
عطش روستاييان كرمانشاه برطرف نشد «پيشوا»غنى از آثار باستانى تهى از موزه 
با وجود پر شدن ظرفيت سدها قلعه ايرج بدون محافظ مانده است

قدس بارش هاى روز هاى اخير در اســتان 
كرمانشاه هرچند حاشــيه هاى تلخى براى 
زلزله زدگان و برخى حادثه ديدگان داشت، 
اما خبر هاى خوشى را هم از جمله پر شدن 
96 درصد ظرفيت ســد ها را نيــز به همراه 
داشــت. مديرعامل آب منطقه اى كرمانشاه 

گفت: 96 درصد از...

قدس  پيشوا، شهرستانى با قدمت 8000 
ساله است كه با وجود دارا بودن آثار تاريخى 
متعدد، فاقــد موزه و مديريتى واحد و دقيق 
براى به نمايش گذاشتن اين آثار و نگهدارى 
از اماكن باستانى و طبيعى است. پيشوا، نامى 
آشنا و همراه با تاريخ و هويت فرهنگى مردم 
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  ارزش افزوده نوغاندارى 
از گلستان خارج مى شود

مهر: گلستان درحالى رتبه سوم توليد پيله تر كشور را 
دارد كه ارزش افزوده آن نصيب استان هاى ديگر شده 
و كارشناســان وابســتگى نوغاندارى گلستان به ساير 

استان ها را مانع توسعه آن  مى دانند. 
ايران رتبه هشــتم توليد پيله تر و نخ ابريشم جهان را 
داراســت و هرچند صنعــت نوغانــدارى در دهه 80 
افــول كرد، اما احيا و توســعه آن در دســتور وزارت 

جهادكشاورزى قرار گرفت.
گلســتان در حالى از داشــتن اداره توسعه نوغاندارى 
بى بهره است كه سال گذشــته با توزيع 4700 جعبه 
تخم نوغان و توليد 160 تن پيله تر سومين قطب توليد 
كشور بعد از استان هاى گيالن و خراسان را كسب كرد.
كيومرث ناظمى، كارشناس توســعه نوغاندارى مركز 
توسعه كشــور (نماينده گلستان) با تاييد اين موضوع 
كه كارشناس تخصصى نوغاندارى در گلستان مستقر 
نيست، بيان كرد: استان گلستان اداره توسعه نوغاندارى 

ندارد و هنوز زير مجموعه استان مازندران است.
وى تأكيد كرد: در شهرســتان نطنز كه ساالنه بين 10 
تا 20 جعبه تخم نوغان توزيع مى شــود، اداره توســعه 
نوغاندارى داريم، اما متأســفانه گلستان با 4000 جعبه 
پس از 20 سال از استان شدن هنوز زيرمجموعه مازندران 
است. ناظمى به ديگر چالش هاى توسعه نوغاندارى استان 
اشــاره كرد و ادامه داد: هم اكنون درختان توت گلستان 
دچار آفت شپشك است و اگر مبارزه بيولوژيك در منطقه 
آغاز نشود تا پنج سال آينده درخت توتى وجود ندارد و 

نوغاندارى گلستان از بين مى رود.
وى يادآور شــد: گلســتان با دارا بودن اراضى شيبدار، 
استعداد خوبى براى توسعه توتستان و نوغاندارى دارد، 

اما اين ظرفيت بالاستفاده مانده است.
ناظمى با بيان اينكه گلستان ظرفيت پرورش 20 هزار 
جعبه كرم ابريشــم را دارد، گفت: ســال گذشته تنها 
4500 جعبه تخم نوغان در گلســتان توزيع شد و 90 
درصد نوغانداران به دليل نداشتن جايگاه مناسب تخم 

كمترى دريافت مى كنند.
وى با يادآورى اين كه نوغاندارى گلستان هنوز به شيوه 
ســنتى و در منازل مسكونى انجام مى شود و نداشتن 
جايى مناسب بزرگ ترين مشكل نوغانداران گلستانى 
اســت، خاطرنشان كرد: همه استان هاى همجوار براى 
پرورش كرم ابريشــم تَلَنبار (جايگاه ويژه) دارند، اما به 
دليل ندادن پروانه ساخت توسط امور اراضى در گلستان 
و پرداخت نشدن تسهيالت نوغانداران استان همچنان 
به پرورش سنتى ادامه داده اند و شايد با ساخت انبار به 
طور پيمانى و تحويل آن به نوغانداران بتوان نوغاندارى 

استان را توسعه داد.

 گياهان الوند زينت بخش 
سفره همدانى ها

ايرنا: دامنه بكر، زيبا و سرســبز الوند همه ســاله 
در فصل بهار ميزبان عالقه مندانى اســت كه عالوه 
بر اســتفاده از طبيعت كم نظيــر اين منطقه، براى 
چيدن گياهان كوهى پــا به اين مكان خوش آب و 

هوا مى گذارند.
دامنه هاى الوند همدان و طبيعت روســتاهاى اين 
استان هر كدام با داشتن گونه هاى گياهى بسيارى 
همه ســاله در فصل بهار مردم را به سوى خود فرا 
مى خوانند و مردم اين ديار عالوه بر اســتفاده از اين 
طبيعت پاك، براى زينت دادن به سفره هاى خود در 
اين فصل از انواع و اقسام گياهان كوهى تحفه اى با 

خود به خانه مى برند. 
غازياقــى، گلپر، بومــادران، تلخه، كاســنى، بابوبه 
كوهى، شــنگ و كنگر خوراكى از جمله مهم ترين 
گياهــان كوهى اســت كــه به صورت خــودرو در 
دامنه هاى الوند و جاى جاى اين اســتان مى رويد و 

مورد استقبال مردم قرار مى گيرد. 
البته در اين فصل افراد زيادى از مردم اين استان از 
طريق چيدن اين گياهان كوهى درآمد كسب كرده 
و براى خود و ديگران اشتغال موقت ايجاد مى كنند. 
معــاون فنى اداره كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى 
اســتان همدان گفت: از 1500 گونه گياهى كه در 
دشــت هاى همدان مى رويــد، 394 گونه، گياهان 

دارويى هستند. 
عيســى بختيارى افزود: 315 مــورد از 394 گونه 
دارويى شناسايى شده در همدان به صورت خودرو 
در استان رويش دارند و 79 مورد از اين تعداد بومى 

استان نبوده، بلكه در همدان كشت مى شوند. 
وى بيان كرد: گياهان دارويى به سه بخش برداشت 
مجاز، برداشت مجاز مشــروط و غيرمجاز(ممنوع) 
تقسيم بندى مى شوند كه تنها برداشت نوع نخست 

براى مصارف خوراكى و زراعت آزاد است. 
بختيارى گفت: با اينكه برداشت برخى از گونه هاى 
در حــال انقــراض ممنوع اســت، ولــى برخى از 
شــهروندان بى توجه به اين امر به ســبب زيبايى 
و مصارف دارويى و خوراكى، نســبت به برداشــت 
غيرمجــاز اقدام كــرده و زمينه انقــراض گونه هاى 

گياهى كمياب را فراهم مى كنند. 
معــاون فنى اداره كل منابــع طبيعى و آبخيزدارى 
استان همدان اضافه كرد: برداشت گونه هاى گياهى 
كمياب و در معرض انقراض كه جزو ذخاير ژنتيكى 
اســتان و كشور محسوب مى شوند، آسيب جدى به 
طبيعت وارد كرده اســت چراكه ذخاير ژنتيكى در 

صورت انقراض قابل احيا نيستند. 

قدس مسجد مقدس جمكران كه در محدوده شهر 
قم و به دست «حسن بن مثله جمكرانى» و به دستور 
امام زمان(عج) ســاخته شده اســت، پس از پيروزى 
شكوهمند انقالب اسالمى، توسعه يافته و با واحدهاى 
گوناگون ســاالنه پذيراى خيل عظيم ارادتمندان به 

مكتب اهل بيت عصمت و طهارت(ع) است.
اين مــكان مقدس كه در ايام نيمه شــعبان پذيراى 
جمع مشتاقى از عاشقان منجى عالم بشريت، حضرت 
ولى عصر(عج) اســت از مدت ها پيش از اين ايام براى 

ميزبانى از زائران آماده مى شود.
چهارشــنبه دوازدهم ارديبهشــت ماه 97 برابر با 15 
شعبان، سالروز ميالد با سعادت و فرخنده منجى عالم 
بشريت، حضرت مهدى(عج) است؛ بنابراين به مناسبت 
اين عيد فرخنده همه ساله شاهد خيل عظيم منتظران 
براى حضور در اين مراســم باشكوه و در اين مسجد 
هستيم كه بسيارى از تشكل هاى مردمى و خودجوش 

كمر به خدمت براى تسهيل زيارت زائران مى بندند.

 خدمت رسانى 8500 خادم
توليت مســجد مقدس جمكران با بيان اينكه تعداد 
8500 نفر افتخار خادمى در اين مراسم را دارند، بيان 
كرد: تعداد 8500 نفر كــه 7000 خادم افتخارى به 
همراه 1000 نيروى خدماتى هستند، براى ايام نيمه 

شعبان به زائران خدمت مى كنند. 
رحيميان  محمدحسن  و المســلمين  حجت االسالم 
اظهار داشــت: مراسم نيمه شعبان بايد جنبه مردمى 
داشته باشد و يكى از اين موضوعات ايجاد ايستگاه هاى 
صلواتى اســت كه از پنج ايســتگاه شروع شد و سال 

گذشته 110 ايستگاه در مسجد جمكران برپا شد.
وى افزود: مراســم نيمه شعبان پس از مراسم اربعين 
حسينى به عنوان مانور بزرگ تشيع شناخته مى شود 
كه تالش مى كنيم اين مراسم معنوى به بهترين نحو 

ممكن برگزار شود.

 فعاليت تشكل هاى مردمى 
معاون اجرايى مســجد مقــدس جمكران نيز حضور 
تشــكل هاى مردمى را يكى از ويژگى هاى جشن هاى 
نيمه شــعبان عنوان كرد و گفت: اســتفاده بهينه از 
ظرفيت هاى مردمى يكى از مهم ترين ويژگى هاى اين 
جشن است تا هر كســى كه مى تواند هر خدمتى به 
زائران انجام دهد، مشــاركت كند.  احمد حاجى زاده 
اظهار داشــت: فعاليت براى نيمه شــعبان موضوعى 
جهانى است و همه بايد در اين زمينه بسيج شوند تا 

اين مراسم به صورت بسيارعالى برگزار شود.
وى با اشــاره به اهميت مشاركت همه دستگاه ها در 
جشن هاى نيمه شــعبان افزود: متأسفانه در راستاى 
برگزارى برنامه هاى مناســبتى همكارى هاى الزم از 

سوى نهادهاى مختلف انجام نمى شود.
معاون اجرايى مسجد مقدس جمكران تصريح كرد: بايد 
تشكل هاى مردمى را براى برگزارى جشن نيمه شعبان 
به ميدان بياوريم و در اين زمينه بايد ابتدا اين تشكل ها 
را شناسايى كرده و سپس با حمايت و همكارى آن ها 

بتوانيم مراسم نيمه شعبان را برگزار كنيم.

حاجــى زاده بــا بيان اينكــه براى 
برگزارى جشــن هاى نيمه شعبان 
رزمندگان  مذهبــى  هيئت هــاى 
زنجان و اصفهان و تهران به صورت 
فعال مشــاركت دارند، گفت: بايد 
اقدام هاى اساسى براى بسترسازى 
حضور و مشــاركت مردم در جشن 
نيمه شعبان انجام شــود، پيش از 
سال جديد جلسات كارگروه براى 
برگزارى جشــن هاى نيمه شعبان 
برگزار شد و در اين زمينه تصميمات 

مناسبى اتخاذ شده است.

 تأمين پاركينگ 
وى تصريح كرد: يكى از مشــكالت 
اساسى نيمه شعبان مشكل ترافيك 
اســت و به دليل كمبود پاركينگ 

زائران دچار مشكالت اساسى مى شوند، اما با اقدام هاى 
انجام شده 16 پاركينگ مهيا شده و ورودى هاى الزم 

براى خودروهاى زائران فراهم شده است.

 خيران پاى كار بيايند
حاجى زاده بيان كرد: يكى از مشــكالتى كه مسجد 
مقدس جمكران دارد، كمبود فرش است. از نهادها و 
افرادى كه توانايى دارند اين درخواست را داريم كه به 
صورت قرضى هم كه شده براى مراسم نيمه شعبان 

فرش در اختيار اين مسجد مقدس قرار دهند.
وى ادامــه داد: رويكرد برنامه هاى فرهنگى مســجد 
مقــدس جمكران انقالبى اســت و در ايــن زمينه از 
شخصيت هاى دينى و علمى و فرهنگى دعوت شده 
اســت كه در جشن هاى نيمه شعبان براى سخنرانى 

حضور پيدا كنند.

 برپايى 160 ايستگاه صلواتى 
مسئول ستاد مردمى اجتماعات مهدوى نيز گفت: نيمه 
شعبان امسال 160 ايستگاه صلواتى در محدوده مسجد 

مقدس جمكران برپا مى شود. 

حجت االســالم  والمسلمين رضا 
وطن خواه اظهار داشــت: ويژگى 
مهم اين ستاد اين بوده كه رويه 
فعاليت هــاى خــود را به صورت 
ستادى انجام داده و به وسيله اين 
مهم ظرفيت گروه ها و هيئت هاى 
مذهبى را فعــال مى كند و تمام 
گروه هاى مردمــى نيز به صورت 
خودجوش در اين ستاد فعاليت 

مى كنند.
وى بيان كرد: ســتاد اجتماعات 
مردمى با حمايــت هيچ نهاد و 
ارگان خاصى تشــكيل نشده و 
تمام زيربناى اين ســتاد توسط 
مردم تشكيل شــده است، ستاد 
اجتماعات مردمى مهدوى تمام 
جهت گيرهــاى فكرى و مذهبى 

خود را از علما و مراجع تقليد دريافت مى كند.
وطن خواه عنوان كرد: مردمى بودن ســتاد اجتماعات 
مهــدوى به معناى فعال كــردن ظرفيت هاى مردمى 
در كارهاى فرهنگى بــوده و در اين زمينه هيچ گونه 
جهت گيرى هاى سياســى را دنبال نمى كند و صرفاً 

مطيع منويات مقام معظم رهبرى است.
وى با اشــاره به ضرورت تســهيل در رفت و آمد 
زائران ابراز كرد: تسهيل رفت و آمد زائران به مسجد 
مقدس جمكران ازجمله فعاليت هاى مهم اين ستاد 
بوده و براى بهبود وضعيت نيز از ظرفيت هاى مردمى 
استفاده شــده و از فعاليت هاى اجتماعى و عمومى 
مردمى از پياده روى اربعين الگو گيرى به عمل آمده 
است، ساماندهى بيش از 160 ايستگاه  صلواتى در 
محدوده بلوار پيامبر اعظم(ص) و مســجد مقدس 
جمكران از مهم ترين فعاليت هاى صورت گرفته در 

اين زمينه است.
وى تصريح كرد: تأمين آب ايستگاه هاى صلواتى يكى 
از فعاليت هاى اين ســتاد است. سال گذشته بيش از 
300 هزار ليتر آب در بين ايستگاه هاى صلواتى در نيمه 

شعبان توزيع شد.

 افزايش تعداد قطار ها
مديركل راه آهن قم نيز با تبريك اين عيد با سعادت 
اظهار كرد: به مناســبت نيمه شــعبان سه رام قطار 
مسافربرى تهران- جمكران در عصر و شب سه شنبه 

11 ارديبهشت به سمت قم حركت مى كند.
محســن اعتماد افزود: اين قطارها در ســاعت هاى 
15:00، 17:00 و 20:35 ســه شــنبه از ايستگاه 
مركزى استان تهران به سمت ايستگاه محمديه قم 
حركت خواهد كــرد. وى اضافه كرد: همچنين در 
ساعت هاى 24:00، 01:30 و 08:00 چهارشنبه 12 
ارديبهشت سه رام قطار از ايستگاه محمديه در قم 

به سمت تهران برمى گردد.
وى با بيان اينكه زمان سير قطارهاى تهران- جمكران 
دو ساعت است، ادامه داد: قيمت اين قطارها 40 هزار 
ريال و ظرفيت هر كدام 336 تن مى باشــد كه تأثير 
بســزايى در كاهش آلودگى هوا و ترافيك مسير قم- 

تهران خواهد داشت.
اعتماد خاطرنشان كرد: روزهاى سه شنبه هر هفته، 
يك رام قطار ساعت 15:00 از تهران به سمت مسجد 
جمكران حركت مى كند و ســاعت 24:00 از مسجد 

جمكران به سمت تهران برمى گردد.

 افزايش پاركينگ ها 
مديركل هماهنگى و نظارت بر امور خدمات شــهرى 
شهردارى قم با اشاره به آغار عمليات تسطيح و آماده 
ســازى 16 پاركينگ و پارك ســوار پيرامون مسجد 
مقدس جمكران براى ايام نيمه شعبان گفت: امسال 
60 هكتار به ظرفيت پارك ســوارهاى محدوده اين 

مكان مقدس اضافه شده است.
سيد محســن ميرهادى اظهار داشــت: عالوه بر اين 
ظرفيت ايجاد شده، 140 هكتار پارك سوار مربوط به 
سال گذشته نيز در نزديك ترين نقاط به جمكران در 

حال آماده سازى است. 

 محور هاى دسترسى
وى با اشــاره به پيش بينى سه محور براى دسترسى 
شــهروندان و زائران به جمكران در اين ايام فرخنده و 
مبارك، اظهار كرد: بلوار پيامبر اعظم (ص) و پاركينگ 
انسجام نخستين مسير در نظر گرفته شده است و پس 
از تكميل ظرفيت آن، خودروها به ســمت پاركينگ 

ناظم زاده و خضر نبى (ع) هدايت مى شود. 
وى از بلوار خليج فارس، پارك سوار ياوران مهدى(عج) 
و پاركينگ دارالفقاهه به عنوان دومين مسير ياد كرد 
و گفت: بزرگراه اميركبير، ميدان بقيه اهللا، پارك سوار 
طيبى و پارك ســوارهاى همجوار نيز سومين مسير 
تردد و دسترسى زائران نيمه شعبان محسوب مى شود.

 ساخت چشمه هاى بهداشتى
وى با اشــاره به آماده ســازى حدود 1500چشــمه 
سرويس بهداشتى در پارك سوارها و مسير منتهى به 
جمكران، افزود: 6 بوستان سطح شهر از جمله فدك، 
امام رضا(ع)، غدير، نيايش، مهدى و علوى براى اسكان 

موقت زائران تجهيز شده است. 
ميرهادى گفت: براى تســهيل در صدور مجوز ايجاد 
ايستگاه صلواتى كميته اى متشكل از پليس راهور، علوم 
پزشكى و حوزه خدمات شهرى شهردارى ايجاد شده و 
پيش بينى مى شود، همانند سال گذشته حدود 160 
موكب در سطح شهر و بلوار پيامبر اعظم(ص) برپا شود.

قم براى پذيرايى زائران آماده شد

«جمكران» ميعاد گاه منتظران 
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طرح آزاد سازى سواحل در حسرت ناجى
مديرعامل صندوق ضمانت صنايع كوچك:

صنايع مناطق زلزله زده 
كرمانشاه تسهيالت 

مى گيرند

.......صفحه 2

ساماندهى نوار ساحلى به كندى پيش مى رود

.......صفحه 2 

480 روستاى 
خراسان جنوبى 

در حسرت 
يك قطره آب

ايرنــا  مديرعامل صندوق ضمانت صنايــع كوچك گفت: 
صاحبان صنايع توليدى كه در زمين لرزه 21 آبان سال گذشته 
كرمانشــاه آســيب ديده اند، 200 ميليون تومان وام دريافت 
مى كنند. محمدحسين مقيسه در نشســت ستاد رفع موانع 

توليد استان در محل استاندارى كرمانشاه ...

قم براى پذيرايى زائران آماده شد

«جمكران»
ميعاد گاه 
منتظران 

قدس مسجد مقدس جمكران كه در محدوده شهر 
قم و به دســت «حسن بن مثله جمكرانى» و به دستور 
امام زمان(عج) ســاخته شده اســت، پس از پيروزى 
شكوهمند انقالب اسالمى، توسعه يافته و با واحدهاى 
گوناگون ســاالنه پذيراى خيل عظيــم ارادتمندان به 
مكتب اهل بيت عصمت و طهارت(ع) است. اين مكان 
مقدس كه در ايام نيمه شعبان پذيراى جمع مشتاقى از 
عاشقان منجى عالم بشريت، حضرت ولى عصر(عج) است 
از مدت ها پيش از اين ايام براى ميزبانى از زائران آماده 
مى شود. چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه 97 برابر با 
15 شــعبان، سالروز ميالد با سعادت و فرخنده منجى 
عالم بشــريت، حضرت مهدى(عج) است؛ بنابراين به 
مناسبت اين عيد فرخنده همه ساله شاهد خيل عظيم 

.......همين صفحهمنتظران براى حضور در اين مراسم...
.......صفحه 4

به مناسبت نيمه 
شعبان خيل عظيمى 

از منتظران براى 
حضور در اين 

مراسم باشكوه و 
خدمت به زائران 

در قالب تشكل هاى 
مردمى كمر به 

خدمت بستند
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  صنايع مناطق زلزله زده كرمانشاه 
تسهيالت مى گيرند

ايرنا: مديرعامــل صندوق ضمانت صنايــع كوچك گفت: 
صاحبــان صنايع توليــدى كه در زمين لرزه 21 آبان ســال 
گذشــته كرمانشاه آســيب ديده اند، 200 ميليون تومان وام 

دريافت مى كنند.
محمدحسين مقيسه در نشست ستاد رفع موانع توليد استان 
در محل استاندارى كرمانشاه افزود: صاحبان واحدهاى توليدى 
آســيب ديده با معرفى دو ضامن اين تســهيالت را دريافت 
مى كنند. وى همچنين اظهار كرد: توليد كنندگانى كه پيش 
از زلزله بدهكار بانك ها بوده اند و پس از زلزله دچار خســارت 
شــده اند، براى پرداخت بدهى خود يك سال فرصت دريافت 
مى كنند. استاندار كرمانشاه نيز در اين نشست گفت: اگر براى 
مديران بانكى پرداخت تســهيالت امكان پذير نيست، اعالم 

كنيد تا افراد ديگرى را جايگزين كنيم.
هوشــنگ بازوند اظهار كرد: حدود 6 ماه از زلزله كرمانشــاه 
مى  گذرد و مــا هنوز درگير پرداخت تســهيالت در مناطق 
زلزله زده هستيم. وى افزود: بانك هايى را كه در زمينه پرداخت 
تسهيالت كم  كارى مى كنند بزودى شناسايى و با آنان برخورد 

خواهيم كرد.

  خسارت 12/5 ميلياردى به راه هاى 
لرستان

خرم آباد: معاون راهــدارى اداره كل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى لرستان از خسارت بيش از 12/5 ميليارد تومانى به 
زيرســاخت ها و ابنيه فنى راه هاى استان در اثر بارندگى هاى 

اخير خبر داد.
حبيب جمشــيدى افزود: در بارندگى هاى چند روز گذشته 
افزون  بر 10ميليارد تومان به رويه هاى آسفالتى و 2/5 ميليارد 
تومان به ابنيه فنى نظير پل ها و آبروهاى جاده هاى اســتان 
خسارت وارد شد كه بيشــترين تخريب در شهرستان هاى 
پل دختر، كوهدشت، رومشكان، خرم آباد، سراب دوره، بروجرد، 

اليگودرز و الشتر اتفاق افتاد. 
وى بيــان كرد: درمجموع طى چهــار روز بارندگى مداوم در 
اســتان 40 گروه راهدارى مشغول عمليات اليروبى و ريزش 

بردارى در محورهاى مواصالتى بودند.
معاون راهــدارى اداره كل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
لرستان با بيان اينكه خوشــبختانه عليرغم بارندگى شديد 
هيچ گونه خللى در تردد محورهاى اصلى ايجاد نشده است، 
گفت: در حال حاضر تمام محورهاى اصلى، شريانى و بيشتر 
راه هاى روستايى باز و تردد در آن ها روان است و موارد معدود 

انسداد راه هاى روستايى نيز در حال بازگشايى است.

  تالش براى اتصال حسن آباد به 
فرودگاه امام خمينى(ره)

تهران: رئيس شوراى شهر حسن آباد گفت: اتصال حسن آباد 
به فرودگاه امام خمينى(ره)اولويت شوراى اين شهر است.

عليرضا زنــدى در جمع خبرنــگاران بيان داشــت: دروازه 
بين المللى به شهر و بخش فشافويه جز اولويت هاى شوراست و 
اين امر با اتصال حسن آباد فشافويه به فرودگاه امام خمينى(ره) 
تحقق مى يابد و با فعال شدن و توسعه اقتصاد در اين منطقه 

موجبات ديگر نيز فراهم مى شود.
وى گفت: مكاتبات با نماينده مجلس در خصوص مشكالت 
مردم، مساعدت با ارگان هاى مختلف از جمله مدارس، مساجد 
و هيئت هاى ورزشــى، ســاماندهى وضعيت كيوسك هاى 
ســطح شــهر، اجراى مراسم در كاروانســراى شهر، معرفى 
نيرو به كارخانه داران شــهرك صنعتى شمس آباد، تشكيل 
كميسيون هاى تخصصى شورا به منظور پيگيرى بهتر امور، 
شركت در جلسات كميسيون تقويم امالك اداره امور مالياتى 
به منظور تعيين عادالنه قيمت منطقه امالك شهر، پيگيرى و 
انجام مساعدت به زلزله زدگان كرمانشاه از جمله فعاليت هاى 

شورا بوده است.

  سرانه فضاى اردوگاهى در خوزستان 
پايين تر از ميانگين كشورى

ايسنا: معاون پرورشى و فرهنگى اداره كل آموزش و پرورش 
خوزســتان با اشــاره به اينكه به طور ميانگين سرانه فضاى 
اردوگاهــى براى هر دانش آموز در كشــور چهــار متر مربع 
است، گفت: ســرانه هر دانش آموز خوزستانى از اردوگاه هاى 
دانش آمــوزى 1/1 مترمربع اســت و با اين شــرايط به طور 
خوشبينانه به حدود 2/8 مترمربع فضاى جديد اردوگاهى در 

استان نياز داريم.
مهدى رفيعى دهكردى اظهار كرد: اردوگاه ها براى دانش آموزان 
از چند بابــت داراى اهميــت ويژه اى هســتند؛ اردوگاه ها 
محيط امنى براى برگزارى اردو هاى دانش آموزى هســتند و 
حضور در اردوهاى دانش آموزى، تمرينى براى زندگى گروهى، 
مهارت هاى زندگى اجتماعى و... اســت كه در فرآيند تربيت 

دانش آموز نقش مهمى دارد.
وى با اشاره به اينكه حدود يك ميليون دانش آموز در استان 
مشــغول به تحصيل هستند، خاطرنشــان كرد: با ميانگين 
كشــورى فاصله زيادى داريم. با توجه به تعداد دانش آموزان 
به طور خوشبينانه به حدود 2/8 متر مربع فضاى اردوگاهى 
جديد نياز داريم. پيش بينى اينكه تا چه زمانى موفق مى شويم 

به ميانگين كشورى برسيم، منوط به ميران اعتبارات است.

قانون ساماندهى نوار ساحلى به كندى اجرا مى شود

طرح آزاد سازى سواحل در حسرت ناجى
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قدس ساالنه بيش از 80 درصد گردشگران 
براى استفاده از دريا به استان سر سبز مازندران 
ســفر مى كننداما همان طور كه براى همه ما 
ممكن اســت اتفاق افتاده باشــد با زمين ها و 
ديوارهاى متعددى به عنوان حريم خصوصى 
اداره ها و يا اشخاص روبه رو مى شويم كه از ورود 

گردشگران به ساحل جلوگيرى مى كند.
 طــرح جامع ســاماندهى ســواحل كشــور 
ســندى فرابخشــى است كه ســال ها پيش 
با هــدف جلوگيــرى از تخريــب و آلودگى 
سواحل،توسعه پايدار در مناطق ساحلى،تضمين 
حق بهره بردارى عمومى از سواحل و ساماندهى 

استفاده از سواحل كشور تدوين شد.
اين طرح متضمن آزاد ســازى حريم، تعيين 
ضوابط و اســتانداردهاى زيســت محيطى، 
دريانوردى، صيادى و آبــزى پرورى و فراهم 
سازى توسعه صنعت گردشگرى است كه البته 
به نظر مى رســد كه بخش اعظمى از آن روى 

كاغذ مانده است.
اجراى ماده 63 برنامه چهارم توســعه مبنى 
برآزاد سازى حريم قانونى دريا و افزايش مسير 
دسترسى به آن، برنامه ريزى را براى افزايش 
تعداد طرح هاى ســالم ســازى دريا و تأمين 
امكانات مورد نياز در آن ها را ضرورى مى سازد 
اما بر همگان آشكار است كه بسيارى از نقاط 

ساحلى به خاطر ويال سازى نابود شده است.
ويــال ســازى لجــام گســيخته در اراضى 
باغى،زراعى،مرتعــى و تبديل آن به ويالهاى 
شخصى منجر به ســود آورى هاى ميلياردى 
شده است كه هميشه پنهان و ناگفته مى ماند.

نگاهى به آگهى هاى ساخت و فروش در مناطق 
شمالى گوياى اين روند نابهنجار است و البته 
بيان اين نكته ضرورى اســت كه استراحت و 
تفريح و ويال ســازى حق مردم و تمام اقشار 

اســت اما بايد راهى يافــت كه بى ضرر يا كم 
ضرر باشد. 

 فرصت سوزى دولت 
نماينده مردم بابل در مجلس شوراى اسالمى 
در همين راســتا انگشــت اتهام را به ســوى 
دولت بلند مى كند و مى گويد: متأسفانه قانون 
ساماندهى سواحل بايگانى شده و دولت رغبتى 

براى اجراى آن ندارد.
حســين نيــازآذرى از تعلــل دولــت دراين 

زمينه بــه عنــوان فرصت 
ســوزى ياد مى كند و ادامه 
دولتى ها  حضــور  مى دهد: 
در نوار ساحلى كشور ضمن 
محروم كــردن مردم از دريا 
بــر هزينه هاى كشــور نيز 

افزوده است.
وى با بيان اينكه دولت بايد 
نگاه ملى داشته  به سواحل 
باشد تأكيد مى كند: مجلس 
با نگاه ملــى به اين موضوع 
قانون آزادســازى سواحل را 
تصويب كرده بنابراين در نظر 
گرفتن تمهيدات اجرايى اين 

قانون وظيفه دولت است.
وى با تأكيد بر اينكــه تأخير در اجراى قانون 
آزادسازى سواحل به نوعى فرصت سوزى است، 
ادامه مى دهد: سواحل استان هاى شمالى عالوه 
بر ســاماندهى براى دسترسى مسافران، يك 
فرصت اقتصادى پرسود براى سرمايه گذارى 

است.
ايــن نماينده مردم در مجلــس دهم، با بيان 
اينكه مطابق اهداف اقتصاد مقاومتى سواحل 
كشــور ظرفيت قابل توجهــى دارند، تصريح 

مى كند: اقتصاد دريامحور يك شــرايط جديد 
براى برخوردارى استان هاى شمالى از مواهب 
خدادادى است از اين رو از دولت انتظار داريم 

در اين بخش فعال تر باشد.
نيــازآذرى بــا بيــان اينكــه دولــت بايد با 
سرمايه گذارى زيربنايى و ايجاد تأسيسات الزم 
در سواحل شرايط استفاده مناسب مسافران را 
فراهم كند مى افزايد: عدالت ايجاب مى كند تا 
دسترسى مردم به سواحل آسان باشد و امكان 

پياده سازى طرح هاى دريا بيشتر شود.
وى همچنين با اشاره به اينكه 
سواحل اســتان هاى شمالى 
كشــور با منابع و اعتبارات 
شــهردارى ها  و  اســتانى 
مديريت مى شــود، يــادآور 
ســواحل  اداره  مى شــود: 
شمالى كشــور با اين منابع 
هيچ تناسبى بين خدمات و 

امكانات مورد نياز ندارد.

 تصرف سواحل توسط 
دولت

نيازآذرى بــا تأكيد بر اينكه 
دولت بايد دســت از تصرف 
ســواحل بــردارد، يــادآور 
مى شود: در حال حاضر بخش عمده اى از نوار 
ساحلى كشــور در دست مديران دولتى است 
كه اين ضمن محروم كــردن مردم از دريا بر 
افزايش هزينه هاى دولتى نيز به علت نگهدارى 

سواحل مى افزايد.
عضو هيئت رئيسه كميسيون عمران مجلس 
شوراى اســالمى اذعان مى كند: دولت بايد با 
واگذارى بخشى از سواحل به بخش خصوصى 

در پى كسب درآمد باشد زيرا ادامه اين رويه و 
تصرف صرف دولت بر سواحل تبعات نامناسبى 

بر كشور خواهد داشت.

 اميدوارى براى پيشبرد ساماندهى 
براساس كارشناسى هاى انجام شده حدود 478 
كيلومتر ســواحل درياى مازندران با احتساب 
تاالب ها، فرورفتگى ها و رودخانه ها، در تصرف 
قرار دارد كــه تاكنون حدود 38 كيلومتر آزاد 

شده است.
دبير مديريت يكپارچه ســازى و آزادســازى 
ســواحل و بنادر مازندران با اعالم اين مطلب 
اظهار مى كند: اين طرح از ســال 92 در هفت 
استان ساحلى آغاز شــد و آموزش هاى الزم 
به دهيــاران و بخشــداران و اعضاى كارگروه 
شهرستان  ها و نقشه ها ارائه شد كه پهنه بندى ها 

و مناطق مختلف، مشخص شد.
سياوش رضوانى در اين راستا توضيح مى دهد: 
براســاس اين مديريــت يكپارچــه اراضى و 
آزادســازى ســواحل، 275 پرونده در استان 
مازندران از رامسر تا ليوان شرقى تشكيل شد 
و 95 پرونده در اختيار قوه قضائيه قرار گرفت.

وى افزود: بر همين اساس و طبق پرونده هاى 
ارائه شده به قوه قضائيه، حكم قلع و قمع براى 
54 مورد صادر شده است كه برخى با تذكر و 

جلسات، رفع تصرف شد.
رضوانى ابراز اميدوارى مى كند كه با همكارى 
ادارات تا ســال 98 بتوان 70 درصد سواحل 

مازندران را آزاد كرد.
وى اظهارمى كند: بيشــترين تصرف در غرب 
مازندران است و در شرق مازندران تصرف در 
ســاحل همچون غرب وجود ندارد و سازه اى 
ساخته نشده و همچنين ساحل اشغال نشده 

است.

  سند اربعين در ايالم با محوريت مردم 
تدوين مى شود

ايالم: اســتاندار ايالم گفت: ســند اربعين بايــد با محوريت 
مردمى كردن كنگره بزرگ اربعين تدوين شــود و نقش اصلى 

را مردم در بحث اربعين ايفا كنند.
قاسم ســليمانى دشتكى در جلسه ســتاد اربعين در استان 
ايالم افزود: در ســال گذشــته، اعتبارات خوبى براى تكميل 
زيرســاخت هاى اربعين اختصاص يافت كه با تالش مديران 
بيــش از 98 ميليارد اعتبار براى تكميل زيرســاخت ها و 17 

ميليارد اعتبار نقدى براى اربعين تخصيص يافت.
وى تصريح كرد: ورود دســتگاه هاى دولتى در اين حوزه بايد 
محدود شــود، البته بايد برنامه ريزى و جانمايى در خصوص 
برپايى موكب صورت گيرد كه باعث ايجاد ترافيك و راه بندان 

نشود. 
رئيس ستاد اربعين اســتان ايالم با اشاره به نقش مؤثر مردم 
در اربعين تصريح كرد: مردم عاشــقانه ومشــتاقانه در بحث 
ايستگاه هاى صلواتى و موكب هاى براى استقبال از زوار اربعين 

فعاليت كردند و بايد اين فرهنگ را گسترش دهيم.

  33 درصد گرد و غبار داخلى مربوط به 
كرمان است

ايرنا: مديركل دفتر امور گياهان ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزدارى با بيان اينكه كرمان يكى از استان هاى تحت تأثير 
فرســايش و گرد و غبار است گفت: منشأ حدود 33 درصد از 

گرد و غبار داخلى كشور مربوط به اين استان است.
فرهاد سردارى افزود: مشكل گرد و غبار و فرسايش بادى در 
كشور در سال هاى اخير به دليل مسائل اقليمى و كمبود بارش 

شدت پيدا كرده است.
وى بيان كرد: حدود 20 ميليون هكتار از عرصه هاى استان هاى 
بيابانى كشــور در ســال 89 تحت تأثير فرسايش بادى قرار 
داشت، اما در مطالعه امسال اين ميزان با رشد 40 درصدى به 

30 ميليون هكتار رسيده كه شرايط نامناسبى است.
سردارى ادامه داد: در سال ها قبل از مالچ نفتى براى مقابله با 
فرسايش بادى استفاده مى كرديم كه به داليلى متوقف شده 
بود، اما ســال 1396 دولت بودجه اى به ميزان 320 ميليارد 
تومان براى عمليات مالچ پاشى در 6 استان كشور اختصاص 

داد.
وى يادآورشــد: مقرر شده در ســال جارى نيز 320 ميليارد 
تومان از صندوق توسعه ملى، مالچ رايگان توسط وزارت نفت 

در اختيار سازمان جنگل ها و مراتع قرار گيرد.

  قوانين كارگرى نياز به بازنگرى دارند

اصفهان: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 
گفت: گاهى اجراى قوانين بدرســتى صــورت مى گيرد، اين 

قوانين هستند كه نياز به اصالح و بازبينى دارند.
محســن نيرومند به مناسبت هفته كارگر و در صحن علنى 
شــوراى شــهر اصفهان اظهار كرد: شــهردارى بزرگ ترين 
كارفرمايى است كه بيشترين تعداد كارگر را در اصفهان دارد. 
يك ميليون و 106 هزار بيمه شده تأمين اجتماعى داريم كه 
722 هزار نفرشان مستقيماً كارگر محسوب مى شوند و 150 
هزار نفر بازنشسته كارگرى داريم و نكو است طورى از آن ها 

تجليل شود كه اليق آن هستند.
وى تصريح كــرد: در لوايح و قوانين اگر جايى حق به حقدار 
رســيد، موضوع بيمه كارگران بود كه در ساختمان سازى و 
ساير كارها بيشتر خسارت ها را متحمل مى شدند، اما هيچ كجا 

از آن ها حمايت نمى شد.
نيرومند خاطرنشان كرد: متأسفانه تنها 50 درصد از كارگران 

تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى قرار گرفتند.

  تخصيص پساب فاضالب شهرستان 
اصفهان حق كشاورزان است

مهر: دبير اجرايى نظام صنفى كشاورزى استان اصفهان گفت: 
تخصيص پساب فاضالب شهرستان اصفهان حق كشاورزان 

است كه حتى اين حق هم از ما گرفته شده است.
اســفنديار امينى اظهار كرد: پســاب فاضالب شهرستان 
اصفهــان از ســال 1332 براســاس تصويب نامــه پنجم 
خردادمــاه ســال 33 هيئت وزيــران وقــت، متعلق به 
حقابه داران شــرق اصفهان بوده و تصميــم به دادن اين 
حق مسلم بعد از 64 سال، نه رودخانه را احيا مى كند و نه 
محيط زيست و تاالب را و نه معوض حقابه هاى كشاورزان 
اســت، بلكه فقط اقدامى است كه سال ها پيش بايد انجام 

مى شد، اما صورت نگرفت.
وى بيان داشت: در اين ســال ها تالش كرديم كه بفهمانيم 
وزارت نيرو از سال 52 به بعد معادل 1976 ميليون متر مكعب 
آب از آب هاى ســطحى رودخانه و بيــش از 40 هزار حلقه 
چاه حريمــى و غير حريمى (حدود پنج ميليارد مترمكعب) 
از آب هــاى زيرزمينــى در حوضــه زاينــده رود، تخصيص 

داده است.
دبير اجرايى نظام صنفى كشاورزى استان اصفهان ادامه داد: اما 
اين در حالى است كه ظرفيت انتقال 384 ميليون مترمكعب 
آب به حوضه زاينده رود را ايجاد كرده اســت و مطابق قانون 
و مصوبات شوراى عالى آب، بايد براى مازاد تخصيص خود از 
زاينده رود، چاره انديشى كند و از محل حقابه ها برداشت نكند، 

ولى اين كار صورت نگرفت.

قدس: بانوان استان كردستان كه همواره در بسيارى از صحنه هاى اجتماعى، علمى و 
فرهنگى سوابق قابل توجهى را از خود نشان دادند و موفقيت هاى آن ها بر هيچ شخصى 
پوشيده نيست، اما مدتى است كه با برپايى جلسات مختلف با مسئوالن از جمله استاندار 
و همچنين ساير متوليان مرتبط با حوزه بانوان در صدد انعكاس مشكالت و همچنين 

تأمين نياز هاى جامعه خود در اين استان هستند.
در استان كردستان بسيارى از بانوان ضمن ايجاد بستر هاى فرهنگى خواستار مشاركت 
بيشتر در زمينه هاى مختلف و بويژه در عرصه مديريتى هستند. بانوان اين استان كه پاى 
ثابت و در زمره توليد كنندگان صنايع دستى بوده نه تنها خواهان حمايت هاى دولتى 
بلكه خواســتار ايجاد بازارى براى عرضه محصوالت خود هستند و از مسئوالن تقاضا 
دارند تا حداقل امكانات از جمله، كتابخانه، پارك، اماكن تفريحى و فرهنگى و همچنين 

ورزشى براى آن ها مهيا در سطح شهر هاى اين استان ايجاد شود.

 نبود بودجه 
بيان اهللا مرداى عضو شورا و نماينده شوراهاى شهرستان سنندج در همين زمينه با اشاره 
به وجود مشكالت در حوزه فرهنگى و ورزشى براى بانوان اظهار مى كند: تعداد بانوانى 
كه سرپرست خانواده هســتند و يا در تأمين معيشت خانواده كمك مى كنند در اين 

استان قابل توجه است.
وى اظهار مى كند: بيشتر زنان كردستانى در زمينه صنايع دستى فعاليت دارند، اما بازارى 
براى فروش و ارائه محصوالت ندارند. وى با اشاره به نبود امكانات رفاهى مخصوص بانوان 
در روســتاها اظهار مى كند: در هيچ جايى بودجه اى مختص به مسائل بانوان نداريم و 

ضرورى است در شهرها و روستاها صندوق تسهيالت ويژه بانوان ايجاد شود.
اهللا مرادى با اشاره به نبود وجود بازار مشترك براى ارائه محصوالت بانوان بيان مى كند: 
به طور مثال روستاى آساوله با 9000 جمعيت متأسفانه هيچ امكاناتى ندارد و روستاى 

صلوات آباد با جمعيتى افزون بر 4000 نفر فاقد كتابخانه هاى عمومى است.

 بانوان مطالبه گر باشند
مديركل امور بانوان اســتاندارى كردستان با تأكيد بر اين موضوع كه يكى از مهم ترين 
اهداف زنان مطالبه گرى است، مى افزايد: رسيدن به اين امر دور از ذهن نبوده و چنين 

امرى به حقيقت پيوسته است.
ليال آژير با تائيد اين موضوع كه در حق جامعه بانوان استان كم لطفى شده و بايد بيش 
از گذشته نسبت به اين جامعه توجه داشت، بيان مى كند: تدوين سند توسعه زنان استان 
كردستان به عنوان نقشه راه مى تواند آسيب ها را شناسايى و راهكارها را بيان كند و در 

زمره اهدافى است كه بايد عملياتى شود. 
وى با اشاره به يكى از مشكالت و همچنين خواسته هاى معقول و ديرينه بانوان استان 
مبنى بر ايجاد و راه اندازى بازارچه هاى خود اشتغالى بيان مى كند: در اين راستا بانوان 

حاضر در شوراها بايد در خصوص پارك ويژه بانوان مطالبه گرى كنند.
وى در اين زمينه اذعان مى كند: متأسفانه ساخت بازارچه هاى خود اشتغالى زنان را چهار 

ساله مطرح كرده ايم، اما به دليل بهانه دوستان موفق نشده ايم.

 سهم ناچيز بانوان از ورزش
مديركل امور بانوان استاندارى كردستان هم چنين سهم بانوان را از ورزش ناچيز خوانده 
و ادامه مى دهد: جاى تأسف دارد كه در سنندج پارك بانوانى وجود ندارد و پارك موجود 

در حال حاضر فعال نبوده و جانمايى آن در زمان خود مناسب نبوده است.
 مديركل امور اجتماعى اســتاندارى كردستان با بيان اين موضوع كه خوشبختانه در 
خصوص منابع اسالمى هيچ كم و كاستى نداريم، در قرآن نگاه و الگوها جنسيتى است 
و زنان را به عنوان الگو و اسوه مى شناسد يادآور مى شود: مشكل ما قبل از اينكه عمرانى 
و مرتبط با بودجه باشد فرهنگى است و با تغيير باورها روبه رو هستيم و بايد بدانيم كه 

كارهاى فرهنگى كيفيتى و زمانبر است.

 شناسايى مشكالت
مديركل امور بانوان و خانواده اســتاندارى كردستان اظهار مى كند: سند فعاليت بانوان 
در تمام حوزه هاى سياسى و اجتماعى براساس اسناد باالدستى و برنامه ششم توسعه 

تدوين مى شود. 
وى به برخى دستاوردهاى حاصله در دولت اشاره مى كند و مى افزايد: مصوب شدن سهم 
30 درصدى بانوان در بدنه مديريتى و اختصاص نيم درصد اعتبارات دفتر امور بانوان و 
خانواده وزارت كشــور از اقدام هايى است كه اميد مى رود، بخشى از مشكالت اين حوزه 
را حل كند. آژير با بيان اينكه پاره اى از مشكالت تنها با تخصيص و تأمين اعتبار حل 
خواهد شد ادامه مى دهد: از اين جهت تدوين سند توسعه زنان استان يكى از برنامه هاى 

دفتر امور بانوان است كه به عنوان نقشه راه مسير را هموار مى كند.
مديركل امور بانوان استاندارى كردستان اضافه مى كند: در اين راستا آسيب هاى حوزه 

زنان احصا و در مسير مطالبات اين قشر گام بر خواهيم داشت.

 شعار هاى مديريتى
با اينكه جامعه بانوان استان به كارگيرى زنان در پست هاى مديريتى و ادارات را به چشم 
شعار مى نگرند، اما استاندار كردستان در اين باره بيان مى كند: بانوان كردستانى داراى 
اســتعدادهاى بسيارى در زمينه هاى مختلف هستند و از اين رو به كارگيرى بانوان در 

حوزه مديريت استان شعار نيست و ما به دنبال تحقق آن هستيم. 
بهمن مرادنيا با تأكيد بر اينكه نبايد تبعيض و حد و مرز خاصى براى فعاليت بانوان در 
جامعه ايجاد شود در اين زمينه بيان مى كند: الزم است در همه شهرستان ها امكانات 
ورزشى و رفاهى براى فعاليت زنان فراهم شود و اگر در اين خصوص كمبودى وجود دارد 
برطرف شود. مرادنيا يكى از مشكالت اصلى استان را اشتغال عنوان مى كند و مى افزايد: 
زنان كارآفرين بايد حمايت شوند كه ما هم مشكالت اين بخش را با اولويت در دستور 

كار قرار خواهيم داد و از آن ها حمايت خواهيم كرد.

تدوين سند توسعه زنان ضرورى است: 

مطالبات بانوان كردستان روى ميز مطالبه 

عدالت ايجاب 
مى كند تا دسترسى 

مردم به سواحل 
آسان بوده و 

امكان پياده سازى 
طرح هاى دريا 

بيشتر شود 

بــرش
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مهدى مقارى پيشوا، شهرستانى با قدمت 
8000 ساله اســت كه با وجود دارا بودن آثار 
تاريخى متعدد، فاقد مــوزه و مديريتى واحد 
و دقيق براى به نمايش گذاشــتن اين آثار و 

نگهدارى از اماكن باستانى و طبيعى است.
پيشــوا، نامى آشــنا و همراه با تاريخ و هويت 
فرهنگى مردم جلگه جنوبى دشت حاصل خيز 
و سرسبز منتهى به 45 كيلومترى مركز كشور 
است و در جنوب شرق استان تهران واقع شده 
كه دروازه اصلى پايتخت نشينان جهت ورود 

به كوير زيبا و مركزى ايران لقب گرفته است.
هويت و قدمت پيشوا به دوران ماقبل تاريخ باز 
مى گردد كه سال ها پس از «كيومرث»، اولين 
پادشــاهى ايران كه نوروز را براى اولين بار در 
اين خطه جشــن گرفت؛ فريدون تخت خود 
را در «ســامنات» بنا نهاد و اطراف آن را آباد 
كرد و در حوالى شهر و براى حراست از تطاول 
دشــمنان، بزرگ ترين دژ دفاعى دنيا كه نفوذ 
ناپذير بود را ايجاد كرد كه «سامنات» اكنون 

نيز با همان نام معروف است.
اينك پيشــوا با دارا بــودن آثار تمدنى ژرف و 
بزرگ كه از گذشتگان نزد ما به وديعه گذاشته 
شده است، بايد بخوبى مراقبت شود تا اين آثار 
ارزشــمند و فرهنگ غنى به آيندگان سپرده 

شود.
قلعه ايرج، تپه سفالين، آب انبار، تپه شغالى، 
تپه معين آباد، يخچال طبيعى، گورســتان، 
تپه ده ماســين، بازار، خانه هاى قديمى، بقعه 
امامزاده جعفر(ع)، يوســف رضا، اســحاق و 
موسى(ع) گوشه هايى از هويت و تمدن مردم 
اين ديار هســتند كه اكنون نيازمند صيانت و 
حفاظــت از خود بوده و بايد براى آيندگان به 

امانت سپرده شوند.

موزه اى كه به سرانجام نرسيد
در ايــن شهرســتان با فرهنگ غنــى و آثار 
ارزشــمندى كه ذكر شد، فقدان موزه اى براى 
پاســدارى از ميراث فرهنگى و آثار باســتانى 
به چشــم مى خــورد، البته وعــده هايى در 
دوران گذشــته مديريت هاى مختلف منطقه، 
براى ســاخت موزه داده شده و اعتباراتى نيز 
تخصيص يافته است و حتى سازه اى نيمه كاره 
براى ساخت موزه در جوار بوستان «خانواده» 
خودنمايى مى كند، اما همه اين ها در فرسايش 

مديريتى دست و پا مى زنند.

حصــارى،  مرتضى  البتــه 
فصل  هفتمين  سرپرســت 
كاوش هاى باستان شناســى 
«تپه ســفالين» در حاشيه 
خبرنگاران 16  كه  بازديدى 
مهر 96 از اين تپه داشتند، 
به ســاخت يك موزه محلى 
در اين تپه اشاره كرد و گفت: 
با تأســيس اين موزه، همه 
اشياى به دست آمده در اين 
منطقه در آنجا نگهدارى شده 
و در معرض ديد عموم قرار 
خواهند گرفت؛ اما همچنان 

اقدامى براى ســاخت موزه در جنب بوستان 
«خانواده» پيشــوا و يا تپه «ســفالين» انجام 

نشده است.

غبار غربت
به راستى سفال هاى شكسته بر تپه سفالين، 
قدمت بازار سنتى، اشياى كاوش شده از شهر 
كه در مخازن موزه ملى خاك مى خورند، قلعه 
ايرج كــه بنايى جهانى به حســاب مى آيد و 
نمونه هاى ديگر، چگونه بايد حفاظت شوند و 
چه برنامــه اى براى ماندگارى و پايدارى آن ها 

وجود دارد ونقــش ادارات و 
دستگاه هاى اجرايى در حفظ 

و ترويج از آن ها چيست؟
ســؤالى كه محمــد امينى، 
محقق  و  شــناس  باســتان 
مشهور دشت ورامين در پاسخ 
بــه آن گفت: عالوه بر آن چه 
از گذشــته در دشت ورامين 
مانده است، در حال حاضر نيز 
آثار و ابنيه اى در مقام مانايى 
و آثارى طبيعى در نوبت ثبت 
قرار دارند كه مى طلبد اهتمام 
جدى در اين راه صورت گيرد 
و در اين مســير توقع اقدام هاى عملى از ادارات 
مرتبطى چون ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 

گردشگرى انتظارى بى مورد نيست.
وى اضافه كرد: شاخه اى از جاده زيبا و سرسبز 
تاريخى «ابريشــم» حد فاصل «سامنات» تا 
«كهنك» و روستاى «اسالم آباد» كه به «قلعه 
سين» و «ده ماسين» متصل شده و ادامه آن از 
كنار قلعه «ايرج» به روستاى «ارمبو» پاكدشت 
و ســپس وارد رى مى شــد، در غبــار غربت 
گير افتاده و در صف انتظار توجه مســئوالن 

شهرستان پيشوا قرار گرفته است.

جاده ابريشم
يكى ديگر از محققيــن منطقه در اين زمينه 
اظهاركرد: جــاده تاريخى «ابريشــم» داراى 
جاذبه هاى گردشــگرى و نهرهــاى پر آب و 
بسيار بكر است و توانايى رقابت با جاده ديدنى 
روستاى «خاوه» در بخش «جوادآباد» ورامين 
را دارا بوده و اخيراً مورد توجه شهردارى پيشوا 

قرار گرفته است.
ســيد ابراهيــم طباطبايى ادامه داد: مســير 
گردشگرپذير چهار راه «حرم» تا «تپه سالم» 
پيشوا نيز سال هاى سال رها شده بود، كه اخيرا 
مورد توجه مديريت شهرى پيشوا قرار گرفته 
است، كه اميدواريم اين توجه ادامه دار باشد، 
اين مسير زيبا نيز مى تواند به عنوان مسيرى 
طبيعــى مورد ثبــت قرار گرفتــه و مى توان 
زمينه هاى معرفى بيشتر پيشوا به همگان را در 

اين مسير گردشگرى جست.
طباطبايى ثبت تاريخى و احياى بازار سنتى و 
قديمى شــهر كه حدود 400 سال قدمت دارد 
و از ميدان اصلى شهر تا بقعه امامزاده جعفر(ع) 
قرار دارد را نيز مسير تجارى قديم منطقه خواند 
و خواستار احياى آن شد و تأكيد كرد: مى توان با 
كمى مديريت، هويت تاريخى پيشوا را زنده كرد 

و روح تازگى را به اقتصاد اين كهن شهر دميد.

��راث ���نگ
 جشنواره موسيقى اقوام در كرمان

 برگزار مى شود
كرمان: مســئول دبيرخانه يازدهمين جشنواره موسيقى اقوام 
كشــور گفت: از استان كرمان 6 گروه در بخش اصلى جشنواره 
موسيقى اقوام شركت مى كنند. امير اخالقى اظهار داشت: بخش 
اصلى جشنواره روزهاى 12، 13 و 14 ارديبهشت برگزار مى شود و 
46 شركت كننده برنامه هاى خود را اجرا خواهند كرد. وى تصريح 
كرد: 12 نفر از سازسازان كشور نيز براى شركت در اين جشنواره 
به كرمان دعوت شــده اند.اخالقى افزود: گروه هاى موسيقى در 
شهرستان هاى زرند، رفسنجان، بردسير، انار، سيرجان، جيرفت، 
بافت، بم، نرماشــير، فهرج و ريگان برنامه اجرا مى كنند.مسئول 
دبيرخانه يازدهمين جشــنواره موسيقى اقوام كشور اظهار كرد: 
مراسم اختتاميه يازدهمين دوره جشنواره موسيقى نواحى كشور 
14 ارديبهشت ماه در محل ســالن خواجه نصير با قدردانى از 

برگزيدگان و اهداى جوايز برگزار مى شود.

 راهيابى هنرمندان همدانى به جشنواره 
بين المللى فيلم كوتاه «رسام»

همدان: دو اثر «براى پدرم» اثــر «اكبر تراب پور» و «وضعيت 
سفيد» اثر «فاطمه شيرســركانى» از استان همدان در بخش 
فيلم كوتاه داســتانى، به نخستين جشــنواره بين المللى فيلم 
كوتاه «رســام» راه يافته و آثارى هم براى شركت در بخش هاى 

فيلمنامه، مستند و نماهنگ نيز به جشنواره ارسال شده  است.
سازمان هنرى و امور سينمايى دفاع مقدس با هدف بازشناسى 
نقش دوران هشــت ســال حماســه و ايثار و انعكاس حماسه 
آفرينى هاى مردان و زنان اين ســرزمين در آن دوران، جشنواره 

بين المللى فيلم كوتاه دفاع مقدس «رسام» را برگزار مى كند.
در بخش فيلمنامه، «قارچ سمى» اثر «امين لطفى شهپر»، «به 
رنگ سرو» و «خانه امن اســت» اثر «ندا عباسى» و «وضعيت 

سفيد» اثر «فاطمه شيرسركانى» به اين جشنواره ارسال شد.
همچنين در بخش فيلم مســتند «ســرباز» ســاخته «اكبر 
تراب پور» و «صوفى» ساخته «سيد وحيد حسينى» و در بخش 
نماهنگ دو اثر «هديه» و «بابام شــده ستاره» ساخته «مهدى 

جهانگيرى مشرف» به جشنواره ارسال شده اند.
نخستين جشــنواره بين المللى فيلم كوتاه «رسام» از 12 تا 15 

ارديبهشت ماه در شهر آبادان برگزار مى شود.

قلعه ايرج بدون محافظ مانده است

 آجرهاى هخامنشى در كاخ چرخاب «پيشوا» غنى از آثار باستانى تهى از موزه 
دشتستان كشف شد

بوشهر: سرپرست هيئت باستان شناسى كاخ هاى هخامنشى 
دشتستان گفت: با انجام كاوش هاى باستان شناسى در محيط 
پيرامون اين كاخ ها براساس داده ژئوفيزيك، آجرهاى شاخص 

دوره هخامنشى در كاخ چرخاب دشتستان كشف شده است.
نصراهللا ابراهيمى اظهار كرد: كاخ هخامنشى چرخاب در سال 
1350 در عمليات حفر كانال براى ساخت خط لولة انتقال آب 
از برازجان به بوشهر به صورت تصادفى در ميان نخلستان هاى 
جبهة غربى شهر برازجان كشف شد و در همين سال هيئتى به 
سرپرستى دكتر على اكبر سرفراز اقدام به كاوش در محدوده اين 
اثر كرد و موفق به كشف بقاياى پايه ستون هاى كاخى از دوره 
هخامنشى شد. ابراهيمى بيان كرد: سرفراز دوباره اين فرآيند را 
در سال 1380 تكرار كرد و عالوه بر برداشت رسوب هاى سيالبى 
كه در ساليان گذشته سطح كاخ را پوشانده بود، محدوده كاخ 
به صورت كامل مورد كاوش قرار گرفت و عالوه بر تاالر مركزى 

ايوان جانبى آن نيز سر از خاك بيرون آورد. 

 آغاز فصل جديد مرمت ديوارنگاره هاى 
ايوان عالى قاپو

اصفهان: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در ادامه روند مرمت تزئينات ديوارنگاره هاى 
ايوان عالى قاپو فصل جديد مرمت آغار شــد. فريدون اللهيارى 
افزود: مرمت ديوارنگاره ها شامل پاك سازى شيميايى و فيزيكى، 
استحكام بخشى اليه هاى تاريخى، موزون سازى و تثبيت نهايى 
اســت. وى اعتبار اختصاص يافته براى مرمــت ديوارنگاره ها را 
2ميليارد ريال و از محل اعتبارات ملى پايگاه هاى ثبت جهانى 
ذكر كرد.وى اظهار كرد: اين عمليات مرمتى شامل ديوارنگاره هاى 
ايوان، ورودى تاالرمركزى، راه پله هاى شاهى است.كاخ عالى قاپو 
يكى از مهم ترين بناها ومعمارى هاى نفيس اصفهان است، اين 
كاخ در واقع ورودى دولتخانه صفوى بوده اســت، كه در ضلع 
غربى ميدان نقش جهان و روبه روى مســجد شيخ لطف اهللا 
واقع شده اســت، ارتفاع آن 48 متر است و 6 طبقه دارد كه با 
راه پله هاى مارپيچ مى توان به آن ها رسيد.كاخ موزه عالى قاپو در 
تاريخ 15 دى ماه 1310به شماره 104 به ثبت ملى رسيد. اين 
عمارت كه در مجموعه ميدان امام قرار دارد به همراه مجموعه 
ميدان امام در ارديبهشت 1358 به شماره 115 به  عنوان ميراث 

جهانى يونسكو نيز به ثبت جهانى رسيد.

3
سه شنبه 11 ارديبهشت 1397

14 شعبان 1439 ا مى 2018   
سال سى و يكم   شماره 8675 

 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

شهرستان پيشوا 
با وجود آثار 

ارزشمند باستانى 
فاقد موزه اى براى 
پاسدارى از ميراث 

فرهنگى است

بــرش

نيم نگاه

قــدس بارش هاى روز هــاى اخير در اســتان 
كرمانشاه هرچند حاشــيه هاى تلخى براى زلزله 
زدگان و برخى حادثه ديدگان داشت، اما خبر هاى 
خوشى را هم از جمله پر شدن 96 درصد ظرفيت 

سد ها را نيز به همراه داشت.
مديرعامــل آب منطقه اى كرمانشــاه گفت: 96 
درصد از ظرفيت ســدهاى در دست بهره بردارى 
استان كرمانشــاه پر شده است، اما هنوز متوسط 
بــارش در نقاطى از اســتان از جملــه جوانرود، 
قصرشــيرين، ســرپل ذهاب و كنــگاور بارش به 
شاخص متوســط نرسيده است و از سال گذشته 

نيز كمتر است.
بارش هاى اخير و آبگيرى ســد هاى كرمانشــاه 
هر چند براى كشــاورزان و ســاكنان اين استان 
خوشايند و مســرت بخش است، اما واقعيت اين 
اســت كه اين خبر تنها نيمه پر ليوان را نشــان 
مى دهــد و نيمه خالى اين ليــوان كمبود آب در 
بسيارى از روســتاهاى اين استان است كه براى 

بسيارى از روستاييان مشكل ساز شده است.

 محروميت از آب 
در استان كرمانشاه تعداد 2888 روستا وجود دارد 
كه از اين تعداد 2160 روستا داراى تأسيسات آب 
شرب هستند و تعداد 440 روستا نيز از آب شرب 

به طور كامل محروم هستند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان 
كرمانشــاه با بيان اينكه 15 درصد روســتاهاى 
استان كرمانشاه شــامل 440 روستا از آب شرب 
محروم هســتند، اظهار مى كند: اين تعداد روستا 
نزديك 15 درصد روســتاهاى اســتان را شامل 
مى شــوند، اما از نظــر جمعيتى هشــت درصد 

جمعيت استان را تشكيل مى دهند.
فرامرز شوهانى با اشاره به اين موضوع كه تا پايان تير 
ماه سال 98 از محل صندوق توسعه ملى و اعتبارات 
استانى 207 روستا در استان كرمانشاه از آب شرب 
سالم برخوردار خواهند شد، ادامه مى دهد: در حال 
حاضر در سطح اســتان و در 139 روستا آبرسانى 
سيار انجام مى شود و پيش بينى مى شود اين تعداد 

در اوج گرما به 350 روستا افزايش يابد.
وى معتقد اســت: باال بودن مصرف و از دســت 
رفتن برخــى منابــع آب در فصــل گرما باعث 
مى شــود، گاهى در روزهاى اوج مصرف تا 200 
ليتر در ثانيه كمبود توليد آب براى روســتاهاى 

كرمانشاه داشته باشيم.

 مصرف بيش از حد استاندارد 
شــوهانى همچنين با اشــاره به مصــرف آب در 
روستاهاى استان كرمانشــاه و به ميزان دو برابر 

ميانگين كشورى ادامه مى دهد: 
از  برخــى  در  آب  مصــرف 
كرمانشاه  اســتان  روســتاهاى 
در شــبانه روز حــدود دو برابر 

ميانگين كشورى است. 
وى ميزان مصرف آب شــرب در 
سطح روســتاهاى اســتان را به 
نسبت جمعيت بيش از حد مجاز 
اعالم مى كند و يادآور مى شود: اين 
در حالى است كه الگو و متوسط 
مصرف روزانه آب در روســتاهاى 
كشــور بين 150 تا 200 ليتر در 
شبانه روز اســت، اما در برخى از 

روستاهاى استان اين ميزان به 350 ليتر نيز مى رسد.
وى از برنامــه ريزى براى افتتــاح چند مجتمع 
آبرســانى روستايى در سال جارى خبر مى دهد و 
مى گويد: بــا افتتاح اين مجتمع ها تا پايان تيرماه 
امسال بيش از 200 روستاى استان از نعمت آب 

آشاميدنى سالم برخوردار مى شوند.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب روستايى استان 
كرمانشــاه بيان مى كند: اين 200 روســتا بيش از 
8700 خانوار و بيش از 34 هزار نفر جمعيت دارند.

شــوهانى از برطرف كردن مشكل تأمين آب كافى 
روســتاى صفى آباد از توابع شهرستان جوانرود خبر 
داده و مى گويد: با توجه به نزديك شدن به فصل گرما 
و احتمال كم آبى روستاى صفى آباد و براى جلوگيرى 
از هدر رفت آب چشمه كاريز با همكارى شورا و دهيار 
بخشدار بخش مركزى شهرستان تصميم به انتقال 
آب چشمه مذكور به مخزن روستا گرفته و عمليات 

اجرايى آن انجام شد.

وى با اشــاره به اينكه صرفه جويى 
در مصرف آب ضرورتى براى همه 
فصول سال است، اذعان مى كند: با 
توجه به كاهش محسوس بارش ها 
در ســطح اســتان از روستاييان 
به  نسبت  درخواســت مى شــود 
صرفه جويى و مصرف صحيح آب 

اهتمام الزم را داشته باشند.
شوهانى با اشاره به اينكه بايد با 
صرفه جويــى در مصرف آب نياز 
آيندگان را از ايــن مايع حياتى 
بــرآورده كنيــم، مى افزايد:  نيز 
آب  مصــرف  در  صرفه جويــى 
ضرورتى براى همه فصول است كه انتظار مى رود، 
روســتاييان در تمامى فصول اين موضوع مهم و 
حياتى را رعايت كنند و چنانچه قدر آب را ندانيم 
و در مصــرف آن حداعتــدال را رعايت نكنيم در 

آينده با مشكل روبه رو خواهيم شد.

 حكايت همچنان باقيست
 مديرعامل آب منطقه اى كرمانشاه با اشاره به وضعيت 
بارش ها در طى روز هاى اخير بيان مى كند: بارش هاى 
روزهاى اخير نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه 

درصد افزايش يافته است.
اميريان با بيان اينكه بارش هاى اســتان به 456 
ميليمتر رســيده اســت كه در مقايســه با مدت 
مشــابه ســال گذشــته ســه درصد و نسبت به 
بلندمدت يك درصد افزايش يافته اســت، ادامه 
مى دهــد: با وجود اين افزايش بــارش اما بحران 

كم آبى همچنان باقى است.

با وجود پر شدن ظرفيت سدها
عطش روستاييان كرمانشاه برطرف نشد
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استاندار خراسان رضوى:
  رئيس جمهورى هفته آينده به مشهد 

سفر مى كند

مشهد: استاندار خراسان رضوى گفت: رئيس جمهورى هفته 
آينده به مشهد سفر خواهد كرد. 

عليرضا رشيديان افزود: هفته آينده، ميزبان رئيس جمهورى و 
هيئت همراه هستيم و اميدواريم اين سفر منشأ خير و بركت 
باشد و دســتگاه هاى اجرايى بتوانند از اين فرصت استفاده 
كنند. وى در ادامه همچنين شوراهاى شهر و روستا را داراى 
ظرفيت باال در حل معضالت اجتماعى توصيف و بيان كرد: 
در كشور حدود 160 هزار نفر عضو نظام شورايى هستند كه 
در كنار دســتگاه هاى اجرايى نقش مؤثرى در رفع معضالت 

شهرها و روستاها دارند.
رشــيديان گفت: شناسايى مشــكالت جامعه، درك درست 
معضالت، اولويت بنــدى، پرهيز از نــگاه جناحى، قومى و 
سليقه اى نسبت به مســائل موجود در سطح شهر و روستا 
و نپرداختن به مســائل خارج از وظيفه از مهم ترين الزامات 
شوراهاى شهر و روستاســت. وى در ادامه يكى از مهم ترين 
بحران هاى گريبانگير خراســان رضوى را كم آبى ذكر و بيان 
كرد: قنات هاى استان هنوز اين ظرفيت را دارند كه مشكل آب 
را تا حدودى حل كنند، اما براى سازگارى با مسئله كم آبى 

بايد همكارى بيشترى داشته باشيم.
استاندار خراسان رضوى افزود: جمع آورى پساب ها و تصفيه 
فاضالب، جداسازى آب شرب از آب مورد نياز آبيارى فضاى 
سبز، بهره ورى و مديريت مصرف از جمله مواردى است كه 

بايد بيش از پيش مورد توجه باشند. 

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى:
  دومين دبيرستان  انرژى اتمى كشور 

در مشهد افتتاح شد
مشــهد: مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى گفت: 
دومين دبيرستان  انرژى اتمى كشور پس از تهران، در مشهد 

افتتاح شد. 
قاســمعلى خدابنده ديروز در مراسم افتتاحيه اولين مدرسه 
انرژى اتمى مشهد اظهار داشت: تجارب جهانى و رويكردهاى 
فرهنگى، بيانگر اين است كه آموزش و پرورش به تنهايى از 

عهده تعليم و تربيت بر نمى آيد.
وى افزود: اين رويكرد در آموزش و پرورش تحت عنوان توسعه 
مشاركت ها در فعاليت هاى كارى اين وزارت است و ما نيز به 
تبعيت از اين سياســت كلى دست نياز به همه اركان جامعه 

دراز كرده ايم.
وى گفت: در اين راستا تفاهم نامه هاى زيادى به امضا رسيده 
اســت كه ثمره يكى از آن ها ساخت اولين دبيرستان انرژى 
اتمى در مشهد است كه با هزينه سازمان انرژى اتمى ساخته 
و تأسيس شده است. تفاهمنامه هايى نيز با محيط زيست به 
امضا رسيده كه بزودى شاهد ساخت مدرسه محيط زيست 

خواهيم بود.
مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى با اشاره به تعليم 
و تربيت تمام ســاختى گفت: دروس اين مدرســه مطابق 
با سرفصل هاى ســند درس ملى تدوين شده و فعاليت هاى 
آموزشى و غيررسمى نيز داريم كه باعث شده خيل عظيمى 
كه داراى نبوغ هستند، در اين دبيرستان ها مشغول به تحصيل 
شوند. وى ادامه داد: رويكرد مديريتى اين دبيرستان فرهنگى و 
تمام ساختى خواهد بود و انتظار ما اين است كه به حوزه هاى 
تربيتى، هنر و زيباشــناختى اهميت داده شده و ايجاد يك 

فضاى رقابتى سالم نيز پيگيرى مى شود.

  85 بقعه متبركه خراسان رضوى 
ميزبان جشن هاى نيمه شعبان

مشهد: معــاون اوقاف خراســان رضوى از برنامه ريزى براى 
برگزارى جشن هاى نيمه شــعبان در 85 بقعه متبركه اين 

استان خبر داد.
حجت االســالم جمال ايزدى گفت: امسال نيز طبق سنوات 
گذشته برنامه هاى مختلفى به مناسبت نيمه شعبان در بقاع 

شاخص استان خراسان رضوى در نظر گرفته شده است.
وى با بيان اينكه براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، جشن 
ميالد حضرت ولى عصر(عج) در بقاع متبركه استان خراسان 
رضوى در شــب و روز والدت برگزار مى شود، گفت: اجتماع 
بزرگ منتظران در 15 بقعه شــاخص اســتان و برپايى نماز 

جماعت در شب و روز ميالد از جمله اين برنامه هاست.
معاون فرهنگــى و اجتماعى اداره كل اوقــاف و امور خيريه 
خراســان رضوى با بيان اينكه طبق برنامه آســتان مقدس 
امامــزادگان و بقاع متبركه آذين بندى شــدند، تصريح كرد: 
1800 پرچم و 10 هزار متر ريســه در محالت شهر مشهد، 
بقاع متبركه و مساجد جهت تبليغات محيطى و آذين بندى 

مناسب با ايام جشن نيمه شعبان توزيع و نصب شد.
وى ادامــه داد: تهيــه هداياى فرهنگى ويژه نيمه شــعبان، 
برگزارى نمايشگاه كتاب و محصوالت فرهنگى با موضوع آثار 
مهدويت در جوار آستان مقدس امامزادگان از ديگر برنامه هاى 

فرهنگى اين ايام است.

در دستور كار مجلس قرار گرفت 
  جذب نيروهاى حق التدريسى 

در آموزش و پرورش
تسنيم: عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوى گفت: طرح 
اختصاص يك درصد از درآمد شركت ها و بانك هاى دولتى به 

آموزش و پرورش در دستور كار مجلس است. 
رمضانعلى سبحانى فر اظهار داشت: امسال از محل اعتبارات 
بودجه 97 در مجموع 40 هزار ميليارد تومان به وزارت آموزش 

وپرورش اختصاص يافت. 
نماينــده مردم ســبزوار در مجلس گفت: از ايــن اعتبار، 6 
هزار ميليارد تومان براى نوسازى مدارس شبانه و  خوابگاه ها 
اختصاص داده شــد. همچنين 1000 ميليارد  تومان از محل 
اسناد خزانه و با تضمين دولت براى تكميل طرح هاى آموزش 

و پرورش تخصيص داده شد. 
سبحانى فر يادآور شــد: همچنين دو طرح شامل اختصاص 
يك درصد از درآمد شــركت ها و بانك هاى دولتى به آموزش 
و پرورش و جذب نيروهاى حق التدريســى از طريق آزمون و 
گذراندن دوره يكســاله در دانشگاه فرهنگيان در دستور كار 
مجلس قرار دارد، و اميدواريم بزودى در كميسيون ها مصوب و 

در صحن نيز تصويب شود.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
خراسان شمالى:

  معيشت و امنيت شغلى كارگران 
تأمين نشده است

فارس: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان شمالى 
گفت: متأسفانه معيشت و امنيت شغلى كارگران تأمين نشده 

است.
حســن نورى روز گذشته در بيست و نهمين دوره تجليل از 
نخبگان جامعه كار و توليد خراسان شمالى، اظهار داشت: بايد 
بافرهنگ خالقيت و نوآورى در فضاى كارگرى شاهد كارهاى 
نو باشيم تا در قدم بعدى مشترى و خريدار نيز براى توليدات 

و كاالها و خدمات اقدام  كند.
وى از تــالش براى رفع اين دغدغه ها خبر داد و ايجاد امنيت 
شغلى و حل شدن معيشــت را از اميدوارى هاى آينده خود 

بيان كرد.
وى از تعطيلى قانونى كارگران در روز 11 ارديبهشت خبر داد 
و گفت: در صورت فعاليــت كارى بايد كارفرمايان اين روز را 
به صورت اضافه كارى در نظر بگيرند و تمام امكانات ورزشــى 
مجموعه كارگرى اســتان براى اين قشر در اين روز به صورت 

رايگان قابل استفاده است.

نماينده مردم طبس:
  دولت دارايى خود را 
از ملت جدا كرده است

فارس: نماينده مردم طبس، بشــرويه، فردوس و سرايان در 
مجلس شوراى اســالمى گفت: با وجود تمام اقدام هايى كه 
انجام شــده، اما مشكالتى وجود دارد و يكى از مشكالت اين 

است كه دولت دارايى خود را از ملت جدا كرده است. 
محمدرضا اميرحسنخانى افزود: برخى از كشاورزان يك ريال 
پول ندارند، اما منابع طبيعى به هر بهانه اى مى خواهد از آن ها 

پول بگيرد كه عوارض اين اقدام از فوايد آن بيشتر است.
وى گفت: تنها سيســتمى در منابع طبيعى ايجاد شده كه از 
مردم پول گرفته شــود، در حالى كــه نبايد دولت با برخى از 

قوانين خود را بى اعتبار كند.
وى تصريح كرد: اگر دارايــى دولت متعلق به مردم و دارايى 
مردم متعلق به دولت باشد، همه در جامعه دلسوز مى شوند و 

اين بايد به عنوان يك فرهنگ در كشور ايجاد شود.

معاون دادستان:
  كمپين «شهر بدون تصادف» 

در مشهد فعال شد
مهر: معاون دادستان مشهد از فعال شدن كمپين «شهر بدون 
تصادف» در كارگروه پيشــگيرى از حوادث دادستانى مشهد 

خبر داد. 
هادى شــريعت يار افزود: اين كمپين با هدف كاهش حوادث 
و تلفات فعال شــده است و همه ما معتقد بر اين هستيم كه 
پيشگيرى بهتر از درمان است، اما اين سخن نبايد تنها در شعار 

خالصه شود، بلكه بايد در عمل هم ديده شود.
وى با اشــاره به اينكه از دل يك تصادف مشــكالت زيادى 
همچون ديه، نفقه، طالق، اختالف ميان چند خانواده و ديگر 
مشكالت اجتماعى به وجود مى آيد، افزود: اگر در مسير قانون 
به  درستى عمل كنيم، شــاهد اين گونه مشكالت نخواهيم 
بود و اين امر مى طلبد كه حضور جدى تر مسئوالن را شاهد

باشيم.
شــريعت يار بيان كرد: اقدام هاى پيشگيرانه و ايمنى جاده ها 
بايــد همواره مورد توجه باشــد و تمامى مجموعه ها ازجمله 
خودروســازان، پليس راه، راهــدارى و حمل و نقل جاده اى، 
بيمه ها و ديگر مجموعه هاى مرتبط به اين موضوع بسيار مهم 
توجه كنند و دستگاه قضايى هم در اين مسير طبق قانون با 

متخلفان برخورد مى كند.
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گفت و گو قدس با كارگران نمونه خراسانى به بهانه روز جهانى كار و كارگر

حركت چرخ صنعت با انگيزه نيروى كار
فاطمه معتمدى  11 ارديبهشت روز جهانى 
كار و كارگر نام گذارى شــده است تا فرصتى 
باشد براى ارج نهادن به زحمات اين قشر و صد 
البته مجالى براى اينكه گامى در راستاى حل 

مشكالت آنان برداشته شود.
جامعه كارگرى با وجود همه كم و كاســتى و 
گاليه ها در حوزه هايى مانند دســتمزد، بيمه، 
قراردادهاى يكطرفه و به اصطالح سفيد امضا، 
همچنان در ســنگر توليد مشغول به كارند تا 
نقش مهم و تأثيرگــذار خود را در اقتصاد ايفا 

كنند.
بركسى پوشيده نيست كه هيچ واحد و بنگاه 
توليدى به موفقيت دست نمى يابد و نمى تواند 
در بازار و اقتصاد سرپا بماند؛ مگر اينكه نيروى 
كاراميدوار و پر تحرك و مســئوليت پذيرى 
داشته باشــد كه با جان و دل كار كند و صد 
البته اين حاصل نمى شود؛ مگر اينكه كارفرما 
و به اصطالح صاحب بنگاه و كارخانه وسازمان 
بســتر و محيط را براى اين حضــور پر رونق 
از طرقــى مانند پرداخت بــه موقع حقوق و 
دستمزد، قراردادهاى منصفانه و قانونى و ارائه 

حق و حقوق كارگر فراهم سازد.
امســال هم همانند سال هاى گذشته با وجود 
همه مشكالتى كه جامعه كار و كارگرى با آن 
روبه رو بودند 6 كارگر،9 گروه كار و 13 واحد 
نمونه در سطح خراسان رضوى توانستند عنوان 
نمونه را كســب كنند و به عنوان برترين ها در 

سطح استان معرفى شوند.
اين شمار از بين ثبت نام 2500 نفر در سامانه 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان و پس 
از ارزيابى در شاخص هايى مانند خالقيت،تعامل 
بين كارو كارگر و مسئوليت پذيرى توانستند با 
كسب باالترين امتياز به عنوان نمونه در سطح 

استان معرفى شوند.

 ايده اى با خروجى 2 ميليارد تومانى
حميد حســينى متولد سال 56 با تحصيالت 
فوق ليسانس مديريت به همراه تيم چهار نفره 
از جمله افرادى است كه توانسته به عنوان گروه 
كار نمونه در خراسان رضوى انتخاب و معرفى 

شود.
وى كه در يكى از شركت هاى صنعتى بزرگ 
استان به عنوان مسئول تأمين و توسعه منابع 
انسانى مشغول به كار اســت،مى گويد:آنچه 
باعث شد كه گروه چهار نفره ما منتخب استان 
معرفى شود ايده و طرح نظام پيشنهادات بود 

كه نرم افزار مربوطه طراحى و اجرايى شد.
وى با بيان اينكه قبالً اين سيســتم طراحى 
نشده بود، مى افزايد: اكنون با طراحى اين نرم 
افزار افراد داراى ايده در شــركت مى توانند با 

مراجعه به اين سامانه نسبت به ثبت آن به نام 
خود اقدام كنند.

وى در گفت و گو با خبرنــگار ما مى افزايد:از 
ناحيه طراحى اين ســامانه در ســال گذشته 
شركت با حدود 2 ميليارد تومان كاهش هزينه 

از محل ارتقاى سطح كيفى 
محصوالت و كاهش ضايعات 
روبه رو شده است و اين بابت 
ارائه ايده و پيشــنهادهايى 
بوده اســت كه كاركنان در 
مسير توليد براى رفع نواقص 
و مشــكالت ارائــه داده اند؛ 
ضمن اينكه شــركت براى 
پيشنهاد دهندگان به تناسب 
اثرگذارى آن پاداش مالى در 

نظر مى گيرد.
وى در اين باره كه خروجى 
انتفاع اين ســامانه درون  و 
ســازمانى است نفع مردم به 
محصوالت  مشتريان  عنوان 
اين شــركت از اين طراحى 

چيست، يادآور مى شود: بزودى سامانه ياد شده 
در تمامى نمايندگى هاى شركت در سطح استان 
و مشهد پياده سازى مى شود كه در آن صورت 
مردم مى توانند پيشنهادهاى خود را در خصوص 
رفع نواقص احتمالى محصوالت شركت مطرح 
كنند. وى ادامه مى دهد: اين پيشنهادها به نام 
شــخص ارائه دهنده ثبت مى شود وپاداش به 
وى تعلق مى گيرد؛ ضمن اينكه شركت نسبت 
به رفع مشكل اعالم شده از سوى مشترى اقدام 

مى كند.

 توجه به نيمه پر ليوان
وى در بــاره رمز موفقيت خود با اينكه جامعه 
كارگرى با مشــكالت فراوانى روبه روســت، 
مى گويد: بايد توجه داشــت هيچ ســازمان و 
شــركت و بنگاه توليدى بدون مشكل نيست 
با ايــن حال بايــد نيمه پر 
ليوان را هم ديد و هميشــه 
نكات منفى،مشكالت و كم و 

كاستى ها را نديد.
وى اضافــه مى كنــد:در اين 
راســتا و با هــدف جلب هر 
چه بيشتر مشاركت كاركنان 
شركت، ايده طراحى نرم افزار 
و سامانه پيشنهادات به ذهن 
ما رســيد كه اكنون با اجرايى 
مشاركت  توانستيم  آن  شدن 
50 درصدى كاركنان را جذب 
كنيم. اين مسئله سبب شده 
اســت ضمن اينكه پيشنهاد 
دهنده پــاداش مالى دريافت 
كند، شركت هم متوجه نواقص 
و كم و كاستى هاى خط توليد شود و براى رفع 
آن چاره انديشــى كند. وى ادامه مى دهد:جالب 
است بدانيد برخى افراد منتخب در استان افرادى 
از كاركنان اين شــركت هســتند كه بابت ارائه 
پيشنهادات كارى و كاربردى خود در اين سامانه 

به عنوان نمونه در استان معرفى شده اند.

 عالقه به كار و تخصص
 رمز موفقيت و نمونه شدن

كاظم هزاره با 33 ســال سن و متأهل كه به 

عنوان سر شــيفت واحد تعميرات خط توليد 
يكى از شركت هاى صنعتى استان مشغول به 
كار است در جشنواره امتنان خراسان رضوى 
به عنوان يكى از كارگران نمونه استان انتخاب 
و معرفى شده است. وى دليل نمونه شدن خود 
را ارائه پيشنهاداتى در خصوص كاهش هزينه 
و بهبود وكيفيت توليد مى داند و مى گويد:يكى 
از داليلى كه سبب شده است نسبت به محيط 
كار،نواقص و كم و كاستى هاى خط توليد توجه 

نشان دهم عالقه به كار است.
وى رمــز موفقيت خود را در روزگارى كه اكثراً 
از محيط كار ناالن هســتند، عالقه به تخصص 
و كار مى داند و مى گويد:از سوى ديگرنوع نگاه 
و عملكرد شركت نيز در موفقيت پرسنل مهم 
است به طورى كه اگر كارگر و كارمندى بداند، 
نظرات و پيشنهادات او مورد توجه قرار مى گيرد 
و بدان بها داده مى شود، تمايل پيدا مى كند كه 
مشاركت جدى ترى در توليد و كار داشته باشد. 
به عبارت ديگر وقتى انگيزه و تشويق توام با هم 
باشد، خروجى آن در قالب بهبود كيفيت توليد 
هم به نفع كارگرهم شركت و بنگاه توليدى و در 
نهايت مردم هم به عنوان مصرف كننده كاال و 

محصوالت از آن منتفع مى شوند.
وى مى گويد:به شخصه به محيط كار به عنوان 
فضايى مى نگرم كه جا براى يادگيرى زياد دارد 

و زمينه مناسبى براى ارتقاى كارگر دارد.
وى در ادامه به مشكالت جامعه كارگرى اشاره 
مى كند و مى گويد: عمده مشــكالت جامعه 
كارگرى در درجه اول مســائل معيشــتى و 
دريافتى هاست كه البته يك مشكل كلى و در 

كالن كشور است.

استاندار نسبت به بحران آب در شرق كشور هشدار داد

480 روستاى خراسان جنوبى درحسرت يك قطره آب 

گفت و گو

تسنيم  استاندار خراسان جنوبى با اشاره 
به اينكه 480 روســتا در خراسان جنوبى با 
بحران صددرصدى آب روبه رو هســتند و با 
تانكر به آن ها آبرســانى مى شود، تأكيد كرد: 
براى مسئله آب بويژه امسال كه بارش ها بيش 
از 40 درصد كاهش دارد، بايد چاره انديشى 

شود.
محمدمهدى مروج الشريعه در نشست خبرى 
با خبرنگاران رسانه هاى كشــور، با اشاره به 
مشكل عمده اين استان اظهار داشت: براى 
نگهداشــت جمعيت در شــرق كشور بايد 
چاره انديشى شود؛ وگرنه همين مقدار داشته 
رو به زوال مى رود، از اين رو بايد واقعيت هاى 

موجود در شرق كشور را صريح بيان كرد.
وى با اشــاره به اينكه از ديربــاز مهم ترين 
معضل در محور شرق كشور مسئله آب است، 
تصريح كرد: براى اينكه از داشــته هاى شرق 
كشور به بهترين شكل استفاده كنيم، بايد به 
مسئله آب پرداخته شود، متأسفانه در شرايط 
ســال هاى پرآب و ترســالى از سياست هاى 
كالن از جمله آن ها اصــالح الگوى مصرف 
آب غفلت مى كنيم كه همين امر مشكالت 

را تشديد مى كند.
وى با بيان اينكه بايد مســئله كمبود آب در 
نهبندان مورد توجه قرار گيرد، اظهار داشت: 
در ســال 78 و براساس ســفر مقام معظم 
رهبرى به خراســان جنوبى طرح توســعه 
نهبنــدان به اجرا درآمــد و در محدوده اين 
شهرستان 50 ميليارد تومان سرمايه گذارى 
شد كه بيشتر آن به زيرساخت هاى عمرانى 
اختصاص داده شــد و به زيرساخت اشتغال 

توجه نشد.

مروج الشــريعه با بيان اينكه 480 روســتا با 
بحــران صددرصدى آب روبه رو هســتند و 
از طريق تانكر به آن ها آبرســانى مى شــود، 
خاطرنشــان كرد: مسئوالن بايد براى انتقال 
آب از گزينه هــاى مختلف اقــدام كنند، در 
اين راســتا تأمين آب از تاجيكستان، خزر و 
از دشت هاى پرآب همسايه شرقى پيشنهاد 
مى شود، البته بهترين و امن ترين راه تأمين 
آب از درياى عمان است، كارى كه كشورهاى 

حوزه خليج فارس انجام مى دهند.

   تأمين آب براى شرق كشور از مكران
وى با اشاره به اينكه برخى كشورهاى عربى 
7 ميليــارد مترمكعب آب از حــوزه عمان 
تأمين مى كنند، گفت: هدف از تأمين آب از 
سواحل مكران تأمين آب كشاورزى نيست 
چراكه فراهم كــردن اين آب مترمكعبى 12 

تا 15 هــزار تومان هزينه دارد، ازاين رو فقط 
براى بخش شــرب، صنعت و معدن بايد آب 
تأمين شــود، بايد ســريع و در زمانى كوتاه 
به فوريت براى تأمين منابع آب و حفاظت آن 

چاره انديشى شود.

  سنگ هاى قيمتى؛ ظرفيت مهم
استاندار خراسان جنوبى در بخش ديگرى از 
سخنانش با اشاره به ويژگى هاى اين استان 
در زمينه معادن عنوان كرد: معادن سنگ هاى 
گرانبها مثل طال، مس و آهن و ســنگ هاى 
تزئينى و ساختمانى و همچنين سنگ هاى 
قيمتى و گوهرسنگ از مهم ترين ظرفيت هاى 
اســتان هستند كه شــاغالن زيادى در اين 

بخش ها مشغول هستند.
مروج الشــريعه با ابراز اينكه اين استان واجد 
صنايع بــزرگ از جمله كاشــى، كويرتاير و 

زغال سنگ در غرب استان بويژه طبس است، 
ادامه داد: صنايع دســتى و مشاغل خانگى 
از ديگر ويژگى هاى خراســان جنوبى است، 
به عالوه گردشــگرى شامل ميراث فرهنگى، 
مشــاهير تاريخى، بومگردى و كوير از ديگر 
ظرفيت هاى استان است كه در همين زمينه 
از 27 اســفند تــا 15 فرورديــن بيش از 1 
ميليون و 554 گردشگر وارد استان شدند كه 

بايد به اين حوزه بيشتر توجه شود.
وى در زمينــه تنوع محصوالت كشــاورزى 
استان خاطرنشــان كرد: حوزه كشاورزى با 
تنوع فعاليت بويژه با ثبت جهانى زرشــك، 
عناب بيرجند و زعفران ظرفيت مهم استان 
است كه در سال 96 با صادرات 3/4 ميليون 
تــن كاال در بخش هــاى مختلــف از معبر 
ماهى رود بيش از 896 ميليون دالر به دست 
آمده كه نشــان از اهميت اقتصاد مرز براى 

توليدات استان و معبر بودن استان دارد.
استاندار خراســان جنوبى گفت: 65 درصد 
صنايع استان در ارتباط با صنايع ساختمان 
هســتند؛ به عالوه چهار بازارچه مهم مرزى 
داريم منتها سه بازارچه غيرفعال شده و فقط 
معبر ماهى رود فعال است كه بايد براى اين 

امر چاره انديشى شود.
وى بــا ابراز اينكه 25 تــا 27 هزار نفر بيكار 
داريم كــه درصــد بااليى از آن هــا دانش 
آموختگان دانشــگاه هســتند، اضافه كرد: 
جوانان اين خطه اســتعداد زيادى دارند كه 
بايد براى ايجاد اشــتغال مناسب براى آن ها 
چاره انديشــى كرد كه ظرفيت هاى اســتان 
براى ايجاد اشتغال زايى بايد به خدمت گرفته 

شود.

عمده مشكالت 
جامعه كارگرى 

در درجه اول 
مسائل معيشتى و 

دريافتى هاست كه 
البته يك مشكل 
كلى و در كالن 

كشور است

بــرش

ايرنا  مدير جهاد كشاورزى شيروان گفت: هجوم پرندگان به 
مزارع دانه روغنى كلزاى اين شهرســتان در سال زراعى جارى 
خســارت وارد كرد؛ به طــورى كه هم اكنــون 113 هكتار از 

كشتزارهاى اين محصول از بين رفته است. 
رمضان امان زاده با بيان اينكه كلزاى پاييزه در سطح 289 هكتار 
از اراضى اين شهرستان كشت شد، گفت: هم اكنون از اين سطح 
به خاطر هجوم پرندگان و خســارت آن ها به مزارع، 176هكتار 

قابل برداشــت است. وى پيش بينى كرد: از اين سطح 200 تن 
محصول توليد شــود، درحالى كه سال گذشته 643 هكتار دانه 
روغنى كلزا پاييزه در اراضى زراعى اين شهرستان كشت شده بود 
كه به علت سرماى بى سابقه پاييز، 98 هكتار قابل برداشت شد.

مدير جهادكشــاورزى شــيروان گفت: از اين ميــزان 160 تن 
محصول توليد شد. از دانه كلزا براى تهيه روغن و از كنجاله آن 

نيز براى تغذيه دام استفاده مى شود.

هجوم پرندگان به مزارع كلزاى شيروان
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