
تحصيل با د  لهره 
د  ر مد  ارس شبه كپرى لرستان

شد ت غلظت ذرات معلق 
هواى منطقه سيستان

د  انش آموزانى كه از حد  اقل امكانات تحصيلى بى بهره اند   كارشناس هواشناسى سيستان و بلوچستان بيان كرد 

خــرم آباد    هنوز د  ر مناطــق گوناگون 
كشــور مد  ارس كپــرى موجود   اســت. با 
همان شــمار اند  ك د  انش آموزانى كه هنوز 
از چرخه تحصيل خارج نشــد  ه اند   و با همه 
فقر و محروميت و د  شوارى هايشان تحصيل 

مى كنند  ...

 زاهد ان   كارشناس هواشناسى سيستان و 
بلوچستان از شد ت غلظت ذرات معلق هواى 
منطقه سيســتان خبر د اد .  مالشاهى گفت: 
شهرهاى شمالى استان د چار وزش باد  شد يد  

همراه با گرد  ...
.......صفحه2 .......صفحه 2

لغومصوبه بازنگرى طرح نوسازى بافت پيرامون حرم رضوى
مد  يرعامل شركت آبفار 

اين شهرستان اعالم كرد :

آبرسانى به 330 
روستاى يزد   با تانكر

.......صفحه 2

 شهرد ار مشهد  د ر نامه سرگشاد ه از رئيس  جمهور خواستار شد 

.......صفحه 4

.......صفحه 4

.......همين صفحه

 افزايش 29 د  رصد  ى صاد  رات 
آب مجازى به نام هند  وانه!

ايرنا؛ صاد  رات هند  وانه د  ر چهار ماهه نخست امسال با 
افزايش و رشــد   نسبى از نظر وزنى و ارزشى نسبت به 
همين بازه زمانى د  ر ســال گذشته روبه رو شد  ه است 
كه البته با سياست هاى آبى و صاد  رات آب مجازى د  ر 

شرايط بحرانى كنونى مغايرت د  ارد  .
 بر اســاس آمار رسمى، طى چهار ماهه نخست امسال 
493 هزار تن هند  وانه به ارزش 77 ميليون و 584 هزار 
و 678 د  الر معــاد  ل 251 ميليارد   و 815 ميليون و 6 
هزار تومان به 29 كشــور صاد  ر شد  ه است كه از نظر 
وزنى 29/22 د  رصد   و از نظر ارزشــى 39/37 افزايش 
نشــان مى د  هد   كه البته اين ميزان افزايش بر اساس 

واحد   پولى كشور 48/66 د  رصد   رشد   د  اشته است.
البته نه تنها از نظر وزنى و ارزشــى صاد  رات هند  وانه با 
رشد   قابل توجهى نسبت به سال گذشته روبه رو شد  ه 
اســت، بلكه قيمت اين محصول از نظر ارزى و ريالى 
نسبت به بازه زمانى مورد   نظر د  ر سال گذشته گران تر 
شد  ه اســت، زيرا د  ر چهار ماهه نخست سال گذشته 
هر كيلوگرم هند  وانه 17 ســنت معاد  ل 517 تومان به 
كشورها صاد  ر مى شد   كه د  ر همين بازه زمانى د  ر سال 
جارى به 19 ســنت معاد  ل 629 تومان رسيد  ه است و 
اين تغيير نشان مى د  هد  ، كه هر كيلوگرم هند  وانه ايرانى 
از نظــر ارزى با 11/76 د  رصد   و از نظر ريالى با 21/66 
د  رصد   رشد   گران تر به مشتريان اين محصول فروخته 
شد  ه اســت.د  ر ميان خريد  اران هند  وانه ايرانى، عراق با 
236هزار و 755 تــن، 59/18 د  رصد   اين محصول را 
خريد  ارى و امارات بــا وارد   كرد  ن 84 هزار و 443 تن 
21/11 د  رصد   ســهم بازار اين محصول را از آن خود   
كرد  ه است، همچنين تركيه با خريد   36 هزار و 89 تن 
ســهم 9/02 د  رصد  ى د  ر بازار صاد  راتى هند  وانه ايرانى 
د  ارد  . پس از آن كشورهايى مانند   كويت با 2/55 د  رصد  ، 
عمان با 1/91 د  رصد   و قطر با 1/70 د  رصد   د  ر رتبه هاى 
بعد  ى خريد   هند  وانه ايرانى قرار د  ارند  . بالروس، اتريش، 
آذربايجان، ارمنستان، استونى، افغانستان، آلمان، امارات 
متحد  ه عربى، انگلستان، بحرين، بلغارستان، پاكستان، 
تاجيكســتان، تركيه، تركمنســتان، رومانى، سوئد  ، 
عراق، عمان، روســيه، قبرس، قزاقستان، قطر، كويت، 
گرجستان، لهســتان، مجارستان و هلند   29 مشترى 
هند  وانه ايرانى د  ر چهار ماهه نخست امسال بود  ه اند   كه 
حضور كشــورهايى مانند   قطر، امارات، كويت و برخى 
د  يگر از همسايگان جنوبى بر خالف اظهارات و شايعه 
پراكنى هاى آن ها د  ر سال هاى گذشته د  رباره هند  وانه 
ايرانــى، نشــان مى د  هد  ، اين محصــول از نظر كيفى 
مشــكلى ند  ارد   و آن ها همچنان مشترى اين محصول 

هستند  .

 پزشكان د  اوطلب قمى به موكب هاى 
اربعين حسينى اعزام مى شوند  

فارس - قم: رئيس د  انشــگاه علوم پزشــكى استان قم 
به حضور پزشــكان قمى طى مسير پياد  ه روى كربال د  ر 
سال هاى گذشته اشاره كرد   و گفت: اين د  انشگاه شرايطى 
را فراهم كرد  ه است تا پزشكان د  اوطلبى را كه به د  نبال 
حضور د  ر موكب ها و ارائه خد  مات به زائران هستند  ، به 
كشــور عراق اعزام كند  .ابوالفضل ايرانى خواه با اشاره به 
اينكه استان قم امســال نيز همانند   سال گذشته براى 
ارائه خد  مات به زائرين اربعين حســينى برنامه مطلوبى 
را د  نبال مى كند  ، اظهار كرد  : ستاد   اربعين د  ر اين استان 
با حضور نمايند  گان د  ســتگاه هاى مرتبط تشكيل شد  ه 
است تا فعاليت ها و خد  مات به صورت سازمان د  هى شد  ه، 
ارائه شود  .وى گفت: سال گذشته، نيروهاى اين مجموعه 
نزد  يك به 15روز د  ر مرز حضور د  اشتند   و به زائران عتبات  

عاليات خد  مات د  رمانى و پزشكى ارائه كرد  ند  .

 ممنوعيت وارد  ات برنج حد  اقل 
تا سه ماه پس از برد  اشت

 صد  اوسيما-آمل: د  ر زمــان برد  اشــت برنج و سه ماه 
پس از آن، هــر 15 روز، وارد  ات اين محصول از گمرك 
كشور استعالم مى شود  .يوسفيان مال افزود  : براساس اعالم 
گمرك كشور از فرورد  ين امسال همزمان با آغاز كشت 

برنج تا اآلن، اين محصول به كشور وارد   نشد  ه است.
نمايند  ه مرد  م آمل د  ر مجلس شوراى اسالمى گفت: به 
منظور پيشگيرى از وارد  ات برنج به كشور د  ر زمان كاشت 
و برد  اشــت، وارد  ات اين محصول به طور منظم و هر 15 

روز، از سوى گمرك استعالم مى شود  .
وى اد  امه د  اد  : ممنوعيت وارد  ات برنج حد  اقل تا سه ماه 
پس از پايان برد  اشــت اين محصول،  د  ر د  ولت تصويب 
شد  ه و متوليان از جمله وزارت جهاد   كشاورزى و وزارت 
صنعت، معد  ن و تجــارت كه متولى اصلى صد  ور مجوز 

براى وارد  ات قانونى هستند  ، بايد   مراقبت كنند  .
وى افزود  : اين تصميم به منظور حمايت از شــاليكاران 
كشور د  ر زمان كاشت و ايجاد   انگيزه كشت و حمايت از 
توليد   د  اخل اتخاذ شد  ه و قطعاً جلوى وارد  ات برنج حتى 

يك كيلوگرم د  ر گمرك كشور گرفته خواهد   شد  .
يوســفيان مال اضافه كرد  : مشــاهد  ه برنــج خارجى د  ر 
بازارهاى د  اخلى به منزله قاچاق محســوب مى شود   و با 

فروشند  گان اين بخش، برابر قانون برخورد   خواهد   شد  .
نياز كشور ساالنه حد  ود   2 ميليون و 300 هزار تن برنج 

است.

 ايجاد   120 هزار فرصت شغلى 
توسط كميته امد  اد   

تسنيم - گرگان: مد  يركل حرفه آموزى و كاريابى كميته 
امد  اد   گفت: كميته امد  اد   ساالنه 120 هزار فرصت شغلى 
را براى خانواد  ه هاى تحت حمايت ايجاد   مى كند   تا آنان با 
تكيه بر استعد  اد   و توانايى هاى خود   بتوانند   به خود  كفايى 
برسند  . حق گويان اظهار د  اشت: يكى از موضوعات مهم 
د  ر توانمند  سازى خانواد  ه هاى تحت حمايت، حرفه آموزى 
مد  د  جويان است و آموزش هاى ما با اولويت سفارش محور 

براى مد  د  جويان برگزار خواهد   شد  .

ياد  مان ميرزا 
كوچك خان

 د  ر محل شهاد  ت 
وى نصب مى شود 

يزد    مد  يرعامل شــركت آب و فاضالب روستايى استان يزد   
گفت: د  ر حال حاضر تنها 67 روستا د  ر استان يزد   از آب انتقالى 
اســت فاد  ه مى كنند   و بقيه روستاها د  سترســى به آن ند  ارند   و 

330روستا به وسيله تانكر آبرسانى مى شود  . 

.......صفحه2

ميهن- محمد   رضايى  اين روزها كشاورز تا زمان 
نشستن به روز سياه و سال هاى خشك، هيچ فاصله اى 
ند  ارد  . او هم اكنون نيز د  ر سال هاى خشك و بى ثمر 
است؛ اگر براى نجاتش آستين همت باال زد  ه نشود  ! 

د  ر يكى از سايت هاى معتبرانگليسى مقاله اى د  يد  م 
كه سه عنصر مهم د  ر نابود  ي آب د  ر ايران را «عوامل 
طبيعي  (خشكسالي )» و «بى تد  بيرى د  ولت» و «آشنا 
نبود  ن مرد   م براى صرفه جويى آب» د  انســته بود   و 
نتيجه گرفته بود   كــه سرانجام مرد  م ايران به خاطر 
بهره وري ناد   رست و به هد  ر د  اد  ن آب هاي كشور د  چار 

بيابان هاى خشك خواهند   شد  .
نويسنده مقاله كه د اراى عنوان «اســتاد   د  انشــگاه و 
مهندس آب و كارشناس محيط زيست» اســت، باور 
د  ارد   كه با روند   فعلى به ساد  گى نابود  ى آب د  ر ايران 
اتفاق مى افتد   و نبود   كارشناسي د  ر مد  يريت مصرف، 
ذخيره سازي  و  بهره برد  اري  برنامه ريزي،  د  ر   ناتواني 
آب هاى موجود  ، سياست هاى ناد  رست و كم بها بود  ن 
آب د  ر ايران و نيز كشاورزي سنتي و غير حرفه اي و 
به هد  ر د  اد  ن آب و البته نابود  ي فناوري سنتي   كاريز 

و قنات، همه از مهم ترين عوامل نابود  ي آب هستند  .
روزنامه تايمز چاپ لند  ن د  ر مقاله اي با عنوان «ايران 
خشك خواهــد   شد» مي نويسد كه «ايران 7000 
نابود    ساله تا 20 سال د  يگر از بي آبي و خشكسالي 
خواهد شد» و از آن بياباني برجــاي خواهد ماند كه 
هرگز هيچ نوع جانداري توان زندگي د  ر آن را نخواهد 
د  اشت.واقعيت اين اســت كه از سال ها پيش د  ماى 
كره زمين روبه افزايش اســت و اين اتفاق منجر به 
تغييرات  اقليمى مى شود   كه پيامد  هاى مرگبارى را 
براى بســيارى از شهرها و كشــورها د  ارد  ، ايران هم 
به د  ليل وابستگى به كشــاورزى بيش از بسيارى از 

كشورها آسيب پذير خواهد   بود  .

 تلفات و خسارت سنگين 18 ساله به كشاورزى 
على محمد   شــاعرى، رئيس كميسيون كشاورزى 
مجلس شــوراى اســالمى د  ر اين باره به خبرنگارما 
مى گويد  : خشكسالى 18 تا 20 ساله، خسارت سنگينى 
به كشاورزى كشور وارد   كرد  ه است و مسئوالن براى 
پيگيرى مشكالت و جبران خسارت هاى كشاورزى 
بايــد   اقد  ام هاى عملى را د  ر جنوب كشــور، مناطق 

كويرى، بويژه سيستان و بلوچستان انجام د  هند  . 
وى با برشــمرد  ن آسيب هاى خشكسالى د  ر مناطق 
مختلف كويرى كشور مى افزايد  : كشاورزان اين منطقه 
د  ر خشكســالى هاى حد  ود   د  و د  هه گذشته و وقوع 
سيل هاى ويرانگر، خسارت هاى سنگين د  يد  ه اند   كه 
نياز است، كميسيون كشاورزى مجلس و مسئوالن، 
حمايت هــاى الزم را براى اد  امــه فعاليت آنان انجام 
د  هند   كه البته د  ر اين زمينه كارگروهى د  ر خانه ملت 

تشكيل شد  ه است.

 تشنگى هزاران خانواد  ه د  ر كنار اقيانوس
رئيس كميســيون آب، منابع طبيعى و كشــاورزى 
مجلس با اشــاره بــه اينكه هزاران خانــوار د  ر كنار 

آب هاى بى كران اقيانوس تشنه اند  ، مى گويد  : نه تنها 
د  ر مناطق كويرى د  ر سيســتان و بلوچستان يا د  ر 
ســمنان و كوير مركزى بى آبى د  اريم، بلكه د  ر نوار 
ساحلى چابهار - گواتر كه به د  ريا و اقيانوس متصل 
است - نيز همين مشكل بى آبى را د  اريم و د  ليلش را 

بايد   د  ر كم لطفى برخى مسئوالن د  انست.
وى مى افزايــد  : اگر به جنوب شــرق نــگاه كنيم، 
بزرگ ترين استان ايران كه «انبار غله» لقب د  اشت، 
هم اكنون متأســفانه بيش از 79 د  رصد   مرد  مش د  ر 
روستاها به آب آشاميد  نى سالم و بهد  اشتى د  سترسى 
ند  ارند   و با سهميه روزانه 15 ليتر آب توسط تانكرها 
آبرسانى سيار مى شوند  ، اما ساالنه بيش از يك ميليارد   
مترمكعب آب فقط از حوزه نيكشهر و قصرقند   بد  ون 
هيچ استفاد  ه و البته با برجاى گذاشتن خسارت هاى 
فراوان سيل به زيرساخت ها به د  رياى عمان مى ريزد  !

 فاجعه نابود   سازى آب!
 د  كترمجيد   مروج الشــيعه، كارشناس منابع آب و 
تغييرات اقليمى نيز د  ر اين بــاره مى گويد  : د  ر اكثر 
نقاط ايران با افزايش د  ما به صورت چشمگيرى روبه 
رو هستيم و نوســانات بارشى هم د  ر حال رخ د  اد  ن 
است، اما خشكسالى همچنان اد  امه د  ارد   زيرا برنامه اى 
براى مهار رواناب ها و بارش ها و صرفه جويى د  رمصرف 
ند  اريم وآب كم موجود   را با بى تد  بيرى نابود   مى كنيم!
وى تصريح مى كند  : وقتى يك كيلوهند  وانه به قيمت 
250 تا 400 تومان فروخته مى شود  ، اما براى همين 
يك كيلو محصول بيش از1000 تومان آب استفاد  ه 
شد  ه، نشان د  هند  ه بى تد  بيرى مسئوالن كشاورزى و 
ند  اشتن الگوى كشت مفيد   و مؤثر است و اين يعنى 

فاجعه اسراف و نابود   سازى آب!

 400 ليتر آب براى توليد   يك كيلو هند  وانه 
رئيس كميسيون انرژى و محيط زيست اتاق ايران نيز 
معتقد   است: شــد  ت مصرف انرژى د  ر ايران باالست 
بويژه د  ر كشــاورزى. يعنى هم اكنون د  ر ايران براى 
توليد   هر كيلوگرم هند  وانــه 400 ليتر آب مصرف 
مى شود   و اين محصول پر آب د  ر سرزمين ما با نرخ 

هر كيلوگرم فقط 200 تومان به فروش مى رسد  .
على شــمس ارد  كانى به  «فارس» مى گويد  : وقتى د  ر 
مســائل اقتصاد  ى منابع بد  رستى به كار نروند  ، آنچه 
پيرامــون منابع مى گذرد  ، بحران آفرين مى شــود   و 
اين بحران، كشــاورزى را نابود   كرد  ه و مى تواند همه 
بخش هاى مولد   كشــور را با يك خشكسالى شد  يد   

زمينگير كند  .

 آب بطرى، گران تر از محصول كشاورزى!
وى مى افزايد  : معموالً معيار و ترازوى تخصيص منابع، 
بازد  ه آن هاســت كه اين بازد  ه د  ر مقايســه با ساير 
كاالها د  ر ارزش قيمتى آن ها ارزيابى مى شود  ، اما د  ر 
كشاورزى اصالً رعايت نمى شود   و هم اكنون نيم ليتر 
آب بطرى به نرخ 500 تومان عرضه مى شود  ، بنابراين 
ارزش 400 ليتر آب مصرفى براى توليد   هر كيلوگرم 

هند  وانه معاد  ل 200 هزار تومان بايد   باشد  !
ارد  كانى تصريح مى كند  : طبق شاخص هاى علمى اگر 
كشــورى كمتر از 100 كيلو معاد  ل نفت خام براى 
توليــد   1000 د  الر GDP (توليــد   ناخالص د  اخلى) 
مصرف كند  ، كشورى با اقتصاد   سبز محسوب مى شود   
كه بارزترين نمونه آن كشور ژاپن است، اما د  ر ايران 
- بويژه د  ر بخش كشــاورزى- از اين اســتاند  ارد  ها 
خبرى نيست.به گفته د  كتر شمس ارد  كانى خشك 
شد  ن خيلى از تاالب ها، ايجاد   ريزگرد  ها، شد  ت پيد  ا 
كرد  ن باد  ها همه پيامد   هاى تغيير اقليم د  ر ايران است 
و بيش از 600 د  شت د  ر كشور وجود   د  ارد   كه بيش از 
نيمى از آن ها غيرقابل جذب آب شد  ه اند   و اين مقد  مه 

بحران خشكسالى شد  يد   خواهد   بود  .

 افزايش د  ما د  ر ايران قطعى است
واقعيت اين اســت كه ايران جزو 10 كشــور اول 
توليد  كنند  ه گازهاى گلخانه اى است و مى توانيم، 
بگوييم كه ايــران قربانى تغيير اقليم اســت، اما 
براســاس پيش بينى هاى متخصصان اقليم شناس 
و براســاس ســناريوهاى گوناگــون، افزايش د  ما 
د  ر ايــران قطعى اســت و اين يعنى اســتقبال از 

خشكسالى شد  يد  .

 95 د  رصد   مساحت ايران د  رگير خشكسالى
عليرضا آلبوغبيش عضو فعال خانه كشــاورز نيز به 
خبرنگارما مى گويد  : خشكى اقليم، مرد  م ما را زمينگير 
كرد  ه، د  رختان و نخل ها را آتش زد  ه و محصوالت را 
بد  ون بهره برد  ارى د  ر شاخه خشكاند  ه و فاسد   كرد  ه 
اســت و د   ر يك كالم بيش از 95 د  رصد   مســاحت 
ايران د  رگير خشكسالى است، ولى كسى اين هشد  ار 
و خطر را جد  ى نمى گيرد  .وى مى افزايد  : متأســفانه 
كســى آنچنان كه بايسته است، به فكر نيست. انگار 
د  غد  غه اى مهم تر از بود   و نبود   سرزمينمان «ايران» 
د  ارند  ، اما نمى د  انند   يا خــود   را به خواب زد  ه اند   كه 
شــايد   روزى هم برســد   كه فاضالب خود   را تصفيه 
كنيم و بنوشيم.اين كارشناس تغييرات آب و هوايى 
و فعال خانه كشاورز همچنين تأكيد   مى كند  : طبق 
بررسى شــاخص (SPEI)  12 ماهه منتهى به پايان 
خرد  اد   ماه 96، اغلب مناطق و استان هاى كشور شاهد   
خشكســالى ضعيف تا متوسط هســتند   و با بحران 

خشكى د  ست و پنجه نرم مى كنند  .

به ورشكستگى آبى رسيد  ه ايم
به گفته آلبوغبيش؛ مد  يران و وزراى حوزه كشاورزى 
و منابع آب اصالً براى نجات مرد  م مناطق خشــك 
كارى انجام ند  اد  ه انــد   و فقط بلد  ند   بگويند   كه فعًال 
بود  جه ند  اريم، اما روز به روز روستاهاى خالى از سكنه 
و مناطق بى آب افزايش مى يابند   و د  ر واقع بايد   بگوييم 
كه تسليم د  يو خشكسالى شد  ه و به ورشكستگى آبى 
رســيد  ه ايم. او با اســتناد   به آمارهاى جد  يد   و اعالم 
سازمان هواشناسى جهانى بيان مى كند  : استان هاى 
خوزستان، جنوب ايالم، شمال بوشهر، غرب كهگيلويه 
و بويراحمد  ، بخش هايى از اصفهان و خراسان شمالى، 
غرب و جنوب غرب خراســان رضوى، يزد  ، شمال و 
شرق كرمان، خراسان جنوبى و سيستان و بلوچستان 
با خشكسالى شد  يد   و حتى د  ر موارد  ى بسيار شد  يد   
روبه رو شــد  ه اند   كه د  ولت بايد   بــراى كمك به اين 

استان ها وضعيت خاص اعالم كند  .

 16 استان د  ر چنبره خشكسالى!
شــاهرخ فاتح رئيس مركز خشكسالى و مد  يريت 
بحران سازمان هواشناسى كشــور نيز با اشاره به 
اينكه اغلب مناطق و اســتان هاى كشــور شاهد   
خشكسالى ضعيف تا متوســط هستند  ، اظهارمى 
د  ارد  : وضعيت نگران كنند  ه 16 اســتان كشور د  ر 

حوزه خشكسالى بحرانى است. 
وى با تأكيد   بر اينكه پهنه بند  ى خشكسالى 84 ماهه 
منتهى به پايان خرد  اد   ماه 96 كشــور حاكى از آن 
است كه بخش هاى گســترد  ه اى از مساحت كشور 
د  چار خشكسالى خفيف تا بســيار شد  يد   هستند  ، 
مى افزايد  : خشكسالى بلند  مد  ت شد  يد   و حتى بسيار 
شد  يد   د  ر برخى از استان ها نظير تهران، خراسان هاى 
سه گانه، البرز، فارس، سيستان و بلوچستان، كرمان، 
ســمنان رخ د  اد  ه و حتى مناطقى مانند   كرمانشاه با 

تد  اوم معضل خشكسالى روبه رو هستند  .

16 استان كشور با بحران خشكسالى د  ست و پنجه نرم مى كنند  
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16 استان كشور با بحران خشكسالى د  ست و پنجه نرم مى كنند  

ورشكسـتگى آبـى

مشهد   بارش هاى رگبارى عصر جمعه د ر شهرهاى 
د رگز، قوچان، نيشابور و كالت د ر شمال خراسان رضوى 
و جارى شد ن سيل موجب شد  تا عالوه بر خسارت هاى 
زيــاد ى كه به بخش هــاى مختلف زيربنايــى د ر اين 
شهرســتان ها وارد  شد ، متأسفانه هشت نفر جان خود  
را از د ست بد هند . پس از جارى شد ن سيل اقد ام هاى 
اوليه براى كمك رســانى به مناطق سيل زد ه از سوى 

سازمان ها و ارگان هاى مختلف آغاز شد .
اسحاق جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور د ر تماس 
تلفنى با اســتاند  اران خراســان رضوى و گلســتان  از 
استاند اران اين استان ها خواست با بسيج همه امكانات 
استان، رسيد گى هرچه بيشتر به سيل زد گان را به طور 

ويژه د ر د ستور كار خود  قرار د هند ...

سوژه از شما / پيگيرى از ما

منتظر سوژه هاى شما از 
طريق سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتد  اي پيام كلمه «سوژه» را قيد   نماييد  .

شماره پيامك:   300072305

قد س گزارش مى د هد 

آخرين خبرها 
از سيل اخير 

خراسـان



فرماند ار رشت: 
  پروژه ساماند هى فاضالب روستاهاى 

مجاور تاالب انزلى اجرا مى شود 
رشــت - خبرنگار قد س: فرماند ار رشــت از اجراى پروژه 
ســاماند هى فاضالب روســتاهاى مجاور تاالب انزلى به منظور 

احياى اين تاالب خبر د اد .
سيروس شفقى د ر جريان بازد يد  از پروژه هاى بخش مركزى اين 
شهرستان اظهار د اشت: طرح مد يريت اكولوژيك احياى تاالب، 
ساماند هى فاضالب هاى خانگى د ر روستاى مبارك آباد  رشت كه 
نخستين روستاى استان شمال كشور د ر اجراى اين طرح است، 

به عنوان نمونه، شبكه گذارى و اجرايى مى گرد د .
وى با بيان اينكه پروژه ســاماند هى فاضالب روستاهاى مجاور 
تاالب د ر شهرستان رشت اجرا مى شود ، خاطرنشان كرد : سعى 
مى كنيم با همت آب و فاضالب روستايى گيالن سرعت بيشترى 
به اين طرح ببخشيم. شفقى گفت: هد ف از ساماند هى روستاهاى 
مجاور تــاالب انزلى جلوگيرى از آلود گى ها و ورود  مســتقيم 

فاضالب از طريق رود خانه و احياى اين تاالب است.
وى با اشــاره به اينكه يك ميليارد  و 600 ميليون تومان اعتبار 
براى اين پروژه منظور شد ه است، بيان كرد : يك ميليارد  اعتبارات 
اين پروژه از ســوى بخش د ولتى و560ميليون تومان از سوى 
گروه جايكا ژاپن تأمين مى شود  كه تا كنون40د رصد  د ر روستاى 

مبارك آباد  رشت پيشرفت فيزيكى د ارد .
وى افزود : اين پروژه د ر هفته د ولت با حضور د كتر نجفى استاند ار 
پرتالش اســتان به بهره برد ارى خواهد  رســيد  و160 خانوار از 

تصفيه فاضالب خانگى بهره مند  خواهند  شد .

  7000 چابهارى با خطر بى آبى مواجهند 

ايلنا-چابهار: فرماند ار چابهار گفت: بحران بى آبى 7000 نفر از 
روستاهاى اين شهرستان را تهد يد  مى كند .

 د رويشى اظهار د اشت: اكثر روستاهاى منطقه با تانكر آبرسانى 
مى شوند  كه آن ها نيز فرسود ه هستند . وى افزود : با وجود  د ريا، 
اين نعمت خد اد اد ى، ما با خطر بى آبى روبه رو هستيم و آبرسانى 
به باهوكالت كم اهميت تر از آبرسانى به روستاهاى منطقه نيست. 
د ر روستاهاى بريس و پسابند ر با جمعيت چند  هزار نفرى شبكه 
آب ند اريم كه بايد  اين مســئله د ر اولويت قرار گيرد .   فرماند ار 
چابهــار تصريح كرد : بود جه اختصاص يافتــه اليه روبى از بند  
شيرگواز براى انجام پروژه كافى نيست و ما براى حل مشكل  بايد  

استحصال آب از د ريا را د ر د ستور كار خود  قرار د هيم .

  افتتاح مجتمع آموزشى
 72كالسه خيرساز د ر كرمان

 صد او سيما- كرمان: مجتمع آموزشى 72 كالسه به همت 
يك نيكوكار د ر زنگى آباد  كرمان افتتاح شد .

 اين مجتمع را كه شامل يك د بستان و د و د بيرستان د وره اول 
و د وم است، نيكوكار كرمانى به نام ماشاءا...زنگى آباد ى بنا كرد ه 
اســت. اين مجتمع 72 كالس د رس د ارد  و با هزينه 8 ميليارد  
تومان د ر 18 هزار متر مربع زيربنا ساخته و به نظام آموزشى اهد ا 
شــد ه است. د ر مراسم بهره برد ارى از اين مجتمع كه با حضور 
حســينعلى اميرى معاون پارلمانى رئيس جمهور برگزار شد ، 
همچنين تفاهمنامه ساخت بيمارستان 250 تختخوابى نيز بين 

استاند ارى كرمان و آقاى زنگى آباد ى امضا شد . 

  صياد ان بوشهر 1000 تن ميگو صيد  كرد ند  
باشگاه خبرنگاران- بوشهر: معاون صيد  و بناد ر ماهيگيرى 
اد اره  كل شيالت استان بوشهر گفت: صياد ان د ر 16 روز گذشته، 
حد ود  1000 تن ميگو د ر آب هاى اين استان صيد  كرد ه اند  كه 
نسبت به سال قبل رشد  57 د رصد ى د ارد . آهنگرمقد م با بيان 
اينكه 8000 صياد  استان بوشهر د ر صيد  ميگو مشاركت د ارند ، 
اظهار د اشــت: 8000 صياد  با 480 قايق و 490 لنج صياد ى د ر 
صيد  ميگو د ر آب هاى خليج فارس استان بوشهر مشاركت د ارند .
وى به آغاز صيد  ميگو د ر آب هاى خليج فارس استان بوشهر از 
پنجم مرد اد  ماه اشاره كرد  و افزود : از آب هاى بند رد يلم تا جنوب 
استان بوشــهر صيد گاه هاى ميگو مستقر است و صياد ان براى 

صيد  اين آبزى د ر اعماق 10 متر به باال حضور د ارند .

  شناسايى عقربى با زهر كشند ه 
د ر هرمزگان

ايلنا- بند رعباس: يك محقق هرمزگانى گونه جد يد ى از يك 
عقرب با زهر كشند ه را شناسايى و معرفى كرد .

معاون پژوهشى د انشگاه علوم پزشكى هرمزگان اظهار د اشت: اين 
گونه با نام همى اسكورپيوس شاهى د ر نواحى شهرستان بشاگرد  

شناسايى شد ه است.
تيمور آقا مواليى افزود : پس از بررسى گونه جد يد  و مقايسه آن 
با عقرب هاى موجود  د ر ايران، اين گونه براى تأييد  به كشور چك 

ارسال و د ر آنجا به عنوان گونه جد يد  تشخيص د اد ه شد .
وى گفت: به همين علت به پاس زحمات د كتر مهران شــاهى 

محقق هرمزگانى، اين عقرب به نام وى نامگذارى شد ه است.
مهران شــاهى عضو هيئت علمى د انشــكد ه بهد اشت و مركز 
تحقيقات بيماريهاى عفونى و گرمسيرى د انشگاه علوم پزشكى 
هرمزگان و د اراى مد رك د كتراى تخصصى حشــره شناســى 
پزشكى با گرايش عقرب شناســى است. زهر اين گونه عقرب 

بسيار خطرناك و كشند ه است.

د انش آموزانى كه از حد اقل امكانات تحصيلى بى بهره اند 

تحصيل با د لهره د ر مد ارس شبه كپرى لرستان
��ر

 ايســنا-خرم آباد   هنــوز د ر مناطق 
گوناگون كشور مد ارس كپرى موجود  است. 
با همان شمار اند ك د انش آموزانى كه هنوز 
از چرخه تحصيل خارج نشــد ه اند  و با همه 
فقر و محروميت و د شوارى هايشان تحصيل 
مى كنند . مد ارســى كه نه امنيت د ارند ، نه 
بنايى مستحكم، نه فضايى سالم و شاد  براى 
انگيزه اد امه تحصيل و نه وضعيت بهد اشتى 

مناسب براى حضور د انش آموزان.
 د ر شرايطى كه وضعيت تحصيل د ر بسيارى 
از مناطق كشــور مطلوب د نبال مى شود ، اما 
همچنان د ر برخى مناطق محروم كشوراز جمله 
لرستان هستند ، د انش آموزانى كه د ر مد ارس 

كپرى، تخريبى و د رختى تحصيل مى كنند .

 1000كالس خشتى گلى د ر كشور 
وجود  د ارد 

نظرپــور، معــاون عمرانــى وزارت آموزش و 
پــرورش د ر ايــن باره گفــت: 1000 كالس 
خشــتى گلى و 1700 كالس كانكســى د ر 
سطح كشــور وجود  د ارد . لرســتان به لحاظ 
سرانه آموزشى متوسط كشور رتبه يازد هم را 
د ارد  و ضرورت د ارد ، توجه ويژه اى به آن شود .
وى اضافــه كرد : بــا يك برنامه منســجم 
مى توانيــم، وضعيــت 12 اســتانى را كه 
نسبت به ســرانه آموزشى متوسط كشورى 
عقب هســتند  ظرف د و سال بهبود  بخشيم 
و برنامه ما اين اســت كه ظرف سال 96 و 
97 كالس هاى خشــتى-گلى و كانكسى د ر 

كشور جمع شوند .
وى با بيان اينكه وضعيت اعتبارى لرســتان 
د ر بحــث آموزش و پرورش خوب نيســت 
و بايد  بهبود  يابد ، اضافه كرد : 12 اســتانى 
كــه اعتبارات پايينى د ارند ، مورد  توجه قرار 

خواهند  گرفت.
معــاون عمرانى وزارت آمــوزش و پرورش 
تصريح كرد : 20 د رصد  مد ارس كل كشــور 
توســط خيرين ساخته شــد ه و از سال 92 

تاكنون اين رقم 37 د رصد  بود ه است.
د رسال گذشته، اعتبار خيرين 170 ميليارد  
تومــان بود  كــه 10د رصد  آن جذب شــد . 
امســال 210 ميليارد  تومان، رد يف اعتبار 
خيرين اســت كه قول 50 د رصد  تخصيص 

آن را د اد ه اند .
معــاون عمرانى وزارت آمــوزش و پرورش 
ياد آور شد : 48 مد رسه د ر كل كشور ماند گار 
هستند  كه بايد  د ر بحث ساخت مد ارس به 

ماند گارى آن ها توجه كرد .
نظرپور با بيان اينكه ارزان سازى د ر آموزش و 
پرورش هنر نيست و بايد  مد ارس را به شكلى 
زيبا بسازيم، افزود : مد ارس غيرمقاوم كشور 30 

د رصد  و 70د رصد  د يگر مقاوم هستند .
وى بــا تأكيد  بــر اينكه بايد  بــه تجهيزات 
هنرستان ها توجه خاصى شود ، افزود : امسال 
100 ميليارد  تومــان براى خريد  تجهيزات 
مد ارس د ر نظر گرفته ايم و شمار سالن هاى 
ورزشــى كه د ر كشور پيشرفت كمى د ارند ، 

بسيار باالست.
او خاطرنشان كرد : 31 ميليارد  تومان اعتبار 
به اســتان لرســتان اختصاص مى د هيم و 
رايزنى هــاى الزم را براى تخصيص بيشــتر 

انجام خواهيم د اد .

 47 د رصد  مد ارس لرستان مقاوم نيستند 
هوشــنگ بازوند ، استاند ار لرســتان نيزد ر 

اين باره اظهار د اشــت: ســرانه آموزشى د ر 
آموزش و پرورش لرستان نسبت به ميانگين 
كشورى كمتر است. امسال با تصميمى كه 
گرفتيم، وضعيت خوبى د ر بحث آموزشــى 

د ر استان خواهيم د اشت.
وى اضافه كرد : 4200مد رســه د ر اســتان 
وجود  د ارد  كه 47د رصد  آن ها مقاوم نيستند  
و اســتحكام الزم را د ر برابر بالياى طبيعى 
ند ارند . اگر بخواهيــم، نگرانى د انش آموزان 
و والد ين را برطــرف كنيم، بايد  47 د رصد  

مقاوم سازى شوند .
مد ارس اســتان نيازمنــد  تقويت تجهيزات 
هستند  زيرا اين امكانات ابزارى براى رشد  و 

تعالى د انش آموزان هستند .
وى بيان كرد : د ر لرستان مد ارس شبه كپرى 
43 مورد  اســت و 46مد رسه خشت و گلى 
د اريم كه مقاوم نيســتند  كه امســال اين 
مد ارس با وجود  شــمار اند ك د انش آموز د ر 
برخى از آن ها بهسازى مى شوند . مالقات و 
رايزنى هايى براى بازســازى مد ارس كپرى 
د اشــته ايم كه امســال اجرايى مى شوند  و 
قرارگاه خاتم نيز د ر اين زمينه با ما همكارى 

خواهند  كرد .
وى تأكيــد  كرد : اگــر تنخواه ملــى براى 
پروژه ها د اد ه  شــود ، خوب است كه استان 

لرستان مد نظر قرار گيرد .
استاند ار لرســتان گفت: يكسرى از مد ارس 
استان بناى تاريخى هســتند  كه نمونه آن 
د بيرستان امام است كه نياز به مرمت د ارد  
چراكه يك ســرمايه براى بروجرد  اســت و 
الزم است، تعيين تكليف شد ه و متولى آن 

مشخص شود .

  تفاوت فضاهاى آموزشى لرستان با 
استان هاى د يگر 

امــور عمرانى  معــاون هماهنگى  اصالنى، 
اســتاند ارى لرســتان نيز د ر اين باره گفت: 
عد الــت اجتماعــى د ر آمــوزش  و پرورش 
ايجاب مى كند  كه زيرساخت ها فراهم باشد .

وى اد امه د اد : اينكه فضاهاى آموزشى لرستان 
د ر بعد  كيفيت و كميت با اســتان هاى د يگر 
تفــاوت د ارد ، جــاى ناراحتــى د ارد . از محل 
رد يف هاى ملى د ر ســال جارى تزريق اعتبار 

شد ه تا اين مشكالت رفع شود .
اين معاون اســتاند ارى با بيان اينكه ساخت 
و ساز مد ارس د ر اســتان د ر برخى مناطق 
گران است كه بايد  چاره اند يشى شود ، افزود : 
اگر بيمارستانى ســاخته شود  د ر هر زمانى 
قابل بهره برد ارى است، اما د ر مد ارس چنين 
نيست و اگر قرار است، بود جه اى به نوسازى 
مد ارس تخصيص د اد ه شــود  بايد  د ر نيمه 

اول سال باشد .

 43 مد رسه خشتى، گلى و سنگى 
د ر لرستان وجود  د ارد 

 چگنى، مد يركل نوســازى مد ارس لرستان 
نيــز د ر اين باره اظهار كرد : 344 هزار و 507 
د انش آموز د ر استان تحصيل مى كنند . 16هزار 
و 815 كالس د ر استان د اريم كه تراكم آن ها 

به ازاى هر د انش آموز 5/01 متر است.
چگنــى با بيــان اينكه 5809 آموزشــگاه 
د ر ســطح اســتان وجود  د ارد ، گفت: شمار 
مد ارس كپرى د ر لرستان مشخص شد ه اند  
و د ر اين خصــوص تا امروز همكارى خوبى 

د ر استان شكل گرفته است.
وى خاطرنشــان كرد : 43 مد رسه خشتى، 
گلى و ســنگى كــه 717 د انش آموز د ارند ، 
د ر اســتان وجود  د ارد . او با اشاره به اينكه 
18 مد رســه شــبه كپرى با 91 د انش آموز 
د اريم، ياد آور شد : 27مد رسه كپرى با 176 

د انش آموز د ر استان وجود  د ارد .
وى افــزود : امســال تمام مــد ارس كپرى، 

شبه كپرى و خشــتى،گلى و سنگى استان 
بهسازى مى شوند .

 مد ارس كپرى تا پايان سال جارى د ر 
استان برچيد ه مى شوند 

امــا خد انظر د ريكوند ، مد يــركل آموزش و 
پرورش لرســتان نيز د ر اين باره اظهار كرد : 
د ر استان تعامل خوبى د ر انجام اولويت هاى 
آمــوزش و پرورش اســت و همــه تالش 
مى كنيم كه از وضعيت موجود  بيشــترين 

بهره  برد ارى را د اشته باشيم.
وى با اشــاره به مشكالت آموزش و پرورش 
لرســتان اد امه د اد : امكانات مــا د ر حد ى 
نيســت كه بتوانيم همه  مشكالت از جمله 

هوشمند سازى مد ارس را رفع كنيم.
د ريكوند  با بيان اينكه مد ارس كپرى تا پايان 
ســال جارى د ر اســتان برچيد ه مى شوند ، 
اد امــه د اد : وضعيــت تجهيــزات آموزش و 
پرورش اســتان مناسب نيســت و گرايش 
د انش آموزان ما به هنرســتان ها كم اســت. 
نبود  تجهيزات و كارگاه هــاى فعال، انگيزه 

د انش آموزان را كم كرد ه است.
وى با تاكيد  بر اينكه براى توسعه هنرستان ها 
مشــكل د اريم، افزود : ميــز و نيمكت هايى 
كه د ر مد ارس اســتان اســت به هيچ وجه 
مناسب نيست. اگر د ر بحث هوشمند سازى 
بخصوص د ر پايه ششم نتوانيم، خوب پيش 
رويم، انگيزه د انش آمــوزان براى حضور د ر 
كالس ها كم خواهد  شد . تالش ما اين است 
كه بهترين استفاد ه را از اعتبارات ببريم، اما 

اين اعتبارات د ر زمان كنونى كافى نيست.
مد يركل آموزش و پرورش لرســتان افزود : 
لرســتان از لحــاظ تجهيــزات جايگزين و 
هوشمند سازى مد ارس نيازمند  توجه خاص 
و ويژه اســت. انتظار د اريم، امسال اعتبارات 
ملى آموزش و پرورش افزايش چشمگيرى 

د اشته باشد .
د ر حــال حاضر يك ســوم مجموع مد ارس 
بــه عنوان نــا ايمن معرفى شــد ه اند  كه يا 
بايد  مقاوم سازى شــوند ، يا بايد  تخريب و 
بازسازى شوند  و يا د ر وضعيت مناسبى قرار 
ند ارند  و بايد  مد ارس جد يد  نوساز د ر برخى 

مناطق لرستان ساخته شود .

  ياد مان ميرزا كوچك خان
 د ر محل شهاد ت وى نصب مى شود 

ايسنا-رشــت: اســتاند ار گيالن با بيان اينكه طراحى 
ياد مان متناســب با جايگاه و اصالــت ميرزا كوچك خان 
جنگلى آغاز شــد ه اســت، افزود : اين ياد مان د ر ماه هاى 

آيند ه د ر محل شهاد ت ميرزا كوچك نصب خواهد  شد  .
 نجفى  د ر جريان بازد يد  از مشــهد  ميرزا كوچك جنگلى 
د ر ييالق آالله پشته شهرستان ماسال گفت: ميرزا كوچك 
جنگلــى به عنوان يك روحانى مبارز شــهيد  مايه افتخار 
براى مرد م گيــالن و روحانيت اصيل انقالبى د ر كشــور 

است.
وى با بيان اينكه طراحى المان ياد مانى متناسب با جايگاه 
و اصالت ميرزاى بزرگ جنگلى آغاز شد ه است، افزود : اين 
ياد مان د ر ماه هاى آيند ه با همكارى فرماند ارى ماســال و 
اد ارات كل فرهنگ و ارشــاد  اسالمى و ميراث فرهنگى د ر 

اين مكان نصب خواهد  شد .
او به تالش هاى صورت گرفته براى آسفالت راه د سترسى 
به مشــهد  ميرزا كوچك جنگلى اشــاره كرد  و گفت: 36 
كيلومتــر از فاصله 42 كيلومترى تا محل شــهاد ت ميرزا 
كوچك آســفالت است و پيگير هســتيم 6 كيلومتر باقى 

ماند ه نيز آسفالت شود .

مد يرعامل شركت آبفار اين شهرستان:
  آبرسانى به 330 روستاى يزد  

با تانكر صورت مى گيرد 

يزد  - خبرنگار قد س: مد يرعامل شــركت آب و فاضالب 
روســتايى استان يزد  گفت: د ر حال حاضر تنها 67 روستا د ر 
اســتان يزد  از آب انتقالى اســت فاد ه مى كنند  و بقيه روستاها 
د سترسى به آن ند ارند  و 330روستا به وسيله تانكر آبرسانى 

مى شود . 
 محمد  فاتحى د ر نشست با خبرنگاران اظهار د اشت: استان يزد  
د ر 20سال گذشته با مشكل خشكسالى شد يد  روبه رو بود ه 
و منابع آبى بخصوص منابع آب روستايى د ر استان يزد  افت 

شد يد ى را د ر اين سال ها د اشته است.
 وى افزود : بيشــترين برد اشــت آب شرب روستايى استان 
يزد  از ســفره هاى آبى زيرزمينى بود ه و تنها 67 روســتا ى 
استان از آب انتقالى اســتفاد ه مى كنند  و بقيه روستاها به 

آب د سترسى ند ارند .
فاتحى تصريح كرد : از مسائلى كه د ر زمينه تأمين آب روستاها 
با آن روبه رو هستيم، بحث نوبت بند ى آب د ر روستاهاست كه 
اآلن آبرسانى به 400 روستا د ر يزد  به اين شيوه انجام مى شود  
و د ر روستاهايى كه با جمعيت باال روبه رو هستند  از جمله د ه 
باال و طزرجان، اين نوبت بند ى بيشــتر به چشم مى خورد  و 

سعى شد ه به اين وسيله كمبود  آب مد يريت شود .
وى خاطرنشان ساخت: منابع آب بيشتر روستاهاى استان يزد  
از طريق چشــمه ها و قنات ها تأمين شد ه و 422 منبع آبى، 
333 حلقه چاه، 15 د هانه چشمه و 48 قنات تأمين آب شرب 

روستايى استان يزد  را بر عهد ه د ارند .
مد يرعامل آبفار گفت: نياز آبى د ر روســتاهاى استان 1200 
ليتر د ر ثانيه اســت و متأسفانه د ر حال حاضر تنها 800 ليتر 
آب د ر ثانيــه د ر اختيار د اريــم و 400 ليتر د يگر را با كمبود  

روبه رو هستيم.
مد يرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان يزد  گفت: 
د ر حــال حاضر كمبود  آبى موجود  د ر اســتان يزد  بويژه د ر 
بخش روســتايى د ر حال تبد يل به بحران از تنش آبى شد ه 
و اميد  اســت با انتقال آب خليج فــارس و خط د وم انتقال 
روســتاهايى كه فاصله چند انى با اين پروژه ها ند ارند ، از آب 

انتقالى بهره مند  شوند . 

یک ��� یک ��ر

اصفهان  بازرگانى  اتــاق  رئيس   اصفهان  
مهم ترين موضوع گرد شــگرى را برند  شهرى 
اصفهان عنوان كرد  و گفت: انتخاب برند  شهرى پس 
از د و سال فعاليت پيگير توسط كميسيون گرد شگرى 
و برند  شــهرى ات اق صورت گرفت و بزود ى رونمايى 

مى شود .
سيد  عبد الوهاب سهل آباد ى د ر سمينار گرد شگرى و 
اثر آن د ر توســعه پايد ار و اكوسيستم هاى كارآفرينى 
با تأكيد  بر اين نكته كه اســتان اصفهان د يگر كشش 
ايجــاد  كارخانه ند ارد ، گفت: صنعت گرد شــگرى به 
عنوان مزيت اســتان مورد  توجــه فعاالن اقتصاد ى و 

مسئوالن د ولتى قرار گرفته است.
وى گرد شــگرى ســالمت را يكى د يگر از مزيت هاى 
اصفهان برشــمرد  و گفت: كشورهاى عربى و اسالمى 
گرد شــگرى ســالمت  هد ف  كشــورهاى  مى تواند ، 
اصفهان شوند  و با راه اند ازى شهرك سالمت مى توان 

گرد شگران قابل توجهى د ر اين زمينه جذب كرد .
ســهل آباد ى خواستار اســتفاد ه از فرصت هاى پيش 
آمد ه براى اســتان توســط فعاالن اقتصاد ى شــد  و 
گفت:اســتان اصفهان بيشــترين ماليــات را د ر بين 
اســتان ها پرد اخت مى كند  و بيشترين نرخ بيكارى را 
د ارد  و چنانچه از ظرفيت هاى اســتان استفاد ه شود ، 

شاهد  كاهش نرخ بيكارى خواهيم بود .

 ورود  گرد شگر به اصفهان
 4 برابر سال 91 شد ه است

مد يركل ميراث فرهنگى، صنايع د ستى و گرد شگرى 
استان اصفهان د ر اين نشســت از رشد  چهار برابرى 
گرد شــگران اصفهان نســبت به ســال 91 خبر د اد  
و گفت: اســتان اصفهان به غير آثــار تاريخى د اراى 
جاذبه هاى بومگرد ى اســت كه گرد شگران د اخلى و 

خارجى قابل توجهى به آن جذب شد ه است.
فريد ون الهيــارى تصريح كرد : شــمار اقامتگاه هاى 

بومگرد ى از 34 واحد  ســال 91 به 208 واحد  د ر 18 
شهرستان د ر سال 96 رسيد ه است.

جعفر جعفرى اســتاد  رشــته گرد شــگرى د انشگاه 
ويسكانســن آمريــكا د ر اين نشســت گفت: صنعت 
گرد شــگرى نياز به حركــت آرام و تد ريجى د ارد  و 
نبايد  يك مرتبه شــهر و مــرد م را غافلگير و هيجانى 

رفتار كرد .
وى همخوان و هم ســاز بود ن ميهمــان و ميزبان را 
مؤلفــه مهم صنعت گرد شــگرى برشــمرد  و گفت: 
گرد شگران را بايد  پذيرفت كه مرد م آنان را بپذيرند  و 

بين گرد شگر و مرد م تناسب برقرار باشد .
وى خواســتار ايجاد  هتل ها و رستوران هاى كوچك 
متناســب با حجم گرد شگر فعلى شد  و گفت: ساخت 
هتل ها و رســتوران هاى بزرگ د ر شرايطى كه حجم 

گرد شگر اند ك است، منطقى نيست.

 نبود  سرويس بهد اشتى تميز
وى نبود  ســرويس بهد اشــتى تميز د ر ســطح شهر 
اصفهــان را يكى از چالش هاى گرد شــگران خارجى 

د انســت و گفت: برخــى از اقامتگاه هــاى بين راهى 
اصفهان و تهران د اراى ســرويس بهد اشــتى بيش از 

استاند ارد هاى بين المللى است.

 بازار مناسب گرد شگران چين 
جعفرى با اشاره به سفر 120 ميليون چينى د ر سال 
به سراسر جهان گفت: ايران بايد  جذب بخشى از اين 
گرد شــگران را د ر د ســتور كار قرار د هد  و براى آنان 

محيط و غذاى مناسب فراهم كند .
وى تمركــز بر جمعيت مســلمان جهان و قرار د اد ن 
آنان بــه عنوان جامعــه هد ف گرد شــگرى ايران را 
پيشــنهاد  كرد  و گفت: براى جذب اين جمعيت بايد  
برنامــه ريزى د قيقى صورت گيرد  تــا اين بازار براى 

صنعت گرد شگرى ايران حفظ شود .
استاد  رشــته گرد شگرى د انشــگاه، آشنايى مشاغل 
مرتبط با گرد شــگرى با زبان گرد شــگران را يكى از 
ملزومات اين بخش برشــمرد  و گفت: د ر كشورهاى 
گرد شگرپذير يك گارسون رستوران با پنج زبان براى 

پذيرايى از گرد شگران آشنايى د ارد .

برند  شهرى اصفهان بزود ى رونمايى مى شود 

رايزنى هايى براى 
بازسازى مد ارس كپرى 

د اشته ايم كه امسال 
اجرايى مى شوند  و 

قرارگاه خاتم نيز د ر 
اين زمينه با ما همكارى 

خواهد  كرد 

بــرش
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قد س: باغ وحش مشهد  تخليه مى شود . 
نيش و نوش: شهروند انى كه از م سير بلوار وكيل آباد  ترد د  

ميكنن مراقب خطر عبور ميمون و شغال و االغ باشن! 
قد س: نخستين د ســتگاه تمام خود كار پيازكار زعفران د ر 

خراسان رضوى رونمايى شد . 
نيش و نوش: با عنايت به قيمت پياز، اگه بجاش د ســتگاه 

پياز معمولى كار بسازن د رآمد  و سود د هيش بيشتره! 
قد س: بود جه فعلى پاسخگوى نيازهاى مشهد  نيست. 

نيش و نوش: همچين ميگن انگار بود جه هاى قبلى و بعد ى 
پاسخگو بود ن و هستن! 

قد س: جزييات تجمع اعتراضى كاركنان بخش خصوصى 
اتوبوسرانى مشهد  

نيش و نوش: اگه د ســت اتوبوســرانى باشــه، ميگه به 
خاطر اينكه مــرد م «من كارت» نميزنــن، رانند ه ها تجمع 

كرد ن! 
قد س: آبرسانى با تانكر به 260روستا د ر خراسان رضوى 

نيش و نــوش: اگه مجموعه هاى آبى مشــهد  رو با تانكر 
آبرسانى ميكرد ن، ميشد  اين 260روستا رو لوله كشى كرد ! 
قد س: جشــنواره غذاى سالم براى بيماران مبتال به د يابت 

د ر مشهد  
نيش و نوش: د ر اين جشــنواره از سالم ترين و مقوى ترين 

غذاى مشهد  يعنى «شله» قد رد انى و تشكر شد !

��ش و �وش
سعيد  ترشيزى



 صغرى ســپهوند   قلعــه فلك 
االفالك خرم آباد لرستان يكى از آثار 
شاخص باستانى لرستان اســت كه در طول 
ماه هاى گذشته، شايعه اى مبنى بر خطر ريزش 

اين قلعه در بين مردم شنيده مى شود. 
بناها و آثــار تاريخى ايران كــه نماد قدرت، 
فرهنگ و تمدن ايران باســتان است، در جاى 
جاى خاك ميهن وجــود دارد و در اين ميان 
مى توان به دژ شاپورخواست يا همان قلعه  سربه 
فلك كشيده  فلك االفالك اشاره كرد؛ قلعه اى 
با هشــت برج و يك چاه دست كن كه در آن 
زمان آب قلعه را تأمين مى كرده و نيز حصارى 
گرداگرد قلعه كه خود نيز 12برج داشت و اين 

قلعه را به دوازده برجى معروف كرده است.
قلعه  فلك االفالك با شماره ثبت 883 ميراث 
ملى كشــور مربوط به دوران ساسانى است 
كه در مركز شــهر خرم آباد بــر روى تپه اى 
بلند ســاخته شــد تا تمام شــهر را زيرنظر 
داشته باشد. اين قلعه در آن زمان با كاربرى 
حكومتى- نظامى ســاخته شد، ولى در ادوار 
ديگر بــا كاربرى هايى ماننــد خزانه دولتى، 
پــادگان نظامى و زندان سياســى نيز مورد 

استفاده قرار گرفته است.
در ســال 1354 دژ شاپورخواست موزه  مردم 
شناســى و مفرغ هاى لرستان شــد و نيز در 
سال هاى نه چندان دور با مرمت نماى داخلى 
و بيرونى قلعه، شــاهد راه انــدازى موزه هاى 
باستان شناسى، مردم شناسى، آزمايشگاه مرمت 
اشيا، مركز فروش توليدات فرهنگى و چايخانه  

سنتى در اين مجموعه  فرهنگى بوديم.
قلعه  فلك االفالك و يا همان دژ شاپورخواست 
در كنار آثار تاريخى لرســتان از جمله سنگ 
نبشته، مناره آجرى، آسياب گبرى، پل شاپورى 

و گرداب سنگى مانند نگينى مى درخشد.
از اين رو رســيدگى، مرمت و حفاظت از اين 
اثر تاريخى كه پس از ارگ بم مى توان آن را با 
ارزش ترين و چشمگيرترين قلعه و بناى تاريخى 
دانست، وظيفه اى بر عهده همه نهادها و حتى 
تك تك مردم است.اينكه آيا خطر ريزش قلعه  
فلك االفالك درســت است يا شايعه اى بيش 
نيست، دغدغه اى است كه سال ها ذهن مردم 

را به خود مشغول كرده است.

 ريزشى در قلعه وجود ندارد
در هميــن خصوص با طرح اين پرســش كه 

قلعــه  فلك االفالك  وضعيت 
در چه حدى اســت به سراغ 
مديــركل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى 
لرستان مى رويم كه در پاسخ 
و  مى گويد: هميشــه مرمت 
بازسازى نه تنها درمورد قلعه  
فلك االفالك بلكه درمورد همه  
بناهاى تاريخــى و پروژه هاى 
تاريخى وجــود دارد زيرا آثار 
تاريخى با گذشــت زمان به 
داليل گوناگون دچار فرسايش 

و پوسيدگى مى شوند.
غالمرضا ســليمانى با اشــاره به شايعاتى كه 
درخصوص ريزش قلعــه  فلك االفالك وجود 
دارد، بيان مى كند: هيچ ريزشى در مورد قلعه 
در كار نيست، متأسفانه درمورد قلعه از عده اى 
غيركارشناس در سطح شهر سؤال شده است و 
آن ها نيز ريزش قلعه را مطرح كرده اند در حالى 
كه واقعيت چيز ديگرى است. شايد تنها چيزى 
كه ذهن مردم را به اين سمت كشانده است، 

سبك  سازى سقف قلعه است.
وى با مطرح كردن ســبك  سازى سقف قلعه 
اظهار مى كند: به دليل تغيير شكل سقف قلعه، 
ناچار به ســبك  سازى شديم چون اين تغيير 
شكل سقف، سبب شــده بود كه يك متر از 
قلعه، شكم پيدا كند و چون اين شكم احساس 
مى شد، نياز به سبك  سازى داشت و براى انجام 
كار و تخليه  نخاله هاى اضافى به دليل نبود راه 

دسترســى به ماشين مجبور 
شديم از باالبر استفاده كنيم 
و نخاله هاى اضافى را توسط 

باالبر پايين بياوريم.
ايــن مقــام مســئول ادامه 
مى دهــد: براى اســتفاده از 
باالبر مى بايست سه رديف از 
كنگره هاى اطراف قلعه را كه 
در آن ها هم از سيمان و ماسه 
ضعيفى اســتفاده شده است 
و براحتى برداشــته مى شود، 
برمى داشتيم كه اين كار انجام 
شد تا بتوانيم از باالبر استفاده كنيم و نخاله ها 
را پايين بياوريم، اما متأسفانه گزارشگر صدا و 
سيما با تهيه  گزارشى از مردم عادى و كسبه  
اطراف قلعه كه تنها شاهد برداشتن آجرهاى 
كنگره ها بودند و از جريان ســبك  سازى خبر 
نداشتند، سبب جوسازى ها و شايعاتى مبنى بر 
ريزش قلعه شد در حالى كه واقعيت آن چيزى 

بود كه بيان شد.
در ادامه گزارش از كارشــناس مربوط به اين 
حوزه نيز درباره همين شــايعات و اينكه چه 
اقدام هايى در اين مورد انجام شــده اســت، 

پرسيديم.

خطر ريزش قلعه تنها يك شايعه است
 كارشناس ارشــد باستان شناسى با تأكيد بر 
اينكه خطر ريزش قلعه تنها يك شايعه است، 
مى گويد: مرمت و تعمير آثار باستانى مربوط 

به همه  پروژه ها و بناهاى تاريخى ايران اســت 
از قهوه خانه ها و كاروانسراها گرفته تا قلعه ها و 

بقيه آثار تاريخى.
عطا حســن پور با اشــاره به وضعيــت قلعه  
فلك االفالك مى افزايد: در حال حاضر وضعيت 
قلعه هيچ مشكلى ندارد، شاخص گذارى ها براى 
ترك ها انجام شده در صورتى كه درز ترك ها رو 
به افزايش باشد از آن ها جلوگيرى و فرسايش 

بنا در هر صورتى كنترل خواهد شد.
وى به كارهاى انجام شــده كه براى اين بناى 
بسيار ارزشمند انجام شــده، اشاره مى كند و 
ادامــه مى دهد: مرمت و حفاظت و جلوگيرى 
از فرســايش قلعه بر عهده  ماست و براى اين 
منظور تعويض آجر و چفت و بســت داريم و 
خيلى اقدام هاى ديگر كه شايد در حال حاضر 
تا حــدى اين اقدام ها متوقف شــده، ولى در 
اعتبارات ســال 96دوباره اعتبــارى براى اين 
منظور تخصيص داده شــده كه اين كارها را 

ادامه خواهيم داد.
وى اظهار مى كنــد: در اين مدت باكس هاى 
حفاظتى به صورت كمربندى در اطراف قلعه 
براى استحكام بخشى كار انجام شده و در حال 
حاضر هيچ گونه نگرانى و مشكلى وجود ندارد.

مدير روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى لرستان تصريح 
مى كنــد: از اينكه مردم شــهر درمورد قلعه  
فلك االفــالك دغدغه دارند، خوشــحاليم و 
بــه دغدغه هاى مردم احترام مى گذاريم و به 
مردم اطمينان مى دهيم كــه هرگز در اين 
مــورد كوتاهى نكرده ايــم و نخواهيم كرد و 
چنانچه تكليف حريم قلعه نيز روشــن شود، 
مطمئناً بيشــتر و بهتر مى توانيم به وظايف 

خود عمل كنيم.
قلعه  فلك االفالك كه به دژ شــاپورى و نيز در 
بين مردم اطراف به دوازده برجى هم معروف 
است 10 سالى مى شود كه در فهرست موقت 
ميراث جهانى است. پس براى حفظ و مرمت 
اين اثر برتر تاريخى هر آنچه در توان اســت، 
بايد استفاده شود تا ســاليان سال برافراشته 
بماند و مسئوالن بايد دغدغه هاى مردم را در 
اين باره ارزشــمند بدانند و براى مشكالت به 
وجود آمده تالش كنند؛ تكليف حريم قلعه بايد 
زودتر مشخص شود و با باز كردن اطراف قلعه و 
تبديل آن به مكان گردشگرى در جذب بيشتر 

گردشگر به اين استان كمك شود.

��ر ��ر
مدير كل راه آهن استان خبر داد 

 خط دوم ريلى يزد سال آينده 
به بهره بردارى مى رسد

يزد- خبرنگارقدس: مديركل راه آهن اســتان يزد  با بيان 
اينكه روزانه 120 رام قطار از طريق خطوط ريلى استان تردد 
مى  كند، گفت: 32 رام از اين قطارها مســافرى هستند كه از 
اين تعداد هفت رام به مبدأ و مقصد استان يزد روزانه 3000 

مسافر را جابه جا مى كنند. 
ســيد مصطفى داوودى اظهار داشــت: براى دو خطه كردن 
خطوط ريلى اســتان و افزايش ظرفيــت حمل و نقل ريلى 
استان اقدام هاى مناسبى صورت گرفته و در همين راستا 10 
ايستگاه تئودى كه داراى تمام امكانات رفاهى براى مسافران 
است، توسط راه آهن كشــور راه  اندازى شده كه يكى از اين 

ايستگاه  ها در استان يزد واقع شده است.
وى در خصــوص تأخير قطارها تصريح كرد: مهم ترين علت 
تأخيرهاى پيش آمده براى قطارها شــلوغى خطوط ريلى و 
تأخير قطارهاى ديگر اســتان ها بود و تأخيرها در اســتان از 
متوســط 20 دقيقه به 11 دقيقه در سال جارى رسيده و در 
تالش هستيم اين زمان را به كمتر از 10 دقيقه برسانيم و در 
حال حاضر متوسط تأخير قطارهاى از مبدأ استان دو دقيقه 

است كه ما در تالش هستيم آن را به صفر برسانيم.
مدير كل راه   آهن يزد در خصوص ثبت جهانى يزد و افزايش 
قطارهاى استان گقت: با رايزنى استان قرار شده در يك برنامه 
مشاركتى با استان با سرمايه  گذارى 60 ميليارد تومان ايستگاه 
يزد را متناســب با جهان شــهر يزد و آماده ميزبانى بهتر از 

گردشگران شهر يزد كنيم. 
وى خاطرنشــان ساخت: به لحاظ كميت و افزايش ظرفيت، 
شــبكه ريلى استان از كمبود خط رنج مى  برد و اميد است با 
بهره      بردارى از خط دوم ريلى استان تا نيمه سال آينده، شاهد 

افزايش ظرفيت خطوط ريلى استان باشيم.

كارشناس هواشناسى 
سيستان و بلوچستان بيان كرد

 شدت غلظت ذرات معلق 
هواى منطقه سيستان

  زاهدان:  كارشناس هواشناسى سيستان و بلوچستان 
از شــدت غلظت ذرات معلق هواى منطقه سيستان 

خبر داد. 
 مالشاهى گفت: شهرهاى شمالى استان دچار وزش باد شديد 
همراه با گــرد و خاك خواهند بود و در جاده هاى مواصالتى 
شمال استان كاهش شديد ديد و اختالل در تردد رخ خواهد 

داد.
وى ادامه داد: طى اين مدت در ســاير نقاط اســتان افزايش 
غلظت غبار و در برخى ساعات باد نسبتاً شديد و گرد و خاك 

انتظار مى رود.
وى خاطرنشــان كرد: از نظر دمايى در نيمه شــمالى استان 
كاهش دما (حدود 3 تا 6 درجه كاهش) خواهيم داشــت، اما 

در نواحى جنوبى تر و سواحل شاهد افزايش دما خواهيم بود.
اين كارشناس هواشناسى استان خاطرنشان كرد: شرق درياى 
عمان نيز نسبتاً مواج است و شناورهاى دريايى كه قصد تردد 
در اين مناطق را دارند، توصيه هاى هواشناسى را مورد توجه 

قرار دهند.

 2500 نيكوكار سالمت در فارس
شيراز - خبرنگار قدس: مديرعامل مجمع خيرين تأمين 
ســالمت فارس با تشــريح اقدام هاى مجمع خيرين تأمين 
ســالمت فارس طى 15ســال گذشــته، گفت: 2500 خير 
در فارس شناسايى شــدند كه 1200 ميليارد تومان ارزش 

كمك هاى مالى خيرين در حوزه سالمت بوده است. 
دكتر على اكبر رامجردى افزود: تجهيز 18بيمارستان استان 
به 2500 تخت بيمارستانى، راه اندازى 54پايگاه اورژانس بين 
جاده اى در شــيراز و ساير شهرستان ها، ساخت 19اقامتگاه 
همراه بيمار، راه اندازى 120مركز بهداشتى و درمانى با تأكيد 
بر مناطق محروم و دوردست، اهداى بيش از 100قطعه زمين 
و بيش از 10ملك مسكونى و تجارى از جمله موارد كمك هاى 

خيرين است.
 وى با اشــاره به اينكه طى 6ســال گذشته 10هزار بيمار از 
كمك هــاى مالى،مددكارى، اخذ نوبت و اســكان بهره مند 
شــده اند، گفت: از صندوق حمايت از بيماران ساالنه بيش از 

3ميليارد تومان به نيازمندان كمك مى شود.
به گفته وى، ســهم دولت در كمك به مجمع خيرين تأمين 
سالمت ناچيز بوده و در استان فارس دانشگاه علوم پزشكى 
شيراز در جهت انجام پروژه هاى درمانى اولويت دار از مجمع 

خيرين تأمين سالمت حمايت مى كنند.
وى يادآور شد: با طرح نوآورى سالمت چهار اردو برگزار شد 
كــه در هر اردو حدود دو ميليارد تومــان ارزش خدماتى به 
اقشــار محروم ارائه شد كه خدمات رسانى در حاشيه شهرها 
نيز از اقدام هاى آينده مجمع خيرين تأمين ســالمت فارس 

خواهد بود. 
رامجردى بيان كرد: راه اندازى سامانه نياز سنجى و اولويت 
بنــدى نيازهــا از ديگر اقدام هاى مجمع بــود كه تاكنون 
2000 مورد نياز را استخراج كرديم كه بر اساس جغرافيا، 
مبلــغ مورد نياز و... اولويت بندى شــدند كه در رأس اين 
نيازها تكميل پروژه هاى درمانى مثل بيمارســتان سرطان 
جنوب، رسول اعظم و بيمارستان مرحوم كريمى در جنوب 

شيراز قرار دارد. 
وى با بيان اينكه خيرين برگزيده 13خانم و 64آقا هستند 
كه 41نفر اهل شــيراز و 35نفر از ســاير شهرستان هاى 
فارس هســتند، گفت: دكتر ايرج ملك پور با اهداى ملك 
خود به قيمت 12ميليارد تومان به عنوان بيشترين كمك 
كننده و فاطمه مهر آور با 9سال سن با اهداى پنج ميليون 
تومان پس انداز خود كوچك ترين خير ســالمت اســتان 

فارس است.

واقعيت آواربردارى در فلك االفالك 

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اين استان:شايعه، قلعه تاريخى لرستان را مى لرزاند
 خطاى انسانى عامل اصلى 

آتش سوزى در جنگل هاى ايالم است

ايالم- خبرنگار قدس: مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان ايالم گفت: ميزان تعليف در عرصه ها و مراتع جنگلى 

استان، پنج برابر ظرفيت اين عرصه هاست.
رضا احمدى افزود: هر يك از دامداران و عشــاير مى توانند با 
مراجعه به منابع طبيعى شهرستان خود مجوز تعليف دام هاى 

خود را بگيرند.
وى با اشاره به اينكه تعليف دام ها در مراتع، در كاهش آتش 
سوزى مؤثر است، افزود: در سال جارى شمار آتش سوزى ها 
بيشتر شده، اما مساحتى كه دچار حريق شده، كاهش يافته 
است كه نشان دهنده واكنش ســريع مردم و دستگاه هاى 

ذى ربط براى مهار حريق است.
وى عمده علت آتش سوزى در عرصه هاى جنگلى استان را 
خطاى انسانى عنوان و تصريح كرد: اكثر خطاى انسانى در اين 
خصوص سهوى است و در سال جارى تنها يك مورد عمدى 
بوده كه فرد خطاكار سريعاً توسط مردم شناسايى، دستگير و 

تحويل مراجع انتظامى و قضايى شد.
وى از پايش ماهواره اى جنگل هاى كل كشــور با ســامانه 
ماهــواره اى «ترا» خبرداد و تصريح كرد: اين ســامانه هر دو 
ســاعت يك بار كل مناطق جنگلى كشور را پايش مى كند 
و در حال حاضر مجهزترين ســامانه پايش ماهواره اى است 
كه به صورت ســنجش حرارتى عمل كرده و هر گونه آتش 
ســوزى احتمالى را مخابره كرده و از طريق مركز سريعاً به 
استان ها و مناطق اطالع داده مى شود.رضا احمدى همچنين 
به آتش ســوزى شهرستان چرداول اشاره كرد و خاطرنشان 
ساخت: بر اساس اطالعات سامانه ماهواره اى، كل عرصه هاى 
جنگلى دچار حريق شده حدود 16 هكتار برآورد شده و بقيه 
آن مربوط به مزارع كشــاورزى بــوده و آمارى كه در برخى 
فضاها منتشر شده، غير واقعى است.مديركل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى استان ايالم به تعليف پنج برابر ظرفيت مراتع 
اســتان اشاره كرد و يادآور شــد: تعليف بيش از ظرفيت در 
برخى نقاط موجب از بيــن رفتن گونه هاى مرغوب گياهى 
و رشــد گونه هاى نامرغوب شــده كه آتش ســوزى سبب 

جايگزينى گونه هاى مرغوب با گونه هاى نامرغوب مى شود.
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سراب كهمان، جلوه اى از هنرنمايى طبيعت در لرستان

ميهن- خرم آباد: شهرســتان سلسله با سراب هاى پرآب و رودخانه هاى فراوان يكى از 
مناطق خوش آب و هواى لرستان در چهار فصل است كه در اين روز هاى گرم سال مورد 

توجه گردشگران زيادى قرار گرفته است.
 يكى از جاذبه هاى طبيعى شهرســتان سلســله كه مقصد بيشتر گردشگران در فصل 

تابستان است، منطقه باستانى- گردشگرى كهمان است.
كهمان به زبان محلى «كى امان» (كيمو) خوانده مى شود. «كى امان» همان امانگاه كيان، 
مامن پادشاهان است؛ تخته سنگ هاى كهمان لرستان تخت شاهان ايران باستان كه در 

زمان هاى فراغت از سلطنت بوده است.
جوانمرد، كارشــناس گردشگرى ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
شهرستان سلســله درباره منطقه گردشگرى كهمان گفت: منطقه گردشگرى كهمان، 

منطقه اى زيبا و رويايى واقع در 15 كيلومترى شمال شهر الشتر است.
رودخانه پرآب كهمان عالوه بر گردشگرى موجب سرسبزى و زيبايى هرچه بيشتر دشت 

الشتر شده است.
جوانمرد در مورد طبيعت و سرســبزى منطقه گردشــگرى كهمان گفت: اين رودخانه 
ايستگاه اصلى ماهى قزل آال و رنگين كمان ا ست. در كنار رودخانه كهمان درختان گردو 

و بيد رشد كرده اند و سايه سارى بهشت گونه را به وجود آورده اند.
ساالنه گردشگران زيادى براى گذراندن تعطيالت خود، به اين منطقه خنك و خوش آب 

و هوا مى آيند و از اين منطقه رؤيايى لذت مى برند.
در اين روز هاى گرم تابســتان، سراب هاى پرآب و سايه سار درختان سر به فلك كشيده 
منطقه گردشگرى كهمان و مهمان نوازى مردم شهرستان سلسله، پذيراى شما هموطنان 

عزيزمان در سراسر كشور است.

تأسيس موزه مطبوعات كردى در كردستان
سنندج - خبرنگار قدس: رئيس خانه مطبوعات كردستان از تأسيس نخستين موزه 

مطبوعات كردى در كردستان توسط خانه مطبوعات استان خبر داد.
خبات ســاعدى اظهار كرد: در ســفر رئيس ميراث فرهنگى كشور، درخواست تأسيس 
نخســتين موزه مطبوعات كردى در استان كردستان ارائه و مقدمات الزم براى ساخت 

موزه مطبوعاتى كردى برداشته شد.
وى با اشاره به ظرفيت هاى كردستان عنوان كرد: اين استان، داراى قدمت تاريخى و غناى 

فرهنگى است كه نيازمند توجه بيشتر مسئوالن است.
رئيس خانه مطبوعات كردستان اضافه كرد: در حال حاضر 60 نشريه و پايگاه اطالع رسانى 
در استان كردستان مجوز فعاليت را دريافت كرده اند كه اين رسانه ها به دليل دو زبانه بودن 

ظرفيت هاى بسيارى در راستاى تأثيرگذارى در جامعه دارند.
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در ميزگرد قدس با اعضاى شوراهاى فرادستى خراسان رضوى انتقاد شد

مسئوالن همچنان با شوراها بيگانه اند
مهناز خجسته نيا  ساختار نظام شورايى 
را شــايد بتوان مترقى  ترين نوع دموكراسى 
دانســت. هرچند كه در ســابقه چهار دوره 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر  برگزارى 
و روســتا نواقص بســيارى ديده مى شــود 
كــه بســيارى از آن ها به خألهــاى قانونى 
برمى گــردد، اما در عين وجود كاســتى ها، 
چنانچه به نظام شــورايى پر و بال بيشترى 
داده شود و توجه بيشترى به آن شود، قطعاً 
مى توان از ظرفيت هاى پنهان آن اســتفاده 

بهينه  ترى كرد.
جايگاه شــورا به قدرى ارزشمند است كه در 
كنار دولت، تنها نهادى اســت كه مى تواند، 
مســتقيم اليحه به مجلس شوراى اسالمى 
ارائــه كند و حتى هنگام طــرح در مجلس، 
نمايندگانى داشــته باشــد تا از اليحه دفاع 

كنند.
اما آن طور كه كارشناسان مى گويند، شوراها 
در طول 18 سال حيات خود نتوانسته اند به 
جايگاه اصلى خود برسند، زيرا قدرت نظارتى 
آن ها تنها در خطوط قانون خالصه مى شود.

اين در حالى اســت كه نظارت صحيح، اهرم 
مناســب مى خواهد و فقط وجود چند سطر 
قانــون پيرامون نظارت شــوراها بر مديران 
اجرايى نمى تواند، متضمن عملكرد مناســب 

و با اقتدار اين نهاد باشد. 
اكنون شوراهاى شهر در حيطه شهرى تنها 
اهرم انتخاب و استيضاح شهردار را در اختيار 
دارند، ولى آيــا قانون چنين اختياراتى براى 

شوراهاى فرادست هم قائل شده است؟ 
براى پاســخ بــه اين پرســش ميزگردى با 
حضور تعدادى از اعضاى شــوراى اســالمى 
شهرستان مشهد و اســتان خراسان رضوى 
ترتيب داده ايم كه اظهارات آن ها جدا از بيان 
مى تواند،  فرادســتى،  شوراهاى  دغدغه هاى 
راهگشاى اعضاى پنجمين دوره شوراى هاى 

فرادستى در خراسان رضوى باشد.
محمــد حســين جهانبخش: مشــهد 
كالنشــهرى متفاوت با همه كالنشــهر هاى 
كشور است چراكه در هيچ جاى كشورسراغ 
نداريد كه كالنشهرى ساالنه 20 ميليون زائر 
داخلى و 3 ميليون زائر خارجى داشته باشد، 

اما دستش از سود آورى زائر خالى باشد.
مشــهد از اين نظر بى نظير اســت و همين 
ويژگى مشــهد را به جايگاهــى خاص ارتقا 

داده است.
مشــهد را بايد زيارتى، سياحتى، مذهبى و 
گردشــگرى ديد با عنايت به اينكه بيشترين 
توجيه اقتصادى نيز در مشهد اتفاق مى افتد.

شــوراى اســالمى شــهر، رابط بين مردم 
و مســئوالن اســت و نقــش راهبــردى و 

سياستگذارى دارد. 
شوراى شهرســتان نيز كه فرادستى است، 
جايگاه ويژه ترى دارد، اما اين شــورا تازه در 
شــوراى چهارم شناخته و جايگاه آن تبيين 
شد كه اميد است، شــوراى پنجم اين شأن 
و جايــگاه ايجاد شــده را حفظ كند و حتى 

ارتقا دهد.
يكى از انتقاداتى كه همواره براى شهر مشهد 
مطرح مى شــود، اين است كه اين كالنشهر 
بــا 3 تا 4 ميليون نفــر جمعيت تنها با يك 

فرماندارى اداره مى شود.
 از ســوى ديگر بخش مركزى شهرســتان 
مشــهد 400 هــزار نفر جمعيــت دارد كه 
اين رقم معادل جمعيت اســتان هايى مانند 

خراسان شمالى، جنوبى و ايالم است.

بارها تذكر داده ايم كه بخش مركزى مشهد 
اين ظرفيت را دارد كه به ســه بخش تقسيم 
شــود تا بار اصلى از دوش كالنشــهر مشهد 
برداشته شود، اما هنوز اين تذكرها نتيجه اى 

در پى نداشته است.
سال  سرشمارى  طبق  باديانى:  عباسعلى 
گذشته 50/5 درصد جمعيت خراسان رضوى 

در مشهد ساكن هستند. 
درد كهنه اى در اين كالنشهر وجود دارد كه 

آن را به يك روستاى سياسى 
پيشرفته تبديل كرده است.

مشهد ساالنه 25 ميليون نفر 
زائر داخلى و 2 ميليون زائر 
خارجى دارد كه با احتساب 
تنها 8000  نفر  ميليون   27
ميليــارد تومان براى شــهر 
درآمد زايى مى كنند اين در 
حالى اســت كه اگر به دقت 
روى اين موضوع كار شــود، 
مشــهد اصًال نبايــد بيكار و 

فقير داشته باشد.
مشــهد يك شهرستان مولد 
است به طورى كه 32 درصد 

منابع كشــور در شهرستان مشهد است كه 
اصلى ترين منبع آن بــارگاه منور رضوى در 

كنار صنايع، هم مرزى با دو كشور است.
از ســوى ديگر توزيع ثروت و قدرت عادالنه 
نيســت. البتــه اينكه منابــع عادالنه توزيع 
نمى شود، مشكل مشــهد نيست، بلكه ملى 

است. 
در حال حاضر 8 درصد جمعيت كشــور در 
مشهد ساكن شده اند، اما اين كالنشهر زير 8 

درصد از منابع برخوردار است.
52/5 درصد جمعيت استان در مشهد است، 

اما زير 50 درصد منابع در مشهد است.
اين درد اســت كه ما در مشــهد مشــكل 
انجــام كار فرهنگى نداريم، اما از بودجه هاى 
فرهنگى خوب استفاده نمى كنيم. به عنوان 
مثال براى مشــهد 2017 بودجه اى از جيب 
دولت آمد، اما از كف شهروندان و شهر مشهد 

رفت.
محمد فانى: اهميت رسانه و نقش تأثيرگذار 
آن به قدرى زياد است كه گاهى يك گزارش 
چالشى مى تواند، مشــكل گشاى موضوعى 
باشد كه سال ها روى دست مردم و مسئوالن 
مانده است چراكه رسانه، مركز آموزش مادام 
العمر اســت و تا آخرين روز زندگى انسان ها 

مى تواند، نقش تأثيرگذارى داشته باشد.
متأســفانه در حوزه شهرستان مشهد شايد 

خيلى از فرصت ها را از دست داده ايم.
با عملكردى كه شــوراى شهرستان داشته، 
افق ديد آن پنج درصد محقق شده در حالى 
كه نگاه ما خيلى بلندتر بود، اما مشــكالت 
بحث روســتاها و محروميت و حاشيه شهر 

مانع شده است.
محمد حسين جهانبخش: نواقص قانون و 
موانع بحث شورا باورى باعث 
شده تا مديران، شورا را باور 
نكنند و همين امر باعث شده 
تا عملكرد عقــب گردى نيز 

داشته باشيم.
امروز احساســمان اين است 
كه مجلس، شوراهاى اسالمى 
را رقيب خــودش مى داند و 
تعداد اعضا را كم مى كند در 
حالى كه در دنيا پارلمان هاى 
محلى جايگاه ويژه اى دارند تا 

مشكالت مردم حل شود. 
از يك طــرف مجلس تعداد 
را كم مى كند از طرف ديگر 
دولت از اختيارات شورا كم مى كند در حالى 
كه شــوراها نيازمند حمايت دســتگاه هاى 
اجرايى و قانونگذارى كشــور هستند. بايد به 
مديران و مسئوالن شعار شورا باورى را تكرار 
كنيم چراكه يك اصل مترقى قانون اساسى 

است.
نكتــه دوم اينكه چون اين دو قوه شــورا را 
رقيب مى دانند، روز به روز اختيارات شــورا 
را كم مى كنند و دولت، بودجه شــهردارى ها 
را متمركــز مى كنــد كه كامًال بــا واگذارى 
تصدى منافات دارد، اما چون شوراها ظرفيت 
و ســرمايه اجتماعــى بااليى دارنــد، دولت 
مى خواهد با كاهش اختيار امور را در اختيار 
خودش بگيرد اين اتفاقات باعث مى شــود، 
شــورا آن اختيار و قدرت را نداشــته باشد 

درحالى كه جايگاه آن تبيين شده است.
محله اى  مديريت  بايد  باديانى:  عباسعلى 
اتفاق بيفتد تا در قالب اشــتغال مشــكالت 
مــردم برطرف شــود. چراكه اگــر صندوق 
توسعه محلى راه اندازى شود، نيازمندى هاى 
يك محله را خود مردم محله تأمين مى كنند.

بزرگ تريــن معضل مــا ناشــناخته ماندن 
شوراهاى شهرســتان از شــوراهاى شهر و 

استان است. 

تأســفبار تر از همه خألهايى كه وجود دارد، 
جاى خالــى رديف بودجه براى شــوراهاى 
فرادستى است چراكه هم اكنون جز شوراى 
عالى استان ها شوراهاى فرادستى ديگر هيچ 
رديف بودجه اى ندارند و بايد دستشان را به 

سمت بقيه دراز و محترمانه گدايى كنند.
پيشــنهاد  محمد حســين جهانبخش: 
مى كنيم كه اعضاى پنجمين دوره شوراهاى 
شهر براى انتخاب شــهردار آينده تخصص، 
تدين، تعهد و شجاعت را مدنظر قرار دهند. 
جدا از اينكه شــهردار منتخب بايد تعلق نيز 

داشته باشد.
اعضاى شوراهاى پنجم نبايد شهردارى را به 
خانه احزاب تبديل كنند، بلكه بايد به جوانان 
و متخصصــان اعتماد و از آن هــا به دور از 

مرزبندى هاى سياسى استفاده كنند. 
اســتدعا دارم كه اعضاى شــوراى پنجم در 
شهردارى مشهد خانه تكانى نكنند تا شهر به 
هم نريزد. بلكه شهر مشهد را به سمت شهر 
هوشمند ببرند و فرآيند هاى شهر را به سمت 

فرايند نوين هدايت كنند.
محمد فانى: شــوراهاى بخش، مظلوم ترين 
شوراهاى كشور هستند به گونه اى كه حتى 

از شوراى روستا هم ضعيف ترند.
شــوراهاى بخش از تأمين نيازهــاى اوليه 
خودشــان كــه هزينه هاى دفتر اســت نيز 
مانده انــد در حالــى كــه هيچ نظــارت و 

حسابرسى براى دهيارى ها وجود ندارد. 
حدود 168 دهيار در بخش مركزى خراسان 
رضــوى داريم، ولى تا حاال يــك نفر هم از 

بودجه گزارش شفافى نداده است.
محمد جهانبخش: بودجه شهردارى مشهد 
بيش از 10 برابر كل بودجه خراسان رضوى 
است، بنابراين استفاده مطلوب از اين بودجه 
تعامالت فى مابيــن را مى طلبد چراكه اگر 
سه ضلع خدمت رسانى، استفاده از نيروهاى 
كارشناسى بدنه شــورا و شهردارى با چوب 
سياســى رانده شوند، اولين مشكل، دامنگير 

خود شورا و شهردارى خواهد شد.
اين در حالى اســت كه ادعاى سياسى بودن 
شــوراى چهارم و پنجم مشــهد انكارناپذير 
است و همگان مى دانند، شوراى مشهد 100 
درصد سياسى است، اما مهم است كه اعضاى 
منتخب كت سياسى را از تن بيرون بياورند و 
سياسى عمل نكنند يا كمتر عمل كنند و در 
انتخاب شهردار آينده مشهد نيز خودشان را 

با آدم هاى مسئله دار گره نزنند. 

آب و �وا
 پيش بينى كاهش نسبى دما در 

خراسان رضوى 
قدس: براساس تحليل آخرين نقشه ها و مدل هاى هواشناسى 
طى ساعات آينده، آسمان اســتان غالباً صاف تا كمى ابرى 
و بويژه در ســاعات بعــد از ظهر افزايش ســرعت وزش باد

 پيش بينى مى شود. 
همچنين طى 24  ساعت آينده كاهش نسبى دما دور از انتظار 

نخواهد بود. 
بر اين اساس براى امروز اغلب نواحى خراسان رضوى آسمانى 
صاف تا كمى ابرى در بعدازظهر افزايش شدت باد پيش بينى 

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

به 17 و 31 درجه خواهد رسيد.

��ر
 شهردار مشهد در نامه سرگشاده از

 رئيس  جمهور خواستار شد
  لغومصوبه بازنگرى طرح نوسازى بافت 

پيرامون حرم رضوى
تسنيم: شــهردار مشهد 
به  نامه اى سرگشــاده  در 
نســبت  جمهور  رئيــس  
غيرقانونى  تصويــب  بــه 
بازنگرى طرح نوســازى و 
پيرامون  بافت  بهســازى 
حرم مطهر بدون اطالع و 
حضور شهردارى و شوراى 
شــهر مشــهد در جلسه 
شوراى عالى شهرسازى و 

معمارى اعتراض كرد و خواستار لغو مصوبه از سوى رئيس  
جمهور شد. 

در بخش هايــى از اين نامه آمده اســت: پــس از انتقادات 
فراوان به طرح نوســازى و بهســازى بافت پيرامون حرم 
مطهر، همزمان با آغاز به كار شــوراى شــهر مشــهد در 
دوره چهارم، فرصتى تاريخى فراهم شــد تا طرح مذكور و 
تبعــات اجراى آن، به طور جدى به نقد و اصالح گذاشــته 

شود.
هر چند شــركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى، 
به نمايندگى از وزارت راه و شهرســازى به عنوان پيمانكار 
ســال ها اجراى طرح مذكور را به عهده داشته، اما در ميانه 
شــدت يافتن انتقادات به طرح، وزارت راه و شهرسازى، به 
صورت خودخوانده و خودخواســته، بدون در نظر گرفتن 
موازيــن قانونى و جايگاه ها، رأســاً و بدون جلب موافقت و 
همكارى مديريت شــهرى مشهد به موضوع بازنگرى طرح 

وارد شد.
با وجود همــه اين موارد كه به طور مكــرر مورد اعتراض 
قرار گرفته، در جلسه شــوراى عالى شهرسازى و معمارى 
مورخ 19 تير 96 بازنگرى طرح نوســازى و بهسازى بافت 
پيرامــون حرم مطهــر بدون اطالع و حضور شــهردارى و 
شــوراى اسالمى شهر مشهد به تصويب رسيده كه رويه اى 

غيرقانونى است.
طــرح مذكور با وجود تأييد نشــدن در كميســيون ماده 
5 اســتان و اعالم نياز به تكميل مطالعــات و رفع نواقص 
در مصوبــه مربوطه، برخــالف روال پيش بينى شــده در 
قانــون، به شــوراى عالى شهرســازى و معمارى ارســال 
شده و متعاقباً بدون حضور شــهردارى مشهد به تصويب 
نيز رســيده، نامه اى نيز از سوى شــوراى عالى شهرسازى 
و معمــارى مبنــى بــر دعوت شــهردارى مشــهد براى 
حضور در جلســه مذكور، توسط شــهردارى واصل نشده

 است.
در ادامــه اين نامه آمده اســت: ضمن ابراز تأســف فراوان 
از چنيــن رويه اى و اصرار بــر تصويب طرحى با اين حجم 
از اشــكاالت و مخالفت ها، همراه با اعالم نگرانى شــديد از 
مداخله و اعمال نظرات گســترده در فرايندهاى قانونى كه 
سبب مخدوش شدن وجهه قانون و اعتماد عمومى خواهد 
شــد، از رئيس جمهور درخواســت داريم دستور دهند در 
چارچــوب اجراى قانون و حفظ اعتبــار و حيثيت مراجع 
قانونى، به فوريــت مصوبه مذكور لغو شــده و موضوع به 

فرايند قانونى خود بازگردد.

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال 
استان مطرح شد

 ايجاد 500شغل در حوزه صنايع دستى 
خراسان رضوى

قدس: در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــى، توليد و 
اشــتغال اســتان بر ايجاد 500شــغل در حــوزه صنايع 
دستى از ســوى ميراث فرهنگى خراســان رضو ى تأكيد

 شد.
محمد رحيم رهنما در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتى 
استان كه پنجشنبه گذشــته در شهرستان چناران برگزار 
شــد، اظهار داشــت: موقعيت اقليمى و طبيعى و تاريخى 
چنــاران موجــب فراهم آمــدن 120 اثر ميراثــى دراين 
شهرســتان شــده كه برج رادكان،آبشــار اخلمد،منطقه 
نمونه گردشــگرى گلمــكان و ده ها اثــر از جمله اين آثار

 است.
وى افزود: تصويب ايجاد روســتاهاى هدف گردشگرى به 
10 روســتا،افزايش اقامتگاه هاى بومگردى روستايى به 20 
اقامتــگاه، آموزش 200 نفــر در حرفه هاى مختلف صنايع 
دســتى و اجراى طرح هاى ساماندهى منطقه آبشار اخلمد 
از ديگر موضوعاتى اســت كه در ميراث فرهنگى خراسان 

رضوى پيگيرى مى شود. 
مديــركل ميراث فرهنگى،صنايع دســتى و گردشــگرى 
خراســان رضوى گزارشــى از وضعيت ميــراث فرهنگى 
شهرستان چناران ارائه كرد. همچنين در اين جلسه ميراث 
فرهنگى خراسان رضوى نسبت به ايجاد 500 شغل توسط 

ميراث فرهنگى متعهد شد.
در اين جلســه بر تعيين تكليف پروژه هاى گردشــگرى به 
لحــاظ وضعيت پيشــرفت فيزيكى، كاهــش زمان اعالم 
پروژه هــاى گردشــگرى بــه 15 روز و ارتقــاى جايــگاه 
ميراث شهرســتان چنــاران از نمايندگى بــه اداره تأكيد

 شد.

سيستم نوبت دهى بانك سپه شعبه مصلى كامالً فرمايشى 
است. افراد با گفتن يك سالم و بدون گرفتن نوبت كارهايشان 
انجام مى شود، به مدير بانك مراجعه كردم. در كمال خونسردى 

گفت يك باجه مخصوص افراد خاص است!
915...8548

با تبريك به شــوراهاى جديد مشــهد الرضا، از شما عاجزانه 
خواهش مى كنيم، فكرى به حال آب آشاميدنى حاشيه خواجه 

ربيع روستاى زيركن بكنيد. خدا اجرتان بدهد.
915...0965

به آقاى صولت مرتضوى شهردار مشهد بگوييد تو را به خدا به 
داد ما رفتگران خدمات شهرى شهردارى منطقه3 برسيد. آخر 
هرهفته جمعه ها گروهى از ما رفتگران را به صورت تنبيهى و 
رايگان به بهانه هاى مختلف براى نظافت به كال دروى مى برند.
915...0248

من نمى دانم مبلغ 5هزار تومان بابت هر ماشين براى ورود به 
منطقه به اصطالح آبشار درر ود در نيشابور براى چيست، البته 
اگر بشود، اسمش را آبشار گذاشت، چرا كه به نظر مى رسد با 
لوله كشى، آبشار ساخته اند، بگذريم از كثيفى و آلودگى بسيار 

زياد اين به اصطالح آبشار. لطفاً شهردارى فكرى بردارد.
915...9230

دهيار روستا در گفت وگو با قدس گاليه كرد
 رها سازى  ناتمام طرح هادى

 در احمد آباد
ســالمى-خبرنگارقدس: دهيار روستاى احمدآباد بخش 
ســالمى گفت: اجراى طرح هادى يكى از طرح هاى عمرانى 
در روستاهاست كه توسط بنياد مســكن انجام مى شود، اما 
متأسفانه در روستاى احمدآباد از توابع بخش سالمى به صورت 

كامل اجرا نشده است.
مرتضــى مزارى در گفت و گو با خبرنگار ما، اظهار داشــت: 
روســتاى احمدآبــاد از توابــع بخش ســالمى  با جمعيت 
افزون بــر2500 نفر، داراى 700 خانوار بــوده كه در فاصله 

35كيلومترى شهرستان خواف قراردارد.
وى متذكر شد: با اينكه از مصوب شدن طرح هادى در روستاها 
سال هاى زيادى مى گذرد، اما هنوز شاهد وضع بسيار نامناسبى 
در بهســازى روســتاى احمدآباد هســتيم.  دهيار روستاى 
احمدآباد بيان داشــت:  مســئوالن بايد براى رفع مشكالت 

روستاهاى شهرستان اقدام هاى اساسى را انجام دهند.
مزارى با تشكر از اداره بنياد مسكن شهرستان دربحث آسفالت 
روســتا، افزود: متأســفانه با اينكه طرح هادى از سوى بنياد 
مسكن صورت گرفته، اما به صورت ناتمام اجرا شده كه باعث 

گاليه مندى بسيارى از اهالى روستا شده است. 
وى گفت: بعضى از بهسازى هاى موجود در روستا نيز توسط 
دهيارى انجام شده كه از مسئوالن شهرستان تقاضا داريم هر 
چه زودتر نسبت به تكميل طرح هادى در روستا اقدام كنند.

 پيش بينى برداشت 12 هزار تن خيار 
در كوهسرخ 

كوهســرخ- خبرنگار قــدس: مدير جهاد كشــاورزى 
شهرستان كاشمرگفت:در ســال جارى 400 هكتار از مزارع 
بخش كوهسرخ به كشــت خيار بهاره اختصاص يافته است 
كه با متوســط عملكرد 30 تن در هكتار پيش بينى مى شود 
12 هزار تن محصول خيار از سطح مزارع اين بخش برداشت

 شود. سيد ابوالقاسم موسوى افزود: با احتساب قيمت هر كيلو 
گرم خياربه مبلغ 4000 ريال افــزون بر 120 ميليون ريال 
در آمــد ناخالص به ازاى هر هتكار عايد كشــاورزان خواهد
 شــد. وى ياد آور شد: كوهسرخ يكى از مناطق عمده كشت 
خيار در استان است كه خيار منطقه به سبب اقليم مناسب 
از نظر طعم،رنگ وكيفيت در استان بى نظير است و محصول 
توليدى روانه بازارهاى داخلى اســتان و ساير استان از جمله 
خراســان جنوبى، سيستان و بلوچســتان، تهران و سمنان 
مى شود. وى تصريح كرد: يكى از مشكالت كشاورزان در سال 
جارى و همزمان با فصل برداشت فروش محصول وافت شديد 
قيمت هاست به طورى كه سود محصول به جيب سودجويان 

و دالالنى مى رود كه هيچ نقشى در توليد ندارند.

معاون شهردار مشهد خبر داد
 تغيير روش در امحا و معدوم سازى 

سگ هاى ولگرد
قدس: معاون خدمات و محيط زيســت شــهرى شهردارى 
مشهد از لغو كشتار ســگ ها ى ولگرد با حمايت شهردارى 

خبر داد. 
خليل اهللا كاظمى گفت: اولين سمن، مؤسسه مردمى حاميان 
حيوانات مشهد به صورت رسمى و قانونى سال گذشته به ثبت 
رســيد و اين مؤسسه در خصوص حمايت از حيوانات ولگرد، 
دوره گرد، بى پناه، مصدوم، معلول و آسيب ديده فعاليت دارد. 
وى افزود: اين مؤسســه براى اولين بار در كشــور با حمايت 
شــهردارى فعاليت خود را آغاز كرده اســت و از بهمن سال 
گذشــته تاكنون 2837 قالده  سگ در آن پذيرش شده كه 
از اين تعداد 30 قالده جراحى و 200 قالده از حيوانات عقيم 

شده اند. 
معاون خدمات و محيط زيست شهرى شهردارى مشهد گفت: 
در حال حاضر 1688 قالده ســگ در محله ده غيبى وجود 

دارد. 

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.

 شــهردار مشهد 
به  نامه اى سرگشــاده  در 
نســبت  جمهور  رئيــس  
غيرقانونى  تصويــب  بــه 
بازنگرى طرح نوســازى و 
پيرامون  بافت  بهســازى 
حرم مطهر بدون اطالع و 
حضور شهردارى و شوراى 
شــهر مشــهد در جلسه 
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شوراهاى بخش، 
مظلوم ترين 

شوراهاى كشور 
هستند به گونه اى 

كه حتى از شوراى 
روستا هم ضعيف ترند

 بــرش

قدس گزارش مى دهد

آخرين خبرها از سيل اخير خراسان

خبر

هاشم رســايى فر  بارش هاى رگبارى 
عصر جمعه در شــهرهاى درگــز، قوچان، 
نيشــابور و كالت در شمال خراسان رضوى 
و جارى شــدن سيل موجب شد تا عالوه بر 
خسارت هاى زيادى كه به بخش هاى مختلف 
زيربنايــى در اين شهرســتان ها وارد شــد، 
متأسفانه 9 نفر جان خود را از دست بدهند. 
پس از جارى شدن سيل اقدام هاى اوليه براى 
كمك رســانى به مناطق سيل زده از سوى 

سازمان ها و ارگان هاى مختلف آغاز شد.

 تأكيد معاون اول رئيس جمهور براى 
رسيدگى به سيل زدگان

اسحاق جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور 
در تماس تلفنى با استانداران خراسان رضوى 
و گلستان  از استانداران اين استان ها خواست 
با بسيج همه امكانات استان، رسيدگى هرچه 
بيشــتر به ســيل زدگان را به طور ويژه در 
دســتور كار خود قرار دهند و حداكثر توان 
نيروهاى امــدادى را براى يافتن مفقودين و 
جبران خســارت هاى وارد شده بخصوص به 

زيرساخت ها به كار گيرند.

 جلسه ستاد مديريت بحران در كالت
جلسه ستاد مديريت بحران جهت رسيدگى 
به مناطق سيل زده شهرستان كالت با حضور 
استاندار خراســان رضوى در اين شهرستان 
برگزار شــد.عليرضا رشيديان در اين جلسه 

با اشــاره به اينكه براى تأمين نيازهاى اوليه 
امكانات مورد نياز از مركز استان اعزام شده 
است، گفت: انتقال خودروهاى گرفتار شده 
مسئله بسيار مهمى اســت كه بايد هر چه 
زودتر انجام پذيرد. وى با اشــاره به خسارات 
وارده به اين مناطق افزود: تاكنون چهار نفر در 
اين حادثه مفقود شده اند كه نيروهاى امدادى 

درحال تالش براى يافتن آن ها هستند.
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم 
مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى نيز 
در حاشيه بازديد از مناطق سيل زده كالت 
گفــت: با پيگيرى هايى كــه صورت گرفت 
مشكالت روستاهاى سيل زده در جلسه اى 
با حضور استاندار و مسئوالن محلى و استانى 
پيگيرى شد. وى افزود: تصميمات مقطعى 
بــراى حل بحران قطع برق، آب، گاز و تلفن 
و بــاز كردن راه هاى ارتباطى گرفته شــد و 
اميدواريم در كمترين زمان مشكالت برطرف 
شود. پژمانفر خاطرنشان كرد: مشكل تأمين 
آب كمى عميق تر اســت وتصميم گرفتيم 
آبرسانى به روستاهايى كه قطعى آب دارند تا 
زمان اصالح شبكه با تانكر انجام شود. مشكلى 
نيز در خصوص خط لوله گاز پيش آمده بود 

كه در خصوص آن نيز تصميم گيرى شد.

 احتمال افزايش قربانيان
اسماعيل نجار، رئيس سازمان مديريت بحران 
كشــور درباره آخرين وضعيت امدادرسانى در 

مناطق ســيل زده خراسان رضوى گفت: بنابر 
آمارها 9 نفر در اســتان خراسان رضوى جان 
خود را از دست دادند كه دو نفرشان در درگز، 
پنج نفرشــان در كالت ، يك نفر در نيشابور 
و يك نفــر در بخش رضويه فوت شــده اند.

رئيس ســازمان مديريت بحران كشور با بيان 
اينكه احتمــال افزايش تعــداد مفقودى ها و

 جان باختگان ســيل اخير وجود دارد، گفت: 
تعداد زيــادى خــودرو در مســير رودخانه 
قرار داشــت كه آب اين ها را بــا خود برده و 
گمانه زنى هاى اوليه حاكى از اين است كه 114 

خودرو را آب برده و دچار خسارت شده اند.
نجار در مورد فوتى در خراســان شمالى نيز 
گفت: چهار نفر در ســوارى پرايد بودند كه 
يكى از آنان جان خود را از دســت داد و سه 
نفر ديگر نيز كه از ميانه سيل نجات داده شده 

بودند به بيمارستان منتقل شدند. 
به گفته نجار، جســت وجوها بــراى يافتن 

مفقودان سيل اخير ادامه دارد.

 خسارت 6ميلياردى به تأسيسات آبرسانى
عباس مهرى، معاون بهره بردارى شــركت 
آب و فاضالب خراسان رضوى درباره ميزان 
خســارت ناشــى از ســيالب روز جمعه به 
تأسيسات آب در شهرستان كالت گفت: اين 
حادثه به 1300 متر خطوط انتقال، يك حلقه 
چاه و بخشى از شبكه توزيع و انشعابات آب 

در كالت خسارت وارد كرده است.
وى ادامه داد: باوجود برآورد خسارت 6 ميليارد 
ريالى اما به خاطر شــرايط نامســاعد بازديد 
ميدانى از تأسيسات آب در حال حاضر تعيين 

ميزان قطعى خسارت امكان پذير نيست.
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