
جاده ها و قنات هاى «نايين، خور و بيابانك» 
در انتظار بهسازى

ريزگردهاى با نمك 
در راه است!

يك نماينده در گفت و گو با قدس مطرح كرد موج بحران در درياچه نمك قم

ناييــن، خور و  ميهن  نماينــده مردم 
بيابانك در مجلس گفت: مرمت و بهسازى 
جاده هاى روســتايى و شــهرى و اليروبى 
قنات هاى مناطق نايين، خور و بيابانك در 

استان اصفهان فراموش شده است...

قم  درياچه نمك در ناحيه شرقى قم و در 
حد فاصل ســه استان قم، سمنان و اصفهان 
قــرار گرفته و بزرگ تريــن درياچه فصلى و 
فراشور كشور با وسعت 200هزار هكتار است 

كه به گفته كارشناسان...
.......صفحه 2 .......صفحه 3

تسهيالت بالعوض به سيل زدگان ايالمى پرداخت نشده است
از سوى بسيج سازندگى صورت گرفت

پرداخت 11ميليارد 
تومان تسهيالت 

محروميت زدايى به 
742 كارآفرين سمنانى
.......صفحه 2

معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن استان ايالم:

.......صفحه 3

.......صفحه 4

مديركل مهندسى سواحل و بنادر كشور با 
تأكيد بر حفظ محيط زيست:

  مردم بايد از سازه هاى تاالب ها 
استفاده تفريحى كنند

 انزلى:  مديركل مهندسى سواحل و بنادر كشور 
بر ضــرورت جلوگيرى از تخريب ســواحل و 
برخورد با ســاخت و سازهاى غير مجاز در تاالب انزلى 
تأكيد كرد.  مديركل بنادر و دريانوردى گيالن و هيئت 
همراه در بازديد ميدانى از سازه و تاسيسات آبى واقع در 
تاالب انزلى و حريم حاشيه تاالب گفت: ساخت و ساز 
در دريا و رودخانه هاى قابل كشتيرانى به سازمان بنادر 
و كشــتيرانى واگذار شــده كه مجوزهاى ســاخت و 
بهــره بردارى و حق نظــارت بر بهره بــرداران از اين 
سازه هاست . اللهيار تصريح كرد: مردم حق دارند كه از 
سازه ها و تأسيســاتى استفاده كنند خصوصاً در موارد 
تفريحى كه نكات ايمنى و زيست محيطى در آن رعايت 
شده باشــد. بايد شاهد اين باشــيم كه افزون بر رفع 
مشــكالت موجــود و در درجه اول تأميــن امنيت و 
ســالمتى مردم و گردشــگران با عزمى راسخ از سوى 
دســتگاه هاى مرتبط با دريا و تاالب اقدام هاى ويژه اى 

انجام شود.

رئيس سازمان بهزيستى:
 مراكز مراقبت اوتيسم 

در سراسر كشور گسترش مى يابد
خرم آباد: رئيس ســازمان بهزيســتى كشور 
گفت: مراكز اوتيســم در ســال 96 گسترش 

مى يابد و 140 اورژانس افتتاح مى شود.
انوشيروان محسنى بندپى در جمع خبرنگاران بابيان 
اينكه يكى از سياســت هاى دولت بحث پيشگيرى و 
اولويــت برنامه ريزى ها شناســايى و مداخالت بهنگام 
اســت، اظهار داشت: يكى از مســائلى كه امروز با آن 
روبه رو هستيم، بحث اختالالت طيف اوتيسم است كه 
بنا بر اطالعات به دست آمده، نرم جهانى آن به گونه اى 
است كه به ازاى 100 كودكى كه متولد مى شود، يك 

نفر مبتال به اختالل طيف اوتيسم است.
وى افزود: بايد در ســن زير دو تا ســه سال شناسايى 
بهنگام داشته باشــيم. طيف اختالل اوتيسم كه رشد 
نكردن سلول هاى عصبى و مغزى است، تعريف  شده كه 
بنا به علم و پيشرفت فناورى تا سن هشت و 9 سالگى 

مى تواند، تكامل پيدا كند.
رئيس سازمان بهزيستى كشور عنوان كرد: اگر بتوانيم 
بيمار را زير ســه ســال شناســايى كنيم و مداخالت 
استاندارد، با كيفيت، علمى و كارشناسى باشد، به طور 
يقين آن شــدت بيمارى كه بعداً ممكن اســت وجود 

داشته باشد، كنترل و مهار مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: حدود 2800 نفر در حدود 70 
مركز مراقبت هاى روزانه اوتيسم تحت مراقبت، آموزش 
و ارتقاى رشــد تعاملى سلول هاى عصبى هستند و بنا 
داريم در ســال 96 گســترش مراكز اوتيسم را داشته 
باشــيم.وى گفت: در ســال 96، 140 اورژانس افتتاح 
مى شــود. در اســتان لرســتان چهار اورژانس مورد 

بهره بردارى قرار گرفت.

مديركل راه آهن جنوب:
  راه آهن ايران به شرق
مديترانه متصل مى شود

 اهواز: مديركل راه آهــن جنوب گفت: امكان 
افزايش حجم مبادالت تجارى و اقتصادى ميان 
دو كشور با افزايش تردد مسافر و كاال بيش از پيش فراهم 
خواهد شد.عبدالكريم درويش زاده در نشستى با هيئت 
ســرمايه گذارى استان بصره عراق در اهواز از توافق هاى 
اوليه براى اجراى پروژه ساخت خط راه آهن خرمشهر به 

بصره عراق خبر داد.
مديركل راه آهن جنوب گفت: با ســاخت خط راه آهن 
شــلمچه به بصره و تكميل آن، راه آهن ايران از طريق 
خرمشهر به عراق و كشــورهاى شرق مديترانه متصل 
مى شود و تحولى بزرگ در ترانزيت و تبادل كاال و مسافر 

شكل مى گيرد.
درويش زاده گفت: راه آهن ايران در ســال گذشــته با 
انجام مطالعات و شناسايى پيمانكاران مجرب نسبت به 
طراحى پل اقدام كرد وحتى اعتبار الزم نيز از سوى برنامه 
و بودجه ابالغ شــد، ولى به دليل همكارى نكردن طرف 
عراقى در انجام تعهدات خود در ســاخت خط به دليل 
مشكالت داخلى آن كشــور، كار از طرف ما نيز متوقف 
شد، ولى با توجه به مذاكرات انجام شده در اين جلسه و 
اعالم آمادگى براى ساخت خط آهن از طرف كشور عراق، 
ما نيز آمادگى داريم، ظرف مدت يك ماه پيمانكار ساخت 

پل را مشخص و عمليات اجرايى آن را شروع كنيم.
وى افزود: براى اجرايى شدن خط آهن شلمچه - بصره 
احداث پل 700 مترى متحرك مد نظر است كه بر اساس 
توافق هاى پيشــين، اجراى اين پل بر عهده دولت ايران 
است و ساخت خط ريلى از شلمچه تا بصره به طول 34 

كيلومتر توسط كشور عراق انجام خواهد شد. 

با رونمايى از سايت «بيتاك»
 تبليغ نامزدهاى انتخابات در فضاى 

مجازى به پست واگذار شد
يزد - خبرنگار قدس: روابط عمومى اداره كل پســت 
اســتان يزد اعالم كرد: تبليغات نامزدهاى انتخابات در 
فضاى مجازى با رونمايى از ســايت «بيتاك» قانونمند 
مى شــود. در اقدامى نوآورانه با همكارى وزارتخانه هاى 
ارتباطات و فناورى اطالعات و كشور، از سايت يكپارچه 
تبليغات نامزدهاى انتخابات رونمايى شــد و اجراى آن 
بر عهده پســت قرار گرفت.بر اساس اين گزارش، بستر 
يكپارچه تبليغات انتخابات كشور(بيتاك) ارتباط ميان 
مردم، حاكميت، نامزدهاى انتخاباتى و انتشار دهندگان 
محتواى تبليغاتى را تسهيل كرده و تبليغات در فضاى 
مجازى را ساماندهى مى كند.بيتاك در برگيرنده اطالعات 
نامزدهــاى انتخاباتى و صفحات شــخصى آن ها بوده و 
هموطنان براى اطالع از فهرست نامزدهاى انتخاباتى و 
صفحات شــخصى آنان مى توانند به اين سايت مراجعه 
كنند.همچنين انتشاردهندگان نيز مى توانند با مراجعه 
به ســامانه بيتاك و استفاده از راهنماى مربوطه از نحوه 
ثبت نام و فعاليت براى انتشار محتوى تبليغات نامزدهاى 
انتخاباتى در فضاى مجازى آگاهى يافته و اقدام هاى الزم 

براى اين فعاليت را انجام دهند.
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قدس گزارش مى دهد

توقف دوچرخه هاى 
عمومى در ايستگاه 

بى پـولى!
مشهد  حقوق كاركنان ايستگاه هاى دوچرخه سوارى مشهد 
تا ماه مبارك رمضان تسويه مى شود.اين را مدير عامل شركت 
سامانه دوچرخه عمومى مشهد در گفت وگو با قدس مى گويد و 
اعتراف مى كند كه قادر نبوده حقوق چند ماه گذشته نيروهاى 

.......صفحه3خود را پرداخت كند...

كالنشهر بندرعباس با وجود   بندرعباس 
زيبايى هاى طبيعى و منحصــر به فرد و 
حضور جمع زيادى از گردشگران و مسافران اما به 
دليل ازدياد متكديــان ايرانى و خارجى، چهره اى 
زشــت به خود گرفته و موجب شده تا بسيارى از 
مردم و مسئوالن در قبال اين آسيب اجتماعى به 

ستوه آيند.
آب و هواى هميشــه بهارى اين شــهر بندرى و 
برخــوردارى از مرز هاى دريايى موجب شــده تا 
بسيارى از متكديان خارجى اين شهر را براى كسب 
و كار انتخاب كنند و در تمامى فصول سال از اين 

فرصت براى سودجويى بيشتر بهره گيرند.
متكديان كه با ظاهــرى ترحم انگيز و لباس هاى 
ژوليده در گوشــه و كنار شهر پرسه مى زنند، اين 
روز ها مراكز تجارى و تفريحى را هدف قرار داده اند، 
از اين رو بسيارى از خانواده به دليل ظاهر مشوش 
اين افــراد امنيت خاطر و آرامش درونى شــان در 

مراكز تفريحى دچار اختالل مى شود.
ســاماندهى متكديان از جمله طرح هاى فوريتى 
شهردارى و مســئوالن شــهرى بوده كه به نظر 
مى رسد، همچون ساير طرح ها به دليل پاسكارى 
مســئوالن به زمين يكديگر و در نهايت به زمين 
مردم تاكنون توفيقى در حل اين مشكل به دست 

نيامده است.

 چرخه تكرارى
معاون سياســى امنيتى استاندار هرمزگان با بيان 
اينكه مسئوالن در اين راستا بى توجه نبوده و بارها 
به مقابله با متكديان برخاســته اند، بيان مى كند: 
طرح هــاى جمع آورى متكديان كــه تاكنون در 
بندرعباس به اجرا درآمــده، على رغم تالش هاى 
مداوم دســتگاه هاى درگير به يك چرخه تكرارى 
تبديل شده، از اين رو متكديان جمع آورى و پس 

از مدتى رها شده و به تكدى گرى ادامه مى دهند.
بهروز اكرمــى ادامه مى دهد: طرح ها و اقدام هاى 
ضربتى همان گونه كه از نام آن ها نمايان اســت 
براى يك مقطع كوتاه مدت طراحى مى شــوند 
و بايد براى رســيدن به نتيجه بلند مدت تغيير 

رويه داد.
وى بيان مى كنــد: طرح جمــع آورى متكديان 
از ســطح شــهر بندرعباس در طول سال توسط 
شهردارى بندرعباس و با همكارى نيروى انتظامى، 
بهزيستى و دانشگاه علوم پزشكى انجام مى گيرد و 
در ايام نوروز امسال نيز اين طرح با شدت بيشترى 
پيگيرى شــد، اما اين اقدام ها براى كوتاه مدت و 

همان مقطع تعطيالت نوروزى مناسب بود.
وى مى افزايــد: نتيجه و نقطه پايانى براى برخورد 
با متكديان در نظر گرفته نشــده است و بنابراين 
متكديان پس از مدتى رها شده و به تكدى گرى 

ادامه مى دهند.

 نيازمند فرهنگ سازى هستيم
اكرمى اعتقاد دارد براى حذف متكديان از ســطح 

شهر ابتدا نيازمند فرهنگ سازى هستيم.
وى يادآور مى شــود: شــرايط آب و هواى بهارى 
هرمزگان در فصل پاييز و زمستان عاملى است كه 
بر جذابيت اين استان نسبت به ساير مناطق كشور 
افزوده و به متكديان و معتادان اجازه مى دهد، شب 

و روز را در كنار خيابان ها سپرى كنند.
وى ادامه مى دهد: از طرفى مردم هرمزگان به دليل 
رفتارى كه دارند اين متكديان و افراد بى بضاعت را 

از كمك هاى خود محروم نمى كنند.
معاون سياسى امنيتى استاندار هرمزگان با تأييد 
افزايش آمار متكديان خارجى در خيابان هاى بندر 
عباس بيان مى كند: وجود حتى يك متكدى براى 
استان ناپسند است و متكديان پاكستانى از سطح 
خيابان ها جمع آورى و به كمپ ها منتقل و سپس 

كشورشان بازگردانده مى شوند.

  90درصد متكديان غيربومى اند
اكرمى با اشاره به اينكه 90 درصد متكديان فعال 
در بندرعباس غيربومى هســتند، يادآور مى شود: 
آمار باالى متكديان غيربومى در بندرعباس نشان 
مى دهد كه اين افراد بســتر اجتماعى، فرهنگى و 
اقتصادى مناسبى را در اين شهر براى تكدى گرى 
يافته اند و به نوعى مى توان بندرعباس را «بهشت 
متكديان» عنوان كرد.وى به پژوهش انجام شــده 
در اداره كل امور اجتماعى اســتاندارى در زمينه 
متكديان اشاره و تأكيد مى كند: گونه هاى مختلف 
متكديان در اين پژوهش مشخص شده كه با توجه 
به آن، نقطه پايان تكدى گــرى را در بندرعباس 
با واگذارى هر يك از اين گونه ها به دســتگاه هاى 
ذى ربط مشخص مى كنيم كه اين طرح به صورت 
آزمايشى در ماه هاى آينده به اجرا گذاشته مى شود.

 مشكل در مرزهاست
فرماندار بندرعباس نيز كه رياســت شوراى تامين 
شهرستان را برعهده دارد، ريشه اين مشكل را در 
مرز ها مى داند.احمد پويافــر بيان مى كند: حضور 
متكديان پاكستانى تا زمانى كه راحت از مرز وارد 

كشور مى شوند در بندرعباس ادامه خواهد داشت.
وى با اشاره به اينكه ريشه قسمتى از اين مشكل را در 
خاك همسايه بايد جست و جو كرد ادامه مى دهد: 
پاكســتان بايد بــا اعمال كنترل مناســب بر روى 
مرزهايش؛ مانع از ورود متكديان پاكستانى به ايران 
شود.  وى تأكيد مى كند: متكديان پاكستانى تنها از 
اين مرز آبى وارد كشــور نمى شوند و لذا استان هاى 
ديگر همچون سيستان و بلوچستان معبر ورود آن ها 
به كشور است و از آنجا كه استان هرمزگان در چهار 
فصل سال داراى آب و هواى مناسبى است و امكان 
كارتن خوابى براى متكديان فراهم اســت لذا هدف 

متكديان خارجى قرار گرفته است.

بندرعباس به «بهشت متكديان» شهرت دارد
واردات گداى خارجى از دروازه هاى هرمزگان

بوشهر - خبرنگار قدس  مديركل مسكن روستايى بنياد مسكن 
انقالب اسالمى گفت: براســاس طرح مقاوم سازى مسكن روستايى 
تاكنون يك ميليون و 575 هزار واحد مســكونى در روستاها مقاوم 
ســازى شده است. حميدرضا ســهرابى در بررسى از طرح هاى بنياد 
مسكن استان بوشهر با اشــاره به اينكه اين نهاد در همه عرصه هاى 
محروميت زدايى تالش مى كند از اجراى طرح مسكن ويژه خانواده هاى 
داراى دو معلول و بيشتر خبر داد و با بيان اينكه تاكنون 3600 خانواده 
روســتايى داراى دومعلول در كشور شناسايى شــده است، افزود: از 
2000 واحد مسكونى در دست ساخت در كشور تاكنون 1060 واحد 
مســكونى به خانواده هاى داراى دو معلول واگذار شــده است. وى با 

بيان اينكه تا سال آينده طرح مسكن ويژه دومعلوليتى به باال تكميل 
مى شود، تصريح كرد: براساس برنامه ريزى انجام شده، تالش مى شود 
تا سال آينده هيچ خانواده داراى دو معلول روستايى در كشور بدون 
مسكن و يا داراى مسكن نامطلوب نباشد. سهرابى با اشاره به اجراى 
اين طرح در اســتان بوشهر خاطرنشــان كرد: در استان بوشهر 92 
خانواده داراى دو معلول شناسايى شده كه عمليات ساخت خانه براى 
آن ها انجام شده است. افزون بر اين افراد 258 خانوار از ديگر متقاضيان 
نيز از تسهيالت وام مسكن روستايى استفاده مى كنند.مديركل مسكن 
روستايى بنياد مسكن انقالب اســالمى از اجراى طرح مقاوم سازى 
خانه هاى روستايى خبرداد و افزود با اجراى طرح مقاوم سازى مسكن 

روستايى از سال 84 تاكنون شمار واحدهاى مسكونى روستايى مقاوم 
از هفت به 40 درصد افزايش يافته است.سهرابى با بيان اينكه ساالنه 
200 هزار واحد مســكونى روستايى در كشور مقاوم سازى مى شود، 
گفت: براى مقاوم ســازى يك ميليون و750 هزار واحد مســكونى 
روستايى تاكنون انعقاد قرارداد يك ميليون و 575 هزار واحد مقاوم 
سازى شده اســت. وى با بيان اينكه در استان بوشهرحدود 75هزار 
واحد مسكن روستايى نياز به مقاوم ســازى دارد، افزود: از اين افزون 
29هزار واحد در قالب طرح ويژه بهســازى و 4000 واحد در جريان 
بازســازى واحدهاى آسيب ديده در ســوانح بازسازى شده اند كه در 

مجموع 34هزار واحد مسكونى مقاوم سازى شده است.
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مديرعامل شركت 
آب و فاضالب خبر داد

تنش آبى
 30 شهـر 

خراسان رضوى 
در تابستان 

مديرعامل شــركت آب و فاضالب خراسان  مشهد 
رضوى از پيش بينى تنش آبى براى 30 شــهر استان 
در تابستان پيش رو خبر داد. حسين اسماعيليان گفت: 
تابستان پارسال نيز 30 شــهر استان با كسرى حدود 
750 ليتر در ثانيه دچار تنش آبى بودند.وى بيان كرد: 
ميانگين بارش هاى ساالنه در كشور 250 ميلى متر و در 

خراسان رضوى 225 ميلى متر است.

مديركل مسكن روستايى بنياد مسكن انقالب اسالمى: 
1/5 ميليون واحد مسكونى روستايى مقاوم سازى شد



  توليد 28ميليون تن ماده معدنى 
در معادن يزد

يزد - خبرنگار قدس: رئيس خانه معدن استان يزد از توليد 
28ميليون تن ماده معدنى در معادن اســتان يزد طى سال 

گذشته خبر داد.
حسينعلى پورافضلى اظهار داشت: كرمان و يزد جزو مناطق 
مهم معدنى كشور هســتند و بيش از 65درصد محصوالت 

معدنى كشور در اين دو استان توليد مى شود.
وى افزود: در اســتان يزد 11هزار و 700 نفر در بخش معدن 
مشغول به كار هستند و معادن در توسعه اشتغال استان يزد 

نقش بسزايى ايفا مى كنند.
وى در مورد جلوگيرى از خام فروشــى معادن در راســتاى 
تحقق اقتصاد مقاومتى بيان كرد: در اين راستا بحث استقرار 
صنايع معدنى در حاشــيه خليج فارس مطرح شــده كه اين 
اقدامى شايسته است و سال ها پيش مى بايست چنين اقدامى 

صورت مى گرفت.

  داغ گوشي هاي همراه بر دل رانندگان 

اصفهان - خبرنگار قدس: رئيس پليــس راه فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان از اعمال قانون 46هزار و 924راننده 

متخلف به دليل استفاده از تلفن همراه خبر داد. 
ســرهنگ حســين پور قيصري خاطرنشــان كرد: تخلف 
اســتفاده از تلفن همراه در حين رانندگي به عنوان يكي 
از تخلفات حادثه ســاز از سوي پليس شــناخته شده و 
براساس قانون جرايم راهنمايي و رانندگي، جريمه آن در 
سرعت باالي 60 كيلومتر در كالنشهرها، مراكز استان ها، 
جاده هــاي بين شــهري، مناطق آزاد تجــاري و صنعتي 
100 هزار تومان، ساير شــهرها 80هزار تومان، روستاها 

و راه هاي روستايي 40 هزار تومان است. 
وي افزود: همچنين ارتكاب تخلف اســتفاده از تلفن همراه 
حين رانندگي در ســرعت باالي 60 كيلومتربراي رانندگان 
خودروهاي شخصي سه نمره منفي و براي رانندگان وسايل 

نقليه عمومي و سنگين پنج نمره منفي به دنبال دارد. 
وى گفت: فردي كه در حال صحبت كردن يا ارسال پيامك از 
طريق تلفن همراه است، نمي تواند، همه حواس خود را به راه 
معطوف كند و به همين جهت كنترل خودرو از دستش خارج 

و سبب بروز خسارت جبران ناپذير مي شود.
رئيس پليس راه اصفهــان 44 درصد وقوع تصادفات فوتي و 
جرحي را در سال گذشته در سطح جاده هاي استان ناشي از 

بى توجهى رانندگان به جلو عنوان كرد.

  احتمال خسارت كنه تارتن و كرم 
ميوه درخرما به نخيالت استان بوشهر

بوشهر - خبرنگار قدس: مديرحفظ نباتات سازمان جهاد 
كشــاورزى استان بوشــهرگفت: با توجه به آغاز فصل گرما، 
كاهش رطوبت نســبى هــوا و وجــود ريزگردهاى محلى و 
وارداتى، شــرايط الزم براى فعاليت، افزايش نسل و خسارت 

كنه تارتن نخيالت در اين استان فراهم است.
احمد ســبحانى افزود: خســارت كرم ميوه خوار خرما به 
طور معمول كم اســت و باغداران آن را به عنوان شيوه اى 
طبيعــى براى كاهــش بارخرما تلقى كــرده و از مبارزه 
شــيميايى پرهيــز مى كنند. بنا برايــن چنانچه جمعيت 
آفت از آســتانه خســارت اقتصادى پايين تر باشد، مبارزه 

شيميايى توصيه نمى شود.

  كشف يك تن چوب جنگلى در «كيار» 
 شــهركرد: فرمانده انتظامى شهرستان كيار از 
توقيف سه دستگاه خودرو سوارى و كشف يك تن 
و400 كيلــو چوب قاچاق درخت جنگلــى بلوط در اين 

شهرستان خبر داد.
ســرهنگ على رازانى گفت: در پى وصــول خبرى به مركز 
فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر حمل مقادير زيادى چوب 
قاچاق درخت جنگلى بلوط از محور مواصالتى اين شهرستان 
به ســمت اصفهان، موضوع در دستور كار مأموران انتظامى 

بخش «ناغان» قرار گرفت.

  كاهش 5 درصدى نزاع در مازندران

سارى - خبرنگار قدس: مديركل پزشكي قانوني مازندران 
از كاهش پنج درصدى آمار نزاع و درگيرى در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل پزشــكى قانونى مازندران، 
دكتر على عباسى افزود: در سال گذشته 21هزار و 328 نفر 
به دنبال وقوع نزاع به مراكز پزشكى قانونى مازندران مراجعه 
كردند كه اين رقم در مقايســه با مدت مشابه سال قبل پنج 

درصد كاهش داشته است.
وى با اشاره به اينكه بيشترين نزاع به ترتيب در شهرهاي 
ســاري و مياندرود، بابل و آمل اتفاق افتاد، يادآور شــد: 
كمترين موارد نزاع به ترتيب در شــهرهاي فريدونكنار و 

سوادكوه رخ داده است.
وى يكــي از داليل باال بودن آمار نزاع را پايين بودن ســطح 
تحمل افراد در جامعه دانســت و گفــت: مي توان با آموزش 
مهارت هاي زندگي بويژه در سنين پايين، ميزان تحمل افراد 
را در شــرايط استرس باال برد تا به جاي درگيري فيزيكي، با 

بحث، گفت وگو و تفاهم، مشكالت را حل و فصل كنند.

يك نماينده در گفت و گو با قدس مطرح كرد

جاده ها و قنات هاى «نايين، خور و بيابانك» در انتظار بهسازى
��ر

ميهن- عليرضــا لعل اكبرى  نماينده 
مــردم نايين، خــور و بيابانــك در مجلس 
گفت: مرمت و بهسازى جاده هاى روستايى 
و شهرى و اليروبى قنات هاى مناطق نايين، 
خور و بيابانك در اســتان اصفهان فراموش 

شده است.
عباسعلى پوربافرانى در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار داشــت: در منطقه حــدود 240 تا 
250 روســتا به صورت پراكنده وجود دارد و 
محورهاى روستايى زيادى اين روستاها را به 

يكديگر و شهرهاى اطراف متصل مى كند.
وى تصريح كــرد: در حال حاضر جاده هاى 
روســتايى با مشكالت زيادى روبه روست و 

به مرمت و بهسازى نياز دارد.
وى به وعده هاى مسئوالن مبنى بر تأمين قير 
رايگان براى جاده هاى روســتايى اشاره كرد و 
گفت: اين موضوع در دستور كار قرار دارد، اما 
به بهانه هاى گوناگون هنوز عملى نشده است.

پوربافرانــى به مشــكالت جاده هــاى اصلى 
منطقه اشاره كرد و گفت: محورهاى اصلى و 
مواصالتى كشور كه شمال را به جنوب و شرق 
را به غرب متصل مى كند در اين منطقه وجود 

دارد كه نيازمند توسعه و مرمت است.

  ضرورت بهسازى مسيرهاى پرحادثه
عضو كميســيون بهداشت و درمان مجلس 
خاطرنشان كرد: راه اصلى اصفهان به نايين 
باتوجه به ميزان تردد اين مســير ضرورى 

است كه مرمت و 6بانده شود.
وى به جاده نايين تا انارك اشاره كرد و گفت: 
بخشى از مسير، خطرناك و پر حادثه است و 

الزم است در اولويت بهسازى قرار گيرد.
پوربافرانى افزود: بخشــى از مسير انارك تا 
خور به صورت دو بانده است، اما ادامه مسير 

نياز به توسعه دارد.
 وى اظهار داشت: در محور سه راهى جندق 
تا خــود جندق نيز بايد مســيرى دو بانده 

ساخته شود.
وى افزود: در محور هفت طومار به روستاهاى 
جنوبى مثل ابراهيم آبــاد و ديگر محورهاى 
منطقه پيگيرى هاى متعــددى براى بهبود، 
توسعه و مرمت انجام شده، اما در اين خصوص 

هيچ اقدامى صورت نگرفته است.
نماينــده مــردم ناييــن، خــور و بيابانك 
در مجلــس يادآور شــد: عمليات ســاخت 
مســيرهاى چهاربانده مواصالتى و ترانزيت 
جاده طريق الرضا از نايين تا انارك و روكش 
جاده نايين به اصفهان و اردســتان در حال 

انجام است.

  خسارت كشاورزان جبران نشده
پوربافرانى در ادامه به مشكالت و كمبودهاى 
بخــش كشــاورزى منطقه ناييــن، خور و 
بيابانك اشــاره كرد و گفــت: وعده هايى از 
سوى مسئوالن براى جبران خسارت وارد به 
محصوالت كشاورزى داده شده، اما تاكنون 

محقق نشده است.
وى اليروبى نشدن قنات هاى منطقه را يكى 
ديگر از مشكالت كشــاورزان عنوان كرد و 
افزود: اعتبارات اندكى براى اليروبى قنات ها 

اختصاص يافتــه، اما هنوز ايــن اعتبارات 
دريافت نشده است.

  نسخه هايى كه شفا بخش نيست
پوربافرانى اظهار داشــت: اجراى طرح هاى 
آبيــارى تحت فشــار در برخــى از مناطق 
ناييــن، خور و بيابانك ممكن اســت امكان 
پذير نباشد. بنابراين ضرورت دارد، اعتبارات 
بيشــترى به قنات ها داده شود تا كشاورزان 

از آب قنات ها بهره بيشترى ببرند.
وى خاطرنشــان كرد: مســئوالن در برخى 
مــوارد تصميم هاى كلى براى كشــاورزى 
كشــور مى گيرند كه اين نسخه براى همه 

كشاورزان شفابخش نيست.
نماينده مــردم نايين، خــور و بيابانك در 
مجلس تصريح كرد: هر منطقه خصوصيات 
كشــاورزى خاصــى دارد و متأســفانه در 
برخى موارد ايــن نكته مورد غفلت تصميم 

گيرندگان واقع مى شود!
وى اظهار داشت: در منطقه بين 500 تا 600 
رشته قنات وجود دارد كه در سال هاى گذشته 
با كم آبى و خشكسالى روبه رو شدند و در حال 

حاضر بهسازى و اليروبى آن ها ضرورى است.
وى در خصوص آب مصرفى و آشــاميدنى 
نايين گفــت: بخش مركزى شهرســتان و 
بيشترى  با مشــكالت  اطراف  روســتاهاى 

نسبت به ساير نقاط روبه روست.
عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس 
تصريح كرد: در شهرستان خور و بيابانك براى 
تأمين آب آشاميدنى سالم بايد يك عزم جدى 
صــورت بگيرد و اختصاص اعتبــارات الزم از 

سوى مسئوالن انتظار مى رود.

  تعطيلى واحدها و كارگاه هاى كوچك
نماينده مــردم نايين، خــور و بيابانك در 
مجلس اظهار داشــت: اين حوزه يك سوم 
اســتان اصفهان را در بر گرفتــه و معادن 
زيادى در ايــن منطقه وجود دارد كه توجه 
ويژه مســئوالن براى ايجاد اشــتغال و رفع 

بيكارى را مى طلبد.
وى توزيع شــغل در ايــن منطقه را يكى از 
ضروريات عنوان كرد و گفت: وجود قوانين و 
دستورالعمل هاى دست و پاگير سبب شده 
كه فرصت شــغلى يكسانى براى متقاضيان 

كار فراهم نشود.
وى مساعدت مســئوالن را براى رفع موانع 
اشــتغال در نايين، خور و بيابانك خواستار 

شــد و افزود: انتظــار مى رود بــا حمايت 
مســئوالن از بخش هــاى صنعتى و معدنى 

شاهد كاهش آمار بيكاران باشيم.
پوربافرانــى به فعاليت واحدهــاى بزرگ در 
منطقه اشــاره كرد و گفت: واحدهاى بزرگ 
به دليل حمايت هاى ويژه فعال هســتند، اما 
واحدهاى توليدى و كارگاه هاى كوچك منطقه 
با مشــكالت زيادى ازجمله ركــود و افزايش 
هزينه ها و ماليات روبه رو هســتند كه همين 

امر آن ها را به تعطيلى كشانده است.

  كادرپزشكى و پيراپزشكى نداريم
وى به كمبودها و مشكالت بخش بهداشت 
و درمان حوزه انتخابيه خود اشــاره كرد و 
گفت: مشكل عمده، تأمين نيروى انسانى و 

كادر پزشكى و پيراپزشكى است.
عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس 
يادآور شد: در خور و بيابانك در آينده نزديك 
بيمارســتان 32 تختخوابى افتتاح مى شود و 
تقريباً آماده است، اما در خصوص تأمين كادر 

درمانى با مشكل روبه رو هستيم.
 وى اظهــار داشــت: بيمارســتان نايين به 
بهســازى كامل نياز دارد و انتظار مى رود، 

مسئوالن در اين خصوص مساعدت كنند.
پوربافرانى تصريح كرد: تجهيزات بهداشتى 
و درمانى در منطقه فراهم اســت، اما تأمين 
نيروهاى متخصص و پرســنل اين مراكز با 

مشكل روبه روست.

   پاسكارى مسئوالن
گفتنى اســت طى تماس هاى مكرر و چند 
ســاعته خبرنگار ما براى برقــرارى ارتباط 
تلفنى با مدير ساخت و توسعه راه هاى استان 
اصفهان و مدير جهاد كشــاورزى شهرستان 

نايين نتيجه اى حاصل نشد.

براى نخستين بار اجرا شد
  طرح مردمى حمايت و حفاظت 

از تكثيرطبيعى ماهيان در مازندران

مازندران  شــيالت  مديركل  - خبرنگار قدس:  نوشهر 
گفت: براى نخســتين بار طرح مردمى حمايت و حفاظت 
از تكثيرطبيعى ماهيان در رودخانه «خيرود كنار» نوشــهر 

اجرا شد. 
به گزارش روابط عمومى شــيالت مازندران، رســتمى با 
اعالم اينكه رودخانه ها مأمــن و پناهگاه اصلى زاد و ولد 
ماهيان رودكوچ هستند، وجود 22 رودخانه مهم شيالتى 
دراســتان را ازجمله ظرفيت هاى شيالتى دانست و افزود: 
حفظ و حراســت ازاين رودخانه ها بــه منظور مهاجرت و 
تخم ريزى ماهيان مولد نقش مؤثرى دربازســازى ذخاير 

آبزيان دارد. 
وى با اشــاره به اينكه متأسفانه بســيارى از رودخانه هاى 
اســتان به داليل مختلف شــكل طبيعى پناهگاه ماهيان 
مولد دريا را ندارند از ابتكار تشكل هاى مردم نهاد حاشيه 
رودخانه خيرودكنار شهرســتان نوشــهر قدردانى كرد و 
يادآور شــد: درراستاى تحقق اهداف تعيين شده در بحث 
حفاظت، بازســازى و بهســازى ذخاير دريايــى ازطريق 
تكثير طبيعى، براى نخســتين بار ايــن طرح در «خيرود 
كنار» شهرستان نوشــهر اجرا شد كه با اجراى اين طرح، 
اميدواريم، شــاهد مشاركت بيشتر مردم و جامعه صيادى 

دراين حركت مهم باشيم.

مديركل صنعت استان:
  برندسازى تجارى ايالم 

به فرهنگ صنعتى نيازمند است
ايالم- خبرنگارقدس: مديركل صنعت، معدن و تجارت 
اســتان ايالم گفت: برندسازى تجارى در ايالم به فرهنگ 

صنعتى نيازمند است.
 نصيرى با بيان اينكه صنعت در اســتان ايالم از 25 سال 
گذشــته شــكل گرفته است، اظهارداشــت: از اين لحاظ 
استان ايالم در مقابل ديگر استان ها كه بيش از 100 سال 
صنعت در آن ها رونق گرفته، پيشينه كمترى داشته و در 

بسيارى از موارد عقب افتاده است.
مديركل صنعت، معدن و تجارت اســتان ايالم به ارتباط 
تنگاتنگ فضاى كســب و كار و صنعت با دانشــگاه اشاره 
كرد و بيان داشت: واحدهاى صنعتى براى به روز شدن و 
بالندگى بايد با دانشگاه ها و مراكز علمى ارتباط تنگاتنگى 

داشته باشند.

     سيزدهمين نمايشگاه بين المللى
 سنگ اصفهان ميزبان 33 شركت خارجى

اصفهــان - خبرنگار قدس: ســيزدهمين نمايشــگاه 
بين المللى ســنگ، معادن و صنايع وابسته در تاريخ 25 تا 

28 ارديبهشت ماه در اصفهان برگزار خواهد شد. 
مديرعامل شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان اصفهان 
گفت: در ايــن دوره در كنار مشــاركت كنندگان مطرح 
داخلى، حضور مشــاركت كنندگانى از كشــورهاى چين، 

ايتاليا، پرتغال و اسپانيا را شاهد خواهيم بود.
رسول محققيان افزود: كشور چين با 21 شركت در 260 
متر فضاى نمايشگاهى و در قالب پاويون اين كشور حضور 
خواهد يافت. پاويون كشور ايتاليا نيز شامل 10 شركت و 
120 مترمربع فضاى نمايشــگاهى خواهد بود. كشورهاى 
اســپانيا و پرتغال نيز هر كدام با يك شركت در نمايشگاه 

اصفهان حضور دارند.
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قدس: كاالهاى چينى كار و بار ســبدبافى طرقبه را در هم 
پيچيد

نيش و نوش: بجاش براى مردمان كشــور دوســت و برادر 
«چين» كارآفرينى شده!

قدس: پس لرزه ها تا شش ماه آينده ميهمان خراسانى هاست
نيش و نوش: بجاى اين كه ماندگارى زائر و مســافرمون بره 

باال، ماندگارى پس لرزه هامون باال رفته!
قدس: مشهد ميزبان نمايشگاه گل و گياه

نيش و نوش: بازديدكنندگان مى تونن در كنار خريد سمبوسه 
و آش رشته و چيپس و پفك، گل و گياه هم تماشا كنن!

قدس: افزايش 4 دهم درصدى نرخ تورم در نقاط شــهرى 
خراسان رضوى

نيش و نوش: آدم مى مونه ُدم دولتى ها در مناظرات رو قبول 
كنه يا قسم جرايد رو!

قدس: تصميم هاى مهم پديده بدون حضور خبرنگاران
نيش و نوش: چون اگه خبرنگارا اين تصميما رو افشا كنن، 

بيمارستاناى مشهد پر از سهامداراى سكته اى ميشه!
قدس: 17، نمره «سرويها» به عملكرد چهار ساله شوراى شهر 

مشهد
نيش و نوش: هيچ بقالى نميگه ماست من ترشه؛ بايد ببينى 

مردم چه نمره اى ميدن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

خبر

راه دانا، سمنان مسئول بسيج سازندگى سپاه استان سمنان 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به اينكه سال گذشته بودجه 16 
ميليارد تومانى براى طرح هاى اقتصاد مقاومتى و صنايع تبديلى 
اختصاص داده شــد، گفت: تسهيالتى افزون بر 11 ميليارد و 

300 ميليون تومان به 742 نفر پرداخت شده است.
ســرهنگ جبار دوســت محمديان افزود: طرح هاى اقتصاد 
مقاومتى استان در عرصه هاى آبزيان، قارچ خوراكى، پرورش 
ماكيان، اصالح باغات، توليد گياهــان دارويى، پرورش زنبور 
عسل، پرورش مرغ بومى، ساخت گلخانه و صنايع دستى است.

  ايجاد 8 قطب صنايع تبديلى در سطح استان سمنان
وى با بيان اينكه هشت قطب صنايع تبديلى در استان ايجاد 
شد، اظهار كرد: هر شهرستان در يك عرصه در حوزه صنايع 

تبديلى فعاليت مى كند.
دوســت محمديان تصريح كرد: صنايع تبديلى محصوالت 
انار، برگه زردآلو، زيتون، پودر پسته، فلفل، گياهان دارويى، 
لبنيات، اسباب بازى به ترتيب در شهرستان هاى سمنان، 
شــاهرود، گرمســار، دامغان، ميامى، آرادان، مهديشــهر، 

سرخه ايجاد شده است.

  27 هزار و 676 نفر به اردوى جهادى اعزام شدند
وى با بيان اينكه 27 هزار و 676 نفر ســال گذشته در اردوى 
جهادى شــركت كردند، گفت: افراد اعزام شده در بخش هاى 
عمرانى، روشنايى، زمين كشاورزى، اليروبى جويبار، حفركانال، 
سنگ كارى و سيمان كارى، تعمير خانه بهداشت، مساجد و 
ساخت سرويس بهداشتى به عمران و آبادانى مناطق محروم 

كمك كردند.
مسئول بسيج سازندگى سپاه استان سمنان در ادامه افزود: 20 
هــزار نفر در قالب اردوى جهادى يك روزه به مناطق محروم 

اعزام شدند كه بيشترين اعزام ها در سال 95 بوده است.
وى با اشاره به اجرايى شدن طرح هاى آبرسانى در سطح استان 
گفت: 9 طرح در خارتوران، يك طرح در بقعه امامزاده عبداهللا 
روســتاى ايج، يك طرح در روستاى رامه باال و پايين اجرايى 
شــده است. وى با اشاره به اعزام 112 تيم پزشكى به مناطق 
محروم در ســال 95 بيان كرد: بيش از 760 پرســنل كادر 

درمانى و پزشك به مردم محروم خدمات ارائه دادند.
مسئول بسيج سازندگى سپاه استان سمنان با بيان اينكه دو 
بيمارســتان تك تخصصى در شهرستان ميامى و سمنان راه 
اندازى شد، اظهار كرد: در بخش معاينه چشم پزشكى، پزشك 
عمومى، جراحى دندان، راديولوژى، زنان و زايمان، دندانپزشكى 

به روستاييان خدمات ارائه شد.

  55 پروژه محروميت زدايى در 3 روستاى استان 
سمنان اجرايى مى شود

دوســت محمديان با اشــاره به اينكه 128 دهستان در كل 
كشور براى ســال جارى براى محروميت زدايى هدفگذارى 
شده اند، بيان كرد: سه روستاى استان سمنان نيز در اين طرح 

هدفگذارى شده اند.
وى از اجرايى شــدن 55 پروژه محروميت زدايى در اســتان 
ســمنان در ســال جارى خبرداد و گفت: ايــن پروژه ها در 
روســتاهاى محروم اســتان اعم از خارتوران شاهرود، فرومد 

ميامى و قهاب رستاق دامغان اجرا مى شود.

او همچنين تصريح كرد:19 پروژه در خارتوران، 17 پروژه در 
فرومد و 19 پروژه در قهاب رســتاق از سوى منابع طبيعى، 
دامپزشكى، آب و فاضالب، جهادكشاورزى اجرايى خواهد شد.
وى با بيان اينكه براى اجرايى شدن اين پروژه ها 12 ميليارد 
تومان اعتبار مورد نياز است، اظهار كرد: براى اجرايى شدن اين 
طرح ها 6 ميليارد تومان از سوى سپاه و 6 ميليارد تومان ديگر 

نيز از سوى دستگاه هاى اجرايى پرداخت خواهد شد.

  28 هزار نفر به اردوهاى جهادى اعزام مى شوند
دوســت محمديان با بيان اينكه در سال جارى 28 هزار نفر 
به اردوهاى جهادى اعزام مى شــوند، گفت: افراد متقاضى در 
قالب اردوهاى جهادى يك تا 12 روزه در ســطح استان اعزام 

خواهند شد.
وى با اشــاره به اينكه 115 تيم پزشــكى نيز در سال 96 به 
مناطق محروم مى روند، بيان كرد: دو مورد برپايى بيمارستان 
تك تخصصى نيز براى روســتاهاى محروم استان سمنان در 

سال جارى در نظر گرفته شده است.

از سوى بسيج سازندگى صورت گرفت
پرداخت 11ميليارد تومان تسهيالت محروميت زدايى به 742 كارآفرين سمنانى



قم  درياچه نمك در ناحيه شــرقى 
قم و در حد فاصل ســه اســتان قم، 
ســمنان و اصفهان قرار گرفتــه و بزرگ ترين 
درياچه فصلى و فراشــور كشــور با وســعت 
200هزار هكتار است كه به گفته كارشناسان، 
خشكيدگى نفس ساكنان هشت استان را به 

خود گره خواهد زد. 
اين درياچه كه در دهه هاى گذشته از طريق 
رودخانه هاى كرج، جاجرود، شــور، قمرود و 
قره چاى كامال پرآب بوده اســت، اكنون با 
قطع حقابه ها، خشكسالى مستمر و برداشت 
بــى رويه از منابع آب زيرزمينى كه ســبب 
پيشــروى آب هاى فراشــور در ســفره هاى 
زيرزمينى به سمت دشت ها و نابودى پوشش 
گياهى و اكوسيستم منطقه شده به يكى از 
كانون هاى فعــال القاى ريزگردها در منطقه 

تبديل شده است.
حال، خشــك شــدن درياچه نمك موجب 
گســترش كانون ريزگردهاى نمكى و بادهاى 
ســطح زمين موجب بروز ريزگردهاى نمكى 
شده كه مشكل هاى فراوان زيست محيطى را 

به همراه خواهد داشت.

 8 استان درگير
مديركل محيط زيســت قم بــا بيان اينكه 
خشــك شــدن درياچه قم و پيامدهاى آن 
تنها گريبان اســتان قــم را نخواهد گرفت، 
بيان مى كند: حــوزه آبخيز آب اين درياچه 
افزون بــر قم؛ اســتان هاى البــرز، تهران، 
سمنان، اصفهان، مركزى و همدان را نيز در 
بر مى گيرد، از اين رو بيشترين تأثير و كنش 
پذيرى ناشى از اين معضل زيست محيطى 
در اســتان همجوار قم اين اســتان را نيز با 

مشكل جدى روبه رو مى كند.
ســيد رحمان دانيالى با اشاره به اين موضوع 
كه تاكنون هشــدارهاى بسيارى در اين راستا 
به مسئوالن داده شده و حتى همايشى در ماه 
گذشته با همين موضوع در اين استان برگزار 
شــد، ادامه مى دهد: در حال حاضر 25درصد 
جمعيت كشــور در حــوزه درياچه نمك قم 
سكونت دارند و لذا سالمت اين جمعيت بايد 
بيش از گذشــته در اولويت كار مسئوالن قرار 

گيرد.
وى بــا بيان اينكه به هميــن دليل روزهاى 
غبارآلود اين استان نسبت به گذشته 50برابر 
شده است، ادامه مى دهد: در حالى كه شمار 
روزهايى كه غلظت گرد و غبار به بيشــترين 
حد خود مى رسيده و در سال 65 تنها دو روز 
از ســال بوده، اين شمار پس از گذشت 30 
سال در ســال 95 به 105روز افزايش پيدا 

كرده است.

 نمك بر زخم درياچه قم
وى يكى از داليل و عوامل منجر به خشكيدگى 
اين درياچه را ســاخت بيش از 60 سد بر روى 
منابع ورودى به درياچه نمك قم مى داند و يادآور 
مى شود: فارغ از بحث بهره بردارى هاى بى رويه، 
كاهش بارندگى و گرمايش زمين نيز در تشديد 

اين معضل نقش مهمى داشته است.
دانيالى ابراز مى كند: به علت بهره بردارى هاى بى 
رويه نه تنها منابع آب شيرين به درياچه نمك قم 
وارد نشده، بلكه پس زده شدن آب هاى فراشور، 
اراضى كشاورزى استان را تحت الشعاع قرار داده 

است.
وى راه نجــات از اين بحران را توجه و تخصيص 
حقابه درياچه مى داند و بيان مى كند: طبق قانون 
10درصد منابع آبى بايد به حوزه تخصيص منابع 

آبى وارد شود.

دانيالى مى افزايد: در صورت تأمين نشدن كسرى 
آب حوزه درياچه نمك قم فاجعه زيست محيطى 
ناشى از خشك شدن اين درياچه بمراتب فجيع تر 

از خشك شدن درياچه اروميه خواهد بود.

  105هزار هكتار كانون ريزگرد
مديركل منابع طبيعى و آبخيز دارى قم  نيز با 
اشــاره به اين موضوع كه بيابان هاى اين استان 
در حال پيشروى است، بيان مى كند: 105هزار 
هكتار از زمين هاى بيابانى اين استان، كانون هاى 
توليد ريزگرد اســت كه 48هــزار هكتار آن در 
محدوده دشت مسيله قرار دارد و با توجه به نوع 
اكوسيستم دشت مســيله قم در صورت فراهم 
شدن حداقل شرايط الزم اين امكان وجود دارد 
كه اين منطقه از پوشش گياهى بهره مند شود.
سيد محمد تقى سجادى يادآور مى شود: افزون 
بر 400هزار هكتار از اراضى دولتى استان در حال 
تبديل شــدن به بيابان است و تخصيص اعتبار 
براى حل اين مشــكل را از تــوان دولت خارج 
مى داند و بيان مى كنــد: براى اجراى هر هكتار 
از طرح هاى بيابان زدايى پيش بينى شــده در 
استان، رقمى افزون بر 80 ميليون ريال مورد نياز 

است كه از توان دولت خارج است.

 بحران ملى
نماينده مردم قم در مجلس شوراى اسالمى نيز 
با اشاره  به اينكه تاكنون مجلس شوراى اسالمى 
تعامل خوبى با دولت داشــته است، بيان كرد: 
بحران درياچه نمك بحران ملى اســت و بايد با 

طرح هاى ملى براى آن چاره انديشى كنيم و براى 
اين زمينه در صندوق توســعه ملى اليحه هاى 
الزم را به تصويب رســانده ايم.احمد اميرآبادى 
فراهانى بابيان اينكه درياچه نمك براى نزديك 
به 30ميليون نفر از جمعيت كشور بحران خواهد 
آفريد، گفت: بحران درياچه نمك را مســئوالن 
استانى مدنظر قرار داده اند، اما با حمايت هاى ملى 
و پوشش مناسب رســانه ملى بايد دغدغه هاى 
الزم براى چاره انديشى درياچه نمك ايجاد شود.

 چاره چيست؟
اســتاندار قم  در اين زمينــه مى گويد: بحران 
درياچه قم ريشه در سال گذشته ندارد بلكه سال 
1345 زنگ هشدار آن به صدا در آمده بود.سيد 
مهدى صادقى معتقد است: وضعيت اين درياچه 
بحرانى اســت و درياچه نمك هشت استان را 

درگير خود مى كند.
وى مى افزايد: سوء مديريت هايى طوالنى مدت، 

كار را امروز به يك بحران رسانده است.
وى تأكيد مى كند: براساس اصل پيشگيرى براى 
مقابله با آسيب هاى ناشى از بحران درياچه نمك 
بايد هر چه ســريع تر تصميم هاى كارشناسى 
گرفته شــده به مرحله اجرا درآيد تا ســالمت 

شهروندان و آيندگان تضمين شود.
وى ادامه مى دهد: نداشتن تفكر ملى و كالن نگر 
سبب شده، تصميم ها براى مقابله با آسيب هاى 
محيط زيستى، نتايج مورد نظر را در پى نداشته 
باشــد كه براى رفع اين مشكل الزم است، همه 

بخش ها با روحيه تعامل وارد صحنه شوند. 

��ر ��ر
 كشف 1/6 تن آرد قاچاق در گلوگاه

گلوگاه- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامى شهرستان گلوگاه 
از كشــف يك تن و 600 كيلوگرم آرد قاچاق از يك دستگاه 

وانت نيسان خبر داد.
 ســرهنگ پور خليلى اظهارداشــت: مأموران پليس آگاهى 
شهرســتان در راســتاى مبارزه با قاچاق كاال و ارز با كنترل 
محورهاى مواصالتى به يك دســتگاه وانت نيسان مشكوك 

شدند و در اقدامى بموقع آن را متوقف كردند.

رئيس شبكه هپاتيت ايران:
 شيوع بيمارى هپاتيت B در چهارمحال 

و بختيارى زير 2 درصد است
شــهركرد - خبرنگار قدس: رئيس شبكه هپاتيت ايران 
در ســفر به شهركرد در نشســت خبرى با اصحاب رسانه و 
مطبوعــات گفت: در حال حاضر حدود 180 تا 230هزار نفر 
در كشور به هپاتيت c مبتال هستند كه متأسفانه بسيارى از 

آن ها، از بيمارى خود مطلع نيستند.
ســيد مويد علويان افزود: خوشــبختانه هپاتيت در ايران 
كمترين شيوع را دارد و از سال 73 واكسيناسيون هپاتيت 
براى كودكان اجرايى شــد به طورى كه هم اكنون شيوع 
بيمــارى هپاتيت b و c به ترتيب كمتر از دو و يك درصد 

است.
علويان اظهار كرد: در اســتان هاى سيســتان و بلوچستان، 
خراســان رضوى و گرگان ميزان شيوع بيشتر از استان هاى 
ديگر است كه اقدام هاى تشخيصى و درمانى در اين استان ها 

در حال انجام است. 
وى افزود: شــيوع بيمارى هپاتيت b در استان چهارمحال و 

بختيارى زير دو درصد و هپاتيت c زير يك درصد است.
وى عنوان كرد: ساالنه در كشــور بين 5 تا 6هزار نفر در اثر 

بيمارى هاى كبدى جان خود را از دست مى دهند.
رئيس شبكه هپاتيت ايران، ارائه خدمات درمانى در آرايشگاه ها 
را ممنوع دانســت و افزود: مردم از اعمال خدمات درمانى در 
آرايشــگاه ها پرهيز كنند زيرا احتمال انتقال اين بيمارى در 

آرايشگاه ها باالست.

 4 قالده توله گربه وحشى ميهمان 
ناخوانده دامدار جغتايى 

قدس: سرپرست حفاظت محيط زيست جغتاى گفت: درپى 
اطالع از زاد و ولد يك قالده گربه وحشــى در يك دامدارى 
در اراضى شهرستان جغتاى، مأموران يگان حفاظت محيط 
زيســت اين شهرستان با مراجعه به محل با چهار قالده توله 
گربه وحشــى درداخل يك كمباين مواجه شدند. مصطفى 
كالته ادامه داد: مأموران يگان حفاظت در اين بازديد با صاحب 
دامدارى كه  از تلف شدن تعدادى  مرغ و كبوتر خود توسط 
گربه خبر مى داد، مالقات كردنــد. وى افزود: آثار پرندگان 
تلف شــده دال بر حقيقت ماجرا بــود، و دامدار كه  قصد 
از بين بردن گربه را داشــت با شنيدن توضيحاتى درباره 
ارزش اكولوژيكى گربه ســانان در كشور و منطقه متقاعد 
و قول به همكارى با محيط زيســت شهرستان را داد.وى 
گفت: به واسطه حضور گربه وحشى در اين دامدارى،مالك 
متقاعد شد ســگ هاى خود را تا زمان خارج شدن گربه و 
توله هايش از دامدارى مهار كرده و تا زمان حضور گربه ها 
در داخــل كمباين از آن جهت خرد كــردن كاه و كلش 
استفاده نكند .الزم به ذكر است گربه وحشى با نام علمى 

Felis silvestris  شباهت زيادى با گربه اهلى دارد. 

معاون بازسازى و مسكن 
روستايى بنياد مسكن استان ايالم:

 تسهيالت بالعوض به سيل زدگان 
ايالمى پرداخت نشده است

ايالم- خبرنگار قدس: معاون بازسازى و مسكن روستايى 
بنياد مسكن استان ايالم گفت: تاكنون تسهيالت بالعوض به 

سيل زدگان ايالمى پرداخت نشده است.
فاخر محمديان ديــروز در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان 
اينكه تا پايان اســفند 95 تعميرات واحدهاى آسيب ديده 
از سيل انجام گرفته اســت، اظهارداشت: تاكنون بيش از 
100ميليــارد تومان تســهيالت به ســيل زدگان ايالمى 

پرداخت شده است.
وى با اشــاره به اينكه در جريان ســيل ســال 94، بيش از 
20هزار واحد مســكونى در مناطق مختلف استان خسارت 
ديدند، افزود: متأسفانه تاكنون اعتبار تسهيالت بالعوض به 
آسيب ديدگان تأمين نشده و هيچ يك از سيل زدگان ايالمى 

كمك هاى بالعوض دولت را دريافت نكرده است.
معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن استان ايالم 
همچنين به مقاوم سازى 1200 واحد روستايى در سال 95 
اشاره و خاطرنشان كرد: اعتبار مقاوم سازى مسكن روستايى 
از طريق بانك هاى عامل به متقاضيان پرداخت شده كه 50 

درصد از اين اعتبار از طريق بانك مسكن تأمين شده است. 
گفتنى است در آبان ماه 94، وقوع سيل در ايالم و برخى نقاط 
ديگر اســتان به بيش از 20هزار واحد مسكونى و نيز معابر و 

مسيل هاى ايالم آسيب فراوانى وارد كرد.

 جمع آورى موتور تلمبه هاى غير مجاز 
دهلران 

دهلران- خبرنــگار قدس: موتور تلمبه هــاى غيرمجاز 
شهرســتان دهلران به منظور صيانت از منابع آب سطحى و 
زيرزمينى جمع آورى شــد. در راستاى صيانت از منابع آب 
ســطحى و زير زمينى در 10روز گذشته به همت گروه هاى 
گشــت و بازرسى اداره منابع آب شهرستان دهلران و نيروى 
انتظامى 13 دستگاه موتور تلمبه غيرمجاز، پنج مورد سيفون 
و چند مورد تخريب حريم و بســتر رودخانه شناسايى شد و 

برخورد قانونى در اين زمينه صورت گرفت.

 28 مورد امدادرسانى هالل احمر 
فارس در يك هفته 

شيراز - خبرنگار قدس: سرپرست معاونت امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر استان فارس از امدادرسانى به 28مورد 

حادثه در هفته گذشته خبر داد.
جمالــى گفــت: امدادگــران و نجاتگران ايــن جمعيت به 
167حادثه ديده خدمــات امدادى ارائه كردند و جان 18تن 
را نجــات دادند كه 12تن به مراكز درمانى منتقل و 6تن نيز 

سرپايى درمان شدند.

موج بحران در درياچه نمك قم

وزير دادگسترى: ريزگردهاى با نمك در راه است!
  ارتقاى جايگاه ايران 

به سبب اقتدار مردم و جوانانش است
يزد - خبرنگار قدس: وزير دادگســترى گفت: مجموعه 
نشــريات ايران از 30هزار و 945 مقاله، به 41هزار و 711 
مقاله در سال 2016رسيده و شمار مقاالت منتشر شده ايران 
در كيفى ترين مجالت دنيا رشد 20درصد رشد داشته است

حجت االســالم مصطفى پورمحمدى در يزد اظهار داشت: 
ايران كشور جوانى بوده و بيش از 23ميليون نفر از جمعيت 
ما زير 18ســال و 45ميليون نفر زير 35سال هستند و اگر 
امــروز دنيا براى ايران احترام و ارزش قائل اســت و جايگاه 
ايران ارتقا پيدا كرده، به دليل اقتدار مردم و جوانانش است.

وى افزود: ايران در زمينه هاى علمى پيشــرفت هاى زيادى 
داشــته و انجمن هاى علمى دانشجويى ما امسال به 8900 
مورد رسيده كه عدد بسيار بزرگى به حساب مى آيد. به عالوه 
اينكه نشريات دانشگاهى ما هم به 5600 مورد رسيده است.
پور محمدى تصريح كرد: در ســال گذشته ميالدى، ايران 
رتبه اول شــتاب علمى جهان را از آن خــود كرد و اين به 
يمن جوانان ماســت و در جهان اســالم هــم ظرف چهار 
سال گذشــته، رتبه علمى اول را به خود اختصاص داده ايم 
و 14دانشــگاه ايران جزو دانشگاه هاى برتر جهان شناخته 

مى شوند.

 ايجاد شغل براى 3732 نفر توسط 
بسيج سازندگى اصفهان 

اصفهان- خبرنگار قدس: مسئول سازمان بسيج سازندگى 
سپاه صاحب الزمان اصفهان تأكيد كرد: فعاليت ها و اقدام هاى 
بســيج سازندگى متوقف به جريان هاى سياسى نيست زيرا 
معتقديم، محروميت زدايى و خدمتگزارى به مردم ســبب 

دلگرمى بيشتر آن ها به نظام و انقالب مى شود.
احسان اهللا رضاپور در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه پس 
از استقرار قرارگاه شهداى مدافع حرم، 14 استان كشور وارد 
عمل شــدند و براى مبارزه با ريزگردها و پديده گرد و غبار 
فعاليت داشتند، اضافه كرد: در اين اقدام جهادى 50هكتار از 

بيابان هاى خوزستان با كاشت نهال بيابان زدايى شد.
 وى تصريح كرد: سال گذشته بيش از 20هزار نفر جهادگر 
در قالب اردوهاى مختلف به مناطق متعدد اعزام شدند كه از 
اين شمار 6500 نفر در قالب 220گروه جهادى سازماندهى 
و در 500 روســتاى محروم در مناطق كشــور مشغول به 
فعاليت شدند. مسئول سازمان بسيج سازندگى سپاه صاحب 
الزمان اصفهان خاطرنشــان كرد: جهادگران استان اصفهان 
در استان هاى اصفهان، كرمان، خوزستان، ايالم، كردستان، 
كهگيلويــه و بويراحمد، چهارمحال و بختيــارى، فارس و 
سيستان وبلوچســتان فعاليت هاى جهادى در بخش هاى 

عمرانى، فرهنگى، كارآفرينى و ايجاد اشتغال انجام داده اند.
وى انجــام بيش از 70پروژه عمرانــى را از جمله پروژه هاى 
بهسازى مدارس، مساجد، حسينيه ها، غسالخانه و... از جمله 

ثمرات اقدام هاى جهادگران استان اصفهان برشمرد. 
وى اظهاركرد: سازمان بسيج سازندگى استان اصفهان سال 
گذشته براى 3732 نفر شغل ايجاد كرد و رتبه نخست ايجاد 

اشتغال در كشور را به خود اختصاص داد.

 رشد 59درصدى بازديد 
گردشگران خارجى از جاذبه هاى 

فرهنگى - تاريخى فارس
شيراز - خبرنگار قدس: مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى فارس گفت: بازديد گردشگران خارجى 
از جاذبه هاى فارس در فروردين96 در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبل 59درصد رشد را نشان مى دهد.
مصيــب اميرى گفــت: در فرورديــن امســال 69هزار و 
172گردشگر خارجى از جاذبه هاى گردشگرى استان فارس 

بازديد كرده اند.
او ادامه داد: فرانســوى ها در صدر گردشگران خارجى وارد 
شده به فارس قرار دارند و پس از آنان گردشگران كشورهاى 

آلمان، ايتاليا، اسپانيا و هلند بيشترين شمار را داشته اند.
مديركل ميراث فرهنگى فــارس گفت: مجموعه جهانى 
تخت جمشــيد با 15هــزار و 338نفر، نقش رســتم با 
12هــزار و 869نفــر، حافظيه بــا 11هــزار و 480نفر، 
پاســارگاد با 10هزار و 21نفر و موزه تخت جمشــيد با 
1175 نفر بيشــترين شمار بازديد گردشگران خارجى را 

به خود اختصاص داده است.

 كشف 3345 قلم داروى غيرمجاز 
در عطارى هاى يزد

يزد- خبرنگار قدس: معاون اجتماعى پليس اســتان يزد 
گفت: مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومى در بازرســى از 
سه مغازه عطارى3345 قلم انواع داروهاى غيرمجاز را كشف 

كردند. 
محمدرضا مزيدى افــزود: مأموران اداره نظارت بر اماكن 
عمومى ضمن اخــذ مجوز قضايــى از واحدهاى صنفى 
موردنظــر بازرســى كرده و بيــش از 3345 قلــم انواع 
قرص هاى ترامادول، متــادون و ديگر داروهاى غيرمجاز 

را كشف كردند.

مشــهد - هنگامه طاهرى  حقوق 
كاركنان ايســتگاه هاى دوچرخه سوارى 
مشــهد تا ماه مبارك رمضان تســويه 

مى شود.
اين را مدير عامل شركت سامانه دوچرخه 
عمومى مشــهد در گفت وگــو با قدس 
مى گويد و اعتراف مى كند كه قادر نبوده 
حقوق چند ماه گذشته نيروهاى خود را 

پرداخت كند.
هر چند كاركنان ايستگاه هاى دوچرخه 
در گفت وگــو با خبرنگار مــا به دريافت 
نكردن حقوق از آذرماه ســال گذشته و 
اخراج 20 نيروى معترض پيش از ســال 
96 خبر مى دهند، اما دكتر قربانى اصرار 
دارد آن ها را نيروهايى غير كارامد عنوان 
كند كه بــه دليل اهمــال كارى اخراج 

شده اند.
يكى از همين كاركنان اما به قرار دادهاى 
سه ماهه و بيمه هاى پرداخت نشده اشاره 
مى كند و مى گويــد: ننويس خانم فايده 
ندارد. رسانه اى نيست كه به آن مراجعه 

نكرده باشيم، كار پيش نمى رود.
با اينكه اطالع داده اند برخى ايســتگاه ها 
به دليل كاهش تراكنش و نبود استقبال 
عمومى تعطيل شده اند، اما دكتر قربانى 
تأكيد مى كند تمام 136 ايستگاه سطح 

شهر فعالند.
يكى ديگر از كاركنان اين ايستگاه ها هم 
كه به گفته خودش 12 ســاعت در روز 
كنار دوچرخه هاست، تصريح مى كند: از 

تعطيلى ايستگاه ها بى اطالع است.
وى ادامه مى دهد: پرداخت نشدن حقوق، 
خودش بهترين دليل است براى تعطيل 

شدن ايستگاه ها.
سپس مى افزايد: از مدير عامل ما بپرسيد 
5-4 ماه زندگِى بى حقوق مى داند يعنى 

چه؟!

نه زير ساخت داريم نه حامى
امير حســين قربانى اما دلــى پر درد تر 
از كاركنانــش دارد. وى بيــان مى دارد: 
روزى كه مِن ســرمايه گذار آمدم اينجا 
بــراى تفريــح و ورزش مردم مشــهد 
ســرمايه گذارى كنــم، مســئوالن قول 
حمايت دادند. يكى از حمايت ها بايد در 
راســتاى مهيا كردن زيرساخت ها باشد 
در حالى كه ما در مشــهد حتى مســير 
دوچرخه سوارى نداريم.او ادامه مى دهد: 
قرار بــود 25 كيلومتــر را بدهند براى 
دوچرخه ســوارى و تا پنج ســال بشود 
123 كيلومتر. وقتى مردم براى دوچرخه 
سوارى مسير ندارند، به طور حتم اقبال 
عمومى كاهش مى يابد.وى ادامه مى دهد: 

از مسئوالن بپرســيد بحث ارتباط ديتا 
روى بستر فيبر به كجا رسيد؟ 

تابلوهاى بى بركت
بــا وجــودى كــه يكــى از كاركنــان 
ايستگاه هاى دوچرخه سوارى تأكيد دارد 
شركت مذكور از تابلوهاى تبليغاتى نصب 
شــده روى ايستگاه ها درامد خوبى دارد، 
اما مديرعامل شــركت سامانه دوچرخه 
عمومى مشهد بيان مى دارد: حتى شرايط 
براى نمايش تابلوهاى تبليغاتى مساعد 
نيست و شاخه هاى درختان چنان روى 
آن ها را پوشانده كه مردم تمايلى به هزينه 
كردن براى تبليغ روى اين تابلوها ندارند.

او در اين خصوص حتى به درخواست از 
شهردارى براى هرس درختان هم اشاره 

مى كند كه دغدغه شهردارى نيست.

فرهنگ سازى چه شد؟!
او همچنين اظهار مى دارد: ما پنج ســال 

اســت داريم خدمــات را رايــگان ارائه 
مى كنيم. قرار بود بعد از اين پنج ســال 
فرهنگ ســازى به صورتى تبديل شود 
كه مردم با پرداخت هزينه از دوچرخه ها 

استفاده كنند، اما اين اتفاق نيفتاد.
قربانى ادامه مى دهد: در رشــت و شيراز 
هم همين ســرمايه گذارى ها انجام شده 
و به صورت ملموســى مورد اقبال عموم 

واقع شد.
او همچنيــن از دريافت نكــردن يارانه 
بشدت گاليه كرده و مى گويد: از مسئوالن 
شــهردارى خواستم بيايند براى سودآور 
شدن اين طرح در نشستى به جمع بندى 

برسيم ولى گوش شنوايى نيست.

 دوچرخه هاى سياسى
وى از اينكــه يكى دو نفــر از اعضاى 
شوراى شهر هم در آســتانه انتخابات 
براى تخريب اين طرح تالش مى كنند، 
مى گويــد: آقايان حاال يادشــان افتاده 
براى جمع كردن رأى و سياســى بازى  
طرح دوچرخه هاى ســطح شــهر را به 
چالش كشــيده و به ســود خودشان 

طرفدار جمع كنند.

 قولى هست يا نيست؟
او خاطر نشــان مى كند: براى پرداخت 
حقوق كاركنان كــه تعداد آن ها 180 
نفر است دنبال تهيه وام و مطالباتمان 
كه مبلغ قابل توجهى است، هستيم و 
تالش مى كنيم تا يك ماه آينده بتوانيم 

با آن ها تسويه حساب كنيم.

قدس گزارش مى دهد
توقف دوچرخه هاى عمومى در ايستگاه بى پولى!

خبر

رشت - خبرنگار قدس: مديركل حفاظت محيط زيست 
گيالن گفت: براى نخســتين بــار در املش گونه اى جديد 
از يــك قالده پلنگ ايرانى در جنگل هاى اين شهرســتان 

ديده شد.
قربانعلى محمدپور با اشاره به اينكه از سوى دامداران بخش 

رانكوه شهرســتان املش حمله حيات وحش به يك رأس 
دام اهلى در اين روســتا اطالع رسانى شــد، اظهار داشت: 
يگان حفاظت محيط زيســت شهرستان املش در پى اين 
گزارش با نصب دوربين تله  اى موفق به ثبت تصوير از يك 
قالده پلنگ ايرانى شــد كه در تصاويــر دوربين ها، پلنگ 

ايرانى به الشه شكار خود بازگشته است و دوربين ها موفق 
به ضبط تصاوير آن شدند.

وى ابراز داشت: در 10 سال گذشته جمعيت پلنگ ايرانى 
روند رو به رشدى داشته است.

وى، پلنگ ايرانى را يكى از حيوانات پنهانكار ذكر كرد.

خشك شدن درياچه 
نمك موجب گسترش 

كانون ريزگردهاى 
نمكى و بادهاى سطح 

زمين موجب بروز 
ريزگردهاى نمكى 

شده است

بــرش
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براى نخستين بار
گونه اى از پلنگ ايرانى در جنگل هاى املش ديده شد



رخ � رخ وقتى توسعه همه جانبه فراموش مى شود 

«پس رفت» شهرها و نقش شوراها !
على محمدزاده  اگر بخواهيم از ضرورت 
مشورت كردن و تصميم گيرى هاى شورايى 
ســخن بگوييم داليل عقالنى فراوانى دارد كه 
همگان بر لزوم آن تأكيد دارند از ســوى ديگر 
در متون دينى و ملى ما دستورات ويژه اى براى 
تشكيل شورا و تشويق افراد جامعه به تقويت 

نهاد شوراها در اشكال مختلف وجود دارد.

 تاريخچه شورا در ايران
با نگاهى گذرا به تاريخ يك قرن اخير كشورمان 
مى بينيــم از زمان مشــروطه مباحثى چون 
تفكيك قوا و تقســيم قدرت سياسى و ادارى 
كشور بين حكومتهاى مركزى و حكومت هاى 
محلى بصــورت جدى مطرح شــده و نتايج 

بسيارى به دنبال داشته است.
تشكيل انجمن هاى ايالتى و واليتى براساس 
4 اصل متمــم قانون اساســى آن دوره يك 
ضرورت تشخيص داده شد و تصميم سازى و 
تصميم گيريهاى گروهى بعنوان يك شــرط 

الزم اداره بهتر كشور شناخته شد.
پس از قانون انجمن هاى ايالتى قانون ديگرى 
با عنوان قانون بلديه (شــهردارى امروزى) هم 
در ســال 1286 هجرى قمرى تصويب شد تا 
تصميمات محلى از سوى دستگاه هاى محلى 
هم اجرا شــود و اصطالحاً يك نسخه مركزى 
براى تمام اياالت نوشــته نشــود اما با وجود 
تشــنجات سياسى آن زمان شــرايط اجراى 
اين قانون مهيا نشــد و وزارت كشــور وظيفه 

شهرداريها را به عهده گرفت.
اداره  و در ســال 1328  بعــد  ســال هــا 
شهردارى ها به اهالى واگذار شد و قانون جديد 
شــهردارى ها به تصويب رسيد كه اصالحاتى 
هم در سال هاى 1353 و 1355 داشت كه به 
موجب آن به منظور تشخيص نيازهاى محلى 

اداره امور به خود اهالى سپرده شد.
اما در مرحله اجرا به دليل مداخله و نفوذ مستقيم 
دولت يا افراد منتفــذ نتيجه حاصله مطلوب 
نبود و در واقع نقش مردم در تصميم ســازى
 كم رنگ و كم رنگ تر شــد، امــا با پيروزى 
انقالب اســالمى امام خمينــى(ره) چند ماه 
پس از پيروزى انقالب در ارديبهشــت 1358 
دســتور دادند، به منظور اســتقرار حكومت 
مردمى و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش 
كه از ضرورتهاى نظام اسالمى است الزم است 
بى درنگ به تهيه آيين نامه اجرايى شوراها اقدام 

و پس از تصويب به دولت ابالغ شود.
اين در حالى بود كه در تدوين قانون اساســى 
جديد نيز اصول 6 و 7 و 100 الى 106 قانون 
اساسى به موضوع شــوراها اختصاص يافت و 
اليحه قانونى شوراهاى محلى در تيرماه همان 

سال تصويب و به دولت ابالغ شد.
البتــه اين مقررات قبل از اجــرا جاى خود را 
به قانون تشكيالت شوراهاى اسالمى مصوب 
آذرمــاه 61 داد و از همين ســال شــوراهاى 
روستايى از ســوى جهاد سازندگى و زير نظر 
وزارت كشــور در روستاها تشــكيل شد و تا 
ســال 65 ادامه داشــت كه نقش بسزايى در

 محروميت زدايى از روستاها داشت.
ولى بنا به داليلى چون جنگ تحميلى تشكيل 

شوراهاى اسالمى در شهرها به تعويق افتاد و 
سرانجام اولين دوره شوراهاى اسالمى در سال 
1378 تشكيل شد و به نوعى اداره امور شهرها 
به خود مردم سپرده شد تا با انتخاب افراد مورد 

نظر خود شرايط زندگى خود را بهتر نمايند.

 حرف تا عمل
هر چند بــراى تحليل دقيق هــر موضوع بايد 
مصداقــى و عينى بحث كرد اما در اين نوشــته 
نگاهى اجمالى و كلى به 4 دوره گذشته شوراها 
داريم و به موارد مثبت و منفى آن اشاراتى خواهيم 
داشت بر همين اساس به اذعان اكثر فعاالن اين 
حوزه دوره اول شوراها بيشتر زمان و توان شوراها 
صرف تفكيك وظايف و تبيين دستورات قانونى 

ميان شوراها و ساير دستگاه ها شد.
دور دوم شــوراها فضاى بهتــرى از اين بابت 
داشت اما موارد ديگرى دامنگير آن شد اينكه 
اعضاى شورا و حتى صاحبان اراضى و افرادى 
از اين دست به اين باور رسيدند كه تصميمات 
به ظاهر ســاده مى توانــد عوايد قابل توجهى 

نصيب عده اى نمايد لذا زورآزمايى هاى ضمنى 
براى سودرسانى به ديگران خاص يا نزديكان 
خاص تــر در تصويــب طرحهــا و پروژه هاى 
شهرى آغاز شد كه با كمى دقت قطعاً مى توان 

نمونه هايى از اين دســت پروژه ها و طرح ها را 
در اكثر شــهرها پيدا كرد كه به طور مثال با 
گذشــت حدود يك دهه از دوره دوم شوراها، 
كمربندى اجرا شده در آن زمان در فالن شهر 

هنوز كارآيى الزم را ندارد.
دوره سوم شــوراها ديگر همگان بر جايگاه و 
قدرتهاى پنهان شوراها واقف شده بودند و صف 
بنديهاى متفاوت افراد همفكر قبل از تشكيل 
آن شــكل مى گرفت تا در زمــان چانه زنى ها 
در شــورا براى به كرسى نشاندن يك موضوع 

دغدغه تصويب نداشته باشند.
از سوى ديگر اين حساسيت در مردم نيز ايجاد 
شده بود كه بايد در انتخاب افراد دقت بيشترى 
نمايند و افرادى را راهى شورا نمايند كه حداقل 
تجربــه يا اطالعات فنى مرتبط با اين حوزه را 

داشته باشد.

هــر چند در نهايت باز هم تعداد قابل توجهى 
از اعضا براساس همان معيارهاى همفكرى و 
همسويى عقايد وارد شورا شدند اما بى ترديد 
در اكثر شــهرها اقدامات خوبى صورت گرفت 
و شاهد توسعه نسبتاً موزون شهرها بوديم ولى 
برخى حوزه ها به دليل اينكه اعضا شــورا در 
آن مقطع به مسايل ديگرى اولويت مى دادند 
مغفول ماند يا به نسبت بخشهاى اولويت دار از 

نظر شورائيان رشد نكرد.
اما دوره چهارم شوراها متأثر از اتفاقات كشور 
به تقابل جدى طيفهايى تبديل شد كه از هر 
نظر با يكديگر تفاوت داشــتند و اين موضوع 
در شــهرهاى بزرگ نمود بيشــترى داشت و 
پيروزى همفكران در انتخابات موجب شــد تا 
در برخــى حوزه هاى اصلى كه در 3 دوره قبل 
در اولويتهاى اول و دوم بودند شاهد يك «پس 

رفت» محسوس باشيم.
بهتريــن دليل اين ادعا مصوبات شــوراها در 
دوره هاى مختلف است كه با نگاهى به ليست 
مصوبات مى بينيــم بطور مثــال برنامه هاى 
عمرانى و اقتصادى و بهداشتى سهم كمترى 
از مجموع مصوبات دارند و در مقابل حوزه هاى 
فرهنگى سهم بيشترى دارند.حال اگر دوباره 
به ماده اول قانون تشــكيالت شوراها مراجعه 
كنيم مى بينيم اگر به دستور اين قانون پيشبرد 
سريع برنامه هاى حوزه هاى مختلف اصلى ترين 
مأموريت شــوراها باشد چشــم پوشى از هر 
حوزه و نگاه تــك بعدى يا چند بعدى خاص 
و بى توجهى به ساير حوزه ها چالشهايى را براى 

شهروندان ايجاد كرد.

 كالم آخر
حال با توجه به آغاز ماراتن انتخابات دور پنجم 
شــوراها به نظر مى رسد شهروندان با انتخاب 
افراد براساس توانايى ها و تخصص ها مى توانند 
از تكرار برخــى رفتارها جلوگيــرى كنند و 
حداقل شــوراها را محلى براى زورآزمايى هاى 
تفكرات مختلف نكنند چرا كه تصميم سازى 
در گروهى كه قرار نيست نقدى به هم داشته 

باشند تصميمى گروهى نخواهد بود.

آب و �وا
  بارندگى تا روز چهارشنبه در 

خراسان رضوى ادامه دارد
قدس: طبق نقشه ها و مدل هاى هواشناسى ريزش باران كه 
از عصر پنجشنبه هفته گذشته در مناطق مختلف اين استان 

آغاز شده تا روز چهارشنبه هفته جارى ادامه دارد.
اين بارش ها همراه با رعد و برق، وزش باد به نسبت شديد و 
گاهى شديد، مه صبحگاهى، افزايش ابرناكى و بارش تگرگ 

در مناطق مستعد پيش بينى شده است.
بيشترين شدت بارش هاى رگبارى در مناطق شمالى و غربى 
استان خراســان رضوى رخ خواهد داد و احتمال آبگرفتگى 
معابر و مسيل ها بر اثر بارش هاى رگبارى در برخى مناطق اين 
استان دور از انتظار نيست.براين اساس براى امروز اغلب نواحى 
خراسان رضوى آسمانى قسمتى ابرى با مه رقيق صبحگاهى 
و در بعضى ساعات بويژه در ساعات بعدازظهر به بعد رشد و 
افزايش ابر با احتمال رگبار و رعد و برق  پراكنده باران گاهى 
با وزش باد شديد همراه با گرد و خاك پيش بينى شده است.
گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 16 و 30 درجه سلسيوس خواهد رسيد.

��م �وم

��ر

  سفره بازحاشيه نشينى كى بسته مى شود؟
 مهاجرت از نقاط مختلف كشــور به شــهر مقدس مشهد و 
ســكونت در مناطقى از اين شهر كه فاقد استاندارد هاى الزم 
از جمله شــاخص هاى سكونتى، بهداشتى و اجتماعى است، 
پديده اى به نام حاشيه نشــينى را بــه وجود آورده كه باعث 
رشد مشكالت اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، امنيتى و زيست 

محيطى در اين كالنشهر شده است. 
دليل اين مهاجرت افراطى اين اســت كــه مهاجران تصور 
مى كنند كه شهرنشــينى مساوى با برخوردارى از امكانات و 
فرصت هاى بيشتر و بهتر براى زندگى كردن است و آن ها را 
با رؤياى زندگى بهتر نسبت به محل سكونت اوليه، خصوصاً 
در روســتاها و به دليل خشكســالى هاى چند سال اخير به 
ســوى شهرها ســوق مى دهد. اگرچه هر نوع تغيير سريع و 
خارج از قاعده نابســامانى هاى اجتماعى را به همراه خواهد 
داشــت، از طرفى فاصله انتظارات ســاكنان از يك طرف و 
نبود تجهيزات الزم فنــى و اجتماعى زمينه هاى بى نظمى 
و در نتيجه انحرافات اجتماعى را در مناطق حاشــيه نشين 
گسترش مى دهد و رؤياى شهرنشين شدن افراد را با گرداب 

حاشيه نشينى به تلخى روبه رو مى كند.
 از طرفــى به دليل اينكه بى نظمى هاى اجتماعى در مناطق 
حاشيه نشين نسبت به ساير مناطق بيشتر است، اين موضوع 
مانع دستيابى ساكنين اين مناطق به خدمات و امكانات برابر 
مى شــود و باعث مى شود كه اين افراد وسايل نيل به اهداف 
مورد تأييد و ارزشمند اجتماعى را در دسترس نداشته باشند 
و چــون از جامعه و حمايت هاى آن دل بريده اند، متمايل به 
نقض قوانين و مقررات عمومى شــوند. از ديگر سوى افرادى 
كه از شهرهاى كوچك و روستاها به كالنشهرهايى همچون 
مشــهد مهاجرت مى كنند، اغلب به دليــل درآمد ناكافى و 
نداشتن شغل مناسب در حاشيه شهر سكونت مى كنند و به 
دليل آنكه از سوى جامعه شهرى كمتر مورد تأييد اجتماعى 
و احترام قرار مى گيرند، پاداش هاى كمترى از محيط دريافت 
كرده و كمتر مورد توجه قرار مى گيرند.  از اين رو مســئوالن 
اســتان به منظور كاهش پديده مهاجرت و حاشيه نشينى، 
بايد راهكارهايى را اتخاذ و اجرايى كنند تا معضالت ناشــى 
از اين پديــده تا حدود زيادى كاهش يابد. اگر مجموعه هاى 
تصميم ساز استان در اين زمينه رويكردى يكپارچه و متحد را 
براى رويارويى با اين پديده در پيش نگيرند، اين پديده يكى از 

تهديدهاى بالقوه شهر مشهد در آينده خواهد بود.
نتيجه اينكه ايجاد حس تعلق به مكان ســكونت، تأســيس 
تعاونى هاى محلى در قالب برنامه هاى مشــاركت مردمى و 
توانمندسازى ساكنين مناطق روستايى و ارائه تسهيالت در 
قالب سياســت هاى خوديارى، مانع از مهاجرت روستاييان 
به حاشــيه شهرها مى شــود. از طرفى براى افراد و ساكنان 
حاشيه نشين شهر مشهد نيز بايد برنامه ريزى بخشى به منظور 
ايجاد اشــتغال و ارتقاى درآمد پايدار خانواده ها و شناسايى و 
اولويت بندى معضالت حاشيه نشينى و پيامد هاى ناشى از آن 

توسط متوليان صورت بگيرد.

  ايجاد اكيپ هاى 24 ساعته براى
 جمع آورى متكديان در مشهد

 قدس: معاون خدمات و محيط زيســت شهرى شهردارى 
مشهد از اســتقرار اكيپ هاى 24 ســاعته براى جمع آورى 

متكديان سطح شهر خبرداد.
كاظمى بــا اعالم اين خبر گفت: در حــال حاضر تعداد 16 
اكيپ با ميانگين 10 ســاعت كاركرد در ســاعات مختلف 
شبانه روز در سطح شهر مشغول فعاليت هستند كه به منظور 
پشتيبانى هرچه بيشــتر چهار اكيپ ديگر براى 24 ساعته 
شدن گشت هاى سطح شهر افزوده شده است و اين اكيپ ها 
در اختيار چهار منطقه به عنوان مناطق معين ســطح شهر 
قراردارند.وى از جمع آورى 1169 نفر متكدى و كارتن خواب 
از سطح شهر طى سال گذشته خبر داد و افزود: از اين ميزان 
428 نفر متكدى و 741 نفر كارتن خواب بوده و 965 نفر از 

اين تعداد زن و 204 مرد بوده اند.
معاون خدمات و محيط زيست شهرى شهردارى مشهد اظهار 
داشت: بيشترين آمار جمع آورى متكديان مربوط به منطقه 
2 شهردارى با 349 نفر است و در اين مدت از منطقه ثامن و 

اطراف حرم مطهر رضوى نيز 192 متكدى جمع آورى شد.

قيمت گوشت هر روز باال و باالتر مى رود، مواد اوليه ديگر هم 
كه سر به فلك مى زند، آخر چرا كسى در اين كشور فكرى به 
حال افراد كم درآمد و بخصوص كارگران نمى كند، االن نزديك 
يك ســال است گوشت سر ســفره نبرده ام از زن و فرزندانم 

خجالت مى كشم!
933...2564

از پارسال پول انشعاب فاضالب را پرداخت كرديم هنوز براى 
نصب اقدامى نشده بلوار توس زمان يك، همه محله وصل شده 

فقط براى دوخانه داخل كوچه كارى نمى كنند.
939...8384

چاپ روايت زندگى جانباز شيميايى غالم رضا اكبريان روايت 
زندگى همه جانبازان دفــاع مقدس و نتيجه تصميم گيرى 
اعضاى كميسيونى است كه حتى يك ساعت حضور در جنگ 
را حس نكرده اند قصه مظلوميت ايثارگران هشت سال دفاع 
مقدس من را كه شرمنده جانبازان و ايثارگران كرده، مسئوالن 

را نمى دانم؟
915...3707

پاســگاه آخر بلــوار ميرزا كوچك خان شــب تا صبح داخل 
خيابان هاى مجاور پاسگاه آژير ماشين را بى هدف به صدا در 
مى آورند و موجب سلب آســايش مردم مى شوند، آيا كسى 

هست به اين معضل رسيدگى كند؟
915...5646

بر در و ديوار شهر بنر زده اند كه خط دو قطار شهرى افتتاح شده 
از ايســتگاه راه آهن مى خواستم بروم شريعتى داخل ايستگاه 
مترو در حال كار بودند و تمام ايستگاه غرق گرد و خاك، قطار 
رســيد اما تا شهدا بيشتر نرفت گفتم چرا گفتند هنوز افتتاح 
نشده خالصه قطار برگشت راه آهن؛ پنجاه دقيقه وقتم تلف شد 
و سر جاى اولم بودم. مسئوالن چرا با اين جسارت دروغ هايشان 

را روى بنر مى نويسند و در سطح شهر مى زنند.
915...8574

آيا شهردارى مشهد يا طرقبه و شانديز نمى خواهد فكرى براى 
ترافيك ســنگين روزهاى جمعه اين مسير بردارد تا كى بايد 

بنزين مردم در اين مسير سوخت شود؟
935...9234

بنده راننده يك شــركت بخش اتوبوسرانى خصوصى هستم، 
حقوق درست و درمانى به ما نمى دهند، شهردارى و شوراى 
شــهرهم رفتيم كسى جوابگو نيســت! به داد ما برسيد، اين 
بخش خصوصى از دســتگاه ها كى جمع مى شود تا كارگران 

بتوانند يك نفسى بكشند.
901...7873

به خاطر راه اندازى بهشت رضوان متشكرهستيم اما يك فكرى 
هم براى جاده كالكوب باغ فراجرد تا بهشــت رضوان بكنيد، 

جاده باريك وخراب است.
915...1342

چرا شــهردارى طرقبه - شانديز و مســئوالن امر بعد از اين 
همه سال، مجوز ســاخت به زمين هاى ويال شهر(شايسته) 
نمى دهند؟ تــا كى مردم بايد غير قانونى و شــبانه اقدام به 

ساخت و ساز كنند؟ 
915...1245

جوابيه اليت
احتراماً نظر به انتشار پيام مردمى نشريه شماره 8380 مورخ 2 
ارديبهشت 1396 (ستون رخ در رخ)، جوابيه شهروند محترم 

به حضور ارسال مى گردد.
پيامك شهروند:

با اينكه طبق قانون اليت، نيم ساعت اول پارك رايگان است، 
ولى من چند روز پيش براى نوردرمانى به بيمارســتان امام 
رضا(ع) رفته بودم و ماشــينم را دقيقــا 21 دقيقه با اطالع 
پاركبان در خيابان دانشگاه روبه روى بيمارستان پارك كرده 
بودم كه قانوناً اين مدت رايگان اســت، اما متأسفانه بعداً طى 
ارسال پيامكى معلوم شد كه مبلغ 28 هزار ريال برايم هزينه 
اليت محاســبه شده، از مســئوالن اليت تقاضاى پيگيرى و 

رسيدگى دارم.
جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت:

ضمن عرض تشكر از روزنامه وزين قدس بابت همكارى هاى 
الزم، به اطالع مى رساند كه پس از پيگيرى هاى الزم مشخص 
گرديد اين شــهروند محترم در تاريخ 24 فروردين ماه در دو 
نقطه از شهر توقف نموده است، معبر اول خيابان دانشگاه بوده 
كه به مدت 36 دقيقــه در اين معبر توقف نموده اند كه نيم 
ســاعت آن رايگان و الباقى مبلغ 800 تومان (تعرفه خيابان 

دانشگاه) از شارژ پالك خودرو كسر شده است.
معبر دوم خيابان امام خمينى(ره) بوده كه به مدت 15 دقيقه 
در اين معبر توقف نموده اند و چون زير نيم ساعت اول بوده، 
رايگان محسوب شده و هيچ گونه مبلغى از شارژ خودرو كسر 
نگرديده است پس در نتيجه در تاريخ مذكور فقط مبلغ 800 
تومان از شارژ خودرو كسر شده نه 2800 تومان! به اطالع اين 
شهروند گرامى مى رســاند در صورتى كه پيامك كسر شارژ 
2800 تومان را دارند مى توانند جهت بررســى هاى بيشتر به 

روابط عمومى شركت ترافيك هوشمند اليت ارايه دهند.
روابط عمومى شركت ترافيك هوشمند اليت
معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

اصلى ترين هدف
با اين توضيح اگر بخواهيم عملكرد نهاد مهمى چون شــورا را در چهار دوره گذشته 
بررسى كنيم بايد معيارهاى اوليه آن را مقياس اين داورى قرار دهيم كه اصلى ترين آنها 

قانونى است كه در اين حوزه نوشته است.
براساس ماده يك قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب 
شــهرداران مصوب خرداد 75، براى پيشبرد ســريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، 
عمرانى، بهداشــتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با 
توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روســتا، بخش، شــهر، شهرستان يا استان با 
نظارت شورايى به نام شوراى روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مى گيرد 
و به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامه هاى عمرانى و رفاهى 
استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آن شوراى عالى استانها مركب از شوراهاى استان 
تشــكيل مى شود. لذا مى بينيم اصلى ترين و شايد تنها هدف تشكيل شوراها پيشبرد 
سريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى و عمرانى، بهداشتى، فرهنگى و آموزشى و ساير 
امور رفاهى اســت چرا كه فلسفه تشكيل شوراها حذف تمامى فاصله ها ميان تصميم 

گيران و محدوده يا موضع تصميم گيرى مى باشد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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مديرعامل شركت آب و فاضالب خبر داد

تنش آبى 30 شهر خراسان رضوى در تابستان 

خبر

ايرنــا: مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
خراسان رضوى از پيش بينى تنش آبى براى 
30 شهر استان در تابستان پيش رو خبر داد. 
حسين اسماعيليان گفت: تابستان پارسال نيز 
30 شهر استان با كسرى حدود 750 ليتر در 

ثانيه دچار تنش آبى بودند.
وى بيان كرد: ميانگين بارش هاى ساالنه در 
كشــور 250 ميلى متر و در خراسان رضوى 

225 ميلى متر است.
وى خاطرنشــان كرد: طى 10 تا 15 ســال 
گذشــته، نزوالت جوى در خراسان رضوى 
ســير نزولى داشــته به گونه اى كه متوسط 
بارش هاى 10 سال اخير به 200 ميلى متر 

رسيده است.
وى با بيان اينكه 80 درصد نياز آبى خراسان 
رضوى از طريق حفر چاه با عمق متوســط 
180 تا 350 متر تأمين مى شود، افزود: اين 

وضعيت نگران كننده است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب خراسان 
رضوى ادامه داد: براســاس اســتانداردهاى 
جهانى بايد حداكثر 40 درصد از پتانســيل 
منابع آب تجديدپذير برداشت شود در حالى 
كه در خراســان رضوى بيش از سه برابر اين 
رقم اســت كه بدترين وضعيت در كشــور 

محسوب مى شود. 
اسماعيليان ادامه داد: 37 دشت تأمين كننده 

آب در اســتان در معرض خشك شدن قرار 
دارند و در بسيارى از شهرها ديگر امكان حفر 
چاه جديد وجود ندارد و بهترين راهكار تأمين 
آب استفاده بهينه از منابع موجود و كاهش 

مصرف است.
وى ميانگين مصــرف آب به ازاى هر نفر در 
شبانه روز را 150 ليتر اعالم و بيان كرد: هر 
چند اين رقم درخراســان رضوى 120 ليتر 
است، ولى با توجه به شرايط حاد آبى حاكم 
بر استان، ميزان مصرف بايد به كف مصرف 

يعنى 70 ليتر كاهش يابد.
وى تأكيد كرد: آبفاى خراسان رضوى از تمام 
ظرفيت هاى موجود براى تأمين آب شهرهاى 

اســتان اســتفاده مى كند تا مشــتركان با
 نوبت بندى و قطع آب روبه رو نشوند.

قدس: مســئول كميته بررسى لوايح شهردارى مشهد از 
بررسى پيش  نويس لوايح درخواست افتتاح حساب جارى 
در مديريت ارتفاعات جنوب، دريافت بهاى خدمات استفاده 
از پاركينگ از صاحبان وسايل نقليه موتورى در منطقه ملى 
نمونه گردشگرى هفت حوض و احداث جايگاه هاى توزيع 
بنزين كوچك مقياس در ســطح شهر مشهد در كميته 

بررسى لوايح خبر داد.
محمود شــيررفيع اردكانى با اشاره به برگزارى نخستين 
جلسه كميته بررسى لوايح شهردارى مشهد در سال 96 
به اولين دســتور كار اين جلسه پرداخت و گفت: معاونت 
شهرسازى و معمارى شهردارى به منظور تسريع در انجام 
امور مالى مربوط به مديريت ارتفاعات جنوب، پيش نويس 
اليحه اى را در اين خصوص تهيه و به مديريت امور پارلمانى 
ارائــه كرد كه پس از بحث و بررســى آن، اعضاى كميته 
بررســى لوايح با ارسال موضوع به شكل اليحه به شوراى 

اسالمى شهر مخالفت كردند.

وى افزود: به منظور رفع مشــكالت مالى مديريت مورد 
اشاره مقرر شد موضوع در قالب برگزارى جلسه با مديريت 

امورمالى شهردارى جمع بندى و تعيين تكليف شود.
مدير امور پارلمانى شــهردارى مشهد دومين دستور كار 
جلسه اين كميته را بررسى پيش نويس اليحه در خصوص 
دريافت بهاى خدمات اســتفاده از پاركينگ از صاحبان 
نقليــه موتورى در منطقه ملى نمونه گردشــگرى هفت 
حوض عنوان كرد و افزود: اعضاى كميته بررسى لوايح پس 
از بررسى همه جانبه موضوع، با ارسال آن به صورت اليحه 
به شوراى اسالمى شهر موافقت كردند.اردكانى خاطرنشان 
كرد: هدف از ارســال اين اليحه و دريافت بهاى خدمات، 
نظام مند شدن تردد وسايل نقليه در مجموعه گردشگرى 
هفت حوض، جبران بخشى از هزينه  هاى انجام شده و ارائه 

خدمات بهتر به شهروندان وگردشگران است.
سومين دستور جلسه كميته بررسى پيش نويس اليحه در 
خصوص ساخت جايگاه هاى توزيع بنزين كوچك مقياس 

و تك نازلى بود كه پس از بررســى هاى الزم مقرر شد با 
توجه به نقطه نظرات و پيشنهادهاى ارائه شده در جلسه، 
پيش نويــس اليحــه بازنگرى و اصالح شــده و دوباره به 

مديريت امور پارلمانى ارائه شود.

مسئول كميته بررسى لوايح شهردارى عنوان كرد

احداث جايگاه هاى بنزين تك  نازلى در مشهد 

رضاطلبى
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