
اين بار به جاى اقليم 3، 
تبصره 3 در قبض هاى آب صالح آبادى ها!

آمار بيكارى درآذربايجان غربى 
يك بام و دو هوا

دريافت مبالغ سليقه اى از مردم مسئوالن آمارهاى يكديگر را نقض مى كنند

ابوالحسن صاحبى  يكى از مسائلى كه اين 
روزها خيلى ســروصدا و اعتراض مردمى را در 
پى داشته، موضوع «تبصره 3» در قبض هاى 
آب شهروندان صالح آبادى است. يك شهروند 

صالح آبادى در اين باره مى گويد...

 اروميه  با نزديك شدن به پايان 
عمــر دولت يازدهــم، ارائه آمارها 
مبنــى بر رونق در حوزه هــاى گوناگون و 
اقدام هاى انجام پذيرفته در راستاى ايجاد 

فرصت هاى شغلى...
.......صفحه4 .......صفحه 2

آبگرم «شاهان گرماب» خشك شد ! 
تا پايان امسال 

5 زائرسراى ارزان قيمت 
در مشهد به بهره بردارى 

مى رسد

.......صفحه 2

پيامدهاى زمين لرزه «سفيدسنگ» بر تنها آبگرم آشاميدنى ايران

.......صفحه 3

.......صفحه 3

 230هزار نيكوكار يزدى
 با كميته امداد همكارى دارند

يزد - خبرنگار قدس: معاون توســعه مشاركت هاى 
مردمى كميته امداد استان يزد گفت: بيش از 230هزار 
نيكوكار يزدى در طرح هاى گوناگون مشــاركت هاى 

مردمى با كميته امداد همكارى دارند.
غالمرضــا مشــعلچى با اشــاره به مســاعدت 373 
ميليــارد ريالى خيران بــه محرومــان و مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد در ســال 95 تصريح كرد: 
كمك هاى جمع آورى شــده مردم براى رفع مشكالت 
و نيازمندى هاى محرومان در ســرفصل هاى گوناگون 
از جمله تأمين مســكن، هزينه هاى درمانى، اشتغال، 
تحصيل، تأمين جهيزيه و كمك به امر ازدواج جوانان 

نيازمند و ساير امور مددجويان هزينه مى شود.

 خسارت 7 ميلياردى سيل
 به روستاهاى فيروزكوه

فيروزكوه - خبرنگار قدس: فرماندار فيروزكوه گفت: 
ســيالب اخير بيش از 7ميليارد تومان به روستاهاى 

«انزها» و «آتشان» اين شهرستان خسارت زد.
طاهرى با اشــاره به وقوع ســيالب در دو روســتاى 
فيروزكــوه اظهار كرد: بر اثر وقوع ســيل به نزديك به 
170خانه از 10تا 100درصد خســارت وارد شــد.وى 
گفت: خوشبختانه اين سيالب خسارت جانى نداشته 

است.

 اعزام غواص براى يافتن بانوان 
ناپديد شده به درياچه كارون 4 

مهر، شهركرد: مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
چهارمحال و بختيــارى از اعزام 30 تيم امداد و نجات 

غواصان هالل احمر به درياچه سد كارون 4 خبر داد.
سيد احمد مرتضوى با اشاره به اعزام تيم امداد و نجات 
غواصــان هالل احمر به درياچه ســد كارون 4، اظهار 
داشــت: عمليات جست وجو از روستاى سيد محمد تا 
درياچه سد كارون 4 براى يافتن بانوان لردگانى ناپديد 
شده تاكنون ناموفق بوده است و هم اكنون جست وجو 

در درياچه سد كارون 4 آغاز شده است.

 پايش آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان 
در پرنده فروشى هاى «تبريز»

ايسنا، تبريز: مديركل دامپزشكى آذربايجان شرقى از 
پايش آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در پرنده فروشى هاى 
«تبريز» خبر داد و گفت: آنفلوانزاى فوق حادپرندگان در 
استان تحت كنترل است.بهداد اظهار كرد: متأسفانه در 
كل دنيا اين بيمارى شيوع يافته و تا اين لحظه نيز آثارى 
از كنترل اين بيمارى وجود ندارد و بويژه در كشورهاى 
اروپايى شدت دارد. وى با اشاره به وجود اين بيمارى در 
كشورهاى همسايه، ادامه داد: برخى كشورهاى همسايه 
ما به علت مسائل سياسى موجود، كمتر مجال رسيدگى 
به مسائل بهداشــتى را دارند و آن گونه كه بايد در اين 
راستا ورود نمى كنند، بنابراين بيمارى آنفلوانزاى فوق 

حادپرندگان در اين كشورها وجود دارد.

  بى توجهى استاندار سمنان 
به بسطام و ميغان 

شــاهرود - حميدرضا جاللى: حدود سه سال است 
كه از صحبت شهرســتان شدن بســطام و جدا شدن آن 
از شهرســتان شاهرود مى گذرد، اما طى اين مدت تكليف 
آن روشن نشد.گفته مى شود، آقاى استاندار از آذرماه سال 
94 كه به عنوان اســتاندار سمنان معرفى شده، تقريباً به 
همه جاى استان سركشــى داشته، خصوصاً به رضاآباد و 
قلعه باال بيارجمند. البته شــنيده ها حاكى از آن است كه 
اين ســفرها بيشتر براى بررسى موضوع اصالح و بهسازى 
جاده بيارجمند به كاشمر است تا به نوعى شهر كاشمر، به 
پايتخت نزديك تر شود. اگر چه رشد و توسعه اين مناطق 
نيز موجب خوشحالى مردم خواهد شد، اما گويا آقاى خباز 
اواخر ســال گذشته به بسطام هم سفرى داشته كه هدف 

آن براى بسيارى از مردم منطقه معلوم نشد.
اكنون جــا دارد، اهميت «بســطام» را  هرچند به طور 
خالصه يــادآورى كنيم؛ شــايد جناب اســتاندار براى 
شهرستان شــدن بسطام بيشتر تالش كند. بسطام يكى 
از كهن ترين شــهرهاى استان و شــايد هم كشور است. 
قدمت بســطام با توجه به آثار به دست آمده از تپه هاى 
معروف سنگ چخماق به حدود 8000 سال قبل مى رسد 
و وجود آثــار تاريخى مانند ايوان الجايتو، برج كاشــانه، 
مدرسه شاهرخيه و... كه هركدام ريشه اى كهن در تاريخ 
اين كشور دارند، حاكى از فرهنگ غنى ايرانى اسالمى در 
اين شهر است و بزرگانى در اين شهر پرورش يافته اند. از 
همه مهم تر بسطام مرقد فرزند پاك امام جعفر صادق(ع)، 
امامزاده محمد(ع) كه زيارتگاه عشاق واليت و امامت است. 
همچنين مردم واليتمدار بســطام در دوران دفاع مقدس 
81 شــهيد را تقديم كشــور عزيز ايران كرده اند. بسطام 
آرامگاه بايزيد بســطامى يكى از عرفاى نامى است كه به 
لحاظ وجود اين عارف، شهرت جهانى نيز پيدا كرده است. 
همچنين روستاى ميغان با جمعيت حدود 4200 نفر در 
فاصله 24 كيلومترى از شاهرود قرار دارد؛ روستايى كه با 
97 شهيد رتبه اول كشورى به لحاظ شهداى روستايى را 
به خود اختصاص داده است. با خبر شديم، شوراى اسالمى 
روســتاى ميغان حدود يك سال، به طور رسمى طى دو 
نامه آقاى اســتاندار را دعوت كرده اســت، ولى متأسفانه 
تاكنون هيچ گونه اقدامى در اين خصوص انجام نشــده 
اســت! اين در حالى بود كه 12 فروردين امسال مصادف 
شده بود با يادواره شــهداى گرانقدر روستاى ميغان، اما 

دريغ از توجه و حضور آقاى استاندار و فرماندار! 
حال مردم حق دارند، بپرســند كه آيا بسطام و ميغان را 
فراموش كرده ايد؟ در همين راســتا، سوم خرداد سال 
گذشــته يكى از خبرنگاران در نشســت خبرى با آقاى 
استاندار موضوع حضور نيافتن وى در برخى از شهرها را 
مطرح كرد كه آقاى خباز در پاسخ به اين پرسش گفت: 
«مســئول برنامه ريزى من، در هر شهرســتان فرماندار 
است.» آقاى دكتر خباز! شايد آقاى فرماندار متوجه اين 
موضوع نباشد يا شــايد خداى ناكرده ايشان با بسطام، 
ميغان و... مشكلى داشته باشــد، آيا پس از يك سال و 
اندى كه سكاندار استان سمنان هستيد بايد منتظر بمانيد 

كه آقاى فرماندار براى شما برنامه ريزى كند!؟ 
آقاى اســتاندار! بى توجهى و بى اعتنايى جناب عالى به 
خواســته و مطالبات بحق مردم واليتمدار و شهيدپرور 

بسطام و ميغان چگونه قابل توجيه است!؟

خبر

ان
يز

: م
س

عك

مشاور مستشارى فرماندهى سوريه:

جنگ سوريه، 
جنگ جهانى است

 مشهد: مديرعامل بنياد مركزى زائر امام رضا(ع) از افتتاح پنج 
زائرسراى ارزان قيمت در مشهد تا پايان سال جارى خبر داد. 

حسين عابدى اظهار كرد: در مجموع 35 زائرسراى ارزان قيمت 
در مشهد ساخته مى شود كه تاكنون سه زائرسرا به بهره بردارى 

رسيده است...

سارى مشاور مستشــارى فرماندهى سوريه، جنگ سوريه 
را جنگ جهانى خواند و گفــت: گزافه نگفته ايم، اگر بگوييم 
جنگ پيش رو، جنگ جهانى سوم است.حجت االسالم محمد 
كاظمى كياســرى ظهر ديروز در جمع خبرنگاران رسانه هاى 

.......صفحه3گروهى اظهار كرد: جنگ در سوريه...

اصفهان - راضيه كشاورز  يكى از ويژگى هاى 
مردم اصفهان عالقه زياد آن ها به هنرهاى گوناگون 
است، به طورى كه اين شهر از گذشته هاى دور مهد 

هنرمندان، علما و فالسفه ايران بوده است.
وجود دانشــمندان برجســته اى همچــون «ابن 
مسكويه» و «راغب اصفهانى» و شعراى بنامى چون 
«هاتف اصفهانى» و «عبدالرزاق اصفهانى» نشــان 
مى دهد كه اصفهان از ديرباز پيشــينه فرهنگى و 

هنرى داشته است.
يك بخــش از ســرمايه هاى فرهنگــى اصفهان، 
خانه هاى ميراثى اين شهر است؛ طبق آمار در شهر 
اصفهان حدود 1000 خانه ميراثى وجود دارد كه 
در ميان آن ها خانه استاد همايى به جهت معمارى 

ايرانى اسالمى آن اهميتى دوچندان دارد. 
خشــت و گل خانه اگر از شعر باشد، پنجره هايش 
را فرهنگ مى ســازد و خانه اى كه دو نسل شاعر 
پرورانــده و اســتاد «همايــى» را هچون گوهرى 
پرورش داده، امروز مى تواند، نسلى ديگر را پرورش 
دهد كه نه تنها شعر را بلكه فرهنگ ايران و اصفهان 
را زنده نگه دارد.پيشــنهاد قرارگيرى خانه شعر و 
فرهنگ اصفهان در خانه استاد جالل الدين همايى 
را فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى مطرح كرده كه 
در پنجاه و پنجمين برنامه از برنامه هاى هر هفته 

افتتاح شهردارى اصفهان گشايش يافت.
اســتاد جالل الدين همايى شــاعر، نويســنده و 
رياضيدان اصفهانى است كه در دى ماه سال 1287 
در كانون گرم خانواده اى دانش پرور و اهل فضل و 

ادب چشم به جهان گشود.
پدر وى «َطَرب شــيرازى» و پدربزرگش «هماى 
شــيرازى» هر دو از شاعران بنام و گرانسنگ دوره 
خود به شــمار مى آينــد. در دوران تحصيل علوم 
اســالمى بر اثر سختكوشــى هاى مستمر، طولى 

نكشــيد كه اســتاد همايى به دريافت چند اجازه 
روايت و اجتهاد از علماى بزرگ عصر نائل آمد. 

استاد همايى در سال هاى 1319 و 1320 در تهيه 
مطالب و تراجم احوال و تنظيم و تأليف قسمتى از 
حرف «الف» لغت نامه ارزشمند دهخدا به مرحوم 
على اكبر دهخدا كمك كرد و در ســال 1321 به 

عضويت فرهنگستان درآمد.
وى همچنين افزون بــر تأليف ده ها جلد اثر مهّم 
علمى، به تصحيح و تحقيق بيش از 10 جلد كتاب 
ارزشمند پرداخته كه هريك به عنوان اثرى ماندگار 
در عرصه فرهنگ و ادب اسالم و ايران مطرح است.

تاكنون آثارى از جمله «تاريخ ادبيات ايران»، «فنون 
بالغت و صناعت ادبــى»، «مولوى نامه» و «ديوان 

سنا» از اين استاد فرهيخته به چاپ رسيده است.
اســتاد همايى در بيست و هشــتم تيرماه 1359 
شمسى بر اثر عارضه قلبى چشم از جهان فرو بست.

 شهردارى اصفهان دغدغه ارتقاى فرهنگ دارد 
مدير خانه شــعر و فرهنگ اصفهان در گفت و گو با 
«قدس» مى گويد: بيش از يك سال و نيم قبل در 
تدارك تبديل خانه اســتاد همايى به خانه شعر و 
فرهنگ اصفهان بوديم و شهردارى اصفهان در اين 

راستا عزمى جدى داشت.
اســماعيل آذر مى افزايد: شهردارى اصفهان بدون 
هيچ تعارفى به عنوان شهردارى فرهنگى شهرت 
پيدا كرده است، زيرا بيشتر ازآنكه به دنبال ساخت 
و ساز و فروش تراكم باشد، دغدغه ارتقاى فرهنگ 

در شهر اصفهان را دارد.
وى ادامه مى دهد: خانه فرهنگ و شــعر اصفهان 
با عنوان «خانه فرهنگ وشــهر اســتاد همايى» 
افتتاح شــده تا در اين خانه بيشترين پيوند ما با 
دانش آموزان مدارس ابتدايى و متوسطه برقرار شود.

مدير خانه شعر و فرهنگ اصفهان تأكيد مى كند: 

ما در صدد هســتيم تا فرزندان اين شهر از سنين 
كم با اهميت مطالعه و انديشه آشنا شوند و معرفى 
كتاب هاى بســيار پرفايده دانش آموزان را در اين 

مسير موفق تر خواهد كرد.
وى تصريح مى كند: يكــى از اقدام هايى كه براى 
نشاط دانش آموزان در اين خانه انجام خواهد شد، 
برگزارى مشاعره با استفاده از شعرهاى استاد همايى 
است تا دانش آموزان از اين طريق با شعرهاى اين 

هنرمند بزرگ آشنا شوند.
«آذر» برگزارى مسابقات كتابخوانى را در مدارس  
از ديگر برنامه هاى خانه شــعر و فرهنگ اصفهان 
خوانــد و تأكيد مى كند: با انجام اين اقدام ها، ما در 
واقع دانه ها را مى كاريم، اما پرورش آن ها با معلمان 

خواهد بود.
وى اضافه مى كند: خانه استاد همايى در دوران 
قاجار بنا شده و البته استاد جالل الدين همايى 
نيز از همه شــخصيت هاى معاصر شــاخص تر 

بوده اند. 
مدير خانه شعر و فرهنگ اصفهان يادآور مى شود: 
در اين خانه پدر اســتاد همايى نيز زيسته است و 
استاد همايى در دهه 50 كه به تهران رفت اين خانه 
را به عنوان يك ميــراث فرهنگى به دولت واگذار 
كرد. البته پس از انقــالب دولت دوباره خانه را در 
اختيار مى گيرد و آن را بازسازى مى كند و امروز ما 

شاهد بازسازى دوم اين خانه هستيم.
وى گفت: اين خانه يك نمونه از معمارى ايرانى و 
اسالمى است و ما بايد از اين معمارى بهره ببريم. 
نمى شود، فقط در بيان، اين معمارى ها را قدر بدانيم 

بلكه بايد در حفظ و نگهدارى آن پويا باشيم.
خانه شــعر و فرهنگ اصفهان در خيابان نشــاط، 
كوچه شهيد مقضى (كوچه 19)، بن بست شهيد 

صناعى ها واقع شده است.

در گفت و گوى «قدس» با اسماعيل آذر مطرح شد 

يادگار دوران قاجار، خانه اى براى شعر اصفهان

نماينده مردم دامغان در مجلس دهم عنوان كرد
تپه هاى مريخى دامغان 

شبيه ترين نقطه به مريخ
 دامغان  نماينــده مردم دامغان در مجلس دهم از مركز 
نجوم اين شهرســتان به عنوان يكى از ظرفيت هاى علمى و 
گردشگرى استان نام برد و از تپه هاى مريخى دامغان به عنوان مكملى 
براى رونق فعاليت هاى مرتبط با گردشگرى در اين شهرستان ياد كرد 
و گفت: در چند ســال اخير بيش از 15هزار نفر از اين مركز بازديد 
داشتند. ابوالفضل حسن بيگى در اين باره اظهار كرد: بيش از 1000 
نفر گردشگر خارجى در يكى دو سال اخير از اين مركز بازديد كرده اند.

وى از رصد آسمان و نجوم به عنوان يك ظرفيت ويژه در شهرستان 
كويرى دامغان نام برد و افزود: در كنار آسمان پرستاره و رصدخانه و 
يك مركز نجوم آماتور، وجود تپه هاى مريخى در دامغان يك فرصت 
بسيار ويژه براى جذب گردشگران و دوستداران نجوم و فضا در دامغان 

ايجاد كرده است.نايب رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس با اشاره 
به بازديد فضانوردان روسى از تپه هاى مريخى دامغان گفت: اين دو 
فضانورد روســى و اوكراينى صريحاً اعالم كردند كه تپه هاى مريخى 
جنوب دامغان شبيه ترين نقطه در زمين به مريخ هستند. وى با اشاره 
به فعاليت هاى جذب گردشــگر در اين مجموعه گفت: متأسفانه بنا 

به داليلى هر بار يكسرى مشكالت براى اين فعاالن به وجود مى آيد.
 حسن بيگى با اشاره به ممنوعيت ورود گردشگران به برخى مناطق 
كويرى به داليل امنيتى گفت: چرا بايد مانع استفاده از اين ظرفيت 
خدادادى شــويم؟ چرا وقتى گردشــگرى از خارج براى ديدن اين 
منطقه مى آيد، فعاالن اين بخش ناچارند او را به مناطق ديگرى ببرند؟

وى با بيان اينكه اين رويكردها به صنعت گردشــگرى آســيب وارد 
مى كند، تصريح كرد: بايد همه بسترهاى الزم براى رونق بيشتر اين 

صنعت پردرآمد فراهم شود، وگرنه اين رونق موقتى خواهد بود.
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 124 اثر 
ثبت ملى شده در شهرستان دامغان وجود دارد، گفت: براساس يك 
برآورد، حدود 2000 مكان تاريخى در شهرستان دامغان وجود دارد.

وى بــا بيان اينكه پرونده 25 اثر جديد براى ثبت ملى آماده شــده، 
خاطرنشــان كرد: بايد به آثار تاريخــى و جاذبه هاى طبيعى توجه 
جدى ترى صورت گيرد، وگرنه بســيارى از آن هــا در آينده از بين 

خواهند رفت.
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براى 35 جوانمرد 
پر كشيده 

از معدن البرز شرقى
اين روزها 
«يورت»  

بوى معدن و 
مهربانى 
نمى دهد

رقيه توســلى  ُزلف آشــفته و زغال سنگى ترين 
دست و روى دنيا، نشانه ات بود... كارگرى... ريه هاى پُر 
ِخس ِخس... معدن البرز شــرقى... «يورت»، كه همه 

ايران نگاه ممتدشان آنجا بود...



تا پايان امسال 
  5 زائرسراى ارزان قيمت در مشهد 

به بهره بردارى مى رسد
 مشهد: مديرعامل بنياد مركزى زائر امام رضا(ع) از 
افتتاح پنج زائرسراى ارزان قيمت در مشهد تا پايان 

سال جارى خبر داد. 
حســين عابدى اظهار كرد: در مجموع 35 زائرســراى ارزان 
قيمت در مشهد ســاخته مى شود كه تاكنون سه زائرسرا به 

بهره بردارى رسيده است.
وى خاطرنشــان كرد: نخستين زائرسرا براى استان قزوين با 
عنوان «فدك» و دومين زائرسرا براى افراد تحت پوشش كميته 
امداد از سراسر كشور با عنوان «كرامت» ساخته و افتتاح شد.

وى درباره سومين زائرســراى ارزان قيمت خاطرنشان كرد: 
زائرسراى «آفتاب واليت» با مشاركت مركز خدمات حوزه هاى 

علميه كشور براى سفر طالب جوان ساخته شد.
وى عنوان كرد: اين زائرســرا با زيربنــاى 14هزار و 500 
متر و مســاحت 2000 متر در 12 طبقه هفته گذشته به 
بهره بردارى رســيد و شامل ســالن آمفى تئاتر، رستوران، 

حسينيه، پاركينگ و... است.
عابدى يادآور شد: تا پايان امسال زائرسراى ارزان قيمت براى 

استان قم، بهزيستى و مهررضا به بهره بردارى خواهد رسيد.

در آيين رهاسازى آب 10 سد مازندران عنوان شد
  تأمين آب زراعى 70هزار هكتار از 

اراضى شاليزارى مازندران

سارى - خبرنگار قدس: مديرعامل آب منطقه اى مازندران 
گفت: با رهاســازى آب از سدهاى استان، آب زراعى بيش از 

70هزار هكتار از اراضى شاليزارى  تأمين  مى شود. 
محمد ابراهيم يخكشى در آيين رهاسازى آب 10سد مازندران 
افزود: تالش خواهيم كرد با كمك كشاورزان  بويژه تشكل هاى 

آب بران از آب موجود حداكثر بهره بردارى را انجام دهيم.
وى اضافه كرد: على رغم كاهش 20درصدى بارش در هفت 
ماهه اول ســال آبى، شــاهد آبگيرى 85 درصدى سدها در 
اســتان بوديم كه در مقايسه با ســال هاى گذشته، وضعيت 

مناسب ترى حاكم است.
وى افزود: همزمان با رهاسازى آب از سد شهيد رجايى، شاهد 

توليد انرژى  برقابى  به ميزان 5 /13 مگاوات هستيم.

مسئوالن آمارهاى يكديگر را نقض مى كنند

آمار بيكارى درآذربايجان غربى يك بام و دو هوا
��ز ��ر

 اروميه  با نزديك شدن به پايان 
عمر دولــت يازدهم، ارائــه آمارها 
مبنى بر رونــق در حوزه هــاى گوناگون و 
اقدام هاى انجام پذيرفته در راســتاى ايجاد 
فرصت هاى شغلى و كاهش نرخ بيكارى باال 
رفته است، اما بسيارى از نمايندگان مجلس 
و مسئوالن اين آمار را غير واقعى خوانده و 

حكايت ديگرى عنوان مى كنند. 

 آمار بيكارى كاهش يافته است!
كاهش آمــار بيكارى در دولــت يازدهم از 
جمله موضوعاتى است كه با رفتارهاى ضد 

و نقيض فراوانى در اين حوزه همراه است.
مديــركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى 
آذربايجان غربى عنوان مى كند: در سال 90 
نرخ بيــكارى در آذربايجان غربى 13درصد 
بود و در چندين سال اخير با روند كاهشى 

روبه رو شد.
رضا نقــى زاده  به عنوان متولــى كار و رفاه 
اجتماعى آذربايجان غربى در اين راستا مدعى 
است كه اين استان با تالش ويژه دولت يازدهم، 
هشتمين استان كشور به لحاظ كمترين نرخ 
بيكارى است در حالى در ابتداى فعاليت اين 
دولت، در رتبه بيســت و يكم كشورى در اين 

خصوص قرار داشته است!
وى بر همين اســاس تأكيــد دارد كه نرخ 
بيكارى در كشور 12 درصد است، ولى اين 
رقم در آذربايجــان غربى 1/5 درصد كمتر 

بوده و به 10/9 درصد مى رسد.

 آن روى سكه
ايــن ادعــا در حالــى مطرح مى شــود كه 
آذربايجان غربى ازداشــتن ســند توســعه 

استان در زمينه اشتغال محروم است.
وضعيت اشــتغال در كشور بســيار خراب 
است و در حال حاضر شاهد بحران بيكارى 
هســتيم و ايــن بحــران غيرقابــل انكار و 

سرپوش گذاشتن است.
نادر قاضى پور نماينده مردم اروميه و عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس، وضعيت 
كار و اشــتغال را نه تنها در كشور بلكه در 

اين استان بحرانى توصيف مى كند.
نماينــده مــردم اروميه در مجلس شــوراى 

اســالمى با انتقاد از سياســت هاى دولت در 
اشتغال زايى، توجه به مشــاغل خرد را راهى 
براى خــروج از بحران بيــكارى مى خواند و 
مى گويد: در حال حاضر بى توجهى به توليد، 
هر روزه به تعطيلى كارخانجات و از طرفى به 
بيكارى بسيارى از كارگران منتهى شده است.

عضو كميســيون صنايــع و معادن مجلس 
با بيــان اينكه تســهيالت گــران قيمت، 
ماليات هاى ســنگين و حمايــت نكردن از 
توليد واحدهــاى صنعتى، بســيارى را به 
آستانه تعطيلى كشانده است، بيان مى كند: 
مگر نرخ بيكارى و آمار اشــتغال جدا از اين 
مشكالت است كه روند كاهشى يافته باشد؟

 سيل نامه هاى بيكاران
نماينده ديگر مردم اروميه در مجلس شوراى 
اســالمى نيز مى گويد: در حال حاضر شرايط 
اجتماعى بسيار بد اســت به گونه اى كه در 
سال گذشته، فقط 5000 نامه از طرف مردم 
در طول 10ماه دريافت كرديم كه نيمى از اين 

نامه ها با درخواست شغل همراه بود.
سيدهادى بهادرى اظهار مى كند: قانون كار 

نيازمند بازنگرى هاى اساسى است و با توجه 
به تغيير شرايط و مفهوم كار بايد قانون كار، 

روزآمد شود.
وى تصريح مى كند: در حال حاضر شــرايط 
اجتماعى بسيار بدى حكمفرماست و افزون 
بر افراد با مهارت هاى معمولى، بســيارى از 

دانش آموخته ها نيز بيكار و سرگردانند.
بهــادرى درباره نا هماهنگى بين دانشــگاه 
و بــازار كار مى افزايــد: دانــش آموختگان 
دانشــگاهى بايد از حمايت كافى برخوردار 

شــوند و در حال حاضر فضاى دانشگاه ها به 
گونه اى است كه نمى تواند نياز جامعه و بازار 

كار را تأمين كند.

 واقعيت را نمى توان پنهان كرد
اســتاندار آذربايجان غربى كه در اين راستا 
موضع منطقــى ترى دارد، بيــان مى كند: 
وضعيت اشــتغال در كشور بســيار خراب 
است و در حال حاضر شاهد بحران بيكارى 
هســتيم و اين بحــران غير قابــل انكار و 

سرپوش گذاشتن است. 
قربانعلى ســعادت اظهــار مى كند: در حال 
براى  متأســفانه شــرايط ســختى  حاضر 
كارگران وجود دارد و شاهد بحران بيكارى 
هســتيم و بر روى اين مســئله نمى توانيم 

سرپوش بگذاريم.
اســتاندار آذربايجان غربى با اشــاره به لزوم 
كوچك شــدن دولت مى گويــد: دولت بايد 
كوچــك شــود زيرا دولــت بزرگ بــه درد 
مملكت نمى خورد و مجلس نيز بايد برخى از 
وزارتخانه ها را به منظور كوچك كردن دولت 

منحل كند نه اينكه آن ها را با هم ادغام كند.

  اجراى عمليات گازرسانى به 5 شهر و 
96 روستاى خراسان جنوبى 

بيرجند-خبرنگار قدس: مدير عامل شركت گاز خراسان 
جنوبى از عمليات اجرايي گازرسانى به پنج شهر و96 روستا 

در سطح اين استان خبر داد.
فرشيد دشتى در بازديد از طرح هاى گازرسانى بيرجند اظهار 
داشت: درحال حاضر بيش از 92 درصد خانوار شهرى استان 

تحت پوشش گاز طبيعى هستند. 
وى با بيان اينكه گازرسانى به شهرهاى گزيك، طبس مسينا، 
زهان، نهبنــدان و ديهوك نيز با اعتبارى بالغ بر هزار و 135 
ميليارد ريال در دســت اجراست، افزود: با بهره بردارى از اين 
پروژه ها 98 درصد خانوارهاى شهري اين استان از گاز طبيعى 

بهره مند خواهند شد.
مديرعامل شــركت گاز استان خراسان جنوبى با بيان اينكه 
درحــال حاضر بيش از 35 درصد خانوارهاى روســتايى اين 
اســتان شامل 203 روستا نيز از نعمت گاز طبيعى برخوردار 
هستند، گفت: گازرسانى به 96 روستاى ديگر نيز با اعتبارى 
بالغ بر 730 ميليارد ريال در دست اجراست كه با بهره بردارى 
از اين پروژه ها درصد خانوار روستايى بهره مند از گاز طبيعى 

به بيش از 48 درصد خواهد رسيد. 

20 و 21 ارديبهشت
 سمينار آموزشى مشكالت حقوق حرفه اي 

پزشكي در مازندران برگزار مى شود
رامسر - خبرنگار قدس: مديركل پزشكى قانونى مازندران 
گفت: ســمينار آموزشى با موضوع قوانين و مشكالت حقوق 
حرفه اي پزشكي با همكارى دانشگاه علوم پزشكي استان و 
نظام پزشكى شهرستان رامسر براى گروه هاى پزشكى در 20 

و 21 ارديبهشت برگزار مى شود.
دكتر عباســى افزود: در اين ســمينار آموزشى، مباحثى 
در خصوص ســقط جنيــن، قصور و تخلفات پزشــكي و 
مستندســازي در درمان، روان پزشكى قانونى، مسموميت 
با الكل و مــواد مخدر، اركان صدور جــواز دفن، راه هاى 
پيشــگيرى از قصور پزشكى، مرگ حين درمان و رضايت 
در درمان و رازدارى پزشكى و صدور گواهى پزشكى براى 

شركت كنندگان مطرح خواهد شد.

  بررسى شاخص هاى سالمتى 5000 سالمند 
در مركز كوهورت نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: مركز كوهورت سالمندان بيش 
از 5000 نفر افراد باالى 50 ســال ساكن شهر نيشابور را به 
صورت اتفاقى انتخاب كرده و شــاخص هاى سالمتى آن ها را 

بررسى مى كند.
مدير اجرايى مركز مطالعات كوهورت سالمندى دانشكده 
علوم پزشــكى نيشــابور اظهار داشــت: وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى براى تجهيــز اين مركز تاكنون 
6 ميليارد ريال هزينه كرده و براى امور جارى و نگهدارى 
و هزينه هــاى مطالعاتى نيز از زمــان راه اندازى تاكنون 6 

ميليارد ريال هزينه شده است.
دكتر سيدرضا ميرحافظ افزود: با اين پايش ها قرار است هر دو 
سال يك بار عاليم بالينى افراد مراجعه كننده كنترل شود تا 

علت اصلى ابتال به بيمارى هاى مختلف مشخص شود. 
بــه گفتــه وى طول ايــن مطالعه 6 دوره دو ســاله و در 
مجموع 12 سال پيش بينى شده است كه توسط مجريان 
مجــرب داخلى و بــا همكارى علمى دانشــگاه هاى علوم 
پزشــكى از كشورهاى استراليا، نيوزلند، ايرلند و كانادا در 
نيشــابور توســط يك تيم 15 نفره شامل يك نفر پزشك 
متخصص، دو نفر عضو هيئــت علمى، يك نفر متخصص 
علوم آزمايشگاهى، گروه پرستارى و متخصصان رشته هاى 
بهداشت و روان شناسى بالينى با هزينه رايگان براى افراد 

باالى 50 سال اجرايى مى شود.

�وادث

یک ��� یک ��ر

گناوه: شــايد هيچ وقت به عنوان يك شهروند 
مسير شما با محل تخليه و دفن پسماندهاى بندر 
گناوه تالقى نكند، اما براى بسيارى از ساكنان روستاى 
قلعه حيدر كه با اين مكان همنشينى داشته اند، خاطرات 

ناخوشى به همراه دارد. 
با اينكه از ســال 1380 و براساس قانون، شهردارى 
مكلف به ســاماندهى و برنامه ريزى براى دفع زباله ها 
بوده اســت، اما اين موضوع پس از 15سال با همان 
شــيوه ســنتى دفن در طبيعت دنبال شده و نه تنها 
بارى از دوش محيط زيســت برداشته نشده بلكه به 

ساير مشكالت نيز دامن زده است.
رها ســازى زباله ها در مســير كوهستانى و سنگالخى، 
سال گذشته، موجب شد تا بر اثر بارندگى حجم انبوهى 
از پســماندها و شــيرابه هاى آن ها به طبيعت و اراضى 

كشاورزى پايين دست سرازير شود.
در اين مكان بســيارى از زباله گردان، زباله ها را به آتش 
مى كشند و دود حاصل از اين بى توجهى به چشم ساكنان 
منطقه بويژه مردم روستاى گردشگرى قلعه حيدر مى رود.

 زباله هاى بيمارستانى
رئيس اداره حفاظت محيط زيســت گناوه با تأييد اين 
نقيصه بيان كرد: وضعيت دفع پســماند شهر در معدن 
دفن زباله در جوار روستاى قلعه حيدر بحرانى شده است.
محمد توليده افزود: باتوجه به ارتباط مستقيم اين مشكل 
با ســالمتى مردم، همكارى بين بخشــى براى حل آن 

ضرورى است.
وى يادآورشــد: هــم اينك زباله هاى شــهرى بدون 
دفن كردن در محل رها مى شــود كه اين امر سبب 
مشكالت زيست محيطى و بهداشتى حادى براى اين 

منطقه شده است. 
رئيس اداره حفاظت محيط زيست گناوه با تأييد رهاشدن 
زباله هاى بيمارستانى در زمين هاى كشاورزى منطقه نيز 
گفت: باتوجه به خطرات اين نوع زباله از دانشــگاه علوم 

پزشــكى استان بوشــهر در نامه اى خواسته ايم كه به 
وضعيت زباله هاى بيمارستانى رسيدگى كند.

محمد توليده افزود: درحال بررسى موضوع هستيم و با 
هر شخص كه نســبت به چنين كار خالفى اقدام كرده 

برخورد قانونى خواهد شد.

 وضعيت خوبى نداريم
فرماندار گناوه از معدود مسئوالنى است كه سرپوشى بر 
اين نقيصه نمى گذارد و قبول دارد كه وضعيت، بحرانى 

بوده و بايد اقدامى انجام داد.
سيد على پاك نژاد اظهار مى كند: موضوع پسماند، ارتباط 
مستقيمى با شــهردارى دارد و نوك پيكان متوجه اين 
دستگاه است، اما با كمال تأسف اين موضوع خيلى جدى 
گرفته نشده و حتى اتفاق افتاده است درجلسه اى كه به 
همين منظور در فرماندارى تشكيل شده، شهردار حضور 

نداشته است.
وى محل دفع پســماند اين بندر را با مشــكالت بسيار 
زيست محيطى همراه دانســت و يادآور شد: همه چيز 

به اعتبارات ختم نمى شود. بنابراين با تالش مضاعف و 
مديريت صحيح بايد مسائل را حل كرد.

وى با اظهــار نگرانى از اجرايى نشــدن مصوبه هاى 
جلســه هاى كميته پسماند ســال قبل افزود: در اين 
راستا كميته پســماند گناوه مصوبه هاى متعددى را 
به تصويب رسانده كه با وجود گذشت يك سال هيچ 

نتيجه اى نداشته است.
وى يادآورشد: پذيرفتنى نيست جايى كه درگذشته آن 

را بهشت مى ناميدند، امروز براى مردم مشكل ساز شود.

 راه برون رفت
به نظر مى رسد، راه برون رفت از اين معضل نابسامان 
محيط زيســتى عمل به آيين نامــه اجرايى مديريت 
پســماند ابالغى در دهه 80 اســت كــه بصراحت، 
شــهردارى هاى ســاحلى را ملزم به اجراى كامل آن 
تا ســال 1390 كرده بود و البته پيش نياز آن تدوين 
طرح پســماند شهرســتان اســت كه تاكنون انجام 

نگرفته است.

مديريت پسماند در بندر گناوه دچار سوء مديريت شده است

 نرخ بيكارى در كشور 
12 درصد است، ولى 

اين رقم در آذربايجان 
غربى 1/5 درصد كمتر 
بوده و به 10/9 درصد 

مى رسد 

بــرش
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هادى زهرايــى  روزنامه قــدس طى هفته هــاى اخير 
گزارش هايى از وضعيت كارخانه آساك دوچرخ به چاپ رسانده 
است كه در ادامه اين پيگيرى ها خبرنگار ما به سراغ مدير كل 

صنعت، معدن و تجارت استان رفت.
راضيه عليرضايى در گفت وگو با قدس گفت: كارخانه آســاك 
دوچرخ در سال 83 بر اساس اصل 44 قانون خصوصى سازى به 
بخش خصوصى واگذار شد ودر سال 85 مدير اين واحد صنعتى 
به همراه رئيس جمهور وقت به ونزوئال سفر مى كند كه در اين 
سفر قراردادى بين مدير آساك دوچرخ قوچان و شركت كور 

پيونسا ونزوئال منعقد مى شود. 
عليرضايى در خصوص جزئيات اين قرارداد گفت: قراردادى كه 
بين آساك دوچرخ قوچان و شركت ونزوئاليى منعقد شده است 
به ارزش دو ميليون دالر بوده اســت كه 49 درصد سهام آن 
در اختيار آســاك دوچرخ و 51 درصد سهام نيز از آن شركت 

ونزوئاليى بوده است.
به گفته وى مدير آســاك دوچرخ از محل درآمد اين كارخانه 
در قوچان، 980 هزار دالر را در كشــور ونزوئال سرمايه گذارى 
مى كند و پس از انعقاد اين قرارداد در ســال 1385 در ونزوئال، 
مدير آساك دوچرخ در سال 86 سهم آورده خود را به آن كشور 

منتقل مى كند. 
وى ادامه داد: با سرمايه گذارى آساك دوچرخ در ونزوئال فعاليت 
تجارى آن ها آغاز مى شود اما متأسفانه با بروز مشكالت داخلى 
در كشــور ونزوئال در سال 88، مدير ونزوئاليى اقدام به توقيف 
اموال آساك دوچرخ در كشور خود مى كند و به دليل اينكه كل 
نقدينگى آساك دوچرخ به كشور ونزوئال منتقل شده بود، روند 

نزولى توليد دوچرخه اين واحد صنعتى آغاز مى شود. 
عليرضايى در خصوص توليــدات اين واحد پس از خصوصى 
سازى نيز گفت: مدير آســاك دوچرخ براى پيگيرى مصادره 

اموال خود در ونزوئال قصد سفر به اين كشور را نيز داشته است 
اما سفارت ونزوئال ويزاى سفر مديرعامل به اين كشور را صادر 
نمى كند و بايد شركت هاى بيمه سرمايه گذارى به كمك اين 
واحد صنعتى بيايند تا بتواند اموال توقيف شده خود را احيا كند. 
گفتنى است كارخانه آســاك دوچرخ سال 1377 با ظرفيت 
توليد 300 هزار دستگاه دوچرخه در سال راه اندازى شده و اين 
واحد در وسعت 20 هكتار و زيربناى چهار هكتار با اشتغال 192 
نفر و سرمايه گذارى 5/5 ميليون دالر با مشاركت بانك صنعت 
و معدن فعال شده بود. اين كارخانه تا سال 1383 فعاليت خود 
را ادامه داد و در همين سال در دوران اوج فعاليت اشتغال 143 
نفر و توليد 43 هزار و 500 دستگاه دوچرخه را در كارنامه خود 
ثبت كرد. از آذر سال 1383 كه واحد به بخش خصوصى واگذار 
شــد در حوزه توليد و نيرو دچار روند نزولى بود و با گذر زمان 

اين وضعيت بدتر شد.

قدس: شهردار خواستار راه هاى دسترسى بيشتر براى طرقبه 
شد

نيش و نوش: البد توقع دارن مردم راه هاى دسترسى بيشتر 
رو كشف و آماده كنن!

قدس: دفاع رئيس كل بانك مركزى از تســهيالت ناچيز به 
زلزله زدگان

نيش و نوش: حاال اگه بهشون بگى خودتون اين تسهيالت 
بيشتر به زلزله زدگان رو بدين بايد 10 سال ديگه صبر كرد!
قدس: هيچ كمكى براى ارتقا و حمايت از هنرمند نمى شود

نيش و نوش: چون مسئوالن ميخوان كه هنرمندا روى پاى 
خودشون وايستن!

قدس: هيچ دســتگاهى حق ندارد از امكانات بيت المال در 
انتخابات استفاده كند

نيش و نوش: دســتگاه حق نداره ولى ادارات و سازمان ها و 
شركت ها و اشخاص مجاز هستن!

قدس: ابالغ قرارداد خط 3 بى آر تى مشهد
نيش و نوش: بعدشــم بايد منتظر ابالغ حذف 20-10 تا از 

خطوط اتوبوسرانى مشهد باشيم!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

توقيف اموال كارخانه آساك دوچرخ قوچان در ونزوئال

  كشف 236 ميليون ريال اسكناس 
جعلى در پاتوق خالفكاران

مشهد: مأمــوران پليس مشهد در مخفيگاه دو خرده فروش 
موادمخدر عالوه بر كشف مقادير زيادى مشروبات الكلى 236 

ميليون ريال اسكناس جعلى كشف كردند.
گزارش خبرنگار ما به نقل از فرمانده انتظامى مشهد حاكى 
اســت، مأموران كالنترى قاسم آباد با دريافت گزارش مبنى 
بر تهيه و توزيع گســترده موادمخدر توسط دو مرد جوان در 
محدوده خيابان رستگارى اين شهر، تحقيقات وسيعى را در 

اين خصوص آغاز كردند.
ســرهنگ محمد بوســتانى گفت: اين مأمــوران با كنترل 
نامحسوس مخفيگاه متهمان و اطمينان از پاتوق شدن اين 
محل، هماهنگى هاى قضايى را انجام داده و با طرح نقشه اى 

ضربتى وارد عمل شدند.
وى افزود: در اين عمليات ضمن دستگيرى دو سوداگر مرگ 
و كشف بيش از نيم كيلوگرم ترياك و حشيش، مقادير زيادى 
مشــروبات الكلى دست ســاز و 236 ميليون ريال اسكناس 

جعلى و اموال مسروقه به دست آمد.
رئيس پليس مشــهد با بيان اينكه دستگيرى اين متهمان 
و جمع آورى پاتوق خالفكاران، موجبات شــادى و قدردانى 
ســاكنان محل را فراهم كرد، افزود: تحقيقــات و بازجويى 
از دستگيرشــدگان به منظور كشــف جرايم ارتكابى و نيز 

دستگيرى ساير همدستان آنها در حال انجام است.

  كشف 50 كيلو ترياك از كاميون 
حامل بار هندوانه

قدس: پليس شهرستان بردسكن در بازرسى از يك دستگاه 
كاميون حامل بار هندوانه 50 كيلوگرم ترياك كشف كرد.

سرهنگ هوشنگ كيانى، فرمانده انتظامى شهرستان بردسكن 
در تشريح اين خبر گفت: مأموران ايستگاه بازرسى سه راهى 
درونــه اين فرماندهى هنگام كنتــرل خودروهاى عبورى به 
يك دســتگاه كاميون بنز قرمز رنگ حامل بار هندوانه با سه 
سرنشين كه از استان هاى جنوبى به مقصد نيشابور در تردد 

بود مشكوك و كاميون را براى بررسى بيشتر متوقف كردند.
وى گفت: مأمــوران اين فرماندهى پــس از هدايت خودرو 
به داخل ايستگاه در بازرســى دقيق آن مقدار 50 كيلوگرم 
موادمخدر از نوع ترياك كه به طرز ماهرانه اى در بدنه خودرو 

جاسازى شده بود كشف كردند.

  محموله ويتامين c قاچاق به مقصد نرسيد
قدس: با هوشــيارى پليس شهرســتان بجستان محموله 

ويتامين c قاچاق قبل از رسيدن به مقصد كشف شد.
سرهنگ قدير مصرخانى، فرمانده انتظامى شهرستان بجستان 
در تشــريح اين خبر گفت: مأموران اين فرماندهى در ايست 
بازرسى موقت مســتقر در محور فردوس- بجستان به يك 
دســتگاه اتوبوس مسافربرى كه از شيراز به مقصد مشهد در 

حركت بود، مشكوك شدند.
وى افزود: مأموران ايستگاه پس از بازرسى دقيق خودرو تعداد 

960 شيشه شربت ويتامين c قاچاق كشف كردند. 
ســرهنگ مصرخانى با بيان اينكه ارزش كاالهاى كشــف 
شــده 50 ميليون ريال برآورد شده خاطرنشان كرد: فرد 
متخلف پس از تشــكيل پرونده براى سير مراحل قانونى 

روانه دادسرا شد.



حســن كدخداى عرب   «آبگرم شاهان 
گرماب خشــك شــد!»... اين جملــه را يك 
روســتايى زلزلــه زده منطقه سفيدســنگ 
شهرستان فريمان به اطالع خبرنگار ما رساند.

او گفت: با بروز زلزله 6/1ريشــترى شانزدهم 
فرورديــن امســال در حوالى سفيدســنگ 
شهرســتان فريمان، آبگرم معدنى شــاهان 
گرماب كه فقط مورد استفاده اهالى روستا بود، 

خشك شد!
به گفته «وحدتى» پس از بروز زلزله و اطالع 
هالل احمر از توقف جريان آبگرم، گروه هايى از 
هالل احمر و سازمان آب به همراه تجهيزات 
پايش آب به «شــاهان گرماب» آمدند، اما با 
وجــود كاوش فراوان نتوانســتند، ردى از آب 

معدنى پيدا كنند.
در اين زمينه خبرنگار ما، صحت و سقم ماجرا 
را از «حسن نباتى» بخشدار قلندرآباد -كه شهر 
سفيدسنگ و روستاى شاهان گرماب از توابع 

آن محسوب مى شود- جويا شد.
«نباتى» موضوع خشك شدن آبگرم «شاهان 
گرماب» را رد كرد، اما گفت: پس از بروز زلزله 
شديد شانزدهم فروردين در روستاهاى منطقه 
سفيدسنگ، خروجى آبگرم اين چشمه مسدود 

شد كه به معناى خشك شدن آن نيست.
بخشدار قلندرآباد افزود: پس از آگاهى از قطع 
جريان آبگرم، گروهى كارشناس و نيز مسئوالن 
شهرستان، بخش و هالل احمر رهسپار منطقه 

شدند و به بررسى پرداختند.
وى خاطرنشان كرد: يك مقّنى نيز وارد دهانه 
چشمه شد و تأييد كرد كه آبگرم وجود دارد، 
اما به ســبب مسدود شدن خروجى چشمه از 
حدود دو متر آن طرف تر آب تغيير مسير داده 

است.
وى با استناد به گفته روستاييان قديمى منطقه 
گفت: تغيير مسير آبگرم شاهان گرماب پيش 

از اين نيز در سال 1347 اتفاق افتاده است.
بخشدار قلندرآباد اين گفته روستاييان را كه 
مى گويند، آبگرم روستاى «شاهان گرماب» از 
روستاى «كمرزرد» تراوش كرده است نه تأييد 
كرد، نه رد، اما اظهار داشــت: گفته مى شود، 

رنگ آب روستا كمى تغيير كرده است.
«نباتى» به موضوع جارى شــدن آب از يك 
چشمه خشــكيده در روستاى «خانقاه» پس 
از زلزله 6/1 ريشترى سفيدسنگ اشاره كرد و 
گفت: مردم روستا پيش از اين درصدد اليروبى 
چشمه بودند كه پس از زلزله آب چشمه جارى 

شده است!
وى به تعطيلى حدود هشت ساله حمام شاهان 
گرماب هم اشــاره و تأكيد كرد: سال هاســت 

مهم ترين دغدغه ما راه اندازى اين آبگرم معدنى 
است، اما به خاطر مالكيت هالل احمر و بحث 

انتخاب سرمايه گذار ره به جايى نبرديم.
بخشدار قلندرآباد افزود: هنگامى كه استاندار، 
دكتر قاضى زاده هاشــمى وزير بهداشــت و 
درمان و ضيايــى رئيس جمعيت هالل احمر 
براى بررسى ابعاد زلزله و بحث كمك رسانى 
به منطقه سفيدســنگ آمده بودند، فرصت را 
غنيمت شــمرده و موضوع ضرورت راه اندازى 
آبگرم شاهان گرماب را به عنوان يك نياز مهم 
مردم منطقه مطرح كرديم كه قول رسيدگى 
دادند. وى اظهار اميدوارى كرد، اين موضوع به 

فراموشى سپرده نشود.

 چگونه شاهان گرماب پلمب شد
اما ماجراى تعطيلى شــاهان گرمــاب كه از 
كم نظيرترين آبگرم هاى جهان به شــمار مى 

رود، چيست؟
حدود هشــت ســال پيش بود كه خبرنگار- 
عكاس ما بــا تهيه عكس هايى از داخل حمام 
شاهان گرماب وضعيت غيربهداشتى و نابسامان 
اين آبگرم معدنى را با عنوان «شاهان گرماب؛ 
شفابخشى در محيط غيربهداشتى» به تصوير 
كشيد. درست پس از گذشت چند روز از چاپ 
مطلب بنا به خواسته شبكه بهداشت و درمان 
فريمان و دســتور دادســتان اين شهرستان، 
«شــاهان گرماب» بدون اطالع رسانى يكباره 

پلمب شد.
تعطيل شدن شاهان گرماب و فشار رسانه ها، 
سبب شد، مســئوالن وقت از استاندار، رئيس 
جمعيت هالل احمر و رئيس سازمان ميراث 

فرهنگى خراسان رضوى تا مسئوالن شهرستان 
فريمــان را به تكاپو بيندازد و بازديدهايى هم 
انجام دهند و وعده هايى هم در اين زمينه داده 
شد، اما همچنان اين وعده ها در بايگانى ذهن 
و فايل هــاى ادارى جا خوش كرد و اين مردم 
هســتند كه چهار ســال از يك نعمت بزرگ 

خدادادى محرومند.
اين در حالى اســت كه پيش از اين ســاليانه 
حدود يك ميليون و 200هزار نفر از مجموعه 

شاهان گرماب بازديد و استحمام مى كردند.

 تنها آبگرم معدنى 
قابل شرب ايران 8 سال تعطيل است!

در اهميت «شــاهان گرماب» كه هشت سال 
از پلمــب آن مى گذرد، هميــن بس كه گفته 
مى شــود، يكى از ســه آبگرم معدنــى داراى 
خاصيت درمانى فوق العاده قابل شرب در دنيا و 

تنها آبگرم معدنى قابل شرب در ايران است كه 
از گذشته هاى دور مورد توجه و استفاده مردم 
از سراسر كشور بوده است.نزديك بودن «شاهان 
گرماب» به مشــهد مقدس دومين كالنشــهر 
مذهبى جهان و پايتخت معنوى ايران اهميت 
اين مكان سياحتى، درمانى را دوچندان مى كند.

 خواص درمانى فوق العاده
آبگرم معدنى شــاهان گرمــاب زالل، بى بو، 
بى رنگ و بدون گوگرد، آمونياك و شوره است 
و آبگــرم آن در بهبود عفونت هاى پوســتى، 
زخم هاى مزمن، واريس، رماتيســم، آرتريت، 
آرتروز و كوفتگى و دردهاى عصبى مؤثر است.

اثر درمانى اين آب روى بيمارى هاى پوســتى 
به خاطر گوگرد آن نيست، بلكه سيليكات هاى 
موجــود در آب، درمان كننــد. بيمارى هاى 
پوستى است و چون از نظر كمى امالح زيادى 
ندارد، نوشــيدن آن هم بى ضــرر بوده و براى 
معالجه سنگ هاى مجارى ادرار و بيمارى اگزما 
مفيد است. نكته قابل توجه اينكه آبگرم شاهان 
گرماب 48 درجه سانتيگراد حرارت دارد و در 
سال هاى خشكسالى و تر سالى مقدار آن كم 
يا زياد نشــده و از دل كوه مى جوشــد. آبگرم 
روستاى شــاهان گرماب از توابع شهر سفيد 
سنگ در شهرســتان فريمان استان خراسان 
رضوى واقع شــده كه فقــط 140كيلومتر با 

مشهد فاصله دارد.
«شاهان گرماب» مسير ديگرى هم دارد؛ اين 
مســير از جاده سرخس است كه 60كيلومتر 
از فاصله 84 كيلومترى آن تا مشهد آسفالت 

است.

��ر � ا��خابات
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  برنامه هاى صدا و سيماى ايالم 
براى جلب مشاركت حداكثرى

ايــالم - خبرنگار قدس: مديركل صدا و ســيماى مركز 
ايالم گفت: برنامه هاى صدا و سيماى مركز ايالم براى جلب 

مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات 29 ارديبهشت است.
عليرضا شيروى اظهار داشت: رى هامدلى، مانگه شو، بنه مال 
و آبادى ويژه برنامه هايى هستند كه با هدف ايجاد مشاركت 
حداكثرى، حضور آگاهانه، شــكوه همدلى و رقابت سالم در 

انتخابات از معاونت سيماى مركز ايالم پخش خواهند شد.
وى با اشاره به اينكه تشريح اهداف و مأموريت هاى شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا با حضور كارشناسان و صاحبنظران از 
ديگر برنامه هايى است كه در ايام منتهى به انتخابات از سيماى 
مركز ايالم پخش خواهد شد، افزود: صداى استانى مركز ايالم 
نيز بــا برنامه هاى ويژه و متفاوتــى از جمله همدالنه، فصل 
انتخاب، ُجنگ وهار همدلى، شوكيانه، ايواره و خير، خانواده 
و... به نقش انتخاب صحيح، اهميت مشاركت سياسى و تأثير 
آن در سرنوشت مردم و حضور حماسى و پر شور مردم استان 

در انتخابات خواهد پرداخت.

  تأييد صالحيت 98/9 درصد داوطلبان 
شوراهاي اسالمي استان يزد

يزد - خبرنگار قدس: رئيس ســتاد انتخابات استان يزد از 
تأييد صالحيت قطعي 98/9 درصــد از داوطلبان انتخابات 

شوراهاي شهر و روستا خبر داد.
محمدعلى طالبى اظهار داشــت: با پايان مهلت رســيدگى 
هيئت هاى نظارت، تنها صالحيت 41نفر از داوطلبان رد شده 

و نيز 131نفر هم انصراف خود را اعالم كرده اند.
وى افزود: روز 21 ارديبهشت ماه تبليغات نامزدهاى انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا در سراسر استان آغاز مى شود 

و به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت.

  30 ميليارد ريال به مددجويان 
خسارت ديده بوشهرى پرداخت شد 

بوشــهر - خبرنگار قدس: مديركل كميته امداد استان 
بوشــهر گفت: در باران هاى سيل آساى زمستان گذشته به 
400 خانوار مددجوى اســتان بوشهر خسارت وارد شده كه 
براى جبران خسارت وارده 30 ميليارد ريال به آنان پرداخت 

شد. 
احمد لطفى با اشاره به اينكه يكى از مسيرهاى توانمند سازى 
مددجويان گســترش چتر بيمه اى آنان است، اظهار داشت: 
طرح بيمه حوادث غيره مترقبه و سوانح طبيعى براى منازل 
و وسائل زندگى مددجويان يكى از راهبردهاى اساسى كميته 

امداد است كه در دستور كار قرار گرفت.
وى ميزان خســارت پرداختى به ازاى هر ســاختمان براى 
خانوار شــهرى را 350ميليون ريال و براى خانوار روستايى 
200ميليون ريال اعالم كرد و افزود: خسارت وسائل منزل در 
شهرها 150ميليون ريال و در روستاها 100ميليون ريال در 

نظر گرفته شده است.
وى گفت: پس از حادثه سيل گذشته تعداد 727 خانوار تحت 

حمايت امداد در هفت شهرستان دچار خسارت شدند.

  شناسايى 20 مكان 
مستعد پرورش ميگو در سواحل چابهار 

چابهار - خبرنگارقدس:20سايت و مزرعه مستعد پرورش 
ميگو در سواحل چابهار شناسايى شده و سايت رودريك پس 

از 6 سال وقفه امسال زير كشت مى رود.
مديركل شيالت سيســتان وبلوچستان با اشاره به پيشرفت 
80درصدى آماده ســازى سايت رودريك از خصوصى كردن 

بنادر ماهيگيرى سيستان وبلوچستان خبر داد. 
هدايت اهللا ميرمراد زهى با بيان اينكه ســواحل سيســتان 
وبلوچســتان به دليل درجه حرارت خوب در هشــت ماه از 
سال مناســب براى پرورش ميگو اســت، اظهار داشت: 20 
سايت مستعد پرورش ميگو با مســاحت 42هزار هكتار در 
320 كيلومتر مرز آبى و500 كيلومتر در ســواحل سيستان 
وبلوچستان شناسايى شده و ســايت پرورش ميگو گواتر با 
4000 هكتار مســاحت و660 هكتار تأسيســات زيربنايى 
در حال فعاليت اســت كه در ســال جارى 700هكتار از آن 
زيرپوشش ميگو مى رود. به گفته اين مقام مسئول،عمليات 
ساخت اسكله رو در يك و آبگيرى آن، برق رسانى، ايستگاه 
پمپاژ، جاده دسترسى و آب آشاميدنى بر عهده شيالت است. 

  برگزارى جشنواره كتابخوانى رضوى در ايالم 
ميهن: مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان ايالم اظهار 
كرد: هفتمين جشنواره كتابخوانى رضوى از سرى برنامه هاى 
پانزدهمين جشنواره بين المللى امام رضا(ع) از 19 فروردين 

سال جارى در اين استان كليد خورده است.
مــراد جليليان با بيان اينكه 6 عنــوان كتاب در بخش هاى 
كــودك، نوجوان و بزرگســال معرفى شــده اســت، افزود: 
كتاب هاى «امام رضا(ع) و زندگى» نوشــته مهدى غالمعلى، 
انتشارات جمال، «بانوى ملكوت» نوشته على كرمى، انتشارات 
بوستان كتاب، «مهارت هاى زندگى در سيره رضوى» نوشته 
محمدرضا شرفى، انتشارات مؤسســه خدمات مشاوره اى و 
پژوهش هــاى اجتماعى و كتاب «چلچراغ» نوشــته جليل 
عرفان منش، انتشارات دفتر پژوهش هاى آستان قدس رضوى 

ازجمله اين كتاب ها به شمار مى رود.
وى تصريح كرد: همچنين كتاب هاى «10 قصه از امام رضا(ع) 
براى بچه ها» نوشــته مژگان شيخى، انتشارات قديانى براى 
رده ســنى كودكان و كتاب «ماه غريب منم» نوشته مجيد 
مال محمدى، انتشارات به نشر، آستان قدس رضوى براى رده 

سنى نوجوانان معرفى شده است.
وى آخرين مهلت شركت در اين جشنواره و ارسال پاسخنامه ها 

را اول تيرماه سال جارى عنوان كرد.

پيامدهاى زمين لرزه «سفيدسنگ» بر تنها آبگرم آشاميدنى ايران

  85 روستاى استان يزد گازرسانى شدآبگرم «شاهان گرماب» خشك شد! 

يزد - خبرنگار قدس: مديرعامل شركت گاز استان يزد از 
گازرســانى به 85 روستاى استان با تالش و همت مجموعه 

كاركنان شركت گاز استان يزد در سال 95 خبرداد.
منوچهر فالح اظهارداشت: از ميان 542 روستاى واجد شرايط 
گازرسانى در استان، گازرسانى به 321 روستا به اتمام رسيده 
كه از اين ميان عمليات گازرســانى به 85 روســتاى استان 
در ســال 95 صورت پذيرفته و موجب اضافه شــدن حدود 
9000 مشترك جديد به جمع مصرف كنندگان گاز طبيعى 

و بهره مندى آنان از خدمات شركت گاز شده است.
وى افزود: براى گازرســانى به اين روستاها در مجموع 510 
كيلومتر شــبكه پلى اتيلن و شــبكه فوالدى اجرا و حدود 
8000 انشــعاب نصب شده است.فالح تصريح كرد: در حال 
حاضر عمليات گازرسانى به 79 روستا با قابليت گازرسانى به 
5598 خانوار در دســت اجراست.مديرعامل شركت گاز يزد 
گفت:  تاكنون در استان يزد 75 درصد جمعيت روستايى از 
نعمت گاز طبيعى برخوردار هستند كه با احتساب 99 درصد 
جمعيت شهرى بهره مند از گاز، در مجموع 95درصد جمعيت 

استان به شبكه گاز طبيعى متصل شده است. 

  كاميون هاى حمل گندم به دلگان رفتند 
ايرانشــهر - خبرنگارقدس: محصول گندم كشاورزان 
دلگانى در حال انتقال به ســيلوهاى سيستان و بلوچستان 
است.بر پايه اين خبر  چند روز پيش كشاورزان اين شهرستان 
از اينكه محصول آنان در منطقه مانده بود و احتمال داشت 
بر اثر گرماى هوا خراب شود، نگران بوده و خواستار پيگيرى 
مسئوالن شده بودند. نجفى رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
استان گفت: در حال حاضر 30 كاميون 25 تنى براى  انتقال 
گندم كشاورزان دلگانى به اين شهرستان اختصاص داده شده 

و كار انتقال گندم  به سيلوهاى استان ادامه دارد. 
سيد غالمرضا سجادى سرپرست جهاد كشاورزى دلگان هم 
از افرايش كاميون هاى حمل گندم تا حدود 35 كاميون در 
روزهاى آينــده خبر داد و گفت: تاكنون 8000 تن گندم از 
كشاورزان دلگانى خريدارى شده است. امسال 8500 هكتار از 
زمين هاى زراعى شهرستان دلگان زير كشت گندم رفته و از 
هر هكتار به طور متوسط 3/5 تن محصول برداشت مى شود. 

  40 درصد آمبوالنس هاى بوشهر
 نوسازى شد

بوشــهر - خبرنگار قدس: رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
بوشهر گفت: 40درصد آمبوالنس هاى مراكز درمانى استان 
نوسازى شده اند.عليرضا رئيسى افزود: مرحله جديد نوسازى 
آمبوالنس هــاى مراكــز درمانى زيرمجموعه اين دانشــگاه 
بــزودى اجرا و 23 دســتگاه آمبوالنس جديد وارد اســتان 
بوشهر مى شــود.وى با بيان اينكه تخت هاى بيمارستانى در 
استان بوشهر افزايش يافته است، اظهار داشت: شمار تخت 
بيمارستانى  در ســال 92 و اوائل سال 93 در استان بوشهر 
كمتر از 800تخت بود كه با اجراى طرح هاى گوناگون درمانى 

اين رقم به 1400 تخت بيمارستانى افزايش يافت.
رئيســى همچنين گفت: دانشــگاه علوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى درمانى بوشــهر توانست با كاهش بيش از هشت 
درصدى نرخ عمل ســزارين و افزايش زايمان طبيعى به 20 
هزار و 700 مورد در ســه سال گذشته در جمع استان هاى 

برتر در زمينه زايما ن طبيعى رايگان قرار گيرد.

  300 دانشجوى دانشگاه يزد دچار 
مسموميت غذايى شدند 

يــزد - خبرنگار قدس: رئيس مركــز مديريت حوادث و 
فوريت هاى پزشكى استان يزد از مسموميت غذايى افزون بر 
300 نفر از دانشجويان پسر دو خوابگاه دانشگاه يزد خبر داد.

دكتر احمد دهقان اظهار داشت: دانشجويان توسط اورژانس به 
بيمارستان هاى استان منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى شهيد صدوقى يزد گفت: 
هنوز علت خاصى مشــخص نشــده و كارشناسان معاونت 

بهداشتى در حال بررسى موضوع هستند.

مديركل آموزش و پرورش اصفهان:
  اعتبارات دولتى

 جوابگوى هزينه هاى مدارس نيست
اصفهان- خبرنگار قدس: مديركل آموزش و پرورش استان 
اصفهان تأكيد كرد: طبق قانون اساسى، دريافت وجه از دانش 
آمــوزان در مدارس دولتى ممنوع اســت، اما اين واقعيت هم 
وجود دارد كه اعتبارات دولتــى جوابگوى هزينه هاى مدارس 
نيست.محمد حســن قائدى ها در جمع خبرنگاران با تأكيد بر 
ممنوعيت دريافت وجه هنگام ثبت نام در مدارس دولتى، افزود: 
سال گذشته در اين خصوص حتى مدير عزل كرديم، به هيئت 
حل تخلفات فرستاديم، اما نمى گويم، اقدام هاى ما بدون ايراد 
است.وى تصريح كرد: طبق قانون اساسى، دريافت وجه از دانش 
آموزان در مدارس دولتى ممنوع است، اما اين واقعيت هم وجود 
دارد كه سال گذشته گاز چهار منطقه آموزش و پرورش و آب 
350مدرســه در معرض قطع بود و اگر همكارى ادارات نبود، 
ما دچار مشكل مى شــديم.مديركل آموزش و پرورش استان 
اصفهان تأكيد كرد: متأســفانه اعتبــارات دولتى جوابگوى 

هزينه هاى مدارس نيست.

سارى – خبرنگار قدس  مشاور مستشارى فرماندهى 
سوريه، جنگ سوريه را جنگ جهانى خواند و گفت: گزافه 
نگفته ايم، اگر بگوييم جنگ پيش رو، جنگ جهانى سوم 

است.
حجت االســالم محمد كاظمى كياسرى ظهر ديروز در 
جمع خبرنگاران رســانه هاى گروهى اظهار كرد: جنگ 
در سوريه با يك كشور نيست بلكه كشورهاى زيادى در 

جبهه دشمن حضور دارند.
وى در پاسخ به پرسش قدس؛ پيشروى نيروهاى مدافع 
حرم را بسيار خوب خواند و اظهار كرد: پيروزى نزديك 
است و تا چند ماه ديگر بساط دشمن برچيده خواهد شد.
مشــاور مستشارى فرماندهى ســوريه با اشاره به اينكه 
ســوريه خط مقدم جبهه مبارزه با صهيونيست است، 
اضافــه كرد: جنك مذكــور جنگ عقيدتــى، باورها و 

ايدئولوژيكى است.
حجت االسالم كاظمى كياسرى با اعالم اينكه خدا حلب 
را آزاد كرد، گفت: باور و عقيده مردم سوريه و ايران يكى 
بوده و اين نزديكى موجب حضور فرزندان ايران اسالمى 

در آن سوى مرزها شده است.
وى با بيان اينكه بشار اسد سرباز واليت است، يادآور شد: 
پدر رئيس جمهور سوريه نيز به فرزندش تأكيد كرده بود 

از جمهورى اسالمى ايران و رهبرى تبعيت كند كه ايشان 
همين راه را در پيش گرفته است.

مشاور مستشارى فرماندهى سوريه در پاسخ به پرسش 
ديگر قدس با اشــاره به اينكه پيشينه شيعى و اعتقادى 
مازندرانى ها نگذاشته است در اين عرصه ساكت بنشينند، 
از عزم جدى مبارزان مازندرانى در آزادســازى ســوريه 
سخن گفت و يادآور شد: لشكر هميشه پيروز 25كربال 
طى عمليات هاى سنگينى كه انجام داد، توانست مناطق 

زيادى از خاك سوريه را آزاد كند.
حجت االسالم كاظمى كياسرى منطقه «خان طومان» 
را بسيار راهبردى خواند و گفت: دشمن در خان طومان 
تلفات بسيار سنگينى داد و بيش از 700 نفر از نفراتش 

به هالكت رسيدند.
وى از امضــاى آتش بس در ســوريه انتقاد كرد و افزود: 
دشمن از فرصت آتش بس، سوء استفاده كرد و با حمله 
بــه خان طومان موجب شــهادت شــمارى از فرزندان 

ميهن مان از جمله 13 شهيد مازندرانى شد.
حجت االسالم كاظمى كياسرى از ديپلمات ها خواست 
همچون مقام معظــم رهبرى با لبــاس رزم در جبهه 
مقاومــت حضور يابند و آن وقت درباره مســائل جنگ 

تصميم گيرى كنند.

وى خطاب به رئيس جمهور كه بر روى موشك هايمان 
به جاى عبارت «اسرائيل بايد از صحنه روزگار محو شود» 
چه بنويســيم؟ تأكيد كرد: اگر جبهه مقاومت نباشــد، 

امنيت در كشور وجود نخواهد داشت.
حجت االســالم كاظمى كياســرى در پاسخ به پرسش 
قدس در زمينه انتخابات پيــش رو اظهار كرد: اقتصاد، 

سياست و فرهنگ بدون امنيت امكان پذير نيست.
وى اضافه كرد: مردم كسى را انتخاب كنند كه به جبهه 

مقاومت و امنيت اعتقاد داشته باشد.
وى با اعالم اينكه فيش هاى مدافعان حرم نجومى نيست، 
از بدخواهــان خواســت با دامن زدن به شــايعات، دل 

مدافعين حرم و خانواده هايشان را نيازارند.

مشاور مستشارى فرماندهى سوريه:

جنگ سوريه، جنگ جهانى است

دل نوشته

رقيه توســلى  ُزلــف آشــفته و زغال 
سنگى ترين دست و روى دنيا، نشانه ات بود... 
كارگرى... ريه هاى پُــر ِخس ِخس... معدن 
البرز شــرقى... «يورت»، كه همه ايران نگاه 

ممتدشان آنجا بود... .
همين جا كه مادرِ چشــم انتظارت، ايستاده 
بود... همين جــا، دِم تونل، دِم دفتر كارت... 
همين جا كه هر روز با ريزگردهاى سيليس 
سازش مى كردى... حفارى مى كردى... همين 
جا كه پدرت از پا افتاده و با لهجه محلى هزار 

بار صدايت مى زد... .
آقاى معدنكار! ديدم. عمق نگاه فرزندان بُهت 
زده ات كجــا، عمق معدن يورت كجا!؟ عمق 
اشــك هاى معصومانه و خراشيده شان كجا، 
عمق معدن زغال ســنگ يورت كجا!؟ خيلى 

چيزها را ديدم.
همسايه مظلوم! همسرت را هم ديدم كه به 
سنسور رفتن و نبودنت مجهز نبود! از دستان 
خيلى خالى ات هم باخبر شدم، از جيبى كه 
چهارده ماهى مى شــد كه رنگ اسكناس را 

نديدند!
هم كيش و هم َمســلك من! چه بگويم از 
اوضــاع زمانه... از آزادشــهرى كه اين روزها 
طعم آوار و اشك گرفته است. وقتى مى شنوم 
مردى كه به دل معدن مى زد با پُتك و مته 
و با مونوكســيد كربن و متان مى ســاخت، 

مظلومانه رفته است. بى اكسيژن، بى ايمنى، 
بى بيمه، بى حق و حقوق.

چــه بگويم از آزادشــهر امــروز... كه ميان 
جمعيِت پريشان، حرف از چهارشنبه ساعت 
يــازده و نيم صبــح بود و بــس... حرف از 
عاشق ها كه هميشه داوطلبند. داوطلب شاد 

كردن معشوق شان... حرف از سخت ترين كار 
دنيــا و كارگران غريــب... حرف از توهين و 

تهديد و تنهايى... .
اما كاش صداى زارى هــا و ضجه ها را باد 
تا معدن نياورد. تا اين فراق بى اندازه تلخ. 
كاش كاله هــاى چراغــدار - از اين پس - 
خانواده ات را سينه سوخته تر نكند... كاش 
كسى، قلِب آزادشــهر را اين روزها سنگ 

صبور باشد... .
آقاى معدنكار! امروز در گلستان ديدم نفس 
پــدر و مادرت محبوس اســت... دم و بازدم 
كودكان بى گناه هست... ديدم آسمان روى 
سر دلبستگانت خراب شده است و بى صداتر 

از شما، در سكوِت ماتم نشسته اند...
آخر كدام نيروى امــداد و نجات و مديريت 
بحرانى مى تواند رفتن پدر را بازسازى كند! 
آن دست هاى پينه بسته سياهى را كه هرروز 

بوى معدن و مهربانى مى داد.
خداحافظ اى مرد روزهاى سخت... معدنچى 

سختكوش گمنام... .
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سال هاست مهم ترين 
دغدغه ما راه اندازى 

آبگرم معدنى «شاهان 
گرماب» است، اما به 
خاطر مالكيت هالل 

احمر و بحث انتخاب 
سرمايه گذار ره به 

جايى نبرديم 

بــرش

براى 35 جوانمرد پر كشيده از معدن البرز شرقى
اين روزها «يورت»  بوى معدن و مهربانى نمى دهد
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رخ � رخ كمبود آب، مهاجرت را داغ كرد

«جغرى» در سراشيبى متروكه شدن

على محمــدزاده  زنده بــودن يا همان 
سرزندگى شــايد بظاهر مربوط به موجودات 
اســت، اما بى ترديد در عالم ماده هم مى توان 
تفاوت سرزندگى و بى رونقى را آشكارا مشاهده 
كرد، وقتى خانه اى پر باشد از آدم ها و بچه هايى 
كه مشغول شيطنت هستند، گويى ديوارها هم 
شــادمانند ولى اگر همان خانه خالى از سكنه 
باشد، خواهيم ديد كه همان ديوارها آرام آرام 

مى ميرند.
تمــام اين جمالت را گفتم تا اين بار و از زاويه 
مرگ مــاده و بى جانان در روســتاها بگويم. 
روســتاهايى كه آتش خشكسالى و بى آبى هر 
روز در جان آن ها شــعله ورتر مى شود. يكى از 
همين روســتاها «جغرى» يا «جعفرى» در 

اطراف مشهد است.

 كابوس «مرگ تشنه»
مســير كارخانه ســيمان از ميــان محالتى 
مى گذرد كه بارها و بارها از مشــكالت ريز و 
درشت آن ها نوشته ايم و نوشته اند؛ مناطقى كه 
گويى قرار است تا ابد در برزخ كمبودها بمانند 
و داشته هاى روستايى شــان را پشت نقابى از 
ظواهر شهرى مخفى كنند. پس از طى حدود 
40 كيلومتر و گذر از مسيرى كه اگر برف نيمه 
ســنگينى هم بيايد، تردد ناممكن مى شود، 
روستايى ديده مى شود كه وسعت گسترده در 

دامنه كوهش نشان از ديرينگى آن دارد.
خبرى از جنب و جوش هاى معمول روستاها 
نيست نه صداى گوسفندى مى آيد نه خبرى 
از پارس هاى گاه و بى گاه سگ هاست. خانه هاى 
گلى قديمى و تعداد اندكى خانه نسبتاً جوان تر 
بيانگر دوران پيرى سخت اين روستاى كهنسال 
است. يكى از پيرمردها كه كنار ديوار نشسته و 
همچون روستا چين و چروك هاى بى شمارى 
بر چهره دارد، در پاسخ سؤالم كه مى پرسم، چرا 
روستايتان خراب است، مى گويد: آب كه نباشد، 
هيچ چيز نمى ماند، ما هم چاره اى نداريم كه 
مانده ايم. هميــن جمالت كوتاه پيرمرد كافى 
است تا بدانم كه اين روستا هم مانند بسيارى 
از روستاهاى ديگر شهر و كشور شب ها كابوس 

«مرگ تشنه» را مى بيند.

 آب، بابا، مهاجرت
داخل روستا كه مى روم، نفس به نفس دلهره 
ديوارها مى شوم. كوچه ها بغض سنگينى دارند. 
ديگر اميدى به بازگشــت كودكان بازيگوش 
به كوچه ها نيســت. پنجره هاى خاك گرفته 
نشــان از كوچ زندگى دارد و خاك هاى تلمبار 
شــده مقابل طويله ها حكايت بيكارى مردان 
و زنانى اســت كه از روستايى بودنشان فقط 

روستانشينى باقى مانده است.

بســيارى از خانه ها خالى از ســكنه شــده و 
آن هايى كه مانده اند به گفته آن پيرمرد اولى 
چاره اى ندارند و بايد با شرايط موجود بسازند 
و بمانند. جوان ترها رفته اند و روستاى پير را با 

آدم هاى پير تنها گذاشته اند.

 مهاجرت ساالنه 70 نفر
دهيار روســتاى جغرى مى گويد: بيش از يك 
هزار نفر در 13 سال گذشته از روستا مهاجرت 
كرده اند و به طور متوسط ساالنه 70 نفر روستا 
را تــرك كرده اند. بيغش مى افزايد: براســاس 
سرشمارى سال 75 جمعيت روستا هزار و 642 

نفــر و 400 خانوار بود كه االن به كمتر از هزار 
و 400 نفر كاهش يافته اســت. همان سال ها 
1200 رأس گاو و بيش از 7 هزار رأس گوسفند 
در روستا داشتيم، ولى در حال حاضر كمتر از 
20 رأس گاو و شايد 2 هزار رأس گوسفند مانده 
است و علت اصلى آن نبود آب است.وى ادامه 
مى دهد: از سال 76 تاكنون هفت حلقه چاه در 
روستا حفر شــده، ولى هر چاه يك يا دو سال 
بيشــتر آبدهى ندارد، ولى در چند سال اخير 
اوضاع بحرانى تر شده و در طول شبانه روز فقط 
حدود دو ساعت و تنها نيمى از اهالى مى توانند 

از شبكه آبرسانى منازلشان استفاده كنند.
بيغش مى گويد: پر شــدن دوباره مخزن آب 
براى استفاده همين نيمى از خانوارها هم بيش 
از 20 ساعت زمان مى برد و در اين مدت اهالى 
از قنات پايين دست روستا آب مورد نياز خود 

را برداشت مى كنند.

او مى افزايد: در ســال 94 چاهى به عمق 36 
متر حفر شــده و آماده بهره بردارى است. آب 
و فاضالب روســتايى مى گويد، اعتبارى براى 
تجهيــز و بهره بردارى از آن نــدارد حتى اگر 
هم بهره بردارى شود، حدود 1/5 ليتر بر ثانيه 
آبدهى دارد كه كمتر از نيمى از نياز روستا را 

پاسخگو خواهد بود.
دهيار جغرى با تأكيد بر تأمين آب روســتا با 
هدف ماندگارى روستاييان مى گويد: موقعيت 
كوهســتانى روستا موجب شــده تا در مسير 
رواناب و سيالب هاى پرقدرتى قرار گيرد، ولى 
متأسفانه اقدامى براى مهار و بهره بردارى از اين 

آب ها نيســت. هر چند در گذشته، بند سنگ 
مالتى به ظرفيت 110 هزار مترمكعب احداث 
شد، ولى چون رسوب گير نداشت، با گذشت 
چند سال و رسوب سيالب ها آرام آرام پر شد و 
در حال حاضر تاج بند هم زير رسوب و خاك 
مدفون شده است. بند خاك ديگرى در سال 
88 احداث شد. هر چند ظرفيت آن كم است 
با اين حال چشــمه هاى خشك پايين دست 
دوبــاره جان گرفته انــد. وى مى افزايد: اما در 
شمال غرب روستا حوزه آبريزى وجود دارد كه 
با هر بارندگى سيالب هاى بزرگى به راه مى افتد 
و حتى در روستاهاى پايين دست هم خرابى به 
جا مى گذارد كه اگر بندى در مسير آن ايجاد 
شــود، قطعاً مشكل آب چند روستا را برطرف 

خواهد كرد.
البته مطالعاتى براى احداث آن ســال ها قبل 
انجام شــد، ولى گويــا باز هم بــه داليلى از 

جمله نبود اعتبار به فراموشى سپرده شد كه 
اميدواريم مسئوالن به داد ما روستاييان برسند.

 مشكالت غيرآبى
به گفته دهيار روســتاى جغرى كمتر از 20 
كيلومتر لوله گذارى الزم است تا 4 روستا و از 
جمله جغرى به شبكه گازرسانى متصل شوند.

او مى گويــد: وجــود زيرســاخت ها و رفــع 
نيازهاى اوليه اى چون گاز قطعاً موجب رونق 
منطقه خواهد شــد چرا كه مثالً مدتى قبل 
ســرمايه گذارى اعالم آمادگى كرده بود كه در 
اين روســتا براى پرورش گل سرمايه گذارى 
خواهد كرد، اما وقتى متوجه شد كه گاز نداريم، 

منصرف شد.
بــا اين حال ســال گذشــته، نقشــه بردارى 
لوله گذارى هم انجام شــده، ولــى پس از آن 
خبرى نشد. گويا باز هم بايد منتظر اعتبار بود.

بيغش مى افزايد: تعداد دانش آموزان روســتا 
هم كه مانند تمام روســتا در حال كم شدن 
اســت. در حال حاضر امكان تحصيل تا سال 
نهم در روســتا فراهم است و بعد از آن بايد به 
شــهر بروند. مدارس اينجا براساس جنسيت، 
نوبت بندى شــده و يك نوبت دخترها و يك 
نوبت پســرها مى روند و تنها در يك كالس، 
دانش آموزان كالس دوم و سوم با هم هستند 
(چند پايه). او ادامه مى دهد: در خانه بهداشت 
هم دو روز در هفته پزشك مى آيد و همراهش 
يك ماما هم مى آيد و روزهاى ديگر فقط يك 

بهورز حضور دارد.
دهيار روســتاى جغرى حضــور يك روحانى 
جوان و مستقر در روســتا را ضرورى مى داند 
و مى گويد: هر چند يك روحانى اهل روســتا 
از سال هاى دور به اهالى خدمت رسانى كرده، 
ولى با توجه به شرايط سنى وى و شرايط حاكم 
بر تعامالت اجتماعى و پيشرفت هاى حوزه هاى 
مختلف الزم است يك روحانى جوان كه بتواند 
با نســل جديد راحت تر ارتبــاط برقرار كند و 
نيازهاى آن ها را پاسخ بدهد در روستا مستقر 

شود.
وى مى افزايد: سال ها قبل به سازمان تبليغات 
درخواست داده ايم، ولى گفتند بايد ابتدا خانه 
عالم داشته باشيد. زمينى خريدارى كرديم و به 
سازمان اعالم كرديم، ولى گفتند كه اعتبارى 
براى ساخت ندارند و بايد در نوبت قرار بگيريم 

كه چند سال طول خواهد كشيد.

آب و �وا
 روند افزايش دما در خراسان رضوى

قدس: نقشــه ها و مدل هاى هواشناسى بيانگر عبور متناوب 
امواج ناپايدار بارشــى از روى استان خراسان رضوى طى سه 
روز آينده اســت كه پيامد آن بــارش هايى به صورت رگبار 

پراكنده باران همراه با رعدوبرق در برخى نقاط است. 
همچنين طى فعاليت اين سيستم، سرعت وزش باد در برخى 
نقاط استان گاهى شــديد همراه با گرد و خاك پيش بينى 
مى شــود. از نظر دمايى، از امروز تا اواخر هفته جارى، دما در 

غالب نقاط استان روند افزايشى خواهد داشت. 
بر اين اساس امروز براى اغلب نواحى استان آسمانى قسمتى 
ابرى در بعدازظهر افزايش ابر با احتمال رگبار پراكنده باران 
توأم با رعد و برق گاهى با وزش باد شديد همراه با گردوخاك 
پيش بينى شده است.گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى 

مشهد هم امروز به ترتيب به 15 و 31 درجه خواهد رسيد.

گار ��رن یاددا�ت 
  شهردار مورد نظر نامزدهاى شوراى 

اسالمى شهر كيست؟
اصل شــورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي 
جامعه اســالمي پذيرفته شــده و در قرآن كريم برآن تأكيد 
شده اســت. بنابراين آنچه در اين مدت در خصوص شوراي 
«اســالمي» شــهر نيشــابور رخ داده، حكايــت از آن دارد 
كه متوليان شــوراي «اسالمي» شهر نيشــابور، منتقدين، 
مسئولين واصحاب رسانه در اكثر گفت و گوها، اظهار نظر ها، 
نقدها و نگارش ها واژه اصلي و مفهومي «اســالميت» شورا را 
به فراموشــي سپرده اند وبايد همگي به اصالت اسالم و قرآن 
بازگردند چراكه هركس مســير را گم كرد، باز بايد به همان 

نقطه اول بازگردد كه همانا آموزه هاي اسالم و قرآن است.
در اهميت شــورا در اســالم همين بس كه سوره اي در قرآن 
كريم با 54 آيه به نام «شــوري» نامگذاري شده است و قرآن 
كريم شــورا را به دو صورت معرفي مي كند. يك بار، با تبيين 
خصايص مؤمنان و رهروان راه مكتب، اصل شورا را به عنوان يك 
خصوصيت جوشيده از ايمان و جامعه اسالمي معرفي مي كند. و 
در جاي ديگرى شورا را به صورت يك فرمان و دستور الهي بيان 
مي كند.در مطالعات موضوعات زياد مرتبط با مديريت شهرى، 
يكى از زمينه هايى كه  مطالعه اى درخور را طلب مى كند، تبيين 
ويژگى ها و اثرات مترتب بر شــوراهاى  اسالمى شهرها، در پى 

اتصاف شوراهاى شهر به «اسالميت » است.
 اقدام هاى مورد انتظار از شوراهاى  اسالمى،اصول اصلى حيات 
شهرى، راه هاى اعمال اصول اسالمى در مديريت  شهرى است 
كه مطالعات و مباحث مطروحه نشان خواهد داد كه تبيين برنامه 
و مبانى مديريت  شهرها براساس آموزه هاى اسالمى مهم ترين 
وظيفه نظام مديريت شهرى و از جمله شوراهاى اسالمى است.

براى نمونه مى توان موضوعاتى همچون ســاماندهى  مديريت 
بحران هاى معنوى و ارائه نسخه ايرانى و روزآمد آرا و الگوهاى 
جديد و تاريخى را به عنوان برخى از مهم ترين اهداف برنامه ها 
معرفــى كرد.عالوه  بر آن، فرهنگ ســازى (در ميان مديران و 
جامعه) و تدوين مبانى نظرى مديريت شــهرى  و شهرسازى 
اســالمى نيز موضوعاتى هســتند كه توجه جدى شوراهاى 
اسالمى  را طلب مى كنند.در تحصيل اين اهداف، توجه به اصول 
حيات شهر (مشتمل بر ارتباط با طبيعت، قانونمندى، آموزش، 
امنيت، اصالح، عمران ، فرهنگ، وحدت و جامع نگرى) مطابق 
آرا و تعاريف اخذ شده از تعاليم اسالمى يك  ضرورت است.ما 
معتقديم كه وجود شورا به عنوان نهادى مؤثر در تصميم سازى 
و تصميم گيرى، وديعه اى اســت مردمى و نهادى مقدس و از 
جمله دســتاوردهاى پر بركت انقالب اسالمى است و در نظام 
مردم ساالرى دينى ما شهردار به صورت غير مستقيم و اعضاى 

شورا به صورت مستقيم منتخب مردم هستند.
مردم فرهيخته با عنايت به موارد مطروحه فوق، قضاوت كنند 
كه نامزدها و ائتالف هاى شــكل گرفته تا چه ميزان به اصول 
اسالمي نزديك شده اند و برنامه هاى عملياتى نه شعارى خود 
را اعالم كنند و مهم ترين تصميم سازى ايشان انتخاب شهردار 
است كه بايد به مردم پاسخگو باشند كه شهردار مورد نظرشان 
چه كسى است و قبل از انتخابات، شهردار مورد نظر خود را 

معرفى كنند.

براى شــهردار منطقه 10 متأســفم كه پس از بيست سال 
قول تخريب ديوار كارخانه پپسى در انتهاى آزادى 93را به 
اهالى داد، ولى به قولش كه پانزدهم ارديبهشــت بود عمل 
نكرد چرا به داد اهالى مناطق محروم نمى رسيد؟ زن و بچه 

مردم در خطرند، لطفاً رسيدگى كنيد.
933...5618

چرا فكرى براى رفع ترافيك ســه راهــى وكيل آباد درايام 
تعطيالت نمى شود زجرآور است.

915...0943
من يك كارگر با حقوق 700هزار تومان هســتم قبض گاز 

آمده 490هزار تومان؟ 
939...4413

چرا پس از اين همه شــعار هيچ كــس به فكر جمع آورى 
خودروهــاى دودزا در ســطح شــهر نيســت، بخصوص 
خودروهاى ســنگين كه همگى به طور وحشتناكى دودزا 
هســتند،گاهى اتومبيل كه پشــت برخى از ايــن ها قرار 
مى گيرند و گاز مى دهند آن قدر دود وارد اتومبيل مى كنند 

كه نمى توانيم نفس بكشيم!
915...9230

شهردار محترم! اين اليت تا كجا مى خواهد پيش برود،تمام 
كوچه ها وخيابان هاى شهر در قرق اليت است، حتى جلوى 
منزل خودمان هم نمى توانيم پارك كنيم، از روزى مى ترسم 
كه براى پارك خــودرو در داخل منازلمان هم بايد پول به 

اليت بدهيم!
 935...5321
 قبض هاى گاز اين بار هم با مبالغ نجومى به دست مشتركان 
رسيده است، آخر مگر ما صادر كننده گاز نيستيم، چرا بايد 
اين قدر مردم از بابــت پرداخت قبض ها هر ماه در عذاب 

باشند؟
937...3214

مدير مسئول محترم روزنامه وزين قدس
موضوع: جوابيه پيام مردمى نشــريه شــماره 8382 مورخ 

1396/2/4 (ستون رخ در رخ)
احتراماً نظر به انتشــار پيام مردمى نشــريه شماره 8382 
مورخ 1396/02/04 (ســتون رخ در رخ)، جوابيه شهروند 

محترم به حضور ارسال مى گردد.
پيامك شهروند:

مــن نمى دانم چرا مردم به قيمت اليت اعتراض نمى كنند، 
ســاعتى 800 تومان چه خبره؟ مگر شهردارى عوارض و 

غيره نمى گيرد؟
جوابيه شركت ترافيك هوشمند اليت:

تمامى تعرفه هاى پارك حاشــيه اى معابر، مصوبه شوراى 
اســالمى شــهر مشــهد بوده و به گونــه اى برنامه ريزى 
شــده اســت كــه عاملــى بازدارنــده بــراى توقف هاى 
طوالنى مــدت خودروها بــه خصوص در معابــر پرتردد 

باشد. 
اگر قرار بود نرخ تعرفه ها پايين و بدون تصاعد باشد، آنگاه 
مجدداً همانند گذشته عده اى محدود با پرداخت هزينه اى 
مختصر، حاشيه معابر را اشغال كرده و اجازه پارك به ساير 

شهروندان را نمى دادند.
از ســوى ديگر برخى از شهروندان تصور مى كنند عوارضى 
كــه پرداخت مى كنند به آنان اجازه اشــغال فضاى پارك 
حاشيه اى را براى ساعات طوالنى مى دهد كه اين برداشت 
صحيح نمى باشد. هدف شهردارى مشهد از طرح هوشمند 
اليت درآمدزايى نيست، بلكه هدف فرهنگ سازى و تشويق 
شهروندان به توقف هاى كوتاه مدت زير نيم ساعت، بهبود 
وضعيت عبور و مرور، روان سازى ترافيك، كاهش آلودگى 
هوا، كاهش زمان ســفر و كاهش ســفرهاى ســرگردان و 

استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومى مى باشد.
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.

 روستاييان محكوم به حاشيه نشينى
روستاى جغرى تنها يك نمونه از هزاران روستايى است كه در آتش خشكسالى مى سوزند 

و ساكنانش تنها يك انتخاب دارند: مهاجرت و حاشيه نشينى!
تخليه نزديك به 5 هزار روســتا در چند دهه اخير در خراســان رضوى تبعات جبران 
ناپذيرى داشته كه حاشيه نشينى كالنشهر مشهد شايد كوچك ترين عارضه آن باشد. 
اينكه نسل جوان چرا حتى در صورت مهيا بودن شرايط اوليه روستانشينى از قبيل آب 
حاضر به ماندن در روستاها نيستند، سؤالى بنيادين است كه گويا همتى براى ريشه يابى 
و چاره انديشى درباره آن نيست و آرام آرام قرار است، همه روستاييان از افراد توليدكننده 
به مصرف كننده صرف و عمدتاً بيكار شهرهاى بزرگ مبدل شوند و اين يعنى مرگ توليد 

در بخش كشاورزى و تولد وابستگى حتى براى نان!
خالصه اينكه چند صد خانوار يك روستا را مى شود با اعتبار چند ميلياردى و تنها براى 
تأمين آب در روستا نگه داشت، ولى اين كار را نكرده ايم و نمى كنيم و وقتى آن ها تن به 
مهاجرت مى دهند و معضالتى چون حاشيه نشينى بروز مى كند، ميلياردها تومان صرف 
همايش هايى مى كنيم تا مثالً معضالت و راهكارهاى مقابله با حاشيه نشينى را بررسى 
كنيــم. چندين برابر اعتبارات حفر يك چاه عميق يا احداث بند خاكى را صرف همان 
روستاييانى مى كنيم كه در گوشه اى از شهر مشهد ساكن شده اند و قرار است، آب و برق 
و گازشان تأمين شود و چندين برابر آن هزينه مى شود تا فاضالب آن ها در شهرى مانند 

مشهد در كشف رود تخليه شود كه خود حكايتى دردناك تر دارد... .

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.
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ابوالحسن صاحبى  يكى از مسائلى كه اين روزها 
خيلى ســروصدا و اعتراض مردمى را در پى داشته، 
موضوع «تبصره 3» در قبض هاى آب شــهروندان 

صالح آبادى است. 
يك شــهروند صالح آبادى در اين باره مى گويد: اگر 
اداره آب براى كارمندانش بودجه كافى ندارد، مقصر 
ما مردم نيســتيم كه در مصرف آب صرفه جويى 
كنيم و مصرف صفر باشــد، اما پرداختى 27 هزار 
تومان باشــد! آن هم بابت تبصره 3 معلوم نيست 

چيست؟ لطفاً شفاف سازى كنيد. 
وى مى افزايــد: مــا حاضريم همين تبصــره 3 در 
قبض هــاى آب را پرداخت كنيم، ولى براى آبى كه 
قابل آشاميدن باشد نه فقط براى شست وشو، شما 
را به خدا به فكر آب قابل شرب مردم منطقه باشيد. 
آب فعلى به درد شستن خودرو هم نمى خورد چون 

شوره آن خودروها را لك مى اندازد.  
شهروند ديگرى مى گويد: مردم صالح آباد در حالى 
تبصره 3 در قبض هاى آب را پرداخت مى كنند كه 
آب شيرين سد دوستى به مشهد و فريمان انتقال 
داده مى شــود، اما صالح آباد كه مالك اراضى سد 
است، حق استفاده شرب از اين آب را ندارد ومردم 
بايد آب چاه هاى چشــمه تيمــورى را كه به درد 
كشاورزى هم نمى خورد، بياشامند. وى مى افزايد: 
آيا شوراى شــهر چنين اختيارى دارد كه چنين 
قانونى مانند تبصره سه را در قبض هاى آب مردم 
محروم صالح آباد درج كند؟ شنيده ام كه در آستانه 
انتخابات برق خوزستان رايگان شده آن وقت مردم 
اين منطقه محــروم بايد قبض آبى را بپردازند كه 

چند برابر واقعيت است؟ 
وى خاطرنشــان مى كند: برخــى ادعا مى كنند كه 

مصوبه شوراى شهر از دوره قبل بوده و هيچ ارتباطى 
به شوراى فعلى ندارد و درمورد مبلغ دريافتى و نحوه 
هزينه كرد مبالغ اضافى هيچ مشــورتى با شوراى 
شهرفعلى نشده و همه اقدام هاى مرتبط، سليقه اى 
بوده. بايد پرســيد چرا تاكنون شــورا از اين اقدام 

خودسرانه اداره آب جلوگيرى نكرده است؟!
يك شهروند ديگر هم مى گويد: آبفاى شهرى صالح 
آباد قانون تبصره سه را از كجا آورده؟ شوراى شهر كه 
فعالً تكذيب كرده. مگر مردم را چه حساب مى كنند؟ 
به غير از ادارات و نهادها اگرجمعيت شهر را حداقل 
5000 نفر بدانيم و از هرخانواده حداقل 4000 تومان 

در هر دوره گرفته باشند، چقدر مى شود ؟! 
وى مى افزايد: اداره آب شهرى؛ لطفاً تكليف تبصره 
ســه را مشــخص كنيد. چرا چنين رقمى از مردم 
دريافت مى شــود؟ آن هم در منطقه محرومى كه 
بيشتر مردم به يارانه بسنده مى كنند و بيشترشان 
كارگر هســتند. اصالً چرا مبلغى را بگيريد كه چند 

برابر آب بهاست؟! لطفاً پاسخ بدهيد. 

   تبصره اى براى اصالح و توسعه شبكه 
خطوط آب

رئيــس اداره آب و فاضــالب شــهرى صالح آباد در 
پاسخ به اين نارضايتى و اعتراضات گسترده مردمى 
مى گويد: اين ماده تبصره 3 مصوبه شوراى شهر بوده 
و براى اصالح و توســعه شبكه خطوط آب است كه 
با موارد ديگــر و آب بها در مجموع به خزانه دولت 

واريز مى شود.
حبيب ندايى مى افزايد: تبصره 3 ماهيانه3300 تومان 
مى شــود كه در طول يك دوره معادل60 تا70 روز 
مبلغش بين 6 تا 7 هزار تومان مى شود و اگر كنتور 

دو واحدى باشد، تبصره 3 نيز دو برابراست. 

   دريافت وجه سليقه اى از مردم
يك عضوشــوراى شــهر صالح آباد هم در خصوص 
جوابيه اداره آب شــهرى مى گويد: موضوع تبصره 3 
پيشــنهاد اداره آب شهرى بوده وشوراى شهر فعلى 
هيچ گونه دخالت و مصوبه اى جهت طرح موضوع و 

دريافت و درج مبالغ اضافى درقبوض آب شهروندان 
صالح آبادى نداشته است. 

شكوهى مى افزايد: طى تماس تلفنى با رئيس اداره 
آب و فاضالب شهرى صالح آباد وى اظهار داشت كه 
مصوبه شــورا از دوره قبل بوده و هيچ ارتباطى به 
شوراى شهر فعلى ندارد و مبلغ پيشنهادى اداره آب 
و توافق با شوراى شهر فعلى مبلغ 500 تومان بوده 

نه مبالغى كه اكنون در قبوض مشاهده مى شود. 
وى خاطرنشــان كــرد: مقرر شــد بــا توجه به 
درخواست هاى مكرر مردم در خصوص فرسودگى 
برخــى از خطوط لوله آب در نقاط مختلف شــهر 
و قطع پياپى آب وهزينه باالى اصالح شــبكه در 
نقاط مختلف شهر اگر نياز به تعويض لوله هاى آب 
فرسوده باشد، جهت لوله گذارى وكليه خدمات هيچ 
گونه وجهى از شهروندان بابت مشاركت اصالح شبكه 
دريافت نشود و فقط مبلغ 500 تومان در هر قبض 

دريافت شود! 
وى تأكيد كرد: همه مبالغ بايد با نظر شورا در نقاط 
مختلف شهر هزينه شود كه متأسفانه نه درمورد 
مبلغ دريافتى و نه در مورد نحوه هزينه كرد مبالغ 
اضافى هيچ مشــورتى با شوراى شهر نشده وهمه 
اقدام هاى فوق سليقه اى بوده و مسئوليت دريافت 
هرگونــه مبلغ اضافه برعهده مســئوالن اداره آب 

است. 
وى اضافه كرد: شــوراى شهر كســى را مجبور به 
دريافت چنين مبلغى نكرده و مصوبه اى هم دراين 
مورد نداشــته بلكه تصميم خــود آن اداره بوده كه 
موضوع در دســتور كار جلســه آينده شوراى شهر 
قرار گرفته وانشاءاهللا همان مبلغ پيشنهادى اداره آب 

(500 تومان در هر قبض) هم لغو خواهد شد.

اين بار به جاى اقليم 3، تبصره 3 در قبض ها آمد

دريافت مبالغ سليقه اى اداره آب از مردم صالح آباد
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