
«بهار كردى» ُگلى نقش بسته بر تابلوى فرهنگ ايران زمين جوالن زباله هاى عفونى دور از چشم مسئوالن اهواز
در گفت و گو با قدس آنالين عنوان شد قدس پيگيرى كرد

قدس آنالين  بهار كردى يكى از مباحث 
فرهنگى در اســتان كرمانشــاه است كه به 
عنوان يكى از نشانه هاى غناى فرهنگى ايران 
زمين شناخته مى شود.  استان كرمانشاه به 
واسطه شــناخته شــدن به عنوان يكى از 

استان هاى كردنشين در ايران، داراى ... 

قدس آنالين   زباله هاى رها شــده و شانه 
خالى كردن مسئوالن شهردارى موجب شده تا 
عده اى مجهول الحال زباله هاى عفونى و ضايعات 
را در حاشيه شــهر اهواز تخليه كنند و محيط 
زيست و مردم را به تنگ آورند.  اينجا قسمتى از 
شهر اهواز، در منطقه كمربندى شهيد جرفى ...

.......صفحه3 .......صفحه 2

ظرفيت گردشگرى سراب هاى نهاوند 
بدون متولى رها شده است

تسنيم: نهاوند داراى جاذبه هاى طبيعى و گردشگرى زيادى 
از جمله ســراب هاى فراوان است كه تاكنون نه  تنها متولى 
آن مشــخص نشــده، بلكه آن طور كه بايد در اين سراب ها 

سرمايه گذارى و بهره بردارى كافى از آن ها نشده است.
شهرستان نهاوند داراى سراب ها و جاذبه هاى طبيعى و بكر 
زيادى است كه اين ظرفيت ها در نوع خود در كشور بى نظير 
اســت به طورى كه وجود اين سراب ها، نهاوند را به «شهر 
سراب ها» معروف كرده است. سراب هاى گيان، گاماسياب 
و فارســبان كه از مهم ترين ســراب هاى نهاوند هستند و 
ظرفيت هاى زيادى براى سرمايه گذارى، جذب گردشگر و 
ايجاد اشتغال دارند كه با ســرمايه گذارى در اين سراب ها 

مى توان باعث ايجاد رونق اقتصادى در شهرستان شد.
متأسفانه اين سراب ها متولى خاصى ندارند كه بر اين 
سراب ها نظارت كافى داشته باشند و آن ها را ساماندهى 
كنند. البته سراب گاماسياب و سراب گيان هم به عنوان 
مهم ترين ســراب هاى نهاوند طى چند ســال اخير با 
مساعدت استاندار همدان تا حدودى ساماندهى شدند.

از ابتــداى امســال، 500 ميليون تومــان اعتبار براى 
ساماندهى سراب هاى گيان و فارسبان تخصيص پيدا 
كرده كه بــا وجود اين تخصيص اعتبــار تاكنون كار 
ســاماندهى در اين سراب ها آغاز نشده و اين در حالى 
است كه ساماندهى سراب ها نيازى به ارائه طرح ناحيه اى 
تفرجگاهى اين سراب ها ندارد و اين نشان مى دهد كه 
ظرفيت مهم اين ســراب ها در جذب گردشگر، ايجاد 
ســرمايه گذارى و رونق اقتصادى شهرســتان ناديده 
گرفته شده است. رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى نهاوند گفت: سراب هاى نهاوند بايد 
ساماندهى شوند و مشخص شود كه متولى سراب ها چه 
كسانى هستند كه اين متولى ها بتوانند جوابگو باشند و 

بر سراب ها نظارت داشته باشند.
محســن جانجان اظهار داشت: در جلســه اى كه در 
ايــن خصوص با حضــور مديركل ميــراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى، مديركل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى و بخشــدار گيان برگزار شد، مقرر شد كه 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان يك ناحيه 
تفرجگاهى براى سراب هاى گيان، گاماسياب و فارسبان 
تعريف كند كه براساس اين ناحيه(سايت) تفرجگاهى 
اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در اين 

سراب ها زيرساخت هاى الزم را ايجاد كند.
وى تصريح كرد: در خصوص ســاماندهى سراب گيان 
نيز مقرر شده بود كه شهردارى گيان يك طرح مناسب 
براى اين سراب ارائه دهد كه طرحى كه شهردارى ارائه 
داده بود متناســب با شرح خدمات اداره منابع طبيعى 

و اداره ميراث فرهنگى نبود و  اين طرح پذيرفته نشد.

كودكان مراقب قايم باشك بازى 
مين ها در ميدان هاى مين باشند

مهر: بــه رغم همه تالش ها براى پاكســازى اراضى 
آلوده به مين در استان ايالم همچنان معضالت ناشى 
از انفجار مين هايى كه در حين پاكســازى ميادين 
مين جابه جا و پنهان شــده براى مردم استان وجود 

دارد.
مركز مين زدايى اســتان در سال هاى گذشته بخش 
اعظمى از ميادين آلوده به مين در شهرســتان هاى 
مرزى را پاكســازى كرده، اما به رغــم اين تالش ها 
افرادى كه قربانى اين دشــمن خاموش شــده اند از 

دغدغه هاى درمانى و مشكالت خود سخن دارند.
اين بچه ها آرزوهايشان اينجا رنگ باخت؛ آنجايى كه 

دشمن خاموش در كمين آن ها نشسته بود.
دشــمنى خاموش كه گاه و بيگاه غم را بر دل عده اى 
از هم اســتانى هايمان مى نشاند و حاال گله مندند از 

زخم هايى كه بر وجودشان نشسته است.
افراد آسيب ديده تحت پوشش درمان

ســليمان رســتميان مديركل بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران استان ايالم اظهار داشت: براساس ضوابط و 
دستورعمل هايى كه ستاد نيروهاى مسلح براى تأييد 
درصد ابالغ كرده اســت اين افراد آسيب ديده، تحت 

پوشش بنياد قرار گرفته اند.
وى افزود: از جهت هزينه هــاى درمانى 100 درصد 
هزينه هاى درمانى اين افراد چه جراحى، بســترى و 

هزينه هاى عمومى بر عهده بنياد است.
روى زمين در استان ميدان مين نمانده است

بهرام ميثمى رئيس مركز مين زدايى اســتان ايالم 
اظهار داشت: بيش از 80 درصد مناطق مرزى استان 

ايالم آلوده به مين و مواد منفجره بوده است.
وى افزود: با همت اين ســربازان تا اآلن تقريباً روى 
زمين در اســتان ميدان مين نمانده اســت، مشكلى 
كه هم اكنون وجود دارد، اين اســت كه در سال هاى 
گذشــته، مين هايــى بوده كه حركت كــرده و اين 
جابه جايــى مين ها را در عمق بــرده كه اآلن كاوش 

آن ها بسيار سخت شده است.
البته ميثمى از اجراى عمليات براى پاكسازى كامل 
مناطــق مرزى خبر داد و گفت: هم اكنون در ســه 
مرحله در حال كار پاكســازى هســتيم، بازنگرى 
عبور مجــدد زمين هاى كه كار شــده و زمين هاى 
كه پاكسازى شده اســت و همچنين مرحله اى كه 
هم اكنون مهم اســت و در حال انجام آن هستيم، 
تخليه و كاوش ســنگرها و كانال ها و نيز قرارگاه ها 

بوده است.

قدس: اگر به سيســتان و بلوچستان سفركرده 
باشــيد به  احتمال  زياد از فناورى هاى ســاده و 
سنتى كه مبتنى بر انرژى باد است، بهره برده ايد.
بيشتر خانه هاى شهرى و روستايى در شمال اين 
استان و در شهر سيستان داراى بادگيرهايى به 
شكل بادگيرهاى استان يزد است كه انرژى باد 
را به درون خانه هدايت كرده و به تهويه فضاى 

محيط كمك مى كند.
تعدد آسياهاى بادى در سيستان خود گواه اين 
مدعاست كه انرژى باد در اين منطقه پتانسيل 
قابل توجه و كاربردى براى مردمان اين ديار بوده 

است.
مطالعات نشــان داده اســت كه سيســتان و 
بلوچســتان بويــژه منطقــه فالت سيســتان 
باالترين پتانسيل اســتفاده از انرژى باد را دارد. 
ازاين رو شواهد تاريخى نشان دهنده بهره بردارى 
گذشــتگان از اين انــرژى نامتناهى در مناطق 
روستايى باستانى منطقه است كه هنوز آثارى از 

جمله آسياب ها در آن موجود است.

 ثروت خدادادى 
سيستان و بلوچستان كلكسيونى از انرژى هاى 
خدادادى تجديدشــونده است به طورى كه سه 
كريدور مهم بادى شامل كريدور بادهاى پرقدرت 
سيســتان، كريدور بادهاى تفتان -ســراوان و 
كريدور بادهاى بزمان - دلگان در اين اســتان 

وجود دارد.
با اينكه كشورهاى همسايه افغانستان و پاكستان 
از كمبــود انرژى همچون بــرق رنج مى برند و 
بسيارى از روســتاهاى آن ها در خاموشى بسر 
مى برند، اما هنوز از ســرمايه هاى اين اســتان و 
انرژى هــاى پاك براى تأميــن نيازهاى اين دو 
كشور با وجود هم مرز بودن استفاده  نشده است.

 سرمايه گذارى مغفول مانده 
سيســتان و بلوچســتان با توجه بــه موقعيت 
ژئوپليتيك خاص خود در تمامى زمينه ها بويژه 
انرژى هاى تجديد پذير توانمندى و ظرفيت هاى 
بســيار ايده آلى دارد كه قرار گرفتن در مســير 
بادهــاى پرقدرت سيســتان و انرژى تابشــى 
خورشيد با بيش از 6 كيلووات ساعت بر مترمربع 

در روز، گوشه اى از ظرفيت هاى آن است.
عالوه بر اين، انرژى زمين گرمايى آتش فشان نيمه 
خاموش تفتان و بزمان، انرژى امواج اقيانوســى 
درياى بزرگ چابهار بــا ارتفاع بيش از 12 متر 
در فصل مونسون از ظرفيت هاى مغفول در اين 

استان است.
بادهاى مداوم و پرقدرت، ثابت بودن جهت وزش 
باد، نزديكى به شبكه سراسرى انتقال برق كشور، 
وجود جاده دسترسى به منطقه، زمين هاى بدون 
معارض و قابل  واگذارى، همجوارى با كشورهاى 
متقاضى برق، زمين هاى وسيع باقابليت ساخت 
بيش از 10 هزار مگاوات نيروگاه و وزش تقريباً 

پيوســته باد در نيمــى از فصل 
بهار و كل فصل تابســتان يعنى 
فصول پرمصرف برق از مهم ترين 
ويژگى هاى مهم منطقه ميل نادر 

در سيستان است.

 اقدامى نشده است
مجرى طرح نيروگاه هاى بادى و 
خورشيدى شركت برق منطقه اى 
استان ســال گذشته با گاليه از 
روند كاغذبــازى ادارى پيرامون 
ايجــاد نيروگاه ها بيان كرده بود: 
بيش از 5000 مگاوات متقاضى 
براى ســاخت مزارع برق بادى و 
حــدود 1000 مگاوات متقاضى 
براى ايجاد مزارع خورشيدى در 
سيســتان و بلوچستان مراجعه 
كرده اند كه هيچ كدام نتوانستند 

اقدام مؤثرى انجام دهند.
وى در ايــن زمينه اظهار كرده بــود: در دوران 
پسابرجام سرمايه گذاران زيادى مراجعه كردند 
ازجمله چندين گروه از آلمان، ايتاليا و اســپانيا 
آمدند و حتى كره اى ها هم اعالم آمادگى كردند.

 اقدام بدون عمل 
نماينده مردم سراوان در مجلس شوراى اسالمى 
به خبرنگار قدس مى گويد: نمايندگان اســتان 
در ديدارهاى بسيارى كه با وزير نيرو و معاونان 

وى داشــتند، اين موضوع را 
بيان كرده و درخواست هايى 
بــراى ســاخت نيروگاه هاى 
خورشيدى نيز به منظور رفع 
مشكالت برق مناطق شهرى، 
روستايى و مناطق محروم از 

وزارت نيرو ارائه كردند.
محمد باســط درازهى اظهار 
وعده هاى  باوجــود  مى كند: 
فراوان براى ســاخت نيروگاه 
خورشيدى در استان سيستان 
و بلوچستان تاكنون هيچ اقدام 
و عملى را از سوى وزارتخانه 

مشاهده نكرده ايم.
وى مى گويــد: بــا توجه به 
نياز مردم اســتان سيستان و 
بلوچســتان به برق از يكسو 
و قابليت و شايســتگى اين 
اســتان براى ساخت نيروگاه 
خورشيدى از سوى ديگر، اين پرسش در ذهن 
ايجاد شده كه دليل اين همه بى توجهى چيست؟
وى به ضــرورت اختصاص اعتبار براى ســاخت 
نيروگاه هاى خورشيدى اشاره مى كند و مى افزايد: 
وزير مى گويد براى اين منظور پول نداريم و بايد از 

سرمايه گذار بخش خصوصى استفاده شود.
وى مى گويــد: اين اظهــارات در حالى مطرح 
مى شود كه در برخى از نقاط كشور از سرمايه هاى 
دولتى اســتفاده مى شود و حاال كه نوبت استان 

رسيده اين موضوع مطرح مى شود.
نماينده مردم سراوان يادآور مى شود: در سراوان، 
سيب و مهرستان مردم با مشكالت تأمين برق 
روبه رو هستند و از سوى ديگر تعرفه هاى برق در 
اين منطقه بسيار باالست و مردم به ستوه آمده اند 
و توان پرداخت هزينه برق مصرفى خود را ندارند.

وى مى افزايد: حومه شهرها و حاشيه هاى شهر 
ســراوان برق ندارند و جاهايى كه از نيروى برق 
اســتفاده مى كنند، مدام با افت ولتــاژ روبه رو 

هستند.
محمد باســط درازهى تأكيد مى كند: با ساخت 
نيروگاه خورشيدى نه تنها برق مورد نياز مردم 
محروم منطقــه تأمين مى شــود، بلكه بدليل 
موقعيــت مرزى امكان صادرات برق به كشــور 
پاكستان وجود دارد و از مسئوالن انتظار مى رود 
اين مهــم را در كوتاه ترين زمان ممكن اجرايى 

كنند.

 خبرهاى جديد 
بى توجهى وزارت نيرو در حالى از طرف نماينده 
مردم سراوان مطرح مى شود كه بتازگى مديركل 
امور اقتصاد و دارايى سيســتان و بلوچســتان 
از ساخت ســه نيروگاه بادى با سرمايه گذارى 

خارجى در سيستان خبر داده است.
اميرمرتضوى اظهار كرده اســت: اين نيروگاه ها 
در  دالر  ميليــون   330 ســرمايه گذارى  بــا 
شهرستان هاى زابل و نيمروز در شمال سيستان 

و بلوچستان ساخته خواهند شد.
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قدس بررسى مى كند 

مصوبات دولت 
در استان مركزى 

از وعده تا عمل

قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان اعالم كرد: پل تاريخى سى و سه پل اصفهان 
با حفاظ هاى چارچوبى شــكل ايمن سازى مى شود.  فريدون 
الهيارى گفت: پل هاى تاريخى زاينده رود امروزه به عنوان يك 
معبر شــهرى و فضايى كه بازديدكنندگان زيادى دارد، مورد 
استفاده قرار مى گيرد و با توجه به اينكه بناهاى تاريخى هستند...

قدس  سفر رئيس جمهور به استان مركزى در آبان ماه سال 
95 انجام شد كه دستاورد آن براى مردم اين خطه 54 طرح با 9 

هزار و 300 ميليارد ريال مصوبه بود.دولت يازدهم با ...

شيوه صيد نيازمند تغييرات 
جدى است

معيشت صيادان 
جنوب در تور 

مشكالت
قدس  اســتان هرمــزگان در زمينه صيــد، تعداد 
بنادرصيــادى، تعداد تعاونــى، بهره بــرداران و مراكز 
امورصيــادى و همچنين صيد ماهيان و انحصار ذخاير 
فانوس ماهيان رتبه اول كشور را به خودش اختصاص 
داده اســت، اما با وجود اين ظرفيت غنــى اما واردات 
ماهى هاى خارجى و نبود حمايت الزم به منظور توانمند 

سازى صيادان معيشت آن ها را به خطر انداخته است.
در حــال حاضر تعداد 3200 فروند قايق، 1110 فروند 
لنج، 60 فروند كشتى داراى مجوز در آب هاى ساحلى 
اين اســتان بنا بر گفته مدير شيالت در خليج فارس و 
سواحل مكران به كار صيادى مشغول هستند كه ميزان 
صيد ساالنه آن ها حدود 240 هزارتن اعالم شده است و 

معيشت 3000 نفر را به خود گره زده است...

.......صفحه 2 
.......صفحه 3 

سيستان و بلوچستان 
با توجه به موقعيت 

ژئوپليتيك خاص 
خود در تمامى 
زمينه ها بويژه 

انرژى هاى 
تجديدپذير 
توانمندى و 

ظرفيت هاى بسيار 
ايده آلى دارد

بــرش



  مديركل كار بيكارترين استان كشور
 از كار بركنار شد

شهركرد- خبرنگار قدس: پس از ماه ها كش و قوس، سيد 
عباس جزايرى، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى چهارمحال و 
بختيارى با صندلى مديريت خداحافظى و عرصه كار را به مدير 
جديد واگذار كرد. استان چهارمحال در رتبه بيكارى با نرخ 23 
درصد باالترين نرخ بيكارى را در ميان 31 استان كشور به خود 

اختصاص داده و اين ركورد فقط در اختيار اين استان است.
اما پس از ماه ها كش و قوس كه بنا بود اولين تغيير در ســطح 
مديران ارشــد به نام مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى رقم 
بخورد با مخالفت اســتاندار به تعويق افتاد و اين تعويق ديرى 
نپاييد.قرار بود در تاريخ 12 آذر ماه ســال جارى با حضور وزير 
تعاون،كار و رفاه اجتماعى مديركل جديد معرفى شــود كه به 
دليل ناهماهنگى وزير با استاندار، توديع و معارفه 12 آذر لغو و به 
وقت ديگرى موكول شد و سوم بهمن ماه اين توديع انجام شد. 

 ميز مشترك اتاق بازرگانى البرز و آنتاليا 
ايجاد مى شود

كرج- خبرنگار قدس: رئيس اتــاق بازرگانى البرز از حضور 
فعاالن اقتصادى اين اســتان در بخش هاى كشاورزى، صنايع 
غذايى، هتل دارى و جذب توريســت كشــور تركيه خبر داد و 
گفت: در اين زمينه ميز مشترك ميان اتاق بازرگانى البرزو آنتاليا 
ايجاد مى شود. رحيم بنا مواليى با اشاره به حضور هيئت تجارى 
البرز در نمايشگاه بين المللى صنايع غذايى آنتالياى تركيه گفت : 
به دنبال دعوتى كه از ســوى تجار تركيه و اتاق بازرگانى آنتاليا 
صورت گرفــت، 15 نفر از اتاق بازرگانى تهران و البرز به تركيه 
ســفر كردند.رئيس اتاق بازرگانى البرز افزود: فعاالن اقتصادى 
تركيه از تبادل تجارى و مشــاركت و سرمايه گذارى در بخش 
توليد ما استقبال كرده وبراى شراكت تجارى با فعاالن اقتصادى 
ايران آمادگى دارند.وى تصريح كرد: قرار بر اين شد كه ايران در 
بازارهاى اقتصادى تركيه حضور داشته باشد چراكه دربخش هاى 
نســاجى، پوشــاك، صنايع غذايى و تجارت حــالل ازامكانات 

وظرفيت هاى بااليى برخوردار هستيم.

 تقاضاى خون بيمارستان هاى قزوين 
5 درصد كاهش يافت

قزوين- خبرنگار قدس: مديركل انتقال خون استان قزوين 
گفت: تقاضاى خون بيمارستان هاى اين استان به دليل رعايت 
موارد مديريت خون بيمار و افزايش دانش طب انتقال خون در 
10 ماه گذشته سال جارى نسبت به مدت مشابه سال 95، پنج 
درصد كاهش يافته است.  محمدحسين برادران اظهار داشت: در 
اين مدت، 45 هزار و 708 نفر به پايگاه هاى انتقال خون استان 
مراجعه كرده و از اين تعداد 32 هزار و 772 نفر موفق به اهداى 
خون شده اند.وى ادامه داد: در اين مدت، 12 هزار و 854 واحد 
فراورده هاى خونى به ساير پايگاه هاى انتقال خون و 20 هزار و 
249 واحد هم به بيمارستان هاى استان قزوين ارسال شده است.

 سران 11 كشور، ميهمان ويژه نوروز 97 
و تبريز 2018

تبريز: نايب رئيس مجلس گفت: سران 11 كشور در نوروز 97 و 
در راستاى پروژه تبريز 2018 مهمان تبريز خواهند بود و از اين 

رو، بايد مرزهاى خود را به سمت ملل بگشاييم.
مسعود پزشكيان اظهار داشت: انتخاب تبريز به عنوان «پايتخت 
گردشگرى كشورهاى اسالمى» در سال 2018 ميالدى، براساس 
شاخص هاى مهم گردشگرى صورت گرفته است؛ بايد اين فرصت 
را قدر بدانيم و با بهترين تدارك، از اين رويداد مهم اســتقبال 
كنيم.وى با بيان اينكه نوروز، در اكثر كشورها به عنوان سنتى 
ارزشــمند بين جوامع و ملل مختلف مطرح است، افزود: بر اين 
اساس، جشــن جهانى نوروز امسال با حضور سران كشورهاى 
مزبور و همچنين نمايندگان استان هاى مختلف كشورمان در 
تبريز برگزار مى شود.پزشكيان افزود: عنوان مشابه تبريز 2018 
سال آينده در شهر باكو برگزار خواهد شد و اين فرصت مهمى 
اســت كه با اشتراك برنامه هاى فرهنگى و هنرى و رويدادهاى 

ورزشى، روابط خود را گسترش دهيم.

 روند اجراى پروژه راه آهن شمال 
رضايت بخش نيست

رشت: عضو كميسيون عمران مجلس با انتقاد جدى از طوالنى 
شــدن اجراى پروژه راه آهن شــمال گفت: اجراى اين پروژه با 
روند كنونى به هيچ عنوان رضايت بخش نيســت. بنابراين نبايد 
انتظار داشــته باشيم با چنين روند كندى كه هم اكنون شاهد 
آن هستيم در سال هاى نزديك شاهد بهره بردارى كامل طرح و 

خطوط و مسيرهاى پيش بينى شده اين پروژه باشيم.
حسن خسته بند اظهار داشت: نزديك به دو دهه از شروع اجراى 
پروژه راه آهن قزوين به رشت آن هم با پيشرفت كارى نامطلوب 
مى گذرد و مســير رشتـ  انزلى و رشتـ  آستارا نيز تاكنون به 

داليل متعددى پيشرفت خوبى نداشته اند.
وى عمل نكردن برخى شــركت ها به تعهداتشــان را از عوامل 
مهم تأخير پروژه راه آهن شــمال دانســت و افزود: وزارت راه و 
شهرســازى وجه مورد نظر را به صورت پيشاپيش براى تأمين 
2700 تن ورق فوالدى به شركت فوالد در اهواز پرداخت كرد، 

اما اين شركت به طور كامل به تعهداتش عمل نكرد.

شيوه صيد نيازمند تغييرات جدى است

معيشت صيادان جنوب در تور مشكالت
��ر

قدس  اســتان هرمــزگان در زمينه صيد، 
تعداد بنادرصيادى، تعداد تعاونى، بهره برداران 
و مراكز امورصيادى و همچنين صيد ماهيان و 
انحصار ذخاير فانوس ماهيان رتبه اول كشور را 
به خودش اختصاص داده است، اما با وجود اين 
ظرفيت غنى، واردات ماهى هاى خارجى و نبود 
حمايت الزم به منظور توانمند سازى صيادان 

معيشت آن ها را به خطر انداخته است.
در حال حاضر تعداد 3200 فروند قايق، 1110 
فروند لنج و 60 فروند كشتى داراى مجوز در 
آب هاى ســاحلى اين استان بنا بر گفته مدير 
شيالت در خليج فارس و سواحل مكران به كار 
صيادى مشغول هستند كه ميزان صيد ساالنه 
آن ها حدود 240 هزارتن اعالم شــده است و 

معيشت 3000 نفر را به خود گره زده است.

 واردات ماهى، بالى جان صيد
مديرعامل تعاونى صيادان كيش كه از واردات 
ماهى گاليــه دارد در اين خصوص مى گويد: 
هرچند كه فرهنگ مصرف ماهى در كشــور 
ما به اندازه ســاير كشــور ها نبوده و بدرستى 
براى آن تبليغ نشده اســت، اما همان تعداد 
رستوران هايى نيز كه در اين استان ماهى طبخ 
مى كنند به جاى استفاده از ماهى هاى داخلى 
از ماهى هاى وارداتى كه ارزان قيمت هستند، 

استفاده مى كنند.
عبدالرحيم قاســم نژاد اظهار مى كند: بيشتر 
اين ماهى ها توســط شركت ها با قيمتى ارزان 
و به صورت فيله كه نوع ماهى آن هم مشخص 
نيست، وارد مى شود كه اين امر به بازارفروش 

ماهى صدمه مى زند.
قاســم نژاد تأكيد كرد: اگر جلوى واردات اين 
نوع ماهى گرفته شود، قيمت ماهى در كيش 

كاهش يافته و فروش هم بيشتر مى شود.

  هزينه باالى صيد
 وى با تشريح مشكالت پيش روى صيادان و 
هزينه باالى صيد ماهــى اظهار كرد: در حال 
حاضر ادوات صيد و هزينه نگهدارى لنج بسيار 
افزايش يافتــه و اين افزايش هزينه ها بر روى 

قيمت صيد تأثير مى گذارد.
وى با بيان اينكه از زمانى كه يك لنج به دريا 
مى رود براى صيد نياز بــه 21 روز زمان دارد، 
ادامه داد: هر شــناور قايق در ماه حدود 300 
كيلو و هر شــناور لنج 3000 كيلوماهى صيد 

مى كند، اما مشكل ما زمان 
صيد نيست، بلكه قايق هاى 
غيرمجازى اســت كه بدون 
مجوز اقدام به صيد مى كنند 
و فروش صيد لنج هاى داراى 
مجوز را با مشــكل روبه رو 

مى كنند.
قاســم نژاد افزود: متأسفانه 
برخى از شناورها در سرزمين 
اصلى و در اين محدوده و با 
ممنوعه  تورهاى  از  استفاده 
صيــد انجــام مى دهند كه 
كار صيــادان كيش را دچار 

مشكل ساخته اند.
وى با اشــاره به كمبود نيرو 
و گرانى دستمزد و پرداخت 
بيمه بــراى كاركنان گفت: 
صاحبان  براى  هزينه ها  اين 

لنج بسيار سنگين است.
وى فــروش ماهــى در بازار را يكــى ديگر از 
مشكالت پيش روى صيادان عنوان كرد و ادامه 
داد: اجاره بهــاى غرفه ها در بازار ماهى كيش 
ماهانــه حدود يك ميليون و 800 هزار تومان 
است با اين اجاره بهاى غرفه و گرانى تجهيزات 
شــناورها چگونه مى توان نــان بدون دغدغه 

تأمين كرد؟
قاسم نژاد نبود بازار داخلى مناسب، صيد غير 

مجاز، واردات ماهى خارجى 
از عمــده  را  ارزان قيمــت 
مشــكالت جامعــه صيادى 

كيش عنوان كرد.
وى با اشاره به اين موضوع كه 
بسيارى از صيادان از چارك، 
حصينه و چيرو براى صيد به 
اين منطقــه مى آيند، افزود: 
مجوز  صيادان  اين  بيشــتر 
ندارند و كنترل كمترى روى 
آن ها صورت مى گيرد. از اين 
رو دولت بايد كنترل و نظارت 
بيشــترى را در ايــن زمينه 

اعمال كند.

 اقتصاد ضعيف 
نماينده بندرعباس درمجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه صيادى ريشه در 
حيات مردم جنوب دارد، اظهار كرد: معيشت 
بسيارى از صيادان مناطق استان هرمزگان در 

معرض تهديد قرار گرفته است.
محمد آشورى افزود: حجم ماهى در مقايسه 
با گذشــته كاهش يافتــه و روش هاى جديد 
صيد جاى روش هاى سنتى آن را گرفته است 
و صيادان هرمزگان نيز اقتصاد ضعيفى دارند 
و توانايى ارتقاى توان صيد و تغيير شــكل و 
شــيوه آن را نيز ندارنــد و بنابراين دولت بايد 

ضمن تقويت راه هاى ارتقاى معيشت صيادان، 
شــيوه هاى جديد صيادى را نيــز به صيادان 

انتقال دهد.
وى با تأكيد بر اينكه بايد راه هاى جديد براى 
رشــد معيشــت صيادان هرمزگانى در نظر 
بگيريم، يادآور شــد: روش هــاى جديد توليد 
ماهى در دريا بخصوص از طريق توليد ماهى 
در قفس بايد در استان هرمزگان نيز جدى تر 

گرفته شود.
وى گفت: دانش ايجاد ســازه هاى مناســب 
دريايى بــراى توليد ماهى در قفس در اعماق 
دريا و در نقاط مشــخص و بكرى كه توانايى 
بااليى در توليد ماهى دارند، در درون اســتان 
و در قالــب مجتمع هاى صنعتى وجود دارد و 
ما مى توانيــم از تجهيزات اين بخش ها نيز در 
اين زمينه استفاده كنيم تا هم الگوى اقتصاد 
مقاومتى اجرا و هم توليدات وسيع از اين ناحيه 
براى مصرف مردم كشــورمان و براى صادرات 

مهيا شود.
وى همچنين بر گســترش مزارع توليد ماهى 
و ميگو در ســطح اســتان نيز تأكيد داشت و 
اظهار كرد: در حــال حاضر واحدهاى موجود 
به پشتيبانى هاى علمى و فنى و حمايت هاى 
دولتى نياز دارند و اگر اين مدل در كشــور به 
شكل مناسبى بومى سازى شود، درآمد حاصل 
از آن مى تواند، ساحل نشــينان بسيارى را به 

معيشت مطلوب برساند.

  تخصيص اعتبار براى پروژه هاى آبرسانى 
روستايى بوشهر

بوشهر- خبرنگار قدس:مديرعامل آب و فاضالب روستايى 
استان بوشهر گفت: امسال 82 ميليارد تومان اعتبار براى اجراى 

پروژه هاى آبرسانى روستايى استان اختصاص يافت.
مسعود نصورى در نشست با مديران شهرستان دشتى اظهار كرد: 
تالش مى شود تا پايان سال پروژه هاى ناتمام توسعه و نوسازى 

شبكه هاى آبرسانى روستايى تكميل و آماده بهره بردارى شود.
نصورى، كمبود بارش و خشكســالى هاى اخير را سبب كاهش 
چشــمگير منابع آبى استان بوشــهر عنوان و اضافه كرد: براى 
كاهش مشكل روستاييان در تابستان آينده تالش مى شود تا آغاز 
فصل گرما پروژه هاى ناتمام توسعه و نوسازى شبكه آب روستايى 

استان تكميل شود.

 موفقيت پژوهشگران مشهدى در توليد 
قهوه از كاسنى

مشهد: پژوهشگران مركز رشــد فرآورده هاى دارويى دانشگاه 
علوم پزشكى مشــهد با بهبود  نژاد گياه كاسنى عالوه بر توليد 
نوعى تركيبات پروبيوتيك، موفق به توليد قهوه با خواص درمانى 
متعدد از اين گياه شدند.دكتر هادى شوريده يكى از محققان اين 
پژوهش گفت: «اينولين» يك تركيب پروبيوتيك است كه با انجام 

اين تحقيق از گياه كاسنى ريشه اى توليد شده است.
وى بيان كرد: اينولين در پيشــگيرى از ســرطان روده بزرگ، 
افزايش جذب كلسيم، منيزيم و آهن، تعديل فشار خون و حذف 

كلسترول مضر نقش مهمى ايفا مى كند.
وى ادامه داد: امروزه كاربرد اينولين هم به عنوان جايگزين چربى 
و هم حجم دهنده در صنعت غذا و داروسازى رو به افزايش است.
وى تصريح كرد: اينولين قادر است فاكتورهاى مفيد روده بزرگ 
را تقويت و از اين طريق سيســتم گوارش را سالم نگه داشته و 
مشــكالت آن را برطرف سازد و در اين مطالعات موفق به توليد 

نوع آزمايشگاهى اين ماده شديم.
اين پژوهشگر، «چيكورى كافى» يا قهوه كاسنى را يكى از توليدات 
پرمصرف در اروپا دانســت و افزود: براى توليد قهوه كاســنى و 
اينولين در اين پژوهش گياه «كاسنى ريشه اى» را براى كشت در 
اقليم مشهد، به نژادى كرديم و در حال حاضر اين گياه در مشهد 

كشت و فرآورى مى شود.
وى گفت: هم اكنون طرح قهوه كاســنى به توليد نيمه صنعتى 

رسيده است.

 ثبت 21 وقف جديد در سال جارى در 
قزوين

 قزوين- خبرنگار قدس: مديركل اوقاف و امور خيريه استان 
قزوين گفت: در سال جارى وقف هاى بسيارى در استان قزوين 
انجام شده و از ابتداى سال جارى تاكنون، 21 وقف جديد ثبت 
شــده اســت كه دو مورد آن ماهيت دارويى و درمانى را شامل 

مى شود.
حجت االسالم غالمرضا عادل افزود: يكسرى از موقوفات شامل 
عرصه و اعيان بوده كه ويژه درمان اســت كه استان قزوين در 
اين زمينه هشــت موقوفه را به خود اختصاص مى دهد كه اين 

موقوفه ها در قالب درمانگاه هاى درمانى در استان فعال هستند.
وى بيان كرد: از جمله موقوفه هاى عرصه و اعيان اين اســتان 
مى توان به موقوفه حاج حسين خزانه (درمان تخصصى دياليز و 
كلينيك تخصصى در شهرستان البرز)، درمانگاه موقوفه مسجد 
واليت قزوين، درمانگاه موقوفه حضرت فاطمه الزهرا قزوين، مركز 
دياليز موقوفه آقا امينى در خيابان فردوســى، درمانگاه موقوفه 
مســجد شهيد ثالث، درمانگاه موقوفه معصومه قناعت قزوين و 
درمانگاهى در شهر بيدستان كه سرمايه گذارى و ساخت آن 90 

درصد رشد داشته است، اشاره كرد.

 26 هزار اصله نهال در كانون هاى بحرانى 
شرق اهواز كاشته شد  

اهواز- خبرنگار قدس: فرمانده ســپاه ناحيه مقاومت امام 
على(ع) اهواز گفت: امسال بنا به دستور مقام معظم رهبرى و در 
چارچوب وظايفى كه از سوى رده هاى عالى فرماندهى سپاه به 
ما ابالغ شد در 130 هكتار از اراضى فوق بحرانى شرق اهواز 26 

هزار اصله نهال كاشته شد. 
سرهنگ پاسدار عادل سارى در نشست خبرى با موضوع تشريح 
اقدام هاى سازندگى و محروميت زدايى و آسيب هاى اجتماعى 
اظهار داشــت: 30 پزشــك متخصص در قالــب طرح جهادى 
جواداالئمه(ع) با هماهنگى با بيمارستان هاى مختلف به مناطق 
محروم اعزام شــدند و 2000 نفر را به صــورت رايگان ويزيت 
كردند.وى گفت: 480 نفر از مناطق محروم به مشــهد مقدس 
و 3200 نفــر از دانش آموزان در قالب كاروان هاى راهيان نور به 

مناطق جنگى اعزام شدند.

��ر

قدس آنالين / حديث كريمى   زباله هاى رها شــده و شــانه خالى كردن مســئوالن 
شهردارى موجب شده تا عده اى مجهول الحال زباله هاى عفونى و ضايعات را در حاشيه شهر 

اهواز تخليه كنند و محيط زيست و مردم را به تنگ آورند. 
اينجا قسمتى از شهر اهواز، در منطقه كمربندى شهيد جرفى بين عين دو و پليس راه اهواز 
به انديمشك است، از كنار آن كه رد مى شوى بوى آزاردهنده اى در فضاست. بيشتر كه دقت 
كنى، شلوغى زباله ها را مى بينى از زباله هاى عفونى و غيرمجاز گرفته تا زباله هاى شهرى، اگر 

بنويسم كه وجود اين زباله هوا را نيز آلوده كرده، دروغ نيست.

 ماشين هاى شهردارى زباله تخليه مى كنند
يكى از اهالى حاشــيه شهر اهواز در گفت و گو با خبرنگار قدس آنالين مى گويد: اين محل 
زباله ها تا منطقه عين دو اهواز فاصله كمى دارد و اكنون مشــكالت زيادى براى اهالى اين 

منطقه به وجود آورده است.
مجيد طرفى با اشــاره بــه اينكه زباله هايى كــه در اينجا هســتند، زباله هاى خانگى و 
بيمارستانى اند، نه نخاله ساختمانى، ادامه مى دهد: در ميان اين زباله ها پالستيك و آهن و 

موادى كه قابل فروش است، پيدا مى كنيم. 
او با بيان اينكه زباله هايى كه اينجا ريخته، توسط ماشين هاى شهردارى تخليه مى شوند، 
عنوان مى كند: چند ماهى است كه زباله ها در اينجا هستند و گاهى عوامل شهردارى آن ها 

را آتش مى زنند كه اين خود به محيط زيست و خاك آسيب مى زند.

 تذكرات بى نتيجه
يكى از ناظرين طرح كمربند سبز اهواز بيان مى كند: چندين بار به شهردارى منطقه 6 اهواز 
گزارش داده شــده، اما تاكنون هيچ گونه اقدامى براى جمع آورى يا ساير كارهاى ضرورى 

صورت نگرفته و روزانه در آن منطقه زباله تخليه مى شود.
عبدالحسين ساعدى تصريح مى كند: اين زباله ها هر روز توسط عوامل شهردارى سوزانده 
مى شــوند و هاله اى از دود تشكيل مى دهند كه با توجه به موقعيت مكانى آن، اين دود به 

شهر مى رسد.

 تخليه زباله ها
 عضو شوراى پنجم اسالمى شهر اهواز اظهار مى كند: آن عكس هايى كه براى شما ارسال 
كردند، شــايد منظورشان آن قسمت كنار جاده اســت كه زباله مى ريختند. برخى آدم ها 
نخاله هاى ساختمانى خود را تخليه مى كنند به جاى اينكه با شهردار هماهنگ كنند تا به 

آن ها براى حمل شان كمك كنند.
موسوى نژاد مى افزايد زباله ها بايد در منطقه سفيره يا منطقه اى در بين مالشيه و سه راه 

خرمشــهر كه براى آن در نظر گرفته ايم، تخليه شود.وى مى گويد: ماشين هاى شهردارى 
مجهز به دستگاه جى. پى. اس هستند و در منطقه سفيره هيچ كسى نمى تواند از آن ها زباله 
تحويل بگيرد، اين ها چند حالت دارد؛ شــايد شهرستان هاى همجوار اهواز مانند حميديه، 
ويس مالثانى و كارون اقدام به تخليه زباله مى كنند و تعامل شان با پسماند خوب نبوده و از 
آن ها زباله ها را تحويل نمى گيرند.او مى گويد: در حال حاضر نيز مستقيم فقط منطقه سفيره 
و مقدارى ديگر نيز در كشتارگاه صنعتى اهواز امور تخليه مى شود غير از اين دو مسير اگر 
سندى عليه ماشين هاى حمل زباله شهردارى وجود دارد، قابل پيگيرى و غيرقانونى و تخلف 
است.موسوى نژاد تصريح مى كند: ماشين بدون داشتن مدرك قابل پيگيرى نيست كه زباله 
ريختند و رفتند بايد كمين شــود و مدرك در ارتباط با ماشين هاى شهردارى جمع آورى 
شود و اكنون اين موضوع را تأييد نمى كنيم چون ماشين هاى شهردارى مجهز به دستگاه 
رديابى اند وهمچنين شايد ماشين هاى شخصى يا شهرستان هاى ديگر اقدام به ريختن زباله 

در اين منطقه كرده باشند.

 دانشگاه علوم پزشكى پيگيرى كند
معاون خدمات شهرى شهردارى منطقه2 اهواز درباره اينكه زباله هاى تخليه شده مرتبط 
با اين شــهردارى است، بيان مى كند: اين منطقه در حوزه استحفاظى منطقه 2شهردارى 

نيست.
غالمرضا ســودانى در پاسخ به اينكه درصورت محرز شــدن ماشين هاى شهردارى حوزه 
استحفاظى منطقه 2باشند چه برخوردى صورت مى گيرد، مى افزايد: تمامى ماشين آالت 
زير نظر پيمانكار هستند و شهردارى هيچ پيمانكارى ندارد. هرايرادى هست به پيمانكار است 

و هم از سوى شهردارى منطقه و هم از طرف سازمان پسماند جريمه مى شود.
سودانى اذعان مى كند: ماشين هاى پيمانكاران اكثراً مجهز به دستگاه جى پى اس هستند و 

نمى توانند جاهاى ممنوع زباله تخليه كنند و يقيقناً پيمانكارشان جريمه مى شود.
اين مقام مســئول با اشاره به اينكه كمربند ســبز است و نيروهاى اين طرح بايد تأمين و 
نگهدارى كنند، اظهار مى كند: اگر زير نظر كمربند سبز نيست، بيابان است و در حوزه شهر 

نيست كه من بخواهم آن را كنترل كنم.
معاون خدمات شهرى شهردارى منطقه2 اهواز در خصوص بهداشت و آسيب هايى كه اين 
زباله ها به محيط زيست و اهالى مى رساند، مى گويد: سازمان پسماند، محيط زيست، اداره 
بهداشت و علوم پزشكى براى شناسايى زباله هاى عفونى كه در اين منطقه تخليه شده است، 
مربوط به كدام بيمارستان، مركز بهداشت و مطب هستند بايد با آن ها برخورد شود چرا كه 
تمامى مراكز درمانى و بيمارستانى بايد با سازمان پسماند قرارداد ببندند و زباله هاى عفونى 
به صورت جداگانه و بهداشتى توسط ماشين هاى عفونى جمع آورى و به سمت سفيره براى 

تفكيك منتقل يا معدوم مى شوند.

قدس پيگيرى كرد

جوالن زباله هاى عفونى دور از چشم مسئوالن اهواز

روش هاى 
جديد صيد جاى 
روش هاى سنتى 

آن را گرفته است و 
صيادان هرمزگان به 
دليل اقتصاد ضعيف 

توانايى ارتقاى توان 
صيد و تغييرشيوه 

آن را ندارند

بــرش
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على حســينى  بهــار كردى 
يكى از مباحث فرهنگى در استان 
كرمانشاه است كه به عنوان يكى از 
نشانه هاى غناى فرهنگى ايران زمين شناخته 

مى شود. 
استان كرمانشــاه به واسطه شناخته شدن به 
عنوان يكى از اســتان هاى كردنشين در ايران، 
داراى فرهنگ مختص به خود است كه جدا از 
شباهت ها با ديگر نقاط، تفاوت هايى هم دارد 
يكى از همين تفاوت هــا بحثى با عنوان «بهار 

كردى» است. 
«بهــار كردى» بنا بــه روايــات مختلفى در 
تاريخ هاى متفاوتى آغاز مى شود. برخى آن را 
اول بهمن مــاه مى دانند و برخى 17 بهمن، 
اما آنچه كه مهم اســت اين است كه بحثى 
با عنوان «بهار كردى» در فرهنگ گوشه اى از 

ايران زمين نيز جاى دارد.

 در بهار كردى زمين نفس مى كشد
اردشــير كشاورز، پژوهشــگر تاريخ و فرهنگ 
استان كرمانشاه، در گفت وگو با خبرنگار قدس 
آنالين با اشاره به اينكه اول بهمن ماه اول بهار 
كردى نيســت، اظهار داشــت: 17 آبان شروع 
زمستان است. 17 مهر نيز جشن مهرگان است 
و جشن ســده و ملوك نامدار است، اين ها در 
افســانه ها و اســطوره هاى ايرانى وجود دارد و 
آمده اند به آن صورت تاريخى و تطبيقى داده اند.

اين پژوهشگر تاريخ و فرهنگ استان كرمانشاه 
با اشاره به اينكه 17 بهمن ماه اول «بهار كردى» 
است، گفت: در بهار كردى زمين نفس مى كشد. 
گرماى زمين از اعماق به سطح زمين مى آيد و اين 
گرما را شاعران كرد و لك «كله باد» مى ناميدند كه 
از گرمسيران و باد نجف بوده است. اين باد يخ ها 
را آب مى كرده و نفس كشيدن زمين موجب آب 

شدن يخ ها مى شده است.
كشــاورز تصريح كرد: سرماى زمستان بنا به 
پيــش بينى هاى مردمى تا 17 بهمن كه اول 

بهار كردى است، ادامه دارد.
وى با اشــاره به پيش بينى وضعيت سرما و 
گرما در گذشــته از طريق حركت پرندگان و 

ستارگان گفت: به اين كار «درو» مى گفتند.

 افسانه پسر صياد
وى افزود: آمده است كه 17 بهمن و شب 18 
بهمن ماه (ُكر صياد) پسر صياد به كوه مى رود 

و مى بينــد كه تيغ ســرما از بدنش تكه تكه 
مى برد و دوام نياورده و بر مى گردد. وقتى كه 
پشت در خانه اش مى رسد، مى بيند كه پدر و 
مادرش نشسته اند و با هم نجوا مى كنند. پدر 
مى گويد كه اين پسر به كوه رفته است و فكر 

نمى كنم كه دوام بياورد. مادر 
مى گويد اگر پسر من است با 
يك ترفنــد خاصى مى تواند 
شب را به صبح برساند. پدر 
مى گويد چه ترفندى و مادر 
جواب مى دهد كه يك شــى 
بگيرد  بر دوشش  را  سنگين 
تا خون در عروقش در جريان 

باشد و يخ نزند.
وى افزود: عده اى بر اين باور 
هستند كه كوهى كه در اين 
داســتان گفته مى شود، كوه 
«شاهو» بوده است. عده اى نيز 
كوه هاى «امروله» بين صحنه 
و سنقر و عده ديگر نيز كوه 

«پرو» و «بيستون» را نام مى برند.
كشاورز تأكيد كرد: پســر بر مى گردد گرز و 
يا تخت ســنگ را با خود مى بــرد و آن قدر 
مى چرخد كه خون در عروقش منجمد نشود. 

شب كه سپرى مى شود، صبح تخت سنگ را 
به زميــن مى گذارد، يك باد گرم يخ ها را آب 
مى كند. اين باد در اصطالح شــعرا «كله باد» 

ناميده مى شد.
وى گفت: پســرصياد بر مى گــردد و بيمار 
مى شــود و در نهايت 21 
بهمن ماه مى ميرد. او ســه 
خواهر داشــته اســت. هر 
كدام از خواهران برايش سه 
روز عزادارى مى كنند. پس 
از 9 روز، بهمــن به پايان 

مى رسد.
كشاورز با بيان اينكه نوروز 
كردى 11 اسفند ماه است، 
گفــت: يــك ماه پــس از 
11 اســفند هم يعنى 11 
فرورديــن اول پنجه و تار 
اســت كه در ادبيات كهن 
ايرانى به آن پنجه دزديده 
پنجه مســترقه  يا  شــده 

مى گفتند.
وى با اشــاره به آداب و رســوم مردم كرد در 
آن زمان گفت: آن ها پشت گوسفندانشان را 
خمير مى ماليدند كه از چشــم زخم در امان 

بمانند. ميهمان را نمى پذيرفتند و مى گفتند 
كــه هر كارى كــه در اين پنــج روز صورت 
بگيرد، بايد خوش يُمن باشد و اگر طبق آداب 
و رسوم گذشتگانمان عمل نكنيم، بد يُمن و 

برايمان خير نمى آيد.

 در متن هاى ادب پارسى از بهار كردى 
سخنى گفته نشده است

 به واســطه آنكــه «بهار كــردى» متعلق به 
فرهنگ بخشــى از ايران زمين است، ممكن 
اســت براى برخى اين سؤال پيش بيايد كه 
آيا در متون فارســى به اين بحث اشــاره اى 
شده اســت يا خير. به همين منظور يكى از 
چهره هاى ماندگار ادب فارســى به اين سؤال 

پاسخ داد.
دكتر ميرجــالل الدين كزازى در گفت وگو با 
خبرنگار قدس آنالين اظهار داشت: من به ياد 
ندارم كه در آبشخورهاى كهن، در متن هاى 
ادب پارسى، چه سروده و چه نوشته، آشكارا 
از بهار كردى ســخنى رفته باشد، اما اگر ما 
بخواهيم گاهشــمارانه به اين پرسش پاسخ 
بدهيم، مى توان گفت كه در ايران كهن، سال 
دو پاره داشته است، يكى زمستان و ديگرى 

تابستان بوده است.

��راث ���نگ
 پخش 10 قطعه مناجات با صداى 

خوانندگان مطرح كشور در حرم رضوى
مشهد: معاون هنرى مؤسســه آفرينش هاى هنرى آستان 
قدس رضوى گفت: اين مؤسســه نسبت به توليد 10 قطعه 
مناجاتى با صداى خوانندگان مطرح كشور براى پخش در حرم 
مطهر امام رضا (ع) اقدام كرده است كه روزانه در آستان مطهر 

رضوى پخش مى شود.
مهدى سيم ريز افزود: اين قطعات مناجاتى توسط خوانندگانى 
مانند «ساالر عقيلى، محمدعلى كريم خانى، محمد معتمدى و 
قاسم رفعتى» اجرا شده و در زمان هاى خاص بويژه صبحگاه و 
هنگام غروب آفتاب در حرم مطهر امام رضا (ع) پخش مى شود.
وى اظهار كرد: اين 10 قطعه مناجاتى از كتابى با عنوان «نيايش 
نامه» نوشته ســعيد بيابانكى و قربان وليئى انتخاب شده كه 
برگرفته از مناجات هاى منظوم نويسندگان و شاعران بنام ايرانى 
از جمله حافظ، سعدى، موالنا، سنايى، فرخى، كسايى مروزى 

و خواجه عبداهللا انصارى است.
وى اضافه كــرد: كتاب نيايش نامه به ســفارش مؤسســه 
آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى با هدف بهره مندى 
از مناجات ها ضمن برخوردارى از محتواى متناسب با فضاى 
حرم مطهر و فضاى مناجات خوانى در ايران نوشــته و چاپ 

شده است.

  10 روز پرواز سيمرغ در مازندران 
سارى: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى مازندران از برگزارى 
جشنواره فيلم فجراز 12 تا 22 بهمن ماه در دو شهر سارى و 

نوشهر خبر داد. 
احد جاودانى اضافه كرد: براســاس برنامــه  ريزى دبيرخانه 
جشنواره ملى فيلم فجر، براى مراسم افتتاحيه فيلم ها و حضور 
عوامل و برخى از هنرمندان، هماهنگى هاى الزم صورت گرفته 

است.
وى يادآور شد: توسط دبيرخانه جشنواره فيلم فجر، از بين 22 
فيلم جشنواره، 11 تا 14 فيلم براى نمايش در استان ها انتخاب 
مى شــود كه هر يك از اين فيلم ها، در سه سيانس به نمايش 

درخواهند آمد.

  راهيابى اثر هنرمند كرمانشاهى به 
بخش مسابقه جشنواره ملى حسنات

كرمانشاه: رئيس انجمن ســينماى جوان استان كرمانشاه، 
از راهيابى اثر هنرمند كرمانشاهى به بخش مسابقه هفتمين 

جشنواره ملى حسنات خبر داد.
كامران رضايى افزود: فيلمنامه «سالمون» نوشته اشكان چاوشى 

به بخش مسابقه هفتمين جشنواره ملى حسنات راه يافت.
وى تصريــح كرد: از بين بيش از 500 فيلمنامه ارســالى 30 

فيلمنامه برگزيده براى بخش مسابقه انتخاب شده اند.
رضايى خاطرنشان كرد: اشكان چاوشى پيش از اين تنديس 

بهترين فيلمنامه جشنواره شبديز را كسب كرده بود.

در گفت و گو با قدس آنالين عنوان شد 

  ورودى معبد «آناهيتا» سامان مى يابد«بهار كردى» ُگلى نقش بسته بر تابلوى فرهنگ ايران زمين 
همدان: مسئول پايگاه ملى پژوهشى معبد آناهيتا با اشاره به 
ساخت مجموعه خدماتى در ورودى اين معبد گفت: ساخت 
مجموعه خدماتى ورودى معبد آناهيتا 40 درصد پيشــرفت 

فيزيكى دارد.
بابك طاهريان افزود: براى ساخت اين مجموعه تاكنون 200 
ميليون تومان اعتبار صرف شــده و براى تكميل آن به 400 

ميليون تومان ديگر اعتبار مورد نياز است.
وى همچنين با بيان اينكه بازسازى ديوارهاى جنوبى، غربى 
و شــرقى معبد نيز در دستور كار قرار گرفته، گفت: مطالعات 
بازسازى ديوارهاى جنوبى و غربى به پايان رسيده كه پس از 
بازديد، بررسى و تأييد پژوهشگاه ميراث فرهنگى كشور وارد فاز 

اجرايى بازسازى خواهيم شد.
طاهريان عنوان كرد: تنها براى بازسازى اين سه ديوار هشت 

ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.
وى تأكيد كرد: اگر مى خواهيم براى جهانى شدن معبد آناهيتا 
گام برداريم بايد هزينه كرده و مقررات ســايت هاى جهانى را 

رعايت كنيم.

  سى و سه پل ايمن سازى مى شود
اصفهان- خبرنگار قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان اعالم كرد: پل تاريخى سى 
و ســه پل اصفهان با حفاظ هاى چارچوبى شكل ايمن سازى 

مى شود. 
فريدون الهيــارى گفت: پل هاى تاريخى زاينده رود امروزه به 
عنوان يك معبر شــهرى و فضايى كه بازديدكنندگان زيادى 
دارد، مورد اســتفاده قرار مى گيرد و با توجه به اينكه بناهاى 

تاريخى هســتند تمام تالش ها بر اين بوده كه اصالت سازه ها 
حفظ و الحاقاتى انجام نشود.

وى با بيان اينكه در سال هاى اخير حوادث و اتفاقاتى هر چند 
اندك در ارتباط با سقوط افراد از پل هاى تاريخى شهر رخ داده 
است، به ماجراى سقوط دانش آموز 17 ساله بابلى در سه شنبه 
هفته گذشته، اشاره كرد و گفت: هفته گذشته، عده اى دانش 
آموز از شهرســتان بابل به اصفهان سفر كرده بودند و هنگام 
گرفتن عكس بر روى ســى وســه پل، يكى از آن ها بر اثر بى 
احتياطى از پل سقوط كرد و دچار آسيب شد، اما خوشبختانه 

در حال حاضر حال عمومى وى خوب اعالم شده است.
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 بهار كردى يكى از 
مباحث فرهنگى در 

استان كرمانشاه است 
كه به عنوان يكى 

از نشانه هاى غناى 
فرهنگى ايران زمين 

شناخته مى شود

بــرش

وز
اني

 آن
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نيم نــگاه

قدس:   ســفر رئيس جمهور به استان مركزى در 
آبان ماه ســال 95 انجام شــد كه دستاورد آن براى 
مردم اين خطــه 54 طرح با 9 هزار و 300 ميليارد 
ريال مصوبه بود.دولت يازدهم با تأكيد بر نگاهى ويژه 
به محيط زيســت كار خود را آغاز كرد، بنابراين در 
همان سال نخست، سفرهاى رئيس سازمان محيط 
زيست با اين رويكرد به اســتان هاى مختلف بويژه 

استان مركزى آغاز شد.
در اين راستا خانم ابتكار در مهرماه سال 92 و مرداد 
ماه 94 به منظور بررسى وضعيت محيط زيست بويژه 

بررسى آلودگى هوا به اراك سفر كرد.
سفر دوم ابتكار در حالى انجام شد كه هنوز مصوبات 

سفر قبلى وى به استان مركزى اجرايى نشده بود.
در دو ســفر خانم ابتكار بــه اراك، مصوبات زيادى 
در راســتاى كاهش مشكالت زيست محيطى اراك 
تصويب شــد كه متأســفانه بيشــتر اين مصوبات 

عملياتى نشد. 
در ايــن زمينــه خوب اســت بدانيم،در ســفر اول 
رئيس ســازمان محيط زيســت كشور مصوب شده 

بود كارخانه احيــا قديم ايرالكو (از 
صنايع آالينده اراك) تعطيل شــود 
و خط توليد جديــد در منطقه اى 
ديگر ساخته شــود كه اين موضوع 
تا زمان دومين سفر ابتكار به اراك 

اجرايى نشد.
رســيدگى به وضعيت تاالب ميقان 
اراك و تدويــن طــرح جامع ويژه 
اين تاالب از ديگر موارد مصوب در 
ســفرهاى ابتكار به استان مركزى 
بود كه نتيجه اى از آن حاصل نشد 
و بى توجهى به اين مســئله امروز 
ريزگردهــا را ميهمان هميشــگى 

ريه هاى مردم استان مركزى كرده است و هواى اراك 
نيز همچنان در وضعيت اضطرار قرار دارد.

 اعتباراتى كه محقق نشد
با سفر رياست جمهور در آبان ماه سال گذشته 54 
طرح با 9 هزار و 300 ميليارد ريال مصوبه شــد كه 
بنا بر گفته نماينده مردم اراك در مجلس شــوراى 

اسالمى محقق نشده است.
محمدمهدى مقدســى در اين رابطه اظهار مى كند: 
با وجود قــول آقاى نوبخت مبنى بر تخصيص 100 
درصــدى اعتبارات مصوب ســفر دولت به اســتان 

مركزى، اين وعده محقق نشد.
وى ادامه مى دهد: مشــكل تاالب ميقان، هشدارى 
اســت تا محيط زيســت و منابع طبيعى پرداخت 
11 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته را تســهيل 

بخشند.
وى با بيــان اينكه از وزير كشــور تاكنــون دو بار 
درخواست كرده ايم مشــكل باشگاه شهردارى اراك 
براى فعاليت هاى حرفه اى جوانان رفع شــود، ادامه 
برنامه ششــم سهم  مى دهد: در 
30 درصــدى براى اســتفاده از 
زنان در جايگاه هاى مديريتى نيز 
ديده شده، اما محقق نشده و در 
حقيقت اقدام هــاى قابل توجهى 

مشاهده نمى شود.

 40 درصد اعتبارات محقق 
شده است 

بودجه  برنامه و  رئيس ســازمان 
استان مركزى در همين راستا از 
تحقق 40 درصدى اعتبارات سفر 

رئيس جمهور خبر مى دهد.

رقيه يادگارى اظهار مى كند: اعتبارات اين سفر براى 
اســتان مركزى در مجموع 9 هــزار و 300 ميليارد 
ريال است كه تاكنون سه هزار و 600 ميليارد ريال 

آن تخصيص يافته است.
وى با اشــاره به اينكه دولت موظف شــده در سال 
آينده، 980 هزار فرصت شــغلى ايجاد كند، يادآور 
مى شود: پيش بينى شده اگر قيمت حامل هاى انرژى 
در سال 97 افزايش يابد، درآمد حاصل از اين بخش 

نيز در زمينه اشتغال زايى صرف شود.

 كاهش بودجه 
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان مركزى عنوان 
مى كند: بودجه عمرانى اين استان در سال 97 نيز از 
710 هزار ميليــارد ريال به 480 هزار ميليارد ريال 

رسيده كه كاهش 32 درصدى را نشان مى دهد.
يادگارى اضافه مى كند: در سال جارى 40 درصد از 
پاداش بازنشستگان در سال 95 به مبلغ 31 ميليارد 
ريال پرداخت شــده و هنوز 50 ميليارد ريال ديگر 
از پاداش هاى مشموالن در اين سال پرداخت نشده 

است.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش ابــراز مى كند: 
مشكل كســرى رقم براى پرداخت حقوق در استان 
مركزى تا پايان ســال جارى حل شــده است، اما 

مشكالتى براى پرداخت وجود دارد.
وى با اشــاره به طرح هاى ناتمام اظهار مى كند: 65 
هزار طرح ناتمام در كشــور وجود دارد كه يكهزار و 

200 طرح آن در استان مركزى است.
وى در هميــن ارتباط يادآور مى شــود: دولت قول 
مســاعد داده تخصيص اعتبار سفر به اين استان را 
تا پايان امســال به 100 درصد برســاند، اما به نظر 
مى رسد به دليل برخى محدوديت هاى منابع، بخشى 

از اين اعتبار در سال 97 تخصيص يابد.

قدس بررسى مى كند 

مصوبات دولت در استان مركزى از وعده تا عمل
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  خسارات بيمارى به مرغداران ايالمى 

بررسى مى شود

ايالم- خبرنگار قدس: رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى 
اســتان ايالم گفت: خسارت وارده به دو واحد مرغدارى ايالم 
در حال بررســى است. سيدمحمد تراب ميرى با بيان اينكه 
براساس آزمايش هاى انجام شده بر روى مرغ هاى تلف شده، 
بيمارى نيوكاســل و آنفلوآنزا تأييد شده است، اظهار داشت: 
در يكى از اين واحدهاى مرغدارى براساس اعالم دامپزشكى 
و نمايندگان بيمه صندوق حمايت كشاورزى، 9000 قطعه 
مرغ تلف شده است. وى با اشاره به اينكه تعيين دقيق ميزان 
خسارات در كش و قوس بيمه و مرغداران است، افزود: بيمه 
در حال ارزيابى ميزان خسارات است و پس از بررسى دقيق، 
مرغداران مى توانند خســارت خود را از شركت بيمه دريافت 
كنند. تراب ميرى با اشاره به بررسى موضوع در ستاد بحران 
استان، تصريح كرد: در ستاد بحران موضوع خسارت وارده به 
مرغدارى ها مطرح شــده كه كمك و حمايت از اين واحدها، 
منوط به موافقت اســتاندار است كه اميدواريم از محل ستاد 

بحران به واحدهاى مرغدارى خسارت ديده كمك شود.

  تسهيالت قرض الحسنه براى 
روستاييان جوين اختصاص يافت 

جوين- خبرنگار قدس: نماينده مردم شهرستان هاى جوين، 
جغتاى، سبزوار، خوشاب و داورزن در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: تسهيالت قرض الحسنه شامل تسهيالت 25 ميليارد 
ريالى براى توســعه كارگاه هاى فرآورى پسته، 110 ميليارد 
ريال براى توسعه آبرســانى، 10 ميليارد ريال براى بهسازى 
قنوات و كانال كشــى اراضى كشــاورزى و 20 ميليارد ريال 
تسهيالت براى توليدى پوشاك در روستاهاى شهرستان هاى 

جوين، جغتاى، سبزوار، خوشاب و داورزن اختصاص يافت.
رمضانعلى ســبحانى فر تأكيد كرد: از مهم ترين دغدغه هاى 
حوزه انتخابيه ايجاد و رونق اشتغال براى روستاييان اين منطقه 
است كه در كنار تقويت و توسعه كشاورزى بايد زيرساخت هاى 
شــغل هاى جانبى ايجاد كرد زيرا تقويت كارگاه هاى كوچك 
توليدى مانند پوشــاك توجه به گردشــگرى روســتايى در 
كارگاه هاى صنايع تبديلى و فرآورى با توجه به ظرفيت هاى هر 
كدام از شهرستان هاى حوزه انتخابيه مهم ترين شغل هايى است 

كه مى توان در اين مناطق روستايى ايجاد كرد.

  فرصت سوزى در تربت جام كافى است
تربت جام- خبرنگار قدس: فرماندار تربت جام با اشاره به 
اينكه براى ايجاد توســعه، فرصت سوزى در تربت جام كافى 
اســت، گفت: نگاه فرماندار در زمينه مديريت با دستگاه هاى 
اجرايى تعاملى خواهد بود و از اين فرصت بايد براى خدمت 
به مردم اســتفاده كرد.  مرتضى حميدى افزود: مشكالت در 
منطقه كم نيست و ضرورت دارد كه همه افراد با هرگونه تفكر 
سياسى در توسعه و خدمت به مردم كمك كنند و در تصميم 
گيرى به منطقه فراجناحى و فرامذهبى به منطقه نگاه كنيم.

  200 هزار گواهى تربيت معلم قرآن 
صادر شد

تهران: رئيس ســازمان دارالقرآن الكريم از صدور 200 هزار 
گواهى پايان دوره معلمان قرآنى توســط اين نهاد خبر داد و 
گفت: ارتقاى استانداردهاى آموزشى در اين گواهينامه ها لحاظ 
شده است. مهدى قره شيخلو در نشست هم انديشى اعضاى 
مجمع اساتيد قرآنى استان ســمنان و فعاالن قرآنى تأكيد 
كرد: ازجمله اقدام هاى صــورت گرفته در دارالقرآن مى توان 
به ارتقاى اســتانداردهاى آموزشى با رويكرد مقابله با تهاجم 
فرهنگى دشمنان و همچنين تربيت 10 ميليون حافظ قرآنى 
مدنظر رهبر معظم انقالب اسالمى اشاره كرد كه در سال هاى 
اخير نگاه كارشناسى ويژه اى روى اين مقوله انجام شده است.

وى از ساماندهى و صدور مجوز تشكل هاى قرآنى خبر داد و گفت: 
15 هزار تشكل قرآنى مردمى در كشور ساماندهى شده اند كه اگر 
بخواهند در سطح جامعه تأثيرگذارى قرآنى و دينى خودشان را 
داشته باشند، بايد شاهد ارتقاى كيفى و كمى فعاليت هايشان 
باشــيم. بنابراين از همه فعاالن در اين تشكل ها مى خواهيم تا 
حضورى پرشورتر در محافل قرآنى داشته و برگزارى نشست ها را 
محدود به مناسبت هاى دينى نكنند. قره شيخلو همچنين بيان 
كرد: 560 پست قرآنى در سازمان تبليغات اسالمى تعريف شده 
كه تاكنون حدود 300 پست آن داراى كاربر است و اين نيروى 
انسانى، به مثابه ظرفيتى عظيم و قابل استفاده در راستاى ترويج 

فرهنگ دينى است كه بايد از آن بخوبى بهره برد.

  رودخانه عباس آباد 
آلودگى ميكروبى دارد

ايسنا: سرپرست اداره كل محيط زيست استان همدان با تأكيد 
براينكه رودخانه عباس آباد آلودگى ميكروبى دارد، اظهاركرد: 12 
منبع ايجاد آلودگى در حريم رودخانه عباس آباد واقع شده است 
كه البته در زمان مصرف شرب اين آب تصفيه و پايش مى شود.

سيدعادل عربى با بيان اينكه سد سرابى تويسركان تاكنون آلوده 
نشده است، تصريح كرد: معدن شركت احرار در حريم اين سد 
واقع شده و ممكن است باعث آلودگى آب اين سد شود كه البته 

اين موضوع را مى توان كنترل كرد.
وى خاطرنشان كرد: محيط زيست به شركت احرار كه از معدن 
اين منطقه برداشــت مى كند، اخطاريه داده و موظف شــده، 
وضعيت برداشــت مواد معدنى را كنترل كند تا آلودگى در آب 

سد ايجاد نشود.
وى درباره تعداد معادن موجود در مناطق حفاظت شده استان 
همدان، بيان كرد: يك معدن بزرگ در منطقه حفاظت شــده 
لشكردر مالير فعاليت دارد كه سابقه آن از سابقه منطقه حفاظت 
شده بيشتر اســت كه البته اين معدن با رعايت الزامات محيط 

زيستى فعاليت مى كند.
عربى با بيان اينكه دو ناحيه براى سايت پسماند استان در نظر 
گرفته شــده اســت، تصريح كرد: به منظور اينكه پسماندهاى 
شــهرى و روستايى استان پراكنده نباشند دو منطقه در استان 
براى دفن پسماند در نظر گرفته شده است به طورى كه سايت 
فعلى زباله همدان براى زباله شــهرهاى شمالى استان و سايت 
پســماند ديگرى در مالير براى زباله هاى جنوب استان انتخاب 

شده است.
وى ادامه داد: مكان گزينى و تهيه طرح جامع دپوى پسماندهاى 
جنوب استان در حال انجام بوده، اما هنوز به اجرا نرسيده است.

  اجراى چند طرح در راستاى احياى 
منابع آب در سيستان و بلوچستان

ايرانشــهر- خبرنگار قدس: معاون حفاظت و بهره بردارى 
شــركت آب منطقه اى سيستان و بلوچستان در همايش طرح 
احيا و تعادل بخشــى منابع آب هاى زيرزمينى در ايرانشــهر، 
اصالح پروانه هاى بهره بردارى، تعيين تكليف چاه هاى غير مجاز، 
به روز رساندن سند ملى آب و همچنين نصب و بهره بردارى از 
كنتورهاى هوشمند را از جمله اين طرح ها در استان عنوان كرد.

سارانى تصريح كرد: بى توجهى به حفاظت و بهره بردارى اصولى 
منابع آبى و برداشت بيش از حد از آب موجب شده تا سطح آب 

در بسيارى از آبخوان هاى كشور، ساالنه در حال افت باشد.
وى تأكيد كرد: با توجه به وضعيت خشكسالى و كم آبى اگر از 
آب هاى موجود اســتفاده بهينه نشود در آينده با مشكل جدى 

روبه رو خواهيم شد.

  استفاده از اتباع خارجى در كارگاه هاى 
بجستان پيگرد قانونى دارد

بجستان- خبرنگار قدس: دادستان عمومى بجستان گفت: 
پس از گزارش هاى رســيده از بــه كارگيرى اتباع خارجى در 
كارگاهى در بجســتان و دســتگيرى آنان به همه واحدهاى 
توليدى شهرستان اعالم مى كنيم به كارگيرى اتباع خارجى 

پيگرد قانونى دارد. 
سيد محسن مهاجريان مقدم گفت: با انجام دستورات قضايى و 
با همكارى نيروى انتظامى كارگاه مذكور شناســايى و در حين 
بازرسى هشت نفر اتباع خارجى از كشور افغانستان كه به صورت 
غيرمجاز در بجســتان جهت كار در كارگاه توليدى مشغول به 
كار شده بودند، شناسايى، دستگير و پس از انجام كار تحقيقاتى 
و تشــكيل پرونده قضايى براى متصدى واحــد توليدى، اتباع 
غيرمجاز افاغنه نيز از مرز كشــور طرد شدند. وى افزود: پرونده 
براى متصدى كارگاه توليدى درجريان رسيدگى است و به كليه 
متصديان واحدهاى توليدى وخدماتى سطح شهرستان بجستان 
بايد هشدار داد كه على رغم اينكه دستگاه قضايى شهرستان از 
توليد داخلى و اشتغال حمايت مى كند با كسانى كه به هرنحوى 
بخواهند براى اشتغال درواحد توليدى يا خدماتى خوداز نيروى 
كار غيرمجاز يا اتباع خارجه خصوصا افاغنه استفاده و به كارگيرى 

كنند به طور قاطع برخورد مى كنيم.

  سرمايه گذارى 84 ميلياردى در حوزه 
انرژى هاى پاك در رشتخوار

رشتخوار- خبرنگار قدس: رئيس شــوراى اسالمى بخش 
مركزى رشتخوار گفت: يك ســرمايه گذار آلمانى براى اجراى 
پروژه پنل هاى خورشــيدى و توليد انرژى پــاك، با توليد 70 
مگاوات برق و ايجاد 150 شغل مرتبط در اين زمينه، بيش از  84 

ميليارد تومان در رشتخوار سرمايه گذارى مى كند.
شجاع الدين اسدى با اشاره به استقبال مسئوالن از اجراى اين 
پروژه پر ســود خاطر نشــان كرد: در حال حاضر بيش از 200 
ميلون تومان از سوى جوانان جوياى كار در اين حوزه در سطح 
شهرستان رشتخوار سرمايه گذارى شده كه با اداره برق رشتخوار 

قرارداد بسته اند و هر ساله ميليون ها تومان سود مى برند. 
وى افزود: از 320 هزار هكتار عرصه طبيعى شهرستان رشتخوار 
50 هزار هكتار آن بيابان اســت كه ســرمايه گــذاران براحتى 

مى توانند از انرژى خورشيدى سرمايه توليد كنند.

4
چهارشنبه   4 بهمن 1396 
 6 جمادى االول 1439 24 ژانويه 2018  
سال سى و  يكم  شماره 8605 

 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

توليت آستان قدس رضوى بر توقف بلند مرتبه سازى پيرامون حرم مطهر تأكيد كرد

طرحى نو دراندازيم

 هاشــم رســائى فر   بلند مرتبه سازى 
پيرامــون حرم مطهر امام رضا(ع) و ســاخت 
وســاز ســاختمان ها و هتل هاى برج گونه در 
اين منطقه از جمله موضوعاتى است كه مورد 
انتقاد كارشناســان مذهبى و دست اندركاران 
شهرســازى اســت؛ اتفاقى كه اگر با همين 
سرعتى كه در پيش گرفته است كسى مقابل 
آن نايستد، موجب خواهد شد تا بافت پيرامون 
حرم امام رضا(ع) از شــرايط مذهبى و زيارتى 
به يك مركز بزرگ تجارى تبديل شود و گنبد 
و بارگاه امام رضا(ع) در بين حجم عظيمى از 

ساخت و سازها محصور شود!
يك مهندس شهرسازى معتقد است: نظم كه 
يكى از شــاخص هاى معمارى اسالمى ايرانى 
است در ساختمان سازى مسيرهاى منتهى به 
حرم مطهر ديده نمى شود و اين چالش روز به 

روز در كالبد شهر رخنه مى كند.

 افزايش تراكم بيش از 5 طبقه ممنوع
اقتصادى،  سرمايه گذارى  رئيس كميســيون 
و مشــاركت هاى شوراى شــهر مشهد نيز در 
همين رابطــه به خبرنگار مــا مى گويد: بايد 
براى بازسازى بافت پيرامونى حرم مطهر امام 
رضا(ع) با برنامه ريزى مناسب حركت كرد؛ چرا 
كه مى تواند موجبــات رضايت مندى زائران و 

مجاوران را فراهم سازد. 
احمد نــوروزى در خصوص پديده بلند مرتبه 
ســازى در بافت پيرامونى حرم امام هشتم(ع) 
نيــز اظهار مــى دارد: آنچه كــه در اين مورد 
وجود دارد و داراى مصوبه نيز هست، ساخت 
و سازهاى پيرامونى در رينگ نزديك به حرم 
نبايد بيش از پنج طبقه از سطح همكف باالتر 
رود و ساختمان هايى هم كه در مجاورت اين 
رينگ ساخته مى شود تا هشت طبقه بيشتر 

مجوز ساخت ندارد.
شهردار اسبق مشهد مقدس ادامه مى دهد: با 
اجراى اين مصوبه افزايش تراكم بيش از آنچه 

گفته شد، مصداق پيدا نخواهد كرد.
عضو كميته نظارتى منطقه ثامن شــهردارى 
مشــهد با تأكيد بر اين موضــوع كه اصطالح 
بلند مرتبه ســازى با مصوباتى كه وجود دارد، 
ماهيتى نمى تواند پيدا كند، اظهار مى دارد:طبق 
مصوبه هايــى كه وجــود دارد، همان طور كه 

عنوان كردم در رينگ ابتدايى ساختمانى باالى 
پنج طبقه يا بعد از آن باالتر از هشــت طبقه 
روى همكف ســاخته شود، غيرقانونى است و 

اجازه تخريب آن هم داده شده است.

 مخدوش شدن چهره پايتخت معنوى 
هادى محســنى با اشاره به اينكه سر برآوردن 
غول هاى آهنــى در كنار حريم مطهر رضوى 
همچون ساير ساخت و ســازهاى بى هويت 
چهره پايتخــت معنوى را مخــدوش كرده، 
تصريح مى كند: تحقق نيافتن مديريت واحد 

شهرى سبب شــده هر فردى بنا به سليقه و 
مصلحت خود در اين شهر اقدام كند.

اين مهندس شهرسازى يادآور مى شود: ساخت 
و ايجاد برج هاى ســربه فلك كشــيده دردى را 
از زائــران و مجاوران اين شــهر دوا نكرده و اين 
موضوع موجب رونق توريسم مذهبى نمى شود؛ 
زيرا اغلب زائران به عشق زيارت بارگاه رضوى و 
تماشاى معمارى اسالمى و كهن به اين شهر سفر 
مى كنند، بنابراين افرادى كه تفكر ساخت هتل 
و ســاختمان هاى تجارى و ادارى پيرامون حرم 
مطهر را دارند، بايد باور كنند كه ادامه اين روند 

به ماهيت اين شهر مذهبى آسيب زده و خسارت 
آفرين است.

وى با تأكيد بر اينكه مرتفع ســازى و ساخت 
ساختمان هايى كه مانع مشاهده حرم مطهر 
شــده، يك فاجعه در معمارى اســت، عنوان 
مى كند: در گذشــته موقعيت حرم مطهر به 
گونه اى بود كه حتــى از دورترين فاصله نيز 
بارگاه رضوى ديده مى شد، اما اكنون از برخى 
خيابان هاى منتهى به حرم مطهر هم نمى توان 
بارگاه رضوى را مشاهده كرد و اين نقطه ضعفى 

بزرگ در شهرسازى است.

آيت اهللا علم الهدى:

مراقب چهره سازى افراد ضد ارزشى به بهانه جشن دهه فجر باشيد

خبر

على محمدزاده  نماينده ولى فقيه در 
خراســان رضوى گفت: متوليان فرهنگى 
استان مراقب باشــند افراد ضد ارزشى با 
باورهاى غير انقالبى به بهانه جشنواره هاى 

هنرى دهه فجر، چهره نشوند.
آيــت اهللا علم الهــدى در همايش يكروزه 
رؤساى شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
شهرستان ها و كميته هاى ستاد دهه فجر 
اســتان افزود: شــرط اصلى برنامه هايى 
كه بــه نام انقالب اجرا مى شــود، منفعت 
رساندن به انقالب اســت و اگر حركت ها 
نسنجيده باشد، ضربه خواهيم خورد و به 

نظام و انقالب آسيب مى رسد.
وى ادامــه داد: اجراى برخــى برنامه هاى 
هنــرى از قبيل موســيقى و فيلم در ايام 
دهه فجر براســاس معيار هاى تعريف شده 
از مركز در شهرها صورت مى گيرد، اما بايد 
بپذيريم كه اين برنامه ها در شــهر مقدس 
مشــهد با اقتضائاتى بايد اجرا شــود كه با 

هويت اين شهر در تناقض نباشد.
امــام جمعه مشــهد اظهار داشــت: نكته 
ديگرى كه متوليــان اين برنامه ها بايد مد 
نظر داشــته باشند اين اســت كه عده اى 
تالش دارنــد به بهانه هميــن برنامه هاى 
هنرى كه در مشــهد برگزار مى شود وارد 
عرصه شده واز خود چهره موجه و انقالبى 
به نمايش بگذارند وهمين حضور خود در 
مشــهد را مجوزى براى ادامــه فعاليت ها 
در ســاير نقــاط قلمداد كننــد. از اين رو 
الزم اســت، مراقبت كنيد تــا افرادى كه 

باورهاى غيرانقالبى دارند، وارد برنامه هاى 
جشنواره اى فجر نشوند.

آيــت اهللا علــم الهــدى ضمــن تاكيد بر 
جلوگيرى از تكرار برنامه هاى مشــابه ايام 
دهه فجر در ســال جارى گفت: بايد قبول 
كنيم كــه ديگر ســخنرانى هاى يكطرفه، 
مؤثر نيست و حتى در مواردى شايد نتيجه 
منفى هم داشــته باشد. بنابراين مى طلبد 
كه جلســات بــه صــورت گفت وگويى و 
ميزگردى برگزار شــود چراكه اســتقبال 
بيشــتر خواهد بود واثرات آن بيشتر از هر 

برنامه اى خواهد بود.
وى با بيان يك مصداق ادامه داد: با توجه 
به تبليغات سوء عليه قوه قضائيه مى طلبد، 
ميزگردى در دادگســترى اســتان برگزار 
شود و به پرســش ها و شبهات شهروندان 

پاسخ داده شود.
نماينده ولــى فقيه در خراســان رضوى 
افزود: دشمن به دنبال تلقين نا كارآمدى 
حكومت اسالمى اســت و به همين دليل 
مشــكالت اقتصادى واجتماعى كشــور را 
بــه صــورت غلوآميزى تحليــل مى كند. 
بنابراين الزم اســت نقاط قوت و كارآمدى 
نظام را به رخ بكشــيم واين باور را ايجاد 
كنيم كه 40 ســال در ميدان جنگ، اين 
كشــور را اداره كرده ايم و در حالى كه در 
تمام كشــورهاى اطراف و منطقه جنگ و 
ناامنى وجود داشــته و هشت سال درگير 
جنگــى تحميلى بوده ايــم، ولى امن ترين 
كشور منطقه هستيم و عمران وآبادانى ما 
بيشتر از بســيارى از كشورهايى است كه 

در آرامش كامل بوده و هستند.

وى در بخش ديگرى از ســخنانش گفت: 
انقــالب در شهرســتان ها و محيط هــاى 
كوچــك زنده تر اســت و در كالنشــهرها 
دشمن به دليل شــرايط محيطى توانسته 
اندكى موفق عمل كند. بنابراين پررنگ تر 
كردن برنامه ها در شهرســتان ها مى تواند 
دشمنان را به طور كامل از امكان فعاليت 

در اين حوزه نااميد كند.
در ابتــداى اين جلســه حجت االســالم 
شــوراى  رئيس  ســلطانى  والمســلمين 
هماهنگــى تبليغات اســالمى خراســان 
رضوى گزارش كوتاهى از فعاليت هاى اين 
شــورا ارائه داد و گفت: در سال جارى 16 
راهپيمايى و15مراســم بزرگ در استان و 
مشــهد برنامه ريزى و اجرا شده است كه 
بيانگر همكارى قابل قدردانى دستگاه هاى 
مختلف و بويژه آستان قدس رضوى است 
چراكه اكثر برنامه هــا به حرم مطهر ختم 

شده است.
وى افزود: در راستاى برنامه هاى دهه فجر 
نيز 25 كميته مختلف تشــكيل شــده تا 
به صورت تخصصى براى اقشــار گوناگون 
برنامه هاى متناســب و مرتبط با شــرايط 

آن ها اجرا شود.
وى ادامه داد: برنامه هاى سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى امســال حول پنج محور 
اساســى طراحى شــده كه شامل بصيرت 
افزايى، اميد آفرينى، دشــمن شناســى، 
وحدت و همبستگى و در نهايت خودباورى 

است.

توليت آستان قدس رضوى در حاشيه بازديد از بافت پيرامون حرم مطهر رضوى:

بلند مرتبه سازى اطراف حرم، به هيچ وجه قابل قبول نيست
قدس: توليت آســتان قدس رضوى روز گذشــته در 
حاشيه بازديد از بافت پيرامون حرم مطهر رضوى گفت: 
بايد ساخت و سازهاى اطراف حرم امام رضا(ع) مديريت 
جدى شــود تا گنبد مطهر همواره نمود خودش را از 

تمام مشهد داشته باشد.
حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى اظهار 
داشــت: اقداماتى در ســال هاى گذشته براى توسعه 
خيابان هاى اطراف حرم مطهر صورت گرفته است كه 
بخشى از اين اقدامات كامل شده و بخشى از آن ناقص 
باقى مانده است كه اين نقص مشكالتى را براى زائران و 

مردم ساكن در اين منطقه ايجاد كرده است.
توليت آســتان قدس رضــوى افــزود: اميدواريم با 
پيگيرى ها و اقدامات شــهردار و شــوراى شــهر و با 
همكارى بخش هاى مختلف، ســاكنان اين مناطق و 

بازاريان محترم اين توسعه اتفاق بيفتد كه حتماً براى مردم عزيزمان در اين منطقه و زائران فضاى بهترى ايجاد مى شود.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى تأكيد كرد: بايد ساخت و سازهاى اطراف حرم امام رضا(ع) مديريت جدى شود تا گنبد مطهر همواره نمود خودش 
را از تمام مشهد داشته باشد.وى با بيان اينكه بلند مرتبه سازى اطراف حرم، به هيچ وجه قابل قبول نيست، خاطر نشان كرد: آستان قدس، شهردارى 
و مسئوالن مختلف تأكيد دارند بلند مرتبه سازى حتماً بايد متوقف شود.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: گشايش  خيابان هاى اطراف 

حرم مطهر بايد موجب تسهيل در رفت و آمد زائران و مجاوران شود و اين موضوع نيازمند همكارى و هماهنگى همه بخش هاست.
شهردار مشهد مقدس نيز در اين بازديد گفت: نتيجه اين بازديد قطعاً بزودى عايد زائران و مجاوران شهر مشهد خواهد شد. طرح اطراف حرم رضوى 
طرحى ملى است و در همين راستا نه تنها مسئوالن استانى، بلكه مديران و مسئوالن كشورى نيز بايد به اين طرح عنايت خاصى داشته باشند تا كار 

اجراى طرح مذكور تسريع يابد.
خامسى با بيان اينكه مسئوالن استان براى اجراى پروژه هاى مهمى همچون طرح اطراف حرم همدل هستند، گفت: در حال حاضر طرح بهسازى 
بافت پيرامونى حرم مطهر رضوى به نيمه كار خود رسيده و 50 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و براى اتمام 50 درصد مابقى اين طرح به يك هم افزايى 

و همدلى بين مسئوالن و مردم نيازمنديم.

توليت آســتان قدس رضوى روز گذشــته در 
حاشيه بازديد از بافت پيرامون حرم مطهر رضوى گفت: 
بايد ساخت و سازهاى اطراف حرم امام رضا(ع) مديريت 
جدى شــود تا گنبد مطهر همواره نمود خودش را از 

حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى اظهار 
داشــت: اقداماتى در ســال هاى گذشته براى توسعه 
خيابان هاى اطراف حرم مطهر صورت گرفته است كه 
بخشى از اين اقدامات كامل شده و بخشى از آن ناقص 
باقى مانده است كه اين نقص مشكالتى را براى زائران و 

توليت آســتان قدس رضــوى افــزود: اميدواريم با 
پيگيرى ها و اقدامات شــهردار و شــوراى شــهر و با 
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