
بازار تاريخى اراك نيازمند سايه بانى 
از جنس مديريت است

گردشگرى روستايى 
در پيچ وخم راه هاى ارتباطى 

به دليل نبود تعامل بين دستگاه هاى اجرايى 40 روستاى سمنان هدف گردشگرى است

اراك مرمت بازار اراك در ســراى كاشانى، 
سراى مسگرها، سراى حاجباشى و راسته اصلى 
كه بنا بر گفته مديركل ميراث فرهنگى در سه 
نوبت كارى در حال انجام است، با ريزش بخشى 

از سقف اين بازار ...

ســمنان توجه به صنعت گردشگرى و 
همچنين روستاگردى و ايجاد اقامتگاه هاى 
بومگردى مدتى است كه به تيتر بسيارى از 
رسانه ها و البته اهداف مديران تبديل  شده 

است و اين در حالى است...
.......صفحه3 .......صفحه 3

  عشاير كهگيلويه و بوير احمد 
در محاصره خشكسالى 

ايرنا- اين روزها ادامه خشكســالى و تأخير در آغاز 
بارندگى، زندگى ســختى را براى عشــاير كوچ نشين 

استان كهگيلويه وبويراحمد به وجود آورده است.
مردم مناطق عشــايرى كه افزون بر آب آشاميدنى و 
بهداشــت، نيازمند تامين آب بــراى دام هاى خود نيز 
هستند، خواستار چاره انديشى اساسى مسئوالن براى 

رفع مشكل كم آبى شدند. 
يكى از عشاير شهرســتان گچساران گفت: بسيارى از 
مردم مناطق عشايرى با وجود تمام شدن فصل كوچ در 
مناطق سرمايى ييالقى، همچنان آنجا مانده اند تا پس از 

بارندگى به قشالق بازگردند. 
على نقى دره شــورى افزود: ادامه زندگى كوچ نشينى 

بدون تامين آب پايدار بسيار دشوار است. 
يكى از ساكنان مناطق عشايرى شهرستان بهمئى در 
جنوب استان نيز گفت: برخى از مردم به دليل كمبود 

آب ناچار به فروش دام هاى خود شده اند. 
مرادعلــى محمدى افزود: افزايش ميزان آبرســانى در 

مناطق گرمسيرى خواسته اصلى عشاير است. 
وى تصريــح كرد: كمبود علوفه مرتعى و نياز به خريد 
علوفه دستى كه به هزينه هاى اضافى بر دوش عشاير 
منجر مى شود سبب شده عشــاير روزهاى سختى را 
تجربه كنند. يكى ديگر از عشاير شهرستان بهمئى با 
اشــاره به جذابيت هاى زندگى عشايرى بيان كرد: اگر 
دولت با حمايت بيشــتر از عشاير در زمينه تامين آب 
آشاميدنى و علوفه اقدام نكند، سبب افزايش نارضايتى 

عشاير و فراموشى زندگى كوچ نشينى مى شود. 
مريم عباسى تصريح كرد: بسيارى از نسل جوان به دليل 
جذابيت هاى زندگى شهرى و مشكالت موجود عشايرى 
به شــهرها مهاجرت مى كنند. مديركل امور عشــاير 
كهگيلويه و بويراحمد هم گفــت: كم آبى در مناطق 
قشالقى اين استان بويژه در شهرستان هاى گچساران 
و بهمئى در طول يك دهه اخير بى سابقه بوده است. 

على پور افزود: براســاس آخرين قابليت سنجى 570 
حلقه چشمه در مناطق مختلف عشايرى كهگيلويه و 
بويراحمد وجود دارد كه شمار زيادى از اين چشمه ها يا 

خشك شده يا ميزان بسيار كمى آب دارند. 
وى بيان كرد: طرح آمار بردارى از چشمه هاى خشك 
شده در دست اقدام اســت كه به زودى آمار آن اعالم 
مى شــود. با گذشــت نزديك به 53 روز از سال زراعى 
جارى تاكنون در اين استان همچون پارسال بارندگى 
صورت نگرفته اســت. على پور تصريــح كرد: تاكنون 
300 چشمه در مناطق عشايرى كهگيلويه و بويراحمد 

بهسازى شده است.

 نگرانى كشاورزان خراسان شمالى 
از تأخير در كشت پاييزه

بجنــورد - ايرنا: 82 هزار كشــاورز كه حدود 10 
درصد جمعيت خراسان شمالى را تشكيل مى دهند، 
بــه علت نبود بارندگى از ابتداى ســال زراعى جارى 

(مهر ماه) تاكنون نگران كشت پاييزه خود هستند.
اشتغال در بخش كشاورزى در خراسان شمالى، بيش 
از دو برابر ميانگين كشورى است اما، خشكسالى هاى 
پــى در پى و نبــود بارندگى در ســال زراعى جارى 

موجب شده كشت پاييزه به تأخير بيفتد.
خشــكيدگى يا كاهش منابع آبــى و كاهش نزوالت 
آســمانى نيز كه پيامد 18 سال خشكسالى پياپى در 
خراسان شمالى است، كشاورزى استان را در آستانه 
تهديد قرار داده و كشــاورزان براى رفع اين معضل از 

مسئوالن درخواست كمك دارند.
يــك كشــاورز در خراســان شــمالى با اشــاره به 
اينكه خشكســالى و كاهش بارش هــا موجب ايجاد 
خسارت هاى بسيارى در بخش كشاورزى شده است، 
گفت: كمبود آب در اين اســتان بسيار نگران كننده 

شده است.
فرخ اهللا آبادى گفت: بســيارى از مزارع كشاورزى از 

زير كشت خارج شده اند.
وى تغيير الگوى كشت و رفتن به سمت محصوالت كم 
آب بر در استان را از برنامه هاى پيشنهادى دانست و 
گفت: سطح زيركشت برخى محصوالت مانند گندم، 
جو و كلزا در ســال هاى اخير كاهش چشمگيرى در 

خراسان شمالى داشته است.
اسد برزويى، كشــاورز ديگر هم مى گويد: در آخرين 
روزهاى پايانى دومين ماه فصل پاييز هستيم و تأخير 
در كشت موجب مى شود آن ميزان درآمدى كه از اين 

ناحيه داشتيم سال آينده نداشته باشيم.
وى توســعه كشت گلخانه اى را به جاى كشت فضاى 
باز براى تأخير در كشــت پاييــزه و كاهش بارندگى 
مناســب بيان كرد و گفت: كشت گلخانه اى افزون بر 
افزايــش كمى و كيفى محصــول، صرفه جويى قابل 

توجه در مصرف آب و اشتغال را نيز به همراه دارد.
رئيس اداره پيش بينى هواشناســى خراسان شمالى 
هم گفــت: هم اكنون اين اســتان 28 هزار كيلومتر 
مربعى شــمال شرق كشور در زمره سه استان اول از 
لحاظ خشكسالى شديد تا بســيار شديد قرار گرفته 

است.
مهرى هاشــمى، ميانگين بارش استان در هفت ماه 
امســال را 63/5 ميلى متر دانست كه تاثير زيادى در 
كاهش آب هاى سطحى و سفره هاى زيرزمينى داشته 

است.

سنندج  ضعف در زيرســاخت ها، سهم اندك 
از اعتبــارات و پروژه هاى ملى، اســتقبال نكردن 
ســرمايه گذاران و همچنين نبــود تعامل الزم در 
بين دستگاه هاى اجرايى مواردى است كه همواره 
در ساليان گذشــته به عنوان موانع توسعه استان 

كردستان از آن ها ياد شده است.
موانع توســعه اين اســتان به قدرى مشهود است 
كه تيرماه امسال اســحاق جهانگيرى معاون اول 
رئيس جمهورى در جمع نمايندگان اين استان با 
تأكيد بر اينكه زيبنده جمهورى اســالمى نيست 
كه پس از گذشــت نزديك به 40 ســال از عمر 
انقالب هنوز محروميت در بخش هايى از كشــور 
وجود داشته باشد، اظهار كرد: به عنوان معاون اول 
رئيس جمهورى پيگير رفع موانع توســعه استان 
براساس سند توسعه كردستان خواهم بود تا مردم 
شريف اين استان شــاهد اتفاقات خوبى در آينده 

باشند.
جهانگيرى در اين ديدار با بيان اينكه تمام قول هايى 
كه در ســفر رئيس جمهورى به استان داده  شده 
اســت، محقق خواهد شــد،  گفت: مسائل قومى، 
سياسى و مذهبى نبايد مانعى بر سر حل مشكالت 

كشور و نيازهاى مردم باشد.

 كارى نكرده ايم
رئيس مجمع نمايندگان اســتان كردستان توجه 
جدى به اشــتغال را يكى از ضرورت هايى دانست 

كه دولت بايد به جد در اين حوزه ورود پيدا كند.
سيد مهدى فرشادان اظهار كرد: ما شعار توسعه سر 

مى دهيم، اما عمالً كارى نكرده ايم.
وى بــا اشــاره به آمار بيــكارى در كردســتان و 
عقب ماندگى هاى از قبل به جامانده، ادامه داد: دولت 
بايد در كردستان با توجه به حساسيت آن و مرزى 
بودن، الگويى متفاوت از اســتان هاى ديگر را براى 
ايجاد شغل ارائه كند تا فاصله ما با ميانگين كشورى 
كاهش يابد. وى با تأكيد بر ضرورت توجه جدى به 
موضوع حمايت از توليد و ايجاد اشتغال در دولت 
دوازدهم گفت: دولت بايد براى اســتان هايى مثل 
كردستان كه ازنظر ايجاد شغل دچار عقب ماندگى 

هستند، برنامه ويژه ارائه كند.

 نيازمند تحول در اقتصاد 
فرشادان يادآور شد: سال 96  سال اقتصاد مقاومتى، 
توليد و اشتغال نامگذارى شده و سه اولويت اصلى 
كشور در شعار سال آمده است. بنابراين ما نيازمند 
اين هســتيم كه تحولى را در حوزه اقتصاد ايجاد 
كنيم و توليد را رونــق بدهيم چراكه اگر موضوع 

اشتغال حل نشود،  رضايتمندى مردم هم حاصل 
نخواهد شــد و مسائل و مشــكالت جوانان حل 

نمى شود.
نماينده مردم ســنندج در مجلــس بابيان اينكه 
مشكالتى مثل اشتغال در برخى استان ها ازجمله 
استان كردستان نيازمند توجه بيشترى است، گفت: 
دولت وعده ساليانه 950 هزار شغل را داده، اما براى 
تحقق اين امر تيم اقتصادى بايد به شكل مناسبى 
ســامان پيدا كنند و الزامات اقتصاد مقاومتى را در 
نظر بگيرند چراكه اگر توليد رونق پيدا نكند،  اشتغال 
هم ايجاد نمى شــود و سال آينده به تعداد بيكاران 

اضافه خواهد شد.
وى تأكيــد كــرد: بنابراين دولت هــم بايد براى 
متقاضيان اشتغال فكرى كند و هم براى متقاضيان 

اشتغال در سال هاى آينده برنامه ريزى كند.
عضو كميســيون برنامه وبودجه مجلس شــوراى 
اســالمى بابيان اينكه در برخى استان ها ازجمله 
اســتان كردســتان آمار بيكارى باالتر از ميانگين 
كشور است،  اضافه كرد: دولت بايد براى استان هايى 
مثل كردستان، برنامه ويژه داشته باشد و اگر در يك 
اســتان 15 درصد شغل ايجاد مى شود، در استانى 
مثل كردســتان بايد 15 درصد به عــالوه ميزان 

عقب افتادگى آن استان باشد.

 شكاف در توسعه
استاندار كردســتان بابيان اينكه دولت در شرايط 
كنونــى امكان حل مشــكل بيكارى و اشــتغال 

جوانــان را ندارد چراكه در دهه هــاى اول انقالب 
ســرمايه گذارى هاى دولتى در اســتان  كردستان 
انجام  نشــده اســت، بيان كرد: شكاف عميقى در 
توسعه يافتگى بين كردســتان و ديگر استان هاى 
توســعه يافته وجود داشته و كردســتان در حوزه 
اشتغال، صنعت و كشاورزى فاصله زيادى با متوسط 

كشورى دارد.
بهمن مرادنيا شاخص توسعه اســتان را عدد 31 
عنوان كرد و افزود: اســتان كردســتان در حوزه 
اشــتغال، درآمد ســرانه، صنعت، تخصيص آب، 
كشــاورزى و ارزش افزوده فاصله زيادى با متوسط 
كشــورى دارد و بايد از پتانسيل ها و ظرفيت هاى 
موجود استفاده شود تا حداقل به متوسط كشورى 

برسيم. 
اســتاندار كردســتان خاطرنشــان كرد: درزمينه 
عقب افتادگى استان هيچ شخصى را متهم نمى كنم 
و عملكرد مديرى را زير سؤال نمى برم چراكه همه 
تالش كرده اند، اما فاصله زياد است و اين فاصله ها 

تنها با جهش پر مى شود.
وى معتقد است: بايد براى پيشرفت و حل مشكالت 
استان كردستان فكر نو تزريق شده و جهش ايجاد 

شود تا عقب ماندگى ها جبران شود. 

 اقتصاد سياسى
وى اقتصاد اســتان را اقتصاد سياسى دانست و 
گفت: سرمايه گذارى حق مسلم مردم بوده و به 
اعتقاد بنده نبايد صرفاً به اقتصاد فايده و هزينه 

در اســتان نگاه كرد چراكه اگر مشــكل اقتصاد 
در كردســتان حل شود، بســيارى از مشكالت 
ديگر نيز حل شده و ريشــه فقر، فساد و قاچاق 

خشكانده مى شود.
استاندار كردســتان اهميت به بخش خصوصى را 
يكــى از راهكارهاى كمك به اقتصاد توصيف كرد 
و يادآور شــد: كردستان در اين مهم موفق نبوده و 
بايد به زيرساخت هاى مهم و قابل توجه اهميت داد 
و براى سرمايه گذار مشوق ايجاد كرد و به فرهنگ و 

برخورد با بخش خصوصى ارزش داد.
وى بابيان اينكه بخش خصوصى ســبب پيشرفت 
دنيا شده، تأكيد مى كند: كردستان استان غنى با 
پتانسيل هاى فراوان است و درواقع اشتغال توسط 
بخش خصوصى انجام مى شــود و يكى از بهترين 
ظرفيت ها براى اين كار اســتفاده از نيروى انسانى 
توانمند و ارزشــمند اســت كه متأسفانه اين نيرو 

به كاربرده نمى شود.

 كوتاهى كرده ايم
مرادنيا معتقد است: براى توليد ثروت در كردستان 
كوتاهــى صورت گرفته اســت و عــالوه بر اينكه 
سرمايه گذارى جذب نمى كنيم، آن ها را هم فرارى 

مى دهيم.
وى گفت: بايد حوزه گردشگرى كردستان تقويت 
شود و حضور گردشگر به منطقه افزايش يابد چراكه 
تا اين فضا باز نشــود، پاى سرمايه گذارى به استان 

باز نمى شود.

در سال توليد و اشتغال 

كردستان در انتظار جهش اقتصادى است
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....... همين صفحه

آلودگى هوا 
ساالنه جان 230 
يزدى را مى گيرد

سنندج ضعف در زيرســاخت ها، سهم اندك از اعتبارات و 
پروژه هاى ملى، استقبال نكردن سرمايه گذاران و همچنين نبود 
تعامل الزم در بين دستگاه هاى اجرايى مواردى است كه همواره 
در ساليان گذشــته به عنوان موانع توسعه استان كردستان از 
آن ها ياد شــده است. موانع توسعه اين استان به قدرى مشهود 

است كه تيرماه امسال اسحاق جهانگيرى ...

يزد معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى يزد گفت: ساالنه 
230 نفر در اين اســتان به دليل عوارض ناشى از آلودگى هوا 
جان مى سپارند. «محمدحســن لطفى» در نشست كارگروه 

.......صفحه 2تدوين سند ...

92 درصد روستائيان 
فاقد آب آشاميدنى هستند

بشاگرد غرق 
در تشنگى

بندرعباس شهرستان بشاگرد منطقه اى كوهستانى و 
داراى بيش از 170 روســتاى كوچك و بزرگ است كه 
در دل آن كوه ها، پراكنده اند و فاصله روستاها با يكديگر 
از يك تا 10 كيلومتر اســت. اين روزها شدت كم آبى يا 

بى آبى گريبانگير مردم اين روستاها شده است.
 حدود 15 سال است كه مردم اين منطقه با خشكسالى 
دست وپنجه نرم مى كنند و قهر طبيعت بسيارى از مردم 

را در اين منطقه به كوچ واداشته است.
شغل بيشــتر مردم روستاهاى بشــاگرد در سال هاى 
نه چندان دور كشــاورزى و دامدارى بوده كه متأسفانه 
در چند سال اخير به علت خشكسالى هاى پى درپى هم 
كشاورزى و هم دامدارى هاى خود را از دست  داده اند و با 
توجه به اينكه در اين روزها شدت بى آبى گريبانگير آن ها 
شده، ممكن است، بسيارى از آن ها خانه و كاشانه خود 
را رها و به شــهرهاى هم جوار كوچ كنند كه اين اوضاع 

بسيار نگران كننده است...



   فضاى سنگين كسب و كار موجب 
سرمايه گريزى از اصفهان شده است

اصفهــان: نايب رئيــس اتــاق بازرگانى اصفهــان گفت: 
ســرمايه گريزى از اصفهان در فضاى كسب و كار سنگين از 

مشكالت اقتصاد استان به شمار مى رود.
مصطفى روناسى افزود: فعاليت بســيارى از كارخانه ها در 
طرح هاى عمرانى و توسعه اى متوقف شده و ظرفيت اشتغال 
استان اصفهان هم كم شده است. همچنين به علت ركود، 
بســيارى از صنايع در تأمين مواد اوليه با مشــكل روبه رو 
هســتند و كارفرمايان دولتى هم طلــب آن ها را پرداخت 
نمى كنند و صنايع نمى توانند به توليد و جذب اشتغال ادامه 

دهند.
وى افزود: فضاى كسب و كار در اين استان بسيار سخت تر از 

استان هاى ديگر است. 
به گفته اين مســئول، بيشتر فشارهاى مالياتى در سه سال 
گذشته بر بنگاه هاى اقتصادى كوچك، متوسط و واحدهاى 

توليدى در استان اصفهان بوده و آن ها را فلج كرده است.

   فعاليت شهردار بوشهر 
غيرقانونى است

بوشهر: رئيس شــوراى شهر بوشهر با اشاره به بازنشستگى 
ميگلى نژاد شهردار بوشهر مدعى شد با توجه به بازنشستگى و 
احراز نشدن شرايط ايثارگرى شهردار بوشهر، فعاليت وى براى 

پست شهردارى بوشهر غيرقانونى است.
ابوذر دهدار با بيان اينكه ميگلى نژاد از رزمندگان هشت سال 
دفاع مقــدس اقدامى براى دريافت كد ايثارگرى خود نكرده 
اســت، گفت: با توجه به اينكه ميگلى نــژاد مداركى مبنى 
بر جانبازى و ايثارگرى ندارد، مشــمول قانون جديد منع به 

كارگيرى بازنشستگان شد.
ســخنگوى شوراى شهر بوشهر با اشاره به نشست فوق العاده 
شورا افزود: در نشســت فوق العاده شوراى شهر بوشهر و در 
مجموع، با 6 رأى موافق و ســه رأى ممتنع، شــرايط احراز 

ميگلى نژاد براى ادامه شهردارى بوشهر رد شد.
تاكنون سرپرست شهردارى بوشهر تعيين نشده است.

   85 عكاس، سيستان و بلوچستان را 
به تصوير مى كشند

زاهدان - ايرنا: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى سيستان 
و بلوچســتان گفت: 85 عــكاس ملى و اســتانى با حضور 
در نخســتين جشــنواره ملى «عكس نگاران»، ظرفيت ها، 
توانمندى ها و زيبايى هاى فرهنگى و گردشگرى اين منطقه 

از ايران اسالمى را به تصوير مى كشند.
حسين مسگرانى دراين باره گفت: از بين 400 شركت كننده 
30 نفر از 27 استان بر اســاس رزومه كارى براى حضور در 
اين اردو انتخاب شــدند، همچنين 25 عكاس استانى و 30 
عكاس كه به هزينه خودشان در اين اردوها شركت دارند، تيم 

عكاسان را همراهى مى كنند.
عكاسان شركت كننده در نخستين روز جشنواره و اردو، كار 

عكاسى شان را از شهرستان زابل آغاز كردند.

  معادن خراسان شمالى 
مشمول يارانه  حمايتى شود

بجنورد: اســتاندار خراسان شمالى گفت: معادن اين استان 
مشمول تسهيالت و يارانه هاى حمايتى شود. 

به گزارش روابط عمومى اســتاندارى خراســان شــمالى، 
محمدرضــا صالحى در نشســت با رئيس ســازمان نظام 
مهندسى معادن كشور افزود: با توجه به اينكه تسهيالت و 
يارانه هاى حمايتى، به معادن درجه يك و 2 كشــور تعلق 
مى گيرد و از سوى ديگر، بيشتر معادن خراسان شمالى جزو 
درجه بندى 3 و 4 اســت، خواستار تخصيص تسهيالت به 

اين معادن هستيم.
وى افزود: از شوراى عالى معادن كشور خواستار برنامه ريزى 
خاص براى معادن استان هستيم تا از معادن به عنوان منبعى 

براى پيشرفت و اشتغالزايى استفاده كنيم.

   فاضالب شهرك صنعتى اشتهارد 
به رودخانه شور مى ريزد

اشتهارد: فرماندار اشتهارد با بيان اينكه فاضالب خام شهرك 
صنعتى اشتهارد به رودخانه شــور وارد مى شود، گفت: اين 
موضوع آاليندگى محيط زيستى دارد و براى محيط زيست و 

پرندگان مضر است.
ابوالفضــل اينانلو با بيان اينكه صاحبان صنايع بايد در اين 
مورد پيشــقدم شــوند و فيلتر براى فاضالب بگذارند كه 
فاضالب بــا آاليندگى باال وارد تصفيه خانه شــود، گفت: 
تصفيه خانه نيز بايد به دســتگاه هاى بهترى مجهز شود تا 
آاليندگى بيشترى را تصفيه كند تا پساب در فضاى سبز 

شهرك استفاده شود.
وى با بيان اينكه اكنون فاضالب خام به رودخانه شــور وارد 
مى شود، گفت: اين موضوع بايد برنامه ريزى شود و ما هم در 

اين زمينه پيگير هستيم.

مهاجران بيگانه مرزهاى سالمتى را تهديد مى كنند

رد پاى سل از «سيستان» تا «گلستان»
��ر

قدس  توفان، ســوءتغذيه و جدى نگرفتن 
نشانه هاى بيمارى ازجمله عوامل مهم ابتال به 

سل در منطقه سيستان است.
متأسفانه خشكسالى و شرايط آب و هوايى و 
بويژه همجوارى استان سيستان و بلوچستان 
با دو كانون سل دنيا ازجمله كشور افغانستان 
و پاكستان موجب شده تا منطقه سيستان در 
استان سيستان و بلوچســتان به كانون سل 

ايران تبديل شود.
مردم سيســتان كه پيش ازاين به سبب بروز 
خشكســالى مجبور به كــوچ و مهاجرت به 
استان هاى شمالى بويژه استان گلستان شدند، 
حال با بازگشت قهر طبيعت بار ديگر مهاجرت 
را پيشــه خود كرده اند و مهاجرت هاى اتباع 
بيگانه از كشــورهاى افغانستان و پاكستان و 
همسايگى با تركمنســتان موجب شده تا رد 
پاى اين بيمارى از مرزهاى شرقى تا گلستان 
كشيده شــود و افزون بر 800 نفر را مسلول 

كند.
 

 مهاجران حامل باكترى سل 
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى استان 
گلستان بابيان اينكه درهمه استا ن هاى كشور 
مــوارد ابتال به ســل داريم، امــا در بعضى از 
استان ها شيوع اين بيمارى بيشتر است، اظهار 
مى كند: اســتان هاى سيستان و بلوچستان و 
گلستان به ترتيب بيشترين آمار مبتاليان به 

سل در كشور را دارند.
احمد حسينى در مورد علل احتمالى باال بودن 
ميزان ابتال به ســل در گلستان مى گويد: اين 
اســتان با كشور تركمنستان كه ميزان شيوع 

سل در آن باالست، همجوار است. 
همچنين اســتان، تحت تأثير مهاجرت هاى 

متوالى كه به دنبال بروز يك دوره خشكسالى 
شديد در مناطق مركزى ايران و مهاجرت ناشى 
از جنگ در كشور افغانستان رخ  داده بوده، قرار 
دارد كه همين موضوع، ميزان شيوع بيمارى 

را باال مى برد.
وى در مورد امكانات دو اســتان كه بيشترين 
مبتاليان به سل را در كشور دارند براى كنترل 
اين بيمارى گفت: اســتان هاى سيســتان و 
بلوچستان و گلستان به طور خاص مدنظر قرار 

گرفته اند.

 800 بيمار مسلول در گلستان
پيشــگيرى  گــروه  مدير 
و مبــارزه بــا بيمارى هاى 
عفونى اســتان گلستان با 
اشاره به اينكه تعداد 800 
مســلول در اين اســتان 
اظهار  مى كننــد،  زندگى 
چهار  به  قريــب  مى كند: 
شــهروندان  درصد  صدم 
گلســتانى به بيمارى سل 

مبتال هستند.
نيــا  كمالــى  حميدرضــا 
شاخص  براساس  مى افزايد: 
سل  اندازه گيرى  بين المللى 
به ازاى هر 100 هزار نفر 40 

بيمار مبتالبه سل در سال در گلستان شناسايى 
مى شوند.

وى ادامه مى دهد: كاركنان بهداشتى استان، 
داروى بيماران مسلول را به در منازل مى برند 
و بــا ديدن بيمــار از مصــرف دارو مطمئن 
مى شــوند و عوارض احتمالــى آن را رصد 

مى كنند.

 سيستان و بلوچستان همجوار با كانون سل
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشكى و 
خدمات بهداشتى درمانى زاهدان نيز به عنوان 
يكى از مســئوالنى كه با اين بيمارى و در اين 
استان درگير اســت، اظهار مى كند: ايران در 
جوار دو كشور افغانستان با بيشترين آمار سل 
در دنيا و پاكستان كه نمى توان به آمار اعالمى 

آن ها يقين داشت، قرار گرفته است.
دكتر مهــدى طباطبايى مى افزايد: مرگ ومير 
ناشــى از بيمارى ســل در ايران بين يك تا 
ســه مورد در هر 100 هزار نفر گزارش  شده 
درحالى كه اين آمار در افغانســتان و پاكستان 
به 40 نفر در 100 هزار مورد 

مى رسد. 
وى خاطرنشــان مى كنــد: 
براســاس آمارهــاى موجود 
در ســال 2014 در ايــران 
بــه ازاى هــر 100 هزار نفر 
21 مورد ســل وجود داشته 
كه اين ميزان در پاكســتان 
افغانستان 189  مورد،   231
مورد، ازبكســتان 95 مورد، 
ارمنســتان 52 مورد، عراق 
45 مــورد و تركيه 22 مورد 
به ازاى هر 100 هزار نفر بوده 

است. 
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى زاهدان 
مى افزايد: سيستان و بلوچستان با 45 مورد در 
هر 100هزار نفر بيشــترين آمار بروز سل را در 
كشــور دارد و پس ازآن استان گلستان در رتبه 
دوم قرارگرفته اســت.  وى بيان مى كند: سل 
يكى از پنج بيمارى كشنده در دنيا معرفى شده و 
بيشتر زنان 15 تا 45 سال به آن مبتال مى شوند. 

 كانون سل در ايران 
رئيس دانشــگاه علــوم پزشــكى و خدمات 
بهداشتى درمانى زابل نيز با اشاره به اينكه براى 
رسيدگى تخصصى و طول درمان در اين استان 
و منطقه سيستان نسبت به ساخت و راه اندازى 
بيمارستان ويژه سل اقدام شده است، مى گويد: 
اين بيمارستان توسط خيران اواخر سال 93 در 
منطقه سيستان كلنگ زده  شده و تاكنون 90 

درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.
دكتر على اكبــر نصيرى بيــان مى كند: اين 
بيمارستان 32 تختخوابى يك مركز تحقيقاتى، 
پژوهشى و درمانى است كه بيماران مسلول در 

آن مورد درمان قرار مى گيرند. 
وى با اشــاره به اين موضوع كه آمار مبتاليان 
به بيمارى ســل در منطقه سيستان در چند 
ســال اخير به حــدود 400 مورد در ســال 
كاهش يافته است، توضيح مى دهد: سيستان با 
پنج شهرستان زابل، زهك، هيرمند، نيمروز و 
هامون به عنوان كانون ســل در ايران شناخته 
مى شــود كه آمار مبتاليان به اين بيمارى در 
مقايسه با ميانگين كشــورى در اين منطقه 

باالست.
وى اذعان مى كند: طرح بيماريابى خانه به خانه 
سل باهدف تشخيص زودهنگام و درمان مؤثر 
در مراكز بهداشتى درمانى و خانه هاى بهداشت 
سيستان به صورت ويژه در حال انجام است كه 
در صورت ادامه اين روند تا ســال آينده آمار 

مبتاليان در منطقه بازهم كاهش مى يابد.
رئيس دانشــگاه علــوم پزشــكى و خدمات 
بهداشــتى درمانى زابل اظهار مى كند: توفان، 
ســوءتغذيه و مراجعــه نكردن مــردم براى 
شناسايى از عوامل مهم ابتال به سل در منطقه 

سيستان است.

افزايش تصادف جاده اى در مازندران 
به دليل استفاده از  تلفن همراه 

سارى - ايرنا: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگى، اين 
روزها تصادفات فراوانــى را در جاده هاى مازندران رقم زده 

است. 
مرتضى ابراهيمى، كارشناس اداره آموزش و فرهنگ ترافيك 
پليس راهور استان مازندران دراين باره گفت: استفاده از تلفن 
همــراه هنگام رانندگى يكى از مصاديق بى توجهى به جلو از 
سوى راننده است، اين كار سبب بروز حوادث ناگوارى مانند 
برخورد با خــودروى جلو يا برخورد با شــى ثابت در جاده، 

انحراف به چپ يا خروج از جاده و واژگونى آن مى شود.
اين كارشــناس راهنمايى و رانندگى گفت: استفاده از تلفن 

همراه هنگام رانندگى، يك ميليون ريال جريمه دارد. 
به گفته اين كارشناس، واكنش افراد هنگام رانندگى زمانى كه 
از تلفن همراه استفاده مى كنند، مشابه افراد مست است و فقط 

60 درصد مغز درگير رانندگى است. 
در همين راســتا مهدى باقرى، رئيس پليــس راهنمايى و 
رانندگى مازندران نيز تخلف اســتفاده از تلفن همراه هنگام 
رانندگى را به عنوان يكى از تخلفات حادثه ساز منجر به فوت 
و جرح در چند سال اخير نام برد و گفت: درهفت ماهه امسال 

17 هزار و 40 نفر نسبت به اين تخلف اعمال قانون شدند. 
وى تصريح كرد: بر اســاس بررسى ها، صحبت كردن با تلفن 
30 درصد و خواندن پيامك و نوشــتن و فرستادن آن نيز تا 

90درصد ذهن راننده را از رانندگى منحرف مى كند. 

   آلودگى هوا ساالنه 
جان 230 يزدى را مى گيرد

يزد: معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى يزد گفت: ساالنه 
230 نفر در اين اســتان به دليل عوارض ناشى از آلودگى هوا 

جان مى سپارند.
«محمدحسن لطفى» در نشست كارگروه تدوين سند جامع 
سالمت اســتان افزود: يزد در شيوع ديابت، اختالالت چربى 
خون و فشار خون به ترتيب در رتبه هاى پنجم،هفدهم و نهم 

كشور قرار دارد.
لطفى با اشــاره به اينكه براى پيشــگيرى از اين بيمارى ها 
به همكارى بين بخشــى همه دســتگاه ها نياز است، گفت: 
25 درصد سهم ســالمت مربوط به افراد جامعه، 50 درصد 

حاكميت و 30 درصد به نظام سالمت مربوط مى شود.

  كشف 7حلقه مار كمياب 
از شكارچيان در سرباز

زاهدان: فرمانده انتظامى شهرســتان ســرباز در جنوب 
سيستان و بلوچستان گفت: هفت حلقه مار سمى و كمياب 
از گونه هاى متفاوت از شكارچيان متخلف در اين شهرستان 

كشف شد.
سرهنگ سيامك مرادى گفت: با تالش مأموران، چهار نفر از 
شكارچيان كه به گرفتن مارهاى سمى كمياب، و قاچاق آن ها 

به خارج از كشور اقدام مى كردند، بازداشت شدند. 
وى ادامه داد: در بازرسى از محل اختفاى اين قاچاقچيان هفت 
حلقه مار سمى كمياب كشــف و متهمان تحويل مقام هاى 

قضايى شدند. 
راســك، مركز شهرستان ســرباز در فاصله 498 كيلومترى 
جنوب زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان و در مسير 

ايرانشهر - چابهار قرار دارد. 

  هواپيماى صادراتى 
از شيراز  به قطر نرفت

ايرنا: عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى شــيراز علت 
پرواز نكردن هواپيماى بارى صادراتى به قطر را همكارى 
نكردن فرودگاه شيراز اعالم كرد، اما مدير كل فرودگاه هاى 
اســتان فارس گفت، هواپيماى حمل بار به علت نبود بار 
براى صدور به قطر يك هفته در فرودگاه شيراز زمينگير 

بوده است. 
رضا بديعى فــرد افزود: فردى به عنوان بخش خصوصى يك 
هواپيماى كارگو اجاره اى را به فرودگاه شيراز انتقال داد كه قرار 
بود روزانه در دو نوبت بار و محموله ها را به قطر منتقل كند، اما 
اين هواپيما يك هفته در فرودگاه شيراز زمينگير بود و در اين 

مدت فقط 20 تن بار براى آن تأمين شد. 
بديعــى فــرد گفــت: در بحــث هواپيمــاى كارگو(بارى)، 
صادركنندگان هيچ گونه همكارى نداشتند و همين امر موجب 

رفتن اين هواپيما از فرودگاه شيراز شد. 
مديركل فرودگاه هاى فارس افزود: متأسفانه بسته بندى سبزى 
و محصوالت صيفى صادراتى كه به فرودگاه شيراز آورده شد 
تا به قطر انتقال يابد، بســيار نامناسب و غير استاندارد بود و 

سبزى ها همراه با ِگل و در كارتن موز قرار داده مى شد. 
وى همچنين گفت: ما بسيار انتقاد كرديم و بر استاندارد بودن 
بسته بندى ها تأكيد داشتيم، زيرا با اين شيوه نمى شود در بازار 

قطر با ديگر كشورها رقابت كرد. 
چند ماه پيش كه روابط قطر با همسايگانش دچار تنش شد، 
برخى مسئوالن استان فارس همچنين اعضاى اتاق بازرگانى 
شــيراز اعالم كردند اين اســتان، به عنوان معين(مبنا) براى 

صادرات غيرنفتى به دوحه تعيين شده است.

یک ��� یک ��ر

بندرعباس: شهرســتان بشاگرد منطقه اى كوهستانى و داراى بيش از 170 روستاى 
كوچك و بزرگ اســت كه در دل آن كوه ها، پراكنده اند و فاصله روستاها با يكديگر از 
يك تا 10 كيلومتر است. اين روزها شدت كم آبى يا بى آبى گريبانگير مردم اين روستاها 

شده است.
 حدود 15 سال است كه مردم اين منطقه با خشكسالى دست وپنجه نرم مى كنند و قهر 

طبيعت بسيارى از مردم را در اين منطقه به كوچ واداشته است.
شغل بيشتر مردم روستاهاى بشاگرد در سال هاى نه چندان دور كشاورزى و دامدارى 
بوده كه متأسفانه در چند سال اخير به علت خشكسالى هاى پى درپى هم كشاورزى و 
هم دامدارى هاى خود را از دست  داده اند و با توجه به اينكه در اين روزها شدت بى آبى 
گريبانگير آن ها شــده، ممكن است، بســيارى از آن ها خانه و كاشانه خود را رها و به 

شهرهاى هم جوار كوچ كنند كه اين اوضاع بسيار نگران كننده است.
 باوجود ســه الى چهار ســد بزرگ آبى كه در شهرســتان بشــاگرد براى ذخيره آب 
ساخته شــده و گاه خبرهايى هم در خصوص انتقال آب اين سدها به روستاهاى توابع 
شنيده مى شود، اما باگذشت چندين سال از شنيدن اين خبرهاى تكرارى تاكنون اين 

مشكل برطرف نشده است و مردم همچنان با آن دست وپنجه نرم مى كنند.
پروژه آبرسانى سد جگين بشاگرد كه چند سال است، آوازه انتقال آن به بشاگرد به گوش 
مى رسد، هنوز محقق نشده و مردم چندين روستا و دو شهر بشاگرد در انتظار آن هستند 

و هنوز مشخص نيست كه اين پروژه چه زمانى به پايان مى رسد؟
با اينكه سد «جگين» در سرزمين بشاگرد واقع  شده است، اما مردم بشاگرد از اين منبع 

محروم هستند.

 مردم عذاب مى كشند
امام جمعه بشــاگرد با اشاره به اين موضوع كه مردم از كمبود آب رنج مى برند و آسيب  
ديده اند، بيان مى كند: مسئوالن بايد با همكارى هم و تعامل بيشتر، مشكالت اين منطقه 

را برطرف كنند.
حجت االسالم على بهروزه مى افزايد: در مركز شهرستان، بخش ها و روستاها مشكالتى 
وجود دارد كه با چشــم نظاره گر آن هستيم و بعد از گذشت 38 سال از استقرار نظام 
جمهورى اسالمى و خدمت رسانى نبايد اين مشكالت و مسائل باشد و مردم از حقوق 
ابتدايى خود بى بهره هستند. وى خطاب به مسئوالن آب و فاضالب شهرى و روستايى 
مى گويد: مســئوالن آب و فاضالب شهرى و روستايى و نهادهايى كه مرتبط هستند، 

بدانند، واقعاً مردم از كمبود آب رنج مى برند و آسيب مى بينند.
وى بابيان اينكه مشكالت منطقه را بايد با روحيه و كار جهادى حل كرد، افزود: مسئوالن 
كشورى، استانى و مسئوالن شهرستانى كه در اين منطقه مشغول به خدمت هستند، 

بدانند كه اين منطقه نياز به توجه ويژه، روحيه و كار جهادى دارد.

 بشاگرد فاقد منابع آبى 
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى هرمزگان بابيان اينكه اين شهرستان به علت 
شرايط خاص جغرافيايى و اقليمى فاقد منابع تأمين آبى مناسب زيرزمينى است، اظهار 
مى كند: متأسفانه اين شهرستان همواره از كمبود شديد آب شيرين و شرب رنج مى برد.

عبدالحميد حمزه پور بابيان اينكه شهرســتان بشاگرد با دارا بودن بيش از 162 روستا 

جمعيتى افزون  بر 32 هزار و 190 نفر را در خود جاى داده اســت، ادامه مى دهد: بيش 
از 92 درصد جمعيت شهرستان بشاگرد روستانشين بوده و با مشكل كمبود آب روبه 

رو هستند.
وى اذعان مى كند: كمبود آب در اين منطقه تا جايى است كه با كوچك ترين خشكسالى 
تمامى منابع آبى محدود و ناپايدار ســطحى (چشــمه ها و رودخانه ها) كامالً خشك و 

غيرقابل استفاده مى شوند.

 آبرسانى از سد سهران 
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى هرمزگان در خصوص حل مشكل تأمين آب 
روستاييان از اجراى فاز دوم آبرسانى از سد سهران به روستاهاى شهرستان بشاگرد خبر 
مى دهد و مى گويد: اين شــركت پس از بررسى هاى الزم در راستاى تأمين آب پايدار 
به منظور آبرسانى به روستاهاى سد سهران كه در شمال شرقى ترين نقطه اين شهرستان 
واقع شــده و بيش از 3400 ميليون مترمكعب گنجايش و ظرفيت آن است از ظرفيت 

اين سد استفاده مى كند.
حمزه پور يادآور مى شــود: در راســتاى تأمين آب شــرب 53 روستاى اين منطقه با 

جمعيتى معادل 15 هزار و 128 نفر مطالعات و برنامه ريزى هاى الزم انجام  شده است.
وى در خصــوص ميزان اعتبار اين پروژه گفت: براى تكميــل اين پروژه و بهره مندى 
روستاهاى موردنظر به اعتبارى بيش از 500 ميليارد ريال نياز است كه خوشبختانه با 
پيگيرى هاى اين شركت در سال جارى تاكنون بيش از 200 ميليارد ريال مورد تصويب 

قرارگرفته است و در اين راستا بزودى عمليات اجرايى آن آغاز مى شود.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روســتايى هرمزگان اضافه مى كند: عمليات اجرايى 
اين پروژه پس از انتخاب پيمانكار آغاز مى شــود كه در صورت تخصيص اعتبارات الزم 
پيش بينى مى شــود تا پايان سال مالى جارى در اين فاز بيش از 10 روستا از آب شرب 

پايدار برخوردار شوند.

92 درصد روستائيان فاقد آب آشاميدنى هستند 

بشاگرد غرق در تشنگى

مهاجرت هاى اتباع 
بيگانه از كشورهاى 

افغانستان و 
پاكستان موجب 

شده تا رد پاى سل 
از مرزهاى شرقى تا 
گلستان كشيده شود
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اراك مرمت بازار اراك در ســراى كاشــانى، 
سراى مســگرها، سراى حاجباشــى و راسته 
اصلى كه بنا بر گفته مديركل ميراث فرهنگى 
در سه نوبت كارى در حال انجام است، با ريزش 
بخشى از سقف اين بازار در حين بازسازى به زير 
سؤال رفت.بازسازى و مرمت بازار تاريخى اراك 
هرچند اقدام بسيار ميمون و مباركى است، اما 
با حرف وحديث هاى فراوانى نيز همراه است كه 
از گفته هاى متوليان امر مى توان به مشكالت آن 

پى برد.

  سقفى كه آگاهانه فروريخت 
مديركل ميراث فرهنگى استان مركزى ريزش 
ســقف بازار اراك را آگاهانه عنــوان مى كند و 
مى گويد: ريزش آوار در پروژه مرمتى «سراى نو» 
بازار اراك به صورت كنترل شده و مهارشده بود و 
اسكلت موجود در اين محل، خود حاكى از اين 
امر است، اما در اين ميان پيمانكار مى بايست نوار 
ايمنى و امنيتى را حول محوطه نصب مى كرد تا 
ترددى از اين ناحيه صورت نگيرد، اما با غفلت 
در اين خصوص، براى كسبه و شهروندان ايجاد 

مزاحمت شد.
ســيد محمد حسينى بابيان اينكه در خصوص 
اين كم كارى، تذكر كتبى به پيمانكار داده شد و 
در صورت رعايت نكردن نكات ايمنى در مراحل 
بعدى كار، پيمانكار از اين پروژه خلع يد خواهد 
شــد و تمام خســارات وارده را نيز بايد جبران 
كند، اضافه مى كند: در بازديدهاى كارشناسان 
اداره كل مقرر شــد، طاق ورودى ســراى نو به 
علت خطرســاز و غيرمقاوم بــودن، تخريب و 
مجدداً بازسازى شــود كه در اين راستا ستون 
گذارى و مراحل ابتدايى تخريب انجام شــد و 
طبق پيش بينى كارشناسان، در حين انجام اين 
پروژه، طاق ريزش كرد و باعث خبررسانى هاى 
يكسويه مبنى بر تخريب يكى از طاق هاى بازار 
شد درصورتى كه اين گونه نبوده و مراحل تخريب 
اين طاق به صورت آگاهانه و كنترل شده در حال 

انجام بود كه به يكباره طاق فرسوده فروريخت.

  تخريب به دليل سوء مديريت 
با اينكه مديركل ميــراث فرهنگى فروريختن 
سقف را آگاهانه مى داند، اما رئيس گروه برنامه  
و بودجه، حقوقى و امالك شــوراى اســالمى 
كالنشهر اراك نظر ديگرى داشته و اين موضوع 

را ناشى از سوء مديريت مى خواند.

عليرضا مرادى معتقد اســت، ريزش سنگ ها، 
جنس نامرغــوب ناودان ها و نبــوِد نظارت بر 
اصالحات و تعميرات صورت گرفته طى دو سال 
اخير در بازار تاريخى اراك كه با صرف هزينه ها 

همراه بوده است، نشان از سوء مديريت دارد.
وى بابيان اينكه بازار تاريخى اراك در وضعيت 
بحرانى قرار دارد، ادامه مى دهد: متأسفانه هيچ 
فردى كه بتواند، وضعيت بازار اراك را سروسامان 
دهد، نداريــم. بنابراين همه حوزه ها به نوعى به 
دنبال فرار از مســئوليت پذيرى هستند و سعى 
دارند، كار خود را بزرگ جلوه دهند و ديگران را 

به كم كارى متهم كنند.
وى تأكيد مى كنــد: اداره كل ميراث فرهنگى 
به عنوان يكى از متوليــان اصلى بايد محوريت 
رسيدگى به وضعيت بازار تاريخى را بپذيرد و با 

تعيين متولى، امور بازار را پيگيرى كند.
وى مى گويــد: اداره اوقاف نيز بايد مســئوالنه 
پاسخگوى سهم خود در آبادانى و نگهدارى بازار 
باشد و با بهانه هاى غيرقابل قبول كار را رها نكند.

 اوقاف همكارى نمى كند 
بخش اعظمى از مالكيت و مديريت بازار اراك را 
بايد در اداره اوقاف جست وجو كرد، اما متأسفانه 

خود همواره يكــى از عوامل اختالف و اعتراض 
ساير سازمان ها به دليل بى توجهى به امور اين 

بازار بوده است.
مديركل ميــراث فرهنگى اســتان مركزى در 
ايــن زمينه مى گويد: 70 درصــد بازار تاريخى 
اراك وقف و زير نظر اداره كل اوقاف است، ولى 
دريغ از همكارى! عالوه بر آن شهردارى موظف 
اســت در بافت هاى تاريخى بويژه بازار و سراها 
اعتبار تخصيص دهد و در مرمت مشاركت كند، 
ولى متأسفانه شهردارى اراك در اين خصوص 
كمرنگ و به صورت مقطعى وارد شــده است و 
متأسفانه حتى خود اهالى بازار هم تاكنون هيچ 

مشاركتى نداشته اند.
وى تأكيد مى كند: حداقل انتظار اين است كه 
معاونت عمرانى اســتاندارى اين دســتگاه ها را 
موظف به انجام تكاليف خود كند. جلساتى هم 
كه با حضور دستگاه هاى مختلف براى مشاركت، 
برگزار شد به دليل اختالف نظرها و شانه خالى 
كردن برخى از دستگاه ها از وظايف ذاتى خود به 

نتيجه اى نرسيد.

 بازار دلسوز مى خواهد
مديركل ميراث فرهنگى استان مركزى تصريح 

كرد: متأســفانه با آنكه طبق طــرح جامع بازار 
اراك، ســه دســتگاه موظف به انجام وظايف 
مشخص  شده اند، تنها اداره كل ميراث فرهنگى 
اســت كه در حال انجام وظيفه خود اســت و 
متأسفانه جاى خالى شهردارى اراك و اداره كل 

اوقاف احساس مى شود.
وى ادامه مى دهد: تمام دســتگاه هاى دولتى و 
غيردولتى بايد در اين زمينه احســاس تكليف 
دلسوزانه اى داشته باشند، اما متأسفانه تا امروز 
اين گونه نبوده است كه با اين تفاسير اگر روزى 
مشكلى و يا مسئله اى ناخوشايند براى بازار پيش 
آيد، تمام دستگاه هايى كه مسئول بوده اند، بايد 

پاسخگو باشند.
وى يــادآور مى شــود: اداره كل اوقاف اســتان 
به عنوان مالك بخش عمده اى از بازار، شهردارى 
اراك به عنوان مديريت شهرى و كسبه به عنوان 
بهره بــرداران از اين مجموعه و اداره كل ميراث 
فرهنگى استان، چهار ضلع مرمت، نگهدارى و 
احيا بازار هستند، اما شواهد حاكى از آن است 
كه تنها ضلعى كه در حال انجام وظيفه اســت، 
اداره كل ميراث فرهنگى اســت و جالب آنكه با 
تمام اين تفاسير بيشــترين حجم انتقاد و گاه 

حتى تخريب نيز متوجه همين ضلع مى شود.
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 50 بناى تاريخى استان مركزى

 به مرمت اضطرارى نياز دارد

اراك - ايرنا: سرپرســت معاونت ميراث فرهنگى اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان مركزى 
گفت: 50 بناى تاريخى اين استان براى جلوگيرى از هرگونه 

آسيب احتمالى به عمليات مرمت اضطرارى نياز دارد.
محســن كريمى افزود: منزل حاج آقا محســن، مدرســه 
سپهدارى، خانه اميرنژاد، مدرسه شيخ محمد ابراهيم، امامزاده 
مشــهدالكوبه، مسجد سرخ ســاوه، امامزاده انجدان، مسجد 
شبستان سنجان و امامزاده عبداهللا شمارى از اين آثار تاريخى 

هستند كه به مرمت و بازسازى نياز دارند.
وى اظهار كرد: قدمت تاريخى اين ابنيه مربوط به دوره صفويه 

تا قاجار از 400 سال تا دوران معاصر را شامل مى شود.
سرپرست معاونت ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى اســتان مركزى گفت: امسال 
ســازمان برنامه و بودجه 10 ميليارد ريال اعتبار براى مرمت 
بناهاى تاريخى استان مركزى مصوب كرده كه تاكنون بيش 

از 50 درصد آن تخصيص يافته است.

 چهارمحال وبختيارى 
ميزبان 50 هزار پرنده مهاجر

شهركرد- رئيس حفاظت محيط زيست بروجن از فرود بيش 
از 50 هزار پرنده مهاجر آبزى و كنارآبزى از كشورهاى شمالى 
و سيبرى در تاالب هاى بين المللى گندمان و چغاخور در اين 
شهرســتان خبر داد.مرتضى منصورى اظهار كرد: تاثير پديده 
خشكسالى در استان هاى همجوار و سرد شدن زيستگاه هاى 
كشــورهاى شــمالى، موجب شــده اين پرندگان مهاجر در 
اواســط پاييز به اين تاالب ها مهاجرت كنند.وى اين پرندگان 
را از خانواده اردك ها، غاز خاكســترى، ُدرنا، حواصيل، اگرت، 
اكراس، خروس كولى و چنگرها دانست و گفت: اين پرندگان 
تا فصل سرما و يخبندان در تاالب هاى بين المللى گندمان و 
چغاخور حضور دارنــد.وى توضيح داد: هم اكنون بيش از 60 
هزار پرنده آبزى و كنار آبزى از خانواده مرغابى سانان، اردك، 
لك لك، اگرت و خروس كولى در تاالب هاى گندمان و چغاخور 
چهارمحال و بختيارى زيست مى كنند كه با نخستين بارش اين 

شمار پرنده مهاجر تا 150 هزار قطعه افزايش خواهد يافت.

به دليل نبود تعامل بين دستگاه هاى اجرايى

 لرستان پيشتازبازار تاريخى اراك نيازمند سايه بانى از جنس مديريت است
در طرح «سه شنبه هاى بدون خودرو»

خرم آباد: «ســه شــنبه بدون خودرو» كمپينى اســت با 
هدف اســتفاده كمتــر از خودروهاى تك سرنشــين تا از 
اين طريق شــهروندان، دســت كم در روز سه شنبه به جاى 
استفاده از خودروى شــخصى، گزينه هاى مفيدترى مانند 
دوچرخه ســوارى، پياده روى، استفاده از وسايل حمل ونقل 
عمومــى و حداقل اســتفاده از خودروى اشــتراكى را براى 

كارهاى روزمره جايگزين كنند.
ستاد اجرايى اين پويش با هدف توسعه فرهنگ زندگى شهر 
دوستدار سالمت و محيط زيست، در دفتر محيط زيست و 
توسعه پايدار وزارت ورزش و جوانان جمهورى اسالمى ايران 
تأسيس شد تا با نظارت و هماهنگى 31 دفتر محيط زيست 
و توسعه پايدار ادارات كل ورزش و جوانان استان هاى كشور 
(به عنوان دبيران اســتانى اين ستاد) اين هدف را در سراسر 
كشور دنبال كند. بهمن ماه 1394 تشكيل ستاد اجرايى اين 
پويش به همراه تدوين آيين نامه ، دستورعمل هاى اجرايى و 
تفاهمنامه هاى مربوط در دفتر محيط زيست و توسعه پايدار 
وزارت ورزش و جوانان، با همكارى كميته دوچرخه ســوارى 
همگانى كشور و دفتر مشــاركت مردمى سازمان حفاظت 

محيط زيست كشور پيگيرى شد.
در اين راستا در لرستان نيز اقداماتى مانند دوچرخه سوارى در 
روزهاى سه شنبه توسط هيئت دوچرخه سوارى شهرستان 
خرم آباد با همكارى اداره كل حفاظت محيط زيست لرستان 
انجام شد.همچنين در شوراى سالمت استاندارى لرستان به 
رياست استاندار اجراى طرح سه شنبه بدون خودرو مصوب 
شــده كه در روزهاى ســه شــنبه امكان پارك خودروهاى 
كاركنان دستگاه هاى اجرايى اســتان در پاركينگ ها وجود 
ندارد.مديركل حفاظت محيط زيســت لرستان در اين باره 
گفت:پس از ابالغ طرح ســه شــنبه بدون خودرو در استان 
تمامى پاركينگ هاى ادارات دولتى در اين روز از هفته تعطيل 
مى شوند.مهرداد فتحى بيرانوند افزود: براى اجراى اين طرح 
بايد سياست هاى تشويقى يا تنبيهى در دستگاه هاى اجرايى 
استان در نظر گرفت تا شــاهد كاهش آالينده هاى ناشى از 

تردد خودروها در سطح شهر باشيم.
وى با تأكيد بر ضرورت اجــراى اين طرح بيان كرد:ابالغيه 
اجراى اين طرح براى تمام دســتگاه هاى ادارى ارسال شده 

است.
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تاكنون 40 روستاى 
هدف گردشگرى 

شناسايى شده است 
كه هركدام بنا 

بر فراخور حال 
خود با مشكالتى 

ازجمله كمبود آب 
آشاميدنى و يا راه 

ارتباطى مناسب 
روبه رو هستند

بــرش

گزارش

سمنان توجه به صنعت گردشگرى و همچنين 
بومگردى  اقامتگاه هــاى  ايجاد  روســتاگردى و 
مدتى اســت كه به تيتر بســيارى از رسانه ها و 
البته اهداف مديران تبديل  شــده است و اين در 
حالى اســت كه هنوز بسيارى از زيرساخت هاى 
الزم ازجمله راه ارتباطى مناســب براى رسيدن 

گردشگران به راه هاى روستايى فراهم نيست.
در استان سمنان نيز تاكنون 40 روستاى هدف 
گردشگرى شناسايى شده است كه هركدام بنا بر 
فراخور حال خود با مشكالتى ازجمله كمبود آب 
آشاميدنى و يا راه ارتباطى مناسب روبرو هستند.

نزديكى به پايتخت، واقع شــدن در مسير زائران 
مشــهد مقدس، آثار تاريخى و طبيعى، شرايط 
آب وهوايى خاص ناشــى از قرار گرفتن مناطق 
شــمالى در دامنه هاى جنوبى البرز و ساير نقاط 
در حاشــيه هاى شــمالى كوير مركزى ايران و 
مواردى ازاين دســت ازجملــه جاذبه هاى بالقوه 
اســتان ســمنان براى جذب گردشگر داخلى و 

خارجى است.

  نبود راه دسترسى مانع ورود گردشگران
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراى اسالمى 
در هميــن زمينــه بيــان مى كند: بســيارى از 
مناطق روســتايى سمنان با مشكل نبود راه هاى 
دسترســى باكيفيت روبه روست كه اين امر در 
حضور نيافتن گردشــگران در اين مناطق خوش 
آب وهوا و افزايش آمار بيكارى تأثير شايانى دارد.

ابوالفضل حسن بيگى زيرساخت توسعه و افزايش 
اشتغال در مناطق روستايى استان سمنان را به 
دليل نبود راه هاى دسترســى باكيفيت نامطلوب 
توصيــف مى كند و ادامه مى دهد: عالوه بر اينكه 
راه براى جذب گردشــگر نداريم، حتى بيش از 
20 درصد مناطق روســتايى اســتان سمنان با 

مشكل كمبود آب روبه روست.
وى توضيــح مى دهــد: در اســتان ســمنان به 
دليل برخوردارى از طبيعتــى چهارفصل، تمام 
روستاها از ظرفيت گردشگرى برخوردار هستند 
كــه بايد با ســاخت اقامتگاه هــاى بومگردى و 
توجــه بــه زيرســاخت هاى گردشــگرى براى 
افزايــش اشــتغال در اين مناطق تــالش كرد.

نماينــده مــردم دامغــان در مجلس شــوراى 
اســالمى يادآور مى شــود: راه دسترسى بيش از 
20 روستاى ســمنان مطلوب نيســت و دولت 
دوازدهم با تخصيص اعتبار بايد براى بازســازى 

اين جاده هاى روستايى اقدام كند.

 30 درصد راه ها نيازمند بازسازى است
مديــركل راه و ترابرى اســتان ســمنان بابيان 

ارتباطى  راه هاى  نوسازى  اينكه 
اجراى  براى  ســمنان  اســتان 
دقيق منويــات رهبر انقالب در 
بحث اقتصاد مقاومتى و افزايش 
اشــتغال و رونق كسب وكار در 
اين مناطق اجتناب ناپذير است، 
اظهار مى كنــد: اكنون بيش از 
30 درصــد از راه هاى ارتباطى 
بازسازى است  نيازمند  اســتان 
و مهم ترين دغدغه اداره كل راه 
و ترابرى ســمنان براى آسفالت 
تأمين  اين راه هاى دسترســى، 

اعتبار است.
صفوى  نژاد  عبدالمجيد  ســيد 
بازســازى  مى دهــد:  ادامــه 
جاده هــاى روســتايى اســتان 
به منظــور رونق گردشــگرى و 
افزايــش اشــتغال و همچنين 

اجراى طرح هاى توسعه اقتصادى در اين مناطق 
در اولويت است.

وى با اشاره به اين موضوع كه بيش از 20روستاى 
ســمنان براساس برنامه ششم توســعه به عنوان 
مناطق ويژه گردشــگرى انتخاب شدند كه بايد 
زيرســاخت الزم براى حضور گردشگران در اين 
مناطق مهيا كرد، ادامه مى دهد: براى نوسازى اين 
راه هاى ارتباطى و نصــب چراغ هاى برق بيش از 

40 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.
نــژاد صفوى تصريح مى كنــد: در دولت يازدهم 
جاده هاى 30 روســتاى اين اســتان آسفالت و 

نوسازى شــد و تا پايان دولت 
دوازدهم آســفالت بيش از 50 
كار  در دستور  ديگر  روســتاى 

قرار دارد.
بــراى  يــادآور مى شــود:  وى 
نوســازى تمامــى محورهــاى 
ارتباطــى ســمنان بيش از 20 
اعتبار  ريــال  ميليــارد  هــزار 
مــورد نياز اســت كــه در يك 
اين  ســاله  بلندمدت 20  دوره 
برنامه هاى زيرســاختى در اين 

استان انجام مى شود.

 روستاهاى گردشگرى
اســتان ســمنان 40 روســتا 
هــدف گردشــگرى و بيش از 
رشــته  در 52  هنرمند   4000

صنايع دستى دارد.
در اين ميان روســتاى هدف گردشگرى چاشم 
در فاصله 24 كيلومترى شــمال شهر شهميرزاد 
و 49 كيلومترى شمال شــهر سمنان در دامنه 
كوه نيزوا، در كنار كوهســتان با چشم اندازهاى 
طبيعى واقع شده است كه همه ساله شمار زيادى 

از گردشگران را به خود جلب مى كند.
همچنين روســتاى هدف گردشگرى ابر نيز در 
50 كيلومترى شــمال شرق شاهرود و در مسير 
جاده شاهرود به آزادشهر اســتان گلستان قرار 
دارد كه اين روستاى پلكانى، جاذبه هاى فراوانى 

ازجمله جنگل ابر و مراتع ييالقى دارد.

40 روستاى سمنان هدف گردشگرى است

گردشگرى روستايى در پيچ وخم راه هاى ارتباطى 
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كسبه مشهدى در گفت و گو با قدس: 

مراقبيم زائران خاطره بدى به سوغات نبرند

فاطمه معتمدى   با نزديك شدن به روزهاى 
پايانى صفر، حرم مطهر و نورانى حضرت على 
بن موســى الرضا(ع) باز هم نقطه ثقل حضور 
زائران و مشتاقان اهل بيت(ع) مى شود.  جمع 
كثيرى از عاشقان اهل بيت(ع) چه با پاى پياده 
و چه از طريق وســايل حمل و نقل زمينى و 
هوايى تالش مى كنند در ســالروز شــهادت 
امام رضا(ع)، امام حســن مجتبى(ع) و رحلت 
حضرت محمد(ص) خود را به مشهد برسانند.

ميزبانى ميهمانــان ثامن الحجــج(ع) مدال 
افتخارى بر سينه مردمان ساكن شهر بهشت 
است و فرصتى بس عظيم براى خدمت رسانى 
به زوار آقا على بن موسى الرضا(ع) و خشنودى 

امام مهربانى ها محسوب مى شود.
كسبه بخصوص افرادى كه در مجاورت بارگاه 
منور رضوى فعاليت اقتصادى دارند و از بركت 
وجود زائر امام رضا(ع) امــرار معاش و ارتزاق 
مى كننــد، وظيفه اى بس ســنگين بر دوش 
دارنــد تا مبادا زائر امام رضا(ع) خاطره بدى از 
رفتار آنان را به عنوان سوغات با خود به شهر و 
ديارش ببرد و خداى ناكرده وسيله قطع ارتباط 

زائران در سفرهاى آتى به مشهد باشند.

 بيشترين ارتباط زوار با كسبه
يكــى از كســبه اطراف حرم بــه خبرنگار ما 
مى گويد: مغازه دارانى كه در اطراف حرم فعال 
هستند در واقع بيشترين ارتباط را با زائر امام 
رضــا(ع) دارند. بنابراين بايد با رفتار و برخورد 
خوب، شأن زائر را حفظ كنند و بدانند كه امام 

رضا(ع) نظاره گر عملكرد آنان خواهد بود.
وى مى افزايد: وظيفه ديگر مغازه داران اين است 
كه اجناس مورد نياز زوار را كه به عنوان سوغات 
به شهرشــان مى برند با قيمت مناسب عرضه 
كنند و به فروش برسانند و گران فروشى نكنند.

وى يادآور مى شــود: ارتزاق ما از بركت وجود 

امام رضا(ع) اســت و اكنون وظيفه ما اســت 
كــه دل زوار امام رضا(ع) را با اخالق و برخورد 
خوب به دســت آورده و باعث شادى دل امام 

هشتم(ع) شويم.

  نگاه اقتصادى به زائر
يك كاسب ديگر كه به گفته خودش 40 سال 
است در مجاورت حرم امام رضا(ع) فعال است، 
مى گويد: كســبه وظيفه دارند، رسم ميهمان 
نوازى را خوب بجا آورند و گران فروشى نكنند.

رضايى بــا بيــان اينكه در 
آموزه هاى اسالمى حرمت و 
براى مهمان  جايگاه خاصى 
تعيين شــده اســت، اضافه 
مى كند: متأسفانه ديد برخى 
كسبه به زائر، نگاه اقتصادى 
است در حالى كه مى توان با 
در نظر گرفتن تخفيف، دل 
زوار امام رضا(ع) را به دست 

آورد.
وى ادامه مى دهد: اگر كاسبى 
هم به دليل باال بودن اجاره 
حرم  محــدوده  در  مغازه ها 
نمى توانــد به لحــاظ مالى 

تخفيف دهد، حداقل كارى كه مى تواند انجام 
دهد، اين است كه خوش اخالق باشد و رفتار 
خوبى با زائر داشــته باشد؛ حتى با دادن يك 

ليوان آب و يا صندلى براى نشستن زائر.

 مسئوليت سنگين مسئوالن شهر
درســا پور كاسب ديگرى است كه كسب نان 
حالل دغدغه اوســت و كارش فــروش انواع 

انگشتر، تسبيح و عطر به زوار است.
او درباره وظيفه كسبه براى ميهمان نوازى از 
زائران امام هشتم مى گويد: معتقدم، مهم ترين 

مسئوليت در خدمت رسانى به زائران متوجه 
مسئوالن و مديريت شهر مشهد است كه اين 
خدمات در منطقه حرم مطهر بسيار ضعيف و 
كم است از جمله اينكه آب سرد كن و صندلى 
براى نشستن زوار يا وجود ندارد و يا بسيار كم 
است. ضمن اينكه همان تعداد اندك آب سرد 

كن نيز توسط خيرين ساخته شده است.
وى ادامــه مى دهد: هر چند كســبه وظيفه 
دارند با برخورد خوب و پرهيز از گران فروشى 
و يا ارائه تخفيف، شــأن و جايــگاه زائر امام 
رضا(ع) را حفــظ كنند، اما 
اين نهايت كارى اســت كه 
آن ها مى توانند، انجام دهند 
در حالى كــه مهم ترين كار 
و خدمــات رســانى را بايد 

مسئوالن انجام دهند.

 مشكل تردد 
ديگرى  فروشــنده  كاظمى 
است كه در محدوده چهارراه 
شهدا در صنف فروش اسباب 
بازى فعال است.او مى گويد: 
با مهمان  كسبه در برخورد 
هميشــه  بايد  رضا(ع)  امام 
لبخند بر لب داشته باشند و عبوس نباشند و 
انصاف را در قيمــت فروش اجناس مورد نياز 
زائران رعايت كنند چراكه فشار اقتصادى، مردم 

را اذيت مى كند.

 گران فروشى و از بين رفتن بركت
كاسب ديگر كه در زمينه فروش اقالمى مانند 
انگشــتر و تسبيح فعال اســت، درباره اينكه 
برخورد برخى مغازه دارها ســبب شده است، 
زوار گمان كنند، كســبه مشــهدى به زائران 
نگاه اقتصادى و درآمدى دارند، مى گويد: اين 

نوع برخوردها هرچند اندك ولى وجود دارد و 
شــمارى از مغازه دارها فقط به فكر پر كردن 
جيب خود هســتند و به خاطر همين گران 
فروشى هاست كه گاه حس مى كنيم، بركت در 

اين شهر كم شده است.

 حضور پررنگ غير مشهدى ها بين كسبه
وى با بيان اينكه بايد در بعد احترام به زائر امام 
رضا(ع) فرهنگ سازى شود،مى افزايد: در حال 
حاضر اين احترام آن گونه كه بايد در شــأن و 
جايگاه زائر امام هشتم(ع) نيست و با نقطه ايده 

آل فاصله بسيارى دارد.
وى اضافــه مى كند: البته نكته ديگرى كه بايد 
مــورد توجه قرار گيرد، اين اســت كه ديگر از 
كسبه قديمى مشــهد در اطراف حرم خبرى 
نيست و بيشتر مغازه ها در اجاره افراد غير بومى 
از استان ها و حتى خارج از كشور قرار دارد كه 
هر رفتارى از آنان سر بزند، به حساب مشهدى ها 
گذاشته مى شود در حالى كه غيربومى هستند.

پدر اين فروشــنده جوان نيــز وارد گفت و گو 
مى شــود و مى گويد: در اين مغازه در روزهاى 
مختلف سال با شربت، آب سرد، آبميوه و حتى 
چاى زعفرانى همــراه با نبات از زائران پذيرايى 
مى كنيــم و براى زوار با ســليقه هاى مختلف، 
استكان هاى ويژه همراه با شكر در نظر گرفته ايم 
و حتى اگر خريد نكنند، اين خدمات را به عشق 
امام رضا(ع) انجام مى دهيم كه البته بركت اين 
كار را هم بخوبى ديده ايم و حتى در حد امكان، 
ميزبان مهمان امام رضا(ع) در خانه خود شده ايم.

وى با تأكيد بر اينكه هر فرد مشــهدى اعم از 
كاســب و غيره مى تواند، بسته به توان و بنيه 
خود به زائر امام رضا(ع) خدمت كند، تصريح 
مى كند: عمرى است كه در سايه لطف بيكران 
امام رضا(ع) زندگى كرده ايم و بر خوان گسترده 

و سفره پر سخاوت او نشسته ايم.

 ارتزاق ما از بركت 
وجود امام رضا(ع) 

است و اكنون وظيفه ما 
است كه دل زوار امام 
رضا(ع) را با اخالق و 

برخورد خوب به دست 
آورده و باعث شادى 

دل امام هشتم(ع) 
شويم
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آب و �وا
  پيش بينى باد، باران و برف براى 

خراسان رضوى
قدس: بررسى نقشــه هاى پيش يابى و خروجى مدل هاى 
هواشناســى نشــان دهنده جوى ناپايدار بوده و اثر سامانه 
بارشى بر جو استان عالوه بر افزايش شدت باد (پاره اى نقاط 
وزش باد شديد لحظه اى)، سبب بارش باران (در محورهاى 
كوهستانى با احتمال بارش برف) و مه آلودگى نيز مى شود.

شايان ذكر است از امروز با توجه به ميزان بارش آبگرفتگى 
معابر، در مناطق شمال و شمال غرب جارى شدن رواناب و 
اختالل در رفت و آمد جاده اى محور مواصالتى به خراسان 
شــمالى پيش بينى مى شــود. از لحاظ دمايى روند كاهش 
دماى هوا از امروز آغاز مى شود و تداوم آن تا روزهاى پايانى 
هفته اســت. بر اين اســاس براى امروز مشهد نيز آسمانى 
قســمتى ابرى تا ابرى بعضى ساعات وزش باد نسبتاً شديد 

همراه با بارش و مه آلود پيش بينى شده است.

یاددا�ت
  همه مشهدى ها خادم الرضا هستند

جواد كريمى قدوسى 
 نماينده مردم مشهد در 
مجلس شوراى اسالمى

دهه آخر صفر شلوغ ترين و پر 
ازدحام تريــن زمان حضور زائر 
در مشــهد الرضا در هر سال 

است كه تمام هيئت هاى مذهبى و خانواده ها از سراسر كشور 
و حتى خارج از مرز ها براى عزادارى و عرض ارادت به مشهد 
مقدس مشرف مى شوند. از اين رو در اين روزها مشهد داراى 

شرايط ويژه اى است كه كمتر در طول سال تكرار مى شود.
در نــگاه اول مهم ترين وظيفه درباره توجه به اين زائران به 
عهده بخش هاى دولتى اســتان است. اســتاندار و فرماندار 
شهرستان مشــهد بايد امكانات خود را براى خدمت هرچه 
بيشــتر و بهتر به زائران بسيج كنند و شوراى تأمين استان 
بايد كامًال وضعيت عملياتى داشــته باشد و امنيت زائران را 
چه در زمان عزيمت و در مســير هاى منتهى به مشــهد و 
چه در زمان اقامت و موســم عزادارى فراهم كند و با تمام 
هوشيارى ازهيئت هاى مذهبى و زائران كه از داخل و خارج 
كشور در دهه آخر صفر به صورت مختلف و حتى پياده به 

مشهد مقدس سفر مى كنند مراقبت كند.
در حوزه اســكان زائران نيز اتحاديه زائرسراها و هتل داران 
توجه داشته باشــند كه با رعايت مسائل فرهنگى با زائران 
رفتار مناســب و در خور شــأن زائران داشته باشند و مبادا 
هزينــه زمان هايى را كه هتل ها و زائرســراهاى آن ها خالى 
است در اين چند روز از زائران جبران كنند كه قطعاً چنين 
رويه اى باعث آزرده خاطر شــدن زائران عزيز خواهد شد و 
بدون ترديد چنين درآمــدى آن هم از زائر امام مهربانى ها 
داراى بركت نيز نخواهد بود و رعايت اين رويه خصوصاً براى 

كسبه و مغازه هاى اطراف حرم مطهر نيز صدق مى كند.
در اين زمان نقش مردم در ميزبانى از زائران از همه مهم تر و 
پررنگ تر است اگرچه همه مشهدى ها خادم الرضا هستند و 
همواره از بركت همجوارى با اين امام به طور صحيح استفاده 
كرده و از زائران اين امام به طور پسنديده پذيرايى مى كنند. 
از اين رو مردم در اســتفاده از امكانــات طى اين چند روز 
آخر صفر، اولويت را به زائران بدهند و همچون گذشــته، از 

راهنمايى هاى دلسوزانه خود به زائران دريغ نورزند.
زائران نيز همان طور كه رنج ســفر را براى آمدن به مشهد 
بــراى خود پذيرفته اند، بايد تمام توجه خودشــان را صرف 
بــارگاه امام رضا(ع) و عزاداراى دهــه آخر صفر در اين ايام 
كنند و با مسئوالن شهرستان و استان همكارى كنند و به 
توصيه هاى آن ها در حوزه هاى مختلف توجه داشته باشند و 

آن ها را رعايت كنند.
محــدوده حرم مطهر رضوى در اين چند روز، متمركز ترين 
مكان حضور زائران است. از اين رو همه بايد در حفظ نظم 
و رعايت حق تقدم مراعات يكديگر را كنند و با مســئوالن 

انتظامى نهايت همكارى را داشته باشند.
پايــان ماه صفر با همت جمعــى و با همكارى و هماهنگى 
مردم مشهد، مسئوالن و زائران بايد مهر تأييدى بر كارنامه 
مذهبى و خدمتى ملت ايران در خصوص ترويج و اشــاعه 
فرهنگ اهل بيت (ع) و همچنين پاسخى محكم به دشمنان 

اسالم در سرتاسر جهان باشد.

 شــهردارى منطقه 3 بداند، در بلوار مجلســى غربى بين 
23 و21 خودروهايى كــه ازخيابان هاى اطراف مى خواهند، 
وارد بلوار شــوند به علت بسته بودن از پياده رو بين 23 و21 
وارد بلوار مى شــوند و اين عمــل امنيت عبور بچه ها و حتى 
بزرگ ترها را در پياده رو به خطر مى اندازد و همچنين تمام 
موزائيك ها و آسفالت پياده رو خراب و به يك جاده روستايى 

بدون آسفالت تبديل شده. 2677...915 
  پياده رو حاشيه بزرگراه شهيد كالنترى به پاركينگ خودرو 
تبديل شــده و امكان تردد براى عابران پياده، بويژه نابينايان 
ومعلوالن وجود ندارد! چرا مأمــوران راهنمايى و رانندگى و 
شــهردارى برخورد نمى كنند؟ مگر قرار نشد، جريمه شوند؟ 

لطفاً پيگيرى بفرماييد! 4578...915 
 مسئوالن جنگلبانى نيشابور؛ لطفاً به داد مردم دررود برسيد 
يك عده ســودجو به جان منابع طبيعى رودخانه «خان سفيد» 

افتاده اند و كوه ها را خراب و ويالسازى مى كنند. 3402...915 
 پيامك مرا به گوش مسئوالن ثبت احوال مركزى برسانيد. 
شناسنامه من از زمانى كه شناسنامه ها را عوض مى كردند، گم 
شده بود، حاال براى تشخيص هويت من كه ايرانى هستم يا 

خارجى، اذيتم مى كنند! 3967...933 
 شــنبه20آبان  شركت  سامان  ســير اعتصاب  كرد و باعث  
اختالل  در خطوط  اصلى مشهد  شد! چرا هر مسير در دست 
 يك  شركت  است؟ پيشنهاد مى شود، خط62 را از اين  شركت  
گرفتــه و در خط 12 ادغام  كنيد. بدين صورت  كه  از پارك  و 

امامت  و بلوار معلم  ادامه  مسير دهد. 6158...936 

  پاسخ بنياد مسكن به گزارش «مسكن 
زلزله زدگان روى گسل بدقولى»

قدس: روابط عمومى بنياد مسكن خراسان رضوى در پاسخ به 
چاپ مطلبى با عنوان «مسكن زلزله زدگان روى گسل بدقولى» 
كه دهم آبان ماه در همين صفحه به چاپ رســيد، جوابيه اى 

ارسال كرده كه در آن آمده است:
هفت ماه پيش زلزله در شهرســتان هاى تربت جام، سرخس، 
مشــهد و فريمان براى حدود 1700 واحد مســكن روستايى 
خساراتى به بار آورد كه نياز به بازسازى پيدا كرد، امروز در عبور 
از روستاهاى زلزله زده، شاهد ساخت واحدهاى مقاوم با شكل 
و مصالح نوين هستيم. مقامات عالى استانى در ابتداى بازسازى 
اظهار اميدوارى كردند كه ســرماى باد پاييز مردم اين مناطق 
را آزرده نسازد و بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان رضوى 
حســب وظيفه ذاتى خود و نيز احترام به سخن اين عزيزان و 
تحقق آن، خود را موظف به انجام كار با ســرعت و كيفيت هر 
چه بهتر كرد. (اين قول از سوى مديركل بنياد مسكن خراسان 

رضوى اعالم نشده بود، بلكه فقط نقل قول بود).
در جهــت انجام و اجراى آن همه مديــران و كاركنان بنياد 
مســكن نهايت تالش و كوشــش خود را به كار بردند و خدا 

را شاكريم كه امروز توانسته ايم، كار را به سرانجام برسانيم.
بدون ترديد همچنانكه از ابتدا گفته شــد، بازســازى كارى 
مشاركتى و با حضور خود مردم است و بديهى است، افرادى 
كه پاى كار بودند و اهتمام و مشاركت بيشترى داشند، امروز 
در خانه هايشان ساكنند و اميدواريم، ساير عزيزان نيز با جديت 

بيشتر در تكميل واحد خود مشاركت كنند.
در قسمتى از گزارش به موضوع عدم آزادسازى اقساطى وام ها 
بازسازى اشاره شده اســت كه بنياد مسكن انقالب اسالمى 
طى مراحل قانونــى، افراد را به بانك هاى عامل معرفى كرده 
و بانك ها نيز به فراخور قوانين باالدســتى خود و متناسب با 

پيشرفت فيزيكى نسبت به آزادسازى وام اقدام مى كنند.
در بخشــى ديگر از اين گزارش از توزيــع رايگان هبلكس ها 
صحبت به ميان آمده بود كــه اعالم مى دارد، فقط بلوكه هاى 
سقفى هر واحد به ارزش هر واحد مبلغ پنج ميليون ريال توسط 
امام جمعه محترم مشهد اهدا شد. همچنين در خصوص اسكان 
در چادر بايد گفت كه بر اســاس بازديد مورخ 96/8/12 مدير 
بنياد مسكن انقالب اســالمى شهرستان مشهد از روستاهاى 
زلزله زده بخش رضويه؛ بزرگان و مسئوالن محلى روستاهاى 
صالح خانى و كالته حاج على عنوان داشتند كه به دليل انجام 
عمليات سفتكارى و نازك كارى واحدهاى مسكونى، كسى در 
چادرها سكونت ندارد. بديهى است كه بازسازى بايد به صورت 
مشــاركتى انجام گيرد و اين موضوع در ابتدا به كليه خسارت 
ديدگان اعالم شــد، بنابراين افرادى كه مشــاركت مؤثرترى 
داشــته اند، قطعاً واحدهاى آن ها پيشــرفت بيشــترى دارد و 

موفقيت بازسازى نيز در مشاركت حداكثرى مردم است.
پرداخت هزينه خريد مصالح مانند بتن، ميلگرد، شن و ماسه و 
بلوك و... از طرف بنياد مسكن به مصالح فروش هايى كه خود 
مردم انتخاب كرده اند، تعهد داده شد و هر كدام از متقاضيان 
مقرر شده، بعد از واريز هر مرحله از قسط نسبت به پرداخت 
بدهى ها اقدام كنند، اما چون برخى متقاضيان پس از دريافت 
اقساط ديون خود را ادا نمى كنند، ادامه كارشان با چالش روبه 
رو شده، ولى افرادى كه مقيد به پرداخت بدهى هستند، بدون 
مشــكل ادامه كار داده اند. همچنين بيان شده كه واحدهاى 
مســكونى فاقد انشعاب آب است كه درست نيست زيرا كليه 
واحدهاى خسارت ديده در جاسازى مى شوند بنابراين چنانچه 
قبالً واحدها انشعاب آب داشته اند، هنوز آن انشعاب برقرار است. 
خيلى از واحدها خاك گچ، كف ســازى و درب و پنجره آن ها 
نصب شده و قابل سكونت است و ادامه كار (نازك كارى نهايى) 
بر عهده شخص متقاضى است. خيلى از واحدهايى كه عمليات 
اجرايى آن ها به پايان رسيده است، نسبت به جمع آورى چادر 
اقدام نكرده اند. نرخ آهن آالت در كل كشــور افزايش داشته و 
براى تمام متقاضيان بر مبناى زمانى كه آهن آالت را خريدارى 
و وجه آن را پرداخت كرده اند، قيمت آهن آالت محاسبه شده 
اســت و ارتباطى با اين بنياد ندارد. همچنين آمار پيشــرفت 
فيزيكى واحدهاى مســكونى حكايت از ميزان كار انجام شده 
دارد، بر اساس آخرين آمار تاكنون از 1700 متقاضى بازسازى، 
افزون بر 1620 واحد مســكونى اجراى سقف، بيش از 1536 
واحد ديوارچينى و افزون بر 1000 واحد نيز در حال سكونت يا 
در شرف نازك كارى است. در روستاى صالح خانى از 24 واحد 
خسارت ديده، در تمامى 24 واحد نصب در و پنجره انجام شده 
و خاك گچ 22 واحد به پايان رسيده است. در روستاى كالته 
حاج على نيز از 53 واحد خسارت ديده 35 واحد نازك كارى 
در حال انجام يا قابل سكونت است و مابقى نيز در حال انجام 

خاك گچ، نصب در و پنجره و... 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.

جواد كريمى قدوسى 
 نماينده مردم مشهد در 

دهه آخر صفر شلوغ ترين و پر 
ازدحام تريــن زمان حضور زائر 
در مشــهد الرضا در هر سال 

است كه تمام هيئت هاى مذهبى و خانواده ها از سراسر كشور 

هادى زهرايى  مديركل راه و شهرســازى خراسان رضوى گفت: در خراسان رضوى 
102 هزار واحد مســكن مهر ساخته شــده كه از اين تعداد تاكنون 80 هزار واحد به 

متقاضيان واگذار شده است.
محمدرضا اخوان عبداللهيان در گفت وگو با قدس با اشاره به 12 هزار مسكن مهر بدون 
متقاضى در خراســان رضوى افزود: در صدد تبديل اين واحدها به مســكن اجتماعى 

هستيم كه بتوانيم براى فروش آن ها با شرايط ويژه اقدام كنيم.
 وى ياد آور شــد: 8000 واحد داراى متقاضى باقى مانده نيز تا پايان ســال 96 تحويل 
متقاضيان خواهد شد و پايان امسال جشن اختتاميه ساخت واحد مسكن مهر را در كل 
استان برگزار خواهيم كرد. مديركل راه و شهرسازى استان در خصوص تبديل شهر جديد 
گلبهار به شهر هوشمند نيز گفت: در شهر جديد گلبهار 6000 واحد مسكن مهر وجود 
دارد كــه مى تواند در حدود 200 هزار نفر را در خود جاى دهد كه با اين حجم پذيرش، 
جمعيت طرح هاى تفصيلى قديمى اين شهر بايد تغيير كند و زيرساخت هاى متناسب با 
جمعيت آينده براى شهر جديد گلبهار با در نظر گرفتن جمعيت آينده آن پيش بينى شود.

اخوان عبداللهيان افزود: در شهر جديد گلبهار تأسيسات روبنايى و زيربنايى مانند مسجد، 
بيمارستان، شبكه جمع آورى آب هاى سطحى و روشنايى معابر ساخته شده و به پايان 
رســيده و در حوزه ساخت مدرســه در اين شهر اقدام هاى مناسبى انجام شده است و 
تمام زيرساخت هاى شهر ساخته و تكميل شده و بخشى از زيرساخت ها در حال اتمام 
است و تمام اين اقدام ها براى آماده كردن شهر جديد گلبهار در قالب مشهد 2017 در 

حال انجام است و مراحل شرح خدمات با حضور مشاور براى اين شهر ديده شده است.
وى ادامه داد: ساخت قطار حومه  اى گلبهار به مشهد روند خود را طى مى كند و قرار است 
اين مسير از گلبهار به قوچان متصل شود كه ظرفيت مناسبى را براى جابه جايى مسافر 
به مشــهد خواهد داشت. مديركل راه و شهرسازى خراسان رضوى در خصوص آخرين 
وضعيت طرح ساخت مسكن اجتماعى در حاشيه شهر مشهد گفت: اولويت اصلى ساخت 
مسكن اجتماعى در حاشيه شهرها و بافت فرسوده است كه در حال حاضر تفاهمنامه 
1000 واحد مسكن ارزان قيمت در حاشيه شهر مشهد در حال انعقاد است تا با كمك 

خيرين مسكن ساز عمليات اجرايى آن آغاز شود.
عبداللهيان افزود: درخواســت دريافت وام صندوق پس انداز مســكن يكم براى خريد 
مسكن در استان خراسان رضوى باالست و استقبال خوبى شده است و مشهد رتبه دوم 
را در ثبت نام وام صندوق پس انداز مسكن يكم بعد از استان تهران به خود اختصاص 
داده است و در حدود 18 هزار نفر متقاضى وام صندوق مسكن يكم در مشهد ثبت نام 

كرده اند كه اين تعداد روز به روز در حال افزايش است.
مديركل راه و شهرسازى استان تصريح كرد: بايد روش باز پرداخت تسهيالت در طرح 
صندوق يكم تغيير كند كه پيشنهاد شده در اين طرح ضمن افزايش دوره باز پرداخت 
تسهيالت، سود بانكى نيز كاهش پيدا كند كه با اين اقدام ضمن افزايش متقاضى دريافت 

وام رونق خريد و فروش مسكن را نيز شاهد خواهيم بود.

 رفع گره ترافيكى مشهد- گلبهار 
مديركل راه و شهرسازى خراسان رضوى با اشاره به آغاز به كار ساخت آزادراه گلبهار- 
چناران به قوچان با مشــاركت آســتان قدس رضوى گفت: طول كل اين آزاد راه 120 
كيلومتر است كه فاز اول اين آزاده راه با طول 50 كيلومتر از كنار شهر گلبهار مى گذرد 
و نقش بسزايى در حذف گره ترافيكى مشهد به گلبهار- چناران و قوچان دارد زيرا اين 
مسير يكى از پرترافيك  ترين مسير هاى كشور است و با ساخت اين آزادراه، ترافيك آن 

رفع خواهد شد.
 اختصاص 170ميليارد تومان اعتبار براى كاهش آسيب هاى اجتماعى 

مديركل راه و شهرســازى خراســان رضوى در خصوص اقدام هاى انجام شده در كاهش 
آســيب هاى اجتماعى در سطح استان گفت: «آسيب» را به هر آن چيزى كه با طرح هاى 
مصوب و فرادســت مغايرت داشته باشد، مى توان اطالق كرد كه موجب بروز آسيب هاى 
اجتماعى و يا فرهنگى مى شــود. اين آسيب ها مى تواند براى مثال بلندمرتبه سازى بدون 
ضابطه و قانون باشد كه يكى از عوامل بروز آسيب اجتماعى در شهرهاست و مى توان از آن 
به عنوان رعايت نشدن حقوق شهروندى نام برد يا ممكن است در حاشيه شهر اين آسيب 
بروز كند كه ساخت و ساز هاى بدون مجوز به صورت گسترده و مخفيانه و بدون قاعده و 

قانون، خود آسيب اجتماعى را در اين محدوده شهرها افزايش داده است.
مديركل راه و شهرسازى استان خراسان رضوى تصريح كرد: امسال براى اولين بار حدود 
170 ميليارد تومان اعتبار در حاشيه شهر در بحث كاهش آسيب هاى اجتماعى هزينه شده 
است كه با اين اعتباردر قالب پروژه هاى اجتماعى، امنيتى و كالبدى بيش از 59 پروژه را در 
حاشيه شهر تعريف كرده ايم و با كمك دستگاه هاى مسئول به طور جد به اين محدوده ها 
ورود پيدا مى كنيم. وى افزود: عمده اين طرح ها كه از اولويت اصلى ما در كاهش آسيب هاى 
اجتماعى اســت، ساخت زير ساخت ها مانند روشــنايى، آب و فاضالب، امكانات رفاهى و 
تفريحى و آموزشى است. وى ادامه داد: دومين اولويت ما در اين محدوده ها بحث كالبدى 
است كه بايد با مشاركت و توانمندسازى مردم ساكن محالت و همچنين جذب منابع مالى 

دستگاه هاى مسئول در بازآفرينى شهرى در محدوده ها و بافت صورت گيرد.
 ساخت ساالنه 150 كيلومتر راه در استان

مديركل راه و شهرسازى استان خراسان رضوى در خصوص آخرين وضعيت راه هاى استان 
گفت: طى سه ســال گذشته، ركورد خوبى در بحث ارتقاى كيفى راه ها در مناطق كمتر 
برخوردار داشــته ايم كه با توجه به كمبود منابع مالى و با كمك و مشــاركت خيرين و 
حضور بنياد بركت و سرمايه گذارى بخش خصوصى توانسته ايم، نسبت به سال هاى گذشته، 
شاخص آزاد راه ها و راه هاى فرعى را ارتقا داده و راه هاى روستايى را از 85 درصد برخوردارى 
به 95 درصد افزايش دهيم. وى افزود: طى ســه سال گذشته 500 كيلومتر راه دراستان 
ساخته شده اســت كه آزادراه حرم تا حرم، مشهد تا چناران و مشهد تا قوچان در سطح 
استان تعريف شده است كه شاخص آزاد راه هاى استان را باال برده و حدود 500 كيلومتر 
راه روستايى و 500 كيلومتر راه هاى بين شهرى طى سه سال گذشته، ساخته شده است 
و طبق برنامه هر سال 150 كيلومتر راه روستايى و راه بين شهرى در سطح استان ساخته 
مى شود. در حال حاضر كار اجرايى پروژه راه قوچان- دوغايى به درگز نيز آغاز شده است 

كه با ساخت اين آزاد راه 80 كيلومترى، مسير فعلى به نصف كاهش پيدا خواهد كرد.
عبداللهيان همچنين گفت: بزرگ ترين تونل اين مسير 3700 متر طول دارد و فاز اول اين 
طــرح اجراى تونل خواهد بود كه هزينه اى بيش از 300 ميليارد تومان براى آن در نظر 
گرفته شــده است. اين مسير يك راه راهبردى بوده و تالش مى شود، ساخت اين مسير 

طى سه سال آينده به پايان برسد كه گام مثبتى در اجراى اقتصاد مقاومتى خواهد بود.
وى ادامه داد: بزودى 20 كيلومتر از مســير دو بانده خواف به سالمى با مشاركت ايميدرو به 
بهره بردارى خواهد رســيد و همچنين راه تربت حيدريه به سالمى با سرمايه گذارى بخش 
خصوصى به صورت دو بانده ساخته خواهد شد و در تالش هستيم كه امسال راه هاى روستايى 
را به برخوردارى 98 درصد برســانيم. وى در پايان به توقف طرح اجراى ســاخت و ساز در 
اطراف حرم مطهر با مصوبه شــوراى عالى شهرسازى اشاره كرد و گفت: كارهاى اجرايى اين 
طرح متوقف شده و قرار است با همكارى شهردار جديد مشهد و آستان قدس رضوى ضمن 
بازنگرى در طرح گذشته، طرح جديدى را با مشاركت ديگر دستگاه هاى مسئول اجرايى كنيم.

در گفت وگوى قدس با مديركل راه و شهرسازى خراسان رضوى عنوان شد

از ساخت مسكن اجتماعى تا تبديل گلبهار به شهر هوشمند

��ر
  طرح تشديد برخورد با گران فروشى 

تخم مرغ در خراسان رضوى
قدس: مديركل تعزيرات حكومتى خراسان رضوى از اجراى 
طرح تشــديد برخورد با گران فروشــى تخم مرغ در سطح 

استان خبر داد.
حميد رضا كريم افزود: به دنبال برخى شــكايات رسيده از 
سوى مراجع نظارتى و نيز گزارش هاى مردمى در خصوص 
گران فروشى تخم مرغ، اين اداره كل موضوع را در دستور كار 
ويژه شــعب سيار خود قرار داد كه با هماهنگى هاى صورت 
گرفته با ســاير دستگاه هاى متولى، گشت هاى مشتركى به 
همين منظور تشــكيل شــد كه در نتيجه 13 فقره پرونده 
تخلفاتى در اين خصوص تشــكيل شــده كه هم اكنون در 

حال رسيدگى است.

   بخشودگى سود و ديركرد تسهيالت 
كشاورزان خسارت ديده طبس

مدير جهاد كشــاورزى طبس  طبس- خبرنگار قدس: 
گفت: بيش از 14/5 ميليارد ريال از سود و ديركرد تسهيالت 
كشاورزان خسارت ديده توسط بانك كشاورزى شهرستان 

بخشوده شد.
بخشــايى افزود: براســاس طرح اجراى بخشــودگى سود 
تســهيالت بدهكاران بانكى كمتــر از 100 ميليون تومان 
تاكنون 583 فقره از تســهيالت توســط 5 شــعبه بانك 
كشــاورزى در سطح شهرســتان پس از وصول اصل وام با 
مجموع افزون بر 68 ميليارد ريال از مشترى، سود و ديركرد 
سال هاى 93، 94 و 95 آن با مجموع بيش از 14/5 ميليارد 

ريال مشمول بخشودگى قرار گرفت.
وى گفت: درحال حاضر نيز متقاضيان مى توانند براى اطالع 
از شــرايط و ضوابط بهره مندى از طرح بخشودگى سود و 
ديركرد تسهيالت با مانده اصل بدهى حداكثر100 ميليون 
تومان به شعب بانك كشــاورزى شهرستان طبس مراجعه 

كنند.
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