ادامه 
داد: در حال حاضر 650 هزار خير مدرسه ســاز در داخل كشور و 

1000 خير مدرسه ساز در خارج از كشور فعاليت مى كنند. 
وى با بيان اينكه مدرسه سازى در ايران نشان از فرهنگ ديرينه و 
واالى اين ديار دارد، اظهار كرد: خيرين مدرســه ساز تاكنون 55 

هزار مدرسه در كشور ساخته اند. 
مديركل آموزش و پرورش خراســان جنوبى هم گفت: روزى 7/5 

كالس توسط خيرين مدرسه ساز استان ساخته مى شود.
عباس المعى بــا بيان اينكه روزى 7/5 كالس توســط خيرين 
مدرسه ساز استان ساخته مى شود، افزود: اگر كمك هاى خيرين 
مدرسه ساز نباشد، آموزش و پرورش نمى تواند به تنهايى در تأمين 

تجهيزات و احداث مدارس فعاليت كند.
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