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کنکاش
ايران وضعيت صنعت چاي شمال را بررسي ميكند

قوريهاي چاي به قيمت بشكههاي نفت
حميدرضاخال�دي
آماره��اي اعالم ش��ده حكايت از
آن دارد ك��ه توليد چاي كش��ور
در س��الهاي اخير روند نزولي را
تجربه كرده است،بهطوري كه از
۷۵هزار تن در سال  76به 29هزار
تن در سال  91رسيده است .اين
آمار حاكي از كاهش  62درصدي
توليد چاي كشور است و اين درحالي است كه بسياري از كارخانههاي فرآوري
چاي ،هم اينك با حداقل توان خود مشغول به كار بوده و بسياري ديگر از كار
افتاده و مابقي نيز در تعطيلي به سر ميبرند.
نام ش��مال ،با شهرت چاي ايراني عجين ش��ده بهطوري كه  56هزار خانوار
گيالني و ش��مالي از طريق كاش��ت و توليد چاي امرار معاش ميكنند.ازسويي
بار توليد چاي فرآوري ش��ده بر دوش  ۱۹۰كارخانه در شمال كشور است كه
۱۲واحد آن در مازندران و  ۱۷۸كارخانه نيز در گيالن است.
اي��ران فراز و نش��يب توليد چای و اين كه چرا كيفي��ت چاي ايراني موجود
در ويترين مغازهها به حدي پايين آمده كه باعث ش��ده تا كارشناسان مربوطه
درمورد آن هشدار دهند ،را بررسي كرده است.
ردپاي قاچاق در ورشكستگي صنعت چاي
تقريباً همه كارشناسان و مسئوالن ،نخستين مقصر اين داستان غم انگيز را
واردات بيرويه چاي خارجي ميشناسند؛ وارداتي كه سهم مهمي از آن با قاچاق
تأمين ميشود .قاسم احمديالشكي ،نماينده مردم نوشهر و چالوس درمجلس
ش��وراي اسالمي معتقد است :واردات بيرويه چاي خارجي باعث شده تا ديگر
كش��ت چاي براي چايكار ايراني مقرون به صرفه نباشد و بسياري از زمينهاي
مخصوص كشت اين محصول هم اينك به زمينهايي باير تبديل شود.
وي به نقش كمرنگ و پرحاش��يه سازمان چاي كشور اشاره كرد و گفت :از
زماني كه س��ازمان چاي براي ساماندهي وضعيت اين محصول ايراني به عنوان
يكي از نمادهاي توليدي كشورمان تأسيس شد ،انتظارات زيادي را متوجه خود
كرد ،درحالي كه اين س��ازمان حتي درحد يك اداره كل و يا ساير سازمانهاي
وزارت كشاورزي نيز اقدامات مناسبي را انجام نداده است .نماينده مردم نوشهر
و چال��وس در مجلس ،گلوگاههاي آس��يبپذير صنعت چاي را س��ازمانهايي
دانست كه به شكل موازي اقدام به صدور حوالههايي براي واردات بيرويه چاي
ميكنند .بر اساس قانون جديد ،صدور حواله محصوالت كشاورزي فقط به عهده
وزارت جهاد كشاورزي است،اما اكنون وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم براي
واردات چاي حواله صادر ميكند .بنابراين حوالهها از چند مسير صادر ميشود
و بر مش��كالت دامن ميزند .اين مراكز ،درحقيق��ت از مهمترين و اصليترين
محورهايي است كه به صنعت چاي كشور آسيب ميزند چرا كه بدون نظارت و
به شكلي قانوني ،حوالههايي را براي واردات چاي صادر ميكند كه شايد كمتر
درمورد آن كارشناسي شده باشد.
مه��رداد بائوجالهوتي،نماينده لنگرود در مجلس نهم نيز با تأييد تاثير ضربه
مهلكي كه چاي وارداتي بر پيكره چاي ايراني وارد كرده اس��ت ،اظهار داش��ت:
نام شمال ،با شهرت چاي ايراني عجين شده است بهطوري كه
 56هزار خانوار گيالني و شمالي از طريق كاشت و توليد چاي امرار
معاش ميكنند.ازسويي بار توليد چاي فرآوري شده بر دوش ۱۹۰
كارخانه در شمال كشور است كه  ۱۲واحد آن در مازندران و ۱۷۸
كارخانه نيز در گيالن است.
مصرف چاي خشك در ايران ساالنه  ۱۲۰هزار تن است درحالي كه متاسفانه از
اين حجم ،ساالنه  ۷۵هزار تن بهصورت قاچاق وارد كشور ميشود.
بائوجالهوتي به رانت خواري گروهي از دالالن اش��اره كرد و افزود :بر اساس
مصوب��ه دولت قرار ب��ود براي هر توليدكننده در قبال يك كيلو چاي خش��ك
مجوز و حواله واردات  2كيلو چاي خارجي صادر شود ،اما متاسفانه گزارشهاي
رس��یده حكايت از آن دارد كه براي ع��دهاي خاص حوالههايي تا  3كيلو چاي
خشك هم صادر شده است .وي اضافه كرد :واردات بيرويه چاي از طريق حواله
و قاچاق ،توليد چاي در ايران را غير اقتصادي كرده بهطوري كه  ۳۵هزار هكتار
از باغه��اي چاي ايران درمعرض نابودي اس��ت و فق��ط  ۳۰هزار هكتار از اين
باغها در كش��ور باقي مانده اس��ت .نماينده لنگرود در مجلس نهم تصريح كرد:
بيشتر از نصف نياز كشور به اين محصول راهبردي از طريق قاچاق و بدون هيچ
نظارتي بر كيفيت و س�لامت آن وارد كش��ور ميشود كه همين امر باعث شده
تا دركنار واردات ،قانوني بيبرنامه و بيجا از طريق حواله توليد اين محصول را
غير اقتصادي كند.
قصهاي نخ نما به نام خريد تضميني
ايرج نديمي ،نماينده مردم الهيجان و سياهكل درمجلس نيز با تأكيد براين
كه ش��يوه قيمتگذاري و پرداختهاي دولت باعث ش��ده تا چايكاران هرسال
انگيزه كمتري براي كشت اين محصول داشته باشند ،بيان داشت :قيمت تعيين
ش��ده براي هركيلو برگ چاي بين  700تا يك هزار تومان اس��ت كه بيش��تر
معامالت با همان نرخ  700تومان بس��ته ميش��ود .اين درحالي اس��ت كه اگر
هر 4كيلو برگ چاي يك كيلو چاي خشك بدهد ،قيمت آن در برابر چايهاي
خارجي چند  10هزارتوماني موجود در بازار واقعاً ناچيز بوده و ديگر انگيزهاي
براي كشت چاي توسط كشاورزان ايراني باقي نميماند.اين آمار زماني معنادارتر
خواهد بود كه بدانيم  70درصد از واحدهاي صنعت چاي باالي  45س��ال عمر
دارند و فرسودهاند و بيشتر اين واحدها از تجهيزات مدرن برخوردار نيستند.اين
عوامل باعث همان بيانگيزگي بين چايكاران شده ،بهطوري كه آمارها حكايت از
كاهش توليد چاي از  68هزار تن درسال  78به كمتر از  50هزارتن درسالهاي
اخير دارد .نديمي درخصوص مطالبات چايكاران يادآور ش��د :چاي كااليي تك
محصولي اس��ت يعني كشاورزي كه چاي ميكارد ،درآمد ديگري ندارد و فقط
از همين طريق امرار معاش ميكند.بنا براين تا وقتي كه مطالبات آنان به موقع
پرداخت نش��ود ،نميتوان انتظار داش��ت چايكاران براي افزايش محصول خود
انگيزه داشته باشند .مصطفي نصرالهي ،مدير عامل وقت اتحاديه چايكاران شمال
هم اين مس��أله را به ش��كلي ديگر عنوان كرد و گفت :پرداخت بهاي برگ سبز
چايكاران تا به امروز بر اساس نرخ تعيين شده اوليه  900و  500تومان بوده ،در
صورتي كه نرخ بهاي اعالم شده يك هزار و  200و  650توماني كه جز خبرهاي
مسرت بخش براي كشاورزان بود ،متاسفانه تاكنون در تسويه حساب بهاي برگ
چايكاران اعمال نشده اس��ت .شايد مصداق ديگري از اين بيانگيزگي را بتوان
از زبان سعيد رحمتسميعي ،رئيس هيأت مديره سنديكاي كارخانههاي چاي
شمال و رئيس هيأت مديره انجمن صنفي كارفرمايي كارخانههاي چاي شمال
ش��نيد كه وضعيت را اين گونه تش��ريح كرد :امسال توليد چاي خشك نه فقط
نسبت به زمان مشابه سال گذشته  ۲۰درصد كاهش داشته ،بلكه محصولي كه
روزگاري نه چندان دور در حجم ۷۰هزار تن توليد داشته ،اكنون به زير  ۲۰هزار
تن رسيده است.
بازار درتصرف چاي سنواتي
چاي س��نواتي به چايي گفته ميش��ود كه  3سال از زمان توليد آن گذشته
باشد.درهمين خصوص وزارت بهداشت با اعالم اين كه چنين چايهايي نبايد
براي مصارف انس��اني استفاده ش��وند،باهمكاري مؤسسه اس��تاندارد كشوردر
دس��تورالعملي خريد و فروش اين محصول را ممنوع و غير قانوني اعالم كرده
اس��ت .براين اس��اس چاي اينچنين��ي تنها ميتواند بهعنوان كمپوس��ت مورد
استفاده قرار گيرد .اما از سوي ديگر هنوز هم كم نيستند مسئوليني كه معتقدند
چايهاي سنواتي امروز پس از فروش به دالالن و درقالب بسته بنديهاي زيبا و
ماركهاي معروف سر از ويترين مغازههاي شهرهاي بزرگ درآورده و با همان
قيمت چاي درجه يك به فروش ميرسند.
قاس��م رضاييان ،رئيس انجمن صنفي كارخانههاي چايسازي شمال چندي
پيش اعالم كرد :واقعيت اين اس��ت كه از چند ماه قبل چاي س��نواتي توسط
عدهاي بازرگان و سازمان تعاون روستايي وارد شبكه بازارهاي فروش شده وهيچ
كس هم اعتراضي به اين فاجعه نداشته است .وي بيان داشت :چاي انبارشده كه
گاه  8سال از عمر آنها ميگذرد ،با قيمت پایین فروخته شده و پس از مخلوط
ش��دن با ساير چايهاي وارداتي يا ايراني وارد بازارهاي داخلی شده كه نه تنها
باعث به مخاطره افتادن جايگاه چاي ايراني شده كه سالمت مردم را باخطراتي
جدي و البته پنهان و خاموش روبهرو كرده است.

حمايت ايالميها
از جنگلهاي زاگرس

انجمن مردم نهاد دوس��تداران محيط زيست ايالم طوماري به منظور
حماي��ت از جنگله��اي زاگرس كه مورد هجوم تهديدات مختلف زيس��ت
محيط��ي از جمله آفات و امراض ،قطع بيرويه درختان ،آتش س��وزيهاي
پيدرپي ،پديده ريزگردها و خشكيدگي قرار گرفته را تهيه كرده است.
به گزارش ايسنا ،اعضاي اين سازمان مردم نهاد در حاشيه اكران مستند
در پناه بلوط كه روايتي از زندگي سنجاب ايراني است نگراني خود را نسبت

به وضعيت نگرانكننده جنگلهاي زاگرس اعالم كردند و خواهان پيگيري
اين مشكالت توسط همه دست اندركاران شدند.
مديركل منابع طبيعي ايالم ،مديركل حفاظت از محيط زيس��ت ايالم،
مديركل صدا و سيماي ايالم ،شهردار ايالم ،رئيس مركز تحقيقات كشاورزي
ايالم و رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر ايالم نيز از امضاكنندگان اين
طومار هستند.

تحقیقات نخبگان جوان در استانهاي محروم بهبار نشست

ایرانیها با نانو فيلترهوشمند به مقابله
با آلودگی هوا میروند

سيدمسلم يگانه
يك گروه از نخبگان و دانشمندان جوان
كش��ورمان كه همگي از استانهاي محروم
هستند،توانس��تهاند به فناوري نويني دست
پي��دا كنند كه در صورت حمايت از س��وي
س��ازمانها و نهاده��اي مربوط��ه ميتواند
در حل بح��ران آلودگي هواي كالنش��هرها
بخصوص ش��هر ته��ران به ص��ورت علمي
كار ساز باشد.
اي��ن تي��م  15نفري كه همگ��ي دانش
آموختگان فناوري نوين هس��تند،از 10سال
پيش در م��ورد موضوع��ات مختلف علمي
پژوه��ش و تحقيق ميكنند و از س��ال 88
بيش��ترين فعاليت خ��ود را به اخت��راع نانو
فيلترهوشمندي كه جاذب آاليندههاي هوا
است ،متمركز كردهاند.
اختراع نانو فيلترهوش�مند توس�ط
جوان فرخ شهري
دكت��ر مجيد زرافشان،مش��اور اقتصادي
اي��ن تيم دانش بنيان كه خود در  27س��ال
گذش��ته كارهاي علمي زي��ادي انجام داده
توگو با ايران بيان كرد:مخترع
اس��ت،در گف 
و صاحب فناوري نانو فيلتر هوشمند رسول
نوروزيان قهفرخي ،دانش آموخته كارشناسي
مهندسي برق دانشگاه شهركرد است.
زرافش��ان ،درب��اره ويژگيه��اي اي��ن
فيلتر،گفت :فيلتر هوشمند نانو لوله كربني
جاذب آاليندههاي محيط زيس��ت براساس
فن��اوري نانو الكترونيك طراحي و س��اخته
ش��ده و  97درصد مواد سمي و آاليندههاي
هيدروكربني��ك موج��ود در ه��وا مانن��د
مونواكسيد كربن و دي اكسيد كربن سولفور
را پ��س از جذب ب��ه كربن ممتاز ي��ا دوده
صنعتي تبديل ميكند.
مشاور اقتصادي اين تيم دانش بنيان به
ديگر مزاياي اين طرح اشاره كرد و ادامه داد:
اين فن��اوري نوين معادل  100اصله درخت
س��بز  25س��اله در رفع آلودگي هوا كارايي
دارد .با توليد انبوه اين فيلتر هوشمند ،كشور
در زمينه واردات دوده صنعتي از كشورهاي
اروپاي��ي كه در صنايع به عن��وان ماده اوليه
الستيكس��ازي و رنگس��ازي كاربرد دارد،
بيني��از خواهد ش��د .از طرف��ي ،اين فيلتر
هوش��مند در زمينههاي مختلف بويژه براي
نص��ب روي خودروه��اي بنزين��ي ،ديزلي،

دودك��ش منازل با س��وختهاي فس��يلي،
محيطهاي باز همانن��د چهارراهها،دودكش
كارخانهه��ا و صناي��ع كوچ��ك و دودكش
خروجي پااليش��گاه و پتروشيميها كاربرد
دارد.
ثبت بينالمللي اين اختراع ايراني
به گفته زرافش��ان ،اين فيلتر هوش��مند
ك��ه نمونه مش��ابه خارجي ن��دارد ،با صرف
 300ميليون ريال هزينه س��اخته ش��ده و
در س��ال  88ضمن ثب��ت در اداره كل ثبت
ش��ركتهاي صنعتي ايران ،در سال 2013
ميالدي نيز در امريكا موفق به دريافت ثبت
بينالمللي شده است .همچنين كسب عنوان
دوم و مدال نقره مسابقات جهاني اختراعات
سوئيس ،كسب رتبه نخست و مدال طالي
مسابقات خاورميانهاي بخش محيط زيست
كويت ،كسب مقام نخست جهان و دريافت
جاي��زه وي��ژه گرندپريكس و م��دال طالي
مس��ابقات جهاني اختراعات كره جنوبي در
سال  2008ميالدي از جمله افتخارات اين
فناوري نوين است.
وي با اشاره به اين نكته كه مخترع جوان
اين طرح از شهروندان فرخ شهر چهارمحال
و بختياري اس��ت و تاكن��ون هزينه زيادي
را صرف اي��ن اختراع كرده،افزود :اس��تفاده
از فن��اوري نان��و فيلتر هوش��مند منجر به

كاهش چشمگير آلودگي هواي شهر تهران
و كالنش��هرها ت��ا  75درص��د پ��س از اجرا
روي خودروها خواهد ش��د و عالوه بر آن با
ي دانش نانوتكنولوژيك در داخل
بوميس��از 
كشور ،آاليندههاي سمي و خطرناك كنترل
ش��ده و بهداش��ت عمومي جامعه نيز ارتقا
مييابد.
كاربردهاي نانو فيلتر هوشمند
اين عضو دفتر نخبگان بنياد شهيد و امور
ايثارگران مشهد با اشاره به اين كه اين سامانه
همانند يك روبات هوشمند عمل ميكند و
قادر اس��ت آاليندهها را بهطور كامل كنترل
كند و ب��ه علت بهرهگيري از س��اختارهاي
نانوي��ي ق��ادر ب��ه جذب،تجزي��ه و تصفيه
آالينده هاست،يادآورشد:نانو فيلتراز 2قسمت
مجزا تشكيل شده كه قسمت نخست فيلتر
ج��اذب آاليندههاي محيط زيس��ت اس��ت
و قس��مت دوم عملي��ات بازياف��ت را انجام
ميدهد .وي با اش��اره به اين كه آلودگي هوا
به ص��ورت علمي قابل حل اس��ت و در اين
خصوص بايد دانش��مندان و نخبگان علمي
كش��ور جدي گرفت��ه ش��وند،گفت:اين تيم
دانش بنيان ب��ا كمترين امكانات به اين كار
بزرگ دست يافته و براي حل معضل آلودگي
هوا با استفاده از فناوريهاي نوين بخصوص
در بخ��ش حم��ل و نق��ل عموم��ي داراي

راهكارهاي سازندهاي نيز است.
زرافشان ،بوميسازي فناوري را بهترين
راهكاردانست و از مسئوالن مربوطه خواستار
حماي��ت جدي از طرح نانو فيلترهوش��مند
شد.
اين اس��تاد دانشگاه با اشاره به اين كه از
اين طرح چند كشور اروپايي استقبال كرده
و حتي حاضر ش��دهاند تا با ارائه امكانات اين
تيم نخبگان جوان را به كشور خود كشانده
و ط��رح را ب��ه نام خ��ود ثب��ت كنند،تأكيد
كرد:جوانان دانشمند با عشق و عالقهاي كه
ب��ه رهبر معظم انقالب و كشورش��ان دارند،
مي خواهند اي��ن دانش نوين ب��ه نام ايران
درجهان شناخته شود.
مخترعان جوان حمايت شوند
وي خواستارحمايت جدي معاونت علمي
 فناوري نهاد رياس��ت جمهوري و سازمانمحيط زيست از اين طرح شد و اظهار داشت:
ب��راي تجاريس��ازي اين طرح ب��ه حمايت
همه جانبه اين س��ازمانها نيازمند هستيم.
آلودگي هوا زماني در كش��ورمان به صورت
ريش��هاي حل ميشود كه به سمت حمل و
نقل پاك و هوش��مند حركت كنيم و براي
رفع آن منشأ آلودگي را بيابيم.
زرافش��ان ،افزود :ما آنقدر در اين اختراع
پاي��داري ميبينيم كه مطمئن هس��تيم در

صورت تجاريسازي همپاي نفت براي كشور
درآمد خواهد داش��ت.فناوري نوين همانند
انرژي هستهاي توانايي بااليي دارد.
مش��اور اقتصادي اين تيم دانش بنيان با
اش��اره به اين كه اين طرح تاكنون در چند
منطقه كه به عنوان مركز آزمايشي انتخاب
ش��ده بود م��ورد آزمايش ق��رار گرفته و به
خوبي نيز پاسخ داده،خاطرنشان كرد :كاهش
 75درصدي آلودگي هواي تهران و كالنشهرها
پ��س از اج��راي اين ط��رح روي خودروها و
منابع متحرك بويژه موتورسيكلتها،كنترل
آاليندهه��اي خطرن��اك و س��مي ب��راي
افزايش بهداش��ت عمومي جامعه،كمك به
بهينهس��ازي و كاه��ش مصرف س��وخت تا
 20درصد در موتورس��يكلتها و خودروها،
بوميسازي دانش نانو تكنولوژيك در داخل
كشور،كمك به رشد صنايع نوظهور و حركت
به س��وي تبديل كش��ور به جايگاه نخست
اقتصادي،علمي و فناوري در سطح منطقه در
سند چشمانداز  20ساله و توليد محصوالت
نوين با كيفيت بينالمللي به منظور افزايش
صادرات كش��ور از جمله مزايا و اهميت اين
طرح است.همچنين از خصوصيات منحصر
ب��ه فرد اين محص��ول قابليت پاكس��ازي و
ش��ارژ دوباره تا  3س��ال ،فناوري پيشرفته و
بوميس��ازي با قيمت مناسبتر ازكاتاليست
كانورتوره��اي خارجي،كنت��رل و كاه��ش
هوش��مند  97درص��د از آاليندههاي جامد
هيدروكربن��ي و ذرات معل��ق ،مجهز بودن
به س��امانه آنااليزر و عيبيابي هوش��مند از
طريق سامانه شبكه حس��گر پايش آنالين،
تصفيه هوشمند آلودگي هوا و ايجاد اكسيژن
در خروج��ي اگزوز خ��ودرو ،قابليت بازيافت
آاليندهها به كرب��ن اكتيو صنعتي،كمك به
بهينهسازي مصرف سوخت در خودرو است.
وي همچني��ن از طرحه��اي ملي انجام
شده و در حال اجرا در قالب اين طرح را اجرا
و نصب نخستين نانو فيلتر هوشمند روي فن
غربي تونل توحيد تهران،امكان سنجي نصب
سامانه نانو فيلترهاي هوشمند براي  2واحد
 320مگاواتي ني��روگاه حرارتي تبريز،امكان
سنجي نصب نانو فيلتر هوشمند براي نيروگاه
بخاري زرند و امكان سنجي نصب نانو فيلتر
هوشمند براي نيروگاه حرارتي مشهد عنوان
كرد.

سامانه ريلي شهر كرج توسعه مييابد
كرج  -ايران واش�قاني فراهاني رشد
سريع كالنش��هر كرج و ش��هركهاي اطراف آن
باعث ش��ده تا اين شهرستان با وجود  2ميليون و
 500هزار س��فر روزانه با مشكالت جدي روبه رو
باش��د .بر همين اس��اس ،طرح مطالعاتي متروي
كرج از س��ال  80شروع ش��ده كه برابر مصوبات
شوراي عالي و هماهنگي ترافيك كشور ،خطوط
 3،4،5 ،2و 6را زيرپوشش قرار ميدهد.
محمد شبس��تري ،معاون امور اجرايي و فني
قطار ش��هري كرج با اش��اره به ضرورت راهاندازي
قطار شهري اين منطقه ،گفت :با توجه به مصوبه

خط  2در س��ال  ،84اين خط ب��ا حفر  2تونل از
س��وي پيمانكار ش��روع شد .بر اس��اس مصوبات
شوراي اقتصاد ،پيمانكار طرح و ساخت به معرفي
س��رمايهگذار اقدام كرد ،اما با شروع تحريمها اين
موض��وع اجرايي نش��د و اجراي آن ب��ه اعتبارات
دولتي محدود شد و روند پيشرفت كاهش يافت.
شبستري افزود :در سال  90شركت پيمانكار
به علت افزايش قيمتها درخواست ترميم قيمت
ك��رد و تواقفي چندماهه پيش آم��د كه با فرض
تأمين اعتبار و كمك مسئوالن شهر ،صورت جلسه
ادامه همكاري تنظيم ش��د و از ابتداي س��ال 91

ترميم قيمتها صورت گرفت .وي تصريح كرد :به
علت كمبود بودجه6 ،كيلومتر نخست فاز يك آن
در  6ايستگاه امكان مس��افرگيري خواهد داشت
كه در صورت تأمين اعتبارات تا پايان س��ال 93
به بهرهبرداري ميرس��د و بقي��ه نيز تا  3ماه آخر
سال  94امكان عبور و مسافرگيري خواهد داشت.
شبس��تري ادامه داد :ادامه مس��ير متروي كرج -
تهران از گرمدره تا گلشهر به طول  17كيلومتر در
محدوده شهركرج اجرا شده كه خط يك ناميده
شده و خط  2در تمام مسير زيرزميني است .خط
 3ني��ز به طول  15كيلومتر به صورت قطارهوايي

يا مونوريل است كه در مسير شرق و شمال شرق
كرج روزانه  15هزار نفر را در هر س��اعت و در هر
جهت جابه جا ميكند.
وي ،طبيعت زيباي منطقه ،وجود مجتمعهاي
دانش��گاهي چش��مانداز رودخانه كرج را از داليل
تعيين مس��ير حركت مونوريل اعالم كرد و افزود:
افق طرح مونوريل سال  1405است و مطالعات و
تحقيقات در اين زمينه انجام گرفته است .مسير
خط  3داراي  12ايستگاه است كه از بلوار چمران
ش��روع و پس از عبور از حاشيه رودخانه كرج به
باغستان منتهي ميشود.

لزوم رفع مشكالت بهداشت و درمان خوزستان

بهرهبرداري از  7هزار واحد مسكن مهر

نس�يم اينانلو شهرس��تانهاي خوزستان در
بحث بهداش��ت ،درمان و ارائه خدمات آموزش��ي-
پزشكي با كمبود متخصص مواجهند كه بايد سعي
ش��ود با ايجاد ش��رايط خاص ،اين نيروها را در اين
مناطق افزايش داد.
به گزارش ش��فا آنالین ،اسماعيل ايدني ،سرپرست
دانشگاه علوم پزش��كي اهواز تأكيد كرد :عالوه بر اين
شاخصهاي سالمت بايد درخوزستان به شاخصهاي
ملي نيز نزديك شود ،زيرا ممكن است ميزان بهرهمندي
مردم از خدمات سالمت دربرخي نواحي اين استان يكنواخت نباشد .وي افزود :ارتقای شاخصهاي سالمت
خوزستان،ايجاد عدالت در سالمت ،نهادينه كردن و گسترش نظام سالمت و همچنين جبران كاستيهاي
خدماترساني در برخي نواحي از مهمترين اهداف دانشگاه علوم پزشكي اهواز به شمار ميرود.

هرمزگان بندرعباس ــ كلثوم س�لطاني
7هزار واحــد مسكن مهر هرمزگان همزمان با دهه
فجــر به بهرهبرداري ميرسد.
فرش��يد دستوان،سرپرس��ت اداره كل راه و
شهرس��ازي هرمزگان اعالم ك��رد :عمليات اجرايي
عمده اي��ن واحدها ب��ه اتمام رس��يده و در مرحله
تكميل زيرس��اختها توسط ش��ركتهاي برق ،آب
وفاضالب و مخابرات و گاز قرار دارد .دستوان ،با بيان
اين كه اين طرحها در شهرهاي بندرعباس و رودان
به بهرهبرداري ميرسد ،افزود :از مجموع  7هزار و  233واحد آماده بهرهبرداري 6هزار و  18واحد در
بندرعباس و  1215واحد در رودان به متقاضيان تحويل داده ميشود.اين واحدها در قالب طرحهاي
 99ساله ،تفاهمنامههاي 3جانبه و خودمالكان ساخته شده است.

باغ شاهزاده ماهان در خطر خروج از فهرست آثار جهاني
باغ شاهزاده ماهان در كنار ارگ بم از آثار تاريخي شاخص استان
كرمان محسوب ميشود كه در فهرست آثار جهاني قرار گرفته ،اما
اين باغ بينظير و زيبا اين روزها در خطر خروج از فهرست يونسكو
ق��رار دارد كه علت اصلي اين مش��كل نيز تبدي��ل اين باغ موزه به
مركز اقامتي است.
ب��ه گزارش مهر ،باغ ش��اهزاده ماهان از ب��اغ موزههاي تاريخي
ايران اس��ت و به عنوان موزه نيز ثبت داده ش��ده اين باغ از جمله
باغهاي پلكاني ايران است كه از زيبايي و معماري منحصر به فردي
برخوردار است .رودخانه ناشي از سرچشمههاي تيگران پس از عبور
از آباديهاي باال دس��ت از ميانه باغ شاهزاده ميگذرد و صحنهاي
زيبا را ش��كل ميدهد .آب به وس��يله دهها حوضچه به پايينترين
قسمت باغ هدايت ميشود در گذشته سامانه ابداعي معماران باغ به
گونهاي بوده كه آبنماهاي حوضچهها بدون استفاده از انرژي فعال
بودند كه هماكنون نيز اين سامانه در حال فعاليت است.
اين باغ زيباي ايراني تا باغ ش��هر ماه��ان نيز  5كيلومتر فاصله
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دارد و همه روزه پذيراي بس��ياري از گردشگران داخلي و خارجي
اس��ت .اين باغ چندي قبل با حضور رئيس جمهوري شاهد جشن
ثبت جهاني بود؛ جشني كه هماكنون علت آن با خطر مواجه شده
و امكان دارد باغ ش��اهزاده ماهان در فهرست آثار در معرض خطر

يونسكو قرار گيرد .اين باغ به عنوان موزه در يونسكو ثبت داده شده
اس��ت اما به علت اجاره بخشهاي��ي از اين باغ به بخش خصوصي
و ايجاد مراكز اقامتي عم ً
ال درهاي برخي قس��متهاي باغ به روي
گردش��گران بسته اس��ت.همچنين ايجاد واحد اقامتي در باغ موزه
ماهان مهمترين خطري است كه باغ شاهزاده را تهديد ميكند زيرا
بر اساس قانون يونسكو هر گونه تغيير كاربري و تغييرات در منظر
و كاربري آثار تاريخي داراي اشكال است.
محمد حس��ن طالبيان ،مدير تدوين پروندههاي ميراث جهاني
مي��راث فرهنگي گفت :تبديل باغ ش��اهزاده ماهان به مركز اقامتي
بدون هماهنگي با يونس��كو و نظارت آنها صحيح نيست و امكان
بروز مشكالتي را فراهم ميكند .هماكنون نيز يونسكو از اين تغيير
كارب��ري و ايجاد مركز اقامتي بياطالع اس��ت .در گزارش��ي كه به
زودي به عنوان گزارش س��اليانه ارس��ال ميشود اين مسأله نيز در
نظ��ر گرفته ميش��ود و تصميم نهايي در خص��وص ثبت جهاني و
وضعيت به وجود آمده با يونسكو خواهد بود.

گوناگون

خانواده كشاورز آبداناني
با  7فرزند پزشك
آبدان�ان  -خبرن�گار
اي�ران 7نفر از  10فرزن��د يكي از
خانوادهه��اي موف��ق شهرس��تان
آبدانان پزشك هستند و بيماران را
درمان ميكنند.
 4نف��ر از اين  7نف��ر متخصص
جراح��ي ف��ك ،دن��دان و صورت،
داخلي ،زن��ان و زايمان بوده و بقيه
ني��ز در حال مطالعه ب��راي گرفتن
تخص��ص پزش��كي در رش��تههاي
مورد عالقه خود هستند.
عبدالرض��ا خان��يزاده ،پدر اين
خانواده در سال  1327در روستاي
وچكب��ود س��فلي بخش س��رابباغ
شهرس��تان آبدانان در استان ايالم
متولد شده و  30سال از عمر خود
را با ش��غل دامداري و كش��اورزي
در روس��تاهاي گل گل و وچكبود
سپري كرده است.
وي ت��ا پنج��م ابتداي��ي درس
خوانده و اكنون نيز از راه كشاورزي
س��نتي و رانندگي گ��ذران زندگي
ميكند.

لغو 7پرواز خوزستان
به خاطر مه شديد
مه آلودگي و ش��رايط نامناسب
ج��وي  7پ��رواز در ف��رودگاه
بينالمللي اهواز را در روز گذشته
لغو كرد.
ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی
خب��ر ناصرصف��اري ،مدي��ركل
فرودگاهه��اي خوزس��تان ،دي��د
پرواز براي برخاس��تن هواپيما را
حداق��ل  400تا  500متر و براي
نشس��تن  800تا هزار و 200متر
اع�لام كرد و افزود :م��ه آلودگي
هوا كه صبح ديروز در خوزستان
حاكم ش��ده بود ،شعاع ديد افقي
را در برخي از مناطق اس��تان به
300متر كاهش داد.

وزش شديد باد اماكن
آستارا را تخريب كرد
وزش شديد باد موجب تخريب
برخ��ي از اماكن و قط��ع تعدادي
درخت در آستارا شد.
وزش ب��اد ش��ديد از دوش��نبه
ش��ب گذشته تردد خودروها را در
اين شهرس��تان با مشكل مواجه
كرده اس��ت .همچني��ن وزش باد
شديد موجب پرتاب اشيا به طرف
خودروها ،خس��ارت مال��ي ،قطع
درختان در برخي نقاط روس��تايي
آستارا و تخريب بعضي سقفهاي
منازل روستاييان اين منطقه شده
اس��ت .كي��وان اس��دپور،فرماندار
آس��تارا در گفتوگ��و ب��ا فارس،
اظهار داشت :تا س��اعت  2بامداد
ديروز سهشنبه برخي درختان در
نقاط مختلف شهرستان آستارا به
زمين افتاده و تعدادي از خانههاي
قديمي و غير استاندارد اين منطقه
نيز خسارت جزئي ديده است.

طالهاي فاقد كد مشهد
جمعآوري میشود

طالفروشان مش��هد يك هفته
فرصت دارن��د تا طالهاي فاقد كد
را از سطح بازار جمع كنند .پرويز
فروزانفر ،دبير كميس��يون مبارزه
ب��ا قاچ��اق كاال و ارز اس��تانداري
خراس��ان رضوي با بي��ان اين كه
در چند مرحله از صنف يادش��ده
خواسته شده تا از عرضه طالهاي
فاق��د كد خ��ودداري كنند ،اظهار
داش��ت :هم اكنون ه��زار و 300
واحد طالفروشي در سطح مشهد
فعال اس��ت ك��ه بي��ن  15تا 30
درص��د مصنوعات آنه��ا از طريق
ط�لاي قاچاق ي��ا تقلب��ي تأمين
ميشود.
به گزارش ف��ارس ،وي با بيان
اين كه طاله��اي فاقد كد ،تقلبي
اس��ت يا به شكل قاچاق وارد بازار
ش��ده ،اضافه كرد:از آنجا كه اين
امر به توليد استان صدمه ميزند،
پس از پايان مهلت يادشده ،عرضه
هرگونه طالي فاق��د كد ،برخورد
تعزيراتي به همراه خواهد داشت.

