
پيكر پاك 200 شهيد دفاع مقدس 
در كشور تشييع مى شود

زخمى بر 
سيماى شـهر!

در سالروز شهادت امام صادق(ع) قدس از ساختمان هاى رها شده و بالتكليف در مشهد گزارش مى دهد

ميهن  رئيس ســتاد معراج شهداى مركز 
گفت: همزمان با ايام سوگوارى شهادت امام 
جعفر صــادق(ع) پيكر مطهر  200 شــهيد 
دوران دفاع مقدس در اســتان هاى كشــور 

تشييع و به خاك سپرده مى شوند...

مشهد   نيمكت، تنها تخته اى براى نشستن، 
ســطل زباله، تنها مخزنى براى انداختن پاكت 
خالى آبميوه، چراغ، تنها ابزارى براى روشنايى 
و ساختمان هاى سر به فلك كشيده فقط براى 

ايجاد محل سكونت نيستند...
.......صفحه3 .......صفحه 4

قدرت موشكى ايران قابل مذاكره نيست
 مديرعامل شركت 

شهرك هاى صنعتى خبر داد
ساخت 2 تصفيه خانه 

جديد در خراسان رضوى

.......صفحه 4

سرلشكر باقرى در همايش فرماندهان نيروى زمينى سپاه:

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

خبرنگاران مازندرانى قلم ها را 
پايين گذاشتند

 دلجويى يَدى از جنگل هاى شمال

سارى - رقيه توســلى: حكايت يك جوالدوز به 
خود و يك ســوزن به ديگران است... وقتى جماعت 
نويســنده و خبرنگار، اين بار قلم و لپ تاپ را كنار 
مى گذارند و بــه بطن خبر مى روند و حرفه اى تر از 

هميشه، دست به كار مى شوند.
وقتى تصميم مى گيرند، مشــكل رفتارى - فرهنگى 
را اين دفعه تبديل به گزارش و خبر نكنند، هشــدار 
ندهند و ننويســند؛ بلكه مبدلش سازند به حركتى 
شايسته و قابل تأمل. و از زبان دست ها و قلب هايشان 

كمك بگيرند.
گردهم جمع مى شوند، روزنامه نگاران دلسوز آملى و 
مازندرانى و دل به جنگل مى زنند تا محيط زيستشان 
را از زباله مقيم و مســافر، پــاك و خالى كنند. دور 

بريزند بازمانده نامهربانى ها و ژوليدگى ها را.
با هزار عالمت سؤال بجنگند و پالستيك ِعرق و تعصب 
شان را از بطرى و كاغذ و شيشه پُر و اين بار نه كاغذى 
كه يَدى، از طبيعت بكر اســتان شان دلجويى كنند. 
بابت بى مباالتى پياپى مردمانى كه همه ساله مى آيند 
و تفّرج مى كنند و از خود، ناسپاسى برجاى مى گذارند و 

نمكدان شكسته، مى روند.
اقدام اهل رســانه مازندران اين بار گزارش مستندى 
بود كه اى كاش مخاطبان فهيِم خودش را داشــته 
باشد. جماعت انديشــه ورزى كه براى روشنگرى و 
اطالع رســانى، از دوربين و تايپ و شــماره مسئول 
و علت و معلول ها، دور مى شــوند تا در اصل حادثه، 

حل شوند.
ثانيه به ثانيه، دور درخت هاى سرزمين شان گشتند. 
قربان صدقه اكســيژن و مواهب طبيعى شان رفتند 
و از شــكوِه طبيعِت نا آلوده گپ زدند و كيسه هاى 
حمايت و دوست داشتن شان را پُر و سنگين كردند.
ذوق و اســتعداد و صنف و حوصله شــان را بردند به 
جنگل هــاى بى زبان و مظلوم، به اين اميد كه تلنگِر 
عمل شــان شــايد قوى تر از گزارش نويسى سال 

هايشان به بار بنشيند.
كاش بــا شــنيدن و ديدن بعضــى از رويدادها، آن 
تلنگر زيبا اتفاق بيفتد... مثــًال با خواندن اين خبر، 
بعضى چيزها عوض شود... ديگر بى خيالى و آشغال، 
از دستى و انديشــه اى روانه محيط زيست نشود و 
آدم ها خودشــان را صاحب و مســئول بدانند... كه 
حقيقت اين است؛ همه ما، مادرخوانده و پدرخوانده 

مواهب خدادادى هستيم...

 دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
در همدان افتتاح مى شود

همدان- خبرنگار قدس: سرپرســت دفتر نمايندگى 
آســتان قدس رضوى در اســتان همــدان گفت: آيين 
افتتاح دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى 27 تيرماه در 

حسينيه امام خمينى(ره) همدان برگزار مى شود.
ابراهيم كارخانه اى اظهار كرد: در اين مراسم سيد مرتضى 
بختيارى قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى و آقاى 
خاكسار قهرودى معاون امداد مستضعفين آستان قدس 
حضور خواهند داشت.وى با بيان اينكه عرصه فعاليت هاى 
دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى تمام توانمندى هايى 
را در بر مى گيرد كه مردم تمايل دارند آن را به عشــق 
على بن موســى الرضا(ع) در خدمت ديگران قرار دهند، 
افزود: اين دفتر به عنوان هماهنگ كننده تبديل عشق به 
خدمت، عمل مى كند.وى با بيان اينكه دفتر نمايندگى 
آستان قدس رضوى مى تواند، هماهنگى الزم را انجام 
دهد تا هر كس با هر توانمندى بتواند به مردم و بويژه 
محرومان خدمت كند، بيان كرد: يك پزشــك، استاد 
دانشگاه يا فعاالن مشاغل مختلف مى توانند به عنوان 

خادم يار رضوى فعاليت داشته باشند.
وى با بيان اينكه دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در 
تمام عرصه هاى اجتماعى- فرهنگى، بهداشتى- درمانى، 
خدمت بــه محرومان، وقف و نــذر، اردوهاى جهادى- 
مهندسى، كارآفرينى و اشتغال و... فعاليت خواهد داشت، 
بيان كرد: عضوگيرى به عنوان خادم يار از طريق سايت 
آســتان قدس رضوى انجام مى شــود و عالقه مندان با 
مراجعه به دفتر نمايندگى آســتان قــدس در همدان 

مى توانند فرم عضويت را پر كنند.
كارخانــه اى با بيان اينكه عضوگيرى از گذشــته انجام 
مى شده اســت، ادامه داد: در روز افتتاح دفتر نمايندگى 
آســتان قدس رضوى احــكام خادم يارى تعــدادى از 
اشخاص برجسته اعالم مى شود.وى درباره ساخت مركز 
فرهنگى- درمانى آستان قدس رضوى در همدان نيز 
ابراز كرد: براى ســاخت اين مجموعــه به زمينى به 
مســاحت 4000 متر احتياج داريم كه بايد زمين آن 
توســط مردم و افرادى كه مى خواهند در اين صدقه 
جاريه سهيم شوند در قالب وقف و يا نذر تأمين شود.

 وى با بيان اينكه نيمى از هزينه هاى ســاخت اين مركز 
توســط كمك هاى مردمى تأمين مى شود، توضيح داد: 
درصورت تأمين زمين، آســتان قدس رضوى نقشه هاى 
ســاخت اين مجموعه فرهنگى- درمانى را تهيه كرده و 

بخشى از هزينه هاى ساخت آن را نيز مى پردازد.

 146قطعه پرنده «عروس هلندى» 
در مهريز كشف شد

مهريز - خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى مهريز از 
كشــف 146 قطعه پرنده بســيار زيبا و كمياب به نام 
«عروس هلندى» از قاچاقچيان در اين شهرستان خبر 
داد.عليرضا خدائى اظهارداشت: مأموران پليس آگاهى 
اين شهرســتان، اين پرنده ها را از دو دستگاه اتوبوس 
اســكانيا كه از چابهار عازم تهران بودند، كشــف و دو 
نفر را نيز در اين زمينه دستگير كردند.وى ارزش اين 

پرندگان را 220 ميليون ريال اعالم كرد.
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مرگ دور نيست

مردى كه 29 سال 
با اعالميه هاى 

ترحيم آشنايانش 
زندگى مى كند

مشهد مديرعامــل شركت شــهرك هاى صنعتى خراسان  
رضوى از ساخت دو تصفيه خانه جديد در شهرك ها و نواحى 
صنعتى استان خبر داد. مسعود مهدى  زاده  مقدم در بازديد از 
شهرك صنعتى چرمشهر اظهار كرد: امسال دو تصفيه خانه با 
ظرفيت 6000 مترمكعب تصفيه فاضالب در روز با اعتبار 160 

ميليارد ريال در شهرك صنعتى توس و تصفيه خانه...

.......صفحه3

ايالم - وحيد صدر ضرورت ايجاد ســرعتگير در 
معابر عمومى برحسب نقطه نظرات شوراى ترافيك 
در شــهرها مشخص مى شود كه شاخص هاى خاص 
خود را دارد؛ از جمله در نزديكى تقاطع ها و ميادين 
يا در نزديكى مدارس و... كه بى توجهى به ســاختار 
مهندســى اين سرعتگيرها، دردسرهايى براى عموم 

مردم ايجاد مى كند.

 سرعتگيرها بالى جان خودروها
اما نصب ســرعتگير در خيابان ها، بلوارها و... شــهر 
ايالم نمود بسيارى دارد و رانندگان و صاحبان خودرو 
راهى جز عبور از روى آن ندارند، اين سرعتگيرها كه 
شمارشان رو به فزونى است، در برخى نقاط مناسب 

هستند و در برخى نقاط ديگر مايه دردسر و عذاب!
يك راننده تاكســى كه با حدود 60 سال سن بيش 
از 15ســال است كه در شهر ايالم مشغول رانندگى 
است، با اشاره به اينكه اين گونه رانندگان تنها به خاطر 
وجود سرعتگيرها، سرعت خود را كاهش مى دهند، 
مى گويد: وجود سرعتگير در برخى معابر الزم است، 
اما بسيارى از اين موانع، غيراستاندارد و نامناسب اجرا 
شده كه عبور از روى آن ها به خودروها آسيب جدى 
مى زند.على لطفى با بيان اينكــه خيابان ها و معابر 
اصلى و فرعى ايالم طورى هســتند كه نمى شود با 
سرعت زياد از آن ها عبور كرد، ادامه مى دهد: در معابر 
فرعى برخى از شهروندان خودسرانه نسبت به ايجاد 
سرعتگير اقدام كرده اند و اين موانع كه بدون رنگ و 
عالئم هشداردهنده هستند، در عبور و مرور و تردد 
براى خودروها مشكالت بسيارى ايجاد مى كنند و از 
شهردارى انتظار داريم كه شكل هندسى سرعتگيرها 

را اصالح كند.
يكى ديگــر از تاكســيداران ايالمى با بيــان اينكه 

سرعتگيرها به بالى جان ما و خودروهاى مان تبديل 
شده اند، مى گويد: هر خودرويى كه در شهر ايالم تردد 
بسيارى داشته باشد پس از مدتى خصوصاً جلوبندى 

خودروهايمان دچار نقص و خرابى مى شوند.

 سرعتگيرهاى غير استاندارد بازسازى مى شوند
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى ايالم در اين 
باره با بيان اينكه در سطح معابر اصلى و فرعى شهر 
ايالم 280 ســرعتگير نصب شده است، مى گويد: در 
معابر كمتر از 12مترعرض نصب هرگونه سرعتگير 
غيرمجاز بوده و با نصب موانع غيراســتاندارد بشدت 

برخورد مى شود.
عليرضا ســرورى با اشــاره به اينكه در سطح شهر 
ايالم حدود 50 ســرعتگير غيراستاندارد وجود دارد، 
اظهار مى دارد: شــهردارى ايالم مصمم است تا پايان 

سال جارى سرعتگيرهاى غير استاندارد را بازسازى 
و اصالح كند.وى به طرح هوشمندسازى شهر ايالم 
و نصب دوربين هاى كنترل ســرعت در معابر اصلى 
شهر اشاره و خاطرنشــان مى كند: در صدد هستيم 
با همكارى دســتگاه هاى مرتبط با ترافيك شهرى، 
هوشمندسازى شهر ايالم تا پايان سال اجرا شود و  با 
اجراى اين طرح، 80 درصد سرعتگيرهاى شهر ايالم 

حذف خواهند شد.
معاون حمل و نقــل و ترافيك شــهردارى ايالم با 
اشاره به مشخصات هندسى استاندارد سرعتگيرها، 
ادامه مى دهد: يك سرعت گير استاندارد بايد مقطعى 
ذوزنقه اى شــكل داشته باشــد و ارتفاع آن حداقل 

10سانتى متر و عرض آن حداقل هفت متر باشد.
عليرضا سرورى با اشاره به هوشمندسازى شهر ايالم، 
يادآور مى شــود: در مسيرهاى شــريانى درجه يك، 

حداكثر سرعت روزانه و شــبانه به ترتيب 60 و 50 
كيلومتر در ساعت بوده و در معابر فرعى و غيراصلى 
30 تا 40 كيلومتر در ساعت، سرعت مجاز تردد در 

سطح شهر ايالم خواهد بود.

وظيفه شهردارى
رئيس اداره فنى و مهندســى راهور استان ايالم نيز 
در اين باره مى گويد: در برخى موارد درخواست هاى 
مردمى در محله ها براى ايجاد ســرعتگير به پليس 
راهور مى رسد و اين درخواست ها در شوراى ترافيك 
مطرح و در صورت موافقت شــورا، در محل مذكور 
سرعتگير نصب مى شود.ســرهنگ وحيد رجبى با 
اشاره به اينكه سرعتكاه هاى غيراستاندارد موجب بروز 
حوادث و تصادفات مى شوند، اظهار مى كند: پليس بر 
حسب وظايف قانونى خود، پيگير موضوع بوده و در 
شوراى ترافيك موضوع اصالح و حذف سرعتكاه هاى 

غير استاندارد را مطرح كرده ايم.
وى بــا تأكيد بر اينكه شــهردارى موظف به اصالح 
و حذف ســرعتكاه هاى غير اســتاندارد است، ادامه 
مى دهد: پليس راهور در نقــاط حادثه خيز، ورودى 
تقاطع ها و ميادين شــهر پيشــنهاد نصب و ايجاد 
ســرعتكاه را مى دهد، اما نصب و اجراى آن منوط به 
موافقت ديگر اعضاى شوراى ترافيك بوده و شهردارى 

موظف به ايجاد آن به صورت استاندارد است.
وى به ايجاد برخى ســرعتكاه هاى غيرمجاز و خالف 
قانون توسط شهروندان اشاره و خاطرنشان مى كند: 
«هر ســرعتگيرى بايد عالئم بازدارنده و رنگ آميزى 
مناسب داشــته باشد و شــهروندان و رانندگان در 
هنگام عبور از روى آن الزم است، سرعت مناسب و 
حداقلى داشته باشند تا آسيبى به وسيله نقليه آنان 

وارد نشود.»

قدس از ايالم گزارش مى دهد
سرعتگيرها؛ كابوس رانندگان، بهشت تعميركاران

زاهدان - خبرنگار قدس  يك كارگر ساده سيستانى كه يك 
دختر 10 ساله و دختران چهار قلوى دوساله دارد، از مردم نيكوكار 

خواست براى تأمين هزينه هاى سنگين زندگى كمكش كنند.
جعفر صفرزايــى در مراجعه به دفتر قدس در زاهدان گفت: ثمره 
زندگى ام پنج فرزند دختر (يك دختر 10 ســاله و دختران چهار 

قلوى دوساله) و نگران آينده فرزندانم هستم.
وى افزود: خدا را شكر مى كنم كه دخترانى سالم دارم، اما از پرداخت 
هزينه اجاره خانه، معيشت، بيمه و هزينه هاى ديگر عاجزم و تمام 
روز به دنبال كســب درآمد و هزينه هاى روزمره زندگى هستم، اما 

پايان روز با دستى خالى و نااميد به خانه باز مى گردم.
اين كارگر ســاده گفــت: چند بار به ارگان هــاى دولتى از جمله: 
استاندارى، فرماندارى، كميته امداد و بهزيستى مراجعه و تقاضاى 
اشتغال به عنوان نيروى خدماتى و براى تأمين آينده بهتر فرزندانم 
را كرده ام، اما جوابى كه از اســتاندارى شنيدم اين بود كه به دليل 

ازدياد چند قلو زايى در سيســتان و بلوچستان كارى از دستمان 
بر نمى آيد.

جعفر صفرزايى خاطرنشــان كرد: هيچ درخواســتى جز پرداخت 
هزينه هــاى بيمه تأمين اجتماعى براى دريافت مســتمرى براى 

فرزندانم در آينده ندارم.
وى گفت: در ادامه مراجعاتم به ارگان هاى دولتى طى تماســى با 
دفتر نهاد رهبرى به كميته امداد و بهزيستى معرفى شده ام كه اداره 
بهزيستى نيز در طول سال دو يا سه بار هزينه اى ناچيز به حساب 

فرزندانم واريز مى كند.
وى با اشــاره به ناتوانى مالى خود در پرداخت هزينه هاى سنگين 
خوراك، پوشــاك، بيمــه تأمين اجتماعى، اجــاره منزل و ديگر 
هزينه هاى زندگى، از رســانه ها خواست تا صداى وى را به گوش 
مسئوالن برسانند تا براى ادامه معيشت و رفاه زندگى او و فرزندانش 

اقدامى صورت گيرد.

درخواست كارگر ساده سيستانى براى تأمين هزينه هاى معيشتى 4 قلوها
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دست ِ خالى تاالب ها از آب

اينجا كوير 
مى كارند 

و غبار درو 
مى كنند

خرم آباد  11 هزار ســال عمر كرده اند، حاال در 
عصر معاصر، آدم ها كمر به نابودى شــان بسته اند و 
جاى پايشــان كوير و مزرعه سبز شده؛ اين حكايت 
تاالب هايى است كه تبديل به كانون هاى بالقوه توليد 

ريزگرد شده اند.
مرگ تاالب هاى ايران نگرانى هاى زيادى را در ابعاد 
گوناگون به وجود آورده اســت. در حــال حاضر با 
هجوم هرســاله ريزگردهاى عربى بخشى از روزهاى 
سال آلوده است، حال تصور كنيد با ظهور كانون هاى 
جديد گرد وغبار داخلى چه بر سر آب وهواى كشور 

خواهد آمد.



استاندار چهارمحال و بختيارى:
 مسئوالن در امور مربوط

 به اربعين حسينى همكارى كنند
شهركرد - خبرنگار قدس: استاندار چهارمحال و بختيارى 
در ستاد هماهنگى اربعين حســينى گفت: همه مسئوالن 
دستگاه هاى اجرايى استان بويژه در بخش فرهنگى موظفند 
با ســتاد عتبات عاليات در امور مربوط به اربعين حســينى 

همكارى كنند.
قاسم ســليمانى افزود: سال گذشــته، زائران چهارمحال و 
بختيارى براى سفر به كشور عراق از مرز چذابه استفاده كردند 
كه عبور از مرز چذابه براى حضور در مراسم اربعين حسينى 
سبب طوالنى شدن سه ساعته مسير اعزام زائران چهارمحال 

و بختيارى شد.
در ادامه اين نشســت رئيس ســتاد بازسازى عتبات عاليات 
استان گفت: ســال گذشته در اربعين حسينى چهار موكب 

بزرگ از چهارمحال و بختيارى به زائران ارائه خدمت كردند.
ســيدجعفر موسوى خاطرنشــان كرد: امسال يك موكب با 
پذيرايــى روزانه 5000 نفر در منطقــه چذابه و يك موكب 
در مــرز نجف و كربال با پذيرايى روزانــه 10هزار نفر در روز 

خدمات رسانى خواهند كرد.
رئيس ستاد بازســازى عتبات عاليات استان افزود: دو قطعه 
زمين نيز در شهرهاى نجف و كربال به منظور ساخت زائرسرا 

براى مردم استان در نظر گرفته شده است.
 موســوى افزود: مردم چهارمحال و بختيارى سال گذشته 5 
ميليارد ريال براى برگزارى مراسم اربعين حسينى در كشور 

عراق به صورت نقدى كمك كردند. 

تأمين 90 درصد آب شرب مازندران از چاه هاى عميق
  سفره هاى زيرزمينى 
هر روز فقيرتر مى شوند

سارى - حســين احمدى: آب هاى ســطحى مازندران 
همچنان به خزر مى ريزد و طى ســال هاى گذشــته، برنامه 
منسجمى براى بهره بردارى از روان آب ها در مازندران وجود 

نداشته است.
با توجه به هشــدارهاى كارشناسان، متأسفانه 90درصد آب 
شــرب مازنى ها از آب هاى زيرزمينى تأمين و اين سفره هاى 

غنى هر روز فقيرتر مى شوند.
از ســوى ديگر با توجه به نفوذ آب هاى شــور در شــرق 
مازندران و بروز معضل كم آبى شــاليزارهاى اين منطقه، 
بايد چاره اى براى پس انداز سفره هاى زيرزمينى انديشيد. 
هشــدارى كه ســخنگوى كميسيون كشــاورزى مجلس 
شوراى اسالمى در مراسم افتتاح سد گلورد نكا در اواسط 

تيرماه گذشته، عنوان كرد.
دكتر شــاعرى از وزير نيرو خواسته بود، مازندران را همچون 
اســتان زادگاه خود بداند و ببيند و اعتبار 30ميليارد ريالى 
آبرســانى را به شهرهاى بهشــهر، نكا و گلوگاه از سد گلورد 

هرچه سريع تر اختصاص دهد.
وى نسبت به آبرســانى با تانكر به روستاهاى مازندران ابراز 
تأسف كرد و از وزير نيرو خواست، تأمين آب شرب از آب هاى 

سطحى، هرچه سريع تر در دستور كار قرار گيرد.
هرچند بهره بردارى از فاز نخست تأمين آب شرب سارى 
از سد شهيد رجايى را نمى توان مسكنى براى اين سرزمين 
حاصلخيز دانســت، اما با ادامه پروژه هايى از اين دســت 

مى توان به آينده منابع زيرزمينى استان خوشبين بود.
در اين ارتباط مدير حفاظت و بهره بردارى از منابع آب شركت 
آب منطقه اى مازندران در اين خصوص مى گويد: بيش از 90 
درصد از آب شــرب استان از 1600 حلقه چاه عميق و نيمه 

عميق تأمين مى شود.
به گزارش روابط عمومى آب منطقه اى مازندران، سيد محمد 
موســوى با تأكيد بر صرفه جويى در مصرف آب و ضرورت 
حفاظت كيفى از ميادين آب شرب استان مى افزايد: در حال 
حاضر 1377 حلقه چاه آب شــرب با تخليه ســاالنه 141 
ميليون مترمكعب در مناطق روستايى و 323 حلقه چاه آب 
شرب با تخليه ساالنه 201 ميليون مترمكعب براى تأمين آب 

مناطق شهرى در دست بهره بردارى است.
وى شــمار چاه عميق آب شرب اســتان را 815 حلقه و 
چاه هــاى نيمه عميق شــرب را 885 حلقه اعالم مى كند 
و يادآور مى شــود: رويكرد شــركت براى تأمين آب شرب 
شهروندان از آب زيرزمينى به سطحى بويژه استفاده از آب 

ذخيره شده سدهاست.
موسوى يادآور مى شــود: حدود 90 هزار حلقه چاه مجاز 
در مازنــدران وجود دارد كه حدود 1600 حلقه آن به آب 
شرب اختصاص داشــته و بقيه براى مصارف كشاورزى و 

صنعتى است.

  شهر كرمان 750 ليتر بر ثانيه 
كسرى آب دارد

  كرمان: مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
كرمان با اشــاره به اينكه براى تامين آب شرب شهر 
كرمان، 750 ليتر بر ثانيه كســرى آب داريم، گفت: مردم از 
كولرهاى آبى براى سرمايش استفاده مى كنند كه مصرف آب 

زيادى دارد. 
محمد طاهرى اظهار داشــت: شــهر كرمان تنها كالنشهر 
كشــور اســت كه 100 درصــد آب شــرب آن از منابع 

زيرزمينى تأمين مى شود.
وى با اشــاره بــه اينكه 106حلقه چاه در دشــت جوپار، 
قريه العرب و حسين آباد آب شــرب شهر كرمان را تأمين 
مى كننــد، گفت: در حال حاضــر 2750 ليتر بر ثانيه نياز 
اسمى آب شرب شهر كرمان است و حداكثر 1970 ليتر بر 

ثانيه مى توانيم، تأمين كنيم.
وى با اشــاره به اينكه در مدت چهار ســال گذشته 175 
كيلومتر از شبكه فرسوده انتقال آب شهر كرمان بازسازى 
شد، خاطرنشان كرد: 195 كيلومتر شبكه جديد انتقال نيز 

ساخته شده است.

سرلشكر باقرى در همايش فرماندهان نيروى زمينى سپاه:

قدرت موشكى ايران قابل مذاكره نيست
��ر

قدس: رئيس ســتادكل نيروهاى مسلح با 
اشــاره به وضعيت و شرايط منطقه و جهان 
گفــت: با گذشــت قريب به چهــار دهه از 
پيروزى انقالب اســالمى و حدود سه دهه 
از پايــان دفاع مقــدس و با وجــود تداوم 
توطئه ها و تهديد هاى دشــمن، جمهورى 
اسالمى ايران در اوج عزت، اقتدار و عظمت 
اســت و بــه راه نورانــى و الهام بخش خود

 ادامه مى دهد.
سرلشــكر باقــرى در همايــش فرماندهان 
نيروى زمينى ســپاه افزود: پيدايش تهديد 
هــاى نوين امنيتى كه بــا طراحى و تالش 
منطقه  مرتجعان  و  اســتكبارى  قدرت هاى 
و غفلــت و بى توجهى برخى همســايگان، 
جمهورى اســالمى را هدف قرار داده است 
و كشــاندن تهديد به داخل ايران را دنبال 
مى كند، لزوم هوشــمندى و آمادگى بيشتر 
بــراى مقابله و خنثى ســازى آن ها را مورد 

تأكيد حوزه دفاعى و امنيتى قرار مى دهد.
وى با اشــاره به اينكه جمهورى اســالمى 
ايــران امروز قوى تر و موفق تر از هميشــه، 
توان آمادگــى و دفاعى خود را براى مقابله 
با تهديد ها حفظ و ارتقا بخشــيده اســت، 
اظهار داشــت: جمهورى اســالمى ايران با 
تمركز بر راهبرد ظرفيت ســازى پيش رونده 
و متراكم دفاعى توانســته با دفاع جانانه از 
مرزهاى كشور و جانفشــانى مدافعان حرم 
و كمك به كشــورهاى محــور مقاومت در 
مقابله بــا تروريســت هاى تكفيرى صحنه 
نبرد را بــه مناطق دوردســت منتقل كند 
و امنيتــى مثال زدنى را بــراى مردم خود 

به ارمغان بياورد.
وى با اشــاره بــه وضعيــت منطقه جنوب 
غرب آســيا خاطرنشــان كرد: اين منطقه 
محــور تحــوالت جهــان اســت و به دليل 
دخالت قدرت هاى اســتكبارى، شــيطنت 
صهيونيســت ها و حماقت و خيانت ســران 
برخــى حكومت هــاى غيرمردمــى و جائر 
منطقه، امروز با حوادث و توطئه هاى جديد 
نيز روبه رو شده است كه نبايد نسبت به اين 

موضوع ساده انديشى و سهل انگارى كرد.
عضــو شــوراى عالى امنيت ملــى با عادى 
ندانســتن ســخن گفتن از همه پرسى در 
كردســتان عراق و جداســازى بخشــى از 
پيكره عراق گفت: طــرح موضوع برگزارى 

همه پرســى در كردستان عراق سرآغازى بر 
پديد آمدن مشــكالت و چالش هاى جديد 
در اين منطقه اســت كه به هيچ وجه قابل 

پذيرش همسايگان عراق نيست.
سرلشــكر باقرى به اختــالف و تنش بين 
برخى كشورهاى منطقه و ايجاد صف بندى 
و جبهه بندى هاى جديد ميان كشــورهاى 
عربى اشــاره كرد و گفت: توصيه جمهورى 
اســالمى ايران چه براى عراق و چه برخى 
اختالفــات ديگر در حاشــيه خليج فارس 
مفاهمــه و گفت وگو در فضايــى به دور از 

خشونت و دودستگى است.
رئيس ســتادكل نيروهاى مسلح با اشاره به 
تهديدات و ســخنان اخيــر مقامات نظامى 
آمريكايــى كه بــا دخالت آشــكار در امور 
داخلى كشورمان از ضرورت تغيير نظام در 
ايران ســخن گفته اند، تصريح كرد: مقامات 
آمريكايــى قدرى عاقالنه تر، ســنجيده تر و 
پخته تر نســبت بــه ديگر كشــورها آن هم 
كشــور مقتدرى مانند ايران كه با سربلندى 
و صالبت برابر تمامى توطئه ها ايســتادگى 
كــرده صحبت كنند و بيش از اين با آبروى 

نداشته خود بازى نكنند.
عضو شــوراى عالــى امنيت ملــى اعمال 
تحريم هــاى جديد عليــه ايــران و بويژه 
سپاه پاســداران انقالب اسالمى را در زمره 

محاســبات غلــط آمريكايى ها نســبت به 
جمهورى اسالمى دانست و يادآور شد: ملت 
ايران همواره در برابر نظام سلطه و استكبار 
بويژه آمريكا ايســتادگى كرده و روز به روز 
مقاوم تر شــده اســت؛ بنابراين تحريم هاى 
بعدى نيز به فرصتى براى رشد و بالندگى و 
خوداتكايــى و توجه به ظرفيت هاى بومى و 

درونى كشور بدل خواهد شد.
رئيس ســتادكل نيروهاى مسلح با اشاره به 
توصيه مجامــع قانونگذارى آمريكا براى در 
نظر گرفتن احتياط و عمق بيشتر نسبت به 
تصميم گيرى در خصوص اعمال تحريم هاى 
جديد عليه ايران تأكيد كرد: قدرت موشكى 
اســت  دفاعى  ايــران  اســالمى  جمهورى 
و هرگــز قابــل معامله و مذاكــره در هيچ 

سطحى نيست.
وى افــزود: هم رديــف شــمردن ســپاه با 
گروه هــاى تروريســتى و جــارى كــردن 

تحريم هاى مشــابه آنان براى سپاه ريسك 
بزرگى براى آمريــكا و پايگاه ها و نيروهاى 

مستقر آن ها در منطقه است.
سرلشــكر باقرى با قدردانى از نقش نيروى 
زمينى سپاه پاســداران انقالب اسالمى در 
مقابله بــا تهديدات و برقــرارى امنيت در 
مناطــق مرزى گفت: نيــروى زمينى نقش 
ممتازى را عهده دار شده است و با استقبال 
از مأموريت ها، در كمال شــجاعت، ابداع ، 
ابتكار و خالقيت، مجاهدانه نقش بى بديلى 
را در برقــرارى امنيــت در شــمال غرب و 
جنوب شرق و شــمال شرق و جنوب غرب 

كشور ايفا كرده است.
رئيس ســتادكل نيروهاى مســلح در پايان 
با اشــاره به رضايت فرمانده معظم كل قوا 
از نيــروى زمينى ســپاه و فرمانده مقتدر و 
رزمندگان مخلص آن، با تأكيد بر مجاهدت 
خســتگى ناپذير براى پاســخ به انتظارات و 
انجام ســخت ترين مأموريت هــاى امنيتى 
در مناطــق راهبردى مرزى كشــور اظهار 
داشــت: آمادگى براى پيش كنشگرى برابر 
عوامل تهديد، از جمله مهم ترين انتظارات 
فراروى نيروى زمينى سپاه است كه به مدد 
هوشــمندى، هوشــيارى و توانمندى هاى 
را  اطمينان بخشــى  وضعيــت  سرشــار، 

نويد مى دهد.

  مرگ هزاران ُقمرى 
بر اثر گرماى شديد در جاسك

 بندرعبــاس: مرگ هــزاران كبوترســان ُقمرى در 
شهرستان جاسك خبرساز شد. 

بنا بر اعالم بوميان محلى در روستاهاى بندبست، هون، كروچ، 
ككى، كنتكى و اسپيتل دهستان گابريگ اين شهرستان و مبنى 
بر مشــاهده الشه هاى كبوترسانانى به  نام ُقمرى گمانه زنى ها از 
بروز فاجعه اى زيست محيطى ديگر در اين منطقه خبر مى دهد 
به گونه اى كه بوى تعفن الشــه قمرى ها، برخى از ساكنان اين 

روستاها را آزار مى دهد.
طى روزهاى اخير اين روستاها در بخش مركزى جاسك شاهد 

افزايش ميزان مرگ و اتالف هزاران پرنده مورد نظر بوده است.
كارشناسان محيط زيست و دامپزشكى شهرستان جاسك اعالم 
كردند كه از مرگ اين پرندگان هشت روز مى گذرد. رئيس اداره 
محيط زيست جاسك اظهار داشت: با توجه به بررسى هاى انجام 
شده و نيز اعالم اداره كل دامپزشكى استان هرمزگان، مرگ و مير 
اين گونه  پرندگان در شرق جاسك ناشى از گرماى شديد هوا بوده 
است. على رنجبر افزود: در حال حاضر ميزان دقيق خسارات و 

تلفات اين پرندگان در اين منطقه برآورد نشده است.

هشدار رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى 
پزشكى مازندران

  مردم خطرغرق شدن در دريا را 
جدى بگيرند

ســارى- خبرنگار قدس: رئيس مركز مديريــت حوادث و 
فوريت هاى پزشــكى مازندران بر لزوم رعايت جوانب ايمنى در 
هنگام شنا تأكيد كرد و از خانواده ها خواست، خطر غرق شدن 

را جدى بگيرند.
دكتريحيى صالح طبرى اظهار كرد: نا آگاهى افراد نســبت به 
وضعيت سواحل، تغييرات بستر دريا در نوار ساحلى، نا آشنايى به 
قواعد شنا و وجود جريان هاى شكافنده از بيشترين داليل غرق 
شدن شهروندان است. وى اضافه كرد:  متأسفانه افراد زيادى به 
توصيه هاى امدادگران و ناجيان غريق توجه نمى كنند و با شنا در 

مناطق حادثه خيز، جان خود را به خطر مى اندازند.

 115 هكتار از اراضى كشاورزى 
قصرشيرين زير كشت خربزه

صدا و سيما -كرمانشاه: امسال 115 هكتار از اراضى كشاورزى 
شهرستان قصرشيرين براى نخستين بار زير كشت خربزه رفته 
است. مدير جهاد كشــاورزى قصرشيرين گفت: وضعيت آب و 
هوايى خاص قصرشيرين و گرماى هوا در اين شهرستان سبب 

افزايش كيفيت و امالح خربزه در منطقه شده است. 
مراد محموديــان يكى ديگر از علت هــاى افزايش كيفيت اين 
محصول را اســتفاده از روش هاى نوين آبيارى به روش بارانى و 
قطره اى اعالم كرد كه نقش مهمى در جلوگيرى از فرسايش خاك 
در اراضى كشاورزى داشته است. وى افزود: متوسط برداشت اين 
محصول در شهرستان 40 تن در هكتار است كه افزون بر تأمين 

نياز استان به استان هاى همجوار هم فرستاده مى شود.

در آذربايجان غربى 
 سن مصرف سيگار

 از 17 سال به 10سالگى رسيد
 اروميه: معاون امور بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى 
آذربايجان غربى گفت: متأســفانه ســن مصرف اولين 

سيگار از 17 سالگى به 10 سالگى كاهش يافته است. 
رسول انتظار مهدى اظهار كرد: درصد افراد سيگارى در استان از 
ميانگين كشورى باالتر است حتى سن شروع سيگار نيز در استان 
پايين تر از ميانگين كشورى است و سن مصرف نخستين سيگار 

از 17 به 10 سالگى كاهش يافته است.

یک ��� یک ��ر

مهر - خرم آباد  11 هزار سال عمر كرده اند، حاال 
در عصر معاصر، آدم ها كمر به نابودى شان بسته اند و 
جاى پايشــان كوير و مزرعه سبز شده؛ اين حكايت 
تاالب هايى است كه تبديل به كانون هاى بالقوه توليد 

ريزگرد شده اند.
مرگ تاالب هاى ايــران نگرانى هاى زيادى را در ابعاد 
گوناگــون به وجود آورده اســت. در حــال حاضر با 
هجوم هرســاله ريزگردهاى عربى بخشى از روزهاى 
سال آلوده است، حال تصور كنيد با ظهور كانون هاى 
جديد گرد وغبار داخلى چه بر ســر آب وهواى كشور 

خواهد آمد.
فعاالن محيط  زيست در اين زمينه مى گويند كه خشك 
شــدن هر تاالب به مرگ اقتصادى منطقه ختم خواهد 
شد، به  طورى  كه اســتمرار وضعيت كنونى تاالب هاى 
ايــران و از ميان رفتن اين عرصه هاى طبيعى نتيجه اى 

جز تولد كانون هاى جديد ريزگردها ندارد.
مشكل تاالب ها محدود به يك استان كشور نيست، از 
تاالب هاى لرســتان و همدان در غرب ايران گرفته تا 
تاالب هاى تهران و مركزى، تاالب هاى شمال كشور، 
تاالب هامون و هورالعظيم هر كدام مشكالت مشابهى 
دارند كه اســتمرار بى توجهى به اين معضل، موجب 

خسارات زيادى شده است.
معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط  زيست 
كشــور با اشــاره به وجود 200 تاالب مهم در كشور 
يادآورى كرد: هــر هكتار تاالب 200 برابر يك زمين 

كشاورزى ارزش اقتصادى دارد.
وى با ابراز نگرانى از وضعيت برخى تاالب هاى كشور 
معتقد اســت كه تصويب قانــون حفاظت تاالب هاى 
ايران از مهم ترين اقدام هاى دولت در راســتاى حفظ 

محيط  زيست بوده است.

 خطر ريزگردها بيخ گوش پايتخت
تاالب بند على خان در اســتان تهران واقع شده است 
و بــا اردك، غاز و چنگرهايش هنوز مى تواند، فرصتى 
براى تجربه تماشاى پرندگان باشد. اين تاالب در 35 
كيلومترى جنوب شهرســتان ورامين واقع شــده كه 
آلودگى آب و شــكار بى رويه پرندگان روى آبزى در 
اين منطقه حفاظت شــده، نگرانى دوستداران محيط 

 زيست را به همراه داشته است.
فرماندار ورامين به وضعيت تاالب بند عليخان اشاره 
كرد و گفت: از نخســتين روزهاى حضورم در ورامين 
با موضوع تاالب «بندعليخان» روبه رو شدم. اين تاالب 
ســاخته دست بشــر نيســت و اگر ميلياردها تومان 
هزينه كنيم، نمى توانيم نيمى از آن را بسازيم. تاالب 
يك اكوسيستم است و 25 هزار هكتار مساحت دارد.
وى ادامــه داد: در بدو ورود به ورامين، دســت به كار 
شــديم و يك بيل مكانيكــى را برديم و آبى را كه به 
قســمت ديگرى مى رفت، به تــاالب هدايت كرديم. 
خطــر تخريب تاالب بســيار جدى اســت و در حد 
شهرستان و اســتان تهران نيست كه به اين موضوع 
رسيدگى كنيم، بلكه بايد در سطح ملى موضوع حل 

شود. بايد به داد تاالب برسيم.

يوســفى اضافه كرد: ايــن تــاالب ميلياردها تومان 
مــى ارزد و بايد چــاره اى براى آن بينديشــيم، زيرا 
اگر اين تاالب خشك شــود، تهران با بحران روبه رو 
مى شود. از شــهروندان تهرانى مى خواهم، روزى يك 
ليتر كمتــر آب مصرف كنند تا ايــن يك ليتر را در 
تاالب ســرريز كنيم. اگر به فكر بندعليخان نباشيم، 

بايد منتظر ريزگردها باشيم.

 خشكى تاالب گاوخونى و معضل امنيتى
تاالب گاوخونى در استان اصفهان هم وضع مشابهى 
دارد. به گفته فعاالن محيط  زيست بيش از يك دهه 
اســت كه اين تاالب قطره آبى از زاينده رود را بر تن 
خود حس نكرده و اگــر آبى در طول اين مدت وارد 
تاالب گاوخونى شده، فقط شامل زهاب و پساب بوده 

و حقابه اين تاالب به فراموشى سپرده  شده است.

 شناسايى عوامل تهديدكننده تاالب هاى لرستان
الهام برنا معاون نظارت و پايش محيط  زيست لرستان 
با اشاره به وضعيت تاالب هاى لرستان و پيگيرى هاى 
معاونت نظارت و پايش محيط زيســت لرستان عنوان 
كرد: محيط  زيســت آب تاالب هاى 11 گانه پلدختر، 
«بيشــه داالن» و «تنــور در» را ازنظر كيفى و كمى از 

سال 94 تا امسال مورد بررسى قرار داده است.

 تاالب هايى كه خشكانده شدند
معاون نظــارت و پايــش اداره كل محيط  زيســت 
لرستان با اشــاره به تبديل شدن تاالب «بيشه داالن» 
و همچنين «گرى بلمك» به اراضى كشــاورزى بيان 
داشــت: متأســفانه بخش هايى از اين تاالب ها براى 

تبديل شدن به اراضى كشاورزى خشكانده شده اند.
«برنا» با بيان اينكه طى دو ســال گذشته بارش هاى 
خوبــى داشــتيم و تاالب هــا به صــورت طبيعى پر 
مى شــدند، گفت: زمين تاالب به هيچ عنوان بهره ورى 
الزم را بــراى تبديــل به اراضى كشــاورزى ندارد و 
كسانى كه اين تاالب ها را تملك و به زمين كشاورزى 
تبديل كرده اند، اقرار مى كنند كه كشاورزى در زمين 

تاالب هيچ بازده اى ندارد.
وى با اشــاره به احياى تاالب هاى اســتان بخصوص 
تاالب هــاى پلدختــر بيان داشــت: در اين خصوص 
اقدام هايى با كمك اهالى بومى منطقه در دستور كار 

قرارگرفته است.

 زهكش هايى كه شيره جان تاالب ها را سر كشيدند
نبى اهللا قائد رحمت معاون فنى حفاظت محيط  زيست 
لرســتان نيز در اين باره با اشــاره به تاالب هاى 11 
گانه پلدختر اظهار داشــت: مهم ترين تاالب پلدختر، 
تاالب «گرى بلمك» است كه امسال با توجه به ميزان 
بارندگى هايى كه داشتيم حدود 50 هكتار از آن آب 

دارد و بقيه آن خشك  شده است.
وى بابيــان اينكــه وضعيــت اين تاالب بــا توجه با 
بارندگى ها نسبت به سال هاى قبل بهتر است، اما نياز 
به احيا دارد، گفت: اين اقدام بايد با هماهنگى جوامع 

بومى و محلى عملياتى شود.
معاون فنى حفاظت محيط  زيســت لرســتان بابيان 
اينكــه براى احياى تاالب «گرى بلمك» يك مشــاور 
گرفته  شــده اســت ادامه داد: مطالعات احياى اين 
تاالب در حــال انجام بوده و تا پايان امســال برنامه 
مدنظر از سوى مشاور به محيط  زيست اعالم مى شود 
و بايد دانســت با ظهور كانون هاى جديد گرد وغبار 
داخلى چه بر ســر بام طبيعت ايــران و قلب زاگرس 
خواهد آمد؛ استانى كه به لحاظ قرارگيرى در زاگرس 
مركــزى در صورت هرگونه تهديد طبيعى و تغييرات 
در اكوسيستم ســاير مناطق زاگرس را از مخاطرات 

خود بى نصيب نخواهد گذاشت.
به نظر مى رســد، پيگيرى متوليان امر و مســئوالن 
بايد از ســطح شــعار، ارائه راهكار و نامه نگارى فراتر 
رفته و گام هاى عملياتى برداشته شود تا دست كم در 
يك برنامه زمانى مدت دار شــاهد احياى تاالب هايى 
باشــيم كه اگر امروز به فرياد آن ها نرســيم، تبعات 
ناشــى از خشكى اين اكوسيســتم هاى آبى و تبديل 
آن ها بــه اراضى بايــر، روزى دامن غرب كشــور را 

خواهد گرفت.

دست ِ خالى تاالب ها از آب

 اينجا كوير مى كارند و غبار درو مى كنند
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قدس: مشهد قطب اصلى نمايش فيلم در كشور است 
نيش و نوش: چون تو بازارهاى مشــهد، كســبه روز و شب 
درحال فيلم بازى كردن براى زوار و مســافران و فيلم كردن 

اونها هستن! 
قدس: افزايش 60 تا 70درصدى قيمت پياز در مشهد 

نيش و نوش: خود پياز كم بود كه حاال قيمت پياز هم اشك 
مشهدى ها رو درمياره! 

قدس: آينده كمربند جنوبى مشــهد در انتظار رأى سازمان 
بازرسى 

نيش و نوش: خداكنه تا قبل از اينكه شــلوار مشهد از پاش 
بيفته، در مورد كمربندش رأى صادر بشه! 

قدس: پيش بينى ايجاد 1360 شغل در حوزه فرش خراسان 
رضوى 

نيش و نوش: البتــه ممكنه با واردات فــرش از چين، اين 
1360شغل واسه چينى ها ايجاد بشه! 

قدس: اجراى طرح جمع آورى پسماندهاى مطب پزشكان 
در مشهد 

نيش و نوش: البد به هر پزشكى كه پسماندهاش رو تفكيك 
شده تحويل بده، چوب بستنى مجانى ميدن! 

��ش و �وش
سعيد ترشيزى



مهناز خجسته نيا  شايد شهره «حاج اكبر» 
با توجه به حرفه آبــا و اجدادى كه دارد چيز 
ديگرى باشــد اما خيلى ها هم او را به واسطه 
كلكسيونى مى شناســند كه ناشناخته مانده 

است.
 اگر يك روز برحسب اتفاق گذرتان به محله 
مصلى 3 بيفتد و نشانى سرراست مغازه او را 
داشته باشيد، حتماً تماشاگر ديوار كاهگلى و 
بى نظيرى خواهيد بود كه شما را به طور قطع 

مبهوت خواهد كرد.
شايد كلكسيون حاج «على اكبر برپا» شبيه 
خيلى از كلكســيون هاى پر زرق و برق ديگر 
نباشد، اما روايتى است مستند از آدم هايى كه 
يك روز زنده بوده اند و حاال سال هاست كه از 

ميان ما رخت آخرت بربسته اند.
امواتى كه از ســال 67 دعــوت حق را لبيك 
گفته اند اما هنوز اعالميه هاى ترحيم آن ها بر 
روى ديوار كاهگلى حجره حاج على اكبر جا 

خوش كرده اند.
 روايتى كه هنوز هم بعد از گذشــت 29 سال 

ادامه دارد. 
روايتى از آدم هايى كه حاال عكس و نامشــان 
روى ديــوار اين مغازه زنــده مانده و زندگى 

مى كنند.
مغازه اى كه از خيلى ســال ها پيش به پاتوق 
جماعتى تبديل شــده كه دوست دارند يك 

جاى دنج براى حرف زدن داشته باشند.
جماعتى كه هر وقت دلشــان هواى دوستان 
و آشنايان قديمى شان را مى كند يك سر به 

آنجا مى زنند.
جماعتى كه غير ممكن اســت روى نيمكت 
قهوه خانه اى مغازه حاج اكبر نشســته باشند 
و از آن سماور عتيقه اش چاى نوشيده باشند 
و چشمشان به سمت اعالميه هاى روى ديوار 

نرفته باشد. 
اعالميه هاى ريز و درشت و رنگ  و  رو رفته اى 

كه ديوار را از پايين تا باال پوشانده اند.
اغلب ناخودآگاه چشمشــان به يك اسم قفل 

مى شود و زير لب فاتحه اى مى خوانند. 
«على اكبر برپا» از اين رفت و آمد ها خاطرات 
زيــادى دارد. او مى گويــد: در اين ســال ها 
آدم هــاى زيادى يكى يكى از دنيا رفتند، مثل 

پدر مرحوم خودم. 

او مى گويــد: هرگز به دنبال 
اين  با  داشتن كلكســيونى 
شكل و شمايل نبودم اما با 
چســباندن اعالميه يكى از 
دوســتانى كه از ما التماس 
مى كرد پــس از مرگش تا 
مدتى اعالميــه ترحيم او را 
نگه داريم  روى ديوار مغازه 
كم كــم به گنجينــه اى از 
اعالميه ترحيــم همه اقوام، 
دوستان، آشنايان، كسبه هاى 
قديمى  همسايگان  و  محل 
دســت پيدا كرديم كه حاال 
به خودش  كلكســيون  نام 

گرفته است.
به گفتــه وى اينجا آن قدر 

اعالميه چسبانده  شده كه ديوار كاهگلى مغازه 
زير آن ها گم شده است.

او تعريــف مى كنــد: حتى بعضــى وقت ها 
مشترى هايى كه اصًال از وجود اين كلكسيون 
خبر ندارند، وقتى براى خريد به مغازه مى  آيند 

بين آن ها عكس عمو، دايى 
يا يكــى از آشنايانشــان را 
برايش  و  مى كننــد  پيــدا 
فاتحه مى خوانند و با تعجب 
همه  اين  حاجى  مى پرسند 

اعالميه را از كجا آورده اى؟

  خاطره حرف اول و 
آخر اين ديوار

بــه گفتــه حــاج اكبر كه 
خودش نيــز اين ديوار را از 
پــدر مرحومش بــه يادگار 
ارث بــرده اســت «خاطره 
حــرف اول و آخر اين ديوار 
آدم هايــى  اســت».خاطره 
كه يــك روز زنــده بودند 
و بــا قدم هايشــان كوچه  پــس  كوچه هاى 
همين محله را بــاال و پايين مى كردند. بچه 
محل هايى كه كوچه هــاى خاكى مصلى 3 
هنوز صداى پايشــان را از ياد نبرده اســت.

مردها، زن ها، پيرها و جوان هايى كه بارها از 

جلوى مغازه آبا و اجــدادى «على اكبر برپا» 
گذشته و خداقوتى گفته و رفته اند دنبال كار 

و زندگى شان. 
كسانى كه يك روز مرگ ناغافل در خانه شان 
را زده و فرداى آن روز شــده اند يك اعالميه 

ساده روى ديوار حجره حاج اكبر. 

  اعالميه اى با يك جمله مشترك 
«بازگشت همه به سوى اوست»

حكايت حاج على اكبر برپا و ديوار خاطراتش، 
حكايت چند آگهى ترحيم و زنده شدن چند 
خاطره قديمى نيست؛ اين كلكسيون عجيب، 

مى گويد مرگ دور نيست! 
او مى گويد: خيلى از دوستان و بچه هاى محل 
جاى اعالميه ترحيم خودشــان را روى ديوار 
حجره عالمت زده اند تا بعد از مرگ جايشان 

روى اين ديوار محفوظ بماند. 
«ايــن واقعيت ديوار خاطره هاســت، ديوارى 
كه شــايد در نگاه اول تيره باشد و بى رنگ اما 
رنگين كمان رنگ ها را در ميان نام هاى روى 

آن به راحتى مى توان ديد.»

آ�ما�ی � ��ر
 توليد 32 مگاوات برق در شهرك هاى 

صنعتى مازندران
ســارى - خبرنگار قدس: مديرعامل شــركت شهرك هاى 
صنعتي مازندران از توليد 32مگاوات برق در نيروگاه هاى مقياس 
كوچك در شهرك هاى صنعتي ساري و بشل قائم شهر خبر داد.
سيد مصطفي موســوي اظهار كرد: ساخت نيروگاه هاى برق با 
مقياس كوچك و توليد پراكنده برق يكي از سياست هاى توسعه 

صنعت  بوده و همچنين باعث كاهش تلفات برق است.

مدير شركت غله اين شهر:
 خريد گندم از كشاورزان استان بوشهر 

72 درصد كاهش يافت
 بوشهر: مدير شــركت غله و خدمات بازرگانى استان 
بوشهر با اشاره به كاهش برداشت گندم در استان طى 
سال جارى گفت: بر همين اساس خريد گندم از كشاورزان استان 

بوشهر 72 درصد كاهش يافته است. 
سيد محمد هاشمى اظهار داشت: امسال در فصل پاييز و زمستان 
بارندگى مناسبى را بويژه در زمان كاشت غالت شاهد نبوديم و 
اين موضوع سبب شد تا بخش عمده محصوالت گندم ديم استان 
نابود شود.او افزود: خريد گندم از كشاورزان استان بوشهر تا پايان 

خردادماه ادامه داشت.
وى از خريدارى 28 هزار و 115 تن گندم از كشــاورزان استان 
بوشــهر طى اين مدت خبر داد و اضافــه كرد: اين ميزان گندم 
با قيمت 367 ميليارد ريال خريدارى شــده است كه مطالبات 

كشاورزان به حساب آن ها واريز شده است.

 چرخ زندگى كارگران «آذراب» از كار افتاد 

تسنيم -اراك: بى برنامگــى و سوءمديريت دولتى ها كارگران 
آذرآب را آب مى كند در حالى كه اعتراض كارگران نســبت به 

ماه ها نگرفتن حقوق بلند شده است.
ارديبهشت سال 93 دولت يازدهم تصميم به انتخاب استاندارى 
براى جايگزينى محمدحســين مقيمى، اســتاندار قبلى استان 
مركــزى گرفت و ايــن در حالى بود كه مــردم ايران بخوبى بر 
صنعتى بودن اين اســتان اشــراف دارند و مى دانند كه حضور 
مديرى توانمند و با برنامه براى صنعت و توليد اين قطب توليد و 

صنعت كشور مى بايست مهم ترين اولويت قرار مى گرفت.
اما از بين همه گزينه هاى موجود سياسى ترين گزينه براى اين 
استان انتخاب شد و اين موضوعى بود كه محمود زمانى قمى بارها 
در همه جلســات بر آن تأكيد داشت و بارها در ديدارها خود را 

چهره اى سياسى معرفى كرد.
پس از آنكه باگذشت ماه ها وقتى دولتى ها درصدد چاره انديشى 
براى حل مشكل كارگران آذراب برنيامدند، روز يكشنبه كارگران 
اين كارخانه توليدى پس از مدت ها اعتراض در محوطه كارخانه 
نسبت به ســوء مديريت و حقوق معوقه خود بناچار در ميدان 
اصلى اراك حاضر شــدند تا صداى خود را به گوش مســئوالن 

ارشد استانى برسانند.
«رضــا» كارگر اين شــركت گفت: در مدت پنج ماه گذشــته 

2ميليون و 500 هزار تومان به ما پرداخت شده است.

 راه اندازى كمپين ياوران وقف در «برخوار» 
اصفهان - خبرنگار قدس: مســئول نمايندگى اوقاف و امور 
خيريه برخوار گفت: كمپين ياوران وقف شهرستان با هدف ترويج 
فرهنگ وقف براى توسعه امور قرآنى در اين شهرستان راه اندازى 
شد.حجت االسالم سيد حسن فاضلى به نياز مالى براى گسترش 
فعاليت هاى قرآنى در سطح شهرستان برخوار اشاره و خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه اداره اوقاف و امور خيريه از اعتبارات دولتى 
براى اجراى برنامه هاى قرآنى محروم اســت، برنامه هاى قرآنى 
نيازمند تأمين مالى اســت كه در اين نشســت كمپين ياوران 
وقف قرآنى شهرســتان برخوار با هــدف ترويج فرهنگ وقف با 
رويكرد ايجــاد وقف هاى قرآنى در راســتاى تامين هزينه هاى 
اجراى برنامه هاى قرآنى توسط اداره اوقاف و امور خيريه در اين 

شهرستان راه اندازى شد.
وى افــزود: اين طرح بــا حضور 450 نفر دانش پــژوه قرآنى و 
همچنين با همكارى 12مربى قرآن كريم شهرستان در رشته هاى 
حفظ، قرائت، ترتيل خوانى قرآن كريم، حفظ موضوعى و... در 50 

كالس آغاز شده است.

 انهدام 5 باند مجرمانه در اصفهان
اصفهان - خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى استان اصفهان از 
انهدام پنج باند مجرمانه و دستگيرى 24 محكوم غايب و فرارى 
در طرح مقابله با كانون هاى جرم كه توســط تيم هاى عملياتى 

پليس آگاهى استان انجام گرفت، خبر داد. 
سردار عبدالرضا آقاخانى اظهار داشت: در ادامه طرح هاى عملياتى 
مقابله با كانون هاى جرم، طرح ويژه و ضربتى با حضور 24 تيم از 
پليس آگاهى استان اصفهان در چند نقطه از حاشيه شهر اصفهان 
انجام گرفت كه در اين عمليات پنج باند سرقت منزل، جعل، باند 
سرقت طالجات زنان كهنسال، باند سرقت تحت پوشش مامور و 

باند سرقت مسلحانه از بانك دستگير شدند.
وى افزود: از متهمان دســتگير شده، انواع سالح سرد، يك عدد 
اســلحه قالبى، اموال مســروقه و مدارك جعلى كشــف شد و 

تحقيقات در خصوص ابعاد جرايم اين باندها ادامه دارد.

  پيش بينى برداشت 15هزار تن ميگو 
در  استان بوشهر 

بوشهر - خبرنگار قدس: معاون آبزى پرورى شيالت بوشهر 
گفت: پيش بينى مى شود، امســال پرورش دهندگان ميگو در 

استان بوشهر 15هزار تن ميگو برداشت كنند. 
صغرى اشرف از ذخيره سازى ميگو در استخرهاى پرورشى نوار 
ســاحلى استان بوشــهر خبر داد و اظهار داشت: در اجراى اين 
طرح زيرســاخت 4500 هكتار اراضى ساحلى استان بوشهر در 

10منطقه اين استان براى پرورش ميگو آماده شد.
 وى افزود: تاكنون 950 ميليون قطعه بچه ميگو در 3500 استخر 

پرورشى استان بوشهر ذخيره سازى شد.

مرگ دور نيست

مردى كه 29 سال با اعالميه هاى ترحيم آشنايانش زندگى مى كند
در سالروز شهادت امام صادق(ع)

 پيكر پاك 200 شهيد دفاع مقدس 
در كشور تشييع مى شود

رئيس ستاد معراج شهداى  باشگاه خبرنگاران-اراك: 
مركز گفت: همزمان با ايام سوگوارى شهادت امام جعفر 
صــادق(ع) پيكر مطهر  200 شــهيد دوران دفاع مقدس 

در استان هاى كشور تشييع و به خاك سپرده مى شوند.
سرهنگ ابراهيم رنگين افزود: تاكنون هويت پيكر مطهر 
32 شهيد از اين 200 شهيد شناسايى شده و بقيه آن ها 

به صورت گمنام در شهرهاى كشور تدفين مى شوند.
وى تصريــح كرد: اطالع رســانى به خانــواده 25 تن از 
اين شهداى تازه شناســايى شده در استان هاى اصفهان، 
كرمان، خوزستان، خراسان رضوى و مازندران انجام شده 
و مشخصات بقيه شهداى شناسايى شده به خانواده آنان 

اعالم خواهد شد.

 تشييع پيكر پاك 23شهيد گمنام 
در فارس

شــيراز - خبرنگار قدس: فرمانده ســپاه فجر فارس 
گفت: آيين تشــييع و تدفين پيكر مطهر ســه شهيد در 
شيراز و پيكرهاى مطهر 20شهيد گمنام دفاع مقدس در 

شهرهاى فيروزآباد و مهر و المرد و الر برگزار مى شود.
ســردار ســرتيپ دوم سيدهاشــم غياثى در نشست با 
خبرنگاران افــزود: 29تير ماه همزمان با شــهادت امام 
صادق(ع) پيكرهاى مطهر شــهداى گمنام دفاع مقدس 
در 10نقطه از اســتان فارس تشــييع و به خاك سپرده 

خواهند شد. 
وى همچنين از تشييع پيكر مطهر دو شهيد گمنام دفاع 
مقدس در شهرك ميانرود شيراز و پيكر مطهر يك شهيد 
گمنام در پارك 580 هكتارى دراك اين شهر خبر داد و 
گفت: مردم اين اســتان كه وادى بيش از 15هزار شهيد 
واالمقام است در اين ايام شاهد تشييع و تدفين 23شهيد 
گمنام دفاع مقدس خواهند بود و همچون گذشــته اين 

شهدا را بدرقه گسترده خواهند كرد.
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ايرانسرا

اسكى تابستانه بر فراز زاگرس

على محمدزاده: بارها شنيده ايم كه ايران كشور چهار فصل است. يعنى در يك روز داغ 
تابستانى جنوب، در گوشه ديگرى از كشور بايد لباس گرم پوشيد يا حتى مى شود برف 

بازى و اسكى كرد!
يكى از همين نقاط عجيب اما جالب ايران در نزديكى شــهركرد قرار دارد كه بى  ترديد 

بسيارى از ما نام آن را شنيده ايم؛ «پيست اسكى چلگرد».
اين پيســت در 85 كيلومترى شهرستان شهركرد قرار دارد و دسترسى به آن از منطقه 

زاگرس امكان پذير است. 
طبيعت بكر و دست نخورده اين منطقه به همراه جاذبه هاى گردشگرى بى نظير، ساليانه 
گردشگران بسيارى را از سراسر كشور و حتى دنيا به سوى اين شهرستان هدايت مى كند 
به طورى كه در هر فصل جذابيت و گردشــگر خاص خــود را دارد. مثالً در فصل بهار 
عالقه مندان به طبيعت از دشت الله هاى واژگون، فصل تابستان عالقه مندان به داروهاى 
گياهى، سياحت و اسكى تابستانه در قله هاى مرتفع و پوشيده از برف زردكوه بختيارى 
و در فصل پاييز هم عالقه مندان به كوچ و شيوه زيست بوم عشاير بختيارى مى توانند به 

اين خطه سفر كنند. 
اين پيست يكى از شناخته شده ترين پيست هاى اسكى واقع در زاگرس است كه در سال 
1354 ساخته شده و در مجاورت تونل اول كوهرنگ در قسمت شرقى كوه كاركنان قرار 

گرفته است. 
اين پيست اسكى نقش مهمى در رونق گردشگرى منطقه دارد و مسافران و گردشگران 

بسيارى براى اسكى به كوهرنگ سفر مى كنند.
اگر به اين منطقه سفر كرديد، حتماً سرى هم به روستاى زيبا و پلكانى «سرآقاسيد» بزنيد. 
اين روستا در 45 كيلومترى شمال غربى چلگرد و 130 كيلومترى شهركرد قرار دارد و 

داراى طبيعتى شگفت انگيز است.
پيست اسكى تابستانه چال  ميشــان هم مكان ويژه ديگرى است كه پذيراى بسيارى از 
گردشــگران است و در 25 كيلومترى روستاى سرآقا ســيد قرار دارد. اين روستا از شهر 

چلگرد هم قابل دسترسى است.

خبر

خانه ها و مركز بهداشتى درمانى گناوه 
بازسازى و تجهيز شدند 

بوشــهر - خبرنگار قدس: رئيس شبكه بهداشــت و درمان گناوه گفت: از 18خانه 
بهداشت و مراكز بهداشتى درمانى شهرستان پنج مركز آن نوسازى و تجهيز شده و امسال 

نيز شش خانه بهداشت اين شهرستان بهسازى و تجهيز مى شود. 
على زكى زاده افزود: 6  خانه بهداشــت در چاهبردى، گاو ســفيد، پوزگاه، محمدى، مال 
محمود و عباسى امسال به صورت همزمان بهسازى و تجهيز مى شود و مركز جامع سالمت 
محمد صالحى از مهم ترين اقدام هاى زيرساختى طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت 

در شهرستان گناوه است.
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در تهران
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«اوسين»
7- فراخى- ورزش انفرادى نمايشى با 

كفشى مخصوص- كاميون ارتشى
8- عزا و سوگ- اختراع روس ها براى 

جوش آوردن آب- داليل
دهن  مسى  ديگ  آبكشى-  سطل   -9

گشاد- از توابع قصرشيرين
افسانه گو- پول كشور  10- تشرزدن- 

آفتاب تابان
و  بازو  و  بر  دربندان-  بيمارى-   -11
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جنگى كه بر شتر مى بستند- پيروى 
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گويند-  را  كليتين  از  هريك   -14
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رژيم  بر  سختى  ضربات  توانسته  كه 
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فرماندهى

2- ابزار خياطى- تسمه كمر- خاكروبه
برابر فارسى استوانك  بلند-  3- ديوار 
و  برنج  پوست  اند-  برگزيده  برايش  را 

گندم و امثال آن
حيوان  پدر-  برادر  كمان-  رنگين   -4

بيمار- ضميرى در زبان عربى
ساختمانى-  برآورد  آبادى-  عدد   -5

غول چراغ جادو را در آن بجوييد
از  شاخه اى  قافله-  نقيب   -6

شمشيربازى- پيامبر كشتى ساز
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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نگهدارى  براى  مزدا  اهورا  كه  نيرويى 

آفريدگان فرستاده- طبيعت و قريحه

امواتى كه از سال 
67 دعوت حق را 
لبيك گفته اند اما 
هنوز اعالميه هاى 

ترحيم آن ها بر 
روى ديوار كاهگلى 

حجره حاج على 
اكبر جا خوش 

كرده اند 

بــرش
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قدس از ساختمان هاى رها شده و بالتكليف در مشهد گزارش مى دهد

زخمى بر سيماى شهر!
سينا حسينى   نيمكت، تنها تخته اى براى 
نشستن، سطل زباله، تنها مخزنى براى انداختن 
پاكت خالى آبميوه، چــراغ، تنها ابزارى براى 
روشنايى و ساختمان هاى سر به فلك كشيده 
فقط براى ايجاد محل سكونت نيستند. امروزه 
مبلمان شــهرى اصلى ترين مفصل ارتباطى 
شهروند با شهر است؛ ابزارى كه عالوه بر رفع 
نياز، خاطره مى سازد و احساس رضايت براى 

شهروندان ايجاد مى كند.
مطمئنا اگر عناصر تأثيرگذار در مبلمان شهرى 
دچار نقص و اشــكال باشد، موج نارضايتى در 
چهره شهروندان شــهر به صورت محسوس 
در جامعه احســاس مى شود. در ساليان اخير 
مديريت شــهرى كالنشهرها با اســتفاده از 
تجربيات مشــابه داخلى و خارجــى از كليه 
پتانسيل موجود مجموعه خود بهره برده است 
تا بتواند از نظر زيبايى بصرى، لوكيشــن هاى 
ايده آلى را براى شهروندان مهيا كنند تا آن ها 
گرفتار روزمرگــى خيابان هاى پرترافيك و پر 
استرس نشــوند؛ اما در اين بين شهر مشهد 
گرفتار معضلى بزرگ به نام ســاختمان هاى 
نيمه كاره رها شده است! ساختمان هايى كه به 
گفته شهروندان نه تنها زيبايى بصرى شهر را 
دچار اشكال كرده، بلكه پاتوقى را براى تجمع 

بزهكاران به وجود آورده است!

 نردبانى براى سارقان!
احمدزاده يكى از شــهروندان مشهدى است 
كه با اين مشــكل رو به رو شده. او در اين باره 
مى گويد: كمتر كســى بــاور مى كند در يكى 
از خيابان هــاى پر تردد مشــهد و در يكى از 
محله هاى باالى شهر، ساختمانى بزرگ ساليان 
سال به صورت نيمه كاره از سوى مالك خود 
رها شــده اســت تا اين نگرانى براى ساكنان 
خانه هاى همجوار به وجود بيايد كه چرا هيچ 

مسئولى به فكر اين ساختمان نمى افتد؟
او در ادامه مى گويد: اين ســاختمان به دليل 
اينكه از دو ســو داراى ورودى اســت، تبديل 
به يك زباله دانى شــده اســت. از سوى ديگر 
اين اســترس براى ســاكنان منازل همجوار 
وجود دارد كه ســارقان از اين خانه به عنوان 
نردبان بهره ببرند تا براحتى و بدون مشكل به 
خانه هاى همجوار دسترسى داشته باشند، اما با 
وجود پيگيرى هاى مكرر هنوز به هيچ نتيجه اى 

نرسيده ايم.
البته جز ساكنان منازل همجوار، پاكبان محله 
هم از بالتكليفى ســاختمان هاى مشابه اين 
ســاختمان در يكى از محله هاى باالى شهر 
كالفه شــده است. او مى گويد: خسته شدم از 
بس آشــغال ريز و درشت از گوشه و كنار اين 
ســاختمان جمع كردم. برخى فكر مى كنند 
چون ســاختمان نيمه كاره رها شده، مجوزى 
براى آن ها وجــود دارد كه آشــغال هاى تر و 
خشــك خود را اينجا بريزند، اما اين نه تنها 
باعث زشت شــدن فضاى اين مكان مى شود، 
بلكه محلى براى تجمع كارتن خواب ها و افراد 

بيكار مى شود تا آشغال دزدى كنند!

 يك خأل قانونى
معاون شهرسازى شــهردارى مشهد، با تائيد 
اين اشــكال اساســى در مديريت شهرى، به 
خبرنگار ما مى گويد: واقعاً موضوع بالتكليفى 
ســاختمان هاى ناتمام و رها شده، به معضل 
بزرگى براى مديريت شهرى تبديل شده است 

و خأل قانونــى در اين حوزه 
باعث شــده، ماجرا مسكوت 
بماند و تا زمانى كه دعواهاى 
حقوقى اين ســاختمان ها به 
ســرانجام نرســيده، مردم و 
مديريت شهرى با اين دغدغه 
رو بــه رو باشــند. طوالنــى 
شدن زمان دادرسى اختالف 
مالكان اين بناها دليل اصلى 
بروز اين مشــكل است، اكثر 
ساختمان هاى نيمه كاره رها 
شــده اشــكال و ايراد قانونى 
و حقوقى دارنــد و به همين 
دليل هيچ اختيارى در حوزه 
مديريت شــهرى براى پايان 

اين بالتكليفى نيست.
حسينى نژاد توضيح مى دهد: 

شــهردارى تنها در دو بخش پروانه ساخت و 
پايان كار مى تواند به صورت قانونى رسيدگى 
كند، اما وقتى دعــواى حقوقى ميان مالكان 
يا مالك با ســازنده بنا به وجود مى آيد، ديگر 
نمى توان انتظار داشــت كه بســرعت مشكل 
برطرف شود. طبيعى است وقتى اين اتفاق رخ 

دهد، ميزان ناهنجارى هم افزايش يابد.
وى با تأئيد اعتراض هاى مكرر مردمى نسبت 
به عوارض و تبعات ايــن رويداد مى گويد: در 
برهه كنونى يــك دغدغه بزرگ براى خانواده 
هايى كه محل ســكونت آن ها در نزديكى يا 
همجوارى يكى از اين اماكن است، نبود آرامش 
است. برخى از اين اماكن پاتوق افراد مسئله دار 
مى شود، وقتى افراد مسئله دار امكان دسترسى 
به اين ساختمان ها را داشته باشند، زمينه وقوع 

بزهــكارى و جرم بــه وجود 
مى آيد. بنابرايــن ما آمادگى 
كامــل داريــم بــا همكارى 
قانونگذار، شرايط الزم را براى 
برخورد بــا اين معضل فراهم 
سازيم و به طور قطع معاونت 
پيشگيرى از جرم دادگسترى 
مى تواند در اين مســير به ما 

كمك مطلوبى داشته باشد. 

 منتظر اجازه قانونگذار 
هستيم

رئيس كميســيون امورفنى، 
عمران و طرح ريزى شهرى، 
شــوراى اسالمى شــهر هم 
اعتراض شهروندان مشهدى به 
اين مشكل را وارد مى داند، اما 
همانند معاون شهرسازى شهردار مشهد اعتقاد 
دارد كه خأل قانونى باعث شــده اين ماجرا در 
بالتكليفى به سر ببرد. او در اين زمينه مى گويد: 
ريشــه يابى اين اتفاق مى تواند در آينده باعث 
شود كه ديگر ساختمان نيمه ساز و نيمه كاره 
در ســطح شهر نداشته باشــيم. برخى از اين 
ساختمان ها به دليل كمبود منابع مالى به حال 

خود رها شده اند. 
برخى ديگر هم به دليل دعواى حقوقى اما نكته 
اينجاست كه سيماى بصرى و زيبايى شهر با 
وجود اين ساختمان ها خدشه دار مى شود. ما دو 
راهكار براى حل اين موضوع در حوزه اختيارات 
مديريت شهرى داريم؛ نخست اينكه از مالكان 
بخواهيــم، ظرف مدت مشــخص كار را تمام 
كنند كه طبيعتاً در بسيارى از موارد به دليل 

مشكالت حقوقى قادر به انجام آن نيستند. دوم 
اينكه اگر يك مجموعه به حال خود رها شــد 
براى اينكه سيماى شهر دچار شلختگى نشود 
با تبليغات محيطى اين اشــكال را به صورت 
مقطعى برطرف كنيم تا حداقل شــهروندان 
شهر مجبور نشــوند هر روز چهره زشت يك 
ساختمان را تحمل كنند. مديريت شهرى بايد 
براى اين معضل فكرى اساسى بينديشد چون 
ماجرا در روحيه مردم كامالً تأثيرگذار است و 

اختالالت بدى به وجود مى آورد.
براتعلى خاكپــور در ادامــه مى گويد: براى 
جلوگيــرى از بزهكارى در ايــن اماكن نيز 
بايد با كمك دســتگاه قضايى نخست تمام 
مبادى ورودى به اين ســاختمان ها مسدود 
شــود، دوم اينكه به مالكان هشدار داده شود 
كه اگر تخلــف و جرمى از طريق اين اماكن 
صورت بگيرد آن ها نيز به عنوان شريك جرم 
بايد پاسخگو باشند. شايد با اين روش بتوانيم 
آن ها را وادار كنيم كه مجموعه رها شــده را 

تكميل كنند.
وى در پايان گفت: اگر هيچ يك از اين اتفاقات 
جوابگو نبود، قانونگذار مى تواند، اجازه تكميل 
اين ساختمان ها را به مديريت شهرى بدهد تا 
پس از تكميل اين ساختمان ها به صورت عام 
المنفعه در اختيار مديريت شهرى قرار گيرد، 
برخى ساختمان ها سال هاســت كه به دليل 
مهاجرت مالكان يا غيبت آن ها در اين شــهر 
به حال خود رها شده است. شايد فقط همين 
راهكار، آن ها را وادار به تكميل اين اماكن كند 
تا مردم از اين معضــل اجتماعى رهايى پيدا 

كنند.

آب و �وا
 وزش باد، پديده غالب جوى در 

خراسان رضوى
قدس: بررســى نقشــه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى 
هواشناسى از اواسط روز نشان دهنده افزايش شدت باد بوده و 
در بعدازظهر براى مناطقى از استان بخصوص مناطق بادخيز 
شرق و جنوب شرق استان، وزش باد شديد لحظه اى همراه با 

گرد و خاك پيش بينى مى شود.
 بر اين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 

صاف بعدازظهر وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى شده است.
گفتنى است، كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 17 و 31 درجه خواهد رسيد.
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��ر

مدير كل انتقال خون استان در گفت و گو با قدس:
 خراسان رضوى با بحران خون روبه روست

هادى زهرايى: مديركل انتقال خون خراسان رضوى از بحران 
خون در استان طى يك سال آينده خبر داد.

سيد حميدرضا اسالمى در گفت وگو با قدس گفت: فضاهايى 
كه در اســتان بويژه در ســطح شــهر مشــهد براى توليد 
فراورده هاى خونى داريم، قديمى است و اين مراكز براى نياز 
15 ســال پيش استان در نظر گرفته شده بود، اما با افزايش 
تخت هاى بيمارستانى كه پشت صحنه همه اتاق هاى عمل 
و سازمان انتقال خون اســت، اكنون با كمبود تهيه و توليد 

فراورده اى خونى روبه رو هستيم.
وى ادامه داد: در ســطح استان خراسان رضوى دانشگاه هاى 
علوم پزشــكى به 6 دانشگاه تقسيم شده، اما سازمان انتقال 
خون در استان يكى است و 58 بيمارستان و مركز درمانى را 
تحت پوشش داريم. از طرفى حجم مصرف خون استان روز به 
روز با افزايش تخت ها و توسعه فضاهاى درمانى روبه روست و 
در سال گذشته بيش از 300 هزار كيسه خون و فراورده توليد 
كرده ايم كه ظرفيت اسمى براساس بودجه، نيروى انسانى و 
امكانات حدود 65 هزار كيســه است، اما در حال حاضر پنج 
برابر ظرفيت، سازمان انتقال خون در حال فعاليت است و اين 
فرايند با توجه به ساختمان هاى قديمى در صورتى كه ادامه 
پيــدا كند، دچار بحران خون و تهيه و تدارك آن طى يك تا 
دو سال آينده براى بيمارستان ها و مراكز درمانى خواهيم بود.
وى افزود: متأســفانه ساختمان قديم ســازمان انتقال خون 
خراســان رضوى در خيابان سناباد مشهد كه از سال 1388 
دوباره ســازى آن آغاز شــده و پس از هشت سال، تنها 34 
درصد پيشرفت فيزيكى داشته است نيز به علت كمبود اعتبار 

و تخصيص معطل مانده است.
وى ادامه داد: هرســال اعتباراتى براى اين ساختمان در نظر 
گرفته مى شــود، اما تخصيص آن بســيار كم است. در سال 
گذشته 5 ميليارد تومان اعتبار براى آن در نظر گرفته شده بود 
كه تنها 280 ميليون تومان آن تخصيص داده شد و پيمانكار 
اين پروژه دچار ضرر و زيان شده است و در حال حاضر حدود 

يك ونيم ميليارد تومان از اين اداره طلب دارد. 
وى افــزود: اين تأخير طوالنى باعث شــد تا اين موضوع در 
مجامع مختلفى مطرح شــود و با حمايت استاندار خراسان 
رضوى مجوز كميســيون ماده 27 گرفته شد تا با مشاركت 
بخش خصوصى اين ساختمان تكميل شود، اما متأسفانه هنوز 
بخش خصوصى براى مشاركت اعالم آمادگى نكرده است و 
امسال نيز 5 ميليارد تومان اعتبار براى تكميل اين ساختمان 
ديده شده است كه مشخص نيست چه مقدار از اين بودجه 
تخصيص داده مى شود.مديركل سازمان انتقال خون استان 
تصريح كرد: با پيش بينى انجام شــده براى تكميل و تجهيز 

اين ساختمان  نيز25 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.
وى ادامه داد: به دليل محدوديت بودجه و امكانات اخيراً انجمن 
خيرين انتقال خون را تشكيل داده ايم و جلساتى نيزبا خيرين 
برگزار شده تا بتوانيم از ظرفيت آن ها براى كمك به اين فضاها 
استفاده كنيم. وى ياد آور شد: در سال گذشته، حدود 180 هزار 
نفر به مراكز انتقال خون استان مراجعه كرده اند كه از اين ميزان، 
137 هزار نفر موفق به اهداى خون شده اند و 40 هزار نفر نيز به 
داليل مختلف قادر به اهداى خون نشدند. وى در خصوص گاليه 
زائران و مجاوران در خصوص نبود پايگاه انتقال خون در اطراف 
حرم مطهر گفت: در مورد پايگاه موجود كه به دليل ساخت موزه 
حرم مطهر جمع آورى شده است، طى جلسه اى كه با قائم مقام 
آســتان قدس رضوى داشته ايم، ايشان دستور اهداى زمين در 
محدوده حريم حرم رضوى را داده اند كه اميدواريم اين زمين هر 
چه سريع تر در اختيار ما قرار گيرد تا كسانى كه نذر خون يا قصد 

اهداى خون دارند، مشكلى نداشته باشند.

 تونل خط 3 قطار شهرى به كيلومتر 5 
حفارى رسيد

ايرنا: مديرعامل شــركت قطارشهرى مشهد گفت: حفارى 
4750 متر از تونل 28 هزار و 500 مترى خط سوم مترو اين 

كالنشهر تاكنون به پايان رسيده است.
كيانوش كيامرز افزود: عمليات حفارى خط سوم قطار شهرى 
مشهد اواخر فروردين پارسال آغاز شد. اين خط با 24 ايستگاه 

منطقه الهيه را به شهرك ابوذر متصل مى كند.
وى ادامه داد: تاكنون 6 ايســتگاه از 13 ايستگاه اين خط از 
بلوار طبرسى تا ميدان شهدا وارد مدار شده و ساخت ايستگاه 
مفتح نيز در مرحله نازك كارى اســت. پس از اين اولويت با 
ايستگاه شريعتى است، ولى عمليات اجرايى ساير ايستگاه ها 
نيز در دست انجام است. مديرعامل شركت قطارشهرى مشهد 
در ادامه از تحويل گرفتن 25 واگن از مجموع 100 واگن مورد 
نياز براى خط دوم قطارشــهرى خبر داد و گفت: 10 واگن از 
اين تعداد در تهران مونتاژ شده و بقيه آن ها از چين وارد كشور 
شده است. قطعات يك رام قطار شامل پنج واگن نيز تا اواخر 

مرداد براى مونتاژ وارد كشور مى شود.

 شهردار منطقه در دانش آموز 4 مقابل پالك 47 و49 جوى 
وجدول مدت زيادى اســت تخريب شده و بسيار خطرناك و 
نازيبا است. لطفاً رسيدگى كنيد. ضمناً وضعيت جداول اين 

خيابان نامناسب و خطرناك است.
915...1533

 شــهردارى فكرى به حال فلكه آب بكند. مردم براى حرم 
رفتن بايد از زير نرده ها برونــد. واقعاً خجالت دارد. پله برقى 
خراب است. پير و جوان، زن و مرد همه در عذابند. موقع نماز 

مغرب اين موضوع بسيار مشاهده مى شود.
915...3820

 در خيابــان فدك 4 پالك 14 شــهردارى چند بار جلوى 
منزل را كنده و خودمان ســيمان كرده ايم، اما دوباره كنده. 
پيگيــرى كرديم، نامه زديم، جواب نمى دهند. بابا به كى پناه 

ببريم؟ به خاطر خدا كمك كنيد.
915...1049

 شايسته نيست در شهر امام رضا (ع)مغازه داران اطراف حرم 
و راننده هاى مسافربر با گرانى هاى هزار درصدى به جان زائران 

بيفتند! به چه كسى شكايت بايد برد!
919...6036

 شايد نام شركت پرديسبان را شنيده باشيد! كه ميلياردها 
تومان كاله مردم را برداشــت وبعد مردم شكايت كردند و از 
آن زمان تاكنون سه سال مى گذرد وهنوز دادسرا كارى براى 
مردم انجام نداده. فريادرسى مى خواهيم كه به شكايت مردم 

رسيدگى كند وهر چه سريع تر به داد ملت برسد.
915...7197

 وزيرآموزش و پرورش گفــت مدارس دولتى پول نگيرند. 
پس چرا مدرســه تختى پنجتن براى كالس دوم گفته 100 

هزار تومان بدهيد؟ صداى من را به گوش مسئوالن برسانيد.
933...6248

 ازهزاران تخلف شورا و شهردارى منطقه 4 مشهد فقط دو 
موردش! يكى ساخت و ساز غيرقانونى و ايجاد شغل آالينده و 
مزاحم در كوچه ها و محله ها و ديگر تخريب فضاى سبز توسط 

مجتمع هاى تجارى.
915...0210

 ما از دســت مواد فروشان دوست آباد 4 و 6 و شهيد بابايى 
2 و4 و اراذل و اوباش اينجا امنيت نداريم، آيا كسى هست كه 

به داد ما برسد؟
930...9847

 قابل توجه بخشدارى صفى آباد اسفراين! با كلى هزينه، گاز 
رســيد به روستاها تا مردم استفاده كنند بخصوص آق قلعه، 
ولى عده اى غيربومى گاز را كه وصل كردند، درِ خانه هايشان 
را بســتند و رفتند به شهرها، ولى براى مردم روستا كه مقيم 

هستند به بهانه طرح هادى دهدارى معرفى نمى دهد!
915...3851

 چرا درگوشه اى ازبوســتان ها زمين چمن آزاد مثل قديم 
نيســت كه مردم بويژه كودكان دراين زندگى هاى ماشينى و 
آپارتمانى از آن استفاده كنند؟ آيا اين همه گل فصلى و فانتزى 

با مخارج سرسام آور درست است؟
915...5293

 مســير رفت خــط 203 از پايانه معراج بــه پايانه آزادى 
بسيار بد تنظيم شــده. همچنين در اين هواى گرم هركس 
سوار اتوبوس هاى بدون كولر بشود تا موقع پياده شدن تبخير 

مى شود.
939...5564

 مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خبر داد
 ساخت 2 تصفيه خانه جديد در 

خراسان رضوى

قدس: مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خراسان  رضوى 
از ساخت دو تصفيه خانه جديد در شهرك ها و نواحى صنعتى 

استان خبر داد.
مســعود مهدى  زاده  مقــدم در بازديد از شــهرك صنعتى 
چرمشهر اظهار كرد: امسال دو تصفيه خانه با ظرفيت 6000 
مترمكعب تصفيه فاضالب در روز با اعتبار 160 ميليارد ريال 
در شــهرك صنعتى توس و تصفيــه خانه با ظرفيت تصفيه 
3000 مترمكعب فاضالب در روز و اعتبار 180 ميليارد ريال 
در شهرك چرمشهر مشهد ايجاد شده كه تا دو سال آينده به 

بهره بردارى مى رسند.
وى افزود: با توجه به مســئله كمبود آب، اســتفاده مجدد از 
پســاب يكى از مهم ترين مباحث مطرح در نگرش جامع به 
منابع آب است و استفاده مجدد ازپساب تصفيه شده تصفيه 
خانه توس و چرمشهر كمك شايانى به حفظ منابع آبى دشت 

مشهد خواهد كرد.
وى با اشاره به وجود هشت تصفيه خانه فعال با ظرفيت تصفيه 
14 هــزار مترمكعب در روز فاضــالب واحدهاى صنعتى در 
شــهرك ها و نواحى صنعتى خراسان رضوى گفت: بخشى از 
پساب هاى اين تصفيه خانه در اختيار شركت آب منطقه اى 

براى استفاده مجدد قرار مى گيرد.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى 
خراسان رضوى به ديگر تصفيه خانه هاى در دست اقدام اشاره 
و خاطرنشــان كرد: اتمام مطالعــات راه اندازى تصفيه خانه 
شهرك صنعتى كاشــمر، آغاز مطالعه تصفيه خانه شهرك 
صنعتى سبزوار و شهرك صنعتى چناران و افزايش ظرفيت 
تصفيه فاضالب در آن ها به ســه برابــر وضع موجود از ديگر 

برنامه هاى اين شركت در سال جارى است.

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.

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

300072305 پيامك كنيد.

4
سه شنبه 27 تير 1396

 23 شوال 1438 18 جوالى 2017  
سال سى ام        شماره 8450 

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

@quds95 :كانال تلگرام

رئيس كميسيون امورفنى 
و عمران  شوراى شهر 

هم اعتراض شهروندان 
مشهدى به بالتكليفى 

ساختمان هاى نيمه كاره 
را وارد مى داند، اما 

همانند معاون شهردار 
مشهد اعتقاد دارد كه 

خأل قانونى باعث شده 
اين ماجرا در بالتكليفى 

به سر ببرد

 بــرش

مدير جهاد كشاورزى: 

نبود بازار براى محصوالت كشاورزان كاشمر را دچار مشكل كرده است

خبر

كوهسرخ –خبرنگار قدس  مدير جهاد 
كشاورزى كاشــمر با بيان اينكه 95 درصد 
توليدات اين شهرستان در بخش كشاورزى 
است، مشكل اصلى كشــاورزان را نبود بازار 
و فروش محصوالت عنوان كرد. ابوالقاســم 
موسوى در جلسه بررسى و رفع موانع توليد 
اين شهرستان گفت: به عنوان مثال در بحث 
طالبى هم اكنــون با فروش اين محصول به 
قيمت كيلويى 320 تومــان به هيچ عنوان 
صرفه اقتصادى براى كشــاورز ندارد چرا كه 
ما بررسى كرده و به اين نتيجه رسيده ايم كه 
نقطه سر به سرى براى قيمت طالبى و انگور 
كيلويى 800 تومان است يعنى نقطه  اى كه 
سودى براى كشاورز ندارد، ولى همان هزينه 

كارگرى خودش را تأمين مى كند.
وى در مورد راه حل مشكالت توليدكنندگان 
محصــول طالبى در كاشــمر گفت: حركت 
به سمت كشــت هاى جايگزين يكى از راه 
حل هاســت ضمن اينكه كشــاورزان ما هم 
نبايد بيشــتر از ميزانى كه هم اكنون وجود 
دارد، طالبى كشت كنند چون كشش بازار در 
حد 500 هكتار اســت، اما امسال اين ميزان 
بيشتر شد و حتى در برخى شهرستان هاى 
اطراف هم نســبت به كشــت طالبى اقدام 
كردنــد بنابراين بازار از لحاظ عرضه و تقاضا 
به هم ريخته اســت و همچنيــن بايد نوع 
طالبى كه كشت مى شود تغيير كند چون اين 

نوع طالبى كه هم اكنون در كاشــمر كشت 
مى شود، ماندگارى كمى دارد.

وى در عين حال ياد آور شــد: اينكه شاهد 
هستيم دستگاه قضايى و دستگاه هاى اجرايى 
در كنار يكديگر قرار گرفته اند تا مشــكالت 

توليد را برطرف سازند، امر مباركى است.
وى ادامه داد: بيشترين صنعتگران شهرستان 
كاشــمر در بخش صنايع جانبى كشاورزى 
فعاليت دارند. ضمن اينكه 95 درصد توليدات 
كاشمر مربوط به بخش كشاورزى و دامدارى 
و همچنين 50 درصد اشــتغال كاشــمر به 
صورت مستقيم در بخش كشاورزى است و 
30 درصد هم به صورت غير مســتقيم و به 
عنوان شغل دوم در اين بخش فعاليت دارند.

موسوى خاطرنشان كرد: در بخش كشاورزى 
حوادث غير مترقبه زيادى از ابتداى ســال 
زراعى گذشــته داشــته ايم بــه گونه اى كه 
ســرمازدگى در آذرماه صــد درصد، 4700 
هكتار زعفــران و 90 درصــد محصول انار 
كاشمر را از بين برد و همچنين به 30 تا 40 
درصد محصول انگور كاشمر هم ضربه زد، اما 
كشاورزان ما با تالش و توكل، فعاليت خود را 
ادامه مى دهند. وى ادامه داد: در دامدارى ها 
چون تمام مســائل در اختيار ماســت، مثل 
جوجه ريزى در مرغدارى ها بنابراين كنترل 
مى كنيم كــه به عنوان مثال دام ســبك و 
سنگين به اندازه باشد، به همين دليل تالطم 

زيادى در قيمت مرغ و گوشت و… نداريم، 
ولى در محصوالت كشاورزى بويژه محصوالت 
زراعى و باغى، كشاورزان خودشان بايد همگام 
با ما باشــند و به توصيه ما مبنى بر افزايش 

ندادن سطح زير كشت عمل كنند.
موسوى به مشكالت پيش روى صنايع جانبى 
كشاورزى در كاشمر اشاره كرد و گفت: يكى 
از موانعى كه داريم، دستورعملى است كه از 
جانب رياست سازمان صنعت و معدن استان 
آمده است مبنى بر اينكه تمام اين صنايع بايد 
در شهرك هاى صنعتى جمع شوند در صورتى 
كه با توجه به اينكه صنايع جانبى كشاورزى، 
كارگاه هاى كوچكى هستند، مى توانيم آن ها 
را در اطراف خود روستا ساماندهى كنيم كه 

هم از لحاظ تأمين كارگر راحت  تر باشــند و 
هم محصول همان روستا را در همان مكان 

فرآورى كنند.
مدير جهاد كشــاورزى كاشمر همچنين با 
انتقاد از به طول انجاميدن برخى استعالم ها 
اظهار داشــت: يكى ديگر از مشكالت پيش 
روى صنايع، نرخ باالى تسهيالت بانكى است 
چرا كه هم اكنون اين تسهيالت بين 15 تا 
18 درصد است كه براى صنعتگران به صرفه 
نيست، درصورتى كه اگر نرخ اين تسهيالت 
در حد چهار درصد و بــا بازپرداخت پنج تا 
هفت سال باشد، كشاورزان هم مى توانند با 
زمانبندى مناسب، تسهيالت دريافتى را به 

بانك ها برگردانند.

قدس: فرماندار مشــهد گفــت: تنها مرجــع قانونى 
تصميــم گيــرى در خصــوص مســائل ترافيكــى، 
شــوراى ترافيك شهرســتان اســت و تصميماتى كه 
خارج از اين شــورا گرفته مى شــود قابليــت اجرايى

 ندارد.
نوروزيان در جلسه شوراى ترافيك شهرستان مشهد كه 
در محل فرماندارى برگزار شد، افزود: بديهى است همه 
ما در صدد ارائه خدمات مطلوب تر به زائران ومجاوران 

عزيز هســتيم، ليكن اين خدمات رسانى بايد در مجرا 
و مســيرهاى قانونى صورت گيرد تا هركس به تناسب 
وظايف و نقش قانونى خود پاســخگويى الزم را داشته 

باشد.

فرماندار مشهد:
مرجع قانونى تصميم گيرى مسائل ترافيكى، شوراى ترافيك شهرستان است
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