
حل مشكل ترافيك كرج «نقشه راه» مى خواهد سردى صنعت گردشگرى در گرمسار 
قدس آنالين گزارش مى دهد بودجه هاى دولتى كفاف نمى دهد

كرج  روند افزايش خودروهــا در كرج و 
متعاقــب آن آلودگى هاى زيســت محيطى 
ناشــى از ترافيك در حالى به معضلى براى 
اين كالنشهر مبدل شده كه همچنان متوليان 
امر نقشــه راهى مشــخص براى مديريت و 
كنترل اين پديده آزاردهنده ندارند. شهر كرج 

براساس آمارهاى موجود ...

سمنان   گرمســار، يكى از شهرستان هاى 
استان سمنان است كه در همسايگى دماوند 
در شمال، شهرستان هاى اردستان و كاشان 
در جنوب، شهرســتان ســمنان در خاور و 
شهرســتان هاى ورامين و قم در باختر واقع 
شده است. از جاذبه هاى گرمسار مى توان به 
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باز شدن چتر بيمه 15 هزار مرزنشين 
در پى تغيير نام كولبر به پيله ور

ايرنا: از مدتــى قبل بحث بيمه كولبــران مرزى در 
كردســتان نويد اميد بخشــى به اين قشر تالشگر را 
مى داد، اما موضوع پوشش بيمه اجتماعى بيش از 15 
هزار خانوار مرزنشين اين استان منتظر تعيين تكليف 

مصوبه وزارت كشور و تغيير نام كولبر به پيله ور است.
پوشش بيمه اجتماعى كولبران يكى از وعده هاى دولت 
براى تغيير وضعيت و ساماندهى اين قشر تالشگر بود، 
كولبران كردستانى كه تعدادشــان در حدود 15 هزار 
خانوار ســاكن در مناطق مرزى است، به سبب نقش 
آفرينى در مبادله كاالها در معابر مرزى نقش مهمى در 

اقتصاد اين استان ايفا مى كنند.
طبق تفاهمنامه وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعى و 
استاندارى كردستان تمامى كولبران مرزى اين استان 
كه داراى مجوز فعاليت در مرزها هســتند، بايد بيمه 

اجتماعى شوند.
در حالى كه 10 ماه از امضاى اين تفاهمنامه در حاشيه 
ســفر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به كردســتان 
سپرى مى شــود، اما اين موضوع تحت شعاع مصوبات 

ديگرى قرار گرفت و هنوز عملياتى نشده است.
مدير صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان 
و عشــاير كردســتان اظهار كرد: قرار بــود طبق اين 
تفاهمنامه 40 درصد از ميزان پرداختى بيمه كولبران 
مرزى توســط اين صندوق و اســتاندارى كردســتان 
پرداخت شود و 60 درصد باقيمانده حق بيمه نيز توسط 

خود كولبر پرداخت شود.
جبار احمدپور گفت: با در نظر گرفتن باالترين ســطح 
بيمــه اين صندوق، هزينه بيمه هر كولبر در ســال 4 
ميليون و 800 هزار ريال بود كه 2 ميليون و 880 هزار 
آن توسط كولبر و سهم صندوق بيمه و استاندارى نيز 

در مجموع يك ميليون و 920 هزار ريال است.
وى يادآور شــد: با همكارى فرمانداران و بخشــداران، 
بانك اطالعاتى كولبران استان كردستان تشكيل شد و 
تمام اطالعات مربوط به كولبران و كارگزاران نيز در اين 

سامانه تعريف شد.
مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و 
عشاير كردســتان افزود: اين صندوق براى 20 درصد 
ســهم خود به عنوان حق بيمه كولبران تعيين اعتبار 
كــرده و اكنون در انتظار تأمين و پرداخت ســهم 20 

درصدى استاندارى كردستان است.
وى با اشاره به مصوبه هيئت وزيران در خصوص تغيير 
كولبــر به پيله ور تأكيد كرد: اين تغيير نام در صورتى 
كه اين افراد همچنان در مناطق مرزى اشتغال داشته 
باشند، از تعهد اين صندوق در خصوص بيمه كولبران 

نمى كاهد.

سيمان
جايگزين به صرفه براى آسفالت

فارس: استفاده از سيمان در راه سازى و جايگزينى آن با 
آسفالت يكى از راه هاى تقويت تقاضاى سيمان در كشور 
است و دولت با ارائه اليحه به مجلس شوراى اسالمى، 

مى تواند صنعت سيمان را احيا كند.
استان اصفهان به عنوان يكى از معدنى ترين استان هاى 
كشور شناخته شده است. از اين رو، ركود و رونق بازار 
مواد معدنى و نحوه مصرف محصوالت صنايع معدنى 
اثرگذارى مســتقيمى بر اقتصاد اين اســتان داشته و 
اين اثرگذارى در بخش مصالح ساختمانى و بخصوص 
سيمان، به دليل وجود كارخانه هاى بزرگ سيمان در 

استان از اهميت خاصى برخوردار است.
اســتان اصفهان داراى دو كارخانه بزرگ ســيمانى با 
ظرفيت اسمى 8 ميليون تن است كه تا سال هاى قبل، 
مشكلى در توليد و فروش اين واحدها وجود نداشت و 
روند رو به رشد سيمان توليدى استان اصفهان منجر به 
افزايش تنوع محصوالت و ثبت محصوالت جديد شده 
اســت؛ اما در سال هاى اخير با بروز مشكالت در توليد 
و فروش، ظرفيت توليدى واحدهاى سيمان ساز استان 

اصفهان به 50 درصد كاهش يافته است.
استفاده از ســيمان به جاى قير و آسفالت در جاده ها، 
سال هاست كه در بســيارى از كشورهاى توليدكننده 
ســيمان رواج دارد و دليل آن نيــز مزيت هاى فنى و 

اقتصادى اين امر است.
بر اين اساس در آمريكا و اكثر كشورهاى اروپايى چند 
دهه است كه اين فناورى مورد استفاده قرار گرفته و اين 
امر به دليل صرفه اقتصادى و همچنين انعطاف پذيرى 

بيشتر آن نسبت به قير است.
يكــى از ويژگى هاى مهم فنى رويه هــاى بتونى، نياز 
نداشــتن به زيرسازى چند اليه اى است كه همين امر 
موجب كمتر از نصف شــدن بهاى تمام شده اين نوع 
راه سازى نسبت به هزينه 120 هزار تومانى هر متر مربع 

جاده آسفالتى است.
حبيب اهللا بهرامى، رئيس اتاق تعاون استان اصفهان در 
رابطه با مزيت اســتفاده بتن در رويه جاده در قياس با 
قير اظهار داشــت: با توجه به مازاد توليد 30 ميليون 
تنى سيمان در كشور، پيشنهاد مى شود اين محصول 
در روكش جاده ها اســتفاده شود و قير توليد شده به 
دليــل مزيت هاى موجود در بازارهــاى جهانى، صادر 

شود.
وى خاطرنشان كرد: صادرات قير مزيت هاى بيشترى 
نسبت به سيمان دارد و بايد از آن براى ارزآورى استفاده 
كرد و در مقابل، سيمان انبار شده در انبار كارخانه ها را 

در پروژه هاى راه سازى مورد مصرف قرار داد.

طيبه قاسمى  معضالت تنفسى خوزستان به انبار 
كاهى بدل شده كه آدم ها در ميان آن حكم سوزن 
را دارند؛ وقتى مدتى را صرف معضالت شهرى اش 
مى كنى چنان گم مى شــوى كه انگار سال هاست 
نبوده اى در اين شهر. اگر از آلودگى ريزگردها رها 
باشى، ريه هايت به لطف باران مسموم پر مى شود، 
از آن و خوان هــاى بعد كه بگذرى، شــايد يكى از 
بزرگ ترين غول هاى اين هفتخوان رســتم، غول 
اقتصادى «فلرهاى» نفت باشد كه چند وقتى است 

سرو صداى خوزستانى ها را درآورده است.

 توليد ملى ترفندى براى كم كارى
فعال محيط زيست درباره مبحث فلرهاى نفتى و 
معضالت ناشــى از آن به خبرنگار قدس مى گويد: 
نمونه شركت هاى صنعتى اينچنينى، مافياى قدرت 
و صنعت هســتند كه به اسم توليد ملى هر كارى 
انجام مى دهند و وقتى واژه «توليد ملى» با «امنيت 
ملى» متصل مى شــود، ديگر هيچ شخصى جرئت 

نمى كند به آن ها حرفى بزند.
قنواتى زاده اين شيوه را استفاده ابزارى از توليد ملى 
مى داند و تصريح مى كند: متأسفانه منابع محيط 

زيست را جدى نگرفته ايم.

 فلرهاى نفتى خطر مرگ
اين مدرس دانشــگاه، فلرهاى نفتى را عامل اصلى 
باران هاى مسموم مى داند و مى گويد: متأسفانه به 
اشتباه باران هاى مسموم را اسيدى مى خوانند در 
صورتى كه باران ها همه اســيدى است. وقتى دى 
اكسيد كربن هوا كه هميشه هم وجود دارد با يك 
قطره باران تركيب شــود، باران اسيدى مى شود، 
فقط بعضى از آن ها بيشتر اسيدى است، آن باران 
معروف، مسموم است كه مى تواند، سالمت مردم را 

حتى در حد مرگ به خطر بيندازد.

 مشكالت به مديران ارشد برمى گردد
عضو شوراى كالنشهر اهواز در مصاحبه با خبرنگار 
قدس آنالين تمام تأسيسات نفتى را داراى آلودگى 
مى داند و عنوان مى كند: پوشيده نيست كه صنايع 
نيشكر و تاسيســات نفتى، آلودگى دارند و درصد 
زيادى از صنايع مثل صنايع فوالد، كربن بالك و... 

به آلودگى شهر اهواز افزوده است.
محمد رضا ايزدى با بيان اينكه بعضى از مشكالت 
به مديران ارشد برمى گردد و اراده ملى مى خواهد، 
خاطرنشان مى كند: اين مشكالت از حدود 40 سال 
پيش وجود داشته و بخشى از مشكالت را در زمان 
كوتاه نمى توان حل كرد. انتقال لوله سازى فوالد و 
شركت كربن بالك در برنامه ريزى هاى كوتاه مدت 

و يك ســاله امكان پذير نيست و 
برنامه بلند مدتى طلب مى كند و تا 

مرحله اجرا نياز به زمان دارد.

  نبايد مشكل فلرهاى نفتى به 
ريزگرد تبديل شود

مديركل مديريت بحران اســتان 
خوزســتان در جلســه بررســى 
نفتى، حل  آالينده هاى  مشكالت 
مســائلى مانند آاليندگى فلرهاى 
نفتى را از اولويت هاى ستاد بحران 
اين استان توصيف و اظهار مى كند: 
آالينده هاى فلرهاى نفتى بخشى از 

آلودگى هاى خوزستان است و اينكه در آلودگى ها 
يك  نكته را مدنظر قرار دهيم، درســت نيســت. 
عواملى كه در آلودگى كالنشــهر اهواز تأثير دارند، 

فراوانند.
حاجــى زاده با تأكيد بر اينكــه نبايد بگذاريم اين 
مشــكالت تبديل به بحرانى مثل ريزگردها شود، 
بيان مى كند: هورهــاى اطراف اهواز مثل غيزانيه، 
شريفيه و منصوريه بر اثر خشكسالى و انجام صنايع 
اينچنينى خشك و به كوير تبديل شده اند. بنابراين 
به جاى وقت تلف كــردن بايد با برنامه اى تدوين 

شده و بموقع نسبت به اجراى 
آن اقدام كنيم.

 مكاتبه محرمانه
او از مكاتبه محرمانه اســتاندار 
خوزســتان با وزيــر نفت خبر 
مى دهد و مى افزايد: شريعتى نيز 
بر حل مسائل زيست محيطى 
تأكيد دارد، اما انجام هر طرحى 
معايبى به همــراه دارد كه در 
مرحله اجرا مشخص مى شود، 
اما نمى توان دست روى دست 
گذاشت چراكه مشكالت خود 

به خود حل نمى شود.

 پاى همه ارگان ها در ميان است
اين مدير، پاى اداره  كل حفاظت محيط زيســت 
و دانشــگاه علوم پزشكى اهواز را وسط مى كشد و 
تصريح مى كنــد: اين ادارات بايد اطالعات دقيق تر 
و محكم ترى ارائه دهند و تحقيقات گسترده ترى 
داشته باشند تا ما نيز با اطمينان از راهكارها صحبت 
كرده و بــه آن ها عمل كنيم. كيامرث حاجى زاده 
يكى از راه هاى گسترش نيافتن آالينده هاى نفتى را 

افزايش فضاى سبز مى داند و مى افزايد: بايد در كنار 
چاه هاى نفت فضاى سبز ايجاد شود.

 طرح شكايت
معاون دادستان عمومى و انقالب اهواز نيز با اشاره 
به اينكه گزارش هايى كه حفاظت محيط زيست و 
مركز بهداشت خوزستان در خصوص آاليندگى ها 
ارائه دادنــد، ايراداتى دارد، اذعــان مى كند: طرح 
شــكايت آن ها بايد در دادســتانى باشد و موضوع 

آلودگى هوا را به دادستانى گزارش دهند.
با وجود صحبت هاى گراوند؛ مديرعامل شــركت 
ملى مناطق نفت خيز جنوب در نشســت بررسى 
مشكالت ناشى از فعاليت هاى نفتى با بيان اينكه 
كســى حق ندارد من و همكارانــم را تهديد كند، 
مى گويد: طرح شــكايت محيط زيست و بهداشت 
و درمان خوزستان بى معناست، زيرا به عنوان يك 
شخص فنى در شــركت نفت يقين دارم به هيچ 
عنوان منشأ آلودگى هاى محيط زيستى خوزستان 

از فلرهاى نفتى نيست.
بيژن عالى پور منشأ مشكالت محيط زيستى امروز 
را مسئوالن محيط زيست مى داند و اشاره مى كند: 
محيط زيست به خاطر شيوه اشتباه خود به دربه 

درى رسيده است و همه مقصر هستند.
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مشكالت تنفسى سهم مردم خوزستان از نفت
قدس پيگيرى كرد

«بيرانشهر» 
شهر بدون شهردار 
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.......همين صفحه 

رئيس گروه تحقيقات هواشناسى كاربردى 
خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

آلودگى هوا 
مهم ترين دليل 

كاهش بارش ها 
در مشهد است

بيرانشهر  بيرانشهر بــا جمعيت بيش از 3000 نفر نزديك 
به يك دهه اســت كه شهر شده، اما از امكانات شهرى بهره اى 
نبرده است. بيرانشهر يكى از شهرهاى استان لرستان است. اين 
شــهر مركز بخش بيرانوند از توابع شهرستان خرم آباد است و 
در منطقه اى كوهســتانى در مركز لرستان و در شمال شرقى 
خرم آباد قرار گرفته اســت. تاريخ پيدايش اين شهر به بيش از 

صد سال پيش بازمى گردد و ...

باشكوه ترين پل تاريخى ايران 
در انتظار بازسازى است

«التيدان» پلى 
براى ورود به تاريخ 

مبارزه با استعمار
بندرعباس  پل تاريخى التيدان كه به طوالنى ترين 
پل تاريخى ايران نيز شهرت دارد در سال 1372 بر اثر 
وقوع ســيالب در نزديكى روستاى نيم كار شهرستان 
خمير از خاك بيرون آمد. اين پل با 500 ســال قدمت 
و طــول يك كيلومتر داراى 233 دهانه بوده كه امروزه 
تنها 33 دهانه آن سالم و بيش از 200 متر آن قابل احيا 
است. بخش هايى از اين پل در سال هاى 1379 و 1386 
در دو مرحله با هزينه 80 ميليون تومان مرمت شــده 
اســت. براى ديدن طويل ترين پل ايران بايد به جنوب 
ايران و اســتان هرمزگان سفر كنيد. در 50 كيلومترى 
غرب بندرعباس روى رود «كول» پلى بسيار بلند و طويل 
ساخته شده است كه براى تجسم اندازه آن كافى است، 
بدانيد طول پل التيدان حدود ســه برابر سى و سه پل 
اصفهان است. عرض پل التيدان به دليل طوالنى بودن 
آن در بخش هاى مختلف متغير است. يكى از اصلى ترين 

.......صفحه 3 داليل تخريب قسمت ميانى پل...
.......صفحه 4 

در پى تغيير نام كولبر به پيله ور

ايرنا: از مدتــى قبل بحث بيمه كولبــران مرزى در 

صنايع نيشكر و 
تأسيسات نفتى و 

ساير صنايع از جمله 
فوالد، كربن بالك  

به آلودگى شهر 
اهواز دامن مى زنند

بــرش



  قاچاق و واردات بى رويه؛ عامل ركود 
80 درصدى در كشور

تسنيم: عضو كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه ورود 
كاالى قاچــاق منجر به خروج ارز از كشــور و نابودى توليد 
داخلى مى شود، گفت: 80 درصد ركود حاكم بر كشور نتيجه 

قاچاق و واردات بى رويه كاال است.
حجت االسالم سيد ناصر موســوى الرگانى اظهار داشت: در 
حال حاضر قاچاق و واردات بى رويه انواع كاالها و محصوالت 
انگيزه توليد را ســلب كرده و به افزايش بيكارى منجر شده 

است.
وى افزود: تحقق اقتصاد مقاومتى به مقاوم شدن اقتصاد كشور 
در برابر تهديدها و تحريم ها منجر مى شود كه الزمه رسيدن 
به اين امر مهم بستن مبادى ورودى كشور به روى قاچاق و 

واردات بى رويه است.
نماينده مردم فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى با بيان 
اينكه تشديد نظارت بر مبادى ورودى كشور ضرورتى است كه 
بهبود شرايط اقتصادى را درپى دارد، گفت: عوارض گمركى 
باال و وجود قانون هاى سختگيرانه براى دريافت مجوز منجر به 

افزايش حجم قاچاق در كشور شده است.
 

  اعطاى تسهيالت گردشگرى
با سود6 درصدى براى عشاير

بوشهر: رئيس ســازمان امور عشايرى كشور گفت: درحوزه 
گردشــگرى تسهيالت خوبى براى عشــاير با سود 6 درصد 
اختصاص يافته كه اميد است، عشــاير استان بوشهر از اين 

ظرفيت استفاده كنند.
كرمعلى قندالى در جمع عشاير منطقه دشت  پلنگ شهرستان 
دشتى در استان بوشهر افزود: سقف تسهيالت 150 ميليون 
ريال و به شكل زنجيره اى براى ضمانت است و به  هيچ  عنوان 
فردى در سيستم بانكى حق ندارد براى ضمانت اين تسهيالت 

ضمانت كارمند و يا وثيقه طلب كند.
وى اضافه كرد: 80 درصد درآمد عشــاير از دام است و يكى 
از برنامه هاى مهم براى عشــاير كشور كشت گياهان دارويى 
براى اشتغال زايى تحصيلكرده هاى عشاير و كشت علوفه براى 

دام هاى عشاير است.
قندالى گفت: با تالش هاى صورت گرفته در نظام اسالمى هم 
اكنون بيش از 95 درصد عشاير كشور به راه دسترسى دارند 
درحالى كه قبل از انقالب تنها 10 درصد عشاير به راه مناسب 

دسترسى داشتند.
 

  مشكالت زيست محيطى
چالش صنعت پتروشيمى 

بوشهر: نماينده مردم شهرســتان هاى كنــگان، دير، جم و 
عسلويه در مجلس شوراى اسالمى گفت: صنعت پتروشيمى 
با همه مزايايى كه دارد، مشــكالت زيست محيطى و شفاف 
نبودن الزام هاى «اچ.اس.ايى» بويژه در منطقه عسلويه از جمله 

مشكالت آن به شمار مى رود.
سكينه الماســى در بازديد از تأسيسات پتروشيمى عسلويه 
افزود: برطرف كردن اين مشــكالت مى تواند زمينه بهره ورى 

هرچه بهتر از اين صنعت را فراهم كند.
وى اضافه كرد: صنعت پتروشــيمى در ايران تنها براســاس 
ســود و صرفه داخلى مجموعه خود و بخشــى نگرى اداره 
مى شــود و نمى تواند، عيار جهانى خود را روشن كند و تأثير 
جهانى در معادالت توسعه داشته باشد. وى افزود: محدوديت 
پتروشيمى ها در سرمايه گذارى و طرح هاى توسعه اى بويژه 
در مناطق كمتر توســعه يافتــه و مناطق پيرامونى از جمله 

مشكالت منطقه اى صنعتى پتروشيمى به شمار مى رود.
الماسى اظهار كرد: اميدواريم با توجه به برطرف كردن برخى 
موانع در تشريفات ادارى پتروشيمى ها نسبت به شركت هايى 
كه به طوركامل دولتى هســتند، شاهد حضور اثرگذار آن ها 
در معادله هاى توســعه محيط پيرامون باشــيم كه با وجود 
كمك هاى قطره چكانى اين مسير نيز هدفمند دنبال نمى شود.

 
  خاك آلوده اى در همدان نداريم

ايسنا: سرپرســت اداره كل حفاظــت محيط زيست استان 
همدان با تأكيد بر اينكه در اين استان خاك آلوده وجود ندارد، 
گفت: محيط زيست استان پهنه بندى خاك را تهيه كرده و بر 

اين اساس هيچ خاك آلوده اى در همدان نداريم.
سيدعادل عربى با اشاره به اينكه در بحث خاك، خأل قانونى 
وجــود دارد، اظهار كرد: در حال حاضــر قانونى درباره نحوه 
جلوگيرى از آلودگى خاك و نحوه رسيدگى به خاك آلوده در 
كشور نداريم كه در صورت تصويب، يكى از مهم ترين قوانين 

محيط زيستى كشور خواهد بود.
وى با بيان اينكه اســتاندارد خاك در 37 فاكتور تهيه شده 
است، تصريح كرد: استانداردهاى خاك در نقاط مختلف اراضى 
كشاورزى، ملى و صنعتى توسط محيط زيست استان تهيه 
شده و در صورتى كه آزمون خاك خارج از اين استاندارد باشد، 
خاك آلوده است. عربى با تأكيد بر اينكه تهيه استانداردهاى 
خاك پيش نياز قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى خاك است، 
افزود: پســماند و شيرابه پسماند، مهم ترين منبع آاليندگى 
خاك به شمار مى رود. وى فاضالب صنعتى و شهرى را يكى 
از منابع مهم آالينده خاك اعالم و تأكيد كرد: پســماندهاى 
ويژه شامل پسماندهاى خطرناك، سمى و قابل انفجار است 
كه به هيچ وجه قبول نمى كنيم در استان دفن شوند و بايد به 

مراكز دفن خارج از استان انتقال يابند.

قدس پيگيرى كرد

«بيرانشهر» شهر بدون شهردار 
��ر

محمدولى كاظمى  بيرانشــهر با جمعيت 
بيش از 3000 نفر نزديك به يك دهه اســت 
كه شهر شــده، اما از امكانات شهرى بهره اى 

نبرده است.
بيرانشهر يكى از شهرهاى استان لرستان است. 
اين شهر مركز بخش بيرانوند از توابع شهرستان 
خرم آباد اســت و در منطقه اى كوهستانى در 
مركز لرستان و در شمال شرقى خرم آباد قرار 

گرفته است. 
تاريخ پيدايش اين شــهر به بيش از صد سال 
پيش بازمى گردد و بيشتر ساكنان اين شهر از 

ايل بيرانوند هستند.
گشت و گذارى در اين شهر از وضعيت نابسامان 
مبلمان شهرى گرفته تا آنچه الزمه ايجاد يك 
شهر است، حاكى از كمبودهاى فراوان است. 
بيرانشهر از شــهر بودن تنها اسم آن را يدك 
مى كشــد و به تنها چيزى كه شباهت ندارد، 

فضاى شهرى به معناى امروزى است.
شهردارانى كه آمدند و رفتند، دليل اين هيچ 
بــودن فضاى شــهرى را نبود اعتبــار و پول 
مى دانند، اما بايد توجه داشــت آن دســته از 
مديرانى شهرى كه گام هاى مهمى در توسعه  
شــهرهاى خود برمى دارند با كمترين منابع 
بيشترين كار را انجام مى دهند. افزايش ميزان 
رضايت از محل سكونت، افزايش اميدوارى به 
بهبود شــرايط زندگى در آينده و افزايش ارائه 
خدمات به ســاكنان براى تثبيت جمعيت و 
كاهش مهاجرت مردم ازجمله اهدافى بود كه 
مسئولين وقت تالش كردند نقاط روستايى را 
به شهر متصل كنند، اما در بيرانشهر با توجه 
به اينكه مسئولين نگاه ويژه اى به اين منطقه 
محروم نداشــتند، اتفاقاً شــهر شدن نتيجه 

معكوس داشته است.
حدود چند ماهى از فعاليت شــوراى شــهر 
پنجم در بيرانشهر مى گذرد، اما همچنان اين 
شــهر بدون شهردار است. بعد از عزل شهردار 
سابق، يك نفر را به عنوان سرپرست شهردارى 
منصوب كردند، اما با توجه به اينكه مدت زمان 
مســئوليت وى تا 29 آذر بوده است در حال 
حاضر اين شهردارى با همان سرپرست سابق 

مديريت مى شود.

 بيرانشهر فاقد مبلمان شهرى
يك شهروند بيرانشــهرى به خبرنگار قدس 
گفت: تأخير درانتخاب شــهردار باعث عقب 

ماندگى بيشتر بخش هاى بيرانشهر مى شود.
خسرو فعلى با بيان اينكه شوراها نبايد به دنبال 

منافع شخصى باشــند، بلكه بايد هدف آن ها 
آبادانى و توسعه و پيشرفت بيرانشهر باشد، بيان 
كرد: مردم شــوراها را انتخاب كردند كه آن ها 

بتوانند يك شهردار كاربلد را 
منصوب كننــد، اما اين همه 

تعلل جاى سؤال دارد.
وى به نبود مبلمان شهرى در 
بيرانشهر اشاره و خاطرنشان 
كــرد: يــك ضــرب المثل 
انگليسى هست كه مى گويد 
اگر مى خواهيد احترام مديران 
شــهرى را نســبت به مردم 
بسنجيد به مبلمان آن شهر 

نگاهى بيندازيد.
عضــو شــوراى راهبــردى 
بيرانشــهر ادامه داد: اگر يك 
از لحاظ بصرى زيبا،  شــهر 
نشاط آور و آرام بخش باشد، 

مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما بيرانشهر 
بيشتر به روستا شــباهت دارد و مردم از اين 

اتفاق بى بهره هستند.
فعلى تصريح كرد: امروزه تجربه و كاربرد عناصر 
شهرى نشــان داده كه استفاده از تجهيزات و 
مبلمان مناســب تا چه حد مى تواند بر روى 
شهروندان و استفاده كنندگان از محيط هاى 

شهرى تأثير داشته باشد.

 نامزد شهردارى معرفى شده است
در ادامــه اين گفــت و گو، 
رئيس شوراى شهر بيرانشهر 
به خبرنــگار ما گفــت: با 
توجه به اينكــه 29 آذر ماه 
شهردارى  سرپرستى  حكم 
بيرانشــهر تمام شــده، اما 
همچنان در حكم سرپرستى 

باقى مانده است.
علــى بابايى با بيــان اينكه 
بيشتر مردم از معرفى نشدن 
شــهردار جديــد گله مند 
هســتند و ما به  آن ها هم 
كرد:  عنوان  مى دهيم،  حق 
بايــد بگويم كه ما حدود دو 
ماه اســت كه نامزد شهردار 
جديد را به امورشهرى شوراهاى شهر معرفى 
كرده ايم، اما اين دســتگاه از ارائه پاسخ به ما 

خوددارى مى كند.
وى ادامه داد: ما فعالً منتظر هستيم كه جواب 
را به ما بدهند كه اگر گزينه معرفى شــده رد 
شد، بتوانيم روى يك گزينه ديگر برنامه ريزى 

داشته باشيم.

بابايى ادامه داد: اگر گزينه مورد نظر رد شــود 
براى انتخاب شــهردار جديــد اعالم عمومى 
خواهيم كرد و هركس تقاضاى شهردار شدن 
دارد، مى تواند، مدارك و رزومه كارى خود را به 
اتاق شوراها در شهردارى بيرانشهر تحويل دهد.
وى به اقدام هاى انجام شــده شــوراى شهر 
درمدت فعاليت آن اشــاره و اعالم كرد: از اين 
اقدام هــا مى توان به آوردن ِســت ورزشــى و 
وسايل بازى كودكان و نصب در پارك كشاورز، 
آسفالت 90 درصد معابر شهرى، جدولگذارى و 
آسفالت گلزار شهداى بيرانشهر و چهار برجى 

اشاره كرد.
رئيس شوراى شــهر بيرانشــهر اضافه كرد: 
جدولگذارى پارك كشاورزى و ساخت پارك 
ساحلى، پروژه هاى بعدى هستند كه در سال 

97 در دستور كار داريم.
وى از مصوبات شــهردارى خبــر داد و تأكيد 
كرد: ساخت ميدان ورودى بيرانشهر از سمت 
خرم آباد، طرح توســعه  شــهرى بيرانشهر به 
ســمت خرم آباد، الحاق روستاى سراب الياس 
بجز محدوده شهرى، تجهيز كردن سردخانه 
اين شــهر، رنگ آميزى پارك هاى سطح شهر 
و نصــب برج نورى بــر روى ميدان ولى عصر 
بيرانشهر از جمله مصوباتى بوده كه در دستور 

كار هستند.

  امحاى هزار تن زباله عفونى 
بيمارستانى در رشت

خبرنگار قدس: رئيس دانشگاه علوم پزشكى گيالن با اشاره 
به امحاى هزار تن زباله عفونى بيمارستان و نصب دستگاه هاى 
زباله سوز در تمامى بيمارستان هاى استان گفت: در اين راستا 
محل دفن زباله عفونى بيمارستان در منطقه سراوان، به فضاى 

سبز و ساخت مجتمع كارگاهى تبديل شد. 
دكتر شــاهرخ يوسف زاده چابك در خصوص ساخت تصفيه 
خانه فاضالب بيمارستانى افزود: براى 19 بيمارستان استان در 
سال گذشته، اعتبار گذاشتيم تا تصفيه خانه فاضالب داشته 
باشند و تا پايان سال تعدادى از آن ها به بهره بردارى مى رسند.
وى با اشــاره به بيمارســتان پروفسور سميعى و بنياد علم و 
دانش پروفسور سميعى خاطرنشان كرد: بيمارستان پروفسور 
ســميعى با پيشــرفت فيزيكى افزون بر 80 درصد در حال 
ســاخت است و مقدمات برگزارى مناقصه بنياد علم و دانش 
پروفســور سميعى انجام شده است و نزديك به 64 پيمانكار 
بزرگ براى اجراى اين پروژه در مناقصه شــركت كرده اند كه 
بزودى با برگزارى مناقصه پيمانكار پروژه مشخص خواهد شد.

 
  هيچ تالشى براى پيگيرى طرح پااليشگاه 

«جى.تى.ال» ابركوه صورت نگرفت 
خبرنگار قدس: امام جمعه ابركوه گفت: در سال هاى اخير 
هيــچ  گونه عزم و توجهى در اســتان بــراى پيگيرى طرح 
پااليشــگاه «جى.تى.ال» ابركوه وجود نداشته و سرمايه گذار 
جديد اين طرح به  شــرط خلع يد سرمايه گذاران سابق اين 

مجموعه، حاضر به ورود به اين حوزه است.
حجت االسالم سيد ابراهيم حسينى در جمع مسئوالن استان 
از بى توجهى مديران سابق نسبت به پيگيرى مشكالت طرح 
«جى.تى.ال» ابركوه گاليه كرد و اظهار داشت: از زمان تصويب 
اين طرح و اعالم آمادگى سرمايه گذاران تُرك ، جلسات بسيارى 
در اســتان برگزار شد، اما متأسفانه عمالً هيچ  گونه عزم براى 

اجرايى شدن آن بوي ژه در چهار سال گذشته، وجود نداشت.
حســينى تصريح كرد: در حال حاضر ســرمايه گذارانى براى 
در دســت گرفتن اين طرح اعالم آمادگى كرده اند، ولى ورود 
خود را به اين حوزه مشروط به خلع يد مجموعه سابق طرح 

مى دانند.
امام جمعه ابركوه گفت: آن ها پس از بازديد و بررسى شرايط 
شهرستان حاضر شــدند، هزينه هاى سرمايه گذاران سابق را 
نيز متحمل شوند و به آن ها بازگردانند و خودشان مسئوليت 

اجراى طرح را از صفر تا 100 برعهده بگيرند.
 

  حدود 49 هزار همدانى 
بى سواد مطلق  هستند

خبرنگار قدس: معاون سوادآموزى آموزش و پرورش استان 
همــدان با بيان اينكه 95/6 درصد جمعيت اســتان همدان 
باسواد هستند، گفت: جمعيت باســواد در استان همدان از 

ميانگين كشورى كه 94/7 درصد بوده، بيشتر است. 
محمد پورداوود در شــوراى پشتيبانى ســوادآموزى استان 
همدان، با اشاره به اينكه براساس سرشمارى عمومى نفوس 
و مسكن سال 95جمعيت استان يك ميليون و 738 هزار و 
234 نفر بوده است، اظهار كرد: يك ميليون و 148هزار و 462 
نفر در سن 10 تا 49 سال قرار دارند كه از اين جمعيت يك 

ميليون و 59 هزار نفر باسواد هستند. 
وى با تأكيد بر اينكه 48 هزار و 916 بى سواد مطلق در استان 
همدان وجود دارد، تصريح كرد: 16 هزار و 656 مرد بى سواد 

و 32 هزار و 260 زن بى سواد در استان همدان وجود دارد. 
پورداوود با بيان اينكه 5800 نفر بايد در سه دوره سوادآموزى 
آموزش ببينند، اضافه كرد: امســال بايد 3500 نفر در مقطع 
ســوادآموزى، 1300 نفر در دوره انتقال و 700 نفر در دوره 

تحكيم آموزش ببينند. 
 

  بازار فروش
دغدغه اصلى صنايع دستى ايالم 

خبرنگار قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان ايالم گفت: بازار فروش، دغدغه اصلى فعاالن 

صنايع دستى ايالم است.
عبدالمالك شــنبه زاده در آيين رونمايى از كمپين تخصصى 
صادرات خرده فروشــى با عنوان «آنالين شــويد – جهانى 
بفروشــيد» با محوريت ايجاد بستر معرفى محصوالت صنايع 
دستى ايالم، اظهار داشت: استفاده از فضاى مجازى در سراسر 
جهان رو به افزايش است و اين فضا فرصتى خوب براى معرفى 

كاالها و خدمات در سراسر جهان فراهم كرده است.
وى با اشــاره به اينكه تأمين بازار فروش و به دســت آوردن 
مشتريان جديد و بازار گسترده، از مهم ترين دغدغه هاى فعاالن 
صنايع دستى استان ايالم است، افزود: با توجه به روند توسعه 
فناورى هاى نوين در عرصه جهانى، پيش بينى شــده كه 90 

درصد فعاليت هاى آتى جهان در اين فضا صورت گيرد.
شــنبه زاده حذف واســطه ها در تجارت الكترونيك و بستر 
فراهم شده براى عرضه مستقيم كاال و خدمات به مشتريان و 
بازارهاى هدف را از مهم ترين مزيت هاى تجارت الكترونيك در 
ايران و جهان دانست و عنوان كرد: در استان به دليل ناآشنايى 
بيشــتر صنعتگران صنايع دســتى با بازار، برخى واسطه ها 
محصوالت توليدى اين فعاالن را خريدارى كرده و با برند ساير 
شهرها به قيمت هاى گزاف به فروش مى رسانند كه در اين بين 

تنها صنعتگران از حق و حقوق خود محروم مى مانند.

��ر

كرج  روند افزايش خودروها در كرج و متعاقب آن آلودگى هاى زيست محيطى ناشى 
از ترافيك در حالى به معضلى براى اين كالنشهر مبدل شده كه همچنان متوليان امر 

نقشه راهى مشخص براى مديريت و كنترل اين پديده آزاردهنده ندارند.
شهر كرج براســاس آمارهاى موجود جزو پنج كالنشــهر ايران است و افزايش شمار 
خودروها در ســطح معابر شهرى و البته رشد نكردن معابر و خيابان ها در اين سال ها 

پيامدهاى منفى فراوانى را به دنبال داشته است. 
با يك نگاه ســاده مى توان پى برد كه تاكنون چاره اى براى رفع يا كاهش ترافيك در 
كالنشهر كرج انديشيده  نشده است در حالى كه در شهرهاى بزرگ ديگر كشور ازجمله 
تهران با اجراى قوانين سختگيرانه تا حدودى توانسته اند براى مهار ترافيك گام هايى را 
بردارند و حجم وسيع خودروها را با طرح هايى چون مجوز طرح ترافيك، محدوده زوج 

و فرد و برخى ديگر از تمهيدات به نوعى مديريت كنند. 
شــهروندان كرجى هم البته در اين خصوص گله مند هستند و با هركدام از آن ها كه 
صحبت مى شود از وجود نداشــتن يك برنامه جامع كنترل ترافيك در اين كالنشهر 
سخن مى گويد و انتظار و توقع دارند تا راهكارهايى مؤثر به كار گرفته شود و فضاى فعلى 

جاى خود را به يك برنامه مدون و مشخص بدهد. 

 پديده فزاينده
يكى از رانندگان تاكسى كه در خط چهارراه طالقانى فعاليت مى كند، گفت: در چند سال 
اخير هرازگاهى طرح زوج و فرد در مسير هاى مركزى شهر كرج اجرا مى شود كه البته 

شكل محدودى دارد و شامل يك مقطع زمانى مشخص شده است. 
اين راننده تاكسى ادامه داد: متأسفانه روز به روز شاهد افزايش شمار خودروها در بافت 
مركزى شهر هستيم و اين در حالى است كه بسيارى از مسافركش هاى شخصى نيز از 
شهرهاى حومه كرج به مركز شهر مى آيند. بنابراين با اجراى اين طرح مى توان مديريت 

و نظارت بهترى بر عبور ومرور خودروها داشت. 
با يك معلم بازنشسته نيز در زمينه ترافيك كرج همكالم شديم كه اونيز گفت: مى توان 
براى كنترل ترافيك در خيابان هاى شلوغ دستفروشان را به محيط هاى ديگر هدايت كرد 
وتجربه انتقال دستفروشان منطقه گلشهر نيز ثابت مى كند كه اين اتفاق تا چه ميزان 

مى تواند به روان سازى تردد خودروها كمك كند. 

 خيابان ها كشش اينهمه خودرو را ندارد
يكى از كسبه قديمى كرج نيز با اشاره به كشش نداشتن و تحمل پايين خيابان ها گفت: 
حدود 40 سال مى شود كه در ميدان كرج كاسبى مى كنم و در اين مدت خيابان هاى 
بافت اصلى شــهر تغيير چندانى نداشته است، اما در عوض، شمار خودروها روز به روز 

افزايش پيدا كرده است. 
وى افزود: بايد مســئولين چاره اى بينديشند  چراكه شاهديم صف چند كيلومترى از 
خودروهايى در نوبت نصب پالك قرار دارند واين خود مى گويد كه اگر فكرى براى تردد 
اين حجم ماشين نشود در آينده نزديك شاهد قفل شدن معابر اصلى شهر خواهيم بود. 
دانشجوى ترم آخر كارشناسى مكانيك اما در خصوص ترافيك، نظرى متفاوت داشت. 

وى گفت: به شــخصه معتقدم با ارتقاى فرهنگ رانندگى و ترغيب مردم به  اســتفاده 
از وســايل نقليه عمومى مى توانيم، شاهد كاهش ترافيك نيز باشــيم. اميدوارم ابتدا 
فرهنگ اســتفاده از خودرو و رعايت حقوق ديگران را فرا بگيريم و ســپس به دنبال 

خريد خودرو باشيم. 

 فراهم شدن بستر مديريت ترافيك در كرج
رئيس پليس راهور اســتان البرز بر اين باور اســت كه با فعال شدن مركز مانيتورينگ 

مى توان از اين پس اجراى طرح هاى ترافيكى را در كرج شاهد بود. 
سرهنگ سيد همايون شريفى با بيان اينكه بستر اجراى دايمى طرح زوج و فرد خودروها 
در كرج مهياســت، گفت: با راه اندازى مركز مانيتورينگ شهردارى كرج  وفعال شدن 
دوربين هاى ثبت تخلف در معابر اصلى شهر به نظرم بستر الزم براى اجراى دايمى طرح 

زوج وفرد بيش از گذشته، مهياست. 
وى افزود: در سال هاى قبل اجراى طرح زوج وفرد خودروها در ايام پايانى سال با تأثيرات 

مثبتى همراه بوده است و به نظرم مى توان آن را در تمام طول سال به اجرا درآورد. 
شــريفى با اشاره به فعال ســازى مركز كنترل ترافيك شهردارى كرج در 27 آذر سال 
جارى و ثبت تخلفات در معابر و چهارراه هاى مركزى شهر كرج اظهار كرد: در اين مركز 

روزانه 200 تا 300 فقره تخلف روزانه اعمال قانون مى شود.
وى اين تخلفات را عبور از چراغ قرمز، پارك دوبل، ورود ممنوع، استفاده از تلفن همراه 
در حين رانندگى، نداشــتن كاله ايمنى، تجاوز به گذرگاه عابر پياده و استفاده نكردن 
از كمربند ايمنى هنگام رانندگى ذكر كرد و گفت: اين تخلفات پس از ثبت در سوابق 

رانندگان متخلف به منازل آن ها ارسال مى شود.
رئيس پليس راهور با اشاره به نصب 69 دستگاه دوربين پالك خوان در محدوده طرح 
مصوب هسته مركزى شهر كرج گفت: عالوه بر اين 46 دستگاه دوربين نظارتى در معابر 

اصلى شهر به منظور كنترل ترافيك و اعمال تخلفات ساكن نصب شده است.
سرهنگ شريفى با بيان اينكه جا افتادن مركز كنترل ترافيك در كالنشهر كرج زمانبر 
اســت، افزود: با اطالع رسانى در رسانه ها، رســانه ملى و راديو انتظار داريم، متخلفان 

رانندگى بدانند كه دوربين ها تخلفات آن ها را رصد مى كنند.
وى گفت: پس از اجرا شدن اين طرح  وتوجه بيشترمردم به رعايت مقررات راهنمايى 
و رانندگى قاعدتا ميزان تخلفات و تصادفات كاهش مى يابد و نظم ترافيكى بهترى را در 

شهر شاهد خواهيم بود.
شهر كرج جزو پنج كالنشهر ايران است و افزايش شمار خودروها و از طرفى رشد نكردن 

معابر وخيابان ها در اين سال ها پيامدهاى منفى فراوانى را به دنبال داشته است. 

قدس آنالين گزارش مى دهد

حل مشكل ترافيك كرج «نقشه راه» مى خواهد

بيرانشهر با جمعيت 
بيش از 3000 نفر 

نزديك به يك دهه 
است كه شهر شده، 

اما از امكانات 
شهرى بهره  اى 

نبرده است

بــرش
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گرگان  رئيس كل دادگسترى گلستان از بازداشت جاعل مهر 
و امضا مديران در اســتان خبر داد و گفت: در يكى از موارد اين 
فرد، مهر و امضاى يكى از معاونان رئيس قوه قضائيه را جعل كرده 

بود.
هادى هاشــميان گفت: اين فرد با جعل مهر و امضاى مديران 
و مســئوالن و با ادعاى حل مشكالت مردم از آنان كالهبردارى 

مى كرد.
وى گفت: در بازرسى از منزل اين جاعل كالهبردار مهر تقلبى، 

مدارك و اوراق قضايى كشف شد.
هاشــميان با بيان اينكه پرونده اين فرد و همدست او در مرحله 
تحقيقات است، افزود: فقط در دو پرونده، به ازاى كارچاق كنى 

500 ميليون تومان، كالهبردارى كرده است.

وى افزود: همدست اين فرد نيز شناسايى و بازداشت شد.
رئيس كل دادگسترى گلســتان از مردم خواست به افرادى كه 
ادعاى حل مشــكل آنان از راه هاى غيرقانونــى دارند و در ازاى 
دريافت پول در دستگاه قضايى و سازمان هاى تابعه قوه قضائيه 
را دارند، اعتماد نكنند و به ســامانه خبــرى حفاظت اطالعات 

دادگسترى گلستان به شماره 1580 تلفنى اطالع دهند.

بازداشت جاعل مهر و امضاى مديران در گلستان



بندرعباس   پــل تاريخى التيدان كه به 
طوالنى ترين پل تاريخى ايران نيز شــهرت 
دارد در ســال 1372 بر اثر وقوع سيالب در 
نزديكى روستاى نيم كار شهرستان خمير از 

خاك بيرون آمد. 
ايــن پل با 500 ســال قدمــت و طول يك 
كيلومتر داراى 233 دهانــه بوده كه امروزه 
تنها 33 دهانه آن ســالم و بيش از 200 متر 

آن قابل احيا است. 
بخش هايى از اين پل در ســال هاى 1379 
و 1386 در دو مرحلــه با هزينه 80 ميليون 
تومــان مرمت شــده اســت. بــراى ديدن 
طويل ترين پل ايــران بايد به جنوب ايران و 

استان هرمزگان سفر كنيد.
در 50 كيلومترى غرب بندرعباس روى رود 
«كول» پلى بسيار بلند و طويل ساخته شده 
اســت كه براى تجسم اندازه آن كافى است، 
بدانيد طول پل التيدان حدود سه برابر سى 

و سه پل اصفهان است. 
عرض پل التيدان به دليل طوالنى بودن آن 
در بخش هاى مختلف متغير اســت. يكى از 
اصلى ترين داليل تخريب قسمت ميانى پل، 
نبود امكان ساخت پى و شالوده محكم براى 

آن به دليل شدت جريان آب رود است. 
مصالح بــه كار رفتــه در ســاخت اين پل 
سنگ هاى تراش نخورده و ناهمگون است كه 

توسط مالت به يكديگر متصل شده اند.
اين پل ظاهراً در زمان شــاه عباس اول و در 
جريان ساخت جاده كاروان رو ساخته شده و 
نقش مؤثرى در نقل و انتقال نيرو و تداركات 
براى باز پس گيــرى منطقه خليج فارس از 

استعمارگران پرتغالى داشته است. 
رودخانــه كــول از رودهاى پــر آب منطقه 
بــوده و در اين محل داراى بســتر عريض و 
طغيان هاى فصلى است. بر همين اساس، در 
مسير جاده كاروان رو، ساخت پلى طويل بر 

بستر رودخانه ضرورت داشته است. 

  جاذبه گردشگرى
يكى از جاذبه هاى تاريخى اســتان هرمزگان 
پل التيدان اســت كه در روزگار خود مسير 
لشكركشــى ســرداران ايرانى بوده و تاريخ 
رويارويى با اســتعمارگران را در خود نهفته 

دارد.
 شهرســتان بندرخمير در منطقه پســت 

جلگه اى كرانه شــمالى تنگه خــوران در 
شــمال جزيره قشــم قــرار دارد از تاريخ 
بندرخمير اطالع چندانى در دست نيست. و 
در حدود دو قرن پيش، سياحان و محققان 
از اين بندر بازديد كرده بودند و تعداد سكنه 
بندر خميــر را 400 خانوار ذكر كردند كه 

گوگرد  معدن  كارگران  كًال 
بوده اند.

در دوران قاجــار بندر خمير 
از بنادر مهم خليج فارس به 
شمار مى آمد كه ساكنان آن 
بيشتر شــافعى مذهب و از 
عشــاير مختلف عرب بودند 
و تا بصره و حتى بنادر هند 

رفت وآمد مى كردند.
پل التيــدان نمونــه اى بى 
نظير در پل ســازى تاريخى 
كشور است چرا كه در ميان 
دهانه هاى اين پل، چشــمه 
اتــاق هايى در دو اشــكوب 
ساخته شده و بر زيبايى اين 

سازه، افزوده است.
ايــن پل ســال ها در زيــر خــاك مدفون 
بود تــا اينكــه در اثر ســيالب در نزديكى 
روســتاى كلمتلــى بندرعبــاس در ســال 

1372طوالنى تريــن پل تاريخى ايران از زير 
خروارها خاك بيرون آمد.

رودخانه كول داراى بســترى رسوبى و غير 
مســتحكم اســت. از اين رو مهندسان پل 
التيدان براى جلوگيرى از شســته شــدن 
پايه ها براثر آبرفت رســوبات بــراى هر پايه 
پى جداگانه ســاخته اند تا 
پل دربرابر بســتر رسوبى 

رودخانه ماندگار شود.
هرچنــد امــروزه ديگر از 
عبور آب هاى سيل آســاى 
بارانى از زير اين پل خبرى 
نيست و اين سازه تاريخى 
كاربرى خود را از دســت 
داده، اما قــرار گرفتن در 
موجب  آبراهه  چند  مسير 
شده تا حجم قابل توجهى 
آب از زيــر پــل بگــذرد 
كــه موجــب تخريــب و 
فرسودگى اين بنا مى شود.

بــا گذشــت بيــش از دو 
دهــه از بيرون آمدن پل التيدن از زيرخاك 
تاكنــون اقدام هاى مؤثرى براى بازســازى، 
اســتحكام بخشــى و نگهدارى از آن انجام 
نشده و اقدام هاى صورت گرفته در سال هاى 

1379 و 1386 نيز دردى از فرســودگى پل 
دوا نكرده است.

  وعده بازسازى
اوايل ســال بود كه معــاون ميراث فرهنگى 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى هرمزگان از آغاز عمليات مرمت 
پــل التيدان خبر داد و گفت: امســال مبلغ 
2ميليارد ريال ازمحــل اعتبارات ملى براى 
مرمت پل تاريخــى التيدان اختصاص يافته 

است.
اشكان مختارى با بيان اينكه اين پل با 223 
دهانه و بيش از 1000 متر طول، طويل ترين 
پل تاريخى ايران اســت، افزود: پل التيدان 
يكى از شــاهكارهاى دوره صفوى محسوب 
مى شود و در حال حاضر 230 متر از طول و 

30 دهانه از آن باقى مانده است.
اكنــون بيش از يك ســال از وعده مديركل 
ميراث فرهنگى و تعيين اعتبار براى بازسازى 
پل التيدان مى گذرد. از اين رو انتظارمى رود، 
عمليات اســتحكام بخشــى و بازسازى اين 
سازه تاريخى آغاز شود چراكه هر آن احتمال 
مى رود، اثرى كه ســال ها خــود را در برابر 
ناماليمات جوى حفظ كرده، در اثر باران هاى 

سيل آسا نابود شود.

��راث ���نگ
  مقام اول هنرمند آستارايى در 

مسابقات جهانى لهستان
رشت: «امين دولتخــواه» جوان كاريكاتوريست آستارايى در 

فستيوال بين  المللى هنرهاى تجسمى لهستان اول شد.
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى آستارا گفت: هنرمند 
33 ساله آستارايى در فستيوال بين المللى هنرهاى تجسمى 

لهستان مقام اول را كسب كرد.
شاپور تشرينى افزود: كاريكاتور امين دولتخواه در بخش آزاد 
اين جشنواره با موضوع خطرات زيست محيطى از بين 700 اثر 

از 102 كشور رتبه اول و جايزه ويژه را به دست آورد.
اين هنرمند آستارايى 20 سال پيش كار هنرى اش را در مجله 
گل آقا شــروع كرد و تاكنون در چند جشنواره بين المللى و 

جهانى نظير سوئيس و كانادا مقام كسب كرده است.

  همدان؛ پايلوت ارائه خدمات 
كتابخوانى به جامعه عشايرى

خبرنگار قدس: مديركل  كتابخانه هاى عمومى استان همدان 
اعالم كرد: اســتان همدان به عنوان پايلوت خدمات كتاب و 

كتابخوانى به جامعه عشايرى ارائه مى دهد.
عاطفه زارعى با تأكيد بر اينكه بايد شاخص هاى كتابخوانى را در 
زيرساخت هاى كمى و كيفى باال ببريم، اظهار كرد: در ابتدا ارائه 
خدمات كتاب و كتابخوانى در دو مرحله شهرى و روستايى بود 
كه استان همدان به عنوان پايلوت مورد سومى را با عنوان ارائه 
خدمات كتابخوانى به جامعه عشايرى در برنامه توسعه فرهنگى 
خود قرار داد.  وى جامعه عشايرى را قشر مهم و تأثيرگذارى 
دانست و ادامه داد: همدان نخستين استانى است كه در اين 
مسير گام نهاده؛ بنابراين اميد است با هم افزايى ساير دستگاه ها 
بتوانيم خدمات اطالعاتى خوبى را به اين عزيزان ارائه دهيم تا 
دنيا را با فرهنگ كتابخوانى آشنا كنيم.  مديركل  كتابخانه هاى 
عمومى استان همدان با بيان اينكه براى توسعه كتابخوانى در 
جامعه عشايرى بهتر است، بودجه اى تخصيص يابد، اضافه كرد: 
همچنين در بحث گسترش كتابخانه روستايى اقدام هاى خوبى 

بويژه از سوى خيرين صورت گرفته است.

  گشايش نمايشگاه اسناد اميركبير در يزد
يزد: مدير مركز اســناد و كتابخانه ملى استان يزد گفت: به 
مناسبت سالروز قتل ميرزا تقى خان اميركبير، نمايشگاهى از 
اسناد اميركبير در قالب 24سند در تاالر انديشه خانه الرى ها 
برپا شــد. پاك طينت افزود: در اين نمايشگاه اسنادى شامل 
دستخط ناصرالدين شــاه با عضد الملك، دستخط اميركبير 
در مورد كوچ شــاه به علت نگرانى از شيوع بيمارى در شهر، 
دستخط اميركبير به شــاه، درباره حسادت و بدگويى برخى 
از درباريان نســبت به وى و درخواســت شرفيابى براى رفع 

سوءتفاهم ها به نمايش گذاشته شده است.
اين نمايشــگاه تا بيست و پنجم دى ماه در تاالر انديشه خانه 

الرى هاى يزد داير است.

باشكوه ترين پل تاريخى ايران در انتظار بازسازى است 

  52 اثر تاريخى كشور در فهرست «التيدان» پلى براى ورود به تاريخ مبارزه با استعمار 
موقت ثبت جهانى قرار دارد

سنندج: معاون ميراث فرهنگى ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى با حضور در استان كردستان گفت: 
پرونده 52 اثر تاريخى شــاخص كشور براى ثبت جهانى در 

يونسكو در فهرست موقت اين سازمان قرار دارد.
محمدحسن طالبيان اظهار كرد: سهميه ساليانه كشورمان براى 
ثبت جهانى آثار تاريخى در يونسكو يك اثر است، ولى 52 اثر 
تاريخى شاخص كشور براى ثبت جهانى در فهرست موقت اين 

سازمان قرار گرفته است.
وى افزود: عالوه بر اين 52 اثر، سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشــگرى در حال تكميل پرونده 50 اثر شاخص 
ديگر اســت كه به ترتيب اولويت و توزيع استانى در فهرست 

موقت اين سازمان قرار مى گيرند.
طالبيان تأكيد كرد: عالوه بر توزيع استانى و عادالنه، شاخص 
بودن و مهم بودن آثار، مديريت خوب، دخالت كمتر انسانى، 
داشــتن زمان الزم براى مرمت و ســاماندهى قبل از بازديد 
كارشناسان يونسكو از ديگر فاكتورها و اولويت هاى قرار گرفتن 

در فهرست موقت اين سازمان است.

  بازديد گردشگران 20 كشور خارجى 
از تخت سليمان تكاب

ايرنا: مدير پايگاه ميراث جهانى تخت ســليمان تكاب با اشاره به 
افزايش 10 درصدى بازديدكنندگان از اين مجموعه در سال جارى 
گفت: امسال 3917 گردشگر خارجى از 20 كشور جهان از مجموعه 

ميراث جهانى تخت سليمان و زندان سليمان بازديد كردند. 
محمد فتحى افزود: در اين مدت 2781 گردشــگر خارجى از 
بناها و آثار معمارى مجموعه ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
تخت سليمان و 1136 گردشگر نيز از «كوه ميان تهى زندان 
ســليمان» بازديد كردند. وى بيان كرد: اين گردشــگران از 
كشورهاى آلمان، ايتاليا، فرانسه، هلند، بلژيك، آمريكا، اسپانيا، 
ســوئيس، چين، ژاپن، روســيه، كره جنوبى، تركيه، اتريش، 
انگليس، تايوان، تايلند، نيوزيلند، ايرلند و اسلواكى براى ديدن 

اين مجموعه به تكاب سفر كردند. 
وى اظهار كرد: آلمان با 707 گردشگر، ايتاليا با 332 و فرانسه 
نيز با 321 گردشگر داراى بيشترين بازديدكننده از مجموعه 

تخت سليمان تكاب است.
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پل التيدان يكى از 
شاهكارهاى دوره 

صفوى محسوب 
مى شود و در حال 
حاضر 230 متر از 
طول و 30 دهانه 

از آن باقى مانده 
است.

بــرش

نيم نــگاه

سمنان    گرمســار، يكى از شهرستان هاى استان 
ســمنان است كه در همســايگى دماوند در شمال، 
شهرســتان هاى اردســتان و كاشــان در جنــوب، 
شهرستان سمنان در خاور و شهرستان هاى ورامين 

و قم در باختر واقع شده است.
از جاذبه هاى گرمســار مى توان به مجموعه تاريخى 
ســياهكوه واقع در پارك ملى كوير، جاده ســنگ 
فــرش، دژ تاريخى اســتوناوند، خانه تاريخى باقرى 
ها، مجموعه كارخانه و انبار پنبه، كاروانســراى شاه 
عباسى ايوانكى، منطقه نمونه گردشگرى بن كوه و 

غارهاى نمكى اشاره كرد.

 روند كند توسعه
نماينده مردم گرمســار و آرادان در مجلس شوراى 
اســالمى، با انتقــاد از روند كند اعطــاى مجوز به 
طرح هاى گردشگرى گرمسار، گفت: بسيارى از اين 
طرح ها مى توانند اشــتغال و توسعه اقتصادى را به 

همراه آورند. 
غالمرضا كاتب در نشســت بررسى مشكالت بخش 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى گرمســار با حضور 
مديركل ميراث فرهنگى استان سمنان، ضمن بيان 
اينكه امروز شمار قابل توجهى طرح هاى گردشگرى 
گرمســار به دليل طوالنى شــدن سير صدور مجوز 
اجرايى نشــده اند، تأكيد كرد: اجــراى اين طرح ها 
مى تواند توســعه اقتصادى و رفع معضل بيكارى را 

به همراه آورد.
نماينده مردم گرمســار و آرادان در مجلس شوراى 
اســالمى، خواستار همراهى بيشتر مسئوالن ميراث 
فرهنگى سمنان با طرح هاى گردشگرى غرب استان 
شــد و افزود: طرح هاى زيادى در حوزه گردشگرى 

اميدواريم  و  گرمسار مطرح شــده 
روند ادارى موردنياز آن ها به زودى 
به پايان برســند تا شــاهد اجراى 

آن ها باشيم.

 گردشگرى نسخه شفا بخش 
اشتغال

عضــو خانه ملت، گردشــگرى را 
يكــى از منابع توســعه اقتصادى 
در گرمســار دانست و تأكيد كرد: 
اين شهرستان داراى ظرفيت هاى 
خــوب گردشــگرى اســت كه با 
استفاده از جذب ســرمايه گذار و 
بخش خصوصــى در انتظار اجراى 
طرح هايى هســتيم كه بتواند در 

افزايش ماندگارى مســافران و همچنين زائران حرم 
رضوى مؤثر واقع شود.

كاتب، ضمن تأكيد بر اينكه جذب سرمايه گذار بايد 
موردنظر مســئوالن مربوط با مقوله گردشگرى قرار 
گيرد، تأكيد كرد: در بســيارى موارد ديده مى شود 

اعتبارات دولتى براى طرح هاى گردشــگرى كفاف 
نمى دهنــد و راهــكار اين امر اســتفاده از ظرفيت 
بى بديل بخش خصوصى است كه در اين زمينه نيز 

بايد اهتمام ويژه اى داشته باشيم.
وى افزود: يكى از مزيت هاى گردشــگرى مى تواند 
درآمدزايى، اشتغال زايى، كاهش مهاجرت به شهرها، 
ايجاد مهاجرت معكوس و بازگشــت به روســتاها، 
آبادانى روستاها و بسيارى موارد ديگر باشد كه مورد 

تأكيد ويژه ما قرار دارد.

 مهاجرت روستاييان
اين نماينده مردم در مجلس دهم، همچنين با انتقاد 
از اجرا نشــدن طرح هاى اشتغال زا 
در روســتاها كه ســبب مهاجرت 
به شــهرها شــده اســت، تأكيد 
كــرد: مهم ترين عامــل مهاجرت 
در روســتاها بيــكارى اســت كه 
گردشــگرى و بومگردى مى تواند 
بخشى از آثار ســوء آن را كاهش 

دهد.
اينكه گردشــگرى  بيان  با  كاتب، 
مى تواند اشتغال و توسعه پايدار را 
به روستاها بياورد، گفت: جلوگيرى 
به شــهرها موجب  از مهاجــرت 
جلوگيرى از بروز پديده هايى مانند 
حاشيه نشينى و... مى شود كه اين 

امر نيز اهميت ويژه اى دارد.
به گزارش مهر، نماينده مردم گرمســار و آرادان در 
مجلس شوراى اسالمى، خواستار استفاده از ظرفيت 
زائران حرم رضوى شــد و ابراز داشت: ساالنه 20 تا 
25ميليون زائر از مســير اســتان سمنان به مشهد 
مقدس مســافرت مى كنند و بــا وجود اين ظرفيت 

نبايد درگير مشكالتى مانند بيكارى باشيم.

  سرمايه هاى تلف شده 
از دســت رفتن ســرمايه در بخش گردشگرى يكى 
از مواردى اســت كه فرماندار گرمسار نيز بر آن مهر 

تأييد زده است.
داريــوش طاهرى پيش از اين در جلســه پيگيرى 
گردشــگرى شهرســتان  مجتمع هاى  مشــكالت 
گرمسار اظهار داشت: راه اندازى هتل ها و محل هاى 
اقامتى رفاهى در رونق اقتصاد و صنعت توريســت و 

گردشگرى در گرمسار نقش ويژه اى ايفا مى كند.
وى با اشــاره به اهميت توســعه زيرســاخت هاى 
گردشگرى در شهرستان گرمســار به منظور رونق 
صنعت توريســم تصريــح كرد: امــروز براى جذب 
گردشگر بيشتر، راهى جز توســعه زيرساخت هاى 

حوزه گردشگرى وجود ندارد.
طاهرى با تأكيد بر ضرورت جذب گردشــگر داخلى 
و خارجى به مناطق گردشگرى شهرستان گرمسار 
بيان كــرد: اين شهرســتان با توجه بــه موقعيت 
جغرافيايى همواره به عنوان معبر مســافران و زائران 

امام رضا (ع) قرار داشته است.
فرماندار گرمســار با تأكيد بر اينكه اين شهرستان 
بايد از معبر به مقصد مســافران تبديل شود، گفت: 
شهرســتان گرمســار ظرفيت هاى ويژه اى در حوزه 

گردشگرى دارد كه بايد از آن بهره گيرى كرد.
طاهرى، تســريع در رونــد ادارى براى صدور مجوز 
و استعالمات ســرمايه گذارى را مهم خواند و اذعان 
كرد: دســتگاه هاى اجرايى براى رفع اين مهم بايد با 

سرمايه گذاران همكارى كنند.
فرماندار گرمســار يادآور شد: سرمايه هاى زيادى در 
بخش گردشــگرى تلف شده اســت و بايد براى اين 

مسئله تدابير ويژه اى انديشيده شود.

بودجه هاى دولتى كفاف نمى دهد 

سردى صنعت گردشگرى در گرمسار
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   اكران 23 اثر جشنواره فيلم فجر 

در  بيرجند

بيرجند: معاون امور هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اســالمى خراسان جنوبى گفت: 22 اثر بخش مسابقه 
و يك اثر پويانمايى جشــنواره فيلم فجــر در بيرجند اكران 
مى شود. سيد على زمزم افزود: اين آثار شامل 22 فيلم بخش 
مسابقه اى و يك اثر پويانمايى است كه اميدواريم مورد پسند 

عالقه مندان به هنر هفتم در خراسان جنوبى قرار گيرد.
وى بيان كرد: مكان اكران فيلم ها به تفاهمنامه روزهاى آينده 
بســتگى دارد، اما پيشنهاد ما اكران فيلم ها در سينما بهمن 

يا سالن عالمه فرزان فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبى است.
زمزم، با اشــاره به اينكه اكران فيلم هــا از 12 بهمن ماه آغاز 
مى شــود، ادامه داد: تالش مى كنيم مردم خراسان جنوبى و 
شهرستان بيرجند بتوانند از تماشــاى فيلم هاى روز كشور 
بهره مند شوند. وى يادآور شد: در سال هاى گذشته استقبال 
مردم از اكران آثار جشنواره فيلم فجر در خراسان جنوبى بسيار 
مطلوب ارزيابى شــده و همين مسئله انگيزه ما را براى ادامه 

اين اقدام در سال هاى آينده بيشتر كرده است.

  آرامستان تربت جام 
با كمبود فضا روبه روست

قدس آنالين: رئيس كميسيون عمران شوراى اسالمى تربت 
جام به وضعيت دو آرامستان موجود اين شهرستان اشاره كرد 
و گفت: در آرامستان بهشت محمديه مشكلى نداريم و فضاى 
زيادى موجود اســت، ولى در مورد آرامستان بهشت نبى كه 
گلزار شهدا هم در آن واقع شــده، حدود هزار و 400 قطعه 
ظرفيت خالى دارد و با همين روالى كه پيش مى رود تا حدود 

سه سال ديگر پر خواهد شد.
احمد شــرفخانى در گفت و گو با قدس آنالين افزود: با توجه 
به قانون ساخت آرامستان ها كه بايد حداقل پنج كيلومتر از 
شهر فاصله داشته باشد، مكاتباتى با منابع طبيعى داشتيم تا 
50 هكتار از اراضى ابتداى جاده باخرز كه در پنج كيلومترى 
شهر و روبه روى كارخانه آسفالت واقع شده است را در اختيار 
شهردارى قرار دهند. پس از واگذارى اين زمين، عمليات هاى 
خيابان كشى، درختكارى و بستر سازى آرامستان مهيا خواهد 
شد تا در زمان پر شدن محل قديمى مشكلى نداشته باشيم.

وى بر ضرورت ساخت يا تخصيص محلى به عنوان گرم خانه 
در تربت جام تأكيد و بيان كرد: با توجه به افراد بى سرپناه يا 
متكديان خيابانى قصد داريم محلى در اين مرحله به عنوان 
گرم خانه اختصاص دهيم تا اين افراد ساماندهى شوند و در 

مراحل بعدى بتوانيم يك محل مناسب را احداث كنيم.

  معضل كارتن خوابى در مشهد 
در فصل سرما

مهر: مديركل بهزيستى خراسان رضوى گفت: معضل كارتن 
خوابى با شروع فصل سرما در مشهد پررنگ تر مى شود و لزوم 

رسيدگى به اين افراد افزايش مى يابد.
حميدرضا پور يوسف با اشاره به بحث كودكان كارتن خواب 
تأكيد كرد: كودكان بى سرپرســت يا بد سرپرســت اغلب 
كودكان كار هستند و اين افراد معموالً سر پناه براى خوابيدن 
دارند، اما اگر به واسطه بى سرپرستى و بد سرپرستى كودك 
كارتن خوابى وجود داشته باشد ما به سرعت اين افراد را تحت 

پوشش قرار مى دهيم و از اين كودكان حمايت مى كنيم. 
وى گفــت: همچنين يكى از داليل عمده اى كه اين مراكز و 
سرپناه ها عمدتاً در حاشيه شهر ها قرار گرفته اند اين است كه 
بيشــترين جمعيت معتادان در حاشيه شهر قرار گرفته اند و 
جمع آورى و خدمت رسانى به اين افراد، كاهش آسيب هاى 

اجتماعى را در حاشيه شهر در پى دارد.
وى افزود: 6 مركز در حاشيه شهر مشهد براى ايجاد سر پناه 
براى معتادان متجاهر و افراد بى ســر پناه خود معرف ايجاد 
شــده  است، البته معموالً ساير افراد بى سرپناه نيز كه معتاد 

نيستند به خانه هاى سبز شهردارى مراجعه مى كنند. 

  محصوالت فرهنگى خراسان شمالى 
در انبارها خاك مى خورد

بجنــورد: رئيس حوزه هنرى خراســان شــمالى از اينكه 
محصوالت فرهنگى استان در انبارها خاك مى خورد، انتقاد 

كرد.
نمازى با انتقاد از اينكه توليدات ما به دليل اينكه محلى براى 
عرضه ندارند، به محصول تبديل نمى شوند و در معرض ديد 
مخاطب قرار نمى گيرند، گفت: اين امر موجب شده 40 تا50 
عنوان كتابى كه از سال 90 در استان توليد شده اند، در انبارها 

بماند و خاك بخورد.
وى افزود: اين در حالى است كه اگر محلى براى عرضه وجود 

داشته باشد، زمينه چاپ مجدد آثار نيز فراهم مى شود.
وى به عرضه انگشت شمار توليدات در شبكه ملى اشاره كرد 
و ادامه داد: اين نشان دهنده ظرفيت هاى خوب در اين حوزه 
است كه در صورت وجود چنين بسترى، شاهد تقويت چرخه 

نشر خواهيم بود.
نمازى اضافه كرد: متأسفانه ناشران استان نيز تنها دست به 
انتشار مى زنند و فروشگاهى براى عرضه محصوالتشان ندارند 

و اين خود به مشكالت موجود دامن زده است.

 ضرورت روآورى عشاير 
  به سمت دامدارى صنعتى

فارس: رئيس اداره محيط زيست سرخس با اظهار تأسف از 
وضعيت مراتع منطقه بخصوص در فصل كم باران امسال گفت: 
ضرورت دارد بتدريج عشــاير ما به سوى دامدارى صنعتى رو 
بياورند، زيرا مراتع ســرخس با فقر گياهى زيادى با توجه به 

حجم دام روبه روست و رفته رفته در حال نابودى است.
موسى غالم زاده با اشاره به اعتراض شمارى از عشاير در عدم 
حمل ســالح گفت: طبق دستورالعمل ماده 6 قانون ورود به 
مناطق حفاظت شــده و پناهگاه هــاى حيات وحش، حمل 
اسلحه بدون كسب مجوز از سوى اداره محيط زيست ممنوع 

است و با فرد متخلف برابر قانون برخورد مى شود.
وى با بيان اينكه قانــون در اين گونه موارد توضيحاتى دارد، 
افزود: مجوز حمل اسلحه در مناطق عشايرى براساس قانون 
تنها براى ساكنان روستاهاى منطقه آن هم در جاده ها و معابر 
عمومى داده شده و چنانچه مأموران يگان حفاظت به فرد يا 
چوپانى در مناطق ممنوعه حمل سالح مشكوك شوند، اجازه 

دارند محموله آن ها را بازرسى كنند.
رئيس اداره محيط زيست سرخس اضافه كرد: ما در جلسات 
مختلف به برادران عشــاير عرض كرده ايــم چنانچه در اين 
مناطق با حمله پلنگ يا گرگ و غيره روبه رو شدند خسارت 
وارده به دام آن ها پرداخت مى شــود و حق تيراندازى به اين 

جانوران ندارند.

 راه اندازى بورس جهانى زعفران، 
در آينده اى نزديك

مشهد: رئيس ســازمان مركزى تعاون روســتايى كشور از 
راه اندازى بورس جهانى زعفران در آينده اى نزديك خبر داد.

على اوسط هاشمى در جمع زعفرانكاران منطقه تربت حيدريه 
(تربت حيدريه، رشــتخوار، زاوه ومه والت) گفت: با توجه به 
اينكــه ايران 85 درصد زعفران جهان را توليد مى كند، ايجاد 

اين بورس ضرورى است. 
او افــزود: براى ايجاد بورس جهانى زعفران، جهان را تشــنه 
محصول زعفران مى كنيم و آن ها را به تعيين قيمت جهانى 

توسط ايران ملزم خواهيم كرد.
على اوســط هاشمى گفت: تالش مى كنيم از گردش مالى و 
ارزش افزوده هشت ميليارد دالرى زعفران در بازارهاى جهانى 
بهره مند شــويم و اگر بتوانيم حداقل 3 ميليارد دالر آن را به 
چرخه اقتصاد كشور برگردانيم، در سال 12 هزار ميليارد تومان 

از خروج ارز جلوگيرى مى شود.

  رشد 3 درصدى نزاع در خراسان شمالى

بجنورد: مديركل پزشكى قانونى خراسان شمالى گفت: تا پايان 
آذرماه سال جارى، 5909 پرونده مصدوم مدعى مصدوميت 
در نزاع در اســتان بررسى شد كه نشان دهنده روزانه بيش از 

21 نفر معاينه در پزشكى قانونى است.
بابك سلحشــور اظهار كرد: از 5909 پرونده نزاع در اســتان 
طى ســال جارى، 4161 نفر مرد و يك هزار و 748 نفر زن 
بوده اند كه بدين ترتيب روزانه 15 مرد و بيش از 6 زن مدعى 

مصدوميت در نزاع به پزشكى قانونى استان مراجعه كرده اند.
وى در خصوص تفكيك ماهانه آمار نزاع استان گفت: طى 9  
ماهه گذشته، مردادماه با 816 نفر بيشترين و آذرماه با 380 
نفر كمترين شــمار مدعى مصدوميت در نزاع را در پزشكى 

قانونى داشته اند.
عضو شــوراى قضايى خراسان شمالى با ارائه آمار شهرستانى 
ايــن واقعه گفت: تحليل تفكيك شهرســتانى آمار مدعيان 
مصدوميت در نزاع نشان مى  دهد، بجنورد با 2369 بيشترين 
شــمار را داشت و پس ازآن شهرستان هاى شيروان، اسفراين، 
آشــخانه، فاروج و جاجرم قرار دارند و كمترين آمار مربوط به 

شهرستان راز با 85 نفر است.

  اخطار قطع سهميه سوخت براى 
خودرو هاى گازوئيلى درون شهرى بيرجند

بيرجند: رئيس ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهردارى بيرجند گفت: كارت سوخت 900 خودرو ديزلى 
درون شهرى در بيرجند كه هنوز از شهردارى، پروانه فعاليت 

دريافت نكرده اند از ماه آينده شارژ نخواهد شد.
غالمپور گفت: بر اساس مصوبه وزارت كشور، دريافت سهميه 
ســوخت براى ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهرى 
ديزلى، منوط به نام نويســى در سايت www.utcms.ir و 

دريافت پروانه فعاليت از شهردارى است.
وى افــزود: تاكنون در بيرجند هــزار و 200 خودروى ديزلى 
درون شهرى در اين سايت نام نويسى كرده اند كه از اين شمار 
فقط 300 خــودرو پروانه فعاليت دريافت كرده اند. وى تأكيد 
كرد: مالكان اين خودروها پس از نام نويسى در سايت و دريافت 
كد رهگيرى بايد با مراجعه به شهردارى يا دفاتر پستى، پروانه 

فعاليت دريافت كنند تا سهميه سوخت آن ها قطع نشود.
رئيس ســازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى 
بيرجند گفت: از آغاز اجراى اين طرح بتدريج سهميه ناوگانى 
كه نام نويسى نكرده اند، كاهش يافت و ماه گذشته حذف شد 
و مالكانى هم كه به نام نويسى در سامانه اكتفا كردند و پروانه 

فعاليت دريافت نكردند تنها 100 ليتر شارژ شد.

آلودگى هوا و گل هايى كه هواى ما را دارند
عباسعلى سپاهى يونسى: آلودگى هوا حاال به بخشى جدا نشدنى از زندگى ما انسان هاى 
شــهر نشين تبديل شده است و سهم آن هايى كه در شهرهاى بزرگى مثل مشهد، تهران، اراك، 
اصفهان و... زندگى مى كنند از اين آلودگى ها و تبعات ناشى از آن بيشتر است. متأسفانه نه تنها 
گذشت زمان اين آلودگى ها را كم نمى كند بلكه روز به روز بر شدت آن افزوده مى شود؛ البته نبايد 
چيزى غير از اين هم انتظار داشته باشيم. وقتى طبق آمارها روزانه چند هزار دستگاه موتورسيكلت 
در مشهد تردد مى كنند بايد هواى آلوده استشمام كنيم. آن هم موتورسيكلت هايى كه سهم آن ها 
در آلودگى هوا نســبت به خودروها تا پنج برابر است، مالحظه مى فرماييد هر موتورسيكلت پنج 
برابر يك خودرو آلودگى ايجاد مى كند! ماجراى آلودگى هوا آن قدر حاد شده است كه چندى قبل 
بود كه عيسى كالنترى رئيس سازمان محيط زيست گفته بود: دعا كنيم باد بيايد تا آلودگى ها 

را جابه جا كند.
 بگذريم اين مطلب درباره آثار آلودگى هوا و يا راه هاى برطرف كردن آن در مقياس وسيع نيست، 
اما حتماً شما هم شنيده ايد كه برخى گياهان و گل ها هستند كه مى توانند به عنوان يك تصفيه 
كننده عمل كنند و ما هم مى توانيم از اين ويژگى گل ها به نفع خودمان استفاده كنيم تا به اين 
اميــد كه يا باد بيايد و يا زودتر حركت هاى جدى تر در زمينه كنتــرل و رفع آلودگى هوا انجام 
شود. اينكه چگونه به اين نتيجه رسيده ايم كه گل ها مى توانند به عنوان تصفيه كننده هوا كاربرد 
داشــته باشند، ماجرا از اين قرار است كه دانشــمندان سازمان فضايى ناسا پيش از اين با هدف 
خودكفايى سفينه ها و ايستگاه هاى فضايى در زمينه توليد و تصفيه هواى مورد نياز براى فضانوردان 
و آزمايش هاى فضايى، پژوهش هاى دنباله دارى انجام دادند كه از جمله نتايج آن تأثير خارق العاده 
استفاده از چندين نوع گياه معمولى خانگى براى تصفيه آلودگى هايى با منشأ داخلى خانه، اداره و 
محل كار است. در ادامه اين فهرست به شما تقديم مى شود به اميد اينكه چه در خانه و چه در اداره 
و... بتوانيد تعداد بيشترى از اين گياهان را داشته باشيد تا اندكى از دست آلودگى در امان بمانيد.

 اما فهرست گل هاى تصفيه كننده هوا، دراسينا درمنسيس، ژربرا، نخل راپيس، آگلونما (هميشه 
سبز)، گل عنكبوتى (گندمى)، سرخس آبليتراتا، اسپاتى فيلوم، دراِسنا، ليريوپ، آنتوريوم، پوتوس، 
فيكــوس بنجامين (بنجامين انجيرى)، آنتوريوم آندرانوم، سانِســوريا، پاپيتال، ســرخس برگ 

شمشيرى، نخل ققنوس، نخل مرداب و... .
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رئيس گروه تحقيقات هواشناسى كاربردى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

آلودگى هوا؛ مهم ترين دليل كاهش بارش ها در مشهد است
 وحيد اكرمى  ســال ها پيش، وقتى صحبت 
از پاييز و زمســتان مى شد به طور ناخوداگاه در 
ذهنمان، فصل هايى سرد با بارش هاى زياد باران 
و برف نقش مى بست، اما امروزه گويا جنس پاييز 
و زمستان فرق كرده اســت و ابرها ديگر حس 
باريدن ندارند! حدود چهار ماه از فصل آبى جديد 
گذشته است. پاييز به صورت كامل تمام شده و 
يك سوم از زمســتان هم با سرعت رو به پايان 
اســت، اما بهره برف و باران مشهد از اين چهار 
ماه چيزى در حدود صفر اســت. انگار ابرها با ما 
قهر كرده اند و به جاى آن ها، آلودگى هواســت 
كه ميهمانمان شــده است! اكنون مدارس نه به 
خاطر بارش برف سنگين كه بر اثر وجود عناصر 
آلوده و سنگين در هوا تعطيل مى شوند. بعضى ها 
مى گويند كه تمام دنيا درگير تغيير اقليم و گرم 
شدن محيطى است و برخى ديگر معتقدند كه تا 
راه حلى براى رفع آلودگى هاى هوا پيدا نشــود، 
اين تغيير اقليم ها با رشد بيشترى انجام خواهد 

شد.
 بــه بهانه ايــن قهــر و آشــتى هاى طبيعت 
گفت و گويى با دكتر ســيد جواد رسولى رئيس 
گروه تحقيقات هواشناســى كاربردى خراسان 

رضوى انجام داده ايم كه مى خوانيد: 
 آقاى دكتر مهم ترين دليل كاهش نزول 
جوى مشهد و خراسان رضوى در سال هاى 

اخير چيست؟
- براى كاهش نزول جوى كه از چندين ســال 
قبل آغاز شــده است، داليل مختلفى را مى توان 
برشمرد. يكى از مهم ترين داليل روند افزايش دما 
در شهرها و تغيير اقليم است، بخصوص در مشهد 
اين افزايش دماى محيط، شدت بيشترى دارد؛ اما 
تأثيرى كه اين افزايش دما بر كاهش بارندگى ها 
مى گذارد به اين دليل اســت كه حرارت محيط 
سبب مى شود كه ظرفيت هواى جو براى به اشباع 
رساندن ابرها و شرايط تشكيل باران نياز بيشترى 
به رطوبت داشته باشد تا باران تشكيل شود. براى 
تشــكيل باران بايد رطوبت به اندازه اى باشد تا 
قطرات ريز و مولكول هاى آب به وســيله همين 
رطوبت به يكديگر متصل شوند و قطرات بزرگ تر 
را تشــكيل دهند تا وزنشان به اندازه اى سنگين 
شــود كه به وســيله نيروى جاذبه از ابرها جدا 
شــده به زمين ببارد. هنگامى كه افزايش دما در 
محيط صورت مى گيرد باعث مى شود كه فاصله 
بين مولكول هاى هوا از يكديگر بيشتر شود و در 
نتيجه براى رسيدن ابرها به حالت تغليظ و بارش 
به رطوبت بيشترى نياز است. با توجه به اينكه در 
شهرهاى بزرگ بخصوص مشهد، منبع مناسبى 
براى افزايش رطوبت موجود نيست، طبيعى است 

كه شاهد كاهش نزول آسمانى باشيم.
بســيارى از اوقات مشــاهده مى كنيم كه توده 
ابرهايى كه در حالت معمول براى بارش بســيار 
مناسب هســتند، از روى مشهد عبور مى كنند 
بدون اينكه بارش خاصى صورت پذيرد. مهم ترين 
دليل آن افزايش دماى بى رويه شهرهاى بزرگ 

بخصوص مشهد است.
 چه عواملى در افزايش دماى شــهرها 

تأثيرگذارند؟
مهم ترين دليل افزايش دما در شــهرها تشكيل 
گازهاى گلخانه اى است. گازهاى گلخانه اى شبيه 
يك گلخانه عمل مى كنند كه اطراف آن محصور 

اســت و دما از ســطح محيط خارج نمى شود 
و در محيــط مى مانــد. در نتيجه دماى محيط 
افزايش مى يابد. از مهم ترين گازهاى گلخانه اى 
گاز Co۲ يا دى اكســيد كربن اســت. اين گاز 
چيزى در حــدود 77 درصد گازهاى گلخانه اى 
شهر را تشكيل مى دهد. مهم ترين منابع تشكيل 
دهنده اين گاز آلودگى هاى ناشى از وسايل نقليه 
و ماشين آالت و كارخانه هاى صنعتى است. 14 
درصد مواد تشــكيل دهنده گازهاى گلخانه اى 
متان است. متان در اثر فعاليت مشاغلى از جمله 

دامدارى هاى صنعتى و كشــت برنج تشــكيل 
مى شــود و در محيط پخش مى شــود. هشت 
درصد ديگر از گازهاى گلخانه اى را دى اكسيد 
نيتروژن تشــكيل مى دهد. يك درصد ديگر هم 
از گازهاى فلوئوركلركربن است كه معموالً بر اثر 
فعاليت خنك كننده ها تشكيل مى شوند و بسيار 
ناچيزند. اما مهم ترين عوامل دى اكسيد كربن و 
متان هستند كه بيشترين اثرگذارى را در تشكيل 
گازهاى گلخانه اى دارند و موجبات افزايش دماى 

شهرهاى بزرگ را فراهم مى آورند.

عوامل  آيــا    
ديگرى هم دخيل 

هستند؟
 بله، يكــى ديگر از 
افزايش  مهم  عوامل 
دمــا در شــهرهاى 
صنعتى،  و  بــزرگ 
افزايــش گرد و غبار 
و آالينده هاى محيطى و هواويزها هســتند. در 
واقع اين موارد ذرات جامد معلق در هوا هستند 
و نمى تــوان آن ها را در كنــار Co۲ و متان كه 
گاز بودند قــرار داد. اين ذرات جامد معلق باعث 
مى شــوند كه رطوبت موجود در جو در اطراف 
آن ها تشكيل شود؛ در واقع مولكول هايى كه بايد 
به صورت منسجم و يك دست باشند تا بتوانند به 
باران تبديل شوند در اطراف هواويزها و ذرات ريز 
معلق در جو قرار مى گيرند و پراكنده مى شوند. در 
نتيجه غلظت رطوبت در هوا كاهش مى يابد و اين 
ذرات مرطوب، در جو معلق مى مانند. بسيارى از 
اوقات مى بينيم كه رطوبت در جو داريم اما بارانى 

اتفاق نمى افتد و به سطح زمين نمى رسد.
منابع اصلى تشكيل دهنده هواويزها و ذرات معلق 
در هوا تردد اصطكاك و ســايش وسايل نقليه و 
حمل و نقل در شــهر اســت. در واقع شهرهاى 
بــزرگ منابعى آلوده و حرارتى اى هســتند كه 

اصلى ترين مانع براى نزول جوى مى شوند.
  آيــا اين منابع حرارتى و آلوده بر ديگر 

شهرهاى مجاور هم تأثير منفى مى گذارد؟
با توجه به جريان داشتن هوا، آلودگى هاى شهرى 
و هواويزها، بر شهرها و آبادى هاى اطراف نيز تأثير 
منفى مى گذارند. عالوه بر كاهش ميزان بارندگى 
در شــهرها و آبادى هاى مجاور، و نيز پيشــرفت 
شهرهاى صنعتى، پديده مهاجرت روستاييان به 
شــهرها افزايش مى يابد و ايــن افزايش جمعيت 
شهرى، مجدداً موجب بيشــتر شدن مواد جامد 
معلق در هــوا و گازهاى گلخانــه اى مى گردد و 
درنتيجه سبب افزايش بيش از پيش درجه حرارت 
شهرها مى شــود؛ بنابراين سرعت كاهش نزوالت 

افزايش و اين چرخه همچنان ادامه مى يابد.

 گزارش قدس از رواج استخر و جكوزى هاى خانگى در مشهد

الكچرى نشين ها غم بى آبى ندارند

گزارش

 فاطمه معتمدى   نگاهى به تبليغات فروش 
آپارتمان هاى الكچرى با قيمت هاى باال نشان 
مى دهد يكى از امتيازات در نظر گرفته شده 
براى برخى از ايــن آپارتمان هاى لوكس در 
مشهد، داشتن استخر، سونا و جكوزى است تا 
مشترى را براى خريد آن جلب و جذب كند.

با توجه به آگهى هاى تبليغاتى در خصوص 
آپارتمان هــاى ويژه و لوكــس اين موضوع 
اســتنباط مى شود كه شــمار آپارتمان هاى 
لوكس و الكچرى در حال افزايش است و اين 

يعنى تعداد استخر و سونا و جكوزى بيشتر.
اختصاص استخر، سونا و جكوزى اختصاصى 
براى برخــى از آپارتمان هــاى الكچرى در 
حالى اســت كه مشــهد نيز در كنار ديگر 
مناطق كشــور با بحران كم آبى روبه روست 
و كاهــش بارندگى ها در پاييز و زمســتان 
و خشكســالى هاى پــى در پــى، وضعيت 
دشت هاى آبى اين كالنشــهر را در شرايط 

بحرانى قرار داده است.
وضعيت كم آبى در مشــهد و كشور به دليل 
كاهش بارندگى ها به حدى جدى است كه وزير 
نيرو اخيراً اعــالم كرد در صورت صرفه جويى 
نكردن و رعايت نكردن مصرف بهينه نه تنها 
در تابستان بلكه در زمستان هم احتمال جيره 

بندى آب در اين شهر وجود دارد.
در حالى كه هــم اكنون 77 درصد ظرفيت 
سدهاى آبى خراسان رضوى خالى و تنها 23 
درصد پر است و لزوم توجه به مصرف بهينه 
و تجديد نظر در الگوى مصرف آب شــرب 
بشدت احساس مى شود، وجود استخر و سونا 
و جكوزى در برخى آپارتمان هاى مشهد جاى 

تأمل دارد.

 مردم عادى، پيشرو
يك شــهروند با اشاره به وضعيت كم آبى در 
مشهد و تأكيد مسئوالن بر لزوم صرفه جويى 
در مصرف آب گفت: صرفه جويى در مصرف 
آب سفارش بجا و سنجيده از سوى شركت 
آب و فاضالب است، اما نكته اين جاست كه 
عموماً مردم عادى اين صرفه جويى را رعايت 
مى كنند؛ حداقل از ترس اينكه شاهد صدور 

قبض آب با رقم باال نباشند.
وى با بيــان اينكه صرفه جويى بيشــتر از 
ضروريات اســت كه بايد همه مــردم آن را 
رعايت كنند، اضافه كرد: جاى ســؤال است 
كــه چرا شــركت آب و فاضالب به ســراغ 
مشتركانى كه در خانه هاى وياليى، باغ هاى 
شخصى و يا آپارتمان هاى لوكس شان داراى 
استخر هستند، نمى رود. واقعيت اين است در 
شــرايطى كه آب كم و در وضعيت بحرانى 
قرار دارد، داشــتن استخر اختصاصى معنا و 

مفهومى ندارد.
شــهروند ديگرى نيز گفت: مشخص نيست 
آيا شــركت آب و فاضالب در جريان ساخت 
اســتخرهاى اختصاصــى در آپارتمان ها يا 
مجتمع هاى مسكونى الكچرى هست و آمار 
اين اســتخرها را دارد و اين كار با مجوز آنان 
انجام شده است و يا برعكس به دور از چشم 
شركت ساخته شده اســت و از انشعاب آب 
شرب شهر استخر اين واحدها و مجتمع هاى 

لوكس و ويژه پر مى شود. 
وى اضافه كرد: اكنون برخى آپارتمان هاى 
گران قيمــت با متراژ بيــش از 400 متر 
داراى استخر اختصاصى هستند كه براى 
پر و خالى شــدن آن حجم آب زيادى بايد 

مصرف كرد و برخى مجتمع هاى آپارتمانى 
لوكس نيز داراى استخر براى كل مجموعه 
اســت كه اين موارد نيز در افزايش مصرف 
آب در كالنشهر مشهد با توجه به كم آبى 

تأثيرگذار است.

 شكاف دشت هاى آب
وى با بيان اينكه مالكان اين واحدها مشكلى 
در پرداخت هزينه قبــض آب با هر مبلغى 
ندارند، گفت: معلوم نيســت چرا شركت آب 
و فاضــالب و دســتگاه هاى نظارتى بر اين 
مسئله ورود جدى ندارند در حالى كه طبق 
آمار و نظر كارشناســان حوزه محيط زيست 
دشــت هاى استان از جمله مشهد و نيشابور 
بحرانى و با شكاف هاى عميق بيش از 50 متر 

روبه روست.

 جايگاه نيازهاى لوكس و غيرضرورى
وى ادامه داد: وقتى اين چالش وجود دارد كه 
اگر صرفه جويى نباشد آبى نيز براى خوردن و 
كشاورزى نخواهد بود در اين شرايط نيازهاى 
لوكــس و غير ضرورى عده اى هر چند قليل 
كه دغدغه مالى ندارنــد چه جايگاهى دارد 
و لزوماً چرا بايد مجوز براى ســاخت استخر 
و ســونا و جكوزى كه مصــرف آب زيادى 

الزم دارد بــراى اين واحدها و مجموعه هاى 
مسكونى داده شود.

 لزوم بازنگرى در صدور مجوز
يك بانــوى فرهنگى نيز معتقد اســت: با 
توجه به وجود مجموعه و اســتخرهاى آبى 
متعدد در مشهد كه توسط بخش خصوصى 
براى پاسخگويى به نياز مردم ساخته شده 
است، ديگر ســاخت استخرهاى جداگانه و 
آپارتمانى  مجموعه هــاى  براى  اختصاصى 
شيك و يا به طور اختصاصى براى هر واحد 
معنا ندارد بخصوص با توجه به اينكه اكنون 
شرايط آبى مشــهد و حتى كشور به دليل 
كاهش بارندگى و نبــود برف و باران خوب 
نيست و همه بايد از مصرف هاى غيرضرور از 
جمله داشتن استخر اختصاصى در آپارتمان 
هــا، خانه هــاى وياليى بــزرگ و باغ هاى 
اختصاصى، شست وشوى خودرو و حياط با 

آب خوددارى كنند.
وى معتقد است: با توجه به وضعيت كم آبى، 
دستگاه هاى متولى، نظارتى و مسئول بايد در 
اين قضيه ورود جدى و عملى داشته باشند 
و تنها تأكيدشان به مردم عادى براى صرفه 
جويــى در مصرف آب معطوف نباشــد و به 

سراغ مشتركين پر مصرف بروند. 
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