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88498441سرويس  شهرستان

 افتتاح نخستين باشگاه پرنده نگري 
در اردبيل 

نخس�تين باش�گاه پرنده نگري در استان      اردبيل
اردبيل با هدف توسعه همه جانبه گردشگري 
و توجه به ظرفيت هاي طبيعي اس�تان با ن�ام »باالبان« آغاز ب�ه كار كرد. 
نادر فالحي، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
اردبيل با اشاره به اينكه نخستين باش��گاه پرنده نگري در استان اردبيل 
با هدف توسعه همه جانبه گردش��گري و توجه به ظرفيت هاي طبيعي 
استان با نام »باالبان« آغاز به كار كرد، گفت: اين باشگاه تفريحي با هدف 
توسعه گردشگري و معرفي ظرفيت هاي طبيعي استان در سطح ملي و 
بين المللي توسط بخش خصوصي فعال در حوزه گردشگري در استان 
اردبيل تشكيل شده است. وي با اشاره به اينكه اين باشگاه پرنده نگري 
با استفاده از نيروي انساني متخصص س��عي در فرهنگ سازي در حوزه 
طبيعت گردي دارد، افزود: عمده فعاليت اين باش��گاه، معرفي پرندگان 
مهاجر و ساكن اس��تان براي عالقه مندان و گردش��گران در بيش از ۱۰ 
زيستگاه آبي و غيرآبي از شمال تا جنوب اس��تان اردبيل خواهد بود. به 
گفته فالحی: طبق اعالم نهادهاي ذيربط، استان اردبيل ساالنه پذيراي 
بيش از ۱۰۰ گونه و با ه��زاران قطعه پرنده مهاجر ب��وده و اين ظرفيت 
بسيار خوبي براي جلب گردشگران در اين استان است. مديركل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل اضافه كرد: پرنده نگري 
به عنوان يك رشته پرطرفدار در س��طح دنيا در كانون توجه بسياري از 
عالقه مندان به اين حوزه قرار دارد و ما در استان اردبيل نيز با كمك بخش 
خصوصي مي توانيم اين رشته پرطرفدار را معرفي كنيم. فالحي تأكيد 
كرد: اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل 
از ايده هاي خالقانه و ابتكاري در راستاي معرفي ظرفيت هاي استان در 

توسعه گردشگري به صورت ويژه حمايت مي كند.

 تراريخته ها 
استخوان در گلوي كشاورزي ايران

تغييرات اقليمي به يك��ي از دغدغه هاي ب��زرگ دولت ها و بخصوص 
كشاورزان در تمام دنيا تبديل شده و به تبع آن ايران هم از اين مسئله 

مستثني نيست. 
آنچه آمارها نش��ان مي دهند اين اس��ت كه اين تغييرات مي تواند در 
يك بازه زماني 3۰ س��اله، باعث كاهش توليد نزديك به 25 درصد از 

محصوالت اصلي كشاورزي از جمله ذرت، گندم، برنج و سويا شود. 
همين موضوع كه به يك تهديد آرام در بخش كشاورزي و تأمين امنيت 
غذايي تعبير شده، موجب شده تا بحث افزايش ميزان محصوالت به هر 
نحو ممكن در دس��تور كار قرار بگيرد. به همين خاطر، اينبار به معني 
واقعي، هدف وسيله را توجيه كرده و با بهره مندي از تكنيك هاي دقيق 
مهندسي ژنتيك، محصوالتي در حال كشت و عرضه به بازار هستند كه 

نام »تراريخته« را يدك مي كشند. 
هر چند اعالم ش��ده كه محصوالت تراريخته عالوه ب��ر مفيد بودن در 
جهت رفع نياز انسان ها در بخش هايي مثل پزشكي، دارويي، صنعتي و 
كشاورزي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند، اما اين تمام ماجرا نيست و 
داستان وقتي ترسناك مي شود كه گروهي از كارشناسان مدعي شده اند 
بروز بيماري هاي ژنتيكي در نسل هاي بعد، نمايان شدن انواع سرطان ها 
و حتي عقيم شدن انسان ها از جمله ضررهاي تراريخته ها هستند كه 

كمتر ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار مي گيرد. 
منتقدان به توليد محصوالت تراريخته، معتقدند سمومي كه در كشت 
و توليد اين محصوالت استفاده مي شود، به طرق مختلف وارد چرخه 

غذايي انسان ها شده و بيماري هاي وحشتناكي را به همراه دارند. 
آنها مي گويند، براي توليد محصوالت تراريخته ناگريز به استفاده از اين 
سموم هستيم و براي اثبات ادعايشان به آمارهاي جهاني استناد كرده و 
امريكا را مثال مي زنند كه به عنوان بزرگ ترين كشور توليد كننده اين 
گونه محصوالت، توانسته با كشت پنبه مقاوم به آفات بال  پولكدار و سويا 
و ذرت مقاوم به علف كش، حرف اول را در اين عرصه بزند. كشوري كه 
با توليد بيش از ۷۱ ميليون هكتار انواع محصوالت تراريخته، صدر اين 
جدول را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه سموم مد 

نظر منتقدان نياز اول براي افزايش توليدات و رفع آفات است. 
اگر فكر كنيم يك روز تمام مواد غذايي موجود در بازارها تراريخته باشند 
خيلي قابل قبول نيست اما واقعيت اين است كه تصور دنياي فردا بدون 

محصوالت تراريخته هم غيرممكن است. 
بر اس��اس آمارهاي رس��مي در حال حاضر ۱۰۰ درص��د پنبه جهان 
و 85 درص��د از خ��وراك دام و طيوري ك��ه وارد ايران مي ش��ود هم 

است.  تراريخته 
در مورد كشاورزي ايران و كش��ت محصوالت تراريخته در استان هاي 
مختلف صحبت هاي متفاوتي وجود دارد. با اينكه اعالم شده در زمينه 
توليد برنج تراريخته اقدامات��ي صورت گرفته ولي مس��ئوالن عنوان 

كرده اند اجازه كشت اين محصول در كل كشور داده نشده است. 
اين در شرايطي است كه اواسط س��ال گذشته يكي از اعضاي اتحاديه 
ملي محصوالت كش��اورزي با اشاره به واردات س��االنه 5 ميليارد دالر 
محصوالت تراريخته به كشور در ميان ناآگاهي مردم، در رابطه با توليد 
اين محصوالت در كش��ور هم گفته بود: »مقداري از اين محصوالت به 
شكل آزمايشي در كش��ور توليد و حتي برنج در سال 83، در طبيعت 

رهاسازي شده است.«
به گفته اين مسئول و با استناد به گزارش مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، صدها كش��اورز در سال 83، اين نوع 

برنج را كشت كرده اند!
با اين توضيحات تمام ذرت هاي وارداتي و بذر كلزاي وارداتي تراريخته 
است و وقتي مس��ئوالن مربوطه هيچ گونه اطالع رساني صحيحي در 
اين زمينه نمي كنند، ش��ايعات زيادي در مورد وجود انواع محصوالت 

تراريخته در بازارهاي ايران دهان به دهان مي پيچد. 
يكي از اشكاالت بزرگ در ايران اين اس��ت كه قانون برچسب گذاري 
هنوز به درستي اجرا نمي شود و به همين دليل در حال حاضر برخي از 
محصوالت غذايي موجود در بازار استان هاي مختلف »تراريخته« است 
كه به دليل عدم درج اطالعات تراريختگي بر روي آنها، مصرف كنندگان 

امكان تشخيص ندارند. 
داريم نداريم هاي كشت محصوالت تراريخته در ايران آنقدر زياد است 
كه از متوليان حوزه كشاورزي تا تصميم گيرندگان بازار و كارشناسان 
مهندسي ژنتيك همه سردرگمند كه چه اطالعاتي بايد به مردم بدهند. 
ناگفته نماند طي يك س��ال اخير آگاهي از چگونگي توليد محصوالت 
كش��اورزي و ترس از واردات و مصرف محصوالت تراريخته در كشور، 
گروهي را بر آن داشته اس��ت تا با تهيه فهرستي از محصوالت توليدي 
چند شركت داخلي، كاربران فضاي مجازي را به تحريم اين محصوالت 

دعوت كنند. 
كاش يك نفر پيدا مي ش��د و در اين آش��فته بازار اطالعات درستي به 
مردم مي داد تا شهروندان هم متوجه مي شدند كه بر اساس مصوبه اي 
كه مجلس آن را به قانون تبديل كرده، كشت، واردات و مصرف هر نوع 
محصول تراريخته در كشور بدون كس��ب مجوز ممنوع است. و از آن 
مهم تر اينكه مردم بايد تفاوت بين محصوالت كش��اورزي اصالح  شده 
ژنتيكي و دستكاري شده ژنتيكي را بدانند. همين ناآگاهي موجب شده 
تا روي برچسب هر محصولي كه كلمه اصالح شده را مي بينند آن را به 

عنوان تراريخته در نظر بگيرند. 
اطالعات درست و آگاهي بخشي عالوه بر اينكه سفره غذايي شهروندان 
را سالم نگه مي دارد بلكه اجازه ورود محصوالت تراريخته به زمين هاي 

كشاورزي را هم نمي دهد. 

طنزترين قصه دولت براي كارآفرينان
 كارشکنی بانک ها 

در مسير اشتغالزايی روستاها
سال هاست دولت ها براي روي كار آمدن، شعار اشتغال به خصوص 
در روستاها و شهرستان ها را س�ر مي دهند و بعد از استقرار هم از 
حمايت هايش�ان از مشاغل خرد در جهت توس�عه بازار كار حرف 
مي زنند. كاري كه با اختصاص اعتبارات كالن بر سر زبان ها مي افتد 
و با بي نتيجه ماندن و س�ردرگمي بيكاران و كارآفرينان به دست 
فراموشي سپرده مي شود. با اين حال هميشه انگشت اتهام قبل از 
هر چيز به س�مت يك مجموعه مي چرخد كه نه كسي به آن كاري 
دارد و نه تغييري در شيوه رفتار و تصميم گيري هايش اتخاذ مي شود. 
بانك ها؛ نهادي كه حاضر است هر گونه انتقاد و فشار را تحمل كند اما 
از سنگ اندازي ها و كاغذبازي هايش كم نكند. موانعي كه  باعث اكثر 
شكست ها در طرح هاي اشتغالزايي و كارآفريني ها به شمار مي آيد. 

    
طي روزهاي اخير و با تماس هايي كه با روزنامه صورت گرفت، تعدادي 
از جوانان زنجاني از س��خت گيري هاي بانك ه��ا در پرداخت وام هاي 
اشتغالزايي گله كرده و خواستار رسيدن اين خبر به گوش مسئوالني 
شدند كه در رس��انه ها حاضر ش��ده و از اعتبارات و حمايت هايشان از 

كارآفرينان حرف مي زنند. 
به گفته اين جوانان، بانك ها و قوانين آنها اصاًل چيزي در مورد اشتغال 
نمي دانند و كار خودشان را مي كنند. تعداد ضامن ها، سپرده گذاري ها، 
تعهدات و نح��وه بازپرداخت ها طوري اس��ت كه عماًل ب��ه كارآفرين 
مي گويد: »بهتر اس��ت قيد اين پول را بزني و عطاي اشتغالزايي را به 

لقايش ببخشي.«
  حرف هاي تلخ و تكراري سخنگو

»متأسفانه بانك هاي كالسيك ما تمايلي به رشد فراگير ندارند و اصوالً 
عادت كرده اند پول ها و وام هاي 3 هزار و 4 هزار ميلياردي بدهند.«

اين جمله اي است كه بيشتر مردم آن را ش��نيده و شايد بارها و بارها 
هم به انحاي گوناگون تكرار كرده باشند. اما وقتي سخنگوي دولت كه 
تا چندي قبل وزارت كار را مديريت مي كرد، گفته باشد خيلي سخت 

و سنگين است. 
مسئولي كه در باالترين رده مديريتي بايد گره گشاي مشكالت باشد، 
خودش به يك داستان سرا تبديل ش��ده و قصه تكراري نظام بانكي و 
بي توجهي ها به حمايت از پروژه هاي اش��تغال روستايي را براي مردم 

مي خواند. 
خوب است در مورد چند طرح روي زمين مانده صحبت كنيم تا شايد علي 
ربيعي متوجه شود، مردم و كارآفرينان و بخصوص جوانان بيكار، درد را بهتر 

از او مي شناسند و به دنبال درمان هستند نه حرف هاي بي نتيجه. 
در راستاي ايجاد اشتغال در روستاها طي همين سال هاي اخير طرحي 
مطرح شد كه دولت هم ادعا مي كرد به شدت برايش مهم است. طرح ايجاد 
مشاغل سبز كه بر اساس بسته سياستي - اجرايي توسعه اشتغال پايدار 
دبيرخانه شوراي عالي اشتغال مطرح شده بود. طرحي كه هيچ كس نفهميد 

چطور آمد و چطور شكست خورد و اعتباراتش به كجا رفت. 
در كنار آن، طرح اشتغالزايي از طريق تأمين مالي خرد هم روي ميز قرار 
گرفت. اين طرح هم با هياهو مطرح و اعالم شد يكي از سياست هاي مهم 
دولت در توسعه بازار كار محسوب مي شود. اما جالب اينكه شكست آن را 

مي توان در ميزان انتقاداتي كه از نظام بانكي صورت گرفت، متوجه شد. 
جالب اينجاس��ت كه هر وقت از طرح هاي اش��تغالزايي در روس��تاها 
صحبت مي شود، هدف همه آنها مشترك است كه مي توان در توسعه 
و پايدارسازي كس��ب و كارهاي كوچك در مناطق روستايي از طريق 
توانمندس��ازي افراد در قالب گروه هاي محلي، كاه��ش نرخ بيكاري، 
افزايش پايداري كسب و كارهاي مرتبط، ايجاد اشتغال براي زنان خانه دار 

و حمايت از مشاغل خرد و خانگي و... خالصه كرد. 
اما مشخص نيست چرا در ميان اين همه هدف مشترك هيچ مسئولي 
از عامل شكست های مشترك حرفي نمي زند. بانك ها كه هميشه براي 
توزيع تسهيالت پا پيش مي گذارند، مهم ترين و اصلي ترين كارشكنان 

به شمار مي آيند. 
حال بايد به س��خنگوي دولت گفت به جاي صحبت در مورد طرح هاي 
اشتغالزايي بعدي در مورد برنامه هاي دولت براي تغيير سيستم و روش 
حمايت ها سخن بگويد. وگرنه اين دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت و 

بيكاران و كارآفرينان در همان نقطه اول، عالف مي مانند. 

محمدرضا هاديلورضا نقیلو – كارشناس كشاورزي

ان
جو

به 
كن

اه 
ه نگ

بار
 دو

 

    گلستان هدي�ه اي نقدي 
اهداي�ی مق�ام 
معظم رهبري از سوي امام جمعه بندرتركمن 
براي كمك به دانش آم�وزان مناطق محروم و 

سيل زده اعطا شد. 
به همت امام جمعه بندرتركمن »حجت االس��الم 
محمدصالح منصوري« و مس��ئول ح��وزه علميه 
امام ص��ادق )ع( هديه اهداي��ي از دفتر مقام معظم 
رهبري در راستاي خريد البسه براي دانش آموزان 
محروم و س��يل زده بندرتركمن و گميش��ان اهدا 
ش��د.  اين گزارش حاكي اس��ت، در مجموع 2 هزار 
قلم البسه گرم و كفش براي كمك به دانش آموزان 
محروم و س��يل زده خريداري شده كه تاكنون اكثر 
آن توزيع ش��د و مابقي نيز در حال توزيع است.  در 

نتيج��ه اقدامات ق��رارگاه جم��ع آوري كمك هاي 
مردمي به سيل زدگان حوزه علميه امام صادق)ع( 
بندرتركمن و با مش��اركت سپاه پاس��دران، ستاد 
اجرايي فرمان حضرت ام��ام)ره( و مردم نزديك به 
2۰ كاميون حاوي اقالم مختلف اعم از كنسروجات، 
پتو، پوشاك و چكمه، فرش، لوازم بهداشتي و... بين 
سيل زدگان توزيع شده است.  همچنين به همت اين 
قرارگاه تاكنون 5۰۰ پتو و حدود 5 هزار س��بد كاال 
بين سيل زدگان بندتركمن، آق قال و گميشان توزيع 
شده است.  قرارگاه جمع آوري كمك هاي مردمي به 
سيل زدگان حوزه علميه امام صادق )ع( بندرتركمن 
در زمان سيل حدود 2 هزار و 5۰۰ نفر را در كمپ هاي 
مختلف اسكان داد و به مدت يك ماه سه وعده غذايي 

اعم از صبحانه، ناهار و شام آنها را تأمين كرد. 

بسيج سازندگي كردستان 20 سري جهيزيه اهدا كرد
   كردستان فرمانده سپاه 
ناحيه سنندج 
از اهداي ۲۰ س�ري جهيزيه به نوعروس�ان 
توسط بسيج سازندگي كردس�تان از محل 
اعتبارات قرارگاه حمزه سيدالشهدا خبر داد. 
سرهنگ حسن عس��كري فرمانده سپاه ناحيه 
سنندج با اشاره به اهداي 2۰ سري جهيزيه به 
نوعروسان در اين ش��هر گفت: ارزش هر سري 
جهيزيه ۱5 ميليون تومان است كه به نوعروسان 
محروم تعلق گرفت.  وي افزود: امروز دشمن با هدف قرار دادن معيشت مردم و در تنگنا قراردادن آنها 
مي خواهد مشكالتي براي نظام ايجاد كند كه مي طلبد ما با روحيه جهادي و ظرفيتي كه در سپاه و بسيج 
داريم در اين حوزه نيز سربلند ميدان باشيم و با جلو گيري از اين اقدام با به زانو در آوردن دشمن يك بار 
ديگر همت خود را به دشمن نشان دهيم.  فرمانده سپاه ناحيه سنندج ادامه داد: بسيج بر خود الزم مي داند 
همان طور كه در مسائل فرهنگي ورود پيدا مي كند و جلو هجمه هاي دشمن را مي گيرد در بحث معيشت 

هم ورود پيدا كرده تا بتواند به شكل هاي مختلف در تأمين معيشت مردم مستضعف قرار بگيرد.

كلنگ زني ساخت فرهنگسراي دفاع مقدس جهرم در دهه فجر
مديركل حفظ     فارس
آث�ار و نش�ر 
ارزش هاي دفاع مقدس جهرم با اش�اره به 
لزوم معرفي داشته هاي دوران دفاع مقدس 
و معرفي رزمندگان، از كلنگ زني و ساخت 
فرهنگس�را و موزه انقالب اسالمي و دفاع 
مقدس اين شهرستان در دهه فجر خبر داد. 
سرهنگ پاس��دار، سعيد كوش��كي جهرمي، 
مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزش ه��اي دفاع 
مقدس شهرستان جهرم گفت: در راستاي پاسداشت خون شهدا و دستاوردهاي رزمندگان در دوران دفاع 
مقدس و انتقال فرهنگ ارزشمند اين دوران به نسل هاي آينده با همكاري مسئوالن شهرستان جهرم در 
دهه فجر امسال فرهنگسراي دفاع مقدس و انقالب اسالمي در اين شهرستان كلنگ زني مي شود.  وي، 
با بيان اينكه در دوران قبل از انقالب اسالمي شهرستان جهرم جزو شهرهاي فعال و مبارز با رژيم طاغوت 
بود، افزود: رزمندگان شهرستان جهرم در دوران دفاع مقدس حضوري پررنگ داشته به طوري كه در طول 

اين مدت بيش از هزار و 3۰۰ شهيد تقديم انقالب اسالمي كردند. 

 اجراي طرح »امام محله« 
در ۳ هزار نقطه شهري و روستايي كشور

 شيروان صاحب 
جام باشگاه هاي كتابخواني شد

طرح »امام محله«      قزوین
ب�راي توس��عه 
فعاليت ه�اي فرهنگ�ي، اجتماع�ي ب�ا محور 
روحانيون در 3 هزار و ۲11 محله شهري، روستايي 
و مناطق آس�يب پذير كش�ور اجرا مي ش�ود. 
حجت االسالم س��يدناصر ميرمحمديان معاون 
فرهنگي و تبليغي س��ازمان تبليغات اس��المي 
كشور در س��فر به قزوين با اشاره به اجراي طرح 
»امام محله« براي توسعه فعاليت هاي فرهنگي، 
اجتماعي با محور روحاني��ون در 3 هزار و 2۱۱ 
محله شهري، روس��تايي و مناطق آسيب پذير 
كش��ور، در خصوص تغيير روش هاي تبليغي و 
اس��تفاده محوري از امامان جماعت در مساجد 
كش��ور گفت: س��ازمان تبليغات اس��المي در 
بخش هاي تبليغ هنري، تبليغ نوين، فعاليت هاي 
حوزه تربي��ت و تبليغ اصيل يا چه��ره به چهره 
فعاليت هايي را ساماندهي كرده است اما در شرايط 
كنوني به جاي تصدي گري به دنبال تحقق نگاه 
تسهيل گر و اثر بخش هستيم و مدل سازماندهي 
محلي را در حوزه تبليغ دنبال مي كنيم.  وي افزود: 

در حوزه فرهنگي تمركز ما امسال در چند بخش 
است كه يكي از آنها »امام محله« است يعني در 
شهرها و روستاها و همه محله ها تالش مي كنيم 
روحاني محور فعاليت محله خود باشد.  معاون 
فرهنگي و تبليغي س��ازمان تبليغات اس��المي 
كشور تصريح كرد: در اجراي اين طرح روحاني 
در همه فعاليت ها و نه فقط نماز جماعت بلكه در 
حوزه هاي اجتماعي اقتصادي خيريه و مباحث 
خانواده و امور آموزش��ي فعالي��ت دارد و امامت 
جماعت نيز با ايشان است. با اين كار در روستاها 
و مناطق آسيب پذير و محالت تالش مي كنيم 
روحاني مح��ور فعاليت هاي فرهنگ��ي در همه 
حوزه ها باش��د.  ميرمحمديان گفت: در سراسر 
كشور بيش از ۱۰۰۰ محله شهري و 2۰۰۰ محله 
روستايي داريم كه مناطق آسيب پذير شناسايي 
شده هم حدود 2۱۱ محله است.  وي افزود: بيش 
از 8۰ درصد از كارهاي تبليغي سازمان به صورت 
چهره به چهره انجام مي شود به همين دليل در اين 
بخش ارتباط بيشتري با استان ها و شهرستان ها 

خواهيم داشت تا تأثيرگذاري بيشتر شود. 

   خراسان شمالي مع�اون ام�ور 
ف��رهنگ�ي و 
رس�انه اي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
خراس�ان ش�مالي از راه اندازي رسمي جام 
باشگاه هاي كتابخواني در شيروان خبرداد. 
رضا رضايي ص��دور مع��اون ام��ور فرهنگي و 
رس��انه اي اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
خراسان ش��مالي با اش��اره به راه ان��دازي جام 
باشگاه هاي كتابخواني از سال 95 كه هم اكنون 
به صورت رسمي در حال فعاليت است، گفت: 
هم اينك بيش از 2 هزار كودك و نوجوان در جام 
باش��گاه هاي كتابخواني شيروان تحت پوشش 
قرار گرفته ان��د.  وي با اينكه جام باش��گاه هاي 
كتابخواني از س��ال 95 ش��روع به كار كرده كه 
برگزاري جلسات تسهيل گر منجربه اين اتفاق 
بزرگ ش��ده اس��ت، افزود: ثبت جام باش��گاه 
كتابخواني ابتداي كار است و بايد دانش آموزان 
در جشنواره هاي كشوري توليدات خود را ثبت 
كنند.  معاون امور فرهنگ��ي اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي خراسان ش��مالي با بيان اينكه 

ابالغ براي ۱2۰ تسهيل گر در جام باشگاه هاي 
كتابخواني يك اتف��اق نادر و كم نظير اس��ت، 
ادامه گفت: اعضاي گروه ه��اي جام كتابخواني 
مي توانند با 5۰ درصد، ب��راي خود كتاب تهيه 
كنند چرا كه اين طرح مطالعه شده و پوياست 
و 5۰۰ جلد كتاب در حوزه كودك و نوجوان از 
سوي اداره كل اس��تان به اين شهرستان اهداء 
مي شود.  رضايي گفت: اين استان طي سال هاي 
اخير در بخش كتاب رشد خوبي داشته به طوري 
كه از رتبه آخر سرانه مطالعه، هم اينك به رتبه 
يك كشور رس��يده ايم و در س��رانه كتاب جزو 
استان هاي برتر كش��وري هستيم.  وي با اشاره 
به برگزاري نمايشگاه هاي كتاب افزود: امسال 
۱2 ميليارد ريال كتاب در نمايشگاه اين استان 
به فروش رفت كه نسبت به سال هاي قبل آن از 
رشد 2/5 برابري برخوردار بوده است.  به گفته 
اين مسئول فرهنگي بررسي ها نشان مي دهد، 
اقبال مردم خراسان شمالي از خريد كتاب بيانگر 
اين مهم است كه فرهنگ كتابخواني به شدت در 

اين استان در حال رشد است. 
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قتل پدر
 در دعواي  خانوادگی 

سقوط مرگبار کارگر
 به چاه 30متري

توزيع 2 هزار البسه بين  دانش  آموزان محروم و سيل زده گلستان

قطعات 2 و 3 بزرگراه تبريز– اهر افتتاح شد 
قطع�ات دوم و س�وم بزرگ�راه      آذربایجان شرقي
تبريز- اهر به  طول 3۵ كيلومتر 

و با اعتبار 1۰۲ميليارد تومان افتتاح شد. 
جعفرصادق رستمي مهر معاون مهندسي و س��اخت اداره كل راه 
وشهرسازي آذربايجان شرقي گفت: قطعات دوم و سوم بزرگراه تبريز- 
اهر به طول 35 كيلومتر احداث شد.  وي افزود: تا امروز در مجموع 35 
كيلومتر از اين پروژه 9۰ كيلومتري به بهره برداري رسيده و مابقي 
پروژه در سه ماهه دوم سال آينده به اتمام مي رسد.  معاون مهندسي 
و ساخت اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان شرقي خاطرنشان كرد: 
اجراي پروژه تبريز - اهر منجربه اتصال تبريز به شمال شرق استان و 
نيز موجب كاهش ترافيك و تصادفات محورهاي سه راهي خواجه و 

هريس همچنين اهر به سمت كليبر و مشكين شهر مي شود.

افتتاح نمايشگاه توليدات معلوالن مهريزي 
رئيس بهزيس�تي شهرس�تان      یزد
مهري�ز از افتت�اح نمايش�گاه 
دس�تاوردهاي معل�والن شهرس�تان مهري�ز به مناس�بت 

گراميداشت هفته معلوالن خبر داد. 
عليرضا عليزاده رئيس بهزيستي شهرستان مهريز در مراسم افتتاح 
نمايشگاه توليدات معلوالن اين شهرستان، با اشاره به اينكه در هفته 
معل��والن ۱۰ ويژه برنامه در مهريز اجرا مي ش��ود، گف��ت: برگزاري 
نمايشگاه دستاوردهاي معلوالن در جشنواره محلي غذاي قرمه، قصه 
گويي سالمندان براي معلوالن، مسابقه نقاشي با حضور معلوالن، اجراي 
تئاتر معلوالن، برگزاري مراسم جشن به مناسبت هفته معلوالن، ارائه 
خدمات رايگان توانپزشكي در اين هفته و بازديد از مراكز توانبخشي با 

حضور مسئوالن شهرستان مهريز از جمله اين برنامه هاست.

افتتاح نمايشگاه فرش دستباف در قم  
ش�انزدهمين نمايشگاه فرش     قم
حض�ور  ب�ا  ق�م  دس�تباف 
دست اندركاران اين صنعت و رئيس مركز ملي فرش ايران در 
مح�ل دائمي نمايش�گاه هاي اس�تان ق�م گش�ايش يافت. 
فرش��ته دس��ت پاك رئيس مركز ملي فرش ايران در مراسم افتتاح 
نمايشگاه فرش دستباف استان قم با اشاره به اينكه فرش دست باف 
دومين كاالي صادراتي كشور به ش��مار مي رود، گفت: 2۰ درصد از 
صادرات فرش ايران به فرش دست باف اختصاص دارد، با هدف حمايت 
از فرش دست باف مجموعه دستگاه قضايي و اجرايي اقدامات مناسبي را 
در خصوص برخورد با مشابهت سازي اين هنر ايراني انجام داده اند. بهرام 
سرمست استاندار قم هم گفت: براي گسترش و تقويت اين هنر بايد 

مقوله برند سازي و حل مشكل بيمه قاليبافان با جديت پيگيري شود.
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