
آثار باستانى فارس تهديد مى شوند گوشت قرمز بوى دالر گرفت 
فرونشست 10 سانتيمترى زمين در دشت مرودشت دامداران در دام مشكالت

قدس شايد روزى هيچ شخصى تصور اين 
موضوع را نمى كرد كه براى خريد يك كيلو 
گوشت حداقل بايد 50 هزار تومان پرداخت 
كند اما اين امر در قصابى هاى سطح شهر به 
يك واقعيت تبديل شده است؛ موضوعى كه 
اين روزها نمى توان به ســادگى از آن عبور 
كرد. براســاس آخرين گزارش هاى ميدانى 

نرخ هر كيلو...

قــدس  فرونشســت زمين در دشــت 
مرودشت به 10 سانتيمتر رسيده، پديده اى 
كه در اطراف تخت جمشيد نيز ديده شده 
و به عنــوان يك تهديد اين بناى جهانى را 
در معــرض خطر قرار داده اســت. از چند 
سال قبل شكاف هايى در زمين هاى مجاور 
تخت جمشيد و دشــت مرودشت مشاهده  

.......صفحه3شده كه ... .......صفحه 3

 تعرفه توريسم درمانى آبادان 
نيازمند بازنگرى است 

آبادان: نماينده مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: تعرفه هاى توريســم درمانــى در آبادان نبايد با 
تعرفه هاى درمانى در شهرهاى تهران و مشهد يكسان 
باشــد؛ زيرا بيمارانى كه در حوزه توريســم درمانى به 
آبادان مراجعه مى كنند، تعرفه ها را با شهرهايى مانند 
تهران و مشهد مقايســه مى كنند و اگر تعرفه ها برابر 

باشد، ترجيح مى دهند كه به آن شهرها مراجعه كنند.
عامر كعبى در نشست وزير بهداشت با اعضاى هيئت 
رئيسه دانشكده علوم پزشكى آبادان و مقام هاى محلى 
اظهار كــرد: حجم باالى مراجعات وزير بهداشــت به 
استان خوزستان نشانگر ميزان عقب ماندگى هاى اين 
اســتان در حوزه درمان است. با توجه به منابع سرشار 
استان متأســفانه در بحث سالمت در رتبه هاى خوبى  

قرار نداريم.
وى گفت: دانشــگاه علوم پزشــكى آبادان فقط اسماً 
دانشگاه است و هنوز نتوانســته است از شوراى عالى 
انقالب فرهنگى مجوز دريافت كند. اين دانشــگاه در 
حال حاضر شرايط الزم را براى دانشگاه شدن دارد؛ زيرا 
داراى ســه دانشكده و گروه هاى تخصصى است. اولين 
مطالبه مردم از شــخص وزير بهداشت آن است كه در 
اين رابطه كمك كند تا بتوانيم يك دانشگاه در آبادان 

داشته باشيم.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه يكى از مشوق هاى انتقال پزشك به مناطق محروم 
داشتن يك دانشگاه و رديف استخدامى است، ادامه داد: 
بايد براى آبادان و استان خوزستان در خصوص جذب 
اعضاى هيئت علمى سهميه خاص قائل شد. هر ساله در 
شوراى جذب جهت جذب اعضاى هيئت علمى رديف 
هايى از ســوى دولت به وزارت بهداشت داده مى شود 
و در اين زمينه مجموعه نمايندگان اســتان خوزستان 
خواهش دارند تا جذب اعضاى هيئت علمى با توجه به 
حجم مشكالت و محروميت ها در دانشگاه علوم پزشكى 

باال برود.
كعبى بيــان كرد: دانش آموزان اســتان خوزســتان 
نمى توانند با دانش آموزان تهرانى، اصفهانى و مشهدى 
رقابت كنند و در اين زمينه حجم باالى عقب ماندگى را 

در استان خوزستان داريم.
 اختصاص ســهميه ويژه براى دانش آموزان اســتان 
خوزســتان براى رشته هاى علوم پزشكى يكى ديگر از 
مطالبات مردم خوزستان است. وى افزود: بحث تكميل 
بيمارســتان هاى خوزســتان از جمله بيمارستان هاى 
آبــادان يكى ديگر از مطالبات مردم اســتان از وزارت 

بهداشت است. 

 شركت رويان در كشورهاى 
خارجى نمايندگى ايجاد مى كند

سمنان: مديرعامل شركت فناورى بن ياخته هاى رويان 
گفت: با هــدف صدور دانش فنى چهار نمايندگى اين 
شركت در كشورهاى عراق، عمان، آذربايجان و سوريه 

ايجاد مى شود.
مرتضى ضرابى در نشســت خبرى در جهاددانشگاهى 
ســمنان افزود: پيگيرى ايجاد ايــن نمايندگى ها در 
كشورهاى هدف در ســال گذشته انجام شده و سعى 
مى شود مراحل ايجاد و تكميل اين نمايندگى ها تا پايان 

سال 97 انجام شود.
وى با اشــاره به فعاليت يك نمايندگى اين شركت در 
اقليم كردستان عراق، خاطرنشان كرد: دفتر نمايندگى 
ديگرى در شهر كربالى عراق، و دفاترى در شهر مسقط 
كشور عمان، دمشق در سوريه و باكو در آذربايجان ايجاد 

مى شود.
مديرعامل شركت فناورى بن ياخته هاى رويان، صدور 
دانش فنى اين شركت به ديگر كشــورها را از اهداف 
فعاليت رويان برشــمرد و بيان كرد: دانش جداسازى و 
ذخيره سازى سلول هاى بنيادين خون بند ناف در ايران 
به طور كامل بومى اســت و توان صدور اين دستاورد 
علمى به ديگر كشــورها با شرط امكان سرمايه گذارى 

دولت آن كشور و نزديكى جغرافيايى امكان پذير است.
ضرابــى با اشــاره بــه اينكــه كشــورهاى اروپايى 
نمايندگى هايى در كشورهاى همسايه ايجاد كرده اند و 
نمونه هاى خون بندناف را در كشورهاى هند و مالزى 
ذخيره سازى مى كنند، تصريح كرد: نزديكى ايران براى 
كشورهاى همسايه امتياز مهمى است و در زمان حاضر 
خدمات درمان نابارورى شــركت رويان در كردستان 

عراق ارائه مى شود.
به گفته مديرعامل شركت فناورى بن ياخته هاى رويان، 
تعداد نمونه هاى سلول هاى بنيادين خون بند ناف در 
بانك عمومى سه مركز كشور 15 هزار نمونه و در بانك 
خصوصى 90 هزار نمونه است و دليل پايين بودن تعداد 
نمونه ها در بانك عمومى كمرنگ بودن پشــتوانه مالى 
است. ضرابى با بيان اينكه تاكنون در ايران 100 جراحى 
پيوند با استفاده از سلول هاى خون بند ناف انجام شده 
است، افزود: بيشــتر اين عمل هاى جراحى مربوط به 
بيمارى هايى با منشأ خونى مانند تاالسمى و كم خونى 
مادرزادى است كه بيشتر از 70 درصد موفقيت آميز بود.
وى، كم بودن تعداد مراكز جراحى پيوند را علت اصلى 
اســتفاده كم از ســلول هاى بنيادين خون بند ناف در 
كشور ذكر و اظهاراميدوارى كرد: با همت دولت پس از 
اجراى طرح تحول سالمت، تعداد مراكز پيوند در كشور 

افزايش يابد.
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پتروشيمى كرمان از آرزو تا واقعيت
راه اندازى بازارچه هاى 

مرزى جديد در 
سيستان و بلوچستان 

.......صفحه 2

دغدغه هاى زيست محيطى سد راه كارخانه فجر كرمان شده است

.......صفحه 1

رد پاى اتباع 
غير ايرانى در 

بازار دالر مشهد 

قدس  استاندار سيستان و بلوچستان گفت: 6 بازارچه جديد 
در سيستان و بلوچستان راه اندازى مى شود كه سه بازارچه در 
شمال استان ساخته خواهد شد.  سيد دانيال محبى در مراسم 
جانمايى براى ايجاد بازارچه مرزى در شــهر دوســت محمد 
شهرستان هيرمند در شمال استان گفت: اعتبار اين بازارچه ها ، 

350 ميليارد تومان است و...

قدس در حالى كركره بسيارى از صرافى هاى مشهد در خيابان 
هايى مانند امام خمينى و پاسداران پايين است كه اين تعطيلى ها 
فضاى مناسبى را براى جوالن  دالالن مقابل بانك ملى فراهم آورده 
است. عمده صرافى هاى مشــهد نيز با نصب نوشته اى با اين 

مضمون كه...

با وجود گذشت 4 سال از 
زمان كلنگ زنى

ساخت فرودگاه 
منطقه آزاد ارس 

تأخير دارد 
قدس زمانى كه در ســال 1393 مديرعامل سازمان 
منطقــه آزاد تجارى و صنعتــى ارس از آغاز عمليات 
اجرايى ســاخت فرودگاه ارس با اخذ مجوزهاى الزم تا 
دو سال آينده خبر داد، روزنه اى از اميد در دل بسيارى 
از تجار و بازرگانان براى توســعه و سرعت بخشيدن در 
تبادل كاالهاى تجارى ايجاد شــد. محسن خادم عرب 
باغى چهار ســال پيش با اعالم اين خبر اذعان كرد: با 
توجه به موقعيت ويژه منطقه آزاد ارس و لزوم توســعه 
زيرســاخت هاى حمل و نقل در ايــن منطقه تجارى 
صنعتى، اقدام هاى الزم براى ساخت فرودگاه ارس انجام 
و مجوزهاى مورد نياز در اين خصوص نيز اخذ شــده 
اســت. با اينكه قرار بود اين باند پروازى در كمتر از دو 
سال به سرانجام برسد، اما تاكنون خبرى از باند و پرواز 

.......صفحه 2 نيست و اين نياز موجب شده تا...
.......صفحه 4

خبر

بوشهر  مديرعامل آب منطقه اى استان بوشهر از 
ساخت پنج سد بزرگ در استان بوشهر خبر داد و 

گفت: آب شيرين كن ها توسعه مى يابند.
شــاپور رجايى در جمع روساى شوراهاى اسالمى 
شــهر و روستاى استان بوشهر با اشاره به وضعيت 
بحران آب در استان بوشهر اظهار داشت: 30 درصد 
از آب شرب را بايد از آب شيرين كن ها توليد كنيم 
كه در اين زمينه 45 درصد تأمين آب شرب از آب 

شيرين كن را هدف گذارى كرديم.
وى با اشاره به اينكه مجوز ساخت 97 هزار مترمكعب 
آب شيرين كن از دولت گرفتيم، بيان داشت: يكى 
از جهت گيرى هاى ما اين اســت كه صنايع بزرگ 
را بــه خطوط انتقال آب وصل نكنيم و با اين اقدام 
مخالفيم. رجايى با بيان اينكه پنج سد بزرگ در حال 
ساخت داريم، اظهار داشت: براى رفع مشكالت آب 
در استان عالوه بر ساخت ســد، دو طرح آبرسانى 

هم در دســت اجرا داريم. ضمــن اينكه مطالعات 
اجراى دو طرح ديگر هم در دســت انجام است تا 
61 ميليون متر مكعب به ظرفيت آبرسانى استان 
اضافه كنيم. وى به طرح ملى ســازگارى با كم آبى 
اشــاره كرد و افزود: در بخش آب شرب به جاى 80 
ميليون مترمكعب، 125 ميليون مترمكعب آب توليد 
مى كنيم و باز هم مشكل آب داريم. رجايى با بيان 
اينكه شيرين سازى آب دريا يكى از راهكارهاى رفع 

مشكالت آب در استان است، گفت: قيمت تمام شده 
شيرين سازى آب دريا و مالحظات زيست محيطى 
اين اجازه را نمى دهد كه به تأمين آب از اين منابع 
تمركز كنيم بنابراين بايد با كم آبى سازگارى داشته 
و بدمصرفى را كنار بگذاريم. وى بيان كرد: در همين 
زمينه درخواست ما اين است كه تأمين آب فضاى 
سبز از آب شرب جداسازى شود و براى فضاى سبز 

از گونه هاى گياهى كم آب بر استفاده كنيم.

ساخت پنج سد بزرگ در استان بوشهر

قدس در فاصلــه 40 كيلومترى كرمان و در 
جوار بزرگراه كرمان -رفسنجان تابلويى با عنوان 
«پتروشــيمى فجر كرمان» چشمنوازى مى كند 
كه اميد ها و آرزو هاى بسيارى را با نام خود گره 

زده است.
سال هاست كه از مطرح شــدن پروژه پتروشيمى 
فجر كرمان مى گذرد، اما متأسفانه در عمل با كندى 

ساخت اين مجتمع روبه رو هستيم.
اين واحد پتروشيمى كه در بهمن ماه 92 ساخت 
آن با هدف اشتغال زايى آغاز شد، قرار بود طبق گفته 
مسئوالن باعث اشــتغال زايى براى جمع زيادى از 
جوانان شود، اما اين در حالى است كه بعد از گذشت 

سال ها اين طرح به سرانجام نرسيده است.

 چالش هاى پيش رو
پتروشيمى كرمان تاكنون در طول روند ساخت با 
ايرادات بسيارى از طرف سازمان هاى مختلف روبه رو 
بوده است و شــاهد همين بهانه ها كه بنا بر گفته 
معاون استاندار حتى به سنگ اندازى از آن ياد شده 

است روند كند بهره بردارى آن است. 
تأمين آب يكى از همين ايرادهاى گرفته شــده به 
اين مجتمع است كه تاكنون موجب موضع گيرى 
مسئوالن اين استان و توضيح آن ها براى تأمين نياز 
اين مجتمع شده اســت. از آنجا كه گفته مى شود 
پتروشيمى، صنعتى با مصرف باالى آب است اين 
موضوع ساخت پتروشيمى در شرق كشور به عنوان 
منطقه اى كم آب و كويــرى را با ابهام هاى فراوانى 

روبه رو ساخته است.
محمود احمدى نژاد در اولين ســفر اســتانى خود 
به كرمــان در دولت نهم، ســاخت چهار مجتمع 
پتروشيمى در اين استان را تصويب كرد كه تا امروز 
اين پتروشيمى ها به بهره بردارى نرسيده اند، چون 

آبى براى فعاليت آن ها وجود ندارد.
مجتمع هاى پتروشــيمى بســيار آب بر هستند و 
آب برى توليد محصوالت شيميايى معموالً دو برابر 

آب برى طرح هاى توليدات فلزات اساسى است.
بسيارى از مجتمع هاى صنعتى در مناطق كم آب 

كشــور از منابــع آب زيرزمينى 
اســتفاده مى كنند كه در صورت 
تداوم اين امر، بحران آب جدى تر 

خواهد شد.
شايد از همين رو است كه چندى 
در  پيش كشــاورزان دشتستانى 
استان بوشهر مانع از كلنگ زنى يك 
واحد كوچك پتروشيمى در شهر 
آبپخش شدند. دليل اصلى آن ها، 
بحران آب موجود در اين شهرستان 
بود و مى گفتند منبع تأمين آب اين 
پتروشيمى مشخص نشده و معلوم 

نيست پساب آن به كجا مى ريزد.

 بايد به سمت صنعت برويم 
در اين راستا استاندار كرمان با بيان 
اينكه در اين راستا مشكلى وجود 

ندارد، بيان مى كند: در طرح هاى ما يك شهر شيمى 
است و 32 كارخانه ساخته خواهد شد كه مجوزهاى 

زيست محيطى آن را گرفته ايم.

عليرضــا رزم حســينى اظهار 
راه انــدازى  بــراى  مى كنــد: 
چاه جديدى  هيچ  پتروشيمى 
حفر نشده است، بلكه آب آن از 
طريق فاضالب شهر كرمان و در 
آينده از آب خليج فارس تأمين 

خواهد شد.
استاندار كرمان با بيان اينكه در 
حال حاضر 95 درصد آب استان 
در بخــش كشــاورزى مصرف 
مى شود و سه تا پنج درصد آن 
صرف صنعت و شرب مى شود، 
يادآور مى شود: علم اقتصاد آب 
براساس اقليم آب و هوا مى گويد 
كه بهره ورى هر متر مكعب آب 
در اســتان كرمان 861 تومان 
است اما بهره ورى همين ميزان 

آب در حوزه صنعت 86 هزار تومان است.
رزم حسينى ادامه مى دهد: آمايش سرزمين ما نشان 
مى دهد بايد در آينده و بتدريج به ســمت صنعتى 

شدن حركت كنيم و آن مقدار از آب كه مى ماند بايد 
در حوزه صنعت گلخانه اى مصرف شود. اين نقشه 

كشاورزى استان كرمان است.
وى با بيان اينكه بايد به ســمت پتروشيمى برويم، 
تأكيد مى كند: پتروشــيمى، گاز طبيعى را كه هر 
مترمكعب 11 سنت ارزش دارد به محصولى تبديل 

مى كند كه ارزش آن 750 دالر مى شود.
استاندار كرمان يادآور مى شود: خط صلح گاز ايران 
به شــرق آسيا از اســتان كرمان عبور مى كند كه 
ظرفيت خوبى براى اجراى پروژه هاى پتروشيمى در 
اين استان است كه هم اكنون دو پروژه پتروشيمى 

در حال اجرا در كرمان داريم.

 تأمين آب پتروشيمى از پساب 
مديرعامل مجتمع پتروشيمى فجر كرمان راهكارى 
را كه براى حل مشكل آب اتخاذ كرده اند اين گونه 
عنوان كرد: نگاه ما به آب اصالً به منابع زير زمينى 
آب نيســت و به عنوان يك منبع پايــدار و قابل 
اطمينان به آب حاصل از تصفيه پســاب شــهرى 
توجه داريم كه در اين راستا مذاكراتى با مدير عامل 
آبفا كرمــان درخصوص حتى جمع آورى و تصفيه 
فاضــالب كرمان صورت گرفته كــه كل فاضالب 

كرمان را به پتروشيمى فجر كرمان واگذار كنند.
عباسى اظهار كرده است: همچنين اعالم شده هر 
پيمانكارى اين اقدام را انجام مى دهد، پتروشــيمى 
فجر كرمان آماده اســت كه آب تصفيــه آن را به 
طور كامل خريدارى كند و گفتنى است بزرگ ترين 
مشترى اين آب، پتروشيمى فجركرمان بوده و آن را 

تضمين شده خريدارى مى كند. 
عباسى گفته است: همچنين به دنبال آن هستيم تا 
با همكارى ومشاركت يك شركت ديگر بحث انتقال 
و شــيرين سازى آب درياى عمان را در دستور كار 
قرار دهيم كه معتقديم اين يك كار بزرگ ملى است 
و هم اكنون مذاكرات اين طرح نيز در حال جريان 
اســت واميدواريم اين طرح به نتيجه برسد، اما در 
مجموع مسئله تأمين آب مجتمع پتروشيمى فجر 

كرمان اولويت كارى ما بوده و قابل حل است.

دغدغه هاى زيست محيطى سد راه كارخانه فجر كرمان شده است

پتروشيمى كرمان از آرزو تا واقعيت

بنا بر گفته 
استاندار كرمان 

براى راه اندازى 
پتروشيمى چاه 

جديدى حفر نشده 
و نياز آن از طريق 
پساب شهرى و در 

آينده از آب خليج 
فارس تأمين خواهد 

شد

بــرش



  ثبت پارك ملى جلفاى ارس به عنوان 
ژئوپارك جهانى

قشم: دبير شوراى عالى مناطق آزاد با بيان اينكه مناطق آزاد 
با توجه به اختيارات ويژه خود مى توانند به مناطقى براى ثبت 
ژئوپارك ها تبديل شوند، اظهار اميدوارى كرد: در سال جارى 
پارك ملى جلفاى ارس به عنوان ژئوپارك جهانى به عضويت 

يونسكو درآيد.
مرتضى بانك در نشســت بين المللى ژئوپارك هاى جهانى 
يونسكو در ايران با تأكيد بر اينكه ژئوپارك قشم نخستين 
ژئوپارك خاورميانه اســت، ادامه داد: سازمان منطقه آزاد 
قشــم با چنين حركت بزرگى در سيستم حركت جوامع و 
گراميداشت زمين و طبيعت كه از طريق ژئوپارك قشم در 
اين راســتا انجام داده و  تصوير روشنى از كشور و مناطق 

آزاد را نشان خواهد داد.
وى با تأكيد بر اين كه ژئوپارك قشم نشان داده كه  مناطق آزاد 
به توسعه تجارت مى پردازد، افزود: اين مناطق نقش پررنگى 
براى جامعه قائل شده و با درگير كردن جامعه در بهره بردارى 
از ميراث منطقه به ارتقاى سطح معيشت آن ها كمك كردند.

بانك ادامه داد: مناطــق آزاد با توجه به اختيارات ويژه خود 
مى توانند به مناطقى براى ثبت ژئوپارك ها تبديل شوند.

  28 هزار از واحدهاى مسكونى 
زلزله زدگان كرمانشاه تعمير شد

ايرنا: رئيس ستاد بازسازى مناطق زلزله زده كرمانشاه با 
بيان اينكه عمليات تعمير 28 هزار واحد مسكونى مناطق 
زلزله زده اســتان به پايان رسيده است، گفت: در مجموع 
59 هزار و 600 واحد مســكونى در مناطق زلزله زده نياز 

به تعمير دارند.
رضا خواجه اى اظهار كرد: پس از وقوع زلزله 7,3 ريشترى 21 
آبان 96 تاكنون عمليات تعمير 35 هزار واحد مسكونى آغاز 

شده كه كار 28 هزار واحد آنان به پايان رسيده است.
وى با بيان اينكه بايد 35 هزار واحد مسكونى در مناطق زلزله 
زده كرمانشاه ساخته شــوند، گفت: تاكنون 20 هزار و 900 
واحد مســكونى در مناطق زلزله زده آواربردارى، 13 هزار و 
650 واحد پى كنــى، 8200 واحد بتن ريزى، 3000 واحد 
ديوارچينى، 5600 واحد اسكلت سازى و 2000 واحد ادارى 

سقف دار شده اند.
به گفته خواجه اى 12 ســتاد معين در اســتان كرمانشاه 
مســتقر هستند و كار ساخت و تعمير واحدهاى زلزله زده 

را پيگيرى مى كنند.
وى روند بازســازى در روســتاها را مثبت ارزيابى كرد و 
گفت: بنياد مســكن متعهد است كه تا پايان تير ماه سال 
جارى 12 هزار واحد مسكونى داراى اولويت را در مناطق 

روستايى مسقف كند.

  راه اندازى بازارچه هاى مرزى جديد 
در سيستان و بلوچستان 

زاهدان: استاندار سيستان و بلوچستان گفت: 6 بازارچه جديد 
در سيستان و بلوچستان راه اندازى مى شود كه سه بازارچه در 

شمال استان ساخته خواهد شد.
 سيد دانيال محبى در مراســم جانمايى براى ايجاد بازارچه 
مرزى در شــهر دوست محمد شهرستان هيرمند در شمال 
استان گفت: اعتبار اين بازارچه ها ، 350 ميليارد تومان است و 

زيرساخت هاى آن در دست تكميل شدن است .
وى با بيان اينكه بهترين نقطه براى ســاخت بازارچه مرزى 
جديد تخت عدالت در نزديك شهر دوست محمد است ، گفت: 
دسترسى آسان همه مرزنشينان اين شهرستان به اين بازارچه 
و فاصله مناسب آن از بازارچه هاى ميلك و گمشاد يكى از علل 

انتخاب اين محل است .
وى افزود: عالوه بر اين بازارچه  جديد به زيرساخت هاى مورد 

نياز از جمله فيبر نورى ، راه ،  آب و برق دسترسى دارد .
استاندار سيستان و بلوچستان با اشاره به خشكسالى هاى 
مســتمر دو دهه اخير و نابودى بخش زيادى از كشاورزى 
و دامدارى در اســتان گفت: براى كمك به معيشت مردم 
بايد از ظرفيت هاى اقتصادى منطقه بويژه مرز به نفع مردم 

استفاده كرد .

  لزوم ايجاد زيرساخت هاى گردشگرى 
با ظرفيت خزر

قدس: رئيس هيئت مديره و مديرعامل ســازمان منطقه 
آزاد انزلى گفت: با توجه به ظرفيت مناسب خزر در زمينه 
گردشگرى بايد هرچه سريع تر زيرساخت ها را ايجاد كنيم.
رضا مســرور در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه طرحى 
كه مــورد بازديد قرار گرفــت، مارينايى(امكانى كه براى 
قايق ها به منظور پهلوگيرى و لنگراندازى فراهم مى شود) 
است كه توسط سازمان منطقه آزاد انزلى در حال ساخت 
اســت، گفت: همچنين برنامه اى مشترك با سازمان بنادر 
در شهر انزلى داريم تا اسكله تفريحى ايجاد شود و بتوانيم 

گردشگرى دريايى را در سال جارى آغاز كنيم.
وى با تأكيد بر اينكه در استان گيالن فعاليت هاى زيادى 
در زمينــه دريايى بايد انجام شــود، تصريح كرد: بايد به 
صورت شــبكه اى در شــهرهايى مانند لنگرود، چمخاله، 

كياشهر، آستارا و تالش مارينا ايجاد كنيم.

با وجود گذشت 4 سال از زمان كلنگ زنى

ساخت فرودگاه منطقه آزاد ارس تأخير دارد
��ر

قدس   زمانى كه در سال 1393 مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد تجارى و صنعتى ارس از 
آغاز عمليات اجرايى ساخت فرودگاه ارس با 
اخذ مجوزهاى الزم تا دو ســال آينده خبر 
داد، روزنه اى از اميد در دل بسيارى از تجار و 
بازرگانان براى توسعه و سرعت بخشيدن در 

تبادل كاالهاى تجارى ايجاد شد.
محســن خادم عرب باغى چهار سال پيش 
بــا اعالم اين خبــر اذعان كرد: بــا توجه به 
موقعيت ويژه منطقه آزاد ارس و لزوم توسعه 
زيرســاخت هاى حمل و نقل در اين منطقه 
تجارى صنعتى، اقدام هاى الزم براى ساخت 
فرودگاه ارس انجام و مجوزهاى مورد نياز در 

اين خصوص نيز اخذ شده است.
با اينكه قرار بود اين باند پروازى در كمتر از 
دو سال به سرانجام برسد، اما تاكنون خبرى 
از باند و پرواز نيســت و اين نياز موجب شده 
تا بســيارى از مســئوالن از جمله استاندار 
آذربايجان شــرقى و حتى امام جمعه تبريز 
بارها از طريق ميز هاى خطابه اين موضوع را 

به مسئوالن گوشزد كنند.

 ضرورت ايجاد باند پرواز
استاندارآذربايجان شــرقى احداث فرودگاه را 
يك ضــرورت مى داند و تأكيد مى كند: براى 
خــروج منطقه آزاد از بن بســت راه اندازى 

فرودگاه ضرورى است.
مجيــد خدابخش بــا بيان اينكــه جلفا در 
گذشته شــهر ترانزيتى بوده اســت، يادآور 
مى شود: زيرســاخت هاى الزم نظير فرودگاه 
و راه آهن بايد با هــدف صادرات محصوالت 

توليدى در منطقه آزاد ارس ساخته شود.
وى با اشــاره بــه رابطه خــوب جمهورى 
اسالمى ايران با كشــور روسيه خاطرنشان 
مى كند: فعاالن اقتصادى مستقر در منطقه 
آزاد ارس بايد بازار كشــور روســيه را مورد 
هدف قرار دهند، به طورى كه روسيه ساالنه 
50 ميليارد دالر واردات مواد غذايى و چهار 
ميليــارد دالر واردات مــواد لبنى دارد كه 

فرصت خوبى است.
استاندار آذربايجان شرقى ايجاد مناطق آزاد را 
نوعى ابزار براى توسعه  مناطق توسعه نيافته 
دانسته و مى گويد: در طول 20 سال گذشته 
مناطق آزاد دســتاوردهاى خوبى داشته اند، 
البته در ســطح دنيا مناطق آزاد با سرعت و 

شتاب بيشترى توسعه مى يابند.

 نبود زيرساخت
نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراى 

اسالمى نيز با اشاره به اين موضوع كه توسعه 
زيرســاخت هاى حمل و نقل اعم از ساخت 
فرودگاه، ســاخت آزاد راه و توسعه راه آهن 
اصلى ترين نياز منطقه آزاد ارس است، بيان 
مى كنــد: جاده مرند و جلفــا نا تمام مانده و 
فــرودگاه نيز ســال ها بحــث راه اندازى آن 
برسر زبان هاست، اما تاكنون توفيقى در اين 

خصوص به دست نيامده است.
 محمد حســن نژاد ابراز مى كنــد: فرودگاه 
منطقه آزاد تجارى ارس هفت ســال اســت 
در رديف بودجه مشــخص مى شود، اما تا به 

امروز احداث اين فرودگاه را 
نديده ايم. 

وى با تأكيد بر اين موضوع 
كه توسعه منطقه آزاد ارس 
در گرو همدلى و همكارى 
مسئوالن ســازمان منطقه 
آزاد با مســئوالن منطقه و 
مردم است، يادآور مى شود: 
منطقــه آزاد ارس بايد در 
استوار تر  توســعه اى  مسير 
و با شــتاب بيشــترى گام 

بردارد.
فرودگاه  نبود  نژاد  حســن 
را مشــكلى اساسى عنوان 

مى كند و ادامه مى دهد: هفت ســال اســت 
فرودگاه ارس رديف بودجه دارد، اما ساخته 
نمى شود، آن قدر معطل شد كه ماكو فرودگاه 

ساخته و آن را براى ساخت نكردن فرودگاه 
ارس بهانه مى كنند.

 پروژه هاى ناتمام 
امام جمعه جلفا كه بار ها از ميز خطابه نماز 
جمعه بر ضــرورت وعزم جدى براى تكميل 
پروژه هــاى نيمه تمام مســئوالن را خطاب 
قرار داده اســت در اين زمينه اظهار مى كند: 
پروژه هاى ناتمام زيادى در منطقه آزاد ارس 
و جلفــا در انتظــار تكميل و بهــره بردارى 
هستند و ســرمايه گذاران خواستار تسريع 
تكميل ســاخت فــرودگاه 

ارس هستند.
حجت االســالم ســنجرى 
با اشــاره به موانــع موجود 
بر ســر راه پــروژه فرودگاه 
تاكنون  مى كند:  بيان  ارس 
ســاخت فرودگاه در منطقه 
آزاد ارس معطل اخذ مجوز 
اخذ  و  محيطــى  زيســت 
مجوز از سازمان هواپيمايى 
از  بوده اســت غافل  كشور 
اينكه تســريع در ســاخت 
اين فرودگاه بايد از ســوى 
هر دستگاه و يا سازمان در 

اولويت باشد.
وى بــا بيان اينكه راه اندازى باند فرودگاه در 
اين منطقه كه صنعتى ترين منطقه آزاد ايران 

محسوب مى شود براى سرمايه گذاران حياتى 
اســت، اظهار مى كند: برخــى از محصوالت 
توليد شده در اين منطقه بعد از توليد هرچه 

زودتر بايد صادر شود.
امام جمعه شهرستان جلفا با اشاره به اينكه 
پروژه ريلى جلفا- نــوردوز- قلى بيگو جزو 
پروژه هايى اســت كه نيمه كاره رها شده، 
تصريــح مى كند: اين پــروژه ريلى ايران و 
منطقه آزاد ارس را به كشــورهاى همسايه 
و از جملــه ارمنســتان و آذربايجان وصل 
مى كند، بنابراين ســرمايه گذاران و عموم 
شــهروندان انتظار دارند اين پروژه ريلى نيز 

به پايان برسد.
وى در ادامه ايجــاد و تكميل آزادراه جلفا - 
مرند را يكى ديگر از خواســته ها و انتظارات 
سرمايه گذاران اعالم كرده و اظهار مى كند: 
آزادراه جلفا - مرند كه مى تواند خاطره هاى 
خوب و دلنشــينى را براى عموم شهروندان، 
گردشــگران، ســرمايه گذاران و ارس وندان 
تشــكيل دهد متأســفانه با حوادث و ايجاد 
سانحه خاطرات شيرين را به خاطرات بسيار 

تلخ مبدل مى كند.
امام جمعه شهرســتان جلفا تأكيد مى كند: 
ايجــاد زمينه و تكميل زيرســاخت ها براى 
جذب ســرمايه گــذار منوط به اين اســت 
كــه در كنار اين پروژه ها به درخواســت ها 
و انتظارات عموم مردم و ســرمايه گذاران 

ترتيب اثر داده شود.

  سرمايه گذارى 80 ميليون دالرى 
چينى ها در ايرانشهر

ايرنا: معاون اســتاندار سيستان و بلوچســتان گفت: سرمايه 
گذاران چينى در قالب شــركت پارس كمپرســور ايران و براى 
نخستين بار80 ميليون دالر در زمينه راه اندازى سايت كارخانه 

فشرده سازى گاز در ايرانشهر سرمايه گذارى مى كنند.
نبى بخش داوودى اظهار داشت: با راه اندازى اين طرح براى بيش 
از 1000 نفر به طور مستقيم و غير مستقيم شغل ايجاد مى شود.

وى با اشاره به ظرفيت ها و زيرساخت هاى موجود در شهرستان 
ايرانشــهر گفت: آب كافى و زمين هاى مستعد منطقه در كنار 
ظرفيت هاى جاده ترانزيت، راه آهــن، فرودگاه، خط لوله گاز و 
نيروى كار مناسب اين شهرستان را نسبت به ساير مناطق متمايز 
كرده اســت. فرماندار شهرستان ويژه ايرانشهر ادامه داد: به طور 
قطع سرمايه گذارى در ايرانشهر با دارا بودن ظرفيت هاى باالى 

سرمايه گذارى بهره ورى در توليد را دوچندان مى كند.

  خام فروشى مهم ترين مشكل معادن 
استان قم است

قم: نماينده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى گفت: خام فروشى 
كمترين درآمد را براى استان داشته است، به طورى كه كل درآمد 

معادن استان 2 ميليارد تومان است كه مبلغ بسيار كمى است.
احمد اميرآبادى فراهانى در جلســه شوراى معادن استان قم با 
اشــاره به تفحص انجام شــده در مورد معادن استان قم، اظهار 
داشت: براى جمع بندى موضوع گزارش جامعى جهت رسيدگى 

به مجلس ارسال شده است.
وى با اشاره به اهميت رفع موانع موجود بر سر راه معادن، افزود: 
هدف اصلى اين بررســى، شناسايى موانعى است كه بيشترين 

زحمت را براى مردم و مسئوالن ايجاد كرده است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى گفت: هدف ديگر 
اين پيگيرى ها، رفع موانع قانونى توليد و بهره بردارى بر ســر راه 

معادن بوده است تا ايرادهاى كار شناسايى و رفع شود.
اميرآبادى فراهانى مشكل اصلى معادن استان قم را خام فروشى 
دانســت و بيان كرد: خام فروشى كمترين درآمد را براى استان 
داشته است، به طورى كه كل درآمد معادن استان 2 ميليارد تومان 

است كه مبلغ بسيار كمى است.
وى خاطرنشــان كرد: بهره بردارى از معادن به خودى خود باعث 
ايجاد اشــتغال شــده و بهره بردارى از منابع شــن و ماسه به 
زيرساخت هاى آســفالت استان كمك مى كند، اما مشكل خام 

فروشى معادن بايد برطرف شود.

  شكاف 60 درصدى 
در سبد معيشت كارگران

تهران: نماينده مــردم تهران در مجلس بــا قدردانى از گروه 
كارگرى براى تنظيم سبد معيشت كارگران گفت: بين طرحى كه 
در بهبود سبد معيشت كارگران از سوى گروه كارگرى ارائه شده 
با آنچه كه وجود داشت، بيش از 60 درصد شكاف وجود داشت.

عليرضا محجوب با اشــاره به ضرورت بهبود معيشت كارگران 
تصريح كرد: در سال 82 توافقى ايجاد شده بود كه عالوه بر تورم 
10 درصد دريافتى  كارگران افزايش پيدا كند كه در نتيجه آن 
پنج سال به نقطه معيشت نزديك تر شويم كه در سال دوم اين 
طرح متوقف شد، اما خوشبختانه در سال جارى مجدداً اين طرح 
در دستور كار قرار گرفت و اكنون در حال حركت به سوى ارتقاى 

وضع معيشت كارگران هستيم.
وى ســپس با اشاره به ضرورت همسان ســازى دريافتى ها و 
مســتمرى هاى كارگران گفت:  سازمان تأمين اجتماعى بايد 
همان طور كه در قانون برنامه نيز به آن اشــاره شد قدم هاى 

اوليه را بردارد.
محجوب افزود:  امروز انتظار ما اين اســت كه موضوع حمايت از 
كاالى ايرانى را ابتدا از خود شروع كرده و در اجرا و عمل برنامه و 

مبناى كار خود قرار دهيم.

  دستگاه هاى اقتصادى بايد به دنبال 
توانمندسازى مناطق مرزى باشند

سنندج: مديركل امور مرزى وزارت كشور گفت: دستگاه هاى 
اقتصادى در قالــب اقدام هاى تعاونى بايد بــه دنبال تقويت و 

توانمندسازى مناطق مرزى در سراسر كشور باشند.
شــهريار حيدرى در نشست مشترك دســتگاه هاى مرتبط با 
ساماندهى بازارچه هاى مرزى و معيشــت مرزنشينان با اشاره 
به اينكه در گذشــته در قالب دستورالعمل كوله برى، فعاليت 
مرزنشينان در استان هاى سيســتان و بلوچستان، كردستان، 
كرمانشــاه و آذربايجان غربى انجام مى گرفــت، اظهار كرد: آن 
دستورعمل به خاطر مشــكالتى كه داشت بخوبى اجرا نشد و 

همين امر موجب اعتراض مرزنشينان شد.
وى با اشــاره به اينكــه هدف آن دســتورعمل تقويت زندگى 
مرزنشينان بود كه اين هدف حاصل نشد، افزود: بنابراين دولت 
تصميم گرفت كه آيين نامه هايى با پيشــنهاد وزارت اقتصاد، 
وزارت صنعت، وزارت كشور و ستاد مركزى مبارزه با قاچاق  كاال 

و ارز با هدف تقويت زندگى مرزنشينان تهيه كند. 
وى در خصــوص بيمه كولبران هم گفــت: بحث بيمه در اين 
اصالحيه ها ديده نشــد چون كوله برى شغل پايدار نيست و ما 
نمى خواهيم كوله برى به عنوان شــغل اصلى تلقى شود، بلكه 
تســهيالت پيش بينى شده در اين زمينه، امتيازى است كه به 

مناطق مرزنشين داده شده است.

��ر

قدس: اســتان مركزى را به عنوان چهارمين قطب 
صنعتى كشور مى شناســند و شايد از معدود استان 
هايى اســت كه تعداد كارگران و جامعه كارگرى آن 

در كشور همتايى ندارد.
واحد هاى توليدى اين اســتان همچون ساير كشور 
در طى سال هاى گذشــته به داليل متعدد از جمله 
تحريم ها، تورم، ســود بانكى، سرمايه در گردش و 
نبود بازار هاى صادراتى و به روز نشدن برخى صنايع 
از گردش مالى مناســبى برخوردار نبوده و بنابراين 
به تبع اين مشــكالت كارگران شاغل در واحد هاى 
صنعتى را نيز با مشــكالت معيشــتى روبه رو كرده 

است. 
اعتراض هاى متعدد از جمله كارگران هپكو، آذرآب 
و يا كارگران شهردارى و همچنين بيكارى كارگران 
ساختمانى خود مشــتى از خروار و نشانه مشكالت 

معيشتى اتفاق افتاده در اين استان است.

 كارگران شهردارى 
كارگران شــهردارى ســاوه كه تا پيش ازســال به 

دليل تعويق حقوق و دســتمزد هايشان تاكنون بارها 
دست به تجمع زدند از زحمتكش ترين اقشار جامعه 
كارگرى ساوه هستند كه بنا بر ادعاى نماينده آن ها از 

وضعيت معيشتى مناسبى برخوردار نيستند.
ســعيد حكيمى، نماينده كارگران شــهردارى ساوه 
كــه تاكنون براى احقاق حقوق كارگران شــهردارى 
جلســات متعددى با مســئوالن اســتاندارى داشته 
اســت در اين رابطه اظهار مى كند: وضعيت درآمدى 
و معيشــتى كارگران به هيچ عنوان مطلوب نيست و 
آنان با چالش هاى بسيارى در زندگى روبه رو هستند.

وى با اشــاره به اين موضوع كه وضعيت بد اقتصادى 
فشــار مضاعفى ناشى از كاهش حقوق و مزايا به اين 
قشــر وارد كرده اســت، ابراز مى كند: بــا اين وجود 
نوســان هاى اقتصادى، تأثيرى بر خدمات رســانى به 

مردم نداشته است.
حكيمى با بيان اينكه برخى از مردم، كاركنان خدوم 
شــهردارى را بهره مند از حقــوق و مزاياى مطلوب و 
در اختيار داشتن انواع امكانات رفاهى مى دانند، بيان 
مى كند: آنان با وجود بسيارى از كمبودها و بهره مند 
نشدن از خدمات تفريحى در مقايسه با ساير ارگان ها، 
با وضعيت موجــود مقابله كرده و كمر همت را براى 
خدمت به مردم به كار بســته و هيچ تزلزلى به خود 

راه نمى دهند.
نماينده كارگران شــهردارى ســاوه ابــراز مى كند: 
هم اكنون كارگران شــهردارى كه در ســازمان هاى 
تابعه مشغول كار هستند، بيشترين زحمت مديريت 
شهرى بر دوش آنان بوده و از كم ترين مزايايى مانند 
اختصــاص تســهيالت بانكى بلندمــدت و نظير آن 

بى بهره هستند.

وى ابــراز مى كنــد: كاركنــان شــهردارى از تعلق 
كوچك ترين امكانات ســازمانى و مزاياى آن محروم 
هستند و هم اكنون بيشــتر كارگران شهردارى ساوه 
از وجود يك واحد مســكونى شخصى بى بهره اند و در 
اماكن استيجارى زندگى مى كنند كه اين امر مشكل 

مضاعفى را بر آنان تحميل كرده است.

 بيكارى كارگران 
رئيس انجمن صنفى كارگران و استادكاران ساختمان 
ســاوه نيز از وضعيت نامناســب معيشــتى كارگران 

ساختمانى خبر مى دهد.
عليرضا كاظمى با بيان اينكه انتظار مى رفت با اجراى 
طرح ساماندهى كارگران وضعيت كار و معيشت آن ها 

بهبود پيدا كند، اما اين اتفاق نيفتاد.
وى با اشــاره به اين موضوع كــه 80 درصد كارگران 
بومى ايــن شهرســتان داراى كارت مهارت فنى در 
انجام كارهاى تخصصى ســاختمانى هســتند، اظهار 

مى كند: متأسفانه با اين وجود اين كارگران بيكارند.
وى با اشــاره به طرح ساماندهى كارگران ساختمانى 
اظهار مى كند: طرح ســاماندهى كارگران ساختمانى 
در بيست و يكمين جلسه فوق العاده شوراى اسالمى 
ســاوه در تاريخ 26 آبان  92 تصويب و در تاريخ 25 

همان ماه به شهردار وقت ارسال شد.
وى اذعان مى كند: تا امروز متأســفانه هيچ نتيجه اى 
نگرفتيم و تمامى كارگران در زيرآفتاب، برف و سرما 
در كنار معابر و ميادين براى كار و روزى حالل براى 
خانواده خود تالش مى كنند. با توجه به اينكه توسعه 
و عمران شهر به زحمات و تالش كارگران ساختمانى 
بســتگى دارد، به همين منظور ايجاد حداقل ضوابط 
شــغل براى دسترسى آســان و بهتر شــهروندان و 

كارفرمايان كــه نياز به كار تخصصى ســاختمان را 
دارند، ساماندهى آنان ضرورى است.

رئيس انجمن صنفى كارگران و استادكاران ساختمان 
ســاوه تصريــح مى كند: بخــش ســاختمان يكى از 
بخش هاى مهم اقتصادى اســت كه نقش برجسته اى 
در توســعه كشــور دارد، امــا متأســفانه بى توجهى 
دســت اندركاران ايــن صنعت به رعايــت موازين و 
مقررات ايمنى و اشتغال زايى به عنوان تهديدى جدى 
براى ســرمايه هاى انسانى و منابع مادى كشور شده، 
به گونه اى كه همه ســاله بخشى از نيروهاى كارگرى 

از كار بيكار مى شوند.
وى ادامه مى دهد: عدم وابستگى اين گروه به اتحاديه 
يا تشــكل مشخص، بى سوادى يا كم سواد بودن اكثر 
كارگران ســاختمانى و در نتيجه ناآشــنايى آنان به 
قوانين كار و حمايت هــاى بيمه اى و حقوق و منافع 
خود، ارائه نشدن هر نوع خدمات از سوى ارگان هاى 
مسئول كه ضامن ساماندهى اين گروه شغلى باشد و 
وجود نداشتن بستر مناسب فرهنگى براى شناسايى 
جايــگاه اين قشــر زحمتكش در اذهــان عمومى از 
مهم ترين علل نابســامانى كارگران ساختمانى ساوه 

است.
كاظمى عنــوان مى كند: با وجــود تأكيد ماده 121 
قانــون كار و ماده 4 نظام مهندســى مبنى بر مجاز 
بودن اشتغال اتباع بيگانه تنها در مشاغلى كه كارگر 
ايرانى وجود نداشته باشد، اتباع مى توانند كار كنند، 
اما در مشــاغل چهارگانه كه اتبــاع مى تواند در آن 
مشاغل كار كند، به طور روشن مشخص و بيان شده 
كه اتباع نمى توانند در كارهاى تخصصى ســاختمان 
كار كنند، ولى متأســفانه در دفاتــر كفالت اتباع به 

مشاغل چهارگانه توجه نمى كنند.

طبق اظهارات نماينده هاى جامعه كارگرى استان مركزى

سفره معيشت كارگران كوچك تر مى شود

با اينكه قرار بود 
باند پرواز فرودگاه 

ارس در كمتر از 
دو سال به سرانجام 

برسد، اما تاكنون 
خبرى از باند و 

پرواز نيست 

بــرش
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مهر  فرونشست زمين در دشت مرودشت 
به 10 ســانتيمتر رســيده، پديده اى كه در 
اطراف تخت جمشــيد نيز ديده شــده و به 
عنــوان يك تهديــد اين بناى جهانــى را در 
معرض خطر قرار داده است. از چند سال قبل 
شكاف هايى در زمين هاى مجاور تخت جمشيد 
و دشت مرودشت مشاهده  شده كه نگرانى هاى 
كارشناســان را دربــاره خطرهــاى احتمالى 
آن در پى داشــت. فرضيه هــاى مختلفى در 
خصوص داليل بــروز اين پديده ها وجود دارد 
كه برداشت بى رويه آب كشاورزى از سفره هاى 
زيرزمينى ازجمله داليل فرونشست ها و شكاف 
زمين مطرح  شده است. بعضى از كارشناسان 
معتقدند كه اين فرونشست هاى زمين از حدود 
سال 87 در زمين هاى اطراف مجموعه جهانى 
تخت جمشيد و نقش رستم ديده شده بود به 
گونه اى كه هشدارهاى الزم را براى رسيدگى 
به اين موضوع دادند. سال گذشته بار ديگر زمين 
شناسى فارس مطالعاتى را در دشت مرودشت 
پيرامون فرونشســت زمين انجام داد كه يكى از 
محدوده هاى اين مطالعــات، زمين هاى اطراف 
تخت جمشيد است. اين سازمان اعالم كرد كه 
فرونشست زمين پديده بحرانى است كه سال ها 
اســت گريبان فارس را گرفته و هر سال سبب 
ايجاد مشــكالت زياد براى دشــت هاى استان 

مى شود.

 نگرانى هاى فرونشست
مدير مركز زمين شناسى و اكتشافات معدنى 
جنوب كشور (مركز شيراز) گفت: متأسفانه بر 
اســاس آخرين آمارى كه به دست آمده رانش 
زمين يا همان فرونشست به 10 سانتيمتر در 
دشت مرودشت افزايش يافته كه محدوده تخت 

جمشيد نيز از اين امر مستثنا نبوده است.
طهمــورث يوســفى ادامــه داد: افزايش 10 
سانتيمترى فرونشست در اين محدوده نگران 
كننده اســت زيرا بر اين باوريم كه حتى چهار 

ميليمتر هم در سال زياد است.
وى افزود: با بررسى ها و مطالعات مركز زمين 
شناسى منطقه جنوب، علت عمده ايجاد درز و 
شكاف ها را در دشت مرودشت و اطراف تخت 
جمشيد كاهش شديد سطح آب زيرزمينى در 

اثر برداشت بى رويه آب هاى زير زمينى است.
يوسفى در خصوص چگونگى فرونشست زمين 
بيان كــرد: افزايش روزافــزون بهره بردارى از 
آب هاى زيرزمينــى بويژه در حوضه هايى كه 

درياى  آبرفتى،  پهنه هاى  با 
كــم عمــق يــا درياچه اى 
تحكيــم نيافتــه انباشــته 
شده اند، مى تواند به نشست 
يا فرو ريزش ســطح زمين 
منجر شــود. وى با تأكيد بر 
اينكه وضعيت فرونشســت 
زمين در دشــت مرودشت 
نگران كننده اســت، گفت: 
اين راستا ضرورى است  در 
دســتگاه هاى مربوط هرچه 
مديريت  به  نسبت  سريع تر 
آب هاى  ســفره  از  استفاده 

زيرزمينى اقدام كننــد در غير اين صورت با 
مشكالتى روبه رو خواهيم شد.

 برداشت بى رويه آب عامل اين پديده
در اين رابطه پژوهشگر، زمين شناس و عضو 
هيئت علمى دانشــگاه شــيراز با بيان اينكه 
محوطه هاى ميراث جهانى تخت جمشــيد و 
نقش رســتم هويت ملت ايران هستند و بايد 
در برابر هرگونه خطرات احتمالى حفظ شوند، 
گفت: متأسفانه طى چند سال گذشته يكى از 
خطراتى كه مجموعه جهانى تخت جمشــيد 

را تهديــد مى كنــد پديده 
نشست زمين است كه تحت 
از  انسانى  فعاليت هاى  تأثير 
قبيل برداشــت بى رويه آب 

زيرزمينى رخ داده است. 
رئيسى  عزت اهللا  پروفســور 
با اشــاره بــه اينكه وضعيت 
اطراف  در  زمين  فرونشست 
تخــت جمشــيد و نقــش 
رســتم نگران كننده است، 
ادامــه داد: كشــاورزى هاى 
بــى رويه و برداشــت آب از 
ســفره آب هــاى زيرزمينى 
در دشت مرودشــت و اطراف تخت جمشيد 
ســبب ايجاد پديده فرونشست شده است.وى 
با بيان اينكه وضعيت تمام دشــت هاى استان 
فارس نگران كننده اســت، بيــان كرد: افت 
شــديد سطح آب زيرزمينى (حدود 10 تا 15 
متر)، بروز خشكسالى شديد طى اين سال ها 
و همچنين مساعد بودن آبخوان براى نشست 
(وجود اليه هاى ريزدانه رســى) موجب شد تا 
نشست در محوطه نقش رستم، بعضى منازل 
مسكونى در روستاى شول، خود را به صورت 
تــرك خوردگى ديوارهــا و حتى جابه جايى 

سقف بعضى از آن ها نشان دهد و مردم محلى 
را دچار وحشت و اضطراب كند.

 خساراتى كه جبران نمى شوند
رئيسى با بيان اينكه استفاده گردشگرى و عمر 
ميراث هاى جهانى از قبيل تخت جمشــيد و 
نقش رســتم نامحدود است و در صورت بروز 
هر گونه آسيبى به آن ها خسارات وارده جبران 
ناپذير خواهد بود، تأكيد كرد: دانشگاه شيراز 
از ســال ها قبل روى پديده فرونشســت در 
اطراف تخت جمشيد مطالعاتى را انجام داده 
و راهكارهــاى خود براى جلوگيرى از افزايش 
اين پديده را ارائه داده است.اين استاد دانشگاه 
همچنين تأكيد كرد: دستگاه هاى مربوط براى 
جلوگيرى از افزايش اين پديده در اطراف تخت 
جمشــيد بايد اجازه احداث چاه هاى جديد را 
نداده و هرچه سريع تر نسبت به مسدود كردن 
چاه هاى اطراف اين بناى تاريخى و عظيم بويژه 
چاه هايى كه در حريــم دريچه يك و دو اين 

مجموعه قرار دارند اقدام كنند.
بزرگ ترين بناى سنگى جهان بايد بيش از 
گذشــته مورد مراقبت قرار گيرد تا پديده 
فرونشست مشــكلى براى اين بناى جهانى 

ايجاد نكند.

��راث ���نگ
 تاريخ و تمدن ايران در تبريز 2018 

به جهان اسالم شناسانده شود
تبريز:معاون فرهنگى ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمى 
بر معرفى و شناســاندن تاريخ، تمدن و جاذبه هاى گردشگرى 

كشورمان در قالب تبريز 2018 تاكيد كرد.
سيدمحمدحسين هاشمى در تبريز اظهار كرد: ما با كشورهاى 
زيادى، ارتباط فرهنگى مستمر داريم كه عالقه خاصى به فرهنگ 
ايرانى دارند و اين بستر مناسبى براى جذب توريست خواهد بود.

وى بيان كرد: ما قصد داريم كه تاريخ و تمدن كشــورمان را به 
ديگران بشناسانيم و هنرمندانى كه براى شركت در برنامه  هاى 
فرهنگى خارج از كشــور اعزام مى  كنيم، مى  توانند بيشــتر از 
هنرمندان آذربايجانى باشند. هاشمى گفت: از تمام رايزنى  هاى 
فرهنگى در خواست   كرده  ايم در فعاليت  هاى فرهنگى  شان حتماً 
تبريز 2018 را مد نظر قــرار دهند و در برنامه هاى فرهنگى و 

هنرى خود از هنرمندان و فرهيختگان  تبريز دعوت كنند.

 خانه موزه سيمين و جالل افتتاح شد

تهران: آيين افتتاح خانه موزه سيمين دانشور و جالل آل احمد 
با حضور سرپرست شهردارى تهران برگزار شد.

مديرعامل شركت توسعه فضاهاى فرهنگى شهردارى تهران در 
اين آيين اظهار كرد: اين خانه از سال 1330 تا 1332 توسط 
مرحوم آل احمد و در زمانى كه دانشور در حال سپرى كردن 
دوره دكترى در خارج از كشــور بود، به كمك دوست جالل 
سرهنگ معينى ساخته شد. جعفر رحمان زاده گفت: عرصه 
ملك 420 متر مربــع و زيربناى آن در حدود 220 متر مربع 
است كه در دو طبقه ساخته شده است. وى ادامه داد: اين بنا 
پس از فوت دانشــور توسط شهردارى تملك و شركت توسعه 
فضاهاى فرهنگى شهردارى تهران عمليات مرمت و بازسازى 
و تبديل به خانه موزه را آغاز كرد.مديرعامل شــركت توسعه 
فضاهاى فرهنگى شهردارى تهران افزود: عمليات مطالعات و 
مستند نگارى اين خانه اواخر سال 93 آغاز و همچنين عمليات 
مرمت و موزه آرايى آن به ترتيب در سال هاى 94 و اواخر 96 

ادامه يافت.
وى خاطر نشان كرد: با توجه به اهميت اين طرح نوع مرمت به 
صورت ســبكى (عين به عين) صورت گرفت تا حداقل مداخله 
در بنا صورت گيــرد و تمامى اقدام هاى مرمتى جهت باالبردن 

مقاومت ساختمان صورت گرفت.

فرونشست 10 سانتيمترى زمين در دشت مرودشت

 وجود شهرى باستانى در پسآثار باستانى فارس تهديد مى شوند
 كرانه هاى خليج فارس

بندرعباس: سرپرســت كاوش «تل پرگــو» گفت: تحقيقات 
باستان شناسى در هشت محوطه باســتانى در پس كرانه هاى 
خليج فارس از وجود شهرى باســتانى از دوره ايران باستان در 

اين منطقه كه مى تواند گاوبندى باستان باشد، حكايت مى كند.
عليرضا عســكرى چاوردى هدف اوليه از انجــام اين برنامه را 
شناخت فرهنگ هاى باستانى كهن در منطقه حدفاصل شرق 
سيراف، عسلويه و فرهنگ هاى باستانى منطقه پارسيان و ايجاد 
يك پايه گاه نگارى مطمئن در ســاحل خليج فارس اعالم كرد. 
عسكرى چاوردى دليل انتخاب محوطه تل پرگو را تمركز حجم 
گســترده اى از مواد باستانى در يك محدوده اعالم كرد و گفت:  
گاه نگارى آن به روش اليه نگارى باستان شناســى و با كمك از 
تاريخ گذارى كربن 14 و مطالعه سفالينه ها، استخوان هاى باستانى 
و ساير يافته ها مى توانست، پايه مناسبى براى مقايسه يافته هاى 
باستان شناســى اين حوزه فراهم كند. اين باستان شناس افزود: 
تحقيقات باستان شناسى در هشــت محوطه باستانى واقع در 
همجوار هم در بندر پارسيان نشان مى دهد كه احتماالً شهرى 
باستانى از دوره ايران باستان در اين منطقه وجود داشته است و 

مى تواند گاوبندى باستان باشد.

 احكام ثبتى 7 اثر ملى
 چهارمحال و بختيارى ابالغ شد

شهركرد: رئيس ســازمان ميراث فرهنگــى، صنايع دستى و 
گردشگرى احكام ثبتى هفت اثر ثبت شده چهارمحال و بختيارى 
در فهرست آثار ملى را ابالغ كرد. على اصغر مونسان اعالم كرد: 
6 اثر ميراث فرهنگى ناملموس چهارمحال و بختيارى با عنوان 
« بازى الخترو» به شماره 1415، «سينى (كلك) سوارى عشاير 
بختيارى» به شــماره 1448، «تهده (تــده)؛ فرهنگ و مهارت 
ساخت گهواره» به شــماره 1452 در فهرست آثار ملى ميراث 
فرهنگى ناملموس كشور و «طلبون در روستاى شوراى كبير» 
به شــماره 110 در فهرســت آثار ملى نيازمند پاسدارى فورى 
ميراث فرهنگى ناملموس به ثبت رســيده است. وى با تأكيد 
بر انجام اقدامات الزم در راســتاى حفظ و احياى اين آثار ملى 
افزود: همچنين اثر فرهنگى- تاريخى «حمام طاقانك» پس از 

تشريفات قانونى الزم به شماره 31867 به ثبت رسيده است.
تاكنون 650 اثر تاريخى ملموس و 54 اثر ناملموس در چهارمحال 

و بختيارى ثبت ملى شده است.
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بسيارى از 
دامدارى هاى 
صنعتى مهاباد 

تعطيل هستند؛زيرا 
تسهيالت ارزان 

قيمت در اختيار 
دامدارى ها  قرار 

نمى گيرد

بــرش

بزرگ ترين بناى 
سنگى جهان بايد 

بيش از گذشته مورد 
مراقبت قرار گيرد 

تا پديده فرونشست 
مشكلى براى آن 

ايجاد نكند

بــرش

نيم نگاه

قدس شــايد روزى هيچ شــخصى تصور اين 
موضــوع را نمى كــرد كه براى خريــد يك كيلو 
گوشــت حداقل بايــد 50 هزار تومــان پرداخت 
كند اما اين امر در قصابى هاى سطح شهر به يك 
واقعيت تبديل شده است؛ موضوعى كه اين روزها 

نمى توان به سادگى از آن عبور كرد.
براساس آخرين گزارش هاى ميدانى نرخ هر كيلو 
شقه گوســفندى 49 تا 50 هزار، ران گوسفندى 
57 تا 59 هزار و گوشت گوساله 43 تا 45 هزار و 

ران گوساله 47 تا 49 هزار تومان است.
يكى از فروشندگان مى گويد: از ابتداى فروردين، 
روزانه به طور متوسط 500 تومان به نرخ گوشت 
اضافه شــد و معلوم نيســت چه اتفاقى رخ داده 
اســت، چراكه برخــى روزها دام بــراى ذبح در 
كشتارگاه موجود نيست كه اين امر نگرانى هايى 
از حيث نوسان غير متعارف قيمت در بازار ايجاد 

كرده است.
با رشــد بى رويه قيمت گوشــت قرمز، سهم اين 
محصول بشدت در سبد خانوار كاهش پيدا كرده 
اســت، چرا كه افزايش جزئــى حقوق كارگرى و 
كارمندى جوابگوى نوسان شديد قيمت كاالهاى 

اساسى نيست.
مســئوالن اقتصادى مى گويند تــورم روى نقطه 
9/9 ايســتاده است، بنابراين جاى سوال است كه 
چرا قيمت گوشت گوســفندى به عنوان يكى از 
كاالهاى اساسى ســبد خانوار به 50 هزار تومان 

رسيده است؟

 مديريت نادرست
پاسخ اين پرسش را نماينده مردم مهاباد در مجلس 

شوراى اسالمى با بيان ضعف در مديريت مى دهد.
جالل محمودزاده عضو هيئت رئيســه كميسيون 
كشــاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس شــوراى 
اسالمى در خصوص ضعف مديريت در اين راستا 
توضيح مى دهد: چند سال گذشته به دليل شيوع 
تب برفكى در دام هاى 21 اســتان كشور، تعداد 
قابل توجهى از دام ها سبك و سنگين را از دست 
داديم و انتظار مى رفت كه دولت قبل از شــيوع 
اين بيمــارى به همه دام ها و گســترش آن جلو 

گيرى مى كرد، اما چنين اقدامى صورت نگرفت.
نماينده مردم مهاباد بيان مى كند: بعد از شــيوع 
بيمــارى، دولت بايد تســهيالت ارزان قيمت در 
اختيار دامداران قرار مى داد تا دام جايگزين تهيه 
و خسارت جبران شود، اما با بى توجهى دولت به 
اين امر ميزان توليد گوشــت قرمز كاهش يافت و 

به سمت واردات اين محصول رفتيم.
وى با انتقاد از وابســتگى به واردات گوشت قرمز، 
گفت: از آنجايى كه واردات گوشــت قرمز با دالر 

صــورت مى گيرد، نوســان هاى 
ارزى موجب شــد نرخ گوشــت 
قرمز افزايــش يابد و با توجه به 
نبــود مديريت بــازار ارز، پيش 
بينى مى شود روند گرانى گوشت 

قرمز ادامه پيدا كند.
محمــودزاده بــا بيــان اينكــه 
وزارت  دام  پشــتيبانى  بخــش 
وظايف  به  نيز  جهادكشــاورزى 
خود عمل نكرده اســت، توضيح 
مى دهــد: واحد پشــتيبانى دام 
وظيفه تنظيم بازار ارز را برعهده 
دارد به نحوى كه اگر محصولى 
گران شد، بايد با در نظر گرفتن 
يارانه، كاالى مورد نياز با قيمت 

مناسب ارائه شود.
اين نماينده مجلس ادامه مى دهد: اين واحد نه تنها 
قيمت نهاده هاى دامى را مديريت نكرد كه به گرانى 

نهاده ها به دليل افزايش قيمت دالر دامن زد.
عضــو هيئت رئيســه كميســيون كشــاورزى، 
آب و منابــع طبيعى مجلس شــوراى اســالمى 
تأكيد مى كند: با اين حســاب بيمارى دام، عدم 
جايگزينى دام تلف شــده، افزايش قيمت دالر و 
مديريــت ضعيف از جمله عوامــل گرانى قيمت 
گوشت اســت كه با توجه به ادامه دار بودن اين 

موارد، گرانى گوشت نيز ادامه خواهد داشت.

 تعطيلى دامدارى ها 
نماينــده مــردم مهاباد بــا بيان اينكــه وظيفه 
پشــتيبانى امور دام حمايــت از توليدكنندگان و 

اظهار  اســت،  كنندگان  مصرف 
مى كنــد: اما متأســفانه در اين 
قيمت  گران شدن  شاهد  مقطع 

سويا و ذرت هستيم.
محمودزاده مى افزايد: بســيارى از 
دامدارى هــاى صنعتى ما تعطيل 
هستند؛ زيرا تسهيالت ارزان قيمت 
در اختيار دامدارى ها قرار نمى گيرد 
تا بتوانند در راستاى سرمايه گذارى 
در چرخه توليد دامدارى ها حضور 

به عمل آورند.
وى بــا تأكيد بر ايــن موضوع كه 
پشــتيبانى امور دام بايد در زمانى 
كه بازار با كمبود نهاده هاى دامى 
و سويا دست و پنجه نرم مى كند؛ 
ورود كند يادآور مى شــود: تنها در 
اين صورت اســت كه مرغداران مى توانند در شرايط 

اقتصادى مناسبى وارد چرخه توليد شوند.
وى ادامــه مى دهــد: در حال حاضــر 40 درصد 
مرغدارى هــاى مهاباد بر اثر نوســان هاى بازار و 
نبود بــازار فروش مطمئن تعطيل هســتند و از 
طرفى ديگر نيز پس از گرانى دالر، مرغدارى هاى 
مهابادى كه فعال بودند نيز با مشكل تأمين ذرت 

و سويا روبه رو شدند.
عضو هيئت رئيســه كميســيون كشاورزى،آب و 
منابــع طبيعى مجلــس بابيان اينكــه مرغداران 
مهابادى از نبود نهاده هاى دامى گله دارند،يادآور 
مى شــود: كمبود ذرت و سويا در كنار گرانى دالر 
مرغداران مهابادى را با مشكالت عديده اى روبه رو 

كرده است.

دامداران در دام مشكالت
گوشت قرمز بوى دالر گرفت 
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  مدير مسئول روزنامه شرق آزاد شد
قدس: مدير مســئول روزنامه شــرق كه روز شنبه توسط 

دادستانى مشهد بازداشت شده بود، روز گذشته آزاد شد.
معاون دادستان مشــهد به خبرنگار ما گفت: مدير مسئول 
روزنامه شرق به دليل انتشار مطالب مشتمل بر توهين و افترا 
نســبت به اهالى شهرك شهيد رجايى مشهد بازداشت شده 
بود. وى افزود: مهدى رحمانيان ظهر شنبه در دومين جلسه 
رسيدگى به اتهامات روزنامه شرق به دليل عدم تامين وثيقه 
الزم بازداشت و روانه زندان شد. اين روزنامه چندى پيش در 
خصوص بانوان شهرك شهيد رجايى مطلبى را منتشر كرده 
بود كه با واكنش و شكايت اهالى اين منطقه همراه شده بود.

وى يادآور شــد: در جلسه نخست بازپرسى كه پيش از اين 
برگزار شده بود، قرار وثيقه براى مهدى رحمانيان صادر شد كه 
با حضور در جلسه دوم بازپرسى به دليل تامين نشدن وثيقه، 

ظهر شنبه بازداشت شده بود.
به گفته قاضى حســن حيدرى، مدير مسئول روزنامه شرق 
روز گذشــته با توديع وثيقه، آزاد شد و اين درحالى است كه 

رسيدگى به پرونده اتهامى او همچنان در حال انجام است.

مشاور وزير تعاون در مشهد:
  دستمزد كارگران 

با مخارج زندگى همخوانى ندارد 

 مشاور فرهنگى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: 
هم اينك كف حقوق هر كارگر در ماه يك ميليون و 
111هزار تومان است كه اين مقدار با تورم همخوانى ندارد و 
تالش مى شــود دستمزد كارگران متناسب با مخارج زندگى 

شود.
حجت االسالم عبدالرحيم شهســوارى در جشنواره امتنان 
و تجليل از كارگران نمونه اســتانى، گروه هــاى كارگرى و 
واحدهاى نمونه اظهار داشــت: اكنون تشــكل هاى كارگرى 
و كارفرمايى همه اختالف ها را پشــت ســر گذاشته و بر سر 

دستمزد كارگران به توافق رسيده اند.
وى گفت:حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى هم از حداقل 
500 هزار تومان در مــاه به يك ميليون و 500 هزار تومان 
افزايش يافته اســت. به گفته وى، پارســال 700 هزار شغل 
در كشــور ايجاد و معادل آن 700هزار دفترچه بيمه تأمين 
اجتماعى صادر شد، گرچه مى پذيريم كه همه مشاغل ايجاد 

شده، ممكن است پايدار نباشند.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان رضوى هم در 
اين جشنواره گفت: پارسال 12 هزار و 390 كارگر به جمعيت 
شاغل استان اضافه شد و نرخ بيكارى 2درصد كاهش داشت.

محمد سنجرى با بيان اينكه پارسال اعتبارات قابل توجهى 
به بنگاه هاى اقتصادى اعطا شد، افزود: 300 ميليارد تومان به 
مشاغل خرد و 18 هزار ميليارد تومان به بنگاه هاى اقتصادى 
فعال اختصاص يافت. وى درباره چگونگى انتخاب كارگران، 
گروههاى كار و واحدهاى نمونه گفت: 2035 نفر در سامانه 
اداره كار ثبت نام كردند و براســاس ارزيابــى ارزش افزوده، 
رعايت حقوق شهروندى، خالقيت، تعامل كارگر و كارفرما و 

مسئوليت پذيرى انتخاب شدند.

  كاهش 30 درصدى منابع آبى
 مزارع آبزى پرورى در خراسان شمالى

ايسنا: مديــر امور شيالت سازمان جهاد كشاورزى خراسان 
شمالى از كاهش 30 درصدى منابع آبى مزارع آبزى پرورى 
در اين استان خبر داد. مصباحى گفت: خشكسالى و كاهش 
نزوالت آبى بــر روى منابع آبى مزارع آبزى پرورى اســتان 

تأثيرگذار بوده، اما از ميزان توليد كاهش نيافته است. 
وى افزود: طى برنامه پيش بينى قرار بر اين بود تا طى سال 
گذشــته 1700 تن توليد ماهى در اين استان انجام شود، اما 
اين مقدار به 2000 تن رســيد. به گفته وى خراسان شمالى 
95 استخر ذخيره پرورش ماهى سردآبى دارد كه از اين تعداد 

75 استخر با ظرفيت توليد ساالنه 1200 تن مجوز دارد.

يك نماينده مجلس:
  ايجاد شغل، با نرخ باالى 

سود تسهيالت بانكى ميسر نمى شود
ايرنا: يكى از نمايندگان خراسان شمالى در مجلس شوراى 
اســالمى با اشاره به اينكه وضعيت كســب و كار در استان 
مناسب نيست، گفت: ايجاد شغل با نرخ باالى سود تسهيالت 

بانكى ميسر نمى شود.
على قربانى در نشســت ســتاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى 
خراسان شمالى اظهار داشت: اقتصاد مقاومتى، اقتصاد رياضتى 
نيست، بلكه نسخه درمان در اقتصاد كشورهاى مختلف است. 
نماينده مردم بجنــورد، راز و جرگالن، گرمه، جاجرم و مانه 
و سملقان در مجلس شوراى اسالمى گفت: درصد زيادى از 
بيكاران ما دانش آموختگان دانشگاهى هستند و عالوه بر اين، 
حــدود 30 هزار تا 40 هزار اشــتغال ناقص و بيكاران پنهان 

داريم. 
وى با اشاره به اينكه نرخ مشــاركت اقتصادى در كشور 41 
درصد اســت، گفت: اين شــاخص در ايران با اينكه تا حدى 
ارتقا يافته و افزايش پيدا كرده، اما هنوز مناسب نيست و اين 
رقم در كشــورهايى چون مالزى و اندونزى 60 تا 70 درصد 

است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت: 
يكى از مشكالت ما، پايين بودن ميزان بهره ورى است و اين 

رقم در كشور كمتر از 6 درصد است.
براساس آمارهاى اعالم شده از سوى استاندارى: نرخ بيكارى 
در خراسان شمالى 9/9 درصد و نرخ مشاركت اقتصادى 45/3 

درصد است.

نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى:
 نمى توان با بيكارى و ولنگارى

 اقتصاد سالمى داشت

فارس: نماينده ولى فقيه در خراســان جنوبى با بيان اينكه 
نمى توان با بيكارى، ولنگارى و كم فروشــى، اقتصاد سالمى 
داشت، گفت: نمى توان به هر شكلى در مسائل سياسى ورود 

كنيم، بلكه بايد از قبل كار به صورت كارشناسى شده باشد.
حجت االسالم والمسلمين سيدعليرضا عبادى صبح ديروز در 
ديدار با فعاالن عرصه مهدويت خراسان جنوبى، با بيان اينكه 
بايد تمام مســائل كارشناسى شده باشد تا مطابق آن فرمول 
عمل كنند، گفت: مقدمه هر كارى علم است و كارها نيز بايد 
دور از هواى نفسانى باشد چرا كه با هواى نفسانى نمى توان به 

نتيجه مطلوبى رسيد.
نماينده ولى فقيه در خراســان جنوبى عنوان كرد: مسلمان و 
غيرمسلمان از اين همه ظلم و ستم در جهان به ستوه آمده اند 
و اين وضع موجود در جهان به نفع هيچكس نيست، اما انقالب 
اسالمى كه برخواسته از اسالم است، كارساز است، ولى وقتى 
كارساز است كه به فرم مسلمانى عمل كنيم نه اينكه به اسم 

مسلمان بودن هر اقدامى كنيم تا به پيروزى برسيم.

  اختصاص 1/5 ميليارد دالر براى 
اشتغال روستاييان، عشاير و مرزنشينان

تسنيم: معــاون امور مجلس حقوقى و اســتان هاى وزارت 
تعاون، كار ورفاه اجتماعى گفت: 1/5 ميليارد دالر براى اشتغال 

روستايى، عشايرى و مناطق مرزى مصوب شده است. 
محمدامين سازگارنژاد در جلسه مشترك كارگروه اشتغال و 
كميسيون هماهنگى بانك هاى خراسان جنوبى اظهار داشت: 
انتخاب طرح ها و تصويب آن ها در بانك ها به گونه اى اقتضائى و 

كاريكاتورى نباشد كه نتوانيم پاسخگوى مردم باشيم.
وى با بيان اينكه بايد مكان هاى محروم بهتر ديده شوند، افزود: 
در خصوص طرح هاى اشــتغال مربوط به روستاها و مناطق 

عشايرى بايد پراكندگى و توانمندى روستاها مدنظر باشد.
وى با بيان اينكه مكانيزم مشخص براى كمك به روستائيان 
و عشــاير بايد انديشيده شــود نه اينكه طرح هاى آن ها رد و 
يا حذف شــوند كه در اين صــورت دور از عدالت اجتماعى 
رفتار كرده ايم، اظهار داشــت: بايد نقاط هدف براى طرح هاى 
اشتغال روستايى و مناطق عشايرى مدنظر قرار گيرند تا درصد 
بيشــترى از متقاضيان بتوانند با ارائــه طرح هاى خود از اين 

تسهيالت بهره مند شوند.

استاندار خراسان جنوبى:
  سقف اعتبارات مشاغل خانگى 

خراسان جنوبى به 6 ميليارد تومان رسيد

مهر: استاندار خراسان جنوبى گفت: سقف اعتبارات مشاغل 
خانگى از دو ميليارد و 500 ميليون تومان به شــش ميليارد  

تومان رسيده كه بسيار اميدوار كننده است. 
محمدمهدى مروج الشــريعه در جلســه كارگروه تخصصى 
اشتغال و كميســيون هماهنگى بانك هاى خراسان جنوبى 
با بيان اينكه مســئوالن در چگونگى پرداخت تسهيالت بايد 
پاسخگو باشند، افزود: در بازخواست اجراى فرآيند اشتغال پاى 

كار هستيم و پاسخ مستحكم را قبول داريم.
وى با بيان اينكه امروز عدالت به دســت ما در حال اجراست، 
افزود: افرادى كه در توزيع امكانات دســتى دارند، بدانند كه 

دقيق رصد مى شوند و بايد پاسخگو باشند.
وى با اشــاره به تسهيالت بانكى براى اشتغال زايى بيان كرد: 
نهبندان، سرايان، درميان و بشرويه كمترين ميزان تسهيالت 
در بخش كشاورزى را دريافت كرده اند و اين جاى تأسف دارد.
استاندار خراسان جنوبى تأكيد كرد: بانك ها تنها به بانكدارى 
نپردازند؛ بلكه بايد عدالت اجتماعى و تناسب سازى همه نقاط 

را مد نظر داشته باشند.
وى با بيان اينكه تســهيالتى مؤثر است كه منجر به اشتغال 
شود، تأكيد كرد: بايد مشكالت پيش روى پرداخت تسهيالت 

مشاغل روستايى رفع شود.
مروج الشــريعه افزود: در سال جارى سقف اعتبارات مشاغل 
خانگى از 2 ميليارد و 500 ميليون تومان به 6 ميليارد تومان 

رسيده كه بسيار اميدواركننده است.

  ساخت نيمى از مدارس موجود كشور 
به همت خيرين مدرسه ساز

بيرجند: رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور گفت: نيمى 
از مدارس موجود كشور به همت خيرين مدرسه ساز ساخته 

شده است.
محمدرضا حافظى با بيان اينكه بستر توسعه پايدار، مدرسه 
است، افزود: خيرين مدرسه ساز تا كنون 55 هزار، يعنى بيش 

از دولت در كشور مدرسه ساخته اند.
حافظى با بيان اينكه مردم و مسئوالن بايد اين بستر را براى 
خيران مدرسه  ساز فراهم كنند، اظهار كرد: در خراسان جنوبى، 
بانوان ركن اصلى مدرسه سازى هستند و نمونه هاى فراوانى از 

اين بانوان خير در استان وجود دارند.

با مخارج زندگى همخوانى ندارد 
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قدس گزارش مى دهد

رد پاى اتباع غير ايرانى در بازار ارز مشهد
اميرعباس اعتمــادى  در حالى كركره 
بسيارى از صرافى هاى مشهد در خيابان هايى 
مانند امام خمينى و پاســداران پايين اســت 
كه ايــن تعطيلى ها فضاى مناســبى را براى 
جوالن دالالن مقابــل بانك ملى فراهم آورده 

است.
عمده صرافى هاى مشهد نيز با نصب نوشته اى 
با اين مضمون كه (بنا به دستور بانك مركزى 
خريد و فروش هيــچ گونه ارز تا اطالع ثانوى 
نداريم) بيش از 10 روز است كه فعاليت خود 
را كامالً تعطيل و يا به صورت نيمه تعطيل و 
مردم را براى خريد ارز بخصوص دالر پشــت 

درهاى بسته قرار داده اند.
ديروز هم ســرى به بازار صرافى هاى مشــهد 
زديم. كركره چند صرافى خيابان پاسداران به 
طور كامل پايين بود و اكثر واحدها در خيابان 
امام خمينى نيز همين وضعيت را داشتند و اين 
در حالى بود كه در نبود صرافى ها كه البته گويا 
دالرى هم براى خريد و فروش ندارند دالالن 
براحتى بيخ گوش مــردم اعالم مى كردند كه 

دالر براى فروش دارند.

دالر 5600 تومانى 
از يكى از دالل ها نرخ دالر را مى پرســم پاسخ 
مى دهد، اآلن كه ساعت 10و30 دقيقه صبح 
اســت قيمت 5600 تومان است. دالر نوسان 
دارد و قيمــت فرق مى كند. بنابراين اگر قصد 
خريد دارى، اآلن بهترين موقع است. شايد يك 
ساعت ديگر قيمت افزايش يابد، شايد هم كم تر 
شود. كســى نمى داند. پس بهتر است ريسك 

نكنيد.
وى مى گويــد: ديــروز دالر 5500 بود و اآلن 
5600 هرچند قيمت امروز ساعت 11 به بعد 

مشخص مى شود.
مى پرســم قيمت روز را چه كســى انتخاب 
مى كنــد در حالى كه با تصميم بانك مركزى 
قيمت دالر تك نرخى و 4200 تومان اســت، 
در حالى كه كمى اين طرف و آن طرف را نگاه 
مى كند، مى گويد:بــازار عرضه و تقاضا قيمت 
را مشــخص مى كند؛ ضمن اينكه دالر 4200 
را بايد از بانك با كلى شــرايط دريافت كرد و 
همه نمى توانند براحتى دالر بگيرند در حالى 
كــه مردمى كه اكنون در بــازار حضور دارند، 
افرادى هستند كه به قصد سرمايه گذارى دالر 

را مى خرند.
 مى پرســم دالر را از كجا خريدارى مى كنيد 
كه پاسخ مى دهد: از مردم مى خريم. برخى از 
مردم كه دالر را در زمان ارزانى و قيمت 3700 
يا 800 خريدند اكنون بخشى از آن را در بازار 
آزاد مى فروشــند و سپس دالالن خريدارى و 
آن را در بــازار به متقاضيان جديد به نرخ روز 

مى فروشند.
در حالــى كه همزمان با افزايش ســاعت روز 
و نزديك شــدن به ســاعت 12 تعداد دالالن 
افزايش مى يابد و زمزمه آنان واضح و علنى تر 
بيخ گوش مردم مى شــود مبنى بر اينكه دالر 
داريم، به يكى از صرافى هايى كه فعاليت نيمه 

تعطيل دارد، مراجعه مى كنم.

 ممنوعيت صرافى ها 
در خريد و فروش دالر

صاحب صرافى با تأكيد بر اينكه نامى از او در 
گزارش برده نشود، دليل تعطيلى صرافى ها را 

ممنوع شدن خريد و فروش 
دالر در صرافى ها به دستور 
بانك مركزى اعالم مى كند 
روز   12 اآلن  مى گويــد:  و 
است كه صرافى ها هيچ گونه 
دالر  در خصوص  معامله اى 
ندارند و مردم براى دريافت 
دالر بايد بــه بانك مراجعه 

كنند.
وى با انتقاد از اين وضعيت 
مى افزايد: اكنون صرافى هاى 
داراى مجوز و پروانه دار كه 
به دولت ماليــات و عوارض 
به خاطر  پرداخت مى كنند 
ممنوعيت خريــد و فروش 
دالر،كسب و كارشان از رونق 
افتاده و بايد از جيب بخورند 

و هيچ درآمدى ندارند.

 كسب و كار بى رونق صرافى ها
وى با بيان اينكه كسب و كار ما عمالً خوابيده و 
فعاليتى نداريم،مى گويد:با اين حال مردم مدام 
مراجعه دارند و ســراغ دالر و ارز را از صرافى ها 
مى گيرند و وقتى با پاسخ صرافى ها مبنى بر اينكه 
دالر نداريم، روبه رو مى شوند، ناراحت مى شوند 
و فكــر مى كنند اين وضعيــت تقصير صرافى 
هاست و اين واحدها به عمد دالر نمى فروشند. 
بنابرايــن براى جلوگيرى از تنش بين صرافى و 
مردم،صرافى ها مجبورند كركره مغازه را پايين 
بكشــند. در حين مصاحبه هم بيش از 10 نفر 
به اين صرافى مراجعه كردند و سراغ خريد دالر 
و ساير ارزها را گرفتند، اما با پاسخ منفى وى و 

نوشته پشت شيشه، روبه رو شدند.

 مشهد همچنان منتظر ارز مسافرتى 
مى پرســم چرا ســاير ارزها به جــز دالر در 
صرافى ها معامله و خريد و فروش نمى شــود 
كه پاســخ مى دهد: دالر مبنا و شاخص ديگر 
ارزهاست و با توجه به اينكه 
هم اكنون دالر عمالً دو نوع 
قيمت 4200 دولتى و بيش 
از 5500 تومــان در بــازار 
دالالن و واســطه ها قيمــت 
دارد، عمالً قيمت ساير ارزها 

مشخص نيست. 
وى با بيــان اينكه امروز دالر 
دو قيمــت 4200 تومانى و 
در بازار داللى 5600 تومانى 
دارد، مى گويــد: دالر 4200 

تومانى تحميلى است.
مى دهد:بانــك  ادامــه  وى 
مركــزى بــراى ســفرهاى 
خارجــى راه دور 1000 يورو 
و بــراى مســافرت خارجى 
نزديك 500 يورو در سال به 
هر متقاضى پرداخت مى كند، 
اما اين ارز به مشهد هنوز تعلق نگرفته است و 
متقاضيان براى دريافت آن بايد به تهران بروند.

وى در اين باره كه با جايگزين شــدن يورو به 
جاى دالر در اقتصاد كشــور به دستور دولت 
بايد ســهم تأثيرگــذارى دالر كاهش يافته 
باشد، مى گويد: دالر، ارز شاخص در دنياست؛ 
ضمن اينكه كارايى يورو بيشــتر از 15 درصد 

نيست.
وى در اين باره كه دالالن دالر را از چه محلى 
تأمين مى كنند كه به وفور قادر به فروش آن 
هستند در حالى كه دالر 4200 تومانى فقط 
توسط بانك و تحت شــرايط و ضوابط خاص 
پرداخت مى شود،مى افزايد:بخشى از دالر هاى 
موجود در دست دالالن همان دالرهايى است 
كه مردم در زمان ارزانــى خريدارى كردند و 

اكنون مطابق قيمت روز مى فروشند. بخشى 
نيــز دالرهايى اســت كه برخى افــراد آن را 
از افغانســتان خريدارى مى كننــد و در بازار 
مى فروشند. وى يادآور مى شود:اين افراد دالر 
را در افغانســتان به نرخ 5100 خريدارى و به 

قيمت 5600 تومان مى فروشند.

 لزوم برخورد با دالالن ارزى
وى كه به گفته خودش داراى ســابقه بيش از 
40 ســاله در حوزه صرافى است،مى گويد:در 
تهران بــا دالالن برخورد جدى شــد، اما در 
مشــهد دالالن همچنان فعاليــت دارند. اين 
افراد بيشترين ســود را مى برند در حالى كه 
صرافى هاى شناســنامه دار با وجود پرداخت 
ماليات و حــق و حقوق دولت و تحت نظارت 
بودن اكنون كســب و كارشــان به تعطيلى 

كشيده شده است. 
وى در ادامه با انتقاد از برخى مردم كه به محض 
گران شدن دالر نسبت به خريد و انبار كردن آن 
در خانه هاى خود اقدام مى كنند و به وضعيت 
آشفته دالر دامن مى زنند، يادآور مى شود: اقدام 
اخير دولت براى مهار اين وضعيت ستودنى و 
بجا بود هرچند كسب و كار صرافى ها را دچار 
مشكل كرد با اين حال اقدام دولت درست بود. 
دليلى ندارد افرادى كه واقعاً به دالر نياز ندارند با 
نگاه سرمايه اى نسبت به خريد آن اقدام و سود 
زيادى كسب كنند خروجى اين اقدام تنش در 
بازار دالر اســت. دالر بايد در چرخه اقتصادى 

باشد نه در پستوى خانه ها.
وى با بيان اينكه اقدام دولت درهدايت كردن 
مردم براى تأميــن نيازهــاى ارزى ضرورى 
از طريق مراجعه به سيســتم بانكى درست و 
بجا بود، مى گويد: با اين حــال اين دغدغه و 
نگرانى در بين صرافى هــا وجود دارد و دولت 
بايد تكليف اين قشــر را مشخص كند؛ ضمن 
اينكه بايد بساط دالالن و واسطه هاى بازار ارز 

را جمع كند.

اختتاميه نخستين جشنواره بين المللى «جيگى جيگى» در مشهد 
گزارش

اختتاميه نخستين جشــنواره بين 
«جيگى  نمايشــى  المللى هنرهاى 
جيگى» ديشب در تاالر شهر مشهدبرگزارشد. 
دبير جشــنواره گفــت: در اين جشــنواره 
غير رقابتى خوانش هشــت اثر از اســتادان 
«داوود كيانيان» و «حميد قلعه اى» توســط 
گروه هاى حرفه اى انجام شــد و پنج نمايش 
نيز از كشورهاى خارجى دعوت شده به اين 

جشنواره به اجرا درآمد.
حميد برومند افزود: در اختتاميه اين جشنواره 
كه به ياد هنرمند مردمى و كمتر شــناخته 
شده مشهد، معروف به «جيگى جيگى» برپا 
شده بود، از دو هنرمند پيشكسوت هنرهاى 
نمايشى مشــهد به نام محمدحسن حداد و 
داوود كيانيان و همچنين از شهرام السمى، 
«قلقلــى» نمايش هاى تلويزيونــى كودكان 

تجليل شد.
وى گفت: نمايش هاى «جيگى جيگى منم» 
و «ســالم جيگى جيگى» نيز بــا محوريت 
شــخصيت نمايشــى جيگى جيگى در اين 

جشنواره اجرا شد.
جشنواره بين المللى «جيگى جيگى» با اجراى 
گروه هاى مختلف و خوانش آثار نمايشى به 
صورت غيررقابتى از دوم تا هشتم ارديبهشت 

ماه در مشهد برگزار شد.
اين جشــنواره با حضور پرشــور كودكان و 
عالقه مندان هنرهاى نمايشى و هنرمندانى 
از كشورهاى اسپانيا، آلمان، تركيه، جمهورى 
آذربايجان، جمهورى چك، انگلستان، تونس، 

روسيه و بوسنى و هرزگوين همراه بود.
«جيگى جيگى» مطــرب دوره گرد دهه هاى 
30 و 40 در مشــهد مقدس بود كه هر روز 
بعد از ســالم دادن به امام رضا(ع) با تنبكى 
كه در دست داشت براى مردم آواز مى خواند.

معرفت رضوى «جيگى جيگى» تا بدان حد 
بود كه در گذر از هر كوچه در محله نوغان و 
يا ساير مناطق آن دوران مشهد كه دسترسى 
و رويت گنبد و بارگاه عالم آل محمد (ع) به 
سادگى ميســر بود، بالفاصله تنبكش را به 
نشــانه احترام و ادب، در پشت سر و يا زير 
لباس مندرسش پنهان مى كرد و با سالمى 
دوباره به آقا و پس از محو چشم انداز گنبد، 

شروع به آوازخوانى و تنبك زنى مى كرد.
زمانى كه وى فوت كرد برخى از اهالى نوغان 

و تاجران با اقدامى خيرخواهانه در مقام دفن 
و كفن جيگى جيگى برآمدند و دست بر قضا 
در همان روز يكى از بــزرگان و ثروتمندان 

مشهدى نيز درگذشته بود.
هنگامى كه اين دو درگذشته را براى شستن 
به غسالخانه بردند بعد از غسل ميت، جنازه 
مطرب را به قبرستان عمومى مشهد منتقل 
كرده و جنــازه آن مرد متمول براى دفن به 
صحن امام رضا(ع) كه قيمت قبر در آن بسيار 
گران بود و تأمين آن از عهده هر كســى بر

نمى آمد، انتقال دادند.
در صحــن امام رضا(ع) وقتــى فرزندان فرد 
ثروتمند كفن پدر را كنار زدند تا براى آخرين 
بار با او وداع كنند در كمال بهت و حيرت با 
جنازه «جيگى جيگى» روبه رو شــده و تا به 
خود آمدند، متوجه شدند كه جنازه پدرشان 

در گورستان عمومى شهر دفن شده است.
ســعى و تالش آنان براى نبش قبر با حكم 
دو تن از آيات عظام و علماى معروف مشهد 
بى نتيجه مى ماند و «جيگى جيگى» در پناه 
كرامت امام رئوف حضرت ثامن الحجج(ع) و 
به واسطه همان فرهنگ و معرفت رضوى اش 
تا ابد در صحن و ســراى امــام رضا(ع) آرام 

گرفت.

 دالالن در مشهد 
همچنان فعاليت 

دارند در حالى كه 
صرافى هاى 

شناسنامه دار با 
وجود پرداخت 
ماليات و حق و 

حقوق دولت كسب و 
كارشان به تعطيلى 

كشيده شده است

بــرش

ايرنا: معاون تربيت بدنى و ســالمت اداره كل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبى گفت: در دومين سال فعاليت سفيران سالمت 
در اســتان 23 هــزار و 250 دانش آموز عضو اين طرح شــدند 
كه آمار موجود با 15 درصد دانش آموزان، همتراز با اســتاندارد 
استان هاست. مهدى گلدانى مقدم در حاشيه جشنواره سفيران 
ســالمت دانش آموز خراسان جنوبى افزود: هدف اصلى از ايجاد 
طرح ســفيران ســالمت آموزش خود مراقبتى و ارتقاى سطح 

آگاهى دانش آموزان از مسائل بهداشتى است.
بــه گفته وى در اين طرح دانش آمــوزان به عنوان محور اصلى 
و با مشاركت آموزش و پرورش، آموزش هاى ابتدايى جلوگيرى 

از بيمارى هــا و حفظ ســالمت را آموزش مى بينند و به تبع آن 
خانواده ها هم از اين طرح بهره مند مى شوند.

وى ادامه داد: به توجه به احتمال و پيشــگيرى از ضعف آهن در 
بين دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم هم 21 هزار نفر زير 
پوشش قرار گرفتند و شناسنامه سالمت دانش آموزان پايه چهارم 

ابتدايى، هفتم و دهم به طور كامل تكميل شده است.
وى با بيان اينكه در طرح دادرس 130 تيم دانش آموزى به كمك 
جمعيت هالل احمر آموزش هاى الزم را فرا گرفتند، افزود: 1200 
دانش آموز استان هم از آموزش هاى اصول ايمنى برخوردار شدند.
به گزارش ايرنا در نخستين دوره برگزارى طرح سفيران سالمت 
در اســتان 15 هزار نفر معادل حدود 10 درصد دانش آموزان به 

عنوان سفير سالمت عضويت يافتند.

23 هزار دانش آموز خراسان جنوبى سفير سالمت شدند
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