
قرار بود مس�جد 

ميترا شهبازي
   گزارش2

س�فيد مراغه را 
فق�ط بازس�ازي 
كنند كه نسل هاي آينده هم از اين بناي تاريخي 
بهره مند ش�وند. بنايي هندس�ي ك�ه مبناي 
ساخت مساجد بس�ياري در كش�ور بوده و از 
قدمتي باالي 600 سال برخوردار است. حاال در 
نبود نظارت كارشناس�ان ميراث فرهنگي اين 
بن�ا ترميم ش�ده و ب�ا پيش�رفت فيزيكي 95 
درصدي هم روبه روس�ت. با اين حال ديگر نه 
خب�ري از ارزش تاريخ�ي بنا ب�ه دليل حذف 
ساختار آن هست و نه جاذبه اي براي گردشگري 
محسوب مي شود. چراكه به جاي مرمت تمام 
ساختار  بنا را تغيير داده اند و با مصالح امروزي 
آن را نوس�ازي كرده اند. اتفاقي كه در سكوت 
مسئوالن براي آثار باستاني بسياري در حال به 

وقوع پيوستن است. 

مس��جد س��فيد به عنوان يكي از آث��ار تاريخي 
استان آذربايجان شرقي ش��ناخته مي شود كه 
در شهرس��تان مراغه قرار دارد. اثري باس��تاني 
كه به دليل ساختار هندسي و معماري منحصر 
به فردش به عنوان يكي از مبناهاي اصلي ساخت 
بناها و مساجد تاريخي بسياري در كشور معرفي 
مي ش��ود. بنايي ك��ه قدمت آن به ح��دود 600 
س��ال قبل بر مي گردد و به دوره شاه طهماسب 
صفوي تعلق دارد. از همين رو اين اثر باس��تاني 
در س��ال 82 به ش��ماره 9185 در فهرست آثار 
ملي كش��ور به ثبت رس��يد و حدود 15 س��الي 
هم مي ش��ود كه موضوع بازس��ازي آن از سوي 
كارشناس��ان ميراث فرهنگي مطرح شده است. 
بنابر اين در س��ال 91 مسئوالن وقت كار مرمت 

مس��جد را به صورت جدي آغاز كردند و حاال به 
گفته كارشناسان از پيش��رفت 95 درصدي هم 
برخوردار اس��ت. جدا از اينكه مرمت مسجد در 
بهار 91 آغاز شد و قرار بود زمستان همان سال 
نيز به اتمام برسد و حاال ش��ش سال است كه از 
زمان مقرر شده مي گذرد، اين بناي تاريخي حاال 
كه به مرحله بهره برداري نزديك شده است، به 
گفته كارشناسان ديگر ارزش تاريخي خود را از 
دست داده اس��ت. موضوعي كه به دليل مرمت 
ناشيانه صورت گرفته است و انگشت اتهام را به 
سمت ميراث فرهنگي كه در زمان مرمت چنين 
اثر مهمي كارشناس��انش حضور نداشتند نشانه 
مي رود. در حال حاضر ديگر خبري از آن ساختار 
هندس��ي مس��جد نيس��ت و نماي آن با مصالح 
امروزي نوسازي شده است. بنايي كه روزگاري به 
عنوان يك اثر تاريخي و يكي از چند جاذبه اصلي 

شهرستان مراغه معرفي مي شد. 
 نوسازي به جاي بازسازي بناي تاريخي

مراغه به »شهر مس��جدهاي تاريخي و چوبي« 
در آذربايجان شرقي شهرت دارد. شهري كه در 
سال هاي اخير به دليل كمبود اعتبار و برخي از 
كم توجهي و بي مهري هاي متوليان در راستاي 
نگهداري و مرمت مس��اجد تاريخي در آس��تانه 
از دس��ت دادن يكي از جاذبه هاي تاريخي خود 
اس��ت. اين شهرس��تان با 10 مس��جد شاخص 
تاريخي ثبت ش��ده در فهرست آثار ملي ميراث، 
از نظر معماري اسالمي و ميراث ماندگار معنوي، 
از جمله ش��هرهاي صاحب س��بك و شهرت در 
بين شهرهاي مختلف كشور به حساب مي آيد. 
مس��اجد تاريخي اين شهرستان شامل »مسجد 
قاضي«، »مال معزالدين«، »ش��يخ تاج«، »شيخ 
بابا«، »مال رس��تم«، »زري)ضرير(«، »ريحان«، 

»سفيد )آق(«، »مالمحمود«، »طاق« و »شجاع 
الدوله« مي ش��ود كه نمونه هايي از سبك الهام 
بخش معماري اسالمي را در خود به يادگار دارند. 
با اين حال آنچنان كه بايد و شايد به اين بناهاي 
ارزشمند تاريخي توجه نمي شود و گواه اين ادعا 
نيز همين موضوع مرمت ناشيانه مسجد سفيد 
اس��ت. در اين خصوص يعق��وب طالبي، رئيس 
اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
مراغه با اشاره به اينكه اجراي مرمت مسجد سفيد 
به دليل كمبود اعتبارات با وقفه اي طوالني همراه 
بود،  مي گويد: »هزينه بر بودن و لزوم استحكام بنا 
در بخش داخلي موجب استفاده از برخي مصالح 
غيرس��نتي از جمله آهن و گرانيت شده است و 
به زودي عمليات ترميم بنا به اتمام مي رس��د.« 
مديرعامل انجمن تاريخ پژوهان مراغه با اش��اره 
به صحبت ه��اي رئيس مي��راث فرهنگي مراغه 
در خصوص استفاده از مصالح غير سنتي تأكيد 
مي كند: »در مرمت بناه��اي تاريخي بايد حفظ 
اصالت بنا در آثار تاريخي رعايت شود. با اين حال 
مرمت انجام ش��ده در بناي مسجد سفيد بيشتر 
نوس��ازي بوده و بازسازي نقش��ي در آن نداشته 
است.« سيدهادي موسوي ادامه مي دهد: »عدم 
حضور كارشناس��ان ميراث فرهنگ��ي در حين 
بازس��ازي آثار باستاني، زمينه س��از احياي آثار 
بدون در نظر گرفتن شرايط مرمت بوده و منجر به 
ايجاد مشكالت عديده در اين زمينه شده است.« 
الزم به ذكر است كه در گذش��ته مسجد سفيد 
مستطيل شكل بوده و عرض آن دو برابر طولش 
و داراي سه س��تون چوبي مقرنس كاري شده با 
پاي ستون هاي سنگي و سقف نقاشي شده بوده 
است كه حاال از اين معماري منحصر به فرد فقط 

ستون ها و سقف چوبي باقي مانده است. 

 ايالم: مدي��ركل اوقاف و ام��ور خيريه ايالم از رش��د ۳0 درصدي 
موقوفات منفعتي در اس��تان ايالم خبر داد.  حجت االس��الم مرتضي 
عزيزي گفت: از لحاظ اقتصادي، فرهنگي، معيشتي وقف هاي مورد نياز 
بايد شناسايي شوند.  وي افزود: خوابگاه دانشجويي، احداث دانشگاه، 
احداث بيمارستان، وقف هاي دسته جمعي براي قرآن و اهل بيت)ع( 

و اربعين از نيازهاي جامعه است. 
  چهارمحال و بختياري: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمح��ال و بختياري با اش��اره به اينكه ص��ادرات در چهارمحال و 
بختياري افزايش يافت، اظهار داشت: صادرات در اين استان بيش از 
11۳ درصد به ص��ورت وزني افزايش يافته اس��ت.  نعيم امامي افزود: 

بيش از ۴9 هزار تن كاال در چهارمحال و بختياري صادر شده است. 
  خراسان جنوبي: معاون مشاركت هاي مردمي و اشتغال اداره كل 
بهزيستي خراسان جنوبي از جذب 5۷ درصدي تسهيالت اشتغالزايي 
مددجويان زير پوشش اين نهاد خبر داد.  حسن رحيمي صبح سه شنبه 
اظهار داشت: در سال جاري 8 ميليارد و 880 ميليون تومان تسهيالت 
اش��تغالزايي مختص معتادان بهبود يافته، زنان سرپرس��ت خانوار و 
معلوالن استان اختصاص يافته است.  وي با بيان اينكه تاكنون از اين 
مبلغ 5 ميليارد و 595 ميليون تومان ابالغ ش��ده است، افزود: در اين 
مدت 282 طرح به مبلغ ۴ ميليارد و ۳15 ميليون تومان براي دريافت 

اين تسهيالت به بانك هاي عامل معرفي شده اند. 
  س�منان: س��ومين همايش تكريم مجاه��دان در غربت با حضور 
مهماناني از كش��ورهاي يمن، بحرين، نيجري��ه و همچنين مقامات 
لشكري و كشوري در دانشگاه دامغان به اتمام رسيد.  سردار سالمي، 
جانشين س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي، جانش��ين رهبر شيعيان 
بحرين، دختر ش��يخ زكزاك��ي و نماينده ايش��ان در اي��ران در زمره 
مهمانان اين همايش بزرگ بودند كه براي س��ومين ب��ار در دامغان 

برگزار مي شود. 
  قم: معاون شهرس��ازي و معماري ش��هردار قم گفت: نبايد رش��د 
نماهاي نامتعارف رومي، شيشه اي و پرده اي )كامپوزيت( در قم منجر 
به از هم گسستگي فرهنگي و در نهايت بحران فرهنگي شود.  غالمرضا 
جانقربان با بيان اينكه شهر مقدس قم به عنوان ام القراي جهان اسالم، 
شهري مذهبي با پيش��ينه تاريخي و س��بك معماري خاص كويري 
شناخته شده اس��ت، تصريح كرد: بايد رصد و پايش دائمي در حوزه 

سيما و منظر شهري وجود داشته باشد. 
  كردستان: مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان كردستان 
گفت: هم اكنون در 516 روس��تاي استان حداقل فاز اول طرح هادي 
اجرا شده كه ۷5 درصد جمعيت مشمول طرح در روستاهاي استان را 
شامل مي شود.  رضا قادري با بيان اينكه استان كردستان هزار و 695 
روستا دارد، اظهار داشت: براي هزار و ۳۴8 روستا اجراي طرح هادي 
مصوب شده است كه طرح هادي در 190 روستاي ديگر اين استان با 

اعتباري بيش از ۳80 ميليارد ريال به زودي اجرا مي شود. 
  كرم�ان: مع��اون دانش��گاه علوم پزش��كي رفس��نجان گف��ت: 
پيش بيني هاي الزم ب��راي مقابله با احتمال همه گي��ري آنفلوآنزا در 
شهرستان انجام شده و مجموعه بهداشت و درمان شهرستان نسبت 
به اين موضوع آمادگي دارند.  احمد جمالي زاده اظهار داش��ت: شيوع 
بيماري هاي حاد تنفسي كه مهم ترين آنها آنفلوآنزا هستند را در پيش 
داريم و چيزي كه هر چند س��ال ممكن است همه گيري داشته باشد 
بحث آنفلوآنزاي انساني اس��ت كه از فصل تابستان مجموعه دانشگاه 

آمادگي داشته است.  

رونق كشاورزي در بيشتر اس��تان هاي كشور از 
جمله داليلي است كه موجب شده تا اين بخش از 
اقتصاد كشور همواره مورد توجه قرار بگيرد، با اين 
حال مصرف ب��االي آب در توليد اين محصوالت 
همواره يكي از معضالت كش��اورزي در كش��ور 
بوده كه اين مهم در حال حاضر با سايه افكندن 
خشكسالي ها به شدت احساس مي شود. از آنجا 
كه استان هاي خراسان جنوبي، بوشهر، كرمان، 
سيس��تان و بلوچستان، خوزس��تان و هرمزگان 
به عل��ت دارا بودن آب و هوايي گ��رم همواره در 
طول چهار فصل توليدات متنوعي از محصوالت 
كشاورزي را به خود اختصاص داده و مهم ترين 
قطب در اين زمينه به شمار مي روند، لذا موضوع 
كم آبي به شدت بر كشاورزي آنها تأثير گذاشته 
اس��ت. از آنجا كه براي مديري��ت مصرف آب در 
كش��اورزي نياز به كش��ت هاي گلخانه اي است 
لذا اين مهم به شدت در اين اس��تان ها از سوي 

كارشناسان جهاد كشاورزي دنبال مي شود. 
 احداث ۲۷۶۳ هکتار گلخانه در سال ۹۷

آمارها نشان مي دهد كشاورزي در ايران باالترين 
ميزان مص��رف آب را ب��ه خود اختص��اص داده 
اس��ت به طوري كه بي��ن ۷0 ت��ا 90 درصد آب 
توليدي به پاي توليدات محصوالت كش��اورزي 

ريخته مي شود؛ موضوعي كه با توجه به وضعيت 
بحراني آب در بيشتر استان هاي كشور خصوصاً 
مناطق گرمس��يري مقرون به صرفه نيست. اين 
مهم از جمل��ه داليلي بود كه از چند س��ال قبل 
ايجاد گلخانه و كش��ت هايي كه ب��ه اين صورت 
توليد مي شوند در دستور كار كارشناسان جهاد 
كش��اورزي قرار گرفت. اين مهم موجب ش��ده 
تاكنون نزديك به 1۴ هزار هكتار گلخانه در كل 
كش��ور و به طور عمده در پنج قطب مهم توليد 
شامل استان تهران، اصفهان، يزد، جنوب كرمان 
و هرمزگان احداث ش��ود. مجری طرح توس��عه 
گلخانه های كشور با تأييد اين موضوع و تشريح 
برنامه در اين زمينه مي گويد: »در ش��ش ماهه 
امس��ال در احداث گلخانه ها ح��دود 98 درصد 
پيشرفت فيزيكی داشتيم و پيش بينی می كنيم 
100 درصد برنامه تا پايان س��ال محقق شود.« 
دكتر ولی اهلل بنی عامری مي افزايد: »اين در حالي 
اس��ت كه احداث 2۷6۳ هكتار گلخانه در سال 
9۷ هدفگذاری ش��ده كه از اين ميزان در شش 
ماهه نخس��ت امس��ال 1۳5۷ هكتار در مراحل 
نهايی س��اخت قرار دارد.« آمارها نشان مي دهد 
از 1۴ هزار هكت��ار گلخانه، 12 ه��زار هكتار در 
حال بهره برداری است. از طرفي پس از عمليات 

احداث، 6 تا 12 ماه طول می كشد كه گلخانه ها 
به بهره برداری برسند، كه با احداث و راه اندازی 
2۷6۳ هكتار گلخانه برآورد می شود 600 هزار تن 
به محصوالت گلخانه ای تنها در گروه سبزيجات 
و صيفی ج��ات اضاف��ه ش��ود. اين كارش��ناس 
محصوالت گلخانه اي با اشاره به اعتبارات ساخت 
2۷6۳ هكتار گلخانه در استان هاي مختلف كشور 
ادامه مي دهد: »احداث اين سطح از گلخانه به 8 
هزار ميليارد ريال سرمايه نياز دارد كه نزديك به 

نيمی از اين سرمايه به صورت تسهيالت در اختيار 
متقاضيان قرار می گيرد و نيمی ديگر آورده بخش 

خصوصی است.«
 رونق اشتغال و درآمدزايي باال 

در كنار مديريت منابع آبي مورد نياز كشاورزي و 
توليد باال كه از مهم ترين ويژگي هاي كشت هاي 
گلخانه اي به ش��مار م��ي رود، ايجاد اش��تغال و 
درآمدزاي��ي باال ني��ز از ديگر مزايايي اس��ت كه 
مي تواند در اين نوع كش��ت يافت .مجری طرح 
توسعه گلخانه های كشور با تأييد اين مزايا درباره 
اشتغالزايی در حوزه گلخانه ها مي گويد: »به طور 
متوس��ط با احداث هر هكتار گلخانه 8 تا 12 نفر 
مش��غول به كار می ش��وند. توليدات محصوالت 
گلخانه ای در كشور در حال حاضر ۳ ميليون تن 
است كه كارشناسان برای سال 1۴0۴ توليد 20 
ميليون تن محصوالت گلخانه ای را هدفگذاری 
كرده اند كه 50 درصد اين تولي��د به ميزان 10 
ميليون ت��ن در س��ال 1۴0۴ بايد صادر ش��ود. 
بنی عامری با اش��اره به اين كه ب��ازار هدف 600 
ميليون نفری در كش��ورهای همسايه و آسيای 
ميانه برای صادرات محصوالت گلخانه ای داريم، 
مي افزايد: »روسيه مهم ترين و بزرگ ترين بازار 
محصوالت گلخانه ای اس��ت و اين كشور ساالنه 
10 ميليارد دالر واردات س��بزی و صيفی جات 
گلخان��ه ای دارد.« با وجود اينكه در س��ال هاي 
اخير توليدات گلخانه اي در استان هاي مختلف 
كشور با رونق مواجه است اما نبود شناخت كافی 
از ويژگی های بازار تقاضا و بازارهای هدف شامل 
بس��ته بندی و س��ايز، نبود اطالعات و شناخت 
كافی از قواني��ن و مقررات كش��ورهای هدف از 
جمله در زمين��ه عوارض، قرنطين��ه و گمرک و 
همچنين مسئله حمل و نقل از چالش های مهم 
صادرات محصوالت گلخانه ای در ايران اس��ت. 
در ح��ال حاضر به ي��ك هزار دس��تگاه كاميون 
كانتينر يخچ��ال دار ب��رای صادرات س��بزی و 
صيفی جات گلخانه ای ني��از داريم. مجری طرح 
توسعه گلخانه های كش��ور با اشاره به نيازمندي 
به ايجاد پايانه های صادراتی مي گويد: »بيش از 
10 پايانه صادراتی در كشور پيش بينی شده كه 
چهار مورد آن در حال س��اخت است.« به گفته 
وي، دو مورد از اين پايانه ها شامل پايانه صادراتی 
گل و گياه احمدآباد مس��توفی و پايانه صادراتی 
سبزی و ميوه در شهرستان آمل است كه تا پايان 
امس��ال به بهره برداری می رس��د. همچنين در 
اين پايانه اس��تانداردهای بسته بندی، نگهداری 
و پيش س��رمايش رعايت خواهد شد. از آنجا كه 
90 درصد لوازم و تجهيزات گلخانه ای در داخل 
كشور توليد می شود، لذا بايد براي توليد داخلی 
بذر هيبريد س��بزيجات گلخانه ای كه بخشی از 
آن وارداتی است تالش بيشتري شود. موفقيت 
در اين زمينه موجب شده تا ظرف دو سال اخير 
با آغاز طرح توسعه گلخانه ها، 100 ميليون دالر 
صادرات س��ازه ها و نهاده های مصرفی گلخانه ها 
شامل پوشش پالس��تيكی، انواع تجهيزات مثل 
بخاری ها، سيستم های اتوماسيون و دانش فنی 

داشته باشيم كه اين روند رو به افزايش است.
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با بهره برداري از 2763 هكتار گلخانه صورت مي گيرد

افزايش توليد 600هزارتن محصوالت گلخانه اي در سال 97

حذف تاريخ از چهره مسجد سفيد مراغه با مرمت ناشيانه 
مسجد 600 ساله مراغه به عنوان يكي از جاذبه هاي آذربايجان شرقي شناخته مي شد 

كه حاال به دليل مرمت ناشيانه و استفاده از مصالح امروزي ارزش تاريخي خود را از دست داده است!

تراژدي تكراري
 گنديدن سيب آذربايجان در كنار خيابان

هر س��ال و در آذرماه تراژدي غم انگيزي براي باغداران آذربايجان غربي 
تكرار مي شود.  داس��تان هدر رفتن حاصل يكسال دسترنج باغداراني كه 
سيب هايشان را در كنار خيابان ها تلمبار مي كنند تا با بي توجهي و بي خيالي 

مسئوالن به آيينه دقشان تبديل شود. 
هر چند هر سال كشاورزان مي نالند و با انتشار عكس هايي كه صدها تن 
س��يب را در كنار جاده ها و خيابان ها به تصوير مي كشد، سعي مي كنند 
عمق فاجعه را به گوش مسئوالن پشت ميزنشين برسانند، اما گويي هنوز 
گوشي حداقل براي شنيدن اين ناله ها پيدا نشده چه برسد به عزمي براي 
حل مش��كالت.  آذربايجان غربي با توليد بيش از يك سوم سيب كشور 
بزرگ ترين توليدكننده اين محصول به شمار مي آيد. ولي باغداران در هنگام 
برداشت حاصل يك سال دسترنجشان فقط به يك چيز فكر مي كنند و آن 
هم دپوي اين همه نعمت خدادادي در كنار جاده ها و به نظاره نشس��تن 

گنديدن آنها. 
حاال چند سالي است كه سيب هاي صنعتي آذربايجان غربي كه از ميانه 
شهريورماه تا اوايل آذرماه برداشت مي شوند، به علت نبود زيرساخت هاي 
مناسب جهت جمع آوري بهداش��تي و مكانيزه به كنار خيابان ها منتقل 
مي شوند تا لحظه به لحظه تلف شدن و گنديدنشان جلوي چشمان باغداران 
به وقوع بپيوندد و مسئوالن امر همچنان با آمار توليد يك سوم سيب ايران 
در آذربايجان غربي به نطق هايشان در همايش ها و سمينارها برسند و با 

افتخار اين رقم، به مدارج باالتر بينديشند!
سيب هاي آذربايجان غربي به همين راحتي توليد نمي شوند و كسب مقام 
اول در توليد سيب كشور در شرايطي اتفاق مي افتد كه از همان بهار و به 

علت سرمازدگي ها بخشي از محصوالت از دست مي رود. 
بعد از آن هم، وقتي سيب ها به بار مي رسند، عدم قيمت گذاري درست از 
طرف دولت بر روي اين محصول، دست دالالن را تا پاي درختان دراز كرده و 
چپاول دسترنج كشاورزان و باغداران آغاز مي شود.  سيب هاي آذربايجان در 
حالي در گوشه و كنار خيابا ن ها به محصولي غير قابل مصرف تبديل مي شوند 
كه بازار روسيه به عنوان بازاري مناسب براي صادرات سيب استان به شمار 
مي آيند. بازار روسيه با واردات ساالنه 800 هزار تن سيب درختي، يكي از 
بهترين بازارهاي موجود براي صدور محصوالت كشاورزي ايران به  خصوص 
آذربايجان غربي محسوب مي شود.  با اين اوصاف باز هم عدم توجه مسئوالن 
به روند توليد و برداشت محصوالت باعث شده تا نبود استاندارد مناسب در 
توليدات، يكي از داليل مهم عدم صادرات محصوالت كشاورزي باشد.  شايد 
همه عادت كرده ايم از توانمندي ها و اش��تياق خارجي ها براي دسترسي 
به محصوالت و توليدات با كيفي��ت داخلي حرف بزنيم ام��ا امروز باز هم 
عكس هايي در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي منتشر مي شود كه جملگي 
حكايت از خراب شدن محصوالتي است كه با سختي و مشقت كشاورزان 
توليد شده و اكنون به صورت زيردرختي در اطراف جاده ها ريخته شده اند و 

مثل سال هاي قبل تراژدي تلخ و غمبار ديار آذربايجان را رقم مي زنند. 
براي دانستن ارزش تك تك س��يب هاي كنار خيابان، همين قدر بدانيم 
كه جهت توليد هر 100 گرم س��يب درختي ۷0 ليتر آب شيرين دومين 
استان پرآب كشور مصرف مي شود. اما محصول س��يب به جاي آنكه به 
عنوان يك محصول بومي باعث رونق و توس��عه كشاورزي كشور شود به 
تابلوي غم انگيز فالكت و س��يه روزي مردم آذربايجان غربي تبديل شده 
است.  بي شك اين بي توجهي ها، نه فقط هدر رفت وقت و هزينه است كه 
كفران نعمت و مستوجب عذابي الهي.  در بي كفايتي مديران و برنامه ريزان 
براي بهره مندي از توليدات باغداران همين بس كه هم اكنون از حدود يك 
ميليون و 200 هزار تن سيب توليدي شايد فقط 20هزار تن آن به گمركات 
مي رسد تا در ليست صادرات قرار بگيرد و چون هنوز تصميم درستي براي 
باقي محصوالت گرفته نشده اس��ت، آنها را بايد در كنار خيابان ها ديد تا 
شايد كارخانه اي براي تبديل كردن سيب ها به كنستانتره پا پيش بگذارد و 

باغداران به كمترين قيمت، چوب حراج به يك سال زحمتشان بزنند. 
كوتاه سخن اينكه اقتصاد معيشتي مردم آذربايجان غربي برپايه كشاورزي 
و باغداري اس��ت و اغلب مردم به صورت مس��تقيم و غيرمستقيم به شغل 
كش��اورزي و باغداري اش��تغال و از اين طريق امرار و معاش مي كنند. اگر 
قرار اس��ت دولت به فكر توليدكنندگان در هر جايگاهي باشد، بهتر است 
ابتدا به فكر يك ميليون و 200هزار تن س��يبي باش��د كه به خاطر كمبود 
صنايع تبديلي، عدم بسته بندي مناسب، پايين بودن قيمت فروش محصول 
نسبت به هزينه هاي توليد آن، نامشخص بودن وضعيت صادرات و همچنين 
ريزش هاي قبل از برداشت محصول كشاورزان را به اين فكر انداخته كه عطاي 

توليد اين محصول را به لقايش ببخشند و به فكر كار ديگري باشند. 

آغاز شناسايي نيازمندان و رصد فقر
در سيستان و بلوچستان

به منظور شناسايي افراد الزم الحمايه     سيستان و بلوچستان
در شهر، روستا و عشاير و همچنين 
سياست هاي احسان و حمايت از نيازمندان مصوب هيئت امناي كميته 
امداد ام�ام )ره( مبني بر تعيين ش�اخص هاي فق�ر و محروميت براي 
شناسايي نيازمندان، همزمان در كل كشور پروژه شناسايي نيازمندان 
و رص�د فق�ر در اس�تان سيس�تان و بلوچس�تان اج�را مي ش�ود. 
وحيد نجفي قائم مقام كميته امداد استان سيستان و بلوچستان با اعالم 
اين خبر گفت: از نيمه اول سال جاري »پروژه شناسايي نيازمندان و رصد 
فقر« در دستوركار قرار گرفته است كه ان شاءاهلل با همكاري ادارات كميته 
امداد شهرستان هاي اين استان اين دو مقوله مهم به نتيجه ارزشمندي 
برسد.  وي ادامه داد: براس��اس اين طرح عالوه بر مددجويان، نيازمند 
سطح اين استان رصد و فقط مختص به جامعه هدف اين نهاد نيست بنابر 

اين رسيدگي به امور نيازمندان از اهداف اصلي اين طرح است.  

سرمايه گذاري اوقاف آذربايجان شرقي 
در محصوالت دانش بنيان 

مي خواهي�م از محل وق�ف مردم،      آذربايجان شرقي
ضمن عمل به نيات واقفان، هم به 
وظايف اجتماعي وقف توجه كنيم و هم با توليد و اش�تغال زمينه 
افزايش دارايي موقوفات براي گسترده كردن دايره عمل به نيات 

واقفان را فراهم كنيم. 
حجت االسللام علي مصائبي مديركل اوقاف آذربايجان شرقي با عنوان 
كردن مطلب فوق از سللرمايه گذاري برخي از موقوفات اسللتان در حوزه  
محصوالت دانش بنيان خبللر داد و گفت: هم اكنون توليللد ايمپلنت در 
شيراز به عنوان يك محصول دانش بنيان، از محل موقوفات سرمايه گذاري 
شده است. در آذربايجان شرقي هم يكي از موقوفات با سرمايه گذاري 40 
ميليارد توماني در حوزه دانش بنيان توليد عايق هاي حرارتي »پشم سنگ« 
سرمايه گذاري مي كند.  وي با اشاره به اينكه اين طرح سرمايه گذاري كه 
طراحي و كارهاي علمي آن به اتمام رسيده، در حال طي بروكراسي طوالني 
و پيچيده اخذ مجوزهاست گفت: برخي تصور مي كنند كه اوقاف بايد در 
مساجد و امام زادگان محصور بماند لذا در مسير اخذ مجوز سرمايه گذاري 
سنگ اندازي مي كنند اما اوقاف بايد براي توسعه موقوفات و افزايش حجم 
عمل به نيات واقفان اقدام كند.  اين مسللئول از طراحي كلينيك بزرگ 
تخصصي و بانك »خون بند ناف« شللمالغرب كشللور در تبريز خبر داد و 
خاطرنشان كرد: اين پروژه كه يك پروژه بزرگ درماني، تجاري و خدماتي 
است در آبرسان و بخشللي از محوطه اداره كل اوقاف به عنوان موقوفه با 
سرمايه گذاري يك پزشك احداث مي شود.  حجت االسام مصائبي با تأكيد 
بر اينكه با احداث پاركينگ با ظرفيتي حدود 2000 خودرو در حاشيه اين 
مجموعه بزرگ، نه تنها موجب ترافيك نمي شود، بلكه ترافيك آبرسان را 
كاهش مي دهد تصريح كرد: متأسفانه پرونده اين طرح بزرگ در كميسيون 
ماده 5 استان در مورد ايجاد ترافيك و... معطل مانده و يك سرمايه گذار با 

اين حجم از سرمايه گذاري پشت درهاي بسته باقي مانده است. 
---------------------------------------------------

خروج جنوب اردبيل از بن بست
 با جاده كلور- درام 

استاندار اردبيل با تأكيد برلزوم توسعه     اردبيل
محوره�اي مواصالت�ي جنوب اس�تان 
اردبيل اعالم كرد كه با تكميل طرح هاي در دس�ت اجرا خلخال و 
مناط�ق جنوبي اس�تان از بن بس�ت ارتباط�ي خارج مي ش�وند. 
اكبر بهنام جو با اشاره به نصب روز شللمار افتتاح جاده كلور – درام در 
جنوب اين استان گفت: اين مسللير كه خلخال را به منجيل در گيان 
متصل خواهد كرد تا دو سال آينده افتتاح خواهد شد.  وي با بيان اينكه 
اين روزشمار نشان مي دهد كه مسير گردشگري و بسيار زيباي خلخال 
– كلور – درام - طارم - منجيل تا پايان سال ۹۹ به بهره برداري مي رسد، 
يادآور شد: عاوه بر اين طرح كمربندي خلخال، جاده خلخال - اسالم، 
جاده پونل - جاده شال - ماجوالن به سمت ماسوله نيز در اين شهرستان 
انجام مي شود.  استاندار اردبيل با تأكيد بر اينكه اجرا و تكميل اين پروژه ها 
به خروج منطقه جنوبي استان از بن بست منتج خواهد شد، بيان داشت: 
همه راه هايي كه به استان منتهي مي شود داراي گردنه و تونل هستند 
و مسافران در فصل زمستان با مشكات عديده اي مواجه مي شوند در 
حالي كه مسير جاده كلور- درام بدون گردنه پر پيچ و خم و بدون تونل 
بوده و مشكل برف گيري و مسدود شدن در زمستان را نخواهد داشت.  
وي تصريح كرد: همچنين اين مسير جزو مسيرهاي گردشگري بوده و 
به لحاظ قرار گرفتن در كنار رودخانه در فصول مختلف سال جذابيت 
خاص داشته و براي مسافران تازگي خواهد داشت.  بهنام جو از تكميل 
2۸ كيلومتر اين جاده در سللال آينده خبر داد و ادامه داد: پيمانكار اين 
قطعه تاش مضاعف مي كند تا زيرسازي 2۸ كيلومتر از سه راه جعفرآباد 
تا روستاي درفت تكميل و عمليات آسفالت ريزي انجام شود. به گفته وي 
در اين مسير پنج دستگاه پل پيش بيني شده بود كه سه مورد تكميل 

شده و دو مورد ديگر نيز به سرعت در حال احداث است. 

بسيج امكانات خراسان رضوي
براي بازگشت زائران رضوي

همه امكانات الزم براي بازگشت     خراسان رضوي
زائ�ران رض�وي آماده اس�ت  و 
بدين منظور 4500 دس�تگاه اتوبوس و بي�ش از 90 رام قطار و نيز 
ن�اوگان هواپيماي�ي ب�ا 220 پ�رواز در روز، طي اين اي�ام در حال 

جابه جايي زائران و مسافران رضوي است. 
 اس��تاندار خراس��ان رضوي با اعالم اين خبر گفت: در اي��ن ميان براي 
خدمات دهي به زائران طي اين ايام در ط��ول محورهاي بين راهي 200 
ايستگاه صلواتي و 500 ايس��تگاه درون شهر مش��هد، در قالب ۳2 نوع 
خدمت به امر رسيدگي به زائران مبادرت داشته اند.  عليرضا رشيديان با 
بيان اينكه ۳0 تن گوشت و ده ها تن برنج توسط خيران در اين ايام پخت 
و توزيع ش��د، افزود: عالوه بر مراكز اقامتي رسمي و خانه مسافرها، ۴80 
مدرسه و سالن ورزشي به اسكان زائران پياده اختصاص يافت.  وي تصريح 
كرد: 6۷ بيمارستان۳20 دستگاه آمبوالنس، 6 فروند هلي كوپتر و تعدادي 
اتوبوس آمبوالنس در محورهاي استان در اين مدت مستقر و امداد رساني 
كرده اند.  اين مسئول با اشاره به حضور مؤثر پليس در محورهاي مواصالتي 
استان و اعمال محدوديت هاي ترافيكي، گفت: به مدد اين حضور، دو سوم 
تصادفات منجر به فوت و جرح در دهه پاياني صفر امس��ال در مقايسه با 
سال گذشته كاهش يافت.  اس��تاندار خراسان رضوي از پيش بيني 102 
رام قطار به صورت روزانه براي جابه جايي مسافران و 26 رام قطار درون 
استاني خبر داد و افزود: طي سه روز گذش��ته پروازها از فرودگاه شهيد 

هاشمي نژاد بالغ بر 600 مورد شده است. 

با توجه به  افزاي�ش جمعيت و كمب�ود آب و زمين های قابل كش�ت 
در ايران، در چند س�ال اخير س�رمايه گذاری قابل توجهی در توليد  
محصوالت گلخانه ای صورت گرفته و عرضه بخشی از محصول ها خارج 
از فصل طبيعی آنها رايج شده است به طوري كه اين مهم باعث شد تا 
استان هايي كه دچار كم آبي هستند از جمله خراسان جنوبي، بوشهر، 
كرمان و سيستان و بلوچس�تان بتوانند محصوالت خوبي را توليد و 
عرضه كنند. تنوع و سودآور بودن اين روش موجب شده تا مجری طرح 

توسعه گلخانه های كش�ور اعالم كند: »در شش ماهه نخست امسال 
در احداث گلخانه ها حدود 9۸ درصد پيش�رفت فيزيكی داشتيم و 
پيش بينی می كنيم 100 درصد برنامه تا پايان سال محقق شود.« اين 
در حالي اس�ت كه با توجه به هدف 600 ميليون نفری در كش�ورهای 
همسايه و آسيای ميانه برای صادرات محصوالت گلخانه ای اين مهم 
مي تواند كمك بزرگي به رونق توليد و س�ودآوري و ايجاد اش�تغال 
در مناطق مختلف كش�ور كه از اين روش اس�تفاده مي كنند، باشد.

محمدرضا سوري 
   گزارش يك

88498441سرويس  شهرستان

محمدرضا هاديلو

توس�عه  ط�رح  مج�ری 
گلخانه های كشور: ما بازار 
ه�دف 600 ميلي�ون نفری 
در كش�ورهای همس�ايه و 
آسيای ميانه برای صادرات 
محصوالت گلخانه ای داريم 
ك�ه روس�يه مهم تري�ن و 
بزرگ ترين بازار محصوالت 
گلخان�ه ای اس�ت و اي�ن 
كش�ور س�االنه 10 ميليارد 
و  س�بزی  واردات  دالر 
صيفی جات گلخانه ای دارد


