
دومين غار آهكى زنده جهان 
در برزخ امكانات سبزى با طعم فاضالب

سبزيجات آلوده در گرگان 30 نفر را مسموم كرد

اراك  غار «نخجير دليجان» استان مركزى 
با قدمت 70ميليون ساله متعلق به دوره  سوم 
زمين شناســى اســت و بعد از غار ماموس 
مكزيك دومين غار آهكى زنده  جهان است.
ايــن جاذبــه گردشــگرى طبيعــى ملى 
حكايت هاى چند ميليون ساله و جلوه هاى 

بى نظير و منحصربه فردى ...

گرگان با علنى شــدن بحث آلودگى مزارع 
ســبزيجات جنوب پايتخت و اطالع مستقيم 
مسئوالن كشور از معضل آبيارى مزارع صيفى و 
سبزى با آب آلوده و تبعات اجتماعى و اقتصادى 
آن انتظار مى رفت براى رفع اين مشكل كه در 
استان هاى ديگر ســابقه طوالنى ترى داشت، 
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 تناقض آمارى 
سهم تصادفات جاده اى اردبيل شد

مهر- گفته مى شود، ساالنه رقم قابل توجهى از مصدومان 
تصادفات جاده اى اردبيل در بيمارســتان ها جان خود را 
از دســت مى دهند؛ موضوعى كه آمارهاى ضدونقيض 
به دنبال دارد. زمان زيادى از انتشــار اخبارى كه برخى 
جاده هاى اردبيل را قتلگاه معرفى مى كرد، سپرى نشده 
است. رسانه هاى محلى با انعكاس مطلوب اخبار طى پنج 
سال گذشــته، توانسته اند، نقش قابل توجهى در كاهش 

آمار تلفات تصادفات جاده اى استان اردبيل ايفا كنند.
هرچند به تعبير مسئوالن استان اردبيل سه سال متوالى 
اســت كه شاهد شيب نزولى تصادفات جاده اى هستيم، 
اما در حال حاضر آمارها از مشــكالت عجيب و پيچيده 
ديگــرى مى گويند بــه طورى كه به تعبير مســئوالن 
پليس راه استان، بخش قابل توجهى از مصدومان تصادفات 
جاده اى نه در لحظه تصــادف و محل وقوع آن بلكه در 
مسير بيمارســتان و بويژه خود بيمارستان جان خود را 
از دســت مى دهند.رئيس پليس راه استان اردبيل با ابراز 
نگرانى از اين موضوع گفت: در هفت ماهه نخست سال 
جارى 89 نفر در جاده هاى اردبيل جان خود را از دست 

داده اند و 235 نفر مجروح شده اند.
حجــت فتاحى تصريح كــرد: اين رقم بر اســاس آمار 
اعالمى پزشكى قانونى به دست آمده و بررسى ها نشان 
مى دهد 53 درصد از متوفيان در مســير بيمارستان و يا 
بيمارســتان ها جان باخته اند.اين آمار البته مورد پذيرش 
علوم پزشكى استان نيست به طورى كه رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى اســتان اردبيل از ارائه خدمات مطلوب در 

اورژانس ها به مصدومان تصادفى خبر داد.
قدرت اخــوان اكبرى به خبرنگار مهــر گفت: در نيمه 
نخست سال گذشــته 62 نفر و در نيمه نخست امسال 
فقط 20 نفر مصدوم در بيمارســتان ها فوت شده اند كه 
بيانگر كاهش آن به يك سوم است.وى افزود: در عين حال 
تعداد مراجعه مصدومان نيز با كاهش همراه بوده است و 
از 5423 نفر در نيمه اول ســال گذشــته به 4521 نفر 
در سال جارى رسيده است.رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
اســتان تأكيد كرد: در واقع به رغم افزايش بسترى ها و 
طبيعتاً عوارض تصادف، بيش از دو سوم فوتى هايى كه 
هر ســال داشتيم در بيمارستان زنده مانده اند.وى تعداد 
بسترى مصدومان در نيمه نخست سال گذشته را 1661 

نفر و در نيمه نخست سال جارى 1775 نفر برشمرد.
مطالعات نشان داده، تصادفات جاده اى در اردبيل همچنان 
يكى از عوامل جدى مرگ ومير محسوب مى شود مطابق 
اعالم پليس راه اســتان با فرهنگ سازى تعداد تصادفات 
فوتى كاهش يافته، اما تعداد تصادفات جرحى با افزايش 
همراه بوده است كه اين موضوع به معنى كاهش شدت 

تصادفات با فرهنگ سازى هاست.

 سونامى سيب هاى سرگردان 
در آشفته بازار آذربايجان غربى

ايسنا: وجود مشكالت سيب روز به روز باغداران بيشترى 
را در آذربايجان غربى زمينگير مى كند و هر لحظه صداى 

ناله و فرياد تعداد بيشترى از كشاورزان را در مى آورد.
بسيارى از باغداران امسال به خاطر نبود بازار فروش، زيان 
فراوان ديده اند و بســيارى نيز در حال ورشكسته شدن 

هستند.
آذربايجان غربى ســاالنه با توليد افزون بر يك ميليون 
و 200 هزار تن ســيب، عنوان قطب اصلى كشــور را از 
آن خود كرده، اما اين افزايش توليد با وجود كيفيت باال 
نه تنها سودى براى اقتصاد كشاورزى و باغداران استان 
نداشته، بلكه به يكى از دغدغه هاى اصلى مسئوالن تبديل 

شده است.
اســمعيل كريم زاده، رئيس ســازمان جهاد كشاورزى 
آذربايجان غربى گفت: امســال بيــش از يك ميليون و 
200 هزار تن سيب در آذربايجان غربى توليد شده است 
كه نسبت به سال گذشته بيش از 453هزار تن افزايش 

داشته است.
وى با اشــاره به قيمت سيب گفت: هر كيلو سيب از 10 
هزار ريال تا 30 هزار ريال با توجه به كيفيت محصول به 

فروش مى رسد. 
وى تصريح كرد: امسال سال بارورى سيب درختى بود و 
ميوه توليدى نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيرى 
داشت، اما درپى شرايط آب و هوايى و وزش تند باد شديد 
و بادهاى گرم در روزهاى اخير، ســيب هاى درجه يك و 
دو بــر روى درختان به ميوه هاى صنعتى و زير درختى 

تبديل شده است.
در همين راســتا شهريار حيدرى، رئيس سازمان تعاون 
روســتايى آذربايجان غربى نيز گفت: ســازمان تعاون 
روستايى استان با ايجاد 50 مركز خريد در استان نسبت 

به خريد سيب صنعتى باغداران اقدام كرده است.
وى گفت: قيمت مصوب براى هركيلو ســيب صنعتى 
خريدارى شده 290 تومان است كه امكان افزايش قيمت 

خريد نيز وجود دارد.
اما نادر قاضى پور، نماينده مردم اروميه در مجلس دراين 
باره تصريح كرد: مقصر اصلى معضل ســيب در اروميه، 

وزارت جهاد كشاورزى است.
وى با اشــاره به اينكه امســال يــك ميليون و 300 
هزار تن ســيب توليد شده است، افزود: 700 هزار تن 
محصول به سردخانه رفته است چون نمى گذارند اين 
ميوه صادر شود. وزير جهاد هيچ اعتقادى به كشاورزى 
آذربايجان غربى ندارد و دنبال وارد كردن محصوالت 

تراريخته است.

خبر

مريم احمدى  ركود ســاخت و ســاز و موانع 
صادرات و نيز كاهــش بودجه هاى عمرانى باعث 
شده تا كارخانجات سيمان با كمبود تقاضا در بازار 
روبه رو شوند و حتى به مرز تعطيلى برسند. در اين 
شرايط، واحدها براى جبران هزينه هاى خود حجم 

توليد را كاهش داده اند.
فعاالن حوزه سيمان، بازار خريد و فروش را خراب 
مى دانند و حتى كاهش بازارهاى صادراتى را عاملى 
بر انباشت توليدات خود در انبارها عنوان مى كنند. 
در اين اوضاع هر واحدى كه امكان فعاليت نداشته 

باشد، چاره اى جز تعطيلى ندارد.

 داستان تلخ دورود
كارخانه سيمان دورود يكى از قديمى ترين صنايع 
كشور محســوب مى شــود كه از 58 سال پيش 
نقــش قابل توجهى در توســعه و رونق اقتصادى 
ايفا كرده اســت. كارخانه اى كه به رغم تمام ارزش 
اقتصادى و اجتماعى اش طى ســال هاى اخير به 
دليل فرســودگى، كاهش صــادرات، بدهكارى و 
نبود بازار فروش به مرحله ورشكستگى رسيده و با 
قدم گذاشتن در اولين پله سقوط، عالوه بر تهديد 
معيشت 10 هزار خانوار وابســته به اين كارخانه 
توليدى، صنعت ســيمان كشور را با چالش جدى 

روبه رو كرده است.
اين درحالى است كه از سال 93 ساخت فاز چهارم 
ايــن كارخانه به عنوان بخش جايگزين ســه فاز 
فرسوده و زيان ده اين كارخانه آغاز شد، اما به دليل 
اهتمام نداشتن مديران و سهامداران كارخانه با بهانه 
نداشتن توجيه اقتصادى معلق ماند. مسئله اى كه 
مجيد كيانپور نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس، 
آن را عامــل اصلى تعلل در اجراى ســاخت و بى 
رونقى صنعت ســيمان و شرايط ناخوشايند فعلى 

اين صنعت مى داند. 

 در آستانه ورشكستگى
زمان ســاخت كارخانه ســيمان دورود به عنوان 
يكى از صنايع اصلى توليد ســيمان كشور به سال 
1338 بر مى گــردد. كارخانه اى كه طى نيم قرن 
فعاليت با توليد روزانه بيش از 3000 تن ســيمان 
عالوه بــر تأمين نيازداخلى با صادرات محصول به 

كشــورهاى همســايه از جمله عراق، نقش قابل 
توجهى در ارزآورى و تأمين ســود اقتصادى براى 
كشور داشــت، اما بمرور زمان از قافله توسعه جا 
ماند و با نشســتن گرد فرسودگى بر آن كم كم به 
يكى ازواحدهاى زيان ده تبديل شد. تا امروز كه در 
آستانه ورشكستگى قرار گرفته و بين ادامه فعاليت 
و تعطيلى دست و پا مى زند. مسئله اى كه زندگى 
بيش از 10 هزار خانوار را تحت الشعاع قرار مى دهد 
و تبعــات اقتصادى و اجتماعى جبران ناپذيرى به 

همراه خواهد داشت. 

 جاى خالى توسعه
ازآنجــا كه يكــى از مؤلفه هاى مهــم در حفظ و 
ارتقاى صنايع و افزايش ارزش افزوده آن ها، توجه 
به توســعه و همگام شــدن با دانش و فناورى روز 
اســت، جا ماندن از قافله فناورى و بى توجهى به 
زيرساخت هاى توســعه براى صنعتى كه مشمول 
قدمت و گذر زمان شــده، مى تواند، زنگ خطرى 
براى حيات اقتصادى آن باشد؛ مقوله اى كه نقش 
آن در ايجاد شــرايط فعلى كارخانه سيمان دورود 

آشكارا قابل مشاهده است. 
فعاليت ســه فاز كارخانه ســيمان دورود به دليل 
فناورى ســاخت قديمى آن طى ســال هاى اخير 
سبب افزايش هزينه هاى توليد و توازن نداشتن آن با 

قيمت عرضه محصوالت در بازار شده است. از اين رو 
مديران اين كارخانه با بيان اينكه تداوم فعاليت اين 
كارخانه توجيه اقتصادى ندارد، اعالم ورشكستگى 
وتوقف توليد اين كارخانــه را از جمله راهكارهاى 
پيش رو دانستند؛ مسئله اى كه در سال 93 با كلنگ 
زنى فاز چهارم به عنوان بخش جايگزين سه فاز ديگر 

موقتاً فراموش شده بود.

 بدهى 150 ميلياردى
مجيد كيانپور نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس 
شوراى اسالمى در اين خصوص مى گويد: اهتمام 
نداشتن مديران هلدينگ از جمله شركت شستا به 
بحث توسعه كارخانه سبب شده، كارخانه سيمان 
دورود در حال حاضربا 150 ميليارد تومان بدهى 

به مرز تعطيلى برسد. 
وى با انتقاد از ناهماهنگى مديران اين واحد صنعتى 
و ترجيح تمركز بر نگهدارى واحدها تا توسعه آن 
مى افزايد: در حالى كه ســال 93 در ســفر رئيس 
جمهور به لرستان، اجراى فاز چهارم اين كارخانه 
به عنوان يكى از مهم ترين مطالبات مردم اســتان 
وشهرســتان كلنگ زنى و قرار شد، ظرف دو سه 
ماه، عمليات اجرايى اين فاز كليد بخورد، اما مديران 
كارخانه با توســل به اينكه اجراى اين فاز در قالب 
طرح توسعه قرار داشته و توجيه اقتصادى ندارد به 

طور جدى وارد عمل نشدند. 
كيانپور درخصوص دليــل تعلل اجراى اين فاز به 
عنــوان راهكار نجات اين صنعــت قديمى دورود 
مى گويد: يكى از داليل طوالنى شــدن ساخت فاز 
چهارم كارخانه، تالش براى توجيه مديران و جلب 

موافقت آن ها براى اين طرح جايگزين بود. 

 تعيين ضرب االجل 
باالخــره پــس از مدت هــا تحمل زيــان مالى 
ونگرانــى كارگــران و فعاالن صنعت ســيمان 
دورود، در جلســه اى با حضور وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى مقرر شــد، نهايتاً ظرف يك هفته 
مديــران مربوط براى آغاز فاز چهــارم كارخانه 
ســيمان دورود وارد عمل شــوند. اين در حالى 
است كه على ربيعى پيش از اين تأكيد كرده بود: 
«اين فاز بايد در زمان مناســب به بهره   بردارى 
برسد چرا كه اگر اين مهم به تأخير بيفتد، صرفه 
اقتصادى آن از بين مى رود» اما با اين وجود اين 

طرح مشمول تعليق سه ساله شد!
كيانپور در اين خصوص مى گويد: پس از تعلل سه 
ساله در اجراى فاز چهارم كارخانه سيمان دورود، 
درنامه اى به وزير بر تعيين تكليف اين مسئله تأكيد 
كرديم و در نهايت وزير به مديران كارخانه دستور 
اجراى فاز چهارم را صادر كرد و براى پاى كار آمدن 

مسئوالن، مدت يك هفته اى تعيين كرد.
اين در حالى اســت كه سال گذشته، اين نماينده 
مجلس اعالم كرده بود: «همه مسئوالن مربوط از 
جمله بانك صنعت و معــدن، وزير كار، هلدينگ 
فارس و خوزستان و... با اجراى پروژه موافق هستند، 
اما وقتى پاى عمل وسط مى آيد، كسى كار خاصى 

نمى كند». 
وى تأكيد كرده بود: «به يك نفر در دولت احتياج 
داريــم كه حرف آخر را بزند و براى اين كلنگ زنى 
ارزش قائل شود و به مطالبه مردم احترام بگذارد».

در شرايطى كه باالخره يك نفر در بدنه دولت حرف 
آخر را زده و دســتور اجرايى شدن طرح معلق را 
صــادر كرده، انتظار مى رود، طبق زمانبندى ظرف 
دو سه سال اخير با افتتاح اين فاز به عنوان آخرين 
راهكار احيا، صنعت قديمى ســيمان دورود جانى 

دوباره بگيرد.

بزرگ ترين كارخانه توليد سيمان در آستانه ورشكستگى

چرخ كارخانه سيمان دورود كند مى چرخد 

21 رشته صنايع دستى 
در آران و بيدگل شناسايى شد

مهر رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آران و 
بيدگل گفت: تاكنون 135 رشته صنايع دستى در كشور شناسايى 

و ثبت شده كه 21 رشته آن در آران و بيدگل است.
جواد صديقيان در جمع خبرنگاران، شــعر بافى، زرى بافى، چادر 

شب بافى، گليم بافى، شال بافى، قالى بافى و منبت و نقاشى روى 
شيشه را از جمله رشته هاى مهم صنايع دستى در آران و بيدگل 
دانســت كه با گذشت ســال هاى زياد هنوز هم در آران و بيدگل 

رواج دارد.
وى در ادامه از صدور كارت شناســايى براى فعاالن حوزه صنايع 
دستى هم خبر داد و افزود: تعداد 108 نفر در اين شهرستان در اين 
حوزه فعاليت مى كنند كه 92 نفر از آن ها را بانوان تشكيل مى دهند.

رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آران و بيدگل 
با اشــاره به اينكه فعاالن صنايع دستى امكان استفاده از اعتبارات 
مشاغل خانگى را دارند، تأكيد كرد: تعداد بيمه شدگان هنرمندان 

صنايع دستى شهرستان 20 نفر شامل 15 زن و 5 مرد است.
وى اظهار داشــت: هم اكنون چهار كارگاه توليدى صنايع دستى 
شامل دو كارگاه سراجى سنتى، يك كارگاه سفالگرى و يك كارگاه 

شعربافى در شهرستان آران و بيدگل فعال است.
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.......صفحه 2 

.......صفحه 3

سهم تصادفات جاده اى اردبيل شد

اعزام طالب قم 
به مناطق زلزله زده

.......صفحه 3

بزرگ ترين كارخانه توليد سيمان 
در آستانه ورشكستگى

چرخ كارخانه 
سيمان دورود 
كند مى چرخد

ايسنا  پــس از پيام روز يكشــنبه آيت اهللا اعرافى نسبت به 
حضور گســترده طالب در مناطق زلزلــه زده، به همت مركز 
مديريت حوزه هاى علميه و مجمع تقريب مذاهب اســالمى 
هشت اتوبوس حامل طالب داوطلب به مناطق زلزله زده استان 
كرمانشاه اعزام شده است. حجت  االسالم برقعى در مراسم اعزام 
جمعى از طالب به مناطق زلزله زده كرمانشاه از دفتر آيت اهللا 
اراكى، با جهادى خواندن اين حركت، گفت: اين برنامه جهادى 

با حضور گسترده طالب ...

.......همين صفحه

900 بقعه متبرك 
در اين استان وجود دارد

گـيالن 
نگين سبز 

گردشگرى 
مذهبى ايران
گيالن  سرزمين سرسبز گيالن و ديلمان، مأمن و 
 پناهگاه علويان ســتمديده اى است كه به سبب ستم 
 خلفاى بغداد، مأوا و مســكن خود را رها ساختند. بر 
اين اســاس وجود بيش از 900 بقعه، اين اســتان را 
به قطب گردشــگرى مذهبى در كنــار بهره مندى از 
طبيعت زيبا و آب وهواى مطلوب، تبديل كرده است. 
اســتان گيالن به  خاطر مهاجرت ســادات علوى در 
قرن هاى اوليه ورود اسالم به ايران و خصوصاً به گيالن 
و همچنين ارادتى كه مردم گيل به ســادات داشتند، 
به بركت انوار بقاع متبركه امامزادگان و دوســتداران 

اهل بيت(ع) منور است...



 كشت 5 هكتارى طالى سرخ 
در سيستان و بلوچستان

ايسنا: رئيس سازمان جهاد كشاورزى سيستان و بلوچستان 
گفت: پنج هكتار از كشتزارهاى زاهدان، ميرجاوه و خاش به 
كشت زعفران اختصاص دارد و پيش بينى مى شود از هر هكتار 

پنج كيلوگرم طالى سرخ برداشت شود.
رضا نجفى افزود: كشت و توسعه مزارع زعفران و سطح قابل 
اجراى استان در پنج ســال آينده در دستور كار قرار گرفته 

است.
برداشت زعفران در استان از نيمه آبان آغاز شده است.

نجفى گفت: امسال در چهار شهرستان زابل، زهك، هيرمند 
و هامون هم زعفران آزمايشــى كشت شده است و تا آذرماه، 
مقدار صرفــه اقتصادى اين محصول در اين شهرســتان ها 

مشخص مى شود.
به گفته رئيس جهاد كشاورزى استان، پيش بينى مى شود، 
امسال 25 كيلوگرم زعفران از زاهدان، ميرجاوه و خاش وارد 

بازار مصرف شود.

  پيشنهاد شست وشوى درختان 
كنوكارپوس اهواز 

ايســنا: معاون خدمات شــهرى شــهردارى اهواز از ارائه 
پيشنهاد شبيه سازى باران براى جلوگيرى از هرس درختان 

كنوكارپوس در اهواز خبر داد.
عليرضا عاليپور دراين باره گفت: با وجود نظر شــهردارى كه 
ايجاد مشكالت تنفســى در پى نخستين بارش هاى پاييزى 
بــه درختان كنوكارپوس ربط ندارد، برابر مصوبات شــوراى 
بهداشت و ستاد مديريت بحران خوزستان شهردارى اهواز به 

هرس درختان كنوكارپوس موظف شده است.
وى با بيان اينكه در اين زمينه شــكاياتى طرح خواهيم كرد، 
افزود: از سوى شهردارى پيشنهادى به رياست دانشگاه علوم 
پزشكى اهواز، مديريت بحران خوزستان و اداره  كل حفاظت 
محيط زيســت خوزستان ارائه شــده تا از هرس و آسيب به 
درختان جلوگيرى شــود. پيشنهاد ما شست و شوى سنگين 

درختان كنوكارپوس به جاى هرس آن هاست.
عاليپور گفت: با اين شيوه در هزينه هايى كه شهردارى براى 
اجاره دستگاه هاى باالبر و كاميون ها براى حمل و جمع آورى 

شاخه ها و نظافت شهر مى كند، صرفه جويى مى شود.

  نجات جان 3 صياد در بندر چابهار

ايسنا: معاون دريايى و بنــدرى اداره كل بنادر و دريانوردى 
استان سيستان و بلوچستان از نجات جان سه صياد، به وسيله 
مركز جســت وجو و نجات دريايى بنــدر چابهار در آب هاى 

درياى عمان خبر داد.
سيد حســن ابراهيمى دراين باره گفت: مركز جست وجو و 
نجات دريايى بندر چابهار توانست در يك عمليات جست وجو 
و نجات دريايى دو ساعته، سه سرنشين يك قايق صيادى را 
كه به علت مشكل موتورى در هواى نامساعد (فورس 5) در 
فاصله 10 مايلى از بندر چابهار گرفتار آمده بودند، پس از چند 

ساعت سرگردانى در دريا نجات دهد.
وى همچنين به فرماندهان، خدمه قايق ها و شناورهاى سنتى 
و لنج ها توصيه كرد: دريانــوردان به صورت گروهى و همراه 
داشتن تجهيزات ارتباطى مناسب و رعايت اصول ايمنى، به 
اطالعات ارســالى با پيامك مركز جست وجو و نجات دريايى 
كه براى مسئولين شيالت استان، دهيارها و بزرگان هر منطقه 

ساحلى فرستاده مى شود، توجه ويژه داشته باشند.

  پزشك كودك عقرب زده منوجانى 
به نظام پزشكى معرفى شد 

جيرفت: پزشك معالج يك كودك دو ساله كندرى شهرستان 
منوجان كه براى درمان عقرب زدگى بيمارش سهل انگارى 
كرده و موجب مرگ اين كودك شــده بود، به نظام پزشكى 
معرفى شد. مدير شبكه بهداشت شهرستان منوجان گفت: 
پزشك معالج كودك مى بايست كودك را 24 ساعت مراقبت 

مى كرد كه اين چنين نشد. 
بنابراين گزارش تخلف وى به نظام پزشــكى فرســتاده شد. 
مرتضى بيانى به خبرنگاران گفت: دستورعمل عقرب گزيدگى 
در اتاق پزشك نصب بوده و او اين دستورعمل را مطالعه نكرده 

است. 
وى با اشــاره به كمبود شديد پزشك در شهرستان منوجان 
گفت: بارها درخواســت پزشــك عمومى كرده ايم، اما كسى 
حاضر نشــده، اعالم آمادگى كند و ما چاره اى جز پذيرفتن 

پزشكان طرحى نداريم.  
مدير شبكه بهداشت منوجان تصريح كرد: عقربى كه كودك 
را نيش زده اســت، عقرب گاردين بوده كه كشنده و بسيار 
خطرناك اســت. وى ادامه داد: درابتداى گزش عقرب، درد 
چندانى احساس نمى شــود و پس از چندى آثار درد و زهر 

آن مشخص مى شود.  
اين مســئول با خانواده داغدار كودك دوساله منوجانى نيز 
ابراز همدردى كرد و يادآور شــد: نامه اعالم نياز نداشتن به 
اين پزشــك براى دانشگاه علوم پزشكى فرستاده شده است. 
شهرســتان منوجان در فاصله 430 كيلومترى جنوب مركز 

كرمان قرار دارد.

زندگى به مردم زلزله زده لبخند زد

پايان التهاب در غرب كشور
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قدس  حدود سه روز از زلزله 7/3 ريشترى 
در كرمانشاه و مناطق غربى كشور مى گذرد و 
لحظه به لحظه خبرهاى متعددى از اين حادثه 
منتشر مى شود. اخبارى كه گاه با افزوده شدن 
آمار مجروحان و كشته شدگان «تلخ» و گاه با 
شنيدن اخبار تولد نوزادان در هنگامه خرابى ها 
و يكپارچگى مردم ايران براى كمك به مردم 
اين منطقه از سرزمين شان«شيرين» مى شود.

پايان آواربردارى ها
شــايد يكى از مهم ترين خبرهــاى مربوط به 
اين زمين لرزه، خبرى بود كه صبح سه شنبه 
«مرتضى ســليمى» رئيس ســازمان امداد و 
نجات جمعيت هالل احمر كشــور بيان كرد 
كه 98 درصد آوارهاى ساختمانى در شهرهاى 
زلزله زده برداشــته شــده و بعيد است فردى 
زيرآوار در شهرهاى زلزله زده باقى مانده باشد.

رفع انسداد راه هاى استان
اين زمين لرزه كه ســبب تخريب يك تا 100 
درصدى منازل شــهرى و روســتايى مناطق 
مختلف استان كرمانشاه شده است، برخى از 
راه هاى اصلى و فرعى اين استان را نيز مسدود 
كرد كه در دومين روز پس از بروز زمين لرزه 
مديركل مديريت بحران اســتان كرمانشاه از 

بازشدن تمامى راه هاى استان خبر مى دهد.

ورود آب به شبكه هاى آبرسانى 
خبر ديگر اينكه منابع توليد آب در شهرهاى 
قصرشيرين و سرپل ذهاب كه در اثر اين زمين 
لرزه خســارت ديده بود «آب شــرب» را وارد 

شبكه هاى آبرسانى اين دو شهر كرد. 
در «گيالنغرب» نيز كه مشكل اصلى «كدورت 
آب» بود با نصب دستگاه هاى تصفيه، مشكل 

منابع توليد آب در اين شهر نيز برطرف شد.
اما تا پيش از راه اندازى شــبكه آبرســانى در 
مناطق زلزله زده بيش از 700 هزار بطرى آب 
بين مردم توزيع شــد و آب معدنى به صورت 
مــداوم و منظم از ديگر اســتان هاى كشــور 
وارد اين مناطق مى شــده است. افزون بر اين، 
تانكرهاى آبرسانى در نقاط تجمع مردم مثًال 

در پارك ها به مردم خدمات رسانى مى كنند. 

رفع مشكالت 
زيرساخت هاى اصلى برق 

«عليمــراد مــرادى مجــد» 
مديرعامــل شــركت توزيــع 
برق اســتان كرمانشــاه نيز با 
اشــاره به رفع خســارت هاى 
زيرساخت هاى اصلى برق سرپل 
ذهاب از راه اندازى مجدد برق 
65 درصد روســتاهاى مناطق 
زلزلــه زده خبــر داد و گفت: 
اكنون در حــال فراهم كردن 
شرايطى هستيم كه برق براى 
فراهم  ســاختمان ها  نوسازى 
باشد و پس از بازسازى بالفاصله 

برق وصل شود.

برپايى بزرگ ترين بيمارستان صحرايى كشور
سپاه پاســداران انقالب اسالمى نيز با برپايى 
بزرگ ترين بيمارســتان صحرايى كشــور در 
كرمانشاه به يارى مردم رنج ديده اين منطقه 
آمد كه به گفته سردار بهمن ريحانى فرمانده 
سپاه حضرت نبى اكرم(ص)، اين بيمارستان 
تخصصى ترين خدمات پزشــكى را به آسيب 

ديدگان ارائه مى دهد.
سردار ريحانى همچنين در خصوص توزيع مواد 

غذايى بــه حادثه ديدگان گفــت: 400 تن مواد 
غذايى در 40 خودروى بارى در روســتاها توزيع 
شده كه شامل نان، كنسرو و آب معدنى بوده است.

بازار سياه حمل و نقل
اين روزهــا اخبارى مبنى بر فروش غيرقانونى 
و گران شــدن بليت هاى هواپيمــا به مقصد 
كرمانشــاه پس از زلزلــه در فضاهاى خبرى 
منتشر شد كه محمدحسين 
صادقى دادســتان عمومى و 
انقالب كرمانشــاه از برخورد 
قانونى با افراد فرصت طلب و 
سودجو در اين زمينه خبر داد 
و از مردم خواست در برخورد 
با اين افراد مراتب را به تلفن 
تعزيرات  ســازمان  گويــاى 

حكومتى اطالع دهند. 

حضور روان شناسان 
در مناطق زلزله زده

در هنگام بــروز حوادثى مانند 
زلزله تأميــن نيازهاى حياتى 
و اوليه بخشــى از امدادرسانى 
هاســت. اما مخدوش شــدن 
روحيه حادثه ديدگان يكى از مهم ترين موضوعاتى 
اســت كه بايد به آن توجه كرد كه در اين زمينه 
رئيس سازمان نظام روان شناسى و مشاوره استان 
كرمانشــاه از اعزام 100 روان شــناس و مشاور با 
مدرك PHD و فوق ليســانس به منطقه خبر 
داد كه به مدت طوالنى در منطقه حضور خواهند 

داشت تا به حادثه ديدگان يارى برسانند.

دومين لبخند زندگى 
تولد دومين نوزاد در مناطق زلزله زده اســتان 

كرمانشاه نيز از آن دست خبرهاى شيرينى بود 
كه جريان داشــتن زندگى را در كنار ويرانى ها 
و مــرگ و غصه به تصوير كشــيد. صبح ديروز 
دومين نــوزاد در بيمارســتان صحرايى ارتش 
در ســرپل ذهاب چشم به دنيا گشود. يك روز 
پيش از آن هم نوزاد ديگرى در مناطق زلزله زده 
كرمانشاه و با كمك پزشكان نيروى زمينى ارتش 
در بيمارستان صحرايى تيپ 71 ابوذر مستقر در 

منطقه زلزله زده سرپل ذهاب به دنيا آمده بود. 

ابراز همدردى قهرمان كرمانشاهى 
حضور چهره هاى تاثيرگذار جامعه براى كمك 
به مناطق زلزله زده غرب كشور را هم مى توان 
از خبرهاى خوب اين روزها دانســت، از جمله 
به حراج گذاشته شدن مدال طالى بازى هاى 
المپيك ريو 2016 توسط «كيانوش رستمى» 
قهرمان كرمانشــاهى وزنه بردارى المپيك و 
جهان. وى در صفحه اينســتاگرامش نوشت، 
مدال طالى المپيك خــود را براى كمك به 

زلزله زدگان غرب كشور به حراج مى گذارد.

اهداى جهيزيه
مــردم از سراســر كشــور بــراى كمك به 
هموطنانشــان در غرب كشــور دست به كار 
شدند و در اين ميان خبر اهداى جهيزيه توسط 
نوعروس بجنوردى از ميزان و عمق همدردى 

مردم در حوادث ناگوار حكايت دارد. 
گفتنى است، شــمار كشــته ها ومصدومان 
براســاس اعالم مسئوالن تا لحظه تنظيم اين 
گزارش خبرى، در استان كرمانشاه 432 كشته 
و 7817 مصدوم اعالم شــده اســت و رئيس 
جمهــور و دولتمردان براى بررســى بحران، 
برنامه ريزى و كمك رسانى به آسيب ديدگان 

در منطقه زلزله زده حضور يافتند.

  نيمى از كشاورزان اصفهان 
در انتظار پرداخت مطالبات گندم هستند

تسنيم: مديرعامل كانون خبرگان كشاورزى اصفهان گفت: 
بيش از 50 درصد كشــاورزان اصفهان هنوز مطالبات گندم 

خود را از دولت طلبكار هستند.
اســفنديار امينى با انتقاد از اينكه حدود پنج ماهه گذشته، 
كشاورزان گندم هاى برداشت شده را به دولت تحويل داده اند، 
اما هنوز ميزان قابل توجهى از وجوه گندمكاران پرداخت نشده 
است، اظهار داشت: براســاس قانون افزايش بهره ورى بخش 
كشاورزى، دولت بايد هزينه تأخير خريد تضمينى محصوالت 

كشاورزى را پرداخت كند.
وى افزود: در گذشته ها وزارت جهاد كشاورزى براساس قانون 
خريد تضمينى محصوالت زمانى نسبت به خريد اقدام مى كرد 
كه كشاورز به محض فروش محصوالت خود پس از گذراندن 
عمليات دفترى، هزينه  هاى محصوالت را دريافت مى كردند، 
اما در سال هاى اخير هزينه  محصوالت تحويلى كشاورزان به 

دولت با تأخير چندين ماهه پرداخت مى شود.
مديرعامل كانون خبرگان كشاورزى اصفهان بيان كرد: ما در 
اين مسائل هنوز دچار مشكل هستيم، اما متأسفانه كارها در 
مسير صحيح خود اجرايى نمى شود، گندم محصولى نيست 
كه بگويم تازه در كشور كاشــته مى شود، بلكه زمان كاشت 
و برداشــت آن مشــخص اســت و بايد اعتبارات الزم آن از 
قبل توســط دولت و در مجلس تعيين شود تا وزارت جهاد 

كشاورزى بتواند، اقدام هاى قانونى آن را اجرايى كند. 
وى با گاليه از اينكه متأسفانه قانون خريد تضمينى محصوالت 
كشاورزى گندم، جو، ذرت، برنج درست اجرا نمى شود، گفت: 
براســاس قانون بايد نرخ خريد تضمينى گندم قبل از فصل 
كشــت محصول اعالم شــود، اما اكنون با آغاز زمان كشت 

گندمكاران هنوز نرخ ها تعيين نشده است.

  تكميل راه آهن اردبيل به 400 ميليارد 
تومان اعتبار ساالنه نياز دارد

مهر: استاندار اردبيل گفت: براى تكميل راه آهن اردبيل در دولت 
فعلى ضرورى است، ساالنه 400 ميليارد تومان اعتبار براى اين 
پروژه اختصاص يابد. اكبر بهنامجو تصريح كرد: با توجه به نزديكى 
به فصل بودجه ريزى تقاضاى ما اعتبار مطلوب براى تكميل اين 
پروژه بود كه در نهايت مقرر شد، سال آينده 200 ميليارد تومان 
اعتبار براى راه آهن اختصاص يابد. وى با بيان اينكه سال آينده 
راه آهن اردبيل جزو چهار پروژه اولويت دار ريلى دولت خواهد 
بود، تأكيد كرد: اين ميزان اعتبار به نســبت اعتبار سال جارى 
به دوبرابر افزايش يافته، اما همچنان براى تكميل پروژه در بازه 
زمانى مقرر كفايت نمى كند. به گفته بهنامجو مسئوالن استانى 
و نمايندگان همچنان پيگير افزايش اعتبار اين پروژه هستند و 
تأمين اعتبار از منابع ديگر نيز در دست بررسى است. وى با بيان 
اينكه بــراى تكميل راه آهن رئيس جمهور به مردم اردبيل قول 
مســاعد داده است، ابراز اميدوارى كرد نسبت به تأمين بودجه 

اين پروژه مساعدت ويژه شود.

  ضايعات نان ايران در سال 2 ميليون تن است

فارس: كارشناس بهداشت محيط گفت: در سال 2 ميليون تن 
ضايعات نان داريم كه بايد اين مقدار به حداقل برسد. روزانه هر 
فرد حدود 350 گرم نان مصرف مى كند و ما در جهان مصرف 
نان بااليى داريم. مهدى رفيعى به ارائه آمارى از مصرف نان در 
ايران پرداخت و تصريح كرد: 54 درصد جامعه شــهرى و 60 
درصد جامعه روستايى منبع تأمين انرژى شان از نان است، اما 
در ســال 2 ميليون تن ضايعات نان داريم كه بايد اين مقدار 
به حداقل برسد. كارشناس بهداشت محيط با بيان اينكه بايد 
استانداردهاى نان را رعايت كنيم، خاطرنشان كرد: ميزان نمك 
در نان نبايد بيشتر از يك درصد باشد و بايد از طريق كنترل 
مواد مصرفى نانوايى و نظارت بر فرايندهاى توليد و نگهدارى 
خمير و نان رعايت شود. وى با بيان اينكه يكى از مواردى كه 
كمتر به آن پرداخته شــده، سالمت خود نانوايى است، عنوان 
كرد: مشــكالت نانواها با افزايش ســن آن ها بيشتر مى شود، 
مسائل بهداشتى و خوددارى از استعمال دخانيات در نانوايى ها 
بايد رعايت شود و اگر ما قائل باشيم كه كيفيت نان بايد افزايش 

پيدا كند، يكى از مسائل آن كشاورزى خوب در مزرعه است.
رفيعى در پايان گفت: گونه هاى گندم مناســب تر را بايد در 
مزارع خود داشــته باشيم، بيش از 3700 مورد نمونه بردارى 
از خميرها در همين ســال انجام شــد و اقدام هاى خوبى در 
اصفهان انجام شــده، اما هنوز با موارد استاندارد فاصله داريم 
چرا كه روى گونى هاى آرد بايد پارامترهاى مهم آرد ثبت شود.

  كشتار ماهيان پارك «بوجاق» كياشهر 
با شوك الكتريكى

ايسنا: سرپرســت پارك ملى بوجــاق كياشهر گفت: چهار 
متخلف كه با اســتفاده از موتور برق ماهى صيد مى كردند، 

بازداشت شدند.
رحمان پورحسين خاطرنشان كرد: متخلفين با تشكيل پرونده 

به مرجع قضايى معرفى شده اند.
وى از عالقه مندان به محيط زيست و حيات وحش خواست 
در صورت مشاهده هر گونه اقدام غير قانونى مربوط به شكار و 
صيد، مراتب را به نزديك ترين پاسگاه محيط زيست يا نيروى 

انتظامى اطالع دهند.

یک ��� یک ��ر

گرگان:  با علنى شدن بحث آلودگى مزارع سبزيجات جنوب پايتخت و اطالع مستقيم 
مسئوالن كشور از معضل آبيارى مزارع صيفى و سبزى با آب آلوده و تبعات اجتماعى 
و اقتصادى آن انتظار مى رفت براى رفع اين مشــكل كه در اســتان هاى ديگر سابقه 
طوالنى ترى داشت، اقدام هايى سريع و عملى انجام شود و براى هميشه بساط خبرهاى 
ناگوار در خصوص اين تهديد از اســتان ها برچيده شــود، اما متأسفانه اين موضوع به 
رغم تمام اهميتش در اولويت قرار نگرفت. آبيارى مزارع سبزى با فاضالب هاى خانگى، 
موضوع جديدى در گرگان نيست و درست سه سال پيش مدير زراعت جهاد كشاورزى 

استان گلستان اعالم كرد، جهاد كشاورزى متولى كشاورزى سالم است.
محمدرضا عباسى در آن زمان بيان كرد براى آگاه سازى كشاورزان در اين راستا نشريه 
چاپ كرده و اطالعيه داده ايم. حتى با بهداشــت و محيط زيست هماهنگ شده تا در 
صورت بروز تخلف، متخلفان به دادگاه معرفى شــوند، اما گويا اين اقدام ها خيلى هم 
كارساز نبوده است تا اينكه استفاده از فاضالب براى آبيارى مزارع، سبب مسموميت 30 

نفر از اهالى روستايى اوجابن شهرستان گرگان شد.

خط و نشان دادستان
مهر ماه امسال بود كه دادستان عمومى وانقالب گرگان از تشكيل پرونده قضايى استفاده 

از آب هاى آلوده و فاضالب خانگى در بخش كشاورزى گلستان خبر داد. 
حجت االســالم سيد مصطفى حقى ماه گذشــته به خبرنگاران گفت: در حال حاضر 
بخشى از زمين هاى كشاورزى استان گلستان با آب هاى آلوده و فاضالب خانگى آبيارى 

مى شوند.
وى افزود: به نظر مى رسد، هنوز جهادكشاورزى از سطح مزارعى كه با اين آب هاى آلوده 
آبيارى مى شــود، آمار دقيقى ندارد، اما اعالم كرده اند، حدود 30 هكتار از مزارعى كه با 

اين روش آبيارى مى شوند در حومه گرگان شناسايى شده است.
دادســتان عمومى و انقالب گرگان ادامه داد: بزودى پرونده قضايى استفاده از آب هاى 

آلوده و فاضالب خانگى در كشاورزى تشكيل مى شود.
حقى خاطرنشان كرد: تلفنى با فرماندار گرگان در اين خصوص صحبت كرده و از وى 

خواستيم كارگروه شوراى سالمت تشكيل و اين موضوع پيگيرى شود.

مسموميت شهروندان
با اينكه بســيارى از اخبار منتشر شده از طرف دســتگاه هاى اجرايى و قضايى حاكى 
از وجود عزم جدى براى برخورد با اين موضوع بوده و ســال هاســت كه كارشناسان 
كشاورزى بر طبل ممانعت از آبيارى سبزيجات با فاضالب مى كوبند، اما مسموميت 30 

نفر از روستاييان اوجابن خط بطالن بر اين باور كشيد.
رئيس اداره كنترل كيفى و امور آزمايشگاه هاى شركت آب و فاضالب روستايى گلستان 
مســموميت 30 نفر از اهالى روستايى اوجابن شهرستان گرگان را به دليل استفاده از 

فاضالب براى آبيارى مزارع تأييد مى كند.
فاطمه ســادات حجازى با تكذيب خبر آلوده بودن آب روســتاى اوجابن گرگان اظهار 
مى كند: استفاده از فاضالب خام به منظور آبيارى مزارع، علت اصلى مسموميت 30 نفر 
از اهالى روستاى اوجابن بود. وى مى افزايد: برخى زمين هاى كشاورزى روستاى اوجابن 
در مسير رواناب فاضالب خام شهر گرگان و روستاى باال دست قرار دارد و كشاورزان از 

اين فاضالب براى آبيارى مزارع خود استفاده مى كنند كه اين امر سبب بروز مسموميت 
شــده اســت. به گفته او پس از گزارش مسموميت اهالى، مسئوالن و كارشناسان اين 
ســازمان به همراه كارشناسان مركز بهداشت در روستا حاضر شدند و از سطح شبكه 
توزيع، نمونه بردارى ميكروبى و شيميايى انجام دادند. وى اذعان مى كند: پس از مشاهده 
كلر آزاد باقى مانده در محدوده مجاز شرب و انجام آزمايش هاى الزم، مشخص شد، آب 
شرب روستا عارى از هرگونه آلودگى است و مسموميت ايجاد شده، ناشى از آبيارى مزارع 

با استفاده از فاضالب بوده است.

تهديد زنجيره غذايى 
يك كارشناس ارشد بهداشت محيط در همين خصوص با اشاره به امكان انتقال عوامل 
بيمارى زا از طريق تماس و مصرف محصوالت كشاورزى مى گويد: تجمع مواد سمى در 

محصوالت و انتقال در زنجيره غذايى باعث انواع بيمارى ها براى انسان مى شود.
فرهاد مقصودلو اظهار مى كند: آلودگى خاك و به تبع آن آلودگى آب هاى زيرزمينى از 
جمله مضرات استفاده از فاضالب در آبيارى محصوالت كشاورزى بويژه در محصوالت 

روز چين و سبزيجات و صيفى جات است.
اين كارشناس ارشد بهداشت محيط در تعريف فاضالب خانگى مى گويد: آب استفاده 
شده در حمام، دستشويى، توالت، ماشين لباسشويى و ديگر وسايل بهداشتى را فاضالب 
خانگى مى گويند. وى با بيان اين نكته كه فاضالب خانگى به دو دسته تقسيم مى شود، 
مى افزايد: بخشى فاضالب ها سنگين هستند، مانند فاضالب توالت ها و برخى فاضالب ها 
سبك هستند، مانند فاضالب دستشويى، ظرفشويى، زيردوشى كه فاضالب خانگى، مورد 

دوم را شامل مى شود.
اين مدرس دانشگاه تصريح مى كند: هنگامى كه آلودگى ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
بدون تصفيه از مواد تركيبى مضر در آب ها تخليه مى شوند، آلودگى آب ها بيشتر مى شود 

و آلودگى اين آب ها بر گياهان و ارگانيسم هاى زنده  درون اين آب ها اثر مى گذارد.
مقصودلو با اشــاره به اينكه مهم ترين عامل ايجاد كننده مخاطرات بهداشــت فردى، 
ميكروارگانيسم هاى بيمارى زا، انگل ها و مواد سمى و شيميايى فاضالب هستند، مى گويد: 
مشكالت بهداشتى محصوالت كشاورزى در نتيجه فعل و انفعاالت و واكنش هاى مختلف 

بين تركيبات و آالينده هاى فاضالب با خاك و گياه اتفاق مى افتد.

سبزيجات آلوده در گرگان 30 نفر را مسموم كرد 

سبزى با طعم فاضالب

«مرتضى سليمى» رئيس 
سازمان امداد و نجات 

جمعيت هالل احمر كشور 
بيان كرد كه 98 درصد 

آوارهاى ساختمانى 
در شهرهاى زلزله زده 

برداشته شده و بعيد است 
فردى زيرآوار در شهرهاى 
زلزله زده باقى مانده باشد 
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گيالن  سرزمين سرسبز گيالن و ديلمان، 
مأمن و  پناهگاه علويان ستمديده اى است كه به 
سبب ستم  خلفاى بغداد، مأوا و مسكن خود را 
رها ساختند. بر اين اساس وجود بيش از 900 
بقعه، اين استان را به قطب گردشگرى مذهبى 
در كنار بهره مندى از طبيعت زيبا و آب وهواى 

مطلوب، تبديل كرده است.
استان گيالن به  خاطر مهاجرت سادات علوى 
در قرن هاى اوليه ورود اسالم به ايران و خصوصاً 
به گيالن و همچنين ارادتى كه مردم گيل به 
سادات داشــتند، به بركت انوار بقاع متبركه 
امامــزادگان و دوســتداران اهل بيت(ع) منور 

است.
ديلميان به دليل موقعيت طبيعى قلمرو خود 
كه داراى راه  هاى سخت گذر و كوه هاى بلند و 
جنگل هاى انبوه بود و نيز  با پايدارى و استقامت 
و دالورى مــردان سلحشــور خويش  در برابر 

لشكريان  مقتدر خلفاى بغداد مقاومت كرد. 
مهاجرت سادات علوى به نقاط امن ديلمان و 
طبرستان  علت هاى گوناگونى داشت؛ ازجمله 
در ايــن مناطــق به جهــت  موقعيت خاص 
جغرافيايى، وقوع جنگ، لشكركشى و  تصرف 

در آن از سوى خلفاى جور امكان پذير نبود.
مردم ديلمان خصوصاً سرداران ديلمى با پناه 
دادن ســادات علوى، آنــان را  تحت حمايت 
خويــش قــرار مى دادند و وســايل زندگى و 

 معيشت آنان را فراهم مى ساختند. 
وجــود زيارتگا ه هاى متعدد در گيالن نشــان 
مى دهد كه  اين ســرزمين همواره موردتوجه 
امامزادگان و ســادات علوى بوده  است و مردم 
نوعدوســت گيالن نيــز آن هــا را حمايت و 

پشتيبانى  مى كردند.

 امامزاده هاشم
بقعه امامزاده هاشــم واقــع در30 كيلومترى 
جنوب رشــت و سر راه رشــت به قزوين قرار 
دارد. وى از نوادگان امام موسى كاظم(ع)است 
كه به سبب قرارگيرى در ورودى مركز استان، 
همچون نگينى سبز موردتوجه مردم بومى و 

مسافران قرار دارد.

 خواهر تنى امام غريب
گرچه امام رضا (ع) بيشتر بين شيعيان به دليل 
فاصله زياد مرقد مطهر ايشــان تا بقيع و شهر 
كاظمين محل مدفن پدر بزرگوار ايشان امام 

موســى كاظم(ع) به «غريب» ملقب شده، اما 
بوى غربت واقعى را فقط از مرقد مطهر خواهر 
تنى ايشان بانو فاطمه اخرى در رشت مى توان 

استشمام كرد.
مرقد اين بانوى بزرگوار از قرون گذشته تاكنون 
در بين شيعيان و مسلمانان آن گونه كه در خور 
شأن ايشان است، معرفى نشده و تعداد كمى 
از شــيعيان و حتى مردم كشور و استان هاى 
همجوار گيالن از وجود مرقد ايشان در رشت 

باخبر هستند.
نام اصلى ايشان فاطمه اخرى است، وى دختر 
چهارم امام موســى كاظــم(ع) و خواهر امام 
رضا(ع) است كه پس از شهادت پدر بزرگوارش 
براثر ظلم و جور حكومت عباســى به ديلمان 
سفر كرد و در سن 24 سالگى به علت بيمارى 

درگذشت.

 چهارمين مرقد مذهبى ايران
ســيد ابراهيــم المرتضى االصغــر ملقب به 
جالل الدين اشــرف(ع)، پســر امام موســى 
كاظــم(ع)، برادر امام رضــا (ع) و عموى امام 
محمدتقى (ع) اســت كه مرقد ايشان در 35 
كيلومترى شهر رشــت قرار دارد؛ شهرستان 
آســتانه اشــرفيه به خاطر وجــود اين بقعه، 

چهارمين شهر مذهبى ايران به شمار مى آيد.

 بقعه شيخ زاهد گيالنى 
اين بناى تاريخى در بيرون شــهر الهيجان و 
در روستاى شيخانه ور، بر سر راه الهيجان به 
لنگرود و بر دامنه كوه واقع  شده است. مسير 
زيبايى كــه درنهايت به گنبد هشــت ترك 
فيروزه اى اين بقعه تاريخى ختم مى شود، خود 
با جاذبه هايى شــعف انگيز چون مزارع برنج، 

جنگل و رودخانه احاطه  شده است.
شــيخ تاج الدين ابراهيم ملقب به شيخ زاهد 
گيالنى از عرفا و دراويش بزرگ و از اســتادان 

شيخ صفى الدين اردبيلى است.

 بقعه دوازده تن 
بقعه دوازده تن مــالط، مدفن 12 امامزاده از 
سادات كيايى است كه بر بخش شرقى گيالن 
حكومت داشتند و چون موطن سادات كيايى 
مالط بود، به سادات مالطى نيز معروف هستند؛ 
بناى اين بقعه متبركه در روستاى مالط رانكوه 

از توابع شهرستان لنگرود واقع شده است.
طبق شجره نامه  موجود درباره امامزادگان اين 
بقعه، ســيد على و ســيد محمد، پسران امام 
سجاد(ع) و سيد يوســف، سيد يونس، سيد 
حسن، سيد مظفر، ســيد  موسى، سيد حيدر، 
سيد صالح، سيد اسكندر، سيد خاور و سيد ابوذر 

پسران امام محمدباقر (ع) هستند.

 ابوالفضل گيالن
يكى از مشهورترين بقاع متبركه استان گيالن، 
بقعه متبركــه امامزاده ابراهيم(ع) اســت كه 
در شهرستان شــفت قرار دارد. بقعه امامزاده 
ابراهيم(ع) در منطقــه اى خوش آب و هوا در 
دل جنگل هاى شــفت است كه به فاصله 20 
كيلومترى از شهر شــفت قرار دارد. براساس 
شــجره نامه موجود، امامــزاده ابراهيم(ع) از 
فرزندان امام موسى كاظم(ع) است كه مدفن 
وى در روستاى طالقان شهرستان شفت قرار 

دارد.
مردم گيــالن بخصوص غــرب گيالنى ها را 
عقيدتى وافر به اين مكان است و اين امامزاده 

را «ابوالفضل گيالن» ناميده اند.

 تنها پيامبر گيالن
امامــزاده قادر واقــع در روســتاى باباولى 
شهرســتان الهيجان، تنها پيامبرى كه در 
گيالن آرميده اســت. در روســتاى بابا ولى 
ديلمان، بنايــى چهارگوش قــرار دارد كه 
در ضلع هاى شمالى، شــرقى و جنوبى آن، 
ايوان هاى ستون دار چوبينى وجود دارد. اين 
بقعه، همانند بسيارى از آرامگاه هاى شمال 
ايران، نقاشى هاى مذهبى دارد و پوشش بام 

آن از سفال است.

��ر ��ر
 سرانه كتاب در همدان 

كمتر از يك جلد براى هر نفر است

ايرنا: مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان گفت: بر 
اساس سند كتابخانه هاى همگانى كشور، سرانه كتاب براى 
هر نفر بايد چهار جلد باشد در حالى كه در استان اين تعداد 

كمتر از يك جلد است.
عاطفه زارعى افزود: در كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان 
يك ميليون و 49 هزار جلد كتاب وجود دارد كه به نســبت 

جمعيت موجود كمتر از يك جلد كتاب براى هر نفر است.
هم اكنون تعداد 9 كتابخانه عمومى در شهرســتان نهاوند با 

نزديك به 120 هزار جلد كتاب و 7752 عضو وجود دارد.

 اعزام طالب قم 
به مناطق زلزله زده غرب كشور

ايسنا: پس از پيام روز يكشــنبه آيــت اهللا اعرافى نسبت به 
حضور گســترده طالب در مناطق زلزله زده، به همت مركز 
مديريت حوزه هاى علميه و مجمع تقريب مذاهب اســالمى 
هشــت اتوبوس حامل طالب داوطلب بــه مناطق زلزله زده 

استان كرمانشاه اعزام شده است.
حجت  االســالم برقعى در مراســم اعزام جمعى از طالب به 
مناطق زلزله زده كرمانشــاه از دفتر آيت اهللا اراكى، با جهادى 
خواندن اين حركــت، گفت: اين برنامه جهــادى با حضور 
گسترده طالب انجام شده است و تا كنون ده ها طالب از قم و 
استان هاى ديگر به كرمانشاه اعزام شدند.وى افزود: اين حركت 
از دو حيث داراى اهميت است؛ نخست آنكه اين حركت، يك 
حركت كامالً انسانى است و نجات و امداد و كمك و يارى به 
هم نوع و هم دين است كه در جاى خود بايد به آن پرداخت.
وى تصريح كرد: روى ديگر اين حركت، ارائه دقيق و شــفاف 
از چهــره واقعى طالب و حوزه در جامعه اســت، زيرا امروزه 
رســانه هاى معاند به هر نحو سعى مى كنند كه روحانيت را 
از مردم جدا كنند.برقعى بيان كرد: طالب بايد در كنار امداد 
رسانى، فعاليت روحى و روانى انجام دهند؛ يكى از نكاتى كه 
بايد به آن توجه كرد آن است كه بايد در اين شرايط، با مردم 
مصيبت زده همدردى كنيم. كسانى كه داغ ديده و مصيبت 
ديده هستند نيازى به نصيحت ندارد؛ در اين لحظات كارى 

كه بايد انجام داد همراهى و همدردى است.

900 بقعه متبرك در اين استان وجود دارد

 بحران آب در خمين نگران كننده استگيالن نگين سبز گردشگرى مذهبى ايران

تســنيم- فرماندار خمين با بيان اينكه بحــران آب در اين 
شهرستان نگران كننده است، گفت: مسئوالن براى جلوگيرى از 
افت بيشتر منابع آب بايد تالشى مضاعف را در دستور كار قرار 
دهند.سيدمهدى ساداتى در جلسه شوراى حفاظت از منابع آب 
شهرستان خمين اظهار داشــت: بحران آب در اين شهرستان 
نگران كننده است و مســئوالن براى جلوگيرى از افت بيشتر 
منابع آب بايد تالشى مضاعف در دستوركار قرار دهند. ساداتى 
بيان كرد: اعضاى شوراى حفاظت از منابع آب شهرستان بايد 
شرايط را به گونه اى فراهم كنند كه با استفاده از سياست هاى 
علمى و ارشادى و تبيين مشكل كم آبى براى مردم آن ها را به 
حفاظت از منابع آب تشــويق كنند و از سياست هاى قهرى به 

عنوان آخرين حربه استفاده شود. 
وى ادامه داد: استفاده از ظرفيت شوراها و دهياران براى تبيين 
مشــكل كم آبى و لزوم كاهش برداشــت از منابــع آبى براى 
كشــاورزان و بهره برداران روستايى بايد در دستور كار اعضاى 

شورا بويژه بخشداران مركزى و كمره قرار گيرد.
فرمانــدار خمين خاطرنشــان كرد: خمين يك شهرســتان 
كشاورزى است و در بحث كشاورزى مهم ترين مؤلفه آب است و 
در صورت عدم رعايت بحث برداشت آب از سفره هاى زيرزمينى 

كشاورزى شهرستان با بحران جدى مواجه مى شود.
ســاداتى با اشاره به تخصيص سهميه 180 ليتر آب در ثانيه از 
محل سد كوچرى به شهرستان خمين گفت: شركت جهاد نصر 
بايد تســريع در آبرسانى به روستاهاى شهرستان را در دستور 
كار خود قرار دهد تا روســتاهايى كه با بحران كم آبى مواجه 
هستند قبل از فرار رسيدن فصل گرما از نعمت آب آشاميدنى 

سالم بهره مند شوند.

  قضاوت داور بدمينتون قم 
در مسابقات بين المللى 2017

فارس- رئيس هيئت   بدمينتون استان قم از قضاوت داور جوان 
بدمينتون قم در رقابت هاى بين المللى 2017 به ميزبانى كشور 
پاكســتان خبر داد.على پنجه باشى اظهار كرد: داور بين المللى 
بدمينتون قم «محمدحسن حسن زاده» سابقه قضاوت در چندين 
رقابت  مهم و معتبر برون مرزى و تمامى ميادين شاخص داخلى 
را دارد و اكنون داوران جوان و آينده دار راه وى را ادامه مى دهند و 
اين براى ورزش قم و خانواده بدمينتون اهميت بسيار زيادى دارد.
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چند سالى است كه 
موضوع واگذارى 

غار چال نخجير 
شهرستان دليجان 

به بخش خصوصى 
از طريق مزايده با 
حرف وحديث هاى 

فراوانى همراه 
بوده است

بــرش

گزارش

اراك  غــار «نخجير دليجان» اســتان مركزى 
بــا قدمــت 70ميليــون ســاله متعلق بــه دوره  
ســومين زمين شناسى اســت و بعد از غار ماموس 
مكزيــك دومين غار آهكــى زنده  جهان اســت.
اين جاذبه گردشگرى طبيعى ملى حكايت هاى چند 
ميليون ساله و جلوه هاى بى نظير و منحصربه فردى 
از شكوه غارهاى آهكى را فرا روى بيننده مى گذارد.

چند ســالى اســت كه موضوع واگذارى غار چال 
نخجير شهرســتان دليجان به بخش خصوصى از 
طريق مزايده با حرف وحديث هــاى فراوانى همراه 

بوده است.
واگذارى غــار نخجير بــه پيمانــكاران غيربومى 
درحالى كه در شهرستان شركت هاى واجد شرايط 
حضورداشته و حتى شهردارى هاى دليجان و نراق 
هم به دليل درآمدزا بودن توانايى اداره آن را داشتند، 
نگرانى مردم شهرستان دليجان را به همراه داشته 
اســت.در بازديدى كه عزيز فيلــى معاون عمرانى 
اســتاندار مركزى در تاريخ 22 شهريورماه امسال از 
غار نخجير داشت، مقرر شــد مديريت توسعه غار 
هيئت امنايى، شود و هرگونه طرح توسعه و واگذارى 
با هماهنگى هيئت امنا و محيط زيست و ديگر ادارات 
ذى ربــط و  با حضور كارشناســان خبــره اين كار 
صورت پذيرد.همچنين در اين بازديد مصوب شــد 
راه خروجى غار نيز بعد از ارائه مطالعات و تحقيقات 
تخصصى و بعد از بازديد كارشناسان متخصص اين 

امر موردبررسى قرار گيرد.
درحالى كه هنوز يك مــاه از صحبت ها و مصوبات 
حضور معاون اســتاندار مركزى نگذشــته است و 
درحالى كه در روزهــاى اخير همه نگاه ها به تغيير 
اســتاندار مركزى بود، ســازمان ميراث فرهنگى و 
صنايع دستى و گردشگرى استان آگهى مزايده غار 

را منتشر كرد.

 موج مخالفت ها
به دنبال انتشار اين اطالعيه كه در تاريخ 26 مهرماه 
منتشرشده است، موجى از مخالفت ها با واگذارى به 
روش مزايده و واگذارى اين مجموعه به اشــخاص 
حقيقى يا حقوقى خارج از شهرســتان در ســطح 

شهرستان دليجان به راه افتاد.
برخى فعالين سياســى و اجتماعى شهرســتان با 
اشاره به وعده هاى برخى مسئولين ارشد استان در 
جلسه اى كه مدتى قبل در مجموعه غار چال نخجير 
برگزار شد كه قول مساعد واگذارى اين مجموعه را 
به شهرستان داده بودند، خواستار تجديدنظر در اين 

مزايده شدند.
اين در حالى است كه چند سالى كه غار نخجير به 
بخش خصوصى واگذارشده است نه تنها هيچ اقدامى 
در محيط خارجى غار براى رفاه حال مســافران و 

گردشگران انجام نشده است بلكه 
صدمات فراوانى هم به بخش هاى 
داخلى غار واردشــده به طورى كه 
برخــى بخش هاى غــار در حال 

نابودى است.

 برگزارى مزايده
محمدرضــا خليلــى نايب رئيس 
شوراى شــهر دليجان با انتقاد از 
عملكرد اداره كل ميراث فرهنگى 
اســتان مركزى در واگذارى غار 
نخجيــر شهرســتان دليجان به 
بخش خصوصى گفت: درگذشته 
عده اى از اختالفات ساختگى ميان 
دليجان و نراق سوءاســتفاده و در 
اين فضا، اختيارات شهرستان را در 

حوزه مديريت غار محدود كردند.
نايب رئيس شــوراى شــهر دليجان اضافــه كرد: 
متأســفانه در ســال هاى اخير مزايده غار نخجير 
به صورت بســيار محدود و بى خبر برگزار مى شود و 
تنها عده اى نورچشــمى كه از آن مطلع هستند در 

اين مزايده شركت مى كنند.
وى از استاندارى مركزى خواست تا به اين موضوع 
ورود كرده و هرچه سريع تر، تشكيل اين هيئت امنا 

را عملياتى كند.

 بهره بردارى نامناسب 
حجت االسالم عليرضا سليمى نماينده مردم محالت 
و دليجان در مجلس شوراى اسالمى نيز با اشاره به 
اينكه اشكاالت فراوانى نسبت به واگذارى غار نخجير 

وجــود دارد گفت: اعتراض جدى 
نســبت به واگــذارى غار نخجير 

داريم.
سليمى با اشاره به اينكه بايد اين 
مجموعه گردشگرى به شهردارى 
يا دليجان واگذار مى شــد،  نراق 
اظهــار كرد: در اين صورت درآمد 
ايــن مجموعه كمكى  از  حاصل 
براى توسعه زيرساخت هاى شهرى 

دليجان و نراق مى شد.
وى ادامه داد: واقعيت اين اســت 
كــه در واگذارى غار به بهره بردار، 
اشــكاالتى وجــود دارد چراكــه 
بهره بــرداران، بومى نبــوده و به 
دنبال منافع خودشــان هستند و 
اين موضوع آســيب هاى جدى را 
به اين غار چندين ميليون ســاله 

وارد مى كند.
نماينــده مردم محــالت و دليجــان در مجلس 
بــا تأكيد بــر اينكه به دليل عــدم دقت الزم در 
مديريت، زيبايى هاى غار در حال نابودى اســت، 
بيان كرد: متأسفانه بهره بردار غار به دنبال منافع 
شــخصى خود اســت و هيچ گونــه اقدامى براى 
فراهم كردن زيرســاخت هاى الزم براى اين غار 

انجام نداده است.
 ســليمى بابيان اينكه در بحث واگذارى غار الزم 
است پيگيرى جدى داشــته باشيم و تجديدنظر 
كنيم، خاطرنشــان كرد: اين سرمايه ملى و بين 
نســلى نبايد از اصل تصميمات غير كارشناســى 

ضربه ببيند.

دومين غار آهكى زنده جهان در برزخ امكانات
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همراهى قدس با زائران پياده 

گر عشق حرم باشد سهل است بيابانها

هاشــم رسائى فر   نكته ، نكته اى قابل 
تأمل و البته بارزى اســت كه هر كدام از آنها 
حداقــل بيش از 200 كيلومتر را پياده آمده 
اند تا به اين صورت عشق و ارادتشان را به آقا 

امام هشتم (ع) نشان دهند. 

 عرض ارادت با پاى پياده
شايد جمله طاليى همان جمله جوان معلولى 
باشــد كه از شــهر جنگل و دهستان شعبه 
بيش از250 كيلومتــر را پياده پيموده تا باز 
هم يكســال ديگربا پاى پياده به محضر امام 
مهربانى ها برســد. هركس به نوعى دوست 
داشــتنش را به امام رضا(ع) نشان مى دهد 
ما هم كه چيزى در خور تقديم به حضورش 
نداريم اين گونه با طى كردن را با پاى پياده 
خودمان را آســتانش مى رسانيم. مصطفى 
احمدى 26 ساله است و از ناحيه پا معلوليت 
دارد. او عصا زنان مســير عشق را پيموده تا 
به قول خودش با عشق به امام رضا(ع) همه 
كمر مشكالت را بشكند و بتواند خودش را به 

مشهد آقا برساند.
شايد در مسير عشق خيلى از زائران پياده را 
ببينــى كه ورم و آبله بر پا دارند اما مصطفى 
هم آبله بر پا دارد و هم بر دســت! دستى كه 
بايد جور كش پاى معلولش باشــد و با تكيه 
بر عصا او را در جاده عشــق همراهى كند. 5 
سال است كه اين جوان اهل جنگل با همين 
شرايط عزم ديدار آقا مى كند و البته نظرش 
اين اســت كه تا زنده اســت با هر شرايطى 
با عشــق گام در مسير دلدادگى امام هشتم 
خواهد گذاشت تا باز هم نامش در زمره زوار 

پياده آقا ثبت شود.
خواســته مصطفى احمــدى از امام رضا(ع) 
بعد از اينكه نگاهش به گنبد آقا افتاد ظهور 
امام زمان و شفاى همه بيماران و ملتمسان 
دعايى اســت كه او را ابتداى راه از شــهر و 

ديدارش بدرقه كردند.

 مديون امام رضا(ع) 
گام نهادن در جاده عشــق ســن و ســال و 
موقعيت نمى شناســد كه اگر اين گونه بود 
چگونه مى شد با وجود مشكالت و ناراحتى 
قلبى بيش از 210 كيلومتر راه را پياده رفت؟ 
محمد قربانى زائر پياده اى از شهر فيض آباد 
مه والت اســت كه همراه با ساير همسفران 

هيئتى اش از هيئت رضوى شهرشان 5 سال 
اســت پياده به زيارت آقا مشرف مى شود. او 
كه كمتر از يكســال قبل دچار مشكل قلبى 
شــده بود زندگى اش را مديون امام رضا(ع) 
مى داند و مى گويد: درست زمانى كه مشكل 
قلبى برايم پيش آمد در خانه تنها بودم فقط 
و فقط از امام هشــتم كمــك گرفتم. او بود 
كه به دادم رســيد و باعث شد سالمتى ام را 
دوباره به دست آورم و باز هم بتوانم پياده به 

حضورش برسم.
محمد قربانى تمام حرفش اين اســت كه تا 
زمانى كه زنده اســت و توانايى دارد به عشق 
آقــا راهى را كه در پيش گرفته ادامه خواهد 

داد و هيچ چيز در اين راه نمى تواند از اراده 
اش كم كند.

 12 روز پياده روى 
كاروان 56 نفره روســتاى چاهك موســويه 
از توابع شهرســتان قائن در خراسان جنوبى 
560 كيلومتر راه پشت سر گذاشته اند تا در 
جاده واليت به آستان جانان برسند.ذبيح اهللا 
رمضانى يكى از آنهاست. 12 روز راه را پياده 
پيموده تا به محضر آقا مشــرف شود. جالب 
اســت كه مى گويد در حالت عادى اگر به ما 
بگويند 1000 متر را پياده بيا حاضر نيستيم 
قــدم بزنيم اما همه ايــن 560 كيلومتر را با 
عشــق به امام مهربانى ها 7 ســال است كه 
طى مى كنيم و هر ســال مشتاق تر از سال 
قبل كوله بار ســفر مى بنديم.در اين راه واژه 

سختى معنايى ندارد هرچه باشد با عشق به 
امــام رضا(ع) رنگ مى بازد. او نيز خواســته 
اش از آســتان امامش ظهور مهدى فاطمه 
است و شــفاى بيماران بدون اينكه كمترين 
چيــزى براى خودش بخواهد كه البته بر آن 

نيز تأكيد دارد.

 معجزه اى از ارادت به آقا
زوار پياده آقا امام رضا(ع) حاجت ها  گرفته 
اند و معجزه ها ديده اند ازعرض ارادتشان به 
آقا. و اينكه برايشان مثل روز روشن است كه 
امام مهربانى ها حواسش به زائرانش هست. 
نكاتى كه عليرضا ســعيدى يكى از اعضاى 

كاروان روســتاى عبدل آباد شهرســتان مه 
والت عنوان به آن اشاره مى كند. او جريانى 
را نقل مى كند كه تأييد كننده گفته هايش 
است. سال گذشته با اينكه مكان اسكان براى 
دوســتانمان در مشهد فراهم كرده بوديم اما 
چون ديرتر به مشهد رسيدم به نفرات ديگرى 
واگذار شــده بود. از اين بابت خيلى نگرانى 
داشتيم به حرم آقا كه مشرف شديم همانجا 
سفره دلم را باز كردم و رو به گنبدش گفتم 
حاشــا به كرمت آقا اگر بخواهى زائران پياده 
ات بى جا و مكان بمانند. شايد باورتان نشود 
همين كه از حرم بيرون آمدم فردى آمد و به 
من گفت شما دنبال جا براى اقامت هستيد 
انگار او از همه چيز خبر داشت گفتم بله اما 
من تنها نيستم. گفت هرچند نفر كه باشيد 
مهمان ماييد نشان به اين نشانى كه با توجه 

و عنايت آقا امام رضا(ع) همه چند روزى كه 
در مشهد بوديم آن بنده خدا هم به ما اسكان 
داد و هــم پذيراييمان كرد. باور كنيد ما بى 
صاحب نيستيم و او خودش حواسش كامال 
به ما هست. ما به عشق امام رضا(ع) در اين 
مســير حركت مى كنيم بدون هيچ گاليه و 
منتى با ايــن اميد كه به قول خودش بعد از 
مردن در همان 3 جايى كه دستمان از دنيا 

كوتاه است به فريادمان برسد.

 زنان همپاى مردان
در ميان سيل زوار پياده آقا امام رضا(ع) زنان 
زيادى هســتند كه هم پاى مــردان قدم در 
مسير عشق و ارادت امامشان گذاشته اند. در 
مسير به كاروانى از زنان شهر آيسك در360 
كيلومترى مشــهد برخورديم. آنها اگرچه به 
مانند مردانش  تمامى راه را پياده طى نكرده 
اند اما به 50 كيلومترى مشــهد كه رسيده 
اند از ماشين پياده شــدند تا باقى مانده راه 
را هم ميسر با ســايرين در جاده عشق گام 
بردارند. 3 سال است كه آنها به اين روش زائر 
امام هشــتم (ع) مى شوند. فرج امام زمان و 
شفاى بيماران را از امام رضا(ع) مى خواهند 
و البته آرزويشــان اين است كه عمرى باقى 
باشد برايشــان تا هر سال بتوانند به محضر 

امام مهربانى ها برسند.

 بى منت در مسير جاده عشق
ابتداى شــهر مشهد همراه با كاروانى از شهر 
حكم آباد پدرى فرزندش را به بغل داشــت 
نظرمان را جلب كرد.گويا خســتگى برايش 
واژه اى بيگانه است. مى گويد كوچك ترين 
خســتگى ندارد و با عشــق و بى منت براى 
رسيدن به پاى بوسى آقا امام رضا(ع) لحظه 
شمارى مى كند. على اكبرجنت آبادى و 10 
سال است كه خانوادگى به اين سفر مى آيد و 
امسال با 65نفر از همشهريانش حدود 6 روز 

راه پيموده اند تا به مشهد برسند.
همراه با ايــن كاروان عبــاس قائمى منش 
روحانــى جوانى بود كــه او اولين بار زيارت 
امام رضا(ع)  با پاى پياده را تجربه مى كرد. 
او پياده رســيدن به محضر امام هشــتم را 
اتفــاق كوچكى نمى داند و آن را نشــانه اى 
از محبوبيت و اعتقاد قلبى مردم به امامشان 

مى داند.
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  وضعيت جوى پايدار در مشهد در 

روزهاى آخر صفر 
مهناز خجسته نيا: پيش بينى شرايط جوى مشهد در ايام 
دهه پايانى ماه صفر حاكى از استقرار سامانه اى پايدار بر روى 

استان خراسان رضوى است.
رئيــس گروه پيــش بينى هواشناســى خراســان رضوى 
در گفت و گــو با خبرنــگار ما ضمن اعــالم اين خبر گفت: 
مشهدالرضا در اين ايام و بويژه در سالروز رحلت جانسوز نبى 
اكرم حضرت محمد(ص)، امام حسن مجتبى(ع) و على بن 

موسى الرضا(ع) از جوى پايدار برخوردار است.
يحيى قائنى پور اظهار داشت: بر اين اساس دماى مشهد نيز در 

اين ايام بين 3 تا 17 درجه سانتيگراد پيش بينى شده است.
وى با بيان اينكه دماى شــبانه اين ايام به كمتر از 3 درجه 
نخواهد رسيد، افزود: دماى روزانه نيز در گرم ترين حالت 17 

درجه باالى صفر خواهد بود.
اين مقام مســئول با اشــاره به راهپيمايى زائران پياده امام 
رضا(ع) در مسيرهاى منتهى به مشهد، نسبت به زير صفر 

رسيدن دماى شبانه مناطق سردسير استان هشدار داد.
قائنى پــور خواســتار تمهيــدات الزم و آمادگــى كامل 
ايستگاه هاى خدمت رســانى بين راهى زائران پياده شد و 
گفت: قطعاً دماى شبانه هوا در مسير شهرستان هاى شمالى 

استان به 3 درجه زير صفر خواهد رسيد.
اين كارشناس هواشناسى، سردترين مسير زائران پياده دهه 
آخر صفر را شهرستان هاى قوچان، كوهسرخ و فريمان اعالم 
كرد و افزود: شرايط جوى روزانه مسير اين شهرستان ها نيز 

تا حدودى سرد اما بدون بارش برف و باران خواهد بود.
وى در عين حال بر رصد پيش بينى نقشه ها و الگوهاى پيش 
بينى هواشناسى براى مديريت كاروان زائران پياده تأكيد كرد 
و اظهار داشت: قطعاً نقشه ها و الگوهاى پيش بينى هواشناسى 
مى تواند، دستخوش تغييرات شود. بنابراين پيشنهاد مى شود، 
طى اين مدت و به صورت روزانه اين نقشه ها و الگوهاى پيش 
بينى، مورد رصد قرار گيرد تا بتــوان مديريت واحدى بويژه 

براى رفاه  حال كاروان هاى زائر پياده اعمال شود.

  باران، هواى سالم را مهمان مشهدى ها كرد
مهناز خجسته نيا: بارش باران 6 ميليمترى دوشنبه شب 
گذشته، پس از مدت ها در مشهد هواى پاكيزه را براى چند 

ساعت ميهمان ريه شهروندان اين شهر كرد. 
به گزارش خبرنگار ما گرچه اين باران، ســالمت را پس از 
مدت ها انتظار به هواى مشهد برگرداند، اما با هجوم خودروها 
در خيابان ها ســاعتى نگذشت كه دوباره شاخص آاليندگى 
هوا در اين كالنشهر رو به افزايش رفت. روز گذشته، شاخص 
كيفيت هواى مشهد پس از دو هفته آلودگى مستمر، براى 

ساعاتى در وضعيت سالم قرار گرفت.
مدير اجرايى مركز پايش آالينده هاى زيست محيطى مشهد 
در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اينكه پايدارى در هوا، عدم 
بارش نزوالت آســمانى و پديده وارونگى هوا و ساير عوامل 
موجب افزايش بار آلودگى در هواى اين كالنشهر شده بود، 
افزود: اين در حالى اســت كه مشهد شاهد تنها 6 ميليمتر 

بارندگى بوده است.
رئيس گروه پيش بينى هواشناســى خراسان رضوى هم در 
گفت وگو با خبرنگار ما از بارش پاييزى باران در 9 شهرستان 
استان خبر داد. قائنى پور گفت: در روزهاى اخير 15/3 ميلى 
متر بارندگى در ارتفاعات شهرستان كالت گزارش شده كه 

بيشترين ميزان بارش در استان بوده است.

یاد دا�ت
  آمادگى جامعه بهداشت و درمان 

خراسان رضوى براى خدمت به زائران 
دكتر سيد مرتضى احتشام فر 
مدير سالمت زائران استان خراسان رضوى 
از ماه ها قبل برنامه ريزى در حوزه هاى مختلف بهداشــتى و 
درمانى براى خدمت به زائران در دهه آخر صفر شــروع شده 
اســت و خدمات ويژه به زائران و خصوصــاً حدود 300 هزار 
زائر پياده در نظر گرفته شده است. 35 بيمارستان مشهد در 
بخش هاى خصوصى و دولتى فعال هستند و تمام دستگاه هاى 
اورژانس و پزشكان آن ها در حالت آماده باش قرار دارند و حق 
تعطيلى ندارند و حتى يك بخش پشتيبان نيز بايد براى ارائه 
خدمات بموقع به زائران داشــته باشند تا خدمات به صورت 
مطلــوب در اختيار زائران قرار بگيرد. امســال براى خدمات 
بيشــتر به زائرانــى كه داراى بيمارى دياليز هســتند نيز دو 
بخش ديگر باعنوان لويزان در محدوده وكيل آباد بين خيابان 
هاشــميه و كوثر و يكى هم دارالشفاى امام به مجموعه هاى 
ديگر افزوده شــده و در مجموع درمشهد 29 مركز دياليز با 

474 تخت آماده ارائه خدمات به زائران هستند.  
هفت مركز بهداشتى درمانى، چهار مركز درمان هارى، 61 مركز 
اورژانس و 97 آمبوالنس، 86 داروخانه شــبانه روزى، 19مركز 
دندان پزشــكى براى خدمت به زائران فراخوان شده اند. ستاد 
ويژه اى نيز در خيابان خاقانى تشكيل شده است كه به صورت 
شبانه روزى فعال و پاسخگوى مسائل بحرانى و غير بحرانى به 
زائران است. سه تيم بازرسى از داروخانه هاى سطح شهر مشهد 
نيز بازرسى مى كنند و خدمات داروخانه ها را مورد نظارت قرار 
مى دهند. اداره كل دامپزشــكى استان نيز از طريق گروه هاى 
ثابت و ســيار بر ذبح شرعى و بهداشتى دام ها نظارت مى كند. 
از طرفى  همچون سال هاى گذشته به همه بيمارستان ها اعالم 
شده است كه به زائرين پياده در صورت مراجعه خدمات رايگان 
ارائه كنند. هرگونه كوتاهى و يا دريافت هزينه هاى غيرمتعارف 
از زائران از ســوى مراكز بهداشتى و درمانى و ساير حوزه هاى 
مرتبط با دانشگاه علوم پزشكى كه باعث شكايت و گاليه زائران 
شــود نيز با برخورد و تنبيهات سخت و قانونى روبه رو خواهد 
شد. هدف نهايى حوزه بهداشت و درمان استان همچون ساير 
حوزه هاى اســتان اين است كه رنج ســفر را از زائران زدوده و 
ســعى كند كه در طول سفر و اقامت در مشهد مقدس تنها به 
امر زيارت و عزادارى بپردازند و دغدغه ديگرى نداشته باشند. 
همچنين زائران مى توانند از طريق ســامانه 190شــكايات و 
انتقادهاى خود را اطالع رســانى كنند و بالفاصله رسيدگى به 
آن ها صورت مى گيرد. از طرفــى از زائران نيز تقاضا داريم كه 
در رعايت مســائل بهداشــتى و درمانى تالش كنند و با توجه 
به ســرماى هوا از امكانات و لباس هاى گرم استفاده كرده و از 
ريختن زباله ها در معابر و سطح شهر كه به صورت بالقوه باعث 
ايجاد بيمارى هاى مختلف مى شــود، اجتناب ورزند و با رعايت 
حقوق شهروندى و محيط زيست به ديگران نيز احترام بگذارند 
و توصيه مى شود كه از ليوان هاى يكبار مصرف نازك كه سرطان 
زاهســتند، استفاده نكنند و در مراكز اسكان براى تجمع افراد، 
ازوسايل بهداشتى اســتفاده كنند و خصوصاً مواردى همچون 

ايمنى لوله هاى بخارى را مد نظر قرار دهند.

 با نوشتن، مشكالت كشــاورزان و ارزان بودن محصول 
زعفران، حل نمى شــود بايد دولت مثل سال هاى گذشته، 
خودش محصول را از كشــاورز به قيمت خوب خريدارى 
كند تا كشــاورز خيلــى ضرر نكند، ممنــون ازمحبتتان. 

 915...8226
 نور چراغ برق هاى معلم 23 (عدل) و خيابان هاى منتهى 
به آن خيلى كم اســت طورى كه شب ها بانوان احساس 
خطر مى كنند. از مســئوالن استدعا داريم، مشكل را رفع 

كنند. 2904...912 
 در ورودى شارســتان از سمت نواب حدود 20 دستگاه 
مسافربر شخصى براى خودشــان خط درست كرده اند و 
براى زائران مزاحمت ايجاد مى كنند. از سازمان تاكسيرانى 

خواهشمنديم، رسيدگى كند. 8617...936 
 چرا بازنشســتگانى كه كارت منزلت دارند، مانند تهران 
نمى توانند از اتوبوسرانى شهرهاى ديگر از جمله مشهد به 

طور رايگان استفاده كنند؟ 9027...921 
  اگر مى توانيد در مشــهد جايى بــراى فروش زعفران 
تهيه كنيد و دســت دالالن را كوتاه كنيد، كشــاورزان از 
شما ممنون مى شوند. مانند گندم و جو كه دولت مى خرد. 
همچنين قيمت زعفران مانند طال در روزنامه ها و سايت ها 

درج شود. 0243...915
  اليــت بايد مختــص خيابان هاى شــلوغ و پرترافيك 
باشد، نه خيابان هاى كم ترددى مانند منطقه قاسم آباد و 

امثالهم؛ لطفاً شوراى شهر رسيدگى كند. 8401...915 
  دوشنبه ساعت 15/30براى آوردن مسافر از كربال رفتم 
فرودگاه، مسافر حاضر را داخل پاركينگ سوار كردم، جلو 
در خروجى1500تومان گرفتند؛ 7 دقيقه طول كشيد رفت 
و برگشــت من، اين پول ها را چه كسى مى خورد، من كه 

راضى نيستم. 4153...915
  در مورد مشكل آلودگى مشهد وغير قابل زيست بودن 
در 15ســال آينده براحتى با فرهنگ ســازى در راديو و 
تلويزيون و مطبوعات با كمك بزرگان شهر قابل حل است، 
كافيه هر كدام هر روز بخش كوچكى به كمك كارشناسان 
به ايــن جريان بپردازند و كمك كنند تــا عزيزانى كه از 
روســتاها و شهرهاى كوچك به مشــهد مهاجرت كردن 
با آداب رانندگى و زندگى در اين كالنشــهر آشــنا شوند. 

915...4387
  آقاى شهردار يك فكرى براى خيابان توس 33 برداريد.

915...1775
   فكر مى كنم اتوبوس هاى شركت اتوبوسرانى هيچ كدام 
معاينه فنى ندارند. بيشــترين آلودگى در شــهر از همين 

اتوبوس هاست. 8597...915

  برپايى موكب قرارگاه منطقه اى 
شمال شرق ارتش در تپه سالم

قدس: به مناســبت ايام شهادت امام رضا(ع) و ايام آخر ماه 
صفر، قرارگاه منطقه اى شمالشــرق نزاجا نسبت به برپايى 

موكب در تپه سالم مشهد اقدام كرده است.
اين موكب به مدت ســه روز از 25 تــا 27 آبان ماه ميزبان 

زائران پياده حرم مطهر رضوى خواهد بود.
در ايــن ســه روز از 5000 زائر پياده با غــذاى گرم،اهداى 
بســته فرهنگى، آزمايش قند خون و فشــار خون و ماساژ 
پذيرايى خواهد شــد و ســاير يگان هاى ارتش و فرماندهى 
پشتيبانى منطقه شمالشــرق و تيپ377 و لشكر77پيروز 
ثامن االئمه(ع) نيز با برپايى موكب از زائرين على بن موسى 

الرضا(ع) پذيرايى خواهند كرد.

به دنبال سلسله گزارش هاى قدس محقق شد
   افزايش 5 ساعته بهره بردارى 

پاركينگ مكانيزه امامت
اكبرى: بدنبال سلسله گزارش هاى قدس در خصوص گاليه 
شــهروندان از تعطيلى پاركينگ مكانيزه امامت و خدمات 
دهى در ساعات محدودى از روز، سخنگوى شركت ترافيك 
هوشــمند اليت از افزايش پنج ساعته بهره بردارى پاركينگ 

مكانيزه امامت خبر داد.
على بازقندى با اعالم اين خبر اظهار كرد: ســاعت خدمت 
رســانى پاركينگ مكانيزه امامــت واقع در چهــارراه آزاد 
شــهر(تقاطع بولوار معلم و بولوار امامت) كه در گذشــته از 
ساعت 15 الى 23 بوده، 5 ساعت افزايش يافته و هم اكنون 

ساعت كارى اين پاركينگ از ساعت 10 الى 23 مى باشد.
در همين حال وى در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم كرد: اين 
پاركينگ در گذشــته در ساعات محدودى براى شهروندان 
قابل اســتفاده بود و در حال حاضر با فراهم شدن امكانات 

الزم اين ساعات افزايش يافته است.
بازقندى تصريح كــرد: هزينه اين پاركينــگ طبق تعرفه 
پاركينگ هاى غيرحاشيه شهر از شهروندان دريافت مى شود 
و هزينه پاركينگ هاى مكانيزه نسبت به هزينه پاركينگ هاى 

حاشيه اى متفاوت است.
يادآور مى شــود روزنامــه قدس با چاپ چنــد گزارش در 
سيزدهم شهريور و هفتم آبان ماه از مشكالت شهروندان در 
پارك خودروهاى خود در اين پاركينگ را منعكس كرده بود 
كه با اين تصميم اميد مى رود مشكل پارك خودروها در اين 

منطقه تاحدودى رفع شود.

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.

فاطمه معتمدى    اين روزها جاده هاى منتهى به مشــهد الرضا مملو از هزاران زائربا 
صفا و مشتاق اهل بيت(ع) از سراسر ايران است كه با پاى پياده قصد زيارت ثامن الحجج 
حضرت على بن موسى الرضا (ع) را دارند و در تالشند در سالروز شهادت امام مهربانى ها 
خود را به حرم مطهر رضوى برسانند. در مسير حركت زوار پياده آقا امام رضا(ع) هيئت ها 
و ايســتگاه هاى زائر متعددى تالش مى كنند به نحو احسن براى زائرانى كه مورد توجه، 
لطف و عنايت امام هشتم قرار دارند، خدمت رسانى و پذيرايى كنند تا اين عشاق راحت تر 
و با دغدغه كمترى به مراد دل خود كه زيارت امام هشــتم اســت، برسند. مجمع عالى 
خادمين سلسله الذهب يكى از همين هيئت هاى مذهبى است كه چند سالى است در 

مسير خدمتگزارى به زائران پياده امام رضا(ع) وارد كار شده است.

  خدمت هماهنگى و پشتيبانى
رئيس اداره تبليغات اسالمى شهرستان نيشابور در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه 
اين مجمع وابسته به اين نهاد و با مجوز شوراى هيئت هاى مذهبى فعال است، اظهار 
داشــت: فعاليت اين مجمع پشــتيبانى و انجام هماهنگى هاى الزم در مسير حركت 

زائران پياده در جاده واليت است.
حجت االسالم على رضا جوانشيرى با بيان اينكه مباحث مرتبط با كاروان هاى پياده 
دو بخش اســت، اضافه كرد: بخشــى از اين وظايف و كارهــا مانند صدور مجوز هاى 
الزم بــراى حركت كاروان هاى پياده، ارائه پشــتيبانى هاى فكرى، فرهنگى و نظارت 
با مديريت ارگان هاى دولتى مانند ســازمان تبليغات انجام مى شــود و در كنار آن، 
مجمع نيز به عنوان يك نهاد مردمى و برخاسته از متن هيئت هاى مذهبى، مسئوليت 
ســاماندهى، پشتيبانى ميدانى و فيزيكى كاروان هاى پياده دهه آخر صفر را بر عهده 
دارد كه البته همه اين اقدام ها با حمايت و همكارى امام جمعه شهرســتان نيشابور، 
فرماندارى، بخشداران و ائمه جمعه شهرهاى اقمارى مسير تردد كاروان هاى پياده و 

ديگر ارگان هاى ذى ربط دولتى، نظامى و انتظامى صورت مى گيرد.
وى با اشاره به اشراف باالى مجمع در خصوص هماهنگى و پشتيبانى از كاروان هاى 
پياده جاده واليت تصريح كرد:تمام اطالعات مرتبط با كاروان هاى پياده كه از مســير 
ميقات الرضا نيشابور براى سفر و تشرف به مشهد مى گذرند در نرم افزارى موجود است 
و هماهنگى ها و حمايت هاى الزم توسط مجمع براى كاروان هاى پياده انجام مى شود.

جوانشيرى ادامه داد: هدف اين است كه نيشابور به عنوان ميقات الرضا ميزبان خوبى 
براى زائران پياده امام هشتم باشد.

  حركت 200 تا 300 كاروان پياده در جاده واليت
وى با بيان اينكه مســير 217كاروان پياده كشور از استان هايى مانند خراسان رضوى، 
تهران، فارس، سمنان و اصفهان از نيشابور و ميقات الرضا مى گذرد، گفت: ميزبانى خوب 
از اين زائران و رفع دغدغه و مشكالت كاروان هاى پياده از مهم ترين اهداف مجمع عالى 

خادمين سلسله الذهب نيشابور است.
جوانشــيرى افزود: مجمع با ارتباط با روســاى كاروان هاى پياده از كمبود و نيازهاى 
احتمالى در حوزه هايى مانند اسكان،بهداشــت و تغذيه آگاه مى شــود و ســپس با 

هماهنگى و حمايت نسبت به رفع مشكالت آن اقدام مى كند.
مسئول هيئت امناى مجمع عالى خادمين سلسله الذهب نيز هدف از ايجاد اين مجمع 

را كاهش مشكالت و مسائل كاروان هاى پياده اى دانست كه از جاده واليت به مشهد 
مشرف مى شوند تا مردم و زائران حضرت شمس الشموس با دغدغه كمترى به مشهد 

و زيارت امام رضا(ع) برسند.
ابوالفضل مشكيان با بيان اينكه نيشابور با توجه به ارائه حديث سلسلة الذهب توسط 
امام رضا(ع) در اين شهر مى تواند، اصلى ترين شهر ايران در اشاعه پيام امامت و واليت 
باشــد، افزود: قرار است مكانى به عنوان نماد خاســتگاه ارائه اين حديث توسط امام 

مهربانى در نظر گرفته شود.

  نصب 1200 عمود مزين به تصاوير شهدا در جاده واليت 
وى با اشاره به اينكه از حديث سلسلة الذهب مى توان به عنوان واقعه غدير ثانى ياد 
كرد، گفت: غنا بخشى به مفاهيم مذهبى تجليل و تكريم شهدا از ديگر برنامه ها و 
اهداف مجمع است كه در اين راستا استقرار و نصب 1200 عمود مزين به تصاوير 
شهداى جهان اسالم، مدافعين حرم، شهداى حماسه هشت سال دفاع مقدس در 
مسير جاده واليت در دستور كار قرار دارد كه به تناسب تأمين منابع مالى و جلب 

و جذب كمك خيرين نصب مى شود.
وى با بيان اينكه هم اكنون كار نصب 80 عمود مزين به تصاوير شهدا آغاز شده است، 
خاطرنشان كرد: در سال گذشته 159 منطقه در طول مسير جاده واليت براى اسكان 
زائران پياده شناســايى شد كه بســيارى از اين مناطق مورد استفاده است و همواره 

تجهيزات آنان تكميل مى شود.
وى با يادآورى اين نكته كه در خدمت رســانى به زائران پياده امام رضا(ع) در جاده 
واليت همه نهادهاى دولتى، عمومى و انقالبى فعالند، گفت: مجمع نيز كار هماهنگى 
بين اين مراكز و نهادها را انجام مى دهد و هر جا كمبود يا مشكلى وجود داشته باشد 

با كمك دستگاه هاى ذى ربط نسبت به رفع آن اقدام مى شود.
وى با اشــاره به حضور افراد خيراز استان هايى مانند فارس و قم براى ايجاد ايستگاه 
پذيرايى از زائران در مسير حركت زوار پياده امام هشتم تأكيد كرد: اين ايستگاه ها بايد 

مطابق دستورعمل و در مكانى كه مجمع اعالم نياز مى كند، برپا شود.

در روزهاى پايانى ماه صفر انجام مى شود

خدمت رسانى مجمع عالى خادمين سلسله الذهب نيشابور به زائران پياده
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