
سال گذشته 500 كارگر 
سنگبرى هاى بروجرد اخراج شدند

نزاع هاى خونين
 نتيجه تعصبات كوركورانه  است

وضعيت بحرانى سنگبرى ها رئيس اداره بهزيستى كوهرنگ در گفت و گو با قدس:

بروجرد  فعاليت سنگبرى هاى بروجرد در 
وضعيت بحرانى است و با تعطيلى بسيارى از 
اين واحدها صدها كارگر اخراج شده اند و از 
سويى سنگ هاى توليدى در انبارها انباشته 

شده و متقاضى و بازار فروش ندارد...

ميهن  نزاع هاى دســته جمعى ازجمله 
حوادثى اســت كه هرچند وقت يك بار در 
استان چهارمحال و بختيارى رخ مى دهد و 
نگرانى مردم مى شود.دوشنبه هفته  سبب 

جارى بار ديگر خبرى...
.......صفحه2 .......صفحه 2

قطع آب به خاطر پرداخت نكردن پول اگو
يك مسئول 

در وزارت راه و شهرسازى خبر داد
اختصاص 2/2 هزار ميليارد 

ريال براى ساماندهى 
مناطق حاشيه نشين

.......صفحه 3

گاليه شهروندان مشهدى همچنان ادامه دارد

.......صفحه 3

بازپرس ويژه رسيدگى به جرايم فرودگاه مشهد:
 مديران شركت هواپيمايى اترك 

به دادسرا احضار شدند
ميزان: بازپرس ويژه رســيدگى به جرايم فرودگاه مشهد 
از احضار مديران شــركت هواپيمايى اترك به شعبه ويژه 
رســيدگى به جرايم فرودگاه شهيد هاشــمى نژاد مشهد 
براى ارائه توضيحات خبر داد. چندى اســت، پرواز شركت 
هواپيمايى اترك با تأخيرهاى مكرر و بيش از حدى همراه 
بوده، اين در حالى است كه اين امر سبب نارضايتى گسترده 

و اعتراض فراوان مسافران و زائران شده است.
بازپرس اصولى صفار در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه با 
توجه به شــكايات و نارضايتى مسافران از تأخيرهاى مكرر 
شــركت هواپيمايى اترك چه اقدام هايى از طرف دادســرا 
در اين ارتباط انجام شــده است، اظهار داشت: مديران اين 
شــركت براى دادن توضيحات به شعبه ويژه رسيدگى به 
جرايم فرودگاه شهيد هاشمى نژاد احضار شدند. وى تصريح 

كرد: تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

اثرى از ناپديدشدگان سيل لردگان 
مشاهده نشد

  ايرنا، شــهركرد: مديــركل دفتــر مديريت بحران 
اســتاندارى چهارمحال و بختيارى گفــت: در چهارمين 
روز عمليات جســت وجو، اثرى از ناپديدشــدگان ســيل 
روستاى «ســيدمحمد» بخش «منج» شهرستان لردگان 
در اين اســتان مشــاهده نشــده اســت.فرهادى  تأكيد 
كــرد: عمليات جســت وجوى چهــار خانم ناپديدشــده 
ســيل روســتاى ســيدمحمد در چهارميــن روز پياپى 
ادامــه دارد و نيروهاى امدادى براى تســريع در عمليات 
با يك دســتگاه بيل مكانيكى نســبت به برداشــتن گل 
و الى بــراى يافتــن مفقــودان حادثه اقــدام مى كنند.

احتمال وقوع سيل در برخى شهرهاى كشور
 هوا هفته آينده بارانى است

 ميزان: كارشــناس ســازمان هواشناسى گفت: طى 
روزهاى آينده بارش باران در برخى از اســتان كشور 
پيش بينى شده و اين بارش ها مى تواند، منجر به وقوع 
ســيالب شود. محمد اصغرى  گفت: روز چهارشنبه 20 
ارديبهشت ماه، شاهد بارش شديد باران در مناطق جنوبى 

استان سيستان و بلوچستان بوديم.
وى افزود: اين بارش ها در سيســتان و بلوچســتان طى 
روزهاى آينده نيز ادامه داشــته و باران پراكنده را در اين 
استان شاهد خواهيم بود. كارشناس سازمان هواشناسى با 
اشاره به پيش بينى رگبار شديد در دو استان كشور طى 
دو روز آينده خاطرنشــان كرد: احتمال وقوع سيالب در 
برخى از شهرهاى كشور از جمله هرمزگان و كرمان در 
روزهاى پايانى هفته وجود دارد و در اين شرايط توصيه 
مى شود، شهروندان به نكات ايمنى توجه داشته باشند. 
اصغرى اظهاركرد: با توجه به حجم بارش ها، احتمال باال 
آمدن سطح آب رودخانه ها وجود داشته و شهروندان بايد 

از حضور در اطراف رودخانه ها خوددارى كنند.
به گفته وى روز جمعه هوا در اغلب مناطق كشور بارانى 

است.

آيت اهللا علوى گرگانى:
 دولت وضعيت حقوق و بيمه هاى 

معدن چيان را رسيدگى كند
 قم: مرجع تقليد شــيعيان گفت: معدنچيان يك 
دســته افراد ضعيف هســتند و گفته اند كه هنوز 
حقوق خود را دريافت نكرده ايم، ازاين رو از دولت تقاضا داريم 
كه به بيمه ها و حقوق هاى آنان رسيدگى كنند.آيت اهللا سيد 
محمدعلى علوى گرگانــى در ديدار با مديرعامل و اعضاى 
مجمع خيرين هالل احمر استان قم كه در دفتر اين مرجع 
تقليد برگزار شد، اظهار داشت: تواضع براى همه خوب بوده، 
اما اگر از ســوى شخص ثروتمند باشد از اهميت بيشترى 
برخوردار است.وى با اشاره به اينكه هر كار خيرى كه انجام 
شــود در آخرت حساب مى شــود، خاطرنشان كرد: اينكه 
شــخصى مال خود را به فرد مســتضعف بدهد در پيش 

خداوند از ارزش بااليى برخوردار است.

رئيس كل دادگسترى آذربايجان شرقى 
تشريح كرد

  آخرين وضعيت پرونده فساد مالى 
در شورا و شهردارى تبريز

تبريز - خبرنگار قــدس: رئيس كل دادگســترى 
آذربايجان شرقى گفت: احكام صادره براى پرونده فساد 
مالى در شــورا و شهردارى تبريز هنوز قطعى نشده و در 

مرحله تجديدنظر است.
حجت االســالم حكمتعلــى مظفــرى در گفت وگو با 
خبرنگاران به آخرين جزئيات پرونده فساد مالى در شورا 
و شهردارى تبريز اشاره كرد و اظهار داشت: از نظر قانونى 
شوراى متخلف از فعاليت اجرايى تعليق شده بودند، ولى 
در ثبت نام انتخابات شورا ايرادى نبود و هيئت نظارت در 
رابطه با تأييد صالحيت تصميم گرفت و به كل به هيچ 

كدام صالحيت داده نشده است.
اين گزارش حاكى اســت، از اسفند ماه سال 94 پرونده 
تبانى و ارتشا در شــوراى شهر تبريز و شهردارى تبريز 
تشكيل شــده، اما هنوز از جزئيات اين احكام خبرى در 

دست نيست.
برخى اعضاى تعليق شده شوراى شهر تبريز در انتخابات 

پنجمين دوره شوراى شهر تبريز ثبت نام كرده اند.
پيش از اين موسى خليل اللهى دادستان عمومى و انقالب 
تبريز از صدور كيفرخواســت پرونده شوراى شهر تبريز 

خبر داده بود.
وى گفته بود، در اين پرونده در مورد 44نفر كيفرخواست 
صادر شده كه از اين تعداد، چهار نفر عضو شوراى شهر 

تبريز و 16نفر نيز كارمند شهردارى  هستند.

استعفاى جمعى از 
اعضاى هيئت 

نظارت بر انتخابات 
شوراهاى الهيجان

نيشــابور  امســال 2هزار و 200 ميليــارد ريال براى 
ســاماندهى مناطق حاشــيه نشــين در شــهرهاى كشور 
اختصاص يافت كه زمينه را براى ارائه خدمات مناســب به 

اين محالت فراهم كرد...

الهيجان  10 نفــر از اعضاى هيئت نظــارت برانتخابات 
شوراهاى الهيجان ديروز استعفا دادند.در پى تأييد صالحيت 
چهار عضو فعلى شوراى اسالمى شهر الهيجان از سوى هيئت 

.......صفحه3عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى...

 گرگان  شهر گرگان در طول دهه هاى 
اخير، مقصد مهاجران بسيارى از ديگر نقاط 
كشور بوده اســت از اين رو رشد فزاينده اين شهر 
موجب شده تا ساختمان هايى با نظارت مسئوالن 
سر به فلك بكشــند كه ايمنى آن ها حكايت قرار 

داشتن بر روى پوست موز را دارد. 
ساخت واحدهاى مسكونى بسيار در غرب گرگان 
كه بنا به گفته كارشناسان شهرى مدتى است دچار 
لغزش و ريزش شده اند هر چند زنگ هشدارى براى 
مسئوالن محسوب مى شــود، اما گويا اين موضوع 

جدى گرفته نشده است.
ناپايدارى دامنه اى بويژه خطر زمين لغزش از جمله 
مخاطرات عمده اى است كه در مناطق شيب دار با 
خاك هاى سست از فراوانى زيادى برخوردار است و 
اين خطر بنا بر گفته كارشناسان شهرى گرگان را 

مورد تهديد قرار داده است.
منطقــه تپه هاى زيباى شــهر گــرگان به دليل 
گســترش تپه هاى لُســى و خاك هاى كم مقاوم 
و همچنيــن تبديل مناطق شــيب دار به مناطق 
مسكونى و ساخت و ساز و فعاليت هاى عمرانى بر 
روى شــيروانى ها به منظور ساخت راه، ساختمان 
و ساير عمليات هاى عمرانى در معرض مخاطرات 
زمين از جمله لغــزش قرار گرفته، اما بنا به گفته 
متوليان شهر اين موضوع هنوز جدى گرفته نشده 

است.

گرگان بى پناه مانده است
رئيس ســابق كميســيون توســعه و عمــران و 
حمل و نقل شهرى و معمارى و شهرسازى شوراى 
اســالمى گرگان با بيان اينكه اين شــهر و به تبع 
آن شــهروندانش در برابر بالياى طبيعى بى پناه 
مانده اند، بيان مى كند: متأسفانه شاهد اين موضوع 
هســتيم كه در ترانشه ها و شكاف هاى كور كه آب 
جارى مى شود، خانه هاى مسكونى ساخته شده و 
اين موضوع خطر بالقوه اى براى اين شهر محسوب 

مى شود.
دكتر مهران فدوى بيان مى كند: اين موضوع موجب 
خواهد شــد تا در هنگام وقوع سيالب هاى شديد 
افراد بسيارى در سايه اين بى توجهى جان خود را 
از دســت بدهند و عواقب جبران ناپذيرى بر جاى 

بگذارد.
وى بــا تأكيد بر ايــن موضوع كــه پيش بينى و 
پيشــگيرى بحران بايــد در اولويت قــرار بگيرد، 

مى افزايد: شهرســتان گرگان 
فاقد پناهــگاه در زمان وقوع 

بحران است.
وى بــا بيــان اينكــه وقوع 
ســيالب يكى از مشــكالت 
گرگان  شــهر  بــراى  جدى 
تأكيد  مى شــود،  محســوب 
مى كنــد: در حــوزه عمرانى 
و ســاخت و ســاز بايد توجه 
از طرف  جــدى و ويــژه اى 
شــهردارى  بويژه  و  متوليان 
براى ايجــاد حائل ها و مقاوم 
ســازى و جلوگيــرى از اين 
خطر در كمين شــهروندان، 

انجام شود.

قانون شهردارى چه مى گويد؟
طبــق قانون، اگر فــردى بخواهــد در زمين هاى 
شــيب دار ساخت و ســاز كند، تا زمانى كه نقشه 
ديوار حائل را تهيه نكند و مورد تأييد كارشــناس 
قرار ندهد، به او اجازه ساخت وساز داده نمى شود و 
در برخى موارد فرد ابتدا بايد ساخت ديوار حائل را 
شروع كند تا برايش مجوز ساخت  و سازش صادر 

شود.
اين قانون بنا به گفته برخى از اعضاى شوراى شهر 
يا ناديده گرفته شــده و يا كميسيون ماده 100 با 

تسامح با اين قضيه برخورد كرده است.

صداى ُسر خوردن گرگان 
را بشنويد

عمران  كميســيون  رئيــس 
شوراى شهر گرگان نيز با بيان 
شــهردارى  دو  منطقه  اينكه 
گرگان شــامل ضلــع غربى 
خيابان وليعصر تا ترمينال در 
زون تخريــب قرارگرفته و در 
زمان زلزله احتمال بااليى براى 
لغزش و ريزش خــاك دارد، 
مى گويد: بيشــتر خيابان هاى 
غرب گــرگان در حال ريزش 
اســت و بارها ايــن موضوع را 
به شــهردارى كتباً اعالم و در 
صحن علنى شــوراى شــهر 

مطرح كرده ايم.
محمدرضا ســبطى اظهار مى دارد: زنگ هشــدار 
ريزش و لغزش برخى از بافت هاى شــهرى گرگان 
در دوره قبلى شورا به صدا درآمد، اما جدى گرفته 

نشد.
وى با تأكيد بر اين موضوع كه خطر رانش و ريزش 
ضلع، غربى گرگان را تهديد مى كند، ادامه مى دهد: 
ساخت وسازهاى بى قاعده در قالب كميسيون ماده 
100 خودشان را به صورت غير فنى به شهر تحميل 
كرده اند و در حال حاضر در منطقه دو شــهردارى 

گرگان با وضعيت خطرناكى روبه رو هستيم.
وى با اشــاره به اينكه عده اى از اين غافل هستند 

كه زير آســفالت هاى بى كيفيت و صيقلى كه در 
گرگان اجرا مى شود، چه خطراتى نهفته است، ادامه 
مى دهد: موضوع رانش بتازگى مطرح نشده، بلكه 
در دوره ســوم شورا ها مطرح شد و در دوره چهارم 

شوراها نيز نسبت به آن سكوت شد.
ســبطى بيان مى كند: اگر مطالعات زمين شناسى 
و سنگ شناســى منطقه را بررســى كنيم، خيلى 
از اين ساخت وســازها را در ترانشه هايى با ارتفاع 
20متر هم به ويژه در جام جم شاهد هستيم و خطر 
لغــزش و ريزش آن ها را تهديــد مى كند بنابراين 
بايد تابه حال پــروژه ديوار حائل از باب حفاظت از 
شهر را اجرايى مى كرديم. وى معتقد است: بررسى 
مطالعات خاك شناســى منطقه نشــان مى دهد، 
خاك منطقه لُسى و رسى بوده و بخشى از آن نيز 
سنگ آهك است كه هم خاك لسى در مجاورت آب 
متورم و هم تركيب آهنى در مجاورت آب تكه اى و 

اليه اى كنده مى شود.

بودجه اى ديده نشده
به گفته ســبطى به رغم همــه بحث هاى مطرح  
شــده در صحن علنى و كميسيون عمران در اين 
خصوص، اجــراى ديوار حفاظتى در اليحه بودجه 
شــهردارى در اين دوره  ديده نشد، حتى با وجود 
مقاومت هاى انجام  شده از سوى برخى از اعضا در 

بودجه 96 شهردارى هم گنجانده نشد.
وى اضافه مى كند: اگر از وضعيت خطرناك منطقه 
دو از نظر زمين شناســى و توپوگرافى هم  چشــم 
پوشى كنيم، اين منطقه در حوضه آبريز رودخانه 
زيارت واقع شــده و ســطحى معادل 80 كيلومتر 
از آب اين رودخانه را به آب هاى زيرزمينى شــهر 
گرگان تزريق مى كند. وى بابيان اينكه بخشــى از 
نگرانى ما در اين حوزه از مباحث هيدرولوژيكى و 
آب هاى زيرزمينى است، تصريح مى كند: مباحث 
آب هاى زيرزمينــى و هيدرولوژيك از توپوگرافى 
منطقــه پيروى مى كند و همين موضوع نگرانى از 

باب تخريب را مضاعف مى كند.
وى يادآور مى شود: از سوى ديگر رودخانه النگدره 
و حوضه آبريز 18كيلومترى آن در همين محدوده 
خطر واقع  شده است و بخشى از آب هاى زهكش 
به سمت چاه هاى جذبى هدايت مى شود، اما چون 
شهروندان از مســايل فنى اطالع ندارند، احساس 
مى كنند، چاه هاى آن ها زود پر مى شود و هرلحظه 

امكان ايجاد فرو چاله در اين مناطق وجود دارد. 

تزريق بتن در رگ هاى طبيعت
پاى شهروندان گرگان روى پوست موز است 

��ر��ر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند  به منظور  رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز  در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
شماره پيامك:   300072305
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اتصال 5 هزار 
روستاى كشور 

به شبكه گازرسانى
مدير گازرســانى شــركت ملى گاز ايران گفت:  ميهن 
امســال با گازرسانى به 5000 روســتاى كشور، بيش از 
30 هزار خانوار روســتايى از نعمت گاز طبيعى بهره مند 
مى شــوند.به گــزارش خبرگــزارى صدا و ســيما مركز 
آذربايجان غربى، سعيد مؤمنى افزود: در حال حاضر 23 
هزار و 206 روســتاى كشور زير پوشش شبكه گازرسانى 
قرار دارند كه با گازرسانى به 5000 روستا در سال جارى، 
شمار روستاهاى برخوردار كشور در حوزه شبكه گازرسانى 

از مرز 28 هزار روستا گذر خواهد كرد.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر از مجموع 4 ميليون 
خانوار روســتايى، 3 ميليون و 888 هــزار خانوار معادل 
77 درصد جمعيت روســتايى كشور زير پوشش خدمات 
گازرســانى قرار دارند و براساس برنامه ريزى هاى شركت 
ملى گاز ايران افزون بر افتتاح گازرسانى به 5000 روستا 
در سال 96 كارهاى اجرايى گازرسانى به 5000 روستاى 

ديگر نيز امسال آغاز مى شود.
مديرعامل گاز رســانى شركت ملى گاز ايران در خصوص 
گاز رسانى به شهرها نيز گفت: در حال حاضر 14 ميليون 
و 600 خانوار شهرى معادل 96 درصد از جمعيت شهرى 

كشور گاز طبيعى مصرف مى كنند.

بر اساس مطالعات 
زمين شناسى و 

سنگ شناسى در غرب 
گرگان، خطر لغزش 
و ريزش بسيارى از 

ساخت وسازهاى اين 
منطقه در ترانشه هايى 

با ارتفاع 20متر را 
تهديد مى كند 

بــرش



 اعزام كاروان سالمت به منطقه محروم 
چهاردانگه سارى

سارى - خبرنگار قدس: معاون داوطلبان جمعيت هالل 
احمر مازندران گفت: به مناســبت هفته گراميداشت هالل 
احمر، كاروان سالمت با همكارى جمعى از پزشكان داوطلب 
عضو هالل احمر اســتان به منطقه چهاردانگه و شهر كياسر 

اعزام مى شوند. 
به گزارش روابــط عمومى جمعيت هالل احمــر مازندران 
ســيف اله صادقيان افزود: در اين كاروان سالمت كه شمارى 
از پزشــكان متخصص، فوق تخصص و عمومى و همچنين 
شمارى از پيراپزشــكان و مددكاران اجتماعى حضور دارند، 
خدمات بهداشــتى و درمانى و داروهاى مورد نياز به صورت 

رايگان به بيماران ارائه مى شود.
وى يادآور شــد: برنامه حضور اين كاروان در شهر كياسر از 
ساعت 14 تا 18 امروز در مصالى نمازجمعه شهركياسر است.

 صد درصد اعتبارات اشتغال زايى 
مددجويان كميته امداد گيالن جذب شد

رشت - خبرنگار قدس: استاندار گيالن با اشاره به اختصاص 
65 ميليارد تومان وام اشتغالزايى به 4312 مددجو كميته امداد، 
آن را اقدامى ارزشمند در راه توانمندسازى مددجويان دانست. 
نجفى افزود: خوشبختانه گيالن با جذب 100درصدى اعتبارات 
اين بخش جزو استان هاى پيشــرو در كشور به شمار مى رود.
وى پرداخــت 8ميليارد تومان كمك هزينه جهيزيه و رشــد 
500درصدى در ساخت و تعميرات مسكن مددجويان گيالن 
را از جمله اقدام هاى ارزشمند كميته امداد در سال95 برشمرد.

در جلسه افتتاح دفتر گمرك اين شهر صورت گرفت
 بى توجهى به مشكالت مردم و دعوت 

گزينشى خبرنگاران در شاهرود

شاهرود - خبرنگار قدس: فرماندارى شاهرود ضمن دعوت 
گزينشى خبرنگاران براى افتتاح دفتر گمرك اين شهر، مانع حضور 

مردمى شد كه خواستار مالقات با وزير اقتصاد و دارايى بودند.
بــر پايه اين خبر، پــس از حضور وزير اقتصــاد و دارايى در 
شهرســتان شاهرود به منظور افتتاح دفتر گمرك، جمعى از 
مردم شاهرود براى بيان و بررسى مشكالت خود به وزير، به 
فرماندارى شاهرود مراجعه كردند تا در صورت امكان بتوانند 
مالقاتى با وزير داشته و نامه ها و درخواست هاى خود را براى 
اقدام و پيگيرى به وزيــر اعالم كنند كه با ممانعت فرماندار 
شاهرود روبه رو شدند و اجازه حضور در صحن فرماندارى به 
آن ها داده نشد. اين جمع پس از چند ساعت معطلى و انتظار 

بدون حصول نتيجه، فرماندارى را ترك كردند.
همچنين در حالى كه خبرنگاران رسانه ها براى پوشش خبرى 
آيين افتتاح دفتر گمرك شــاهرود حضور داشتند، مسئول 
حراســت فرماندارى از حضور خبرنگار روزنامه قدس در اين 

جلسه ممانعت كرد.

 بنياد بركت 5500 ميليارد تومان 
در مناطق محروم سرمايه گذارى كرد

ميهن: بنياد بركت، وابسته به ستاد اجرايى فرمان حضرت امام 
خمينى(ره) طى چند سال فعاليت خود، با بيش از 7250 ميليارد 
تومان سرمايه  گذارى در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته  كشور، 

كارنامه  موفقى از خود بر جاى گذاشته است.
اين خدمات و توفيق ها بيشتر در حوزه هاى محروميت زدايى، 
اشــتغال زايى، توانمندسازى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، 
توسعه عدالت آموزشى، سالمت الكترونيك، توسعه خدمات 
بهداشتى و درمانى، امور زيربنايى و عمرانى، خدمات بيمه اى، 

حمايتى و عام المنفعه در مناطق محروم بوده است.
برپايه اين خبر؛ همچنين نزديــك به 5500 ميليارد تومان 
از كل ســرمايه گذارى بنياد بركت در مناطق محروم، صرف 
توانمندســازى اقتصادى، توليد، اشتغال و تقويت بنگاه هاى 
اقتصادى در مناطق كم برخوردار كشــور شده كه در نتيجه  
اين اقدام، بيش از 180 هزار شــغل مستقيم و غيرمستقيم 
ايجاد شده است.گزارش خبرنگار ما حاكى است: اين خدمات 
سبب شد؛ مجمع عالى نخبگان مديريت ايران، لوح تقدير و 
تنديس مديريت برگزيده  جهادى كشور با رويكرد نقش آفرينى 
در اقتصاد مقاومتى را به دكتر عارف نوروزى مديرعامل بنياد 
بركت، وابسته به ستاد اجرايى فرمان حضرت امام(ره) بدهد 
و صالحيت ايشــان را براى عضويت در مجمع عالى نخبگان 

مديريت ايران تأييد كند.

رئيس اداره بهزيستى كوهرنگ در گفت و گو با قدس:

نزاع هاى خونين نتيجه تعصبات كوركورانه  است
��ر

ميهن- عليرضا لعل اكبرى   نزاع هاى 
دســته جمعى ازجمله حوادثى اســت كه 
هرچند وقت يك بار در اســتان چهارمحال 
و بختيارى رخ مى دهد و سبب نگرانى مردم 

مى شود.
دوشنبه هفته جارى بار ديگر خبرى از نزاع 
دســته جمعى در منطقه نمك شهر چلگرد 
از توابع كوهرنگ اين اســتان در رســانه ها 

منتشر شد.
معــاون اجتماعــى فرماندهــى انتظامــى 
چهارمحال وبختيارى در توضيح اين حادثه 
اعالم كرد: اين درگيــرى بين دو طايفه در 
مناطق عشــايرى اين شهرستان رخ داد كه 

در پى آن يك نفر كشته شده است.

 افزايش آمار نزاع ها در منطقه
آمارهاى پزشــكى قانونى نشــان مى دهد؛ 
شمار نزاع هاى دســته جمعى منطقه رو به 
افزايش اســت و اين رقم نســبت به سال 
گذشته حدود پنج درصد رشد داشته است.

طبق همين آمار ســال گذشته 8277 نفر 
مدعى نزاع به مراكز پزشكى قانونى مراجعه 
كردند كه از اين شــمار 6168 زن و 2109 

نفر مرد بودند.

 تعصبات بيجا منشأ درگيرى است
كارشناســان داليــل گوناگونــى را كه اين 
درگيرى ها و نزاع ها در روســتاها و طوايف 
مى تواند داشته باشد، تعصبات بيجا، پايبند 
نبودن نســبت به مســائل اعتقادى، ضعف 
توســعه اجتماعــى، قوميت هــا و تعامالت 
نزديكــى كه افراد ســاكن در روســتاها و 
مناطق محروم با هم دارند، عنوان مى كنند.
آنــان با اشــاره به شــيوه زندگــى مردم 
چهارمحال و بختيارى كه به صورت طايفه 
اى و قومى اســت، اظهــار مى دارند: نوعى 
تعصبــات قومى و قبيله اى بر اين اســتان 
حاكم اســت و ايــن خود منشــأ خيلى از 

درگيرى ها مى تواند باشد.

 بروز اختالف هاى ملكى 
در هميــن خصوص رئيس اداره بهزيســتى 
كوهرنگ در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: 
متأسفانه هرچند وقت يك بار شاهد نزاع هاى 

دسته جمعى در منطقه هستيم.

اللــه مــرادى تصريح مى كند: شهرســتان 
كوهرنگ يكــى از شــهرهاى كم جمعيت 
منطقــه اســت و مردم به صــورت بومى و 
طايفــه اى زندگــى مى كنند و ايــن گونه 

حوادث نمود پيدا مى كند.
وى مى افزايد: در منطقه بيشــتر نزاع ها به 
دليل اختالفات ملكى رخ مى دهد، اما حادثه 
اخير كه در منطقه دره نمك شــهر چلگرد 
از توابع شهرســتان كوهرنــگ اتفاق افتاد، 

دعواى ملكى نبوده است.

 حادثه كوهرنگ در دست بررسى
رئيس اداره بهزيستى كوهرنگ مى گويد: اتفاق 
اخير به دليل مسائل خانوادگى رخ داده است 
و فردى كه در اين نزاع كشته شده، قصد رفع 

نزاع بين طرفين را داشته است.
وى خاطرنشــان مى كنــد: ايــن حادثه در 
فرماندارى و كميته مربوطه در حال بررسى 

است و بزودى گزارش آن ارائه مى شود.
مرادى بر حل ريشــه اى موارد بروز نزاع در 
منطقــه تأكيد مى كنــد و مى افزايد: اغلب 
نزاع ها بر ســر ملك اســت و الزم اســت 
سازمان هاى ذى ربط ازجمله منابع طبيعى، 

جهاد كشــاورزى و فرمانــدارى منطقه به 
موضوع ورود پيدا كنند.

 آموزش خانواده ها راهكار اصلى
رئيــس اداره بهزيســتى كوهرنگ نزاع هاى 
خانوادگــى را از ديگــر حــوادث منطقــه 
برمى شــمارد و مى گويد: ايــن اداره تالش 
مى كند بــا برگزارى كالس هاى مهارت هاى 

زندگى و ارائه خدمات مشــاوره اى، مانع از 
بروز چنين اتفاقاتى شود.

وى آموزش خانواده ها و دانش آموزان براى 
پيشگيرى از آســيب هاى اجتماعى ازجمله 
ازدواج هاى تحميلى، اعتياد، جرايم فضاهاى 
مجازى كــه اين روزها در بيــن خانواده ها 
رواج يافته را از اقدام هاى اداره بهزيســتى 

كوهرنگ عنوان مى كند.

 ضرورت اجراى راهكارهاى 
كارشناسى 

بــا اين حال انتظار مى رود بــا به كار بردن 
راهكارهاى كارشناســى از سوى مسئوالن 
استان براى دورى جستن از نزاع و درگيرى 
و تعصبات كوركورانه قومى و قبيله اى، آگاه 
سازى عمومى نســبت به پيامدهاى زيانبار 
فــردى و اجتماعــى درگيرى ها، هماهنگى 
دســتگاه هاى قضايى، انتظامــى و امنيتى 
درباره شــيوه رويارويى با نزاع ها و مسببين 
آن هــا به منظور كاهــش نزاع هاى جمعى، 
برخورد قانونى با  افراد مقصر در درگيرى ها 
براى عبرت ديگران و ساير اقدام هاى الزم، 

شاهد اين گونه حوادث نباشيم.

  افزايش جمعيت قرقاول
 در زيستگاه هاى رضوانشهر

رضوانشهر- خبرنگار قدس: براساس آخرين سرشمارى 
صورت گرفته از جمعيت قرقاول ها در زيستگاه هاى طبيعى 
شهرستان رضوانشهر، شاهد افزايش جمعيت اين گونه زيبا و 

بومى در منطقه هستيم.
اكبر ميغى رئيس اداره محيط زيســت شهرستان رضوانشهر 
گفت: بر اســاس نتايج به دست آمده از سرشمارى جمعيت 
قرقاول كه از اواخر فروردين ماه هر ســال به مدت 20روز در 
زيستگاه هاى مختلف استان انجام مى شود، جمعيت اين گونه 

حدود 10درصد افزايش داشته است. 
ميغى افزود: اين سرشمارى در 6 زيستگاه و 14 ايستگاه و 
با استفاده از روش شنيدن آواى جنس نر و تخمين تعداد 

ماده ها در قلمرو مورد نظر انجام مى شود.
قرقــاول از گونه هاى بومــى جنگل هاى اســتان گيالن 
محســوب مى شود كه در ساليان گذشــته به دليل شكار 
بى رويه و همچنين تخريب زيســتگاه هاى آن جمعيتش 
بشــدت رو به كاهش گذاشته شده بود كه با اقدام بموقع 
سازمان حفاظت محيط زيســت در ممنوعيت شكار آن، 
در حال حاضر وضعيت جمعيتى آن مناسب گزارش شده 

است. 
 قرقاول پرنده اى اســت كه به خاطر داشتن دم بلند و راه 
رفتن باشكوهش از ساير ماكيان متمايز مى شود. اين پرنده 
هنگام احساس خطر معموالً پرواز نمى كند، بلكه بسرعت 
مى دود و پنهان مى شــود. پروازش پرتوان و آغاز آن پرسر 
و صداســت. در ارتفاع كم پــرواز مى كند و مدت پروازش 

معموالً كوتاه  است.
 زيســتگاه اين پرنده در جنگل هاى مرطوب، بوته زارهاى 
تمشك و درختان پهن برگ و باغات چاى  است كه در زير 

بوته هاى آن ها آشيانه كرده و به تغذيه مى پردازد. 

مديركل آموزش فنى و حرفه اى اصفهان:
  برگزارى دوره هاى مهارتى

 براى اشتغال زندانيان ضرورى است
اصفهان- خبرنگار قدس: مديركل آموزش فنى و حرفه اى 
استان اصفهان در بازديد از كارگاه هاى آموزشى زندان اسدآباد 
بر برگزارى دوره هاى مهارتى منجر به اشتغال براى زندانيان 

تأكيد كرد.
ابوطالب جاللى افزود: بايد بــراى زندانيان دوره هاى مهارتى 
منجر به اشتغال برگزار شود تا اين افراد پس از رهايى از زندان 

بتوانند جذب بازار كار شوند.
وى مهارت نداشتن را يكى از علل آسيب زندانيان و بازگشت 
دوباره به زندان دانســت و خواستار افتتاح يك مركز آموزش 

فنى و حرفه اى در اردوگاه اسدآباد شد.

  شناسايى پنجمين فرد گروه خونى 
خيلى نادر در استان يزد

يزد - خبرنگار قدس: مديــركل انتقال خون يزد گفت: 
پنجمين فرد گروه خونى خيلى نادر با گروه خونى O مثبت 
P NULL در استان يزد شناسايى و لوح آموزشى و پالك 
شناسايى وى توسط مدير كل انتقال خون استان اهدا شد. 
دكترنقى تقوائى اظهار داشــت: اين خانم درسال گذشته 
براى عمل جراحى به يكى از بيمارستان هاى يزد مراجعه 
كرد كه پس از آزمايش هاى انجام شده بر روى گروه خونى 
وى مشــخص مى شــود كه گروه خونى او با هيچ كدام از 

گروه هاى خونى سازگارى نداشته است. 
وى افزود: در ســال هاى گذشته سه شهروند يزدى و يك 
شــهروند هرمزگانى داراى گروه خونى نادر (O بمبئى)، 
توسط اين اداره كل شناسايى شدند كه وى پنجمين فرد 

شناسايى شده با گروه خونى خيلى نادر است.
مديركل انتقال خون اســتان گفت: ما به اين فرد اطالعات 
الزم در مــورد گــروه خونى نادر را ارائــه داده ايم و از وى 
خواسته شــد با توجه به داشتن شــرايط جسمى مناسب 
براى اهداى خون مراجعه كنــد تا در موقع ضرورت بتوان 
از آن استفاده كرد، زيرا كه خون هاى اهدايى از سوى افراد 
گروه خونى نادر، توســط پايگاه هاى انتقال خون به صورت 
مخصوص به تهران ارسال مى شود و آنجا در بانك خون هاى 

نادر تا 10 سال نگهدارى مى شود.

یک ��� یک ��ر

 بازتاب بروجرد   فعاليت ســنگبرى هاى بروجرد 
در وضعيت بحرانى اســت و با تعطيلى بســيارى از 
اين واحدها صدها كارگر اخراج شــده اند و از سويى 
سنگ هاى توليدى در انبارها انباشته شده و متقاضى 

و بازار فروش ندارد.
 طى چند ســال اخير ســنگبرى ها به دليل ركود در 
ســاخت و ســاز، كمبود نقدينگى و نبود بازار فروش 
با هزاران مشــكل روبه رو بوده انــد به طورى كه اين 
مشــكالت سبب شــده تا بخش زيادى از سنگ هاى 

توليدى در سنگبرى ها انباشته شود.
توليد سنگ در سنگبرى هاى بروجرد به دليل كيفيت 
باال، قابليت رقابت با سنگ هاى توليدى ساير استان ها 
را دارد، امــا بــه دليل نبود بازار فروش، بســيارى از 
واحدهاى ســنگبرى اين شهرســتان تعطيل شده و 

كارگران اين واحدها هم بيكار شده اند.
به دليل ركود در ســاخت و ســاز و نبود بازار فروش 
بســيارى از اين واحدها تعطيل شــده به طورى كه 
در شهرستان بروجرد 70 درصد واحدهاى سنگبرى 
تعطيل شده و كارگران اين واحدها هم اخراج شده اند.
 اين در حالى اســت كه ســاير واحدهاى توليدى باقى 
مانده با حداقل ظرفيت كار مى كنند و حدود 300 كارگر 
در اين واحدها مشغول به كار هستند كه نشان مى دهد، 

سال به سال وضعيت سنگبرى ها وخيم تر مى شود.
دومينــوى تعطيلى ســنگبرى هاى بروجرد همچنان 
ادامه دارد به طورى كه ســال گذشــته، حدود 500 
كارگر اخراج شــده و شــمار واحدهاى تعطيل شده 

افزايش يافته است.
«صفر زارع» رئيس اتحاديه سنگبران بروجرد در گفت 
و گو با «بازتاب بروجرد» گفت: طى ســال هاى اخير، 
وضعيت سنگبرى هاى بروجرد وخيم تر شده به طورى 
كه هم اكنون حدود 70 درصد ســنگبرى ها تعطيل 
هســتند و بقيه با حداقل ظرفيت كار مى كنند و در 

هر واحد حدود 10 نفر كارگر مشغول به كار است.

وى اضافــه كرد: هم اكنون بســيارى از ســنگ هاى 
توليدى در انبارهاى ســنگبرى هاى بروجرد انباشته 
شــده و به دليل ركود، متقاضى براى اين محصوالت 
نيســت.به گفته وى در ايــن ميــان رانندگانى كه 
ســنگ ها را جابه جا مى كنند 20 درصد كرايه را هر 
ســاله افزايش مى دهند و از ســويى وقتى واحدهاى 
سنگبرى فروش و ســودى ندارند، چگونه مى توانند 

20 درصد به كرايه ها اضافه كنند؟
زارع اظهار داشت: گرچه در طول اين سال ها كارگران 
زيادى بيكار شــده اند، اما كارگرانى هم كه هم اكنون 
مشغول به كار هستند با حقوق معوقه روبه رو هستند 
و همه اين مشكالت نشــان مى دهد، روزگار صنعت 

سنگ خوب نيست.
وى تصريح كرد: به دليل انباشته شدن حدود 80 درصد 
ســنگ هاى توليدى در انبارها، گاهى اين محصوالت با 
قيمتى بســيار پايين تر به فروش مى رسد و همين امر 

سبب مى شود تا خام فروشى صورت بگيرد.
به گفته وى بسيارى از واحدها به دليل ناتوانى مالى 
از تســهيالت اعطايى اســتقبال نكردند در حالى كه 

وجود بازار فــروش و حمايت از اين صنعت مى تواند، 
بخش زيادى از مشكالت را برطرف كند.

محمدرضا علوى، رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت 
بروجرد نيز گفت: با ايجاد صنايع تبديلى، بسيارى از 
مشــكالت در واحدهاى سنگبرى حل مى شود و بايد 
به سمتى رفت كه سنگ خام به محصوالت مورد نياز 

تبديل و سپس وارد بازار فروش شود.

 نتيجه تصويرى براى سنگبرى
وى اضافه كرد: با توجه به اينكه داشتن معادن تالك 
و سيليس يك ظرفيت مهم است،  بايد از اين ظرفيت 
بخوبى اســتفاده و تالش كرد تــا محصوالت خام به 
شهرها و كشــورها صادر نشــود و محصول نهايى با 

قيمت مناسب صادر شود.
به گفته وى در شهرستان بروجرد واحدهاى سنگبرى 
بخشى از ســنگ هاى خام را به سنگ تزئينى تبديل 
مى كنند، اما نياز اســت همه محصوالت ســنگبرى 
فــرآورى و به صــورت محصول نهايى به شــهرها و 

كشورهاى ديگر صادر شود.

وضعيت بحرانى سنگبرى ها

سال گذشته 500 كارگر سنگبرى هاى بروجرد اخراج شدند

كارشناسان داليل 
درگيرى ها و نزاع ها 
در روستاها و طوايف 

را تعصبات بيجا، پايبند 
نبودن نسبت به مسايل 

اعتقادى و ضعف توسعه 
اجتماعى  عنوان 

مى كنند
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خبر

شهركرد - خبرنگار قدس: مديركل حفاظت محيط 
زيســت چهارمحال و بختيارى از رشــد 37 درصدى 
مهاجرت پرندگان به تاالب هاى چهارمحال و بختيارى 
خبر داد و گفت: روز جهانــى پرندگان مهاجر محيط 
زيســتى براى افزايش توجه جهانى به مقوله پرندگان 

مهاجر و اهميت آن انتخاب شده است.
شهرام احمدى فارسانى تصريح كرد: با داشتن تاالب ها 
و آبگيرهايى نظير تاالب چغاخور، گندمان، على آباد، 
سولقان و... كه در يكى از مسيرهاى مهاجرتى پرندگان 

در كشور قرارگرفته اند، همه ساله از ابتداى سال شاهد 
مهاجرت گونه هاى متفاوت پرنده به استان هستيم. 

وى از جملــه اين پرنــدگان را مرغابى هــا، قو، اردك 
سرســبز، اردك ســرحنايى، اردك اره اى، لــك لك، 

پاشلك، كشيم، ُدرنا و آبچليك ها عنوان كرد.  
 احمــدى ابــراز اميــدوارى كرد كه با اجــراى طرح 
مديريــت جامــع تــاالب چغاخــور شــاهد افزايش 
شــمار پرندگان مهاجر به اســتان در ســال هاى آتى

 نيز باشيم. 

قدس: وضعيت نامناســب مراكز بهداشتى در مشهد و خدمات 
سالمت در زيرزمين

نيش و نوش: ما تو زيرزمين صيفى جات هم توليد مى كنيم چه 
برسه به خدمات سالمت!

قدس: افزايش قيمت ميوه در مشهد
نيش و نوش: اگه يك انشــعاب از فاضالب كشف رود به باغات 

ميوه بكشن، قيمت ميوه هم متعادل ميشه!
قدس: مديريت واحد شهرى؛ مطالبه جدى مردم مشهد

نيش و نوش: يعنى اگه قراره خرابكارى بشه، يك مدير واحد باشه 
تا مردمى كه ميخوان اعتراض كنن تكليف خودشون رو بدونن!

قدس: كشف اســتعداد خارق العاده پسر مشهدى در جذب 
فلزات با بدن

نيش و نوش: بزودى اين استعداد پسر مشهدى در جذب ديگ 
شله به كار گرفته ميشه!

قدس: ساخت نخستين بيمارستان معلوالن در مشهد
نيش و نوش: خداكنه يادشون نره حداقل واسه اين بيمارستان 

رمپ و آسانسور بذارن!
قدس: اطالعيه هواشناسى خراسان رضوى و احتمال آبگرفتگى 

و سيالبى شدن مسيل ها
نيش و نوش: نيازى به اطالعيه نيســت؛ مــردم ميدونن كه با 
كوچيك ترين بارندگى بايد منتظر آبگرفتگى و سيالب و درياچه و 

خندق آب در شهرها باشن!

��ش و �وش
سعيد ترشيزى

�وادث
  كشف محموله 37 ميليارد ريالى

 صنايع دستى قاچاق در اصفهان
اصفهان- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى استان اصفهان 
از دستگيرى سه قاچاقچى صنايع دستى و كشف محموله اى 
به ارزش 37ميليارد ريال از مخفيگاه آنان در عمليات پليس 

آگاهى اين فرماندهى خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخانى اظهار داشت: اين عده ظروف مسى را 
در قالب هاى مختلف به صورت خام به يكى از كشورهاى اطراف 
برده و پس از طراحى و حكاكى با دستگاه بر روى آنان به نام 
آن كشور وارد ايران كرده و در بين فروشگاه هاى صنايع دستى 

به فروش مى رساندند.
وى خاطر نشان كرد: در نتيجه عمليات پليس 20 هزار و 200 
عدد انواع ظروف مسى خارجى از قبيل قندان، گلدان، سينى، 
ســاعت ديوارى، سماور، گالب پاش و... كه همگى آن ها فاقد 

مدارك گمركى بودند، كشف شد.
آقاخانى ارزش محموله كشف شده را 37 ميليارد ريال عنوان 
و تصريح كرد: در اين زمينه سه تن از قاچاقچيان كاال دستگير 
و به همراه پرونده جهت ســير مراحل قانونى تحويل مراجع 

قضايى شدند .

مهاجرت 45 هزار پرنده به آبگيرهاى چهارمحال و بختيارى



فاطمه معتمدى اقدام شركت آب و فاضالب 
مشــهد در قطع آب به دليل پرداخت نكردن 

پول انشعاب فاضالب چه معنى دارد؟
اين گفته يكى از شهروندان است كه مى گويد: 
شركت آب و فاضالب به دليل نپرداختن حق 
انشعاب فاضالب نسبت به قطع آب اقدام كرده 
اســت در حالى كه در اين خانه ســه خانواربا  
6 كودك زندگى مى كنند، اما شــركت آب از 

ساعت 9 صبح تا 14/30 آب را قطع كرد.
وى با بيان اينكه جزو اقشار كم درآمد و ساكن 
منطقه طبرسى هستيم، گفت: طبق قبض بايد 
800 هزار تومان براى حق انشــعاب فاضالب 
پرداخت مى شــد، در حالى كه همه ما خانواده 
كارگر جماعت هســتيم كه 1000 تومان هم 
بــراى ما مبلغ زيادى اســت؛ بنابراين تأمين و 
پرداخت ايــن مبلغ حتى به صورت اقســاط 
براى ما ســنگين است. وى اضافه كرد:اما بيان 
اين مشكالت براى مأمور شركت آب فايده اى 
نداشت و آب را حتى براى واحدى كه مستأجر 
بود،  قطــع كرد و ما در نبود همســرانمان با 
قرض گرفتن 10، 20 هزار تومان از همسايه ها 
توانستيم اين مبلغ را پرداخت و سپس  شركت 
نسبت به وصل دوباره آب اقدام كرد. وى اضافه 
كرد: نكته مهم تر اينكــه از زمان وصل مجدد 
آب،فشار آب با كاهش قابل توجهى مواجه شده 
است و پيگيرى هاى ما نتيجه اى نداشته است. 
يك شهروند ديگر هم مدعى شد كه آب واحد 
مســكونى با دو طبقه  واقع در طبرسى  براى 
پرداخت 2 ميليون و 400 هزار تومان به عنوان 
هزينه حق انشعاب فاضالب از سوى شركت آب 
ســه روز قطع شد در حالى كه انصافاً پرداخت 
اين مبلغ براى اين منطقه از شهر(طبرســى) 
بسيار سخت است، اما معلوم نيست چرا شركت 
آب برايش اين مسائل اهميتى ندارد و فقط به 

فكر درآمد خودش است.

 اقدامى مجوزدار
نماينده مردم مشــهد و كالت در مجلس در 
خصوص اقدام شــركت آب در قطع انشعاب 
آب مشــتركانى كه حق انشــعاب فاضالب را 
پرداخت نكردند، گفت: به گمانم شركت آب در 

اين خصوص داراى مجوز اســت و مى تواند در 
خصوص قطع آب واحدى كه از پرداخت حق 

انشعاب فاضالب خوددارى مى كند،اقدام كند.

  تضييع حقوق ديگران
از  حجت االســالم پژمانفر اظهار داشت:يكى 
مسائل مهم مشهد جمع آورى فاضالب است و 
نبود اتصال فاضالب واحدها به طرح اگو سبب 
آلودگى آب هاى زيرزمينى در اين شهر مى شود، 
كه خود اين مسئله در ايجاد بيمارى تأثير دارد؛ 
بنابراين بايد از ريخته شدن فاضالب در جوى 
و خيابان ها و حتى چاه كه قابل نفوذ به سطح 
آب هاى زيرزمينى اســت، جلوگيرى شود.وى 
ادامه داد: از آنجايى كه ميزان آب هاى سطحى 
در مشهد كم است و عمده نياز مصرفى مردم از 
آب هاى زيرزمينى تأمين مى شود، پس اجراى 
طرح اگو به لحاظ بهداشتى با هدف ممانعت 
از آلودگى و نفوذ فاضالب به اين منابع آبى از 

اهميت زيادى برخوردار است.

وى بــا تأكيد بر اينكه با هــدف جلوگيرى از 
آلودگى منابــع آب هاى زيرزمينى، بايد حتماً 
طــرح اگو اجرا و فاضالب خانگى بدان متصل 
شــود، افزود: اگر كســى بگويد نمى خواهم 
فاضالب واحد مســكونى به اين طرح متصل 
شــود، اين به معناى تضييع حقوق ديگران و 
افرادى كه حق انشــعاب را پرداخت كردند تا 

آب مورد استفاده آنان آلوده به فاضالب نشود، 
است.وى اضافه كرد: بنابراين اجراى اين طرح 
الزم است، اما با هدف رعايت حال افراد با توان 
مالى اندك، در اين خصــوص راهكارهايى از 
جمله تقسيط 12،11 و حتى 30 ماهه در نظر 
گرفته شده است تا فشار كمى به خانواده ها در 
پرداخت مبلغ حق انشعاب فاضالب وارد شود.

 واجب تر از نان شب
وى در اين باره كه بســيارى از مردم مناطقى 
مانند طبرسى و توس به گفته خودشان براى 
نان شب مانده اند و از پس اقساط هزينه طرح 
اگو بــر نمى آيند، گفت: اتصــال به طرح اگو 
براى اينكه آب سالم و عارى از آلودگى داشته 
باشيم ازنان شــب هم واجب تر است و نبايد 
فاضالب وارد جوى و خيابان ها شود، بنابراين 
اين خواسته (اتصال نشدن به طرح اگو) جاى 
دفاعــى ندارد، چرا كه ضرر اجتماعى و تهديد 

كننده سالمت مردم را در پى دارد.   
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استاندار اصفهان:
  رأى اولى ها 

در ميدان انتخابات نقش آفرينى كنند
اصفهان- خبرنگار قدس: اســتاندار اصفهان تأكيد كرد: 
رأى اولى ها در نخســتين تجربه رســمى خــود در ميدان 
انتخابات نقش آفرينى كنند و بلوغ سياســى اجتماعى خود 
را با انتخابى آگاهانه نمايان ســازند.دكتر رسول زرگرپور در 
همايش بزرگ رأى اولى هاى اســتان، اظهارداشت: الگوى 
جمهورى اســالمى بر دو اصل جمهوريت و اسالميت نهاده 
شده است و خداوند را شاكرم كه در عصر جمهورى اسالمى 
به ملت ســربلند ايران اين افتخــار را عطا فرمود تا آزادى، 
استقالل، حق تعيين سرنوشت، آشنايى با حقوق شهروندى 
و ارزش هاى اجتماعى را تجربه كند و متكى بر ظرفيت هاى 
ارزشــمندى كه از دين اســالم به ما رســيده، الگوى بى 

همتايى را از مردم ساالرى به آزادگان جهان معرفى كند.

  «سيروان» مهياى برگزارى انتخابات است
ايالم- خبرنگار قدس: فرماندار ســيروان گفت: شهرستان 
سيروان (از توابع استان ايالم) مهياى برگزارى انتخابات است.

بهمن جليليان با بيان اينكه 49صندوق ثابت و ســيار در 
شهرســتان سيروان اســتقرار مى يابد، اظهارداشت: از اين 
تعداد 45صندوق ثابت و چهار صندوق ســيار بوده كه در 
مناطق گوناگون شــهرى و روســتايى شهرستان استقرار 

مى يابد.
وى با اشاره به اينكه 13نفر براى شوراى شهر در لومار ثبت نام 
كرده و تأييد صالحيت شده اند، افزود: از اين تعداد پنج نفر به 

عنوان اعضاى شوراى شهر لومار انتخاب خواهند شد.

 استعفاى جمعى از اعضاى هيئت 
نظارت بر انتخابات شوراهاى الهيجان 

 الهيجان: 10 نفر از اعضاى هيئت نظارت برانتخابات 
شوراهاى الهيجان ديروز استعفا دادند.

در پى تأييد صالحيت چهار عضو فعلى شوراى اسالمى شهر 
الهيجان از ســوى هيئت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى 

اسالمى استان، اين 10 نفر استعفا كرده اند.
به گفته رئيس اين هيئت، آن ها در اعتراض به تأييد صالحيت 
برخى داوطلبان انتخابات شــوراها كه به مفاســد اخالقى، 
وابستگى به گروهك هاى ضد انقالب و جريان هاى انحرافى و 
داشتن پرونده قضايى اشتهار دارند از سوى هيئت عالى نظارت 

بر انتخابات شوراها در گيالن استعفا داده اند.
رهنورد افزود: اين افراد از ســوى هيئت نظارت بر انتخابات 
شوراها در شهرستان الهيجان رد صالحيت شده بودند، اما در 
بررسى مجدد توسط هيئت عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى 

اسالمى استان ، صالحيت شان تأئيد شد.

براى تثبيت مالكيت موقوفات
 طرح شناسايى امالك وقفى 
در روستاهاى يزد اجرا مى شود 

يزد - خبرنگار قدس: مديركل اوقــاف و امور خيريه 
يزد اظهارداشــت: طرح شناســايى روســتا به روستا به 
منظور تثبيت مالكيت موقوفــات در اولويت برنامه هاى 
كارشناســان ثبتى ادارات اوقاف در ســال جارى خواهد 

بود.
حجت االسالم حسين زارع زاده اظهارداشت: حجم باالى 
شــمار موقوفات و رقبات وقفى و همچنين درآمد پايين 
موقوفات اســتان و نداشــتن نيروى انسانى كافى تالش 

ادارات را در حوزه ثبتى با مشكل روبه رو كرده است. 
وى افــزود: على رغم همه موانــع در حوزه ثبتى تحرك 
خوبى در اوقاف اســتان اتفاق افتاده و بازديد هاى ميدانى 
مديران ثبتى اوقاف اســتان گوياى اين نشــاط و تحرك 

است.

مديرعامل شركت برق استان:
 پنل هاى خورشيدى عشاير ايالم در 

انتظار تأييديه سازمان بازرسى كشور است

ايالم - خبرنگار قدس: مديرعامل شركت توزيع نيروى 
برق اســتان ايالم گفت: پنل هاى خورشيدى عشاير ايالم 

در انتظار تأييديه سازمان بازرسى كشور است.
هادى شيرخانى با بيان اينكه توزيع پنل هاى خورشيدى 
عشاير ايالم به اين شركت محول شده است، اظهارداشت: 
هزينه هر يــك از اين پنل ها 15ميليــون ريال بوده كه 
عشــاير تنها 10درصد آن را پرداخــت كرده اند و دولت 
متعهد به پرداخت بقيه آن شــده است.وى به 30ميليارد 
ريال اعتبار اختصاص يافته اين پنل ها اشاره و خاطرنشان 
كرد: دولت در قالب ارائه يارانه به قشر توليد كننده عشاير 

اين ميزان اعتبار را تأمين و پرداخت كرده است.

وزير راه و شهرسازى در سفر يك روزه به گيالن: 
 راه آهن رشت - قزوين تابستان 

به بهره بردارى مى رسد
رشت - خبرنگار قدس: وزير راه و شهرسازى در جريان 
بازديد از مراحل اجراى راه آهن رشت- قزوين گفت: اين 
راه آهن را تابســتان تقديم مردم گيالن مى كنيم.عباس 
آخوندى در جريان ســفر يــك روزه به گيالن گفت: اين 
مســير مهم با اولويت در حال اجراست و از 167كيلومتر 
اين مســير 110كيلومتر ريلگذارى شده است.وى افزود: 
47كيلومتر از اين مســير در قزويــن و بقيه در محدوده  

گيالن ريلگذارى شده است.

گاليه شهروندان مشهدى همچنان ادامه دارد

 انيميشن سازان رضوى قطع آب به خاطر پرداخت نكردن پول اگو
در گرگان گرد هم مى آيند 

ميهن: مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان گلستان و 
دبير جشنواره پويانمايى رضوى، از برگزارى نهمين دوره اين 
جشــنواره همزمان با دهه كرامت در شهر گرگان خبر داد و 
گفت: دهم تيرماه ســال جارى آخرين مهلت ارسال آثار به 

دبيرخانه اين جشنواره است.
حجت  االســالم على اصغر فضيلت افزود: توليدات جشنواره 
پويانمايى رضوى بهترين الگوهاى رفتارى را به جامعه معرفى 

مى كند.
وى به تأثير هنر بر جامعه اشــاره كــرد و گفت: مى توان از 
تكنيك هاى هنرى آن هم هنر سينما و انيميشن براى ترويج 

فرهنگ اهل بيت(ع) استفاده كرد.
وى در توضيح اقدام هاى انجام شده براى تقويت آثار توليدى 
جشــنواره پويانمايى رضــوى گفت: كارگاه هاى آموزشــى 
فيلمنامه نويســى و ساخت فيلم انيميشن در گرگان برگزار 

مى شود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى گلستان محدوديت هاى 
مالى، جوان بودن هنر پويانمايى و نبود بسترهاى آموزشى از 
قبل را به عنوان چالش هاى حوزه انيميشن رضوى عنوان كرد.
وى با اشــاره به كمبــود منابع مالى بــراى توليدكنندگان 
پويانمايى رضوى افزود: به دليل مشكالت مالى توليدكنندگان 
نمى توان آثار انيميشن جشــنواره را با فيلم «شاهزاده روم» 
مقايسه كرد؛ اگرچه اين جشنواره مى تواند، بسترساز پيدايش 

فيلم هاى بلند در حوزه انيميشن باشد.
«فضيلت» درباره بخش هاى مختلف اين جشــنواره گفت: 
نهمين دوره جشــنواره پويانمايى رضوى در سه بخش فيلم 
پويانمايى كوتاه حرفه اى و فيلم كوتاه پويانمايى نيمه حرفه اى 

و فيلم نامه نويسى برگزار مى شود.
گفتنى است؛ جشنواره پويانمايى رضوى همه ساله به مناسبت 
ميالد باســعادت على بن موســى الرضا(ع)، حضرت فاطمه 
معصومه (س) و بزرگداشت احمد بن موسى (شاه چراغ) در 

دهه كرامت در گلستان برگزار مى شود.

 رئيس دانشگاه يزد از دانشجويان 
مسموم عذرخواهى كرد

 يزد: رئيس دانشگاه يزد با حضور در جمع دانشجويان 
پسر دانشگاه يزد با ابراز تأسف از رخداد پيش آمده، از 
دانشجويان عذرخواهى كرد. صالح اولياء در تشريح اقدام ها و 
پيگيرى هــاى انجام گرفته در ايــن خصوص گفت: از صبح 
ديروز، تيمى از سوى مديريت دانشگاه در محل حادثه مستقر 
و با پيگيرى موضوع، داليل محتمل بررسى شد.وى با تأكيد 
بر جديت مسئوالن در خصوص دليل اين حادثه تصريح كرد: 
با توجه به مسجل شدن اصل سهل انگارى در توزيع آبميوه 
همراه با غذا و بازرســى مركز آشــپزخانه خوابگاه دانشگاه، 
پيمانكار ســلف سرويس خوابگاه پســران خلع يد و كار به 

پيمانكار ديگرى سپرده شد.

 روستاى سيل زده سيدمحمد لردگان 
جابه جا مى شود

شهركرد: اســتاندار چهارمحال و بختيارى گفت: 
جست وجو براى يافتن ناپديدشدگان سيل اخير در 
روستاى سيد محمد بخش منج ادامه مى يابد و اين روستا به 

دليل قرار گرفتن در مسير سيل جابه جا مى شود.
قاسم سليمانى دشــتكى در بازديد از روســتاى سيل زده 
سيدمحمد بخش منج از توابع شهرستان لردگان چهارمحال 
و بختيارى با اشاره به هشدارهاى مسئوالن براى جابه جايى 
اين روستا، تصريح كرد: بارها مسئولين بسيارى جابه جايى اين 
روســتا را ضرورى اعالم كرده اند، اما با مخالفت اهالى روبه رو 
شده بودند.  استاندار از انجام جانمايى و مكان يابى مورد نياز 
براى جابه جايى روستاى سيدمحمد لردگان خبر داد و گفت: 
پس از اعالم نظر كارشناسى، اقدام هاى الزم در اين زمينه در 
اســرع وقت انجام مى شود.به گفته وى، كارشناسان در حال 
برآورد ميزان خســارت ناشى از سيل هستند كه به محض 

جمع بندى، نتيجه اعالم خواهد شد.

 نمايش «آخرين نامه» در شاهرود 
شاهرود- خبرنگار قدس: «آخرين نامه» عنوان نمايشى 
است كه با نگاهى هنرمندانه به اتفاقات و حوادث دفاع مقدس 

و جنگ تحميلى با درون مايه طنز و كميك مى پردازد. 
اين نمايش تحسين شده در جشــنواره هاى تئاتر كشور به 
كارگردانى عليرضا مويدى و نويســندگى مهرداد كوروش نيا 
و بازيگرى احســان يحيايى، سينا فوالدى و عليرضا مويدى 
و بــا صداي مهكانه بذال طبع تا 31 ارديبهشــت ماه جارى 
همه روزه ســاعت 18:30 در تاالر بهمن، فرهنگسراى مهر 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شاهرود به روى صحنه مى رود. 

رئيس پليس راه استان ايالم:
 خستگى و خواب آلودگى

 عامل اصلى تصادفات رانندگى است
ايالم - خبرنگار قدس: رئيس پليس راه استان ايالم گفت: 
خســتگى و خواب آلودگى عامل اصلــى تصادفات رانندگى 

است.
ســرهنگ رضا همتى زاده با بيان اينكه بررسى تصادفات و 
حوادث رانندگى نشان داده است كه شمار زيادى از رانندگانى 
كه دچار ســوانح رانندگى شده اند، بيش از 10ساعت پياپى 
رانندگى كرده اند، اظهارداشــت: خســتگى و خواب آلودگى 
يكى از عوامل اصلى تصادفات جانخراش در جاده هاى ايران 
اســت كه همه ســاله قربانيان زيادى مى گيرد.وى افزود: بر 
اساس پژوهش هاى صورت گرفته خطر تصادفات در افرادى 
كه كمتر از 5ساعت مى خوابند 4 تا 5 برابر بيشتر از افرادى 

است كه 9 ساعت مى خوابند.

نيشابور- خبرنگار قدس  امســال 2هزار و 200 
ميليارد ريال براى ساماندهى مناطق حاشيه نشين در 
شــهرهاى كشور اختصاص يافت كه زمينه را براى ارائه 

خدمات مناسب به اين محالت فراهم كرد.
مديركل دبيرخانه ســتاد ملى بازآفرينى شهرى وزارت 
راه و شهرسازى در نيشابور اظهار كرد: حدود 30درصد 
جمعيت كشور در 57هكتار از محالت نابسمان ميانى، 
21 هزار هكتار از عرصه هاى تاريخى و مراكز شــهرها و 
48هزار هكتار از سكونتگاه هاى غير رسمى كشور ساكن 

هستند.
نريمان مصطفايى گفت: سال گذشته يك هزار و 800 
ميليارد ريال براى ســاماندهى محالت حاشــيه نشين 

وامسال نيز 2هزار و 200ميليارد ريال براى ساماندهى 
مناطق حاشيه نشين در شهرهاى كشور اختصاص يافت 
كه زمينه را براى ارائه خدمات مناســب به اين محالت 

فراهم كرد.
وى عنــوان كرد: طرح باز آفرينى محالت در 15شــهر 
كشور به صورت آزمايشــى در حال اجراست و رويكرد 
ارائه خدمات به ســكونتگاه هاى غير رســمى و مناطق 
حاشــيه نشين تغيير كرده و امســال با توجه به برنامه 
ريزى هاى انجام شده، رديف هاى اعتبارى مناسب براى 

ارائه خدمات در اين مناطق اختصاص داده شده است.
وى تأكيد كرد: نيشابوراز جمله شهرستان هاى پيشرو در 
اجراى طرح هاى بازآفرينى در كشور است و برنامه هاى 
اجرا شده در اين شهرستان مى تواند به عنوان الگو براى 

ساير شهرستان هاى كشور مورد استفاده قرار گيرد.
مديركل دبيرخانه ســتاد ملى بازآفرينى شهرى وزارت 
راه و شهرسازى خبرداد: براساس تفاهمنامه اى كه بين 
بنياد بركت و بنياد مسكن انقالب اسالمى به امضا رسيد، 
بنياد بركت در 18 استان كشور براى محرومان مسكن 
مى ســازد و براى اجراى طــرح بازآفرينى محالت در 
شهرهاى كشور هم اكنون 60سازمان مردم نهاد (سمن) 
و نهاد خيريه با ســتاد ملى بازآفرينى محالت همكارى 

مى كنند.
اين مقام وزارت راه و شهرسازى گفت: با همكارى دولت 
و مجلس شوراى اسالمى براى تحقق برنامه افق برنامه 
1404و برنامه ششــم توسعه كشــور برنامه ريزى شد 
تا در يك مدت زمان 10 ســاله طرح توانمند سازى و 
ساماندهى محالت و سكونتگاه هاى غير رسمى اجرايى 

شود.
مصطفايى، شناســايى 3987 روستا در حريم شهرها را 
يادآور شد و افزود: تا زمانى كه روستاهاى حاشيه شهرها 
تعيين تكليف و مديريت نشود، جمعيت شهرها افزايش 

پيدا خواهد كرد.
مديركل دبيرخانه ستاد ملى بازآفرينى شهرى وزارت راه 
و شهرسازى تصريح كرد: در كشور باالى 20ميليون نفر 
در سكونتگاه هاى غير رسمى و فرسوده ساكن هستند و 
اين بخش زيادى از جمعيت شهرنشين كشور را شامل 

مى شود.
ســعيد شــيبانى معاون اســتاندار و فرماندار نيشابور 
نيــز گفت: همايش ملــى بازآفرينى بــا محوريت اين 
شهرستان و با همكارى ستاد ملى باز آفرينى، دانشگاه ها 
وشهردارى هاى بزرگ خراســان رضوى درسال جارى 

برنامه ريزى و در نيشابوراجرا خواهد شد.

يك مسئول در وزارت راه و شهرسازى خبر داد
اختصاص 2/2هزار ميليارد ريال براى ساماندهى مناطق حاشيه نشين

خبر

خبر

باشگاه خبرنگاران، گرگان  پيگيرى هاى الزم براى رفع 
مشكل مسكن خانواده هاى حادثه ديدگان معدن آزادشهر و 
در فهرست شهدا قرار دادن جانباختگان اين حادثه نيز انجام 

مى شود.
حسن صادقلو اســتاندار گلستان در سركشى از خانواده پنج 
جانباخته حادثه معدن زمستان يورت در روستاى تيالن و دو 
شهر آزادشهر و نوده خاندوز اظهار داشت: دولت با قوت پيگير 
اين حادثه و نيز مطالبات كارگران و خانواده هاى جانباختگان 

است.
 وى افــزود: پس از اعالم نظر كميته حقيقت ياب با خاطيان 
حادثه، بدون تعارف و اغماض در هر رده و مقام؛ از سوى دولت 

و قوه قضائيه برخورد قانونى مى شود.
وى اضافــه كرد: درقدم نخســت به هر يــك از خانواده هاى 
جانباختگان حادثه معدن آزادشــهر مبلغ 160 ميليون ريال 

پرداخت مى شود كه 110 ميليون ريال آن بالعوض و كمك 
دولت و تأمين اجتماعى اســت و مبلغ 50 ميليون ريال نيز 

ازسوى شركت زغال سنگ (پيمانكار) پرداخت مى شود.
وى افزود: همچنين به هر يــك از خانواده هاى جانباختگان 
از محل بيمه مدنى و مســئوليت مبلغ 210 ميليون تومان 
خســارت (ديه) پرداخت مى شود كه خانواده ها بايد در اسرع 

وقت، مراحل قانونى انحصار وراثت را انجام دهند.
استاندار گلستان با بيان اينكه البته هيچ چيز با جان كارگران 
زحمتكش معدن زغال سنگ زمستان يورت آزادشهر برابرى 
نمى كند و از دست دادن اين عزيزان، قابل جبران نيست، يادآور 
شد: همچنين معوقات بيمه اى و حقوقى همه جانباختگان و 
كارگران پيگيرى و پرداخت مى شــود، ضمن اينكه تاكنون 

احكام مستمرى 22 خانواده جانباختگان صادر شده است.
يادآور مى شود: بر اثر حادثه انفجار معدن زغال سنگ «زمستان 

يورت» آزادشهر كه مقارن ظهر چهارشنبه 13 ارديبهشت رخ 
داد، افزون بر مصدوم شدن بيش از 73 كارگر، 43 تن نيز جان 

خود را از دست دادند.

رباط كريم- خبرنگار قدس  در مراســمى 10پروژه 
بزرگ عمرانى در شــهر نصيرشــهر ربــاط كريم افتتاح 

شد. 
كريمى معاون امور عمرانى اســتاندار تهران گفت: نصير 
شهر فقط 12سال است كه از روستا به شهر تبديل شده 

و هنوز به سن بلوغ نرسيده، ولى در اين مدت رشد بسيار 
خوبى در حوزه خدماتى و عمرانى داشته است.

يادآور مى شود: در اين مراسم مجموعه ورزشى و استخر، 
فاز اول سينما با 252صندلى، مجموعه پايش تصويرى، 
سالن ورزشــى، كمربندى وهن آباد، فاز اول آرامستان، 

دو دســتگاه پل عابر در جاده ساوه، گلخانه با 1150متر 
مساحت و شبكه راديو بى سيمى به بهره بردارى رسيد.
به گفته محمود پور شهردار نصيرشهر با افتتاح 10پروژه 
اخير، طى چهار ســال گذشته 120پروژه عمرانى در اين 

شهر افتتاح شده است.

از زمان وصل مجدد 
آب،فشار آب با 

كاهش قابل توجه اى 
مواجه شده است 
و پيگيرى هاى ما 

نتيجه اى نداشته است 

بــرش

استاندار گلستان: كميته حقيقت ياب پيگير علت حادثه معدن آزادشهر است

10 پروژه عمرانى در نصيرشهر رباط كريم به بهره بردارى رسيد
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