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آيت اهللا مكارم شيرازى:
دولت براى استانداران خود كالس 

اسالم شناسى و ايران شناسى بگذارد

 قم: حضرت آيت اهللا ناصر مكارم شــيرازى با 
اشاره به مشــكالت ايجاد شده از سوى برخى 
اســتانداران براى مردم، از دولت خواست كه براى اين 
افراد كالس آموزش اســالم شناســى و ايران شناسى 

برگزار كند.
اين مرجع تقليد با اشاره به مشكالت ايجاد شده از سوى 
برخى استانداران براى مردم، از دولت خواست كه براى 
اين افراد كالس آموزش اسالم شناسى و ايران شناسى 
برگزار كند.وى خاطرنشــان كرد: دولت براى كسانى 
كه جهت استاندارى مى فرســتد بايد كالس آموزش 
ايران شناســى و اسالم شناسى بگذارد تا بدانند جايى 
كه مى روند مردم چه مذهبى دارند، به چه مســايلى 

حساسيت دارند و خط قرمزهاى آنان چيست.
حضرت آيت اهللا مكارم شيرازى گفت: در زمينه اسالم 
شناسى هم بايد به آن ها بگويند كه جمهورى اسالمى 
دو كلمه است و اسالمى بودن بسيار مهم و معنا دار به 
شــمار مى رود، بايد اين ها را بدانند تا وقتى به مناطق 

مى روند با مردم درگير نشوند.
وى افزود: در خراســان جنوبى استاندار با مردم موضع 
پيدا كرده اســت چون اسالم شناسى و ايران شناسى 
او درســت نبوده و آن كالس را نديده است، در شيراز 
درگير شدند و از همه بدتر براى سيستان و بلوچستان 
استاندارى فرســتادند كه تعادل بين شيعه و سنى را 
برهم زده اســت، اين كارها براى چيســت، براى آراى 

انتخاباتى است.
استاد برجســته درس خارج حوزه علميه قم اظهار 
داشت: عده اى از ائمه جمعه از سيستان و بلوچستان 
نزد ما آمدند و گفتند شيعيان در حال از دست رفتن 
هســتند و قلع و قمع مى شوند، گذشته از همه چيز 
اگر تعادل بين شــيعه و ســنى را برهم زديد خطر 
تجزيه پيش مى آيد، متأســفانه روى اين مســائل 
فكر نمى كنند، بايد كالســى براى آن ها بگذارند تا با 

منطقه اى كه مى روند آشنا باشند.
وى ادامــه داد: بايد ابتدا بررســى شــود كه مردم 
خراســان جنوبــى و جاهاى ديگر چگونه هســتند 
و چــه حساســيت ها و خط قرمزهايــى دارند، اين 
درگيرى متأســفانه در خيلى جاها واقع شده چون 
آن ها آشــنايى ندارند و خيــال مى كنند كه اين جا 
هم پاريس اســت و بايد فرهنــگ پاريس در آنجا 
پياده شــود، به طور مثال مدتــى پاريس بوده و با 
آنجا آشــنايى دارد حال خيال مى كند اينجايى كه 

رفته پاريس است.

نخستين «كلينيك خواب»
در كرمانشاه افتتاح مى شود

 كرمانشــاه: رئيس دانشــگاه علوم پزشكى 
كرمانشاه گفت: نخستين كلينيك خواب غرب 
كشور در بيمارستان فارابى كرمانشاه افتتاح مى شود كه 
عالوه بر پوشش استان هاى منطقه غرب كشور، بيمارانى 

را نيز از كشور عراق پذيرش خواهد نمود.
دكتر حسين كريم با اشاره به اهميت بيمارى هاى ناشى از 
اختالل خواب، افزود: بسيارى از تصادفات به علت اختالل 
خواب رخ مى دهد كه علل وقوع اين موضوع مهم در اين 

كلينيك مورد بررسى و تحقيق علمى قرار مى گيرد.
وى در خصوص طرح هاى عمرانى در حال اجراى استان 
از راه اندازى بيمارســتان 64 تختخوابى معاون صحنه 
به عنوان يكى از پروژه هاى مهم دانشــگاه در ســال 96 
خبر داد.وى ادامه داد: پروژه ديگر آماده افتتاح كلينيك 
بوستان بيمارســتان امام رضا (ع) است كه از مصوبات 
ســفر مقام معظم رهبرى به استان و يكى از بزرگ ترين 
كلينيك هاى كشور است.دكتر كريم اضافه كرد: گذشته 
از بحث كلينيك تخصصى امام رضا(ع)، بحث راه اندازى 
مركز غربالگرى سرطان و انجام شيمى درمانى سرپايى در 
اين بيمارستان است.وى از بهسازى و نوسازى بيمارستان 
فارابى كرمانشاه خبر داد و تأكيد كرد: بيمارستان 540 

تختخوابى ديگرى هم در استان در حال ساخت است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى كرمانشــاه افزود: افتتاح 
دانشكده تغذيه كرمانشــاه، راه اندازى «سى تى اسكن» 
جديد بيمارســتان كنــگاور، افتتاح رســمى اتاق هاى 
عمل بيمارســتان طالقانى با خريد هفت ميليارد تومان 
تجهيزات بــراى آن و راه اندازى دســتگاه جديد راديو 
تراپى بيمارستان امام رضا(ع) با هزينه 12 ميليارد تومان، 
راه اندازى مركز شيمى درمانى اين بيمارستان، راه اندازى 
مركز جامع آزمون در دانشكده پزشكى و توسعه فاز دوم 
بيمارســتان امام خمينى(ره) اســالم آباد غرب از ديگر 
برنامه هايى است كه در سال 96 در استان اجرا مى شود.

وى از كســب مقام دوم دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه 
در نجات بيماران ســكته هاى حاد قلبى با اســتفاده از 
دستگاه آنژيو گرافى در كشــور خبرداد و افزود: در اين 
روش رگ هاى قلب بيماران ســكته هاى حاد قلبى را در 
اتاق آنژيو گرافى باز مى كنند كه بيمارستان امام على(ع) 
تاكنــون 520 بيمار را با اســتفاده از ايــن روش نجات 
داده اســت.رئيس دانشگاه علوم پزشــكى كرمانشاه در 
ادامه سخنان خود، افتتاح بيمارستان سوختگى، افتتاح 
بلوك هاى زايمان LDR در تمام شهرستان هاى استان، 
افتتاح بيمارستان پاوه و افتتاح كلينيك در شهرستان ها 
و مركز استان را از پروژه هاى قابل افتتاح در هفته دولت 

سال آينده اعالم كرد.

مشهد- بابك رحيميان  نوروز شايد در 
نگاه نخســت بــراى بســيارى از مردم 
تداعى كننده سفره هفت سين، سبزه و ماهى قرمز 
باشد، اما براى عده اى از مردان و فرزندان غيور اين 

مرزوبوم يادآور سين هايى از نوع سيم خاردار است.
به گزارش قدس آنالين، ايام نوروز و شهر تكريت كه 
اين روزها براى بسيارى از مردم عراق شوق رهايى از 
گروه تروريستى داعش را به هم گره زده است، براى 
عده اى از آزادگان ايرانى كه روزگارى در اين شهر 
در اسارت نيروهاى بعثى بودند دلشان را با خاطراتى 

از جنس سيم خاردار به هم دوخته است.
اردوگاه تكريت 11 ازجملــه اردوگاه هايى بود كه 
به دليل شــرايط بسيار ســخت و نبود امكانات و 
همچنين شكنجه هاى روحى و روانى فراوان در بين 

اسرا از آن به عنوان «اردوگاه وحشت» ياد مى شد.
بسيارى از رزمندگان اسالم كه در اين اردوگاه اسير 
بودنــد، هيچ گاه تا آخرين روز آزادى نامشــان در 
فهرست صليب سرخ ثبت نشد و خانواده هاى آن ها 
و جمهورى اســالمى تا پايان جنگ از زنده بودن 

آن ها خبرى نداشتند.
هرچند رژيم بعثى در «تكريت 11» سعى داشت 
اســراى ايرانى را از فهرســت صليب سرخ و ديد 
جهانيــان پنهان نگاه دارد، اما هيچ گاه نتوانســت 

خاطرات نوروز در تكريت را پاك كند.

 پذيرايى با باتوم
حسن قادرى ازجمله آزادگان و جانبازان سرافرازى 
اســت كه در 21 ســالگى براى پيوستن به لشكر 
27 از تهران روانه جبهه هاى جنوب شد و به قول 
خودش در نخستين نوروزى كه به اسارت درآمد، از 

وى با باتوم و كتك پذيرايى كردند.
وى كــه در جبهه به عنوان آر. پى. چى زن خدمت 
مى كرد، در عمليات كربالى 5 در پاتك دشــمن 
مــورد اصابت تركش خمپاره قرار گرفت و مجروح 

شد.
اين جانباز 70 درصد با بازخوانى خاطرات نوروزى 
در اردوگاه تكريت به ما مى گويد: اردوگاه «تكريت 
11» متعلق به اسيرانى بود كه تا پايان جنگ نامى 
از هيچ يك از آن ها درجايى ثبت نشد و به معناى 

واقعى مفقوداالثر بودند.
وى بيان كرد: پنجم اسفندماه سال 65 بود كه وارد 

اين اردوگاه شــديم، هرچند هيچ شباهتى به يك 
اردوگاه نداشت، بلكه يك انبار بزرگ بود كه حتى از 

داشتن سرويس بهداشتى و حمام نيز محروم بود.
وى افزود: با اينكه آمار اســرا بعدها به 2 هزار نفر 
رســيد، اما تنها 7 چشمه دستشــويى در اردوگاه 
وجود داشــت و تنها ســرمايه اسرا يك پتو و يك 

دست لباس زرد بود.
وى ادامــه داد: عــزادارى، برپايى نمــاز جماعت، 
خنديــدن، حرف زدن و حتى ناله كــردن از درد 
جراحت، جرم بود و پاسخ همه آن ها ضربات باتوم 

توسط نگهبانان بود.
وى از خاطرات نوروزى نخستين سال اسارت گفت 
و افزود: هيچ امكاناتى نداشــتيم. نشستن دورهم 
جرم بود، بنابراين نخستين نوروز در تكريت آن هم 
به شكل پنهانى توانستيم آن را به يكديگر تبريك 

بگوييم.
قادرى اذعان كرد: پس از گذشــت دو ســال كه 
وضعيت بهتر شد، در سال 67 توانستيم عيد نوروز 

را با خميرهاى نان جشن بگيريم.
وى افزود: خميرهاى ميانه نان را جمع مى كرديم و 
سپس آن را آرد و با كمى شكر مخلوط مى كرديم تا 

بدين شكل شيرينى براى نوروز تهيه كنيم.
قادرى ادامه داد: پذيرايى از اســرا در تمام زمان ها 
حتى در اعياد و مراســم عزادارى ضرب و شتم با 

باتوم و چوب بود. 

 سفره اى از جنس سيم خاردار
سيد محسن حيدرى ديگر آزاده و جانباز 35 درصد 
مشهدى است كه در واحد اطالعات عمليات لشكر 
5 نصر مشغول دفاع از ارزش هاى انقالب بود كه در 
ســال 1365 در عمليات كربالى 4 در 15 سالگى 
به اسارت نيروهاى بعثى درآمد.سيد محسن بابيان 
اينكه بچه هاى اين اردوگاه مذهبى بودند و به برپايى 
مراسم معنوى و فرهنگى اعتقادى راسخ داشتند، 
مى گويد: برپايى آيين هاى مذهبى براى اسرا نسبت 

به برپايى آيين نوروز اهميت بيشترى داشت.
حيدرى بيــان مى كند: ســال 1369 كه كمى از 
ســختگيرى ها كاسته شده بود، براى نخستين بار 
توانســتيم به صورت مخفيانه سفره هفت سينى 
براى مــدت 5 دقيقه در اردوگاه و دور از چشــم 
عراقى هــا پهن كنيــم.وى گفت: هفت ســين در 
تكريت با همه سفره هاى ايرانى تفاوت داشت، چون 
سين هاى ســفره اردوگاه ما را سيم خاردار، سوزن، 
سنجاق قفلى، سنگ و به جاى سبزه نوار سبزرنگ 
دور پتوها تشــكيل مــى داد و البته يكى از بچه ها 
يك تكه ســنگ را به شكل ماهى تراش داد كه در 

نوع خود كارى هنرى بود.
سيد محســن افزود: اين سفره هفت سين تنها 5 
دقيقه و با همين سين هاى آهنى بر پا شد و تا زمان 
آزادى ديگر موفق به گسترانيدن سفره اى بااين همه 

تشريفات نشديم.

 دعاى يا «مقلب القلوب» 
حال بعثى ها را تغيير داد 

«هادى گفتى» يكى از رزمندگان بســيجى اهل 
ســبزوار كه در 16 سالگى ســنگر علم را رها كرد 
و به جبهه شــتافت، حال با 50 درصد جانبازى و 
پيشينه 4 سال اسارت، با چهره اى بشاش و خندان 
از خاطــرات نــوروز در تكريت مى گويد: مراســم 
عزادارى و آيين هاى مذهبى براى بچه هاى تكريت 
حساسيت بيشترى داشــت، اما يك بار كه يكى از 
بچه ها توانسته بود نوك يك مداد به دست بياورد، 
دعاى تحويل ســال را روى يك تكه كاغذ سيگار 
نوشــتيم تا آن را دست به دست كنيم، اما عراقى ها 

متوجه شدند.
وى افزود: در آن زمــان يك نگهبان عراقى به نام 
مصطفــى به داخــل اردوگاه آمــد و وقتى دعاى 
مقلب القلوب را از دست ما گرفت حالش تغيير كرد 
و سپس گفت: حال شما نبايد تغيير كند و لذا همه 
بچه هــا را در عيد نوروز به تنبيــه با باتوم و چوب 

دعوت كرد.

 رزمنده اى كه ناشر شد
سيد حسين حسينى رضايى، از جمله رزمنده هاى 
پاســدارى اســت كه در دوران اســارت به ناشر 

كتاب هاى دعا تغيير شغل داد.
وى كه داراى 35 درصد جانبازى است، از خاطرات 
خود در «تكريت 11» گفت: من در اردوگاه مسؤول 

ساخت قلم فرانسه يا قلم نوشت بودم.
وى افــزود: با يك ســوزن ســنجاق قفلى آن قدر 
روى آلومينيم هاى قوطى هاى شــير خشك خط 
مى كشيدم تا بتوانم از آن ها قلم براى نوشتن بسازم.
سيد حسين بيان كرد: براى درست كردن كتاب دعا 
كمى روغن نباتى از آشپزخانه برداشت مى كرديم و 
ســپس آن را با دوده چــراغ مخلوط مى كرديم تا 
جوهر تهيه كنيم و روى كاغذهاى پاكت سيگار يا 
مقواى مواد شوينده دعا مى نوشتيم و بين بچه ها 

توزيع مى كرديم.
حسينى افزود: اگر هرازگاهى موفق مى شديم يك 
باترى از عراقى ها بگيريم آن را مى شــكافتيم تا از 
زغال داخل آن براى نوشــتن و انتشــار كتاب دعا 
استفاده كنيم، زيرا اين برگه ها براى ايام سوگوارى 

بسيار مفيد بود.

بازخوانى خاطرات نوروزى رزمندگان در «اردوگاه وحشت» 
سفره هايى از جنس سيم خاردار
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به دليلى استمرار خشكسالى ها

60 درصد چشمه ها 
و قنات هاى چهارمحال 

و بختيارى خشكيد! 

.......صفحه2

ثروت هاى استان 
در حصار ادارات دولتى قرار دارد

اردبيل غنى از منابع 
فقير در برنامه ريزى 

شــهركرد  اســتاندار چهارمحال و بختيارى با اشــاره به 
خشكشالى هاى چند سال گذشته، گفت: مشكل فقط اصفهان 
نيست، خشكسالى بيداد كرده، به گونه اى كه اكنون 60 درصد 

قنات ها و چشمه هاى استان خشك شده...

.......صفحه2

اردبيل  وعده سرعت بخشــيدن به پروژه راه آهن اردبيل- 
ميانه- پارس آباد، اجراى طرح آبرسانى به اردبيل، آغاز عمليات 
اجرايى نيروگاه سبالن، اجراى طرح گردشگرى سالمت و ايجاد 
40 هزار فرصت شغلى ازجمله وعده هايى است كه رئيس جمهور 

در سفر به استان اردبيل داده است...

خبر

جشن تحويل سال 
در اماكن تاريخى فارس برپا مى شود

 شيراز  جشن تحويل سال در حافظيه، تخت جمشيد و 
پاسارگاد برپا مى شود.

سرپرست اداره فرهنگى و ارتباطات اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى فارس گفت: با برنامه ريزى هاى انجام شده در 

مجموعه هاى جهانى تخت جمشيد و پاسارگاد همچنين مجموعه 
فرهنگى حافظ، مراسم تحويل سال با پهن كردن سفره هفت سين 
اجرا خواهد شد.پيام غرابى افزود: مراسم تحويل سال در اماكن تحت 
پوشش اين اداره كل با اجراى برنامه هاى فرهنگى برگزار خواهد شد.

سرپرســت امور فرهنگى و ارتباطات ميراث فرهنگى فارس گفت: 
برپايى خيمه هاى معرفت در اماكن تاريخى فارس، برگزارى نمايشگاه 
تخصصى صنايع دستى و هنرهاى سنتى در برخى اماكن تاريخى 

و گردشــگرى استان، چاپ بروشور و نقشــه هاى رايگان راهنماى 
گردشگرى، برپايى محصوالت و توليدات دست ساز هنرمندان در 
مجموعه فرهنگى ســعديه و اجراى برنامه هاى فرهنگى در آرامگاه 
حافظ از مهم ترين برنامه هاى فرهنگى اين ســازمان در ايام نوروز 
اســت.وى افزود: در ايام نوروز، برنامه نور و صدا در تخت جمشيد 
اجرا خواهد شد كه اين برنامه هر شب و بعد از غروب آفتاب برگزار 

مى شود.

بازخوانى خاطرات 
نوروزى رزمندگان 

در «اردوگاه وحشت» 

سفره هايى 
از جنس 

سيم خاردار
مشهد  نوروز شــايد در نگاه نخست براى بسيارى 
از مردم تداعى كننده ســفره هفت سين، سبزه و ماهى 
قرمز باشــد، اما براى عده اى از مردان و فرزندان غيور 
اين مرزوبوم يادآور سين هايى از نوع سيم خاردار است.به 
گزارش قدس آنالين، ايام نوروز و شهر تكريت كه اين 
روزها براى بسيارى از مردم عراق شوق رهايى از گروه 
تروريســتى داعش را به هم گره زده است، براى عده اى 

از آزادگان ايرانى ...



آران و بيدگل مقصد بسيارى از 
گردشگران مذهبى است

 اصفهان: شــهردار آران و بيدگل گفت: هويت شهر 
آران و بيدگل براساس وجود آستان مقدس امامزادگان 
جليل القدر مدفون شده در اين شهر تعريف شده و اين شهر 
از ديرباز مقصد بســيارى از گردشــگران مذهبى داخلى و 

خارجى بوده است.
حسن ســتارى خاطر نشان كرد: اقتصاد شــهرى امروز به 
گردشگرى گره خورده و بدون ترديد يكى از مهم ترين منابع 
درآمد شهرى كه هم موجب اشتغال زايى و هم از مصاديق بارز 
اقتصاد مقاومتى محسوب مى شود، گردشگرى است كه يكى 
از شاخه هاى اصلى گردشگرى هم گردشگرى مذهبى است 
كه اين شهر به ســبب وجود امامزادگان جليل القدر در اين 

زمينه ظرفيت و پتانسيل بااليى دارد.
وى در ادامــه به اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى و مذهبى 
كه در جوار بقاع متبركه شــهر آران و بيدگل اجرا مى شود، 
اشــاره كرد و گفت: خوشبختانه اداره اوقاف و امور خيريه در 
مناســبت هاى مختلف برنامه هاى متنوع و بسيار مفيدى در 
جوار بقاع متبركه اجرا مى كند كه يكى از آن ها طرح «آرامش 
بهارى» است كه همزمان با ايام نوروز و در تعطيالت نوروزى 
براى پذيرايى از مسافران در جوار بقاع متبركه اجرا مى شود كه 
نقش مهمى در جذب گردشگران و همچنين توسعه صنعت 

گردشگرى مذهبى دارد.

موزه قاجار به مقبره الشعرا متصل مى شود

 تبريــز: شــهردار تبريز گفــت: در مرحلــه دوم 
محوطه ســازى موزه قاجار، اين موزه به مقبره الشعرا 
متصل مى شود و شاهد ايجاد يك محور زيبا و گردشگرپذير 

در اين محدوده كم برخوردار شهر خواهيم بود.
صادق نجفى در حاشــيه بازديد از طرح ساماندهى مجموعه 
فرهنگــى هنرى مقبره الشــعراى تبريز خاطرنشــان كرد: 
مقبره الشعرا به عنوان يك مجموعه  كامل فرهنگى هدفگذارى 
شده و بزودى به سال ها بالتكليفى و نابسامانى اين محدوده 
تاريخى پايان داده خواهد شد.نجفى مجموعه مقبره الشعرا را 
مزيت مهم فرهنگى تبريز توصيف و اضافه كرد: با پيشرفت 
شــايانى كه دو طرح مقبره الشــعرا و مركــز همايش هاى 
بين المللى تبريز به موازات هم دارند، در آينده اى نزديك شاهد 
ايجاد دو زيرساخت ارزشمند در شمال و شرق تبريز خواهيم 
بود.مقبره الشــعرا آرامگاه 320 شاعر و عارف نامى كشور از 
جمله شهريار شيرين سخن، خاقانى شروانى، اسدى طوسى و 
قطران تبريزى است كه در جوار امامزاده سيد حمزه در محله 

قديمى سرخاب واقع شده است.

طرح آرامش بهارى در 36 بقعه متبركه 
كهگيلويه و بويراحمد اجرا مى شود

 ياسوج: مديــركل اوقاف و امور خيريه كهگيلويه و 
بويراحمد با اشــاره به اجراى طرح آرامش بهارى در 
بقاع متبركه سراسر كشور گفت: اين طرح به صورت همزمان 
در 36 بقعه متبركه اســتان با حضور 68 روحانى و با برپايى 
خيمه هاى معرفت برگزار مى شود.حجت االسالم سيدنوراهللا 
جنتى تأكيد كرد: سازمان اوقاف مالك موقوفات نيست بلكه به 
عنوان امين خيران وظيفه نگهدارى از موقوفات در جهت نيت 
واقفان را بر عهده دارد و حق بخشيدن يا تبديل كاربرى اين 
موقوفات را ندارد.وى بيان كرد: در استان ما كه مردم از تمكن 
مالى كمترى برخوردار هستند، مى توانند با همكارى يكديگر 

وقف هاى مشاركتى را ايجاد كنند.

پيك نوروزى دانش آموزان مازندرانى 
مزين به فراخوان جشنواره 
نامه اى به امام رضا(ع) شد

 سارى- دبيــر دوازدهمين جشنواره نامه اى به امام 
رضا (ع) از انتشــار فراخوان جشنواره نامه اى به امام 
رضــا(ع) در 365 هزار پيك نوروزى بــا همكارى آموزش و 
پــرورش خبر داد.احد جاودانى با بيان اينكه اين جشــنواره 
هشت مردادماه سال آينده در ديار علويان در بخش هاى بين 
المللى، ملى، اســتانى و ويژه برگزار خواهد شــد، افزود: اين 
جشنواره از سرى برنامه هاى پانزدهمين جشنواره بين المللى 
امام رضا(ع) است.جاودانى با بيان اينكه اين فراخوان در پيك 
نوروزى پايه هاى اول تا ششم ابتدايى چاپ شده است، يادآور 
شــد: عالقه مندان به شركت در اين جشــنواره مى توانند با 
مراجعه بــه آدرس mazandaran.farhang.gov.ir و يا 
mazandaran.shamstoos.ir ضمــن مطالعــه دقيق 
فراخوان، نســبت به ارسال دلنوشــته هاى خود به دبيرخانه 

جشنواره واقع در اداره كل ارشاد مازندران اقدام كنند.

ثروت هاى استان در حصار ادارات دولتى قرار دارد

اردبيل غنى از منابع؛ فقير در برنامه ريزى
��ر

عليرضا لعل اكبرى  وعده سرعت 
بخشــيدن به پروژه راه آهن اردبيل- 
ميانــه- پارس آباد، اجراى طرح آبرســانى به 
اردبيل، آغاز عمليات اجرايى نيروگاه سبالن، 
اجراى طرح گردشــگرى سالمت و ايجاد 40 
هزار فرصت شغلى ازجمله وعده هايى است كه 
رئيس جمهور در ســفر به استان اردبيل داده 
است.بنا به گفته كارشناسان، استان اردبيل به 
لحاظ طبيعى در شــرايط بسيار مطلوبى بسر 
مى برد و دارا بودن مناطق بكر طبيعى، معادن، 
زميــن حاصلخيــز و آب فــراوان از جملــه 
توانمندى هاى اين استان به شمار مى رود، اما با 
وجود اين نقاط قوت استان، جوانان اردبيل با 
معضل بيــكارى روبه رو هســتند و به ديگر 

استان هاى كشور مهاجرت مى كنند!

 نبود برنامه ريزى صحيح
در همين خصوص نماينــده خلخال و كوثر 
در مجلس به خبرنگار ما مى گويد: در اســتان 
اردبيل آب فــراوان، زمين حاصلخيز و معادن 
داريم، اما به دليل نبــوِد برنامه ريزى صحيح 

بازهم شاهد مهاجرت از اين استان هستيم.
بشــير خالقى با اشاره به وضعيت بكر منطقه 
مى گويد: سازمان محيط زيست يك سوم خاك 
شهرســتان خلخال را در سيطره خود دارد و 
مانع از بهره بردارى صحيح از منابع و ثروت هاى 
خــدادادى منطقــه مى شــود.وى مى افزايد: 
محيط زيســت اطراف يك منطقه وسيعى از 
شهرستان خلخال را سيم خاردار كشيده است 
و ســرمايه عظيمى را در اختيار دارد و اين در 
حالى اســت كه مى توان در اين منطقه شغل 

ايجاد كرد.

  ضرورت بهره گيرى صحيح از ثروت 
وى تصريح مى كند: ضرورى اســت براى رفع 
بخشــى از معضل اشتغال در اســتان از اين 
مناطق به نحو صحيح استفاده شود و حداقل 
معادنى كه مضر نيستند و براى محيط زيست 
مشكلى ايجاد نمى كند، مورد بهره بردارى قرار 
بگيرد.وى مى گويد: اينكه يك منطقه اى را به 
نام «شــكار ممنوع» تابلو بزنيم و اطراف آن را 
ســيم خاردار بكشيم و اگر بزغاله اى متعلق به 
اهالى روستا وارد منطقه شــد، روستاييان را 

جريمه كنيم، صحيح نيست.

  پيگيرى براى بهره بردارى از منابع طبيعى
نماينده مردم خلخال عنوان مى كند: نمايندگان 
اســتان براى بهره گيرى از معادن موجود در 

ســيطره محيط زيســت پيگيرى هاى الزم را 
انجام خواهند داد.خالقى تصريح مى كند: بايد 
از ثروت خدادادى در حد معقول استفاده شود 
و چنانچه از آن استفاده نشود، شاهد افزايش 

بيكارى و مهاجرت در استان خواهيم بود.
وى مى گويد: متأســفانه وضعيت مهاجرت در 
استان به گونه اى است كه ما شهرهاى خلخال 
ديگرى در حاشيه شــهرهاى بزرگ همچون 
خلخال رباط كريم و خلخال قطعه حسن خان 

داريم كه اين وضعيت خوبى نيست.

  تصاحب منابع طبيعى بدون حاصل
خالقى تصريح مى كند: ضرورى است با مديريت 
صحيح در استان، زمينه براى سرمايه گذارى در 
استان و اكتشــاف معادن فراهم شود تا مردم 
از ثروت هاى خدادادى استان اردبيل منفعت 
ببرند و تنها نظاره گر منابع طبيعى نباشند.وى 
مى گويد: منطقه حفاظت شده 94 هزار هكتارى 
آق داغ، منطقــه هزار هكتــارى غار يخدان و 
منطقه شكارممنوع مشكوز ازجمله ثروت هاى 
استان اردبيل است كه سازمان محيط زيست، 
اطراف آن را ســيم خاردار كشيده و مى گويد، 
اين ثروت مال من است.خالقى مى افزايد: اين 
سؤال مطرح است كه سازمان محيط زيست با 
تصاحب اين مناطق آيا توانسته، زمينه اشتغال 
يك نفر را فراهم كنــد يا خير؟ وى مى گويد: 
انتظارمان از دولت اين است كه در مقابل اين 

تصميمات واكنش مناسبى داشته باشد.

  وفور آب در استان اردبيل
نماينــده مــردم خلخال و كوثــر در مجلس 
مى گويد: در اســتان اردبيل آب فراوان وجود 
دارد و ايــن در حالى اســت كه بســيارى از 
استان هاى كشور از اين نعمت كم بهره هستند.

وى مى افزايد: در استان حتى آب اضافى داريم 
و ســاالنه بيش از 500 ميليــون متر مكعب 
آب در رودخانه هــاى فصلى و دايمى اســتان 
جارى است، اما متأســفانه براى بهره بردارى 
از ايــن ثروت خدادادى وزارت نيرو، ســازمان 
محيط زيســت و منابع طبيعى سرمايه گذارى 

مناسبى انجام نداده است.
وى مى افزايــد: در جنــوب اســتان اردبيل 
پروژه هاى تأمين آب شــرب شــهر خلخال و 
روستاهاى اطراف هنوز به اتمام نرسيده است.

نماينده خلخال و كوثر عمليات ســاخت سد 
كيوى در شهرســتان كوثر را يادآور مى شود و 
مى گويد: در ســال 1382 عمليات ساخت آن 
شروع شده و بيش از 100 ميليارد تومان پول 

براى تكميل آن نياز است.
در  متأســفانه  مى كنــد:  خاطرنشــان  وى 
ســال 96براى پاياب ســد كيــوى اعتبارى 

پيش بينى نشده است.

  توجه ويژه به تكميل پروژه هاى راه سازى 
وى به پروژه راه آهن اردبيل - ميانه- پارس آباد 
اشاره مى كند و مى گويد: اين مسير از نيازهاى 
اصلى استان به شمار مى رود و از اولين روزهاى 

مجلــس دهم، نمايندگان اســتان پيگير اين 
پروژه بوده اند.خالقى مى افزايد: ســال گذشته، 
حدود 30 ميليــارد تومان اعتبار به اين پروژه 
اختصاص يافت، اما فقط 7 ميليارد تومان آن 
تحقق يافت.وى تصريح مى كند: اين مبلغ فقط 
هزينه هاى كارگاه ها را پوشش داد و اين مبلغ 
در مقابل ســرمايه هزار ميليارد تومانى پروژه، 

رقم خيلى ناچيزى است. 
 وى تصريح مى كند: اين مســير در چند سال 
گذشته با ركود و مشكالت روبه رو شد و تغيير 

مسير ريل نيز يكى از اين مشكالت بود.

 بهره گيرى از امكانات 
نماينــده خلخــال و كوثر به پتانســيل هاى 
گردشــگرى اســتان اردبيل اشــاره مى كند 
و مى گويــد: وجــود مناطق بكــر طبيعى ، 
چشــمه هاى آب گرم و فاصله 40 كيلومترى 
خلخال تا منطقه گردشــگرى ماسوله گيالن 
ازجمله ويژگى هاى گردشگرى استان اردبيل 
اســت كه توجه به توســعه و تكميل راه هاى 

ارتباطى استان را مى طلبد.
وى موضوع گردشــگرى ســالمت اســتان 
اردبيــل را نيز يادآور مى شــود و مى گويد: 
امكانات درمانى استان در شرايطى قرار دارد 
كه بيماران از كشورها و استان هاى همجوار 
براى درمان به اين استان مراجعه مى كنند 
و ضرورى است، امكانات درمانى استان ارتقا 

يابد.

قاضى ايالمى رتبه برتر كشور را كسب كرد 

 ايالم: معاون قضايى دادگسترى و رئيس شوراهاى 
حل اختالف استان ايالم گفت: در همايش صبر، صلح، 
بخشش و رضايت، از ســيدعلى نوربخش قاضى صلحجوى 

ايالمى به عنوان قاضى برتر كشور، تجليل شد.
على اكرم داودى نيا در گفت و گو با قدس آنالين اظهار داشت: 
ايجاد صلح و رفع خصومت و كدورت در جامعه، موجب اتحاد 
و همبستگى مى شود و امنيت پايدار را در جامعه رقم مى زند.

وى با اشــاره به اينكه هيأت صلح استان ايالم پس از سال ها 
تالش بى وقفه در راستاى ايجاد صلح و سازش و رفع خصومت 
به عنوان يكى از هيأت هاى برتر صلح در كشور برگزيده شد، 
افزود: يكى از قضات برجسته ايالم در شوراهاى حل اختالف 
نيــز به پاس صدور يك هــزار و 43 فقره رأى منجر به صلح 
و ســازش در سال جارى، به عنوان قاضى برتر كشور معرفى 
شده است. معاون قضايى دادگسترى استان ايالم با بيان اينكه 
در همايش صبر(صلح، بخشش، رضايت) كه در سالن اجالس 
سران با حضور مقام هاى عالى رتبه قضايى و كشورى در تهران 
برگزار شد، از سيدعلى نوربخش قاضى صلحجوى ايالمى به 
عنوان قاضى برتر كشور، تجليل به عمل آمد، بيان داشت: در 
اين آيين از هيأت صلح استان ايالم نيز كه به دليل حل و فصل 
اختالفــات و خصومت هاى مردم به عنوان يكى از هيأت هاى 

برتر كشور برگزيده شده بود، قدردانى شد.

ساخت 988 كالس درس در سيستان و 
بلوچستان توسط خيران 

 زاهــدان: مديركل آموزش و پرورش سيســتان و 
بلوچســتان گفت: حدود 2 هزار كالس درس در سه 
سال اخير در سيستان و بلوچستان ساخته شده كه 988 مورد 

آن توسط خيران ساخته شده است.
عليرضا نخعى با اشــاره به اينكه هم اكنون 499 مدرسه در 
شهرستان هاى سيستان و بلوچستان در حال ساخت است، 
تصريح كرد: اين حجم از ساخت و ساز در زمينه مدرسه سازى 

در تاريخ استان بى سابقه است.
وى با قدردانى از تالش خيران مدرسه ســاز در سيســتان و 
بلوچســتان، گفت: اتفاق قابل تأملى كه در بسيارى از موارد 
مدرسه سازى، تأمين ملزومات آموزشى و تالش براى افزايش 
كيفيت آموزشى در استان رخ مى دهد و بسيار قابل تحسين 
اســت، اينكه بســيارى از دانش آموزان و حتى متوليان امر 
آموزش نمى دانند اين تالش ها از ســوى چه كسانى صورت 

گرفته و تنها خداوند از اين اقدام نيك آگاه است.
مديركل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان خاطرنشان 
كــرد: به همت خيران و نيكوكاران اين ســرزمين و به لطف 
خداوند امروز به اندازه اى كه دولت در سيستان و بلوچستان 
براى ساخت مدرسه ســرمايه گذارى مى كند، خيرين نيز به 
همان اندازه و بلكه بيشتر همت كرده و مدرسه مى سازند و نور 

اميد را در دل بچه هاى استان روشن مى كنند.
نخعى گفت: اگرچه ساخت مدرســه بسيار مهم است، اما از 
آن مهم تر اتفاقى است كه درون مدارس مى افتد و حساسيت 
خيران به اينكه در مدرسه چه اتفاقى مى افتد نيز قابل تحسين 
است؛ به عنوان مثال مى توان به تالش خيران در مهارت آموزى 

دانش آموزان و مربيان در سال هاى اخير اشاره كرد.

60 درصد چشمه ها و قنات هاى 
چهارمحال و بختيارى خشكيد!

 شهركرد: استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به 
خشكسالى هاى چند سال گذشته، گفت: مشكل فقط 
اصفهان نيست، خشكسالى بيداد كرده، به گونه اى كه اكنون 60 
درصد قنات ها و چشمه هاى استان خشك شده، اما همه تصور 
مى كنند ديگران به سهم آب دستبرد زدند، ما اگر بگوييم هيچ 
آبى از زاينــده رود نمى خواهيم باز هم مشــكل اصفهان حل 
نمى شود.قاسم سليمانى با بيان اينكه در موضوع آب تالش هاى 
زيادى شده است، اظهار داشت: شوراى عالى آب پذيرفته است، 
طرح هايى كه پيشــرفت فيزيكى بااليى دارند ادامه پيدا كند.

استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به صرف 8 تا 9 ميليارد 
تومان اعتبار در شهرك گردشگرى شيدا، بيان كرد: در آينده اى 
نزديك اين منطقه گردشــگران زيادى از داخل و خارج استان 
جذب مى كند.اســتاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به 40 
سازمان مردم نهاد فعال در اســتان، تأكيد كرد: خانه جوانان 
استان فروردين ماه ســال آينده در ساختمانى استيجارى به 
بهره بردارى مى رسد، همچنين الزم است در مراكز شهرستان ها 
از ساختمان هاى بدون استفاده ادارات يا اجاره اى براى سمن سرا 
اســتفاده شود.اســتاندار چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه 
اشتغال فقط دولتى و كارخانه اى نيســت، ادامه داد: سمن ها 
مى تواننــد با فعاليت در زمينه مشــاغل خانگى يا كارگاه هاى 
صنايع دستى در مسير ايجاد اشتغال ايفاى نقش كنند، ضمن 

اينكه تسهيالت خوبى در اين زمينه پرداخت مى شود.

یک ��� یک ��ر

 مشهد- آسايشگاه معلوالن فياض بخش مشهد ازجمله مكان هايى است كه 
معناى ســروده حكيم سعدى را با مضمون بنى آدم اعضاى يكديگرند متجلى 

كرده و به هر بازديدكننده اى فرصت فرشته شدن مى دهد.
بازديد از آسايشگاه معلوالن فياض بخش نه تنها برخالف باور عموم مانع كدورت ذهن 

نمى شود بلكه غبار دنيوى و زنگار غرور را از اذهان هر انسانى مى زدايد.
برخالف باور عامه مردم اينجا كودكان و ساكنانش هرچند كه بسيارى از اعضاى بدنشان 
ياراى همراهى براى زيســتن ندارد اما اراده پوالدين آن ها و شوق براى زيستن و مفيد 
ماندن اين نقيصه را پنهان كرده است.بسيارى از اين كودكان و نوجوانان و مردانى كه به 
اتهام معلوليت از طرف برخى از خانواده ها و جامعه طرد شده اند، دنيايى همچون من و 
شما دارند، آن ها شعر مى خوانند، نقاشى را مى شناسند، عزم ملى را درك مى كنند، كار 
را تجربه و عشق را با توان اندك خود به منصه ظهور مى رسانند و آن وقت است كه با 

ديدن آن ها به اين باور مى رسى كه معلوليت ناتوانى نيست.

  نيازهايى از جنس عشق
براى ما كه بضاعتى در حد يك قلم داريم بازديد از اين مركز رسالتى سنگين بر دوشمان 
مى گذارد و حكم مى كند تا برايتان بنويســيم كه اين خانه نه تنها بيش از 500 فرشته 
در خود جاى داده است بلكه بستر را براى فرشته شدن با اندكى مهرورزى براى همگان 

فراهم ساخته است.

  نيازهايى از جنس عشق
نيازهاى ســاكنان اين خانه تنها از جنس غذا و پوشاك نيست بلكه آن ها مى خواهند 
تا باورشــان كنيم و همان طور كه سعدى بنى آدم را اعضاى يكديگر خواند ما هم براى 
ســاكنان اين خانه عضوى باشــيم تا مصرع دوم اين بيت كه دگر عضو را نماند قرار به 

منصه ظهور برسد.
كودكان و نوجوانان و جوانان اين مركز از جنس ما هستند؛ آن ها با فّناورى و رايانه غريبه 
نيستند و درحالى كه سال ها روى تختخواب و بدون حركت بازايستاده اند اما در هنگام 
حضور مردم درصحنه هاى ملى و راهپيمايى ها از حركت بازنمى ايســتند و حضورى از 

جنس بودن دارند.

 خيرانى كه با فرشته ها همسفرشدند 
در ســال هاى 1338 تا 1340 به همت شــادروان محمدطاهر بهادرى وزنده ياد دكتر 

محمد ارسطو پور نخستين تشكل معلوالن در محل اردوى كار پديد آمد.
مرحوم «عبداهللا هنرى» كه براثر سانحه تصادف قطع نخاع و معلول شده بود، باهمت 
پايه گذاران اين تشــكل با دريافت زمينى به مساحت 8 هكتار از آستان قدس رضوى 
و بــا تالش بى وقفه با ايجاد چند خوابگاه و بخش كوچك ادارى اين آسايشــگاه را به 
بهره بردارى رساند، اما عمر يارى نكرد و قبل از مراسم افتتاح در ارديبهشت 1350 دنيا 

را وداع كرد، اما نام وى بر تاروپود اين خانه براى هميشه گره خورد.
با پيروزى انقالب اســالمى و ايجاد سازمان بهزيستى به ابتكار دكتر فياض بخش اين 
موسسه تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار گرفت كه پس از شهادت فياض بخش اين 

مركز به نام وى ثبت شد.

  دست هايى كه دستگيرى مى كنند
باوجوداينكه دستان بسيارى از ساكنان اين خانه از نعمات و امكانات دنيوى كوتاه است، 
اما همت بلند بســيارى از مردان وزنان اين مرزوبوم دستگير دستان كوچك كودكان و 

مردان اين آسايشگاه بوده است.
آشپزخانه بزرگ و بهداشتى اين خانه دست پخت جمعى از خيران تهرانى است.

اين خانه آن قدر ظرفيت براى حضور فرشــته ها و همنشين شــدن با آن ها را دارد كه 
حتى جاذبه همسفر شدن با آن ها بسيارى از ساكنان آن سوى خليج هميشه فارس را 
به ســمت خود فراخوانده و موجب شده تا خيران كشور كويت مركز هيدروتراپى براى 

ساكنان اين خانه بنا كنند.

 معلوالنى كه توانمندى را معنا كردند 
آسايشگاه معلوالن شهيد فياض بخش مشهد خانه اى تنها براى آراميدن و آسودن نيست، 
بلكه ساكنانش با همان دستان ناتوان خود واژه توانمندى را به درستى معنا بخشيده اند، 

چنان كه چرخ هاى توليد را مى چرخانند و محصولى از جنس اراده صادر مى كنند.
صنايع كاغذى ســلولزى ازجمله واحدهاى توليدى اســت كه در سال 1378 در اين 
آسايشــگاه با پرداخت قسمتى از خريد ماشين آالت توسط خيرى به نام مليحه جاسم 
بوشــهرى ساكن كشور كويت تأمين شده و فرصت بودن را به معلوالن اين خانه ارزانى 

داشته است.
اين واحد توليدى بهداشــتى در بدو تأسيس، فعاليت خود را با توليد پوشك بچه براى 

تأمين نيازهاى بخش هاى مختلف آسايشگاه آغاز كرد.
ساكنان اين خانه حتى واژه هاى اقتصادى ازجمله اقتصاد مقاومتى را نيز به خوبى درك 
مى كنند و با دســتان كم توان خود توانسته اند دسته سيم برق خودرو توليد كرده و در 

چرخه صنعت خودروسازى سهمى براى خود دست وپا كنند.

  خانواده اى 500 نفره با هزينه هاى ميلياردى
مديرعامل آسايشگاه معلوالن فياض بخش مشهد در اين زمينه مى گويد: افزون بر 540 
معلول جسمى و حركتى از سن شيرخوار تا سالمند در اين مركز نگهدارى مى شوند كه 

هزينه نگهدارى آن ها ماهانه بيش از يك ميليارد تومان است.
يوسف كاميار در اين زمينه مى گويد: بخش عمده اى از هزينه هاى اين آسايشگاه توسط 
خيران تأمين مى شود و لذا يارى رساندن كمك هاى مردمى دست هيأت امنا را براى ارايه 

خدمات بيشتر باز مى كند.
وى با اشــاره به اينكه اين مجموعه داراى بخش هاى مختلفــى ازجمله اطفال، زنان، 
مردان، دانشــجويان و دانش آموزان است، ادامه مى دهد: درزمينهٴ تربيتى و تحصيلى و 
در راستاى اجتماعى شــدن معلوالن ثبت نام آن ها در مدارس عادى و برخى موارد در 
مدارس خصوصى انجام مى شود و تعدادى از معلوالن دانش آموخته توانسته اند در برخى 

از ادارات دولتى مشغول به فعاليت شوند و به بطن جامعه بازگردند.
كاميار با اشــاره به اينكه 65 محصل و دانشجو در اين آسايشگاه وجود دارد، بيان كرد: 
80 درصد نيازهاى اين مجموعه از طريق مشاركت هاى مردمى و مشاركت خيران تأمين 
مى شود، از اين رو، ناپايدارى اعتبار و در پاره اى از اوقات ريزش كمك هاى مردمى منجر 

به اخالل در برنامه ريزى براى ارايه خدمات به اين معلوالن مى شود.
وى يادآور شد: كمك هاى مردمى و برنامه ريزى براى خدمت به اين جامعه موجب شده 
اســت تا زمينه تحصيل، كار و ازدواج اين جامعه فراهم و كودكان سالمى از پيوند آنان 

وارد جامعه شود.
وى بابيــان اينكه همراهــى اين مركز تا مراحل گوناگونى ادامــه دارد، گفت: حتى به 
معلوالنى كه از اين مركز ترخيص شــده اند نيــز خدماتى از قبيل هزينه هاى ازدواج يا 

رهن منزل اعطا مى شود.
ديدار از آسايشگاه فياض بخش مشهد تنها يك جمله پايانى دارد و اينكه اگر مى خواهى 
نور چراغ اين خانه شوى و پرتوى محبت و انسانيت را بر دل اين كودكان بتابانى فرصت 

براى فرشته شدن و فرشته بودن با حضور همه ما فراهم است.

فرصتى براى عاشقى 
خانه فرشته ها در نوروز منتظر شماست 
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��م �وم
فرمانده سپاه امام رضا(ع) در تشريح اقدام هاى قرارگاه شهيد برونسى خبر داد

آغاز برنامه پنج ساله ساماندهى حاشيه شهر مشهد از سال 96 
مهناز خجسته نيا: فرمانده سپاه امام رضا(ع) 
رويكرد قرارگاه اجتماعى امنيتى شهيد برونسى 
در حاشيه شهر مشهد را مسأله محور اعالم كرد 
و گفت: اين قــرارگاه بنا به تأكيد مقام معظم 
رهبرى و براساس نيازهاى حاشيه شهر مشهد 

در همه حوزه ها شكل گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما سردار يعقوبعلى نظرى 
كه روز گذشته با انگيزه ارايه گزارش عملكرد 
اين قرارگاه در حاشــيه شــهر مشهد حضور 
پيدا كرده بود، علت اصلى ايجاد حاشيه شهر 
را ضعف عملكرد دستگاه هاى حكومتى اعالم 
كرد و افزود: آنچه جزو مأموريت هاى اصلى اين 
قرارگاه تعيين شده، بجا آوردن قضاى وظايف 

گذشته دستگاه هاى حكومتى است.
وى با بيان اينكه ما مديون مردم حاشيه نشين 
هســتيم، اظهار داشت: اين در حالى است كه 
متأســفانه مناطق حاشيه نشين شهر مشهد 
با عقب ماندگى هــاى فرهنگى و اجتماعى و 

محروميت دست و پنجه نرم مى كنند.
به گفته وى محدوده حاشــيه شهر مشهد از 
نظر جغرافيايى از كوى سيدى در شرق مشهد 
شروع مى شود و قســمت بيرونى كمربندى 

صدمترى را تا جاده قوچان در بر مى گيرد.

  رفع ناامنى دومين گام قرارگاه شهيد 
برونسى

سردار نظرى تسريع در توسعه رده هاى مختلف 
بسيج در مناطق حاشيه شهر را اولين گام براى 
شناسايى مشكالت برشمرد و گفت: خوشبختانه 
6 ناحيه فعال در اين مناطق به 12 ناحيه تبديل 
شــده كه 6 ناحيه آن صرفاً در مسايل حاشيه 
شهر فعال است.وى با بيان اينكه 24 حوزه نيز 
ويژه حاشيه شهر شكل گرفته است، افزود: طى 
دو سال گذشته، تعداد پايگاه هاى بسيج هم به 

254 پايگاه رسيده است.
فرمانده سپاه امام رضا(ع) رفع ناامنى در مناطق 
حاشيه شهر را دومين گام قرارگاه شهيد برونسى 
در راســتاى مأموريت رهبرى برشمرد و اظهار 
داشت: خوشبختانه امروز امنيت در اين مناطق 
با همكارى نيروى انتظامى، دســتگاه قضايى و 
نيروهاى بســيج و مردم بــه نقطه قابل قبولى 

رســيده اســت.وى از ايجاد 9 پايگاه موقت در 
آلوده ترين نقاط حاشيه شهر خبر داد و گفت: 
با فعال سازى ارتباطات مردمى نيز خوشبختانه 
توانستيم به بخش زيادى از علل ناامنى در اين 

مناطق دسترسى پيدا كنيم.

  دليل ايجاد باندهاى قاچاق و كلنى هاى 
اعتياد در حاشيه شهر

فرمانده ســپاه امام رضــا(ع) در 
ادامه علــت ايجاد باندهاى قاچاق 
موادمخــدر و كلنى هاى اعتياد در 
حاشــيه شــهر را هم خأل حضور 
دســتگاه هاى حكومتــى در اين 
مناطق اعالم كرد و گفت: اين خأل 
باعث شــده بود تا متخلفان مواد 

مخدر با خيال راحت به فعاليت در حاشيه شهر 
بپردازند.وى با بيان اينكه در گذشــته، حضور 
معتادان متجاهر در مناطق آلوده حاشيه شهر 
مانند كال اســماعيل آباد، كال دروى، بخشى 

از شهرك شــهيد رجايى باعث ايجاد ناامنى 
روانى و آزار و اذيت ســاكنين شده بود، افزود: 
به لطف خدا امروز ديگر شــاهد اين صحنه ها 
نيســتيم، هرچند كه اعتياد ريشه كن نشده، 
اما مظاهر آن ها از بين رفته است.به گفته وى 
در قرارگاه امنيتى شهيد برونسى ايجاد امنيت 
در رأس مأموريت ها قرار گرفته و بعد به دنبال 
داليل ناامنى خواهيم رفت چراكه 
كالبدشكافى اين مســأله نياز به 
زمان دارد.وى با اشاره به شناسايى 
باندهاى فساد و جرايم اجتماعى در 
مناطق حاشيه شهر مشهد گفت: 
امروز هيچ كدام از باندهاى اراذل 
و اوباشــى كه در گذشته اقدام به 
ايجاد رعب و وحشت و حتى تجاوز 

به عنف مى كردند، قدرت ندارند.

  اجراى 650 پروژه عمرانى در حاشيه شهر
ســردار نظرى در ادامه از اجــراى 650 پروژه 

عمرانى طى دو ســال گذشته در اين مناطق 
خبر داد و گفت: در قالب اين پروژه ها 91 هزار 
متر مربع ســاخت و ساز به ارزش 80 ميليارد 

تومان انجام شده است.
وى راه انــدازى 100 مهد قرآن براى كودكان 
سه تا 6 ساله حاشيه نشين را از ديگر اقدام هاى 
قرارگاه شهيد برونسى ذكر كرد و افزود: سال 

آينده، قطعاً اين تعداد افزايش خواهد يافت.
اين مقام مسؤول در خصوص برنامه هاى سال 
آينده قرارگاه شــهيد برونسى در حاشيه شهر 
مشهد هم گفت: ما در سال آينده نيز نياز محور 

و مسأله محور حركت خواهيم كرد.
به گفته وى برنامه اى پنج ساله هم براى همه 
عرصه هاى حاشيه شهر ديده شده كه از سال 

آينده آغاز خواهد شد.
وى در پايان نمره سپاه امام رضا(ع) در حاشيه 
شهر مشهد را قبولى رضايت خدا و مردم اعالم 
كرد و اظهار داشت: ما هرگز دنبال نمره اى غير 

از اين نيستيم.

آب و �وا
 پيش بينى جوى آرام براى خراسان رضوى

قدس: بر اساس تحليل مدل ها و نقشه هاى هواشناسى طى 
امروز جوى نســبتاً پايدار در اســتان حاكم خواهد بود و در 
روز جمعه وزش باد در سطح استان گاهى شديد پيش بينى 
مى شــود و در برخى ساعات افزايش ابر و احتمال بارش هاى 

رگبارى پراكنده نيز وجود دارد. 
ضمن اينكه طى اين مدت روند افزايش نسبى دما در سطح 

استان خواهيم داشت.
بر اين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
كمى تا قسمتى ابرى همراه با مه صبحگاهى گاهى وزش باد 

پيش بينى شده است.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 4 و 18 درجه خواهد رسيد.

��ر
 بالتكليفى طرح زوج و فرد تردد 

خودروها در فروردين 96 

فائــزه رحمانى: در حالى كه برخى منابــع از احتمال لغو 
طرح زوج و فرد تردد خودروها در هسته مركزى مشهد طى 
فروردين 96 خبر داده بودند، اما شــهردارى مشهد لغو اين 

طرح را منوط به ابالغ مصوبه شوراى همتا اعالم مى كند.
به گزارش خبرنگار ما رئيس پليس راهور خراســان رضوى 
پيشــتر در گفت وگو با خبرنگار ما اعــالم كرده بود با توجه 
به افزايش ورودى زائران و شهروندان در زمان تحويل سال و 
روز اول فروردين به حرم مطهر، طرح هاى ويژه پليس راهور 
در اين ايام اجرا خواهد شــد كه در ايــن روز تردد خودروها 
در خيابان هــاى منتهى به اطراف حرم مطهر رضوى محدود 
خواهد شــد كه اطالع رســانى در اين زمينه نيــز از طريق 

رسانه هاى استانى و رسانه ملى انجام مى شود.
وى با اعالم اين كه پس از مدت زمان ياد شده و پس از اتمام 
طرح، خودروها مجوز تردد خواهند داشت، خاطرنشان كرد: 
بــه احتمال زياد فقط طى ايــن دو روز طرح ترافيكى زوج و 
فرد اجرا خواهد شد تا شاهد گره ترافيكى در هسته مركزى 

شهر نباشيم.
خبرنگار ما روز گذشــته براى واكاوى آخرين وضعيت طرح 
تردد زوج و فرد خودروها در هســته مركزى مشهد به سراغ 
مديرعامل ســازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري مشهد 

مى رود.
امامى ميبدى با بيان اينكه طرح زوج و فرد خودروها براساس 
مصوبه شوراى همتا اجرا مى شود، گفت: لغو اين طرح نيز بايد 

مصوبه شوراى همتا را داشته باشد.
به گفته وى تاكنون كه هيچ خبــرى از لغو اين طرح اعالم 
نشــده، لذا به احتمال زياد طــرح زوج و فرد تردد خودروها 

در ايام نوروز 96 نيز ميزبان مسافران و مجاوران خواهد بود.
وى افزود: با توجه به افزايش حجم سفرهاي نوروزى و حضور 
انبوه زائران در مشــهد، اين طــرح در همان محدوده تعيين 
شــده در ايام نوروز 96 همه روزه از ساعت هفت صبح تا 20 

بعدازظهر اجرا خواهد شد.

 شناسايى و مديريت تعارض
 گام نخست حل بحران آب 

اسماء روانخواه/ پژوهشگر: بحران آب و مخاطرات ناشى از 
آن، بخش هاى زيادى از كشور را با خود درگير ساخته است؛ 
بحرانــى كه نه تنها به داليل طبيعــى كه به علت رفتارهاى 
انسانى و سوءمديريت هاى موجود تشديد شده است. از جمله 
پيامدهاى غير قابل انكار چنين بحرانــى، بروز و ايجاد انواع 
تنش هاى اقتصادى، اجتماعى و حتى سياســى است كه از 
آن جمله مى توان به گســترش بيكارى و فقر، خالى از سكنه 
شدن روستاها، رشد حاشيه نشينى در كنار كالنشهرها و انواع 

تعارض هاى سياسى و اجتماعى اشاره داشت. 
از همين رو و با تشديد پيامدهاى منفى ناشى از اين مسأله، 
بدنه آب و برنامه ريزان و سياستگذاران بخش آب و كشاورزى، 
بــر اهميت حضور مــردم و مصرف كننــدگان بخش آب و 
مشاركت بهره برداران در حفظ منابع آب تأكيد داشته اند. در 
ســال هاى اخير ايده هايى تحت عنوان«توانمندسازى جوامع 
محلى»، «تقويت مديريت مشــاركتى منابع آب» و «ايجاد 
تشكل هاى آب بران» به عنوان راه حل بحران آب مطرح شد 
كــه هر كدام از آن ها داراى نقــاط مثبت و منفى بودند و در 

نهايت آنچنانكه بايد اثرگذارى خود را نمايان نساختند.
از مهم ترين عوامل دســت نيافتن به اهــداف مورد نظر در 
خصوص تقويت مشــاركت بهره برداران در مديريت و حفظ 
منابع آبى ، مســلط بودن ديدگاه تقويت مشاركت «از باال به 
پايين» بوده است. در مباحث مربوط به توسعه، توانمندى و 
مشاركت، نگاه از باال به پايين نسبت به كنشگران و ذى نفعان 
راه به جايى نخواهد برد، بلكه اين فرايند بايد از پايين به باال 
صورت پذيرد. توانمندى و تمايل به مشــاركت اعطا كردنى 
نيست، بلكه جامعه محلى و بهره برداران پس از كسب آگاهى 

خود بايد براى تغيير تالش و اقدام كند. 
يكى از مناطق درگير بحران كمبود آب شهرســتان سرخس 
اســت. تا پيش از بهره بردارى از سد دوستى، حدود 25 هزار 
هكتار اراضى آبى دشــت سرخس توسط آب رودخانه تجن و 
چاه هاى عميق آبيارى مى شد و با وعده هايى كه هنگام ساخت 
سد دوستى به مردم اين شهرســتان داده مى شد، قرار بود با 
استفاده از آب سد تجن محدوده هايى همچون دشت گنبدلى، 
دشت چاله زرد، دقِّ چهلَتو نيز به زير كشت بيايد و در نهايت 
اراضى آبى اين شهرستان به 100هزار هكتار افزايش يايد، ولى 
پس از ســاخت و بهره بردارى از ســد تجن در سال 1384 و 
باوجود اســتفاده از 300 حلقه چاه كنونى دشت سرخس و 
انتقال بخش عمده اى از آب موجود سد دوستى براى مصارف 
خانگى به شهر مشهد، اهداف مورد نظر تحقق نيافت به طورى 
كه در شــرايط حاضر همان 25هزار هكتار اراضى آبى قبلى 
نيز با كمبود شــديد آب روبه رو شــده اند. با اين وجود طى 
دهه اخير بســيارى از روستاهاى دشت سرخس با شور شدن 
آب هاى زيرزمينى روبه رو شده اند به گونه اى كه براى مصارف 
خانگى مجبور به حمل و توزيع آب توسط تانكر در اين آبادى ها 
شده اند. در چنين شرايطى شاهد بروز و تقويت انواع تعارض ها 
بين بهره برداران، و متوليان آب و كشــاورزى و نيز رشــد بى 
اعتمادى در ميان گروه هاى مختلف بوده ايم. به طورى كه بهره 
برداران نسبت به تصميم گيرى متوليان آب مبنى بر كاهش 
برداشــت از منابع آب واكنش نشــان داده اند و صحت آمار و 
ارقام ارايه شــده در خصوص بحران آب را نادرست مى دانند. 
ميزان حقابه بهره برداران از سد دوستى، ميزان پروانه برداشت 
از منابع آب زيرزمينى، ناآگاهى بهره بردار از طرح هايى مانند 
نصب كنتورهاى هوشمند، ناآگاهى بهره بردار از نحوه افزايش 
بهره ورى آب، بى اعتمادى بهره برداران و كشاورزان نسبت به 
برنامه ريزان بخش آب و كشاورزى در شهرستان سرخس، از 
جمله مواردى است كه محل تعارضات اجتماعى و سياسى بوده 
است؛ تعارضاتى كه هم زاده بحران كمبود آب است و هم در 
صورت ادامه، اين بحران را تشديد خواهد كرد. حال بايد ديد 
براى برون رفت از اين مسأله چه بايد كرد؟ در اين خصوص به 
دو رويكرد مى توان اشاره داشت: آيا بسنده كردن به طرح هايى 
نظير «تقويت مديريت مشاركتى منابع آب»، با همان رويكرد 
از باال به پايين، مى توان به تعديل تعارضات و حل بحران هاى 
ناشــى از كمبود آب اميد داشت؟ يا بايد با افزايش آگاهى در 
ميان جامعه هدف، حل تعارض و مشاركت در مديريت منابع 

آب را به خواست عمومى جامعه تبديل كرد؟ 
آنچه باعث مى شود، شهرستان سرخس را با ساير نقاط استان 
و كشور متفاوت ببينيم، خواست عمومى جامعه بهره برداران 
و تأكيد بر رويكرد دوم اســت. در اين شهرستان، جامعه بهره 
برداران و كشاورزان، خود به اين نتيجه رسيده اند كه براى حل 
بحران هاى موجود و پيش رو بايد پاى ميز مذاكره نشست. بايد 
نقاط اختالف و تعارض با ســاير نهادها و سازمان هاى متولى 
را شــناخت. بايد براى حل آن ها تالش كرد تا در كنار هم در 
عرصه هاى تصميم گيرى و تصميم ســازى و اجرا مشاركت 

كنند و اعتماد كمرنگ شده را باز آفرينى كنند. 

فرمانده ســپاه امام رضــا(ع) در 
ادامه علــت ايجاد باندهاى قاچاق 
موادمخــدر و كلنى هاى اعتياد در 
حاشــيه شــهر را هم خأل حضور 
دســتگاه هاى حكومتــى در اين 
مناطق اعالم كرد و گفت: اين خأل 
باعث شــده بود تا متخلفان مواد 
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دالر

معاون دادستان عمومى و انقالب در گفت گو با قدس:

پرونده فرودگاه مشهد با سرعت در حال بررسى است

خبر

فاطمه معتمدى: معاون دادســتان عمومى 
و انقالب مشــهد دربــاره آخريــن خبرها 
از رســيدگى به پرونــده فرودگاه شــهيد
 هاشمى نژاد اظهار داشت: سه تا چهار پرونده 
در ايــن خصوص تشــكيل و كار در مرحله 

تحقيقات و رسيدگى قرار دارد.
قاضى ســيد جواد حســينى با اشــاره به 
پرونده هاى تشكيل شده در خصوص فرودگاه 

با موضوع توقيف مسافران توسط هواپيمايى 
ماهان، معراج و آتا افزود: پرونده اى نيز براى 
مديــر كل فرودگاه تشــكيل و وى احضار و 

سپس بازداشت شد.
وى با بيان اينكــه در حال حاضر مدير كل 
فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد با قرار تأمين 
آزاد است،اضافه كرد:پرونده مدير كل فرودگاه 
نهايى صادر مى شــود كه به نظر مى رســد در مرحله تحقيقات قرار دارد و ســپس قرار 

بشود ظرف يكى دو روز آينده اين پرونده به 
سرانجام برسد.

وى ادامــه داد: بــا توجــه به حساســيت 
پرونــده فرودگاه مشــهد تالش مى شــود 
ضمن لحاظ كيفيت،با ســرعت بيشترى به 
پرونده هاى تشكيل شــده در اين خصوص 
رســيدگى و حكــم و نظــر نهايــى اعالم

 شود.

قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: طبق پيش بينى ها 
ميزان ورود زائران و مســافران نوروزى به مشــهد حدود 

هشت درصد نسبت به سال قبل افزايش خواهد داشت.
عليرضا رشيديان روزگذشته در مراسم مانوراطالع رسانى 
خدمات به زائران در محل كمپ غدير مشــهد افزود: در 
نوروز 96 بيش از 10 ميليون و 700 هزار زائر به اســتان 
سفر كردند كه مقصد 7 ميليون و 700 هزار نفر آنان مشهد 

مقدس بود.

وى بيان كرد: امسال مشهد عالوه بر مناسبت هاى مختلف، 
پايتخت فرهنگى جهان اسالم نيز هست كه همين مهم 

نوروز را براى اين شهر متفاوت كرده است.
رشــيديان تأكيد كرد: در نوروز پيش رو بايد با تالشــى 
مضاعف ظرفيت هاى تاريخى و فرهنگى مشــهد به دنيا 
معرفى شود و دستگاه هاى فرهنگى و حوزه هاى فعال بايد 
اين موقعيت را قدر دانســته و براى معرفى ظرفيت هاى 

مشهد اقدام هاى مختلفى انجام دهند.

دبير ستاد هماهنگى خدمات سفر استان خراسان رضوى 
نيز در اين مراســم گفت: در ايام نوروز سال 1396 پيش 
بينى مى شــود بيش از 12/5 ميليون زائر به اين اســتان 
ســفر كنند. محمدحســين زارع صفت افزود: در موضوع 
خدمت رســانى به زائران 40 دستگاه درگير ارايه خدمت 
هستند. وى ادامه داد: با توجه به حضور ميليونى زائران در 
استان، دستگاه هاى اجرايى در بخش هاى مختلف از جمله 
اقامت، خدمات شهرى، امداد و نجات، بهداشت، درمان و 

خدمات فرهنگى آماده ارايه خدمت هستند.
وى افزود: براى نوروز ســال 1396، بيش از 114 ايستگاه 
اســتقبال از زائر در مبادى ورودى شهرهاى استان فعال 

شده است.

استاندار خراسان رضوى پيش بينى كرد

افزايش 8 درصدى حضور زائران نوروزى در مشهد
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