
مركبات خارجى رقيب توليدات داخلى جاده هاى كردستان چشم انتظار ساماندهى
سومين قطب توليد مركبات از قاچاق ميوه خارجى گاليه دارد 314 نفر سال گذشته جان خود را از دست دادند

كرمان اســتان كرمان در كنــار باغ هاى 
گســترده پســته و خرما يكى از بزرگ ترين 
مجموعه باغ هاى مركبات كشــور را نيز در 
خود جاى  داده و اين گونه است كه يك سوم 
از باغ هاى ميوه مثمر كشور در استان كرمان 
است. آب وهواى معتدل زمينه را براى توسعه 

كشاورزى ...

كردستان  با وجــودى كه بيشتر سوانح 
رانندگى كه در جاده هاى بين شــهرى رخ 
مى دهند به داليل خطاى انســانى همچون 
حواس پرتى، خواب آلودگى، ســبقت هاى 
غير مجــاز و انحراف به چپ و... هســتند، 
اما نمى توان از نقش تأثيرگذار فرســودگى 
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 زندانيان 20 برابر 
دانش آموزان خرج دارند

اصفهــان- خبرنگار قدس: آســيب شــناس و 
متخصص علوم رفتارى گفت: امروز هزينه نگهدارى 
هر زندانى ســاالنه 54 ميليون تومان است در حالى 
كه مخارج هر دانش آموز ســاالنه 2 ميليون و 700 
هزار تومان اســت؛ يعنى هزينه هــر زندانى برابر با 

مخارج 20 دانش آموز است. 
دكتر مجيد ابهرى افزود: شــمارى از افراد به خاطر 
ارتكاب جرم و قانون شــكنى محبوس مى شــوند و 
آزادى آن ها ســلب و محدود مى شود، اما متأسفانه 
در زنــدان به جاى اصالح، تجــارب بزهكارانه خود 
را تكميل كــرده و با مجموعــه اى از اندوخته هاى 

مجرمانه به جامعه بر مى گردند.
وى ادامــه داد: يك حقيقت تلــخ را بايد بپذيريم؛ 
وقتى يك نفر به هر دليل زندانى مى شود در حقيقت 
خانواده او زندانى مى شــوند و مسير سرنوشت شان 
عوض مى شود. از نظر مادى در فشار قرار مى گيرند، 
درس و مدرســه شــان رهــا مى شــود، نگاه هاى 
تحقيرآميز موجب آزارشان مى شود، خواستگارها به 
علت زندانى شدن پدر با ترديد حركت مى كنند و يا 

اساساً عقب گرد مى كنند.
ابهرى با بيان اينكه در بســيارى ازكشورها از انرژى 
انبوه زندانيان به نفع خود و خانواده و جامعه شــان 
حداكثر اســتفاده را مى كنند، افــزود: ايجاد صنايع 
جنب زنــدان ها، كشــاورزى و كارهــاى عمرانى 
فيزيكى و فكرى، هم كمك مالى به خانواده هاست 
و هم تحــرك و درآمد براى خود آن ها در پى دارد. 
به عنوان مثال در ايتاليا آقاى برلوســكنى نخســت 
وزير ســابق به خاطر بعضى از مســائل به يك سال 
زندان محكوم شــد؛ اما وى را به مجازات جايگزين 
وادار كردند؛ يعنى يك سال خدمات اجتماعى مثل 
نظافت خيابان هــا، پارك ها و جمع آورى برگ ها و 
مانند آن. واقعاً چه مجازاتى براى يك سياستمدار از 

اين بدتر و سنگين تر است؟
وى گفت: زندان و بيمارســتان دو مركزى هستند 
كه نشــان دهنده آمــار بيماران اجتماع هســتند؛ 
بيمارســتان محل نگهــدارى بيماران جســمى و 
روحى اســت و زندان محل زندگى بيماران تربيتى 
و فرهنگى است. هرچه اين دو مركز شلوغ تر باشند، 
بيانگر كم كارى در پيشگيرى ها و واكسيناسيون ها 
خواهند بود. بايد ســازمان ها و نهادهاى پيشگيرى 
حركات خــود را جدى تر و ســريع تر كنند چرا كه 
پيشگيرى ارزان تر و مؤثرتر از درمان بوده و مى تواند 

بار سنگينى را از دوش مردم و دولت بردارد.

  وقتى شيخ بهايى در تخت فوالد 
اصفهان يادگارى مى نويسد

تســنيم: چه كســى فكرش را مى كرد كــه روزى 
يادگارنويسى به عنوان يك اثر تاريخى محسوب شود و 
يادگارى هايى با جنسى متفاوت از آنچه امروز به عنوان 
«ونداليسم» از آن ياد مى شود، در تاريخ به چشم بخورد.
يادگارنويسى كه امروز با شكل مخرب و نافرم روى در 
و ديوار و آثار باســتانى ما با خط ناخوش و آزاردهنده 
توى ذوق مى زند در روزگاران قديم با شــكل متفاوت 
و البته پرمفهوم مرسوم بوده است. بد نيست بدانيد كه 
در تخت فوالد اصفهان يادگارنويسى هايى هست كه از 
دوران صفويه يعنى 400 سال پيش به يادگار مانده و 

هنوز هم وجود دارد، 
اما تفاوت زيادى بين يادگارنويســى امروزى با گذشته 
وجود دارد. در گذشته، پشت هر يادگارنويسى، تفكرى 
بوده؛ آن ها از اعماق جان آدمى برخاســته و با كلمات 
طوالنى و قصــار، نيازهــا و دردهاى انســان ها را در 
دوره هاى مختلف بازگو مى كنند؛ اتفاقى كه اكنون در 
يادگار نويسى ها وجود ندارد و شكل ونداليسمى به خود 

گرفته است.
اغلب اين يادگارى ها در مساجدى مانند مسجدجامع 
اصفهان، مســجد امام، مدرســه چهارباغ و بسيارى از 
آرامگاه هــا و بقاع امامزاده هاى اصفهــان مثل امامزاده 
اســماعيل، درب امام و آرامگاه تخــت فوالد از جمله 
اين فضاهاى تاريخى و دينى هستند كه مى توان انواع 
يادگارنوشــته از دوره هاى مختلف را در آن ها مشاهده 
كرد. در اين بناها انواع و اقسام يادگار نوشته ها با خطوط 
زيباى اسالمى و محتوايى كه نشأت گرفته از دل و روح 

زائرين بوده بر ديوارها حك شده اند.
مسئول پژوهش مجموعه تخت فوالد اصفهان در اين 
زمينه گفت: در تخت فوالد اصفهان، يادگارنويسى هايى 
از دوران صفويه و قاجار وجود دارد كه اغلب در تكيه ها 
ديده مى شود و جنبه تاريخى و ميراثى به خود گرفته و 
يكى از يادگارنويسى هاى معروف از شيخ بهايى در تكيه 

بابا ركن الدين است.
خليليان افزود: اين يادگارنويسى هايى كه تاريخى شده، 
در تخت فوالد پراكنده است. بعضى ها در باباركن الدين 
بعضى ها در تكيه ميرفندرســكى، تكيه مادر شاهزاده 
وجود دارد، اغلب به روى قبورى كه سكويى دارد و روى 

ستون هاى سنگى داخل بقعه نوشته شده است.
وى افزود: اين يادگارنويســى ها با جوهر نوشته شده و 
در مكان هايى است كه در معرض آفتاب و باران نبوده 
به هميــن دليل از دوران صفويه و 400 ســال پيش 
يادگارنويســى داريم و برخى از آن ها نوشته نيست و 

نوشته را به شكل تبديل كرده اند.

كرمانشاه با اينكه اســتاندار كرمانشاه در 21 
دى ماه ســال جارى و در نشست خبرى از پايان 
اســكان موقت و همچنين آغاز عمليات اجرايى 
اسكان دائم خبر داد، اما سخنان نمايندگان مردم 
استان كرمانشاه و برخى ديگر از مسئوالن حاكى 
از نكاتى است كه با سخنان استاندار تناقض دارد.
استاندار كرمانشــاه چندى پيش از پايان يافتن 
اســكان موقت خبر داد و حتى مدعى شــد كه 
عمليات اســكان دائم كه قرار بود از نخســتين 
روزهاى بهمن آغاز شــود با يك هفته پيشتازى 
و در دى ماه آغاز شــده است. اين در حالى است 
كه نماينده مردم كرمانشــاه در مجلس شوراى 
اســالمى ادعا مى كند، متأســفانه در گيالنغرب 
هنوز خانواده هايى هســتند كــه حتى چادر هم 

تحويل نگرفته اند.
 11 در  آبــان   21 ريشــترى   7/3 زمين لــرزه 
كيلومترى بخش ازگله، 32 كيلومترى شهرستان 
سرپل ذهاب در غرب كرمانشاه 620 كشته و 12 

هزار و 386 مصدوم داشت.
اين زلزله به 10 شهرســتان و 1930 روســتاى 
اســتان كرمانشاه خســارت وارد كرد و براساس 
ارزيابى هاى صورت گرفته، بيش از 84 هزار واحد 
مسكونى شهرى و روستايى در حادثه آسيب كلى 

و جزئى ديده است.
نيازهاى زلزله زدگان تنها به ســاخت و يا نصب 
يك چارديوارى به نام كانكس يا ساختمان ختم 
نمى شود، بلكه انباشت زباله ها، نبود چشمه هاى 
بهداشتى و حمام و همچنين برودت هوا و جارى 
شدن رواناب ها تنها بخشى از مشكالتى است كه 

هموطنان حادثه ديده ما را مى آزارد.

 توزيع نامناسب كانكس
نماينــده مردم قصر شــيرين، ســرپل ذهاب و 
گيالنغرب در مجلس شــوراى اســالمى در اين 
خصــوص از توزيع كانكس ها گاليه دارد و عنوان 
مى كنــد: با توجه به اينكه اكثر ســاختمان هاى 
اين منطقه خراب شده، كانكس، مهم ترين نياز و 
ضرورت زندگى مردم اين منطقه است، اما هنوز 

كانكس به ميزان كافى توزيع نشده است.
فرهاد تجرى تصريح مى كند: باقاعده اى كه براى 
توزيع كانكس ها گذاشته اند، اين كانكس ها شامل 

حال خيلى ها نمى شود.
وى در اين زمينه توضيح مى دهد: به عنوان مثال 
مالــكان ســاختمان هايى كه تخريبــى نوع 2 
تشــخيص داده شــده اند، كانكــس نگرفته اند و 
اولويت را به نوع يك داده اند و در چنين شرايطى 
با توجه بــه اينكه مالكان اين ســاختمان ها به 

مقاومت ســاختمان آسيب ديده 
خود اطمينانــى ندارند و منطقه 
نيز مدام درگير پس لرزه اســت، 
مجبورند، همچنان در اين هواى 

سرد در زير چادر زندگى كنند.
وى مى افزايد: اين وضعيت براى 
مســتأجرين هم وجود دارد و به 
دليــل دريافت نكــردن كانكس 
مجبورنــد در زير چــادر زندگى 

كنند.
وى ادامه مى دهد: اين شــرايط 
موجب شــده تا باوجود گذشت 
دو ماه و نيم از زمين لرزه اســتان 
كرمانشاه هنوز 60 درصد مردم از 

دريافت كانكس محروم باشند.
وى اظهــار مى كنــد: در جريان زلزله اســتان 
نهادهــاى نظامى زحمــت زيادى  كرمانشــاه، 
كشــيدند و ارتش و قرارگاه خاتم ســپاه، تالش 
بسيارى براى آماده كردن كانكس ها انجام دادند، 
اما متولى توزيع كانكس، بنياد مســكن بوده كه 

متأسفانه اين كار بدرستى انجام نشده است.
تجرى بيان مى كند: مسئله اى كه در حال حاضر 
در مناطق زلزله زده وجود دارد، اين اســت كه به 
دليل پس لرزه هاى مكرر و شديدى كه بخصوص 

در گيالنغــرب اتفاق مى افتد، 
كه  ســاختمان هايى  مقاومت 
در زلزله اصلى آســيب جزئى 
ديده بودند، كاهش يافته است 
و مــردم جرئت ماندن در اين 

قبيل خانه ها را ندارند.
وى مى گويد: از طرفى امكانات 
كافى كه مردم بتوانند تا زمان 
مقاوم ســازى خانه هايشان در 
بيــرون از خانه اســكان پيدا 
كنند، وجــود ندارد و امكانات 

بخوبى توزيع نشده است.

 اسكان 15 هزار خانواده
مناطق  بازسازى  ستاد  رئيس 
زلزله زده كرمانشاه بابيان اينكه تاكنون جمعاً 15 
هزار و 500 خانوار در مناطق زلزله زده اســكان 
موقت شــده اند، اظهار مى كند: تاكنون 12 هزار 
و 500 خانوار زلزله زده كانكس دريافت كرده اند.

وى توضيح مى دهد: 3000 خانوار نيز خواســتار 
دريافــت وجه نقدى به جاى كانكس بودند كه به 
هركــدام از آن ها مبلغ پنج ميليون تومان معادل 

قيمت يك دستگاه كانكس پول پرداخت شد.
او با تشــريح آخرين اقدام هاى بنياد مســكن در 

مناطق زلزله زده كرمانشــاه بيــان مى كند: 21 
هــزار و 135 واحد احداثى نــوع يك و 19 هزار 
و 520 واحد احداثى نوع دو در مناطق زلزله زده 
ارزيابى شــده و عالوه بر اين 59 هزار واحد نيز به 

تعمير نياز دارند.
خواجــه اى اظهار مى كند: تاكنون 12 هزار واحد 
تخريبــى در مناطق زلزله زده آواربردارى شــده 

است.
وى بابيــان اينكه از مجموع 59 هزار واحدى كه 
نياز به تعمير دارنــد كار تعمير 9550 واحد در 
حال انجام است، مى افزايد: عمليات تعمير 4300 

واحد نيز به پايان رسيده است.
وى يــادآور مى شــود: كار بازســازى واحدهاى 
مسكونى در مناطق روستايى را ظرف يك سال و 
در مناطق شهرى را ظرف يك سال و نيم آينده 

به پايان خواهيم رساند.
وى خاطرنشــان مى كند: تــا زمانى كه متقاضى 
واجد شــرايط وجود داشته باشــد، كار تحويل 
كانكس يا پرداخت وجه نقد به جاى كانكس ادامه 

خواهد يافت.
وى همچنيــن از معرفى 30 هزار واحد متقاضى 
دريافت تســهيالت بــه بانك هــاى عامل خبر 
مى دهد و مى گويــد: از اين تعداد 16 هزار واحد 

عقد قرارداد شده اند.

اخبار اسكان موقت متناقض است 

يك بام و دو هواى اسكان زلزله زدگان كرمانشاه 
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سدهاى سيستان و بلوچستان آب مى رود
مديرعامل شركت آب و فاضالب با اشاره به 

بحران كم آبى در 9 شهر خراسان رضوى:

حفر چاه جديد چاره ساز 
نيست فرهنگ مصرف 

بايد اصالح شود
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دسترسى نداشتن 77 درصد مردم چابهار به آب سالم بهداشتى

.......صفحه 2 

موزه تاريخ 
طبيعى اصفهان 

تعطيل شد

مشهد  مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان رضوى با 
اشاره به شــرايط بحرانى دشت هاى آبى استان، اظهار داشت: 
خشكسالى هاى 18 ساله اخير اين وضعيت و شرايط را حاد تر 

كرده است...

مهر دبير انجمن موزه داران اصفهان در ارتباط با تصميم گيرى 
درباره وضعيت موزه تاريخى طبيعى شــهر اصفهان كه اكنون 
تعطيل شده است، گفت: در حال حاضر اين تعطيلى مقطعى و 
موقت و به منظور بازسازى اين موزه است، اما جلسه اى در اين 

خصوص با شهردارى اصفهان داريم ...

سفر به ماسوله زاگرس 
كوهرنگ نقش 
خاطره بر ذهن 

گردشگران 
مى زند

شــهركرد   هرچند در بســيارى از مناطق كشور، 
روستاها به بكرى سابق نيســتند، اما در چهارمحال و 
بختيارى روستاهاى بسيارى وجود دارند كه بافت قديمى 
و زيباى روســتايى خود را حفــظ كرده اند.جاذبه هاى 
طبيعى شهرستان كوهرنگ كه بردامن زردكوه بختيارى 
خفته، بى شــمار اســت؛ چنانكه گردشگر اين بهشت 
طبيعت خستگى راه از ياد مى برد. در يكى از دورترين 
نقاط اين شهرستان درارتفاعات زاگرس مركزى، پس از 
عبور از مسير پر پيچ و خم كوهستانى روستاى پلكانى 
«سرآقا سيد» يا همان «ماسوله زاگرس» بر دامنه كوه 
خودنمايى مى كند.اين روستا در 140 كيلومترى شهر 
كرد قرار گرفته و به دليل ساختارى كه مشابه روستاى 

.......صفحه 3ماسوله است لقب ...
.......صفحه 2 

 كار بازسازى 
واحدهاى مسكونى 
در مناطق روستايى 
ظرف يك سال و در 
مناطق شهرى ظرف 
يك سال ونيم آينده 

به پايان خواهد 
رسيد

بــرش



  تعصبات مذهبى و برتربينى  قومى، عامل 
ضد توسعه سيستان و بلوچستان است

 زاهدان: استاندار سيستان و بلوچستان گفت: تعصبات مذهبى 
و برتربينى هاى قومى دو عامل ضد توســعه اســتان محسوب 
مى شوند كه روحانيون نقش مؤثرى در حذف اين نوع فرهنگ ها 
دارند. سيد دانيال محبى نقش روحانيون را آگاهى بخشى عمومى 
و فرهنگ ســازى مؤثر برشمرد و با اشاره به جلسات و ديدار با 
گروه ها و تشكل هاى صنفى و سياسى مختلف، اظهار كرد: نگاه 
اعتدالى و توجه به شايسته ساالرى از تأكيدات اين گروه ها بوده  

كه اين مهم باعث خوشحالى است . 
وى گفت: همه  گروه ها و فعاالن اجتماعى بويژه روحانيون بايد 
تالش كنند كه نگاه هاى برتربينى قومى و مذهبى كه از اهداف 
دستگاه هاى جاسوسى و دشمنان اسالم و انقالب است، از بين 

برود. 

 فراهم نبودن زيرساخت ها، مهم ترين 
مسئله طرح ساماندهى كولبران

ايسنا: نماينــده مردم شهرستان هاى ســقز و بانه در مجلس 
در خصوص مشــكالت طرح ساماندهى كولبران، گفت: قبل از 
دستور بررســى و اجراى اين طرح، مى بايست زيرساخت هاى 
الزم در مرزهاى رسمى فراهم مى شد و در صورت فراهم نشدن 

زيرساخت ها، اين طرح با مشكل روبه رو خواهد شد.
محسن بيگلرى در خصوص طرح ساماندهى كولبران، اظهار كرد: 
براســاس اين طرح، كولبران با دريافت كارتى مى توانند بارهاى 
خود را از طريق ماشين و ترانزيت و در مرزهاى رسمى جابه جا 
كنند. از اين طريق كولبران ماهانه درآمدى خواهند داشــت و 
رقمى كه دولت در نظر گرفته به آن ها پرداخت خواهد شــد و 
مرزهاى رسمى باشماق، سيرانبند و در آينده هم بازارچه سيف 

سقز به مركزى براى تجارت كولبران تبديل خواهد شد.
وى اعالم اين طرح را تصميمى عجوالنه از ســوى وزير كشور 
دانست و گفت: اين طرح كامالً خام است و در صورتى كه بستر 
الزم براى كار كولبران به شيوه اى آسوده فراهم نشود، فايده اى 
نخواهد داشــت. وزير كشور قبل از اعالم اين مسئله بايستى به 
اســتانداران دستور مى داد تا زيرساخت ها را فراهم كنند و پس 
از بازديد ميدانى و تأييد آمادگى مرزها، دستور به اجرايى كردن 

آن مى داد.

 تبديل دفترچه درمانى به كارت 
الكترونيكى نيازمند زيرساخت است

ايالم- خبرنگار قدس: مديركل تأمين اجتماعى استان ايالم 
گفت: تبديل دفترچه درمانى تأميــن اجتماعى به كارت هاى 
الكترونيك نيازمند زيرساخت هايى اســت كه دولت و وزارت 

بهداشت بايد آن ها را فراهم كنند. 
سهيال ملكشاهى با بيان اينكه تبديل دفترچه هاى درمانى تأمين 
اجتماعى بــه كارت هاى الكترونيك كار ســخت و پيچيده اى 
نيست، اظهار داشــت: در حال حاضر در كلينيك هاى سازمان 
و بيمارستان تأمين اجتماعى، بيمه شدگان تنها با ارائه كد ملى 
خدمات درمانى دريافت مى كنند و بيشتر خدمات الكترونيك 
شده است.وى با اشاره به اينكه گسترش اين مهم در كل كشور 
و بيمارستان هاى تحت نظر وزارت بهداشت و دانشگاه هاى علوم 
پزشكى، مســتلزم ايجاد بستر الكترونيك است، افزود: در شهر 
تهران در مطب هاى برخى پزشــكان، به محض ويزيت بيماران 
بيمه شده تأمين اجتماعى، سهم پزشكان به حساب آنان واريز 
مى شود كه به نوعى تشويقى براى همه پزشكان به استفاده از 
بســتر الكترونيك و همكارى با سازمان تأمين اجتماعى تلقى 

مى شود.
ملكشــاهى به آمادگى اين ســازمان براى اســتفاده از بستر 
الكترونيك در ارائه خدمات به بيمه شــدگان اشاره و بيان كرد: 
دانشــگاه علوم پزشــكى بايد براى مراكز درمانى و مطب هاى 
پزشكان، زيرســاخت هاى الزم را براى اســتفاده از كارت هاى 

الكترونيك درمانى به جاى دفترچه هاى درمانى فراهم كند.

  سردرگمى سرمايه گذاران براى ساخت 
آب شيرين كن در سواحل مكران

تســنيم: نماينده مردم چابهار و كنارك در مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: با آنكه تاكنون بيش از 10 ســرمايه گذار براى 
ساخت آب شيرين كن در حوزه چابهار و كنارك اعالم آمادگى 
كرده اند، اما تاكنون پاســخى از ســوى ارگان مربوط دريافت 

نكرده اند و همچنان منتظرند.
عبدالغفور ايران نژاد اظهار داشت: با توجه به بحران بى آبى در شهر 
و روستاهاى ساحلى چابهار و كنارك بهترين راه براى پايان دادن 
به اين بحران چه در بخش كشاورزى و چه بهداشتى و آشاميدنى 

استفاده از آب  دريا و ساخت آب شيرين كن است.
وى افزود: هم اكنون كشــورهاى خشك حاشيه خليج  فارس با 
ساخت كارخانه هاى آب شــيرين كن از بحران آب گذر كرده و 
ساالنه ميليون ها مترمكعب آب دريا را با استفاده از آب شيرين 
كن هاى بزرگ شيرين سازى و عالوه بر مصارف جارى با همين 

آب به كشاورزى نيز مى پردازند.
به گفته ايران نژاد شهرســتان هاى ســاحلى چابهار و كنارك 
هم اكنــون روزانه به 300 هزار مترمكعــب آب  نياز دارند و اين 
در حالى اســت كه تنها آب شــيرين كن موجود فقط 28 هزار 
مترمكعب ظرفيت دارد و با وجود عمر باال فرسوده شده و ديگر 

توان آبرسانى به مردم چابهار و كنارك را ندارد.

دسترسى نداشتن 77 درصد مردم چابهار به آب سالم بهداشتى

سدهاى سيستان و بلوچستان آب مى رود
��ر

چابهار   مجموعه دلگان ها از توابع بخش 
«نگور» و در جنوب استان سيستان و بلوچستان 
در 75 كيلومترى شهرستان چابهار افزون بر 
2000 نفر جمعيت دارد كه آبشخور حيوانات 
و ساكنان 14 روستا با عنوان مجموعه دلگان ها 

يكى است.
شهروندان توابع چابهار سال هاست كه تشنه 
بوده و چاله هاى آب طبيعى يا همان «هوتگ ها» 
تنها منبع شرب روستاييان را تشكيل مى دهد، 
اما متأســفانه همين روزنــه اميد نيز در حال 

خشكيدن است.
متأســفانه هوتگ ها كه تنها منبع آب مردم 
115 هزار نفر از روستاهاى فاقد شبكه آبرسانى 
شهرســتان چابهار هستند در معرض خشك 

شدن قرار گرفتند.
هم اكنون بيش از 115 هزار نفر از مردم بيش 
از 400 روستاى شهرستان چابهار فاقد هرگونه 
شبكه آب بهداشتى و آشــاميدنى هستند و 
به صورت سقايى آبرســانى مى شوند بنابراين 
در روســتاهاى بخش «پالن» و «دشــتيارى» 
چابهار عمده آب احشام، كشاورزى و همچنين 
بهداشتى مردم از گودال هايى تأمين مى شود 
كه خود مردم آن را ساخته و در زبان محلى به 

آن ها هوتگ مى گويند.

 روزنه اميد مردم در حال خشكيدن
رئيس شوراى اسالمى شهرســتان چابهار با 
اشــاره به بحران بى آبى در روستاهاى چابهار 
اظهار مى كند: ازآنجاكه 115 هزار نفر از مردم 
بيش از 400 روستاى شهرستان چابهار فاقد 
هرگونه شــبكه آب بهداشــتى و آشاميدنى 
هستند بنابراين هوتگ ها تنها منبع آب مردم 

هســتند اما خشكســالى و 
تبخيــر بيش ازحــد همين 
ذخيره طبيعى آب را نيز از 
مردم دريغ داشته و هوتگ ها 
در حــال خشــك شــدن 

هستند.
بيان  معين الدين ســعيدى 
آب  آنجايى كه  از  مى كنــد: 
ايــن هوتگ هــا از طريــق 
تأمين  بارندگى  و  سيالب ها 
مى شــود با كمبود بارندگى 
پى درپى  خشكسالى هاى  و 
در ســال هاى اخير بسيارى 
از آن ها خشك  شــده اند و 
توانايى آبرســانى به مردم و 

احشام را ندارند.
رئيس شوراى اسالمى شهرستان چابهار بابيان 
اينكه اكثر اين هوتگ ها يا خشك شــده اند و 
يا در معرض خشــك شدن هســتند، تأكيد 
مى كند: بايد مقدارى از آب پشــت ســدهاى 
باالدســت آن ها همچون سد زيردان رها شود 
تا اين هوتگ ها پرآب شوند و توانايى آبرسانى 

را داشته  باشند.
وى مى گويد: سد زيردان چابهار با 207 ميليون 
مترمكعب ظرفيت جلــوى آب بارندگى هاى 
انــدك را مى گيرد و موجب خشــك شــدن 
هوتگ ها مى شــود، بنابراين الزم است هرچه 
ســريع تر مقدارى از آب پشــت اين سد براى 

تغذيه هوتگ ها رها شود.
سعيدى بيان مى كند: در اين مناطق با تانكر 
براى مردم آبرســانى مى شود و سهميه روزانه 
از 15 ليتــر آب تجــاوز نمى كند و اين ميزان 

نيز به هيچ وجه پاســخگوى 
نيازهاى مردم منطقه نيست.

 سدهاى سيستان و 
بلوچستان خالى است

آب  شــركت  مديرعامــل 
و  سيســتان  منطقــه اى 
بلوچســتان بابيــان اينكــه 
ظرفيت آبى سدهاى سيستان 
همچنان رو به كاهش است، 
بيــان مى كند: متأســفانه در 
حال حاضر 58 درصد ظرفيت 
سدهاى اين استان خالى است.
اتابك جعفــرى ميزان حجم 
ذخيره آب در پشت سدهاى 
سيستان و بلوچستان را يك هزار و 967 ميليون 
مترمكعب عنوان مى كنــد و مى افزايد: در حال 

حاضر 58 درصد ظرفيت سدها خالى است.
وى با بيان اينكه ذخيره آب در پشــت سدهاى 
سيستان و بلوچستان از ابتداى سال آبى 96-97 
با كاهش 13 درصدى در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته روبه رو بوده است، ادامه مى دهد: از 
ابتداى مهرماه امسال همزمان با شروع سال آبى 
جديد 817 ميليون مترمكعب آب در پشت هفت 
سد مخزنى سيستان و بلوچستان ذخيره شده كه 
اين مقدار آب نســبت به مدت مشابه سال قبل 

13 درصد كاهش يافته است.

 پروژه اى كه 20 سال گذشت
طرح مطالعاتى براى آبرســانى به 201 روستاى 
نگور، سندميرسوبان، باهوكالت و كمبل سليمان 
در ســال 1376 آغاز شد و قرار است 96 هزار و 

524 نفر از آب سالم و بهداشتى بهره مند شوند.
پروژه آبرسانى به 201 روستاى دشتيارى چابهار 
حــاال بيش از 20 ســال از آن مى گذرد و بنا بر 
گفته مديرعامل آب و فاضالب روستايى سيستان 

و بلوچستان 33 درصد پيشرفت داشته است.
عبداالحد ريگى با اشــاره به اينكه سيســتان و 
بلوچستان از اســتان هاى كم آب كشور و دچار 
خشكسالى حدود 20 ســاله است، مى افزايد: از 
مجموع 438 روســتاى شهرستان چابهار 406 
روستا با 49 دســتگاه تانكر روزانه براى هر نفر 
15 ليتر آبرسانى سيار مى شود.وى با بيان اينكه 
با اجراى طرح آبرســانى در افق ســال 1415 
جمعيتى بالغ بر 226 هزار و 399 نفر از آب سالم 
و بهداشتى برخوردار خواهند شد، ادامه مى دهد: 
از سال گذشته تاكنون اجراى 42 كيلومتر خط 
انتقال از پايين دســت سد پيشين سرباز تا بند 
شــيگواز و مجموعه دلگان ها در حال اجراست 
كه تاكنون 15 كيلومتر از دو طرف آن اجراشده 
است.مديرعامل آب و فاضالب روستايى سيستان 
و بلوچســتان اظهار مى كنــد: در حال حاضر 
شاخص دسترســى مردم به آب در چابهار 23 
درصد است و 77 درصد مردم اين شهرستان به 
آب سالم و بهداشتى دسترسى ندارند.مديرعامل 
آب و فاضالب روســتايى سيستان و بلوچستان 
بابيان اينكه اعتبار موردنياز براى آبرســانى به 
201 روســتاى حوزه دشتيارى چابهار 2 هزار و 
820 ميليارد ريال است، خاطرنشان مى كند: با 
تكميل دو پروژه آبرسانى به 261 روستاى تلنگ، 
پيرسهراب و پالن و پروژه 201 روستايى بخش 
دشــتيارى پايين دست ســد پيشين شاخص 
دسترسى به آب سالم و بهداشتى در شهرستان 
چابهار به طور چشمگيرى ارتقا پيدا خواهد كرد.

   وجود بيش از 400 بيمار دياليزى
 در قزوين

قزوين- خبرنگار قدس: رئيس اداره امور بيمارســتان هاى 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــكى قزوين آمار بيماران 
دياليزى اين استان را 456 نفر برشمرد و گفت: اميدواريم مركز 
دياليز در طى چند ماه آينده نيز در شهر آوج راه اندازى شود. 
زهرا رجبى اظهار داشت: براساس آخرين جمع بندى صورت 
گرفته، هفت مركز دياليز از جمله مركز دياليز مركز آموزشى 
درمانى بوعلى ســينا به عنوان مركز اصلى ترين مركز، مركز 
دياليز مركز آموزشــى درمانى واليت، مركــز دياليز تأمين 
اجتماعى رازى قزوين و تاكستان، مركز شهرستان بوئين زهرا، 
مركز بيمارستان وليعصر شهرستان آبيك و مركز دياليز خزانه 

شهر الوند در استان قزوين فعال است.
وى آمارى را از تعداد تخت بيماران دياليزى اســتان قزوين و 
بيماران دياليزى مردان و زنان اين اســتان ارائه و مطرح كرد: 
در مجموع مى توان گفت كه مركز آموزشى درمانى بوعلى 40 
تخت را به خود اختصاص مى دهد و 84 تخت و دســتگاه به 
صورت فعال اســت و 24 دستگاه نيز به صورت كمكى وجود 
دارد و در تمام مراكز دياليزى استان اين امكان وجود دارد كه 
هم آقا وهم خانم به صورت همزمان و با پارتيشــن بندى در 
مركز دياليز بسترى شوند و در حوزه آمارى مى توان گفت كه 

تعداد بيماران دياليزى آقايان بيشتر است.

  بودجه عمرانى شهر 
قربانى هزينه هاى جارى نشود

كرج- خبرنگار قدس: عضو شوراى شهر كرج با بيان اينكه 
در بودجه سال آينده بودجه عمرانى نبايد قربانى هزينه هاى 
جارى شهردارى شــود، گفت: بودجه 97 وابسته به تخلفات 

مسكن و فروش امالك نباشد.
رحيم خستو افزود: انتظار مى رود در بحث عمرانى نظارت به 
گونه اى باشد كه شهر قربانى سياست هاى ناقص نشود. ضمن 
آنكه بى توجهى بــه ديدگاه هاى فرهنگى، اجتماعى يكى از 

مشكالت اساسى در اين كالنشهر است.

  ظرفيت توليد «پرورش ماهى درقفس» 
در گيالن افزايش يافت

تســنيم: مديركل شــيالت گيالن با اشــاره به راه اندازى 
مجموعه هاى جديد «پرورش ماهى در قفس» اســتان گفت: 
ظرفيت توليد «پرورش ماهى در قفس» گيالن تا پايان ســال 

افزايش پيدا مى كند.
اسحاق شعبانى اظهار داشت: حلقه هاى قفس پرورش ماهى 
در درياى خزر اســتان گيالن تا پايان سال از تعداد 32 قفس 
به 40 قفس افزايش پيدا مى كند و انتظار اســت با راه اندازى 
مجموعه هاى جديد، ظرفيت پرورش ماهى در قفس گيالن به 

4000 تن برسد.
وى در مورد طرح هاى شيالت گيالن براى ايجاد مجموعه هاى 
توليد ماهى در قفس توضيح داد: طبق فراخوان صادر شــده 
از ايــن اداره كل 90 نفر ســرمايه گذار بــراى ايجاد چنين 
مجموعه هاى توليدى اعالم آمادگى كــرده بودند كه از اين 

تعداد، توانمندى 76 نفر محرز شد.
شعبانى در مورد طرح هاى ايجاد شده، عنوان كرد: مجموعه 
500 تنى در انبارســر كياشهر، مجموعه 250 تنى در حوزه 
كياشــهر، 2 مجموعــه 500 تنى در منطقــه جفرود و يك 
مجموعه 100 تنى نيز در غــرب انزلى از واحد هاى توليدى 

است كه كار خود را آغاز كرده و مشغول فعاليت هستند.

  موزه تاريخ طبيعى اصفهان تعطيل شد
مهر: دبير انجمن موزه داران اصفهان در ارتباط با تصميم گيرى 
درباره وضعيت موزه تاريخى طبيعى شهر اصفهان كه اكنون 
تعطيل شده است، گفت: در حال حاضر اين تعطيلى مقطعى 
و موقت و به منظور بازسازى اين موزه است، اما جلسه اى در 
اين خصوص با شــهردارى اصفهان داريم تا با تمديد قرارداد، 

موزه در همين مكان 20 ساله خود پابرجا بماند.
عبــاس نكويى با بيان اينكه ســاختمان ايــن بنا متعلق به 
شــهردارى است كه پس از قرارداد موقت به بخش خصوصى 
براى برپايى موزه تحويل شده است، افزود: از 20 سال پيش 
تاكنون قرارداد مكان اين موزه تمديد شده است و ما در پى آن 
هستيم كه با رايزنى هاى الزم با توجه به غناى مجموعه بحث 
جابه جايى را شــاهد نباشيم و ماندگارى موزه در اين محل را 

حفظ كنيم.
وى ابراز داشــت: اگر شهردارى رديفى به بحث بازسازى اين 
مــوزه اختصاص دهد به عنوان يكى از نخســتين موزه هاى 

خصوصى اصفهان بازخورد خوبى را شاهد خواهيم بود.
وى با بيان اينكه اين موزه براى نخستين بار در سال 76 افتتاح 
شده است، گفت: دكتر جعفريان به عنوان پدر زمين شناسى 
ايران متولى اين موزه بودند و هر ســال به غناى اشــياى آن 

افزوده شده است.
نكويى ادامه داد: بر اين اساس بايد بر اين نكته تأكيد كنم كه 
جابه جايى اشيا هم از نظر احتمال از ميان رفتن بخش هايى 
از مجموعه و هم ارزش قدمت مكانى موزه خســارت آفرين 
است. ضمن اينكه موزه تاريخ طبيعى سال هاست مورد بازيد 
دانش آموزان مدارس قرار مى گيرد و ضمن خاطره آفرينى در 

يادگيرى دروس آن ها تأثير بسزايى داشته است.
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كرمان:  استان كرمان در كنار باغ هاى گسترده پسته و خرما يكى از بزرگ ترين مجموعه 
باغ هاى مركبات كشور را نيز در خود جاى  داده و اين گونه است كه يك سوم از باغ هاى ميوه 

مثمر كشور در استان كرمان است.
آب وهواى معتدل زمينه را براى توسعه كشاورزى بخصوص در بحث مركبات در اين استان 
فراهم كرده و پس از مازندران و فارس به سومين توليدكننده مركبات كشور تبديل شده 

است.
استفاده نشــدن از سم و كود شيميايى و توليد ارگانيك بخصوص در مناطق كوهستانى 
و پربــاران اين مناطق، مركبات كرمان را داراى طعم و مزه خاص كرده اســت و ســهم 
قابل توجهى از نياز بازار مصرف و همچنين تأمين ذخيره ميوه ايام نوروز را بر عهده دارد، اما 
مشكالتى از قبيل نبود صنايع تبديلى يا قاچاق ميوه و واردات مركبات ازجمله مشكالتى 

است كه باغداران جنوب كرمان از آن گاليه دارند.

 قاچاق، بالى محصول نارنجى
درحالى كه ايران درزمينه توليد مركبات بى نياز اســت، اما متأســفانه واردات مركبات از 

كشورهاى همسايه، كشاورزان بومى را گاه تا مرز ورشكستگى پيش مى برد.
در ايــن ارتباط يكى از باغداران جنوب كرمان به خبرنگار ما مى گويد: متأســفانه با اينكه 
اين منطقه غنى از مركبات اســت، اما شاهد هستيم جعبه هاى نارنگى پاكستانى و حتى 

پرتقال هاى مصرى بازار را اشباع مى كند.
على فالح ادامه مى دهد: باغداران استان به دليل نبود تناسب بين عرضه و تقاضا و همچنين 
حضور دالالن مجبورند بخشــى از محصول خود را در كنــار جاده ها به فروش بگذارند يا 

دسترنج يك سال خود را با قيمت اندك به دالالن بفروشند.
وى عنوان مى كند: نارنگى هاى پاكستانى از طريق مرزهاى شرقى و از سيستان و بلوچستان 

به اين استان حمل مى شود و همه ساله بازار فروش مركبات را تحت تأثير قرار مى دهد.
وى بيان مى كند: از اين موضوع كه بگذريم، همه ســاله با آفت هايى كه از طريق واردات به 
كشور وارد مى شود مانند «جاروى جادوگر» كه بخش قابل توجهى از باغ هاى ليموى كشور را 

از بين برد، هزينه مبارزه با اين بيمارى را نيز بايد باغداران بپردازند.
وى مى افزايد: واردات بدون نظارت در كنار ضربه اى كه اين ميوه ها به اقتصاد داخلى مى زنند، 

موجب آلودگى باغ هاى داخلى مى شوند.
وى ابراز مى كند: اين ســؤال هميشه در ذهن تمامى باغداران بى پاسخ مانده كه چگونه ما 
ميوه هاى پاكستان را طى مسيرى طوالنى در بازار ايران توزيع و براى فروش آن دست به 

بازاريابى مى زنيم، اما در برابر توليدات داخلى هميشه ناتوان مى مانيم!

 نارنگى هاى خارجى رقيب توليدات داخلى 
كارشــناس كشاورزى و صادركننده ميوه در اين رابطه مى گويد: مركبات جنوب كرمان به 
بيشتر شهرهاى پرجمعيت ازجمله مشهد، تهران و اصفهان و شهرهاى غربى ارسال مى شود، 
اما به طور حتم تاكنون در كمتر فروشگاهى نام پرتقال كرمان شنيده مى شود و بجز نام بم و 

پرتقال مازندران يا پرتقال جنوب، نامى از كرمان برده نمى شود.
اكبر گنجى اظهار مى كند: اين در حالى است كه در جنوب كرمان 80 نوع از انواع مركبات 

توليد مى شود كه 20 نوع از اين ميوه ها تجارى هستند.
وى ادامــه مى دهد: بيشــتر مردم جنوب كرمان باغدار هســتند و توليد مركبات ازجمله 

مهم ترين راه هاى ارتزاق آن هاست، بنابراين در اين راستا و براى تحقق اقتصاد مقاومتى، بايد 
روى اين بستر سرمايه گذارى بيشترى انجام پذيرد.

وى مى افزايد: ورود ميوه هاى قاچاق به كشور درد مشترك اغلب كشاورزان است و اين سؤال 
را ايجاد مى كند كه چگونه هزاران تن ميوه به سادگى از مرزها وارد كشور مى شود و كسى 

متوجه نمى شود.
اين فعال بخش كشاورزى ادامه مى دهد: صدمه به اقتصاد كشاورزى موجب صدمه به اقتصاد 
خانوار در مناطقى مانند جنوب كرمان و شــمال هرمزگان و فارس مى شــود و از طرفى 
سودهاى هنگفت را راهى جيب دالالن و متخلفانى مى كند كه بدون واهمه اقدام به قاچاق 
مى كنند.اين كارشناس اقتصاد كشاورزى مى افزايد: هم اكنون اگر نگاهى به ميدان هاى ميوه 
و تره بار كشور بيندازيد، نارنگى هاى پاكستانى در حال خريدوفروش است وكسى هم به اين 

روند اعتراض ندارد.

 نياز به برند سازى
معاون بهبود توليدات گياهى ســازمان جهاد كشاورزى جنوب كرمان بابيان اينكه ساالنه 
540 هزار تن مركبات شامل واشنگتن ناول، والنسيا، گريپ فرود و انواع نارنگى و ليموترش 
از باغ هاى جنوب كرمان برداشــت مى شــود، اظهار مى كند: جنوب استان كرمان سومين 
توليدكننده مركبات كشــور به لحاظ رتبه و آمار بوده و از حيث كيفيت و سالمت در دنيا 

بى نظير است.
اســالم شاهرخى، محصوالت استان كرمان را به دليل ارگانيك بودن در نوع خود بى رقيب 
عنوان مى كند و ادامه مى دهد: مركبات باكيفيت اين منطقه براى مصرف كنندگان داخلى و 

خارجى هنوز شناخته  است.
وى با اشاره به اين موضوع كه 33 هزار هكتار باغ مركبات در اين استان بخشى از نيازهاى 
داخلى و خارجى را تأمين مى كند، يادآور مى شود: در اين راستا نياز است به منظور معرفى 
محصول مركبات و برند ســازى، جشنواره مركبات به صورت ملى در جنوب كرمان برگزار 
شود.معاون سازمان جهاد كشــاورزى كرمان تصريح مى كند: براى اينكه اين محصول در 
داخل و خارج شــناخته شود، به برند ســازى نياز داريم، بنابراين يكى از بهترين راه هاى 
شــناخت و عرضه اين محصول در بازارهاى منطقه اى و جهانى، برگزارى جشــنواره ملى 

مركبات در فصل برداشت اين محصول است.

سومين قطب توليد مركبات از قاچاق ميوه خارجى گاليه دارد

مركبات خارجى رقيب توليدات داخلى 
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شــهركرد   هرچند در بسيارى از مناطق 
كشور، روســتاها به بكرى سابق نيستند، اما 
در چهارمحال و بختيارى روستاهاى بسيارى 
وجود دارند كه بافت قديمى و زيباى روستايى 

خود را حفظ كرده اند.
جاذبه هاى طبيعى شهرســتان كوهرنگ كه 
بردامن زردكوه بختيارى خفته، بى شمار است؛ 
چنانكه گردشگر اين بهشت طبيعت خستگى 
راه از ياد مى برد. در يكــى از دورترين نقاط 
اين شهرســتان درارتفاعات زاگرس مركزى، 
پس از عبور از مسير پر پيچ و خم كوهستانى 
روستاى پلكانى «سرآقا سيد» يا همان «ماسوله 

زاگرس» بر دامنه كوه خودنمايى مى كند.
اين روستا در 140 كيلومترى شهر كرد قرار 
گرفته و به دليل ساختارى كه مشابه روستاى 
ماسوله است لقب «ماسوله زاگرس» را به خود 

اختصاص داده است.

  سرآقا سيد
تمامى ساكنين اين روستا سيد و به قول يكى 
از معتمدين از فرزندان امامزاده روستا هستند. 
روستاى «ســرآقا ســيد» به صورت پلكانى 
ساخته شده است و معمارى منحصر به فرد 
آن توانسته قرن ها خانه هاى سنگ و گلى را 

بر سر هم نگهدارد.
روستاى سرآقا سيد، روستايى با بافت سنتى 
و معمارى قديمى اســت كــه درحدود 45 
كيلومترى شــمال غرب شــهر چلگرد مركز 
شهرســتان كوهرنگ در دره شــمالى بخش 
شمال غرب زردكوه و در مرز استان لرستان 
در سراب رودخانه «زرك» يكى از شاخه هاى 
رودخانــه «آب زالكــى» از زيرحوضه هــاى 

رودخانه «دز» واقع شده است.
انگار زمان در ماســوله زاگرس متوقف شده 
چراكه روســتا بشــدت به اصل خود نزديك 
اســت و معمــارى آن تاكنون بكــر مانده و 
ســاختار پلكانى بناهاى اين روستا معمارى 
آن را از ديگر زيست بوم هاى بختيارى متمايز 

كرده است.
خانه هاى ساده و گلين اين روستا به صورت 
پلكانى متراكم و از مصالح خشت خام و چوب 
ساخته شده اند، اتاق هاى اين خانه ها كوچك 
و تودرتــو با ديوارهاى پهن و در هاى كوچك 
است. در بســيارى از قسمت هاى اين روستا 
پشت بام خانه اى، حياط خانه بااليى و يا محل 
گذر ساكنان قديمى روستاى سرآقاسيد است 

كه از تبار هفت لنگ و چهار لنگ بختيارى اند.

  زندگى سنتى
مردمانى با گويشــى ناب و پوشاكى اصيل و 
دست نخورده، مردمانى كه صدها سال به دور 
از دغدغه هاى زندگى شــهرى در اين روستا 

زندگى مى كنند.
چشــم انداز زيباى روستاى 
سرآقاسيد بهشت گونه است، 
باريك  و  اما در كوچه هــاى 
افتاده  گلين اين بهشت دور 
در زاگرس ميانى، آثار فقر و 

محروميت را مى توان ديد.
ايــن روســتا داراى بيش از 
در  جمعيــت  نفــر   2000
از 1000  تابســتان و كمتر 
نفر در زمستان است و همه 
خانه هاى روســتا با خشــت 
ساخته شده و معمارى آن به 
پلكانى فشرده است،  صورت 

به طورى كه پشــت بام منزل پايين، حياط 
منزل بااليى است.

حفظ آداب و رسوم محلى، گويش و پوشاك مردم 
روستاى سرآقاسيد بيانگر پيشينه غنى فرهنگى و 
دينى مردم اين روستاست كه صددرصد ساكنان 

آن را سادات تشكيل مى دهند.

  روستاى ناشناخته
اگرچه روستاى ماسوله در شمال كشور به علت 
شكل خاص قرار گرفتن خانه ها داراى شهرت 
خاص شده اســت و ساالنه هزاران گردشگر از 
بازديد مى كنند،  اين روستا 
اما نمونــه اين روســتا در 
استان چهارمحال و بختيارى 
است  «سرآقاسيد»  روستاى 
كه با زيبايى ديگر چه بســا 
از ماســوله در كنار  بيشتر 
بى شــمار  جذابيت هــاى 
رودخانه،  ماننــد  طبيعــى 
آبشار و جنگل در كوهرنگ 
چهارمحال و بختيارى وجود 
دارد كه بــه علت ضعف در 
زيرساخت ها تردد به روستا 
هنوز ناشناخته مانده و مردم 
روستا با درآمد كم زندگى را 
مى گذرانند. مردم اين روستا خانه هاى پلكانى 
خود را بســيار مقاوم و زيبا ساخته اند كه توان 
تحمل برف هاى چند مترى منطقه را در فصل 

زمستان داشته باشد.
بسيارى از روستاهاى ديگر استان در مناطق 

مختلف بافت تاريخى هســتند كه مى توان 
به روستاهاى ســواد جان، هوره، ياسه چاى، 

معموره و... اشاره كرد.
تاريخى(قبرستان هاى  قبرســتان هاى  وجود 
ارامنــه)، داالن هاى سرپوشــيده، قلعه هاى 
تاريخــى و... از مواردى مهمى اســت كه در 
برخى از روستاهاى تاريخى استان وجود دارد.

  دغدغه مسئوالن
معــاون گردشــگرى اســتان چهارمحال و 
بختيارى با بيان اينكه مدتى است اين روستا 
با تورهاى داخلى و گردشگران خارجى مورد 
اســتقبال قرار گرفته است به رسانه ها گفته 
اســت: ورود به سر آقا ســيد بدون تورهاى 

حرفه اى براى اين منطقه آسيب زاست. 
حيدر صادقى بيان كرده اســت: اين روستاى 
بكر در طول روز ظرفيت پذيرش بيش از 20 
گردشگر را ندارد، اما شاهد حضور حجم باالى 
گردشگر بويژه خارج از تورهاى گردشگرى در 
اين روستا هستيم كه پيامدهاى اجتماعى و 

اكولوژيكى خواهد داشت.
وى ابــراز نگرانــى كــرده اســت: فرهنگ 
طبيعتگــردى و بومگردى هنوز جا نيفتاده و 
اين امر مشكالت زيادى را براى جوامع ميزبان 

ايجاد مى كند.

��راث ���نگ
 راه يابى «شكالت» به جشنواره فيلم 

كوتاه ايتاليا
اروميه: رئيس حوزه هنــرى آذربايجان غربى گفت: فيلم 
كوتاه «شكالت» به نويسندگى و كارگردانى «مهدى حيدرى» 
و از توليــدات حوزه هنرى اين اســتان به بخش مســابقه 
سومين دوره جشنواره چفالوى «Cefalu » ايتاليا راه يافت.
احد هوشمند با اشاره به اينكه اين جشنواره 11 ارديبهشت 
سال 1397 در شهر «پالرمو» ايتاليا برگزار خواهد شد، افزود: 
اين اثر پيش از اين به بخش مســابقه دهمين جشــنواره 
بين المللــى فيلم كــودك و نوجوان كاليفرنيــاى آمريكا و 
يازدهمين جشــنواره بيــن المللى فيلم كــودك و نوجوان 
بنگالدش راه يافته و بهترين فيلم خارجى جشنواره بين المللى 

زيرو پالس «Zero Plus» روسيه شده است.
وى ادامه داد: ســامان عبداللهى و آرمين مرادى دستياران 
تصويربردار اين اثر بوده، هماهنگى اين اثر توســط محمد 
بــى غم، مديريت توليد آن توســط مجتبــى مصطفايى و 

فيلمبردارى آن توسط محمد مستوفى انجام شده است.
فيلم مستند داستانى «گلين» به كارگردانى و تهيه كنندگى 
«مهدى حيــدرى» نيز با موضوع فرهنگ و آداب و رســوم 
عروســى مردم آذربايجان غربى در جشنواره فيلم مستند 

آنكاراى تركيه در 29 آذر سال جارى برگزيده شده است.
ســريال باجناق هــا و فيلم هــاى «آق گــول» و «بولود» از 
اين هنرمند نيز در جشــنواره هاى مختلــف برنده بهترين 
صدابردارى بوده و فيلم «آق گول» وى نيز به عنوان بهترين 
فيلم خارجى زبان جشنواره بين المللى جمهورى آذربايجان 

انتخاب شده است.
بهترين كارگردانى از جشــنواره ســيب آذربايجان شرقى 
براى فيلم «آق گول» و بهترين كارگردانى فيلم داســتان از 
جشــنواره فيلم در سايه سار واليت از ديگر افتخارهاى اين 

هنرمند موفق است.

 «خواف» يكى از مراكز مهم موسيقى 
سنتى ايران است

مشهد: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
خراســان رضوى گفت: خواف يكى از مراكز مهم موسيقى 
سنتى استان خراســان رضوى و ايران به حساب مى آيد و 

استادان موسيقى بزرگى در اين شهر زندگى مى كنند.
ابوالفضل مكرمى فر در ديدار با گروه هنرى موسيقى سنتى از 
شهرستان خواف افزود: چيزى كه امروز نام خواف را در يادها 
زنده نگه داشــته است، صداى ساز و آواز استادان موسيقى 
مقامى اســت، استاد «عثمان محمد پرست» و مرحوم استاد 
«حسين سمندرى» ماندگارترين چهره هاى موسيقايى اين 
شهر هستند كه موســيقى محلى ايران سال هاست وامدار 

هنر آن هاست.
وى گفت: خواف مهد موســيقى ســنتى در ايران است و 
استادان بزرگ اين سرزمين به خوبى اين هنر را حفظ و به 

نسل هاى بعدى منتقل كرده اند.

سفر به ماسوله زاگرس 

  ثبت ملى چهار بناى تاريخى استان بوشهركوهرنگ نقش خاطره بر ذهن گردشگران مى زند
ايرنا: كارشــناس ثبت آثار اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان بوشهر گفت: چهار بناى تاريخى 

اين استان در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد.
ســودابه معمورى افزود: اين آثار شامل خانه فروزانى (محله 
كوتى)، عمارت نعمتى (محله بيسيم واقع در پايگاه هوايى)، 
خانه پروفســور رســتمى (محله تنگك دوم) و خانه مشهد 

رئيسعلى دلوارى (محله تنگك اول) است.
وى اضافه كرد: قدمت خانه فروزانى، عمارت نعمتى و خانه پروفسور 
رستمى مربوط به دوره قاجار و خانه مشهد رئيسعلى دلوارى نيز در 

اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوى ساخته شده است.
معمورى ادامه داد: در زمان حاضر با احتســاب اين آثار ثبت 
شــده در استان بوشــهر293 اثر تاريخى و 52 اثر فرهنگى 
معنوى ناملموس شامل مراسم و آئين ها، پخت غذا و ساخت 
اشيا و گنبد نمكى شهرستان دشتى نيز به عنوان آثار طبيعى 

به ثبت آثار ملى درآمده است.

  گردشگرى؛ اولويت اشتغال زايى در گيالن 
رشــت: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تأكيد برضرورت 
توجه به رونق كســب و كار رســته اى در اجراى طرح هاى 
اشتغال زايى، گفت: حوزه گردشگرى گيالن اولويت اين استان 

براى اشتغال زايى است.
على ربيعى در نشست مسئوالن، مردم و سرمايه گذاران بخش 
خصوصى كه در زمينه اشــتغال زايى در فرماندارى شهرستان 
لنگرود برگزارشد، اظهار كرد: گيالن با ظرفيت هاى بالقوه اى كه 
دارد، مى تواند اشتغالى مســتمر را به بار نشاند. وى با اشاره به 
پتانسيل هاى استان گيالن و تعيين حوزه گردشگرى به عنوان 

اولويت در زمينه اشتغال زايى، تصريح كرد: با توجه به ظرفيت و 
مواهب طببعى و خدادادى مستعد گردشگرى در اين استان بايد 
از اين حوزه در زمينه ايجاد اشــتغال و درآمد و رونق اقتصادى 
بهــره برد. او تأكيد كــرد: امروز به دنبال تحقق سياســت هاى 
توسعه اى و همچنين سياست هاى مداخله در بازار كار با امضاى 
1170ميليارد تومان تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه هستيم 

تا شاهد كاهش آسيب و فشار بر معيشت مردم باشيم.
وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى ادامه داد: همچنين در اين 
زمينه به ايجاد اشتغال در سطح روستاها و پرداخت تسهيالت 
اشــتغال روستايى كه از امروز پرداخت آن در سطح كشور از 

استان گيالن كليد مى خورد، هستيم.
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روستاى «سرآقا سيد» 
به صورت پلكانى 
ساخته شده است 

و معمارى منحصر 
به فرد آن توانسته 

قرن ها خانه هاى 
سنگ و گلى را بر سر 

هم نگه دارد

بــرش

نيم نــگاه

قدس آنالين-شــيما صادقى   بــا وجودى كه 
بيشتر ســوانح رانندگى كه در جاده هاى بين شهرى 
رخ مى دهنــد به داليــل خطاى انســانى همچون 
حواس پرتى، خواب آلودگى، ســبقت هاى غير مجاز 
و انحــراف به چپ و... هســتند، اما نمى توان از نقش 
تأثيرگذار فرسودگى جاده ها و نامناسب بودن مسير 

نيز چشمپوشى كرد. 
استان كردســتان يكى از استان هاى 
تفريحى با گردشــگرى باال اســت، 
بخصوص فصل تابســتان، فصل آغاز 
مســافرت به شــهرهاى اين استان 
اســت، اما وجود جاده هاى نامناسب 
خانواده هاى بســيارى را داغدار كرده 
اســت. راه هاى ارتباطــى و جاده اى 
در هــر اســتانى يكــى از مهم ترين 
بخش هاى توســعه و پيشرفت در آن 
استان است كه متأسفانه اين مسئله 
در اســتان كردســتان به مسئله اى 
مهم براى مردم و دغدغه اصلى براى 

مسئوالن تبديل شده است. 

 وضعيت نامناسب جاده هاى كردستان
يكى از شــهروندان كردســتانى پيرامون مشكالت 
جاده هاى اســتان، اظهار مى كند: وضعيت جاده هاى 
استان بسيار نامناسب است و با وجود دست اندازهاى 
بى موردى كه در جاده ها نصب شده است، اين معضل 
دو چندان شــده اســت و امروزه بــا ترافيك و تردد 
ماشين هاى سنگين بر مشكالت آن افزوده شده است.
«زانا كريمى» ادامه مى دهد: جاده هاى استان كردستان 
با توجه به كوهستانى بودن و پيچ هاى خطرناكى كه 
دارد، به صورت كارشناســى و تخصصى كار نشــده 
است؛ زيرا عرض جاده ها بسيار كم است و براى افراد 

ناشناس به جاده مشكالت و تصادفات را به همراه دارد 
و نمى توان با خيال راحت در اين مسيرها تردد كرد.

  كاهش رونق گردشگرى در استان
يكى از رانندگان درون جاده اى اســتان مى گويد: اكثر 
خودروهاى استان كردســتان به دليل نامناسب بودن 
جاده هاى درون شهرى و برون شهرى 
با مشكالت فنى مواجه است و در اكثر 

مواقع نياز به تعميرات اساسى دارد.
ادامــه مى دهد:  «عدنان محمــدى» 
مردم اســتان كردستان به وضعيت و 
توپوگرافى جاده هاى اســتان آشنايى 
دارند، اما براى مسافران و گردشگرانى 
كه به اين مناطق سفر مى كنند بسيار 
ناخوشــايند اســت و اين مى تواند به 
بخش گردشــگرى استان لطمه هاى 

جبران ناپذيرى را بزند.
وى مى افزايد: با وجود مسيرهاى جاده اى 
استان با عرض كم و پيچ هاى خطرناك 
در صورت ســبقت خودروى مقابل راه 

فرارى براى رانندگان وجود ندارد.

  تغييرات محور هاى استان
معاون عمرانى اســتاندار استان كردستان با اشاره به 
چالش مهم جاده هاى اســتان كردستان، مى افزايد: 
بستر حمل و نقل استان حمل و نقل جاده اى است؛ 
بنابراين بايد اين موضوع بيشتر مورد توجه مسئوالن 
استانى قرار گيرد، اما هزينه اجرا در استان كردستان 
با توجه به شــرايط جغرافياى آن، چند برابر ســاير 

استان هاى كشور است.
قادرى ادامه مى دهد: با وجود اقدام هاى بسيار خوبى 
كه در جاده هاى استان كردستان اتفاق افتاده است، اما 

همچنان در زمينه حمل و نقل مشكالتى وجود دارد 
كه متأســفانه در سال 1395 حدود 314 نفر در اين 
جاده ها جان خود را از دست داده اند؛ بنابراين به دليل 
اهميت اين موضوع در سال 95 كليه محورهاى استان 
كردستان به همت مسئوالن متولى تغييراتى اساسى 

خوبى داشت.
وى با اشــاره به جاده سنندج- همدان اظهار مى كند: 
گردنه صلوات آباد ســنندج از اسفند ماه سال گذشته 
به صورت جدى كار تعريــض و ارتقاى آن كه يكى از 
آرزوهاى ديرينه مردم استان است، با جديت تمام توسط 
ســه پيمانكار در حال فعاليت و در دست اقدام است و 
در آينده اى نزديك به پايان خواهد رسيد و عالوه بر آن 

پروژه جاده مريوان هم با جديت فعال مى باشد.

  تحول در حوزه حمل و نقل
مديركل اداره راه و شهرسازى استان كردستان با اشاره 
به آمارهاى ناخوشــايند محورهاى مواصالتى استان، 
اظهار مى كند: طبق برنامه ســال گذشته تا به امروز 
با دستور استاندار استان كردستان، مبنى بر همكارى 
كل مســئوالن متولى در ارتباط با اين مهم، وضعيت 
شاخص هاى حوزه راه هاى استان، ارتقا و توسعه داده 

خواهد شد.
ملكــى مى گويد: تحول در حوزه حمل و نقل صرفاً با 
ورود سازمان راه و شهرسازى استان به نتيجه نخواهد 
رســيد و بايد با سياست گذارى و راهبردهاى خاصى 
در حوزه راه و شهرسازى، برنامه دقيقى تنظيم شود؛ 
بنابراين بــراى اجراى اين برنامه ها بايد از همه منابع 

استانى و ظرفيت هاى ملى در استان استفاده كرد.
مديركل اداره راه و شــهر ســازى اســتان مى گويد: 
تصادفات يك بحث جهانى است و فقط مختص استان 
كردســتان نيست، اما با اين وضعيت بايد تالش شود 

جاده هاى استان را توسعه دهيم.
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  وجود 320 هزار بيكار 

در خراسان رضوى

ايرنا: مدير اشــتغال و كارآفرينى اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى خراسان رضوى گفت: براساس آمار 9 ماهه امسال 
15 هزار و 949 نفر در استان مشمول بيمه بيكارى شده و از 

مزاياى آن استفاده مى كنند. 
اســداهللا جيوان افزود: تمامى مشــموالن قانون كار و تأمين 
اجتماعى كــه بدون ميــل و اراده خود بيكار شــده اند، در 
چارچوب قانون و تفاهمنامه مشترك مى توانند از مزاياى بيمه 

بيكارى بهره ببرند.
وى اضافه كرد: بر اين اســاس اگر واحدى توليدى تعطيل و 
كارگران آن بيكار شــوند، در صورتى كه مشمول قانون كار و 
برخوردار از دفترچه بيمه تأمين اجتماعى باشند، مى توانند زير 

پوشش بيمه بيكارى قرار گيرند.
وى يكــى از راهكارهاى الزم براى رفع بيكارى را كارآفرينى 
دانست و گفت: براســاس آمار اعالم شده توسط استاندارى، 
320 هزار بيكار در خراسان رضوى وجود دارند كه كارآفرينى 

مى تواند به اشتغال اين بيكاران كمك كند.

   روستاى «درح» شهر شد
بيرجند: وزير كشور در ابالغيه اى به استاندار خراسان جنوبى، 
با تبديل روستاى «درح»، مركز بخش درح، به شهر موافقت 

كرد.
در ابالغيه دكتر رحمانى فضلى به مروج الشــريعه، آمده 
اســت؛ در اجراى ماده يك قانون اصالح موادى از قانون 
تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورى و با توجه به مطالعات 
كارشناســى، با پيشنهاد آن اســتاندارى مبنى بر تبديل 
روستاى درح، مركز بخش درح شهرستان سربيشه به شهر 

موافقت مى شود.

  هدر رفت 35 درصدى آب 
در بخش روستايى خراسان جنوبى

مهر: مديرعامل آبفار خراسان جنوبى گفت: هدر رفت آب در 
شبكه روستايى اين استان 35 درصد است. 

مهدى صفوى نژاد با اشاره به خشكسالى هاى چندين ساله در 
خراسان جنوبى گفت: اين خشكسالى ها بسيارى از روستاها را 

تخليه كرده است.
وى با بيان اينكه خشكســالى ها 195 روستا را با تنش 
آبى مواجه كرده است، گفت: همچنين 195 روستا بدون 
شبكه آبرســانى بوده و 460 روستا نيز با تانكر آبرسانى 

مى شوند.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى با 
اشــاره به ديگر پيامدهاى خشكسالى در استان تصريح كرد: 

اين پديده كيفيت منابع آب بيشتر قنوات را تهديد مى كند.
بــه گفته وى، در حال حاضر 4000 شــبكه انتقال و 3700 
شبكه توزيع در سطح استان موجود بوده كه 1200 كيلومتر 
از آن فرســوده و ميزان هدر رفت آب در شبكه آب روستايى 

35 درصد است.

وزير ارتباطات خبر داد
  برخوردارى 1300 روستاى 

خراسان رضوى از خدمات تلفن همراه 
مشهد: وزير ارتباطات گفت: بيش از 1300 روستاى خراسان 
رضوى از خدمات ارتباطى تلفن همراه تا انتهاى سال بهره مند 

خواهند شد.  
محمدجواد آذرى جهرمى در ديدار با استاندار خراسان رضوى 
اظهار داشــت: اين روستاها تا قبل از اين بدون سيستم هاى 
ارتباطات تلفــن همراه بودند كه از اين تعداد 500 روســتا 
همزمــان با دهه فجر و حدود900 روســتاى ديگر تا قبل از 

نوروز به انجام و بهره بردارى مى رسد.
وزير ارتباطات با بيان اينكه طى يك ســال اخير حجم قابل 
توجهى پروژه در حوزه روســتايى انجام شده است، گفت: با 
اين اقدام 55 درصد مناطق روستايى استان به شبكه ارتباطى 
سراســرى وصل مى شوند و حداقل دو اپراتور تلفن همراه در 

1300 روستا پوشش كامل دارند.
وزير ارتباطات تأكيد كرد: اپراتورها تفاهمات خوبى با شهردارى 
مشهد و آستان قدس رضوى براى پوشش مناطق اطراف حرم 
و شلوغ داشته اند و اميدواريم تا عيد امسال كيفيت ارتباطات 
و خدمات ارتباطاتى در اين كالنشهر مذهبى متفاوت شده و 

بهبود يابد.
آذرى جهرمــى بــا تأكيد بر اينكه ارســال پيامك هاى 
تبليغاتى ممنوع است، ابراز كرد: اما راهكارهايى ديده شده 
كه اگر مشترك عالقه مند بود، طى پيشنهاد بسته هاى 
تشويقى به وى و با اجازه او نسبت به ارسال اين پيامك ها 

اقدام كنند.

نماينده ولى فقيه درخراسان شمالى:
  طرح تحول سالمت در كمك 
 به افراد سرطانى ناكارآمد است 

تســنيم: نماينده ولى فقيه درخراســان شمالى و امام 
جمعه بجنورد گفت: متأســفانه طرح تحول سالمت در 
كمك رســانى به افراد سرطانى اســتان خراسان شمالى 

ناكارآمد بوده است. 
حجت االسالم والمسلمين ابوالقاسم يعقوبى اظهار داشت: يكى 
از مشــكالت استان، افزايش تعداد بيماران سرطانى است كه 
متأســفانه اين بيمارى مهلك و پر هزينــه كمر خانواده ها را 

شكسته است.
وى افزود: مشكل اقتصادى، درد ديگر اين خانواده هاست كه 
بايد دولت از آن ها حمايت كند،  اما متأسفانه دولت آنچنان كه 

بايد و شايد از اين بيماران حمايت نمى كند.
حجت االسالم والمســلمين يعقوبى ضمن بيان وجود 
2802 پرونده بيمار ســرطانى در اســتان تصريح كرد: 
بســيارى از اين بيمارى ها قابل پيشگيرى و درمان است 
كه با همت خيران استان و مسئوالن مى شود از افزايش 

آن جلوگيرى كرد.

نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى انتقاد كرد
  همكارى برخى افراد در گمركات براى 

ورود اجناس قاچاق به كشور

فارس: نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى گفت: تمام سهم 
مردم مناطق مرزى خراســان جنوبى از صادرات كاال، دود و 
صداى ماشين هاست و چيز ديگرى نصيبشان نمى شود و بايد 

براى اشتغال اين مردم كارى شود.
حجت االسالم و المسلمين سيد عليرضا عبادى، صبح ديروز 
در ديدار با مديركل و كاركنان گمرك خراسان جنوبى، ضمن 
گراميداشــت ايام اهللا دهه فجر و روز گمرك، اظهار داشــت: 
متأسفانه براى كشورهاى غربى شغل ايجاد مى كنيم، اما براى 

جوانان كشور خود كارى انجام نمى دهيم.
وى به ورود اجناس قاچاق و همكارى برخى افراد در گمركات 
و بازارچه هاى مرزى در راستاى ورود اجناس قاچاق به كشور 
اشاره و عنوان كرد: اجناس قاچاق وارد شده به كشور چيزى 

نيست كه بار شتر شود و از پشت كوه درآيد.
وى متذكر شد: چرا اجناســى كه از راه هاى ديگر و مقامات 
رسمى وارد كشور مى شود، كنترل نمى شود يا شايد هم كنترل 

مى شود، ولى با هم مى سازند.
نماينده ولى فقيه در خراســان جنوبى ورود اجناس قاچاق را 
مانند ورود غذا و هواى مســموم به بدن انسان تشبيه كرد و 
يادآور شــد: به همان ميزانى كه ورود غذا و هواى مســموم، 
انســان را مريض مى كند و بايد هزينه هاى زيادى بابت اين 
امر پرداخت، واردات در فضاى مجازى، گمرك و بازارچه هاى 

مرزى نيز چنين نتيجه اى را به دنبال دارد.
عبادى با بيــان اينكه بيكارى جوانان، دلســردى بازاريان و 
سوءاســتفاده حداكثرى بيگانگان، از نتايج واردات به كشور 
اســت، اظهار داشت: زمانى كه جامعه به مريضى دچار شود، 
به سود هيچ كس، حتى كسانى كه پول هاى زيادى به جيب 

مى زنند، نيست.

   رشد 46 درصدى صادرات لبنيات 
از خراسان رضوى 

تسنيم: ناظر گمركات خراسان رضوى گفت: ميزان صادرات 
لبنيات از خراسان رضوى در 10 ماهه امسال نسبت به مدت 
زمان مشــابه در سال گذشته از نظر وزنى 46 درصد و از نظر 

ارزشى 65 درصد رشد داشته است. 
اميد جهانخواه اظهار داشت: تا پايان دى امسال ميزان صادرات 
24 هزار تن از نظر وزنى بوده كه ارزش اين ميزان بيش از 59 

ميليون دالر است.
وى ادامه داد: اين ميزان نسبت به مدت زمان مشابه در سال 
گذشــته از نظر وزنى 46 درصد و از نظر ارزشــى 65 درصد 

رشد داشته است.
جهانخواه خاطرنشــان كرد: هم اكنــون در حدود 40 قلم از 
كاالهاى مختلف در حوزه دام و طيور، از خراســان رضوى به 

كشورهاى مختلف صادر مى شود.
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آيت اهللا علم الهدى در جلسه شوراى فرهنگ عمومى:

مسائل فرهنگى با اجبار در جامعه جارى نمى شود
خديجه زمانيان   نماينــده ولى فقيه در 
خراسان رضوى گفت: مهم ترين اصل پذيرفته 
شده در شوراى فرهنگ عمومى، پذيرفتن وفاق 
نظر نداشتن ما در بينش هاى سياسى و فرهنگى 

است. 
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى صبح روز گذشته 
در يكصد و هفدهمين جلسه شوراى فرهنگ 
عمومى افزود: الزم نيســت مــا در بينش هاى 
سياســى و فرهنگى اتفاق نظر داشــته باشيم 
و بگوييم بينش هاى اعضاى شــوراها بايد با ما 
هماهنگ شــوند. همه افراد حاضر در جلسه با 
هر بينش، كارگزاران اين نظام هستند و نظام، 
مولود يك انقالب اســت، انقالب برخاســته از 
دين و تكليف شــرعى مردم و دفاع از اصول و 
ارزش هــاى دين صورت گرفتــه و ارزش هاى 

انقالبى و اسالمى بايد احيا شود. 
رئيس شوراى فرهنگ عمومى خراسان رضوى 
با اشاره به اينكه تصميم گيرى هاى فرهنگى در 
كشور بايد در دو مسير گفتمان سازى فرهنگى 
و پدافنــد فرهنگى حركت كنــد، توضيح داد: 
در صورت گفتمان ســازى فرهنگى مى توانيم 
فرهنــگ خودمــان را تثبيت كنيم. مســائل 
فرهنگى با زور و اجبار در جامعه جارى و نهادينه 
نمى شود. مگر رضاشاه توانست با استفاده از زور، 
چادر را از سر زنان بردارد كه ما با اجبار بتوانيم 

چادر را بر سر زنان كنيم. 
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با بيان 
اينكه نسل چهارم انقالب متولد شده است و ما 
فقط از طريق گفتمان سازى فرهنگى مى توانيم 
فرهنگ انقالب اسالمى را به اين نسل منتقل 
كنيــم، تصريح كرد: در كنار گفتمان ســازى 
فرهنگى بايد به پدافند فرهنگى هم توجه داشته 

باشيم. 
او تأكيد كرد: شــوراى فرهنــگ عمومى بايد 
گفتمان سازى فرهنگى منطبق با فرهنگ بومى 
هر منطقه اى تنظيم كند و سپس دستگاه هاى 
اجرايــى اين مصوبات را با اســتفاده از پدافند 
فرهنگى اجرا كند. براى رســيدن به اين مهم 
همه افــراد در هر جايگاهى كه هســتند بايد 

وظايفشان را به بهترين صورت انجام دهند. 
رئيس شوراى فرهنگ عمومى خراسان رضوى 
با بيان اينكه برخالف قرون گذشــته قرن 21 
قرن فرهنگ و ايدئولوژى است، خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر قوى ترين فرهنگ مسلط بر دنيا 
فرهنگ اسالم اســت و اگر غرب مى خواهد بر 
دنيا مسلط شود، بايد اين فرهنگ را از بين ببرد. 
براى غنى شدن فرهنگ اسالم بايد دو مبحث 
گفتمان سازى فرهنگى و پدافند فرهنگى جدى 

گرفته شود. 
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى 
اجرايى  به مسئوالن  خطاب 
خراســان رضــوى كــه در 
بدنه  جوانگرايــى  خصوص 
فرهنگــى كشــور صحبت 
كردند، گفت: اگر در شوراى 
فرهنــگ عمومــى جــوان 
نيست، تقصير شماست، بايد 
مديركل و مسئوالن نهادهاى 
فرهنگــى را از ميان جوانان 

انتخاب كنيد. 
نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضــوى خاطرنشــان كرد: 

حضور جوانان فرهنگى و انقالبى در پست هاى 
مديريتى و حمايت از آن ها باعث اصالح نســل 
جوان مى شــود. بنابراين بايد در محيط هايى 
كه نسل جوان رشــد مى كند، گفتمان سازى 
فرهنگى را ايجاد كنيم و در كنار آن بايد پدافند 
فرهنگى را در مقابل شبيخون و ناتوى فرهنگى 

پيش ببريم.
وى خاطرنشــان كرد: در ساختار نظام مشكل 
نداريــم و ســاختار كاملى داريــم، پس نبايد 

كم كارى خود را به گردن نظام بيندازيم. 

 رفع روحيه يأس و نااميدى 
در ادامه اين نشست دستيار ارشد وزير فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى با بيان اينكه شوراى فرهنگ 
عمومى مهم ترين شوراى شبكه اى كشور است، 
بر جايگاه ممتاز شوراى فرهنگ عمومى تأكيد 
كرد. حســين انتظامى گفت: وزارت ارشاد در 
چند ماه گذشته، پيگير ى هاى خاصى مربوط به 
شوراى فرهنگ عمومى داشته است و اين نشان 

از توجــه به نقش هم افزايى و 
افزايش كارآمدى اين شــورا 
دارد. وى توجــه به توســعه 
گفتمان دين باورى، گفتمان 
اميد و تقويت گفتمان سرمايه 
اجتماعى را محورهايى عنوان 
كرد كه در شــوراى فرهنگ 
عمومى بايد به آن توجه شود. 
گفتمان  توســعه  انتظامــى 
دين باورى را مبتنى بر عزت 
اســالمى عنوان كرد و ضمن 
تأكيد بر گفتمان اميد گفت: 
ايجاد گفتمان اميد از وظايف 
ماست، در صورت ايجاد نشاط 
و اميد در جامعه و برطرف كردن روحيه يأس و 
نااميدى است كه مى توانيم به وحدت دست پيدا 

كنيم و انسجام خود را حفظ كنيم. 
او در توضيح عبارت «گفتمان سرمايه اجتماعى» 
گفت: ســرمايه اجتماعى سه پايه دارد؛ اعتماد 
حاكميت به مردم، اعتماد مردم به حاكميت و 
اعتماد مردم به همديگر. در صورت تقويت اين 
سه ركن به سرمايه هاى اجتماعى تمام نشدنى 

دست پيدا مى كنيم. 
دستيار ارشد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ادامه 
داد: اگر ســرمايه اجتماعى افزايش پيدا كند، 
آســيب هاى اجتماعى كاهش پيدا مى كند و از 
اين جهت شوراى فرهنگ عمومى نقشى ممتاز 
دارد. ما بايد كنار هــم قرار بگيريم و به دنبال 

ايجاد هم افزايى باشيم. 

 خراسان رضوى،رسالتى فراتر از 
شاخصه هاى يك استان

در ادامه اين نشست، استاندار خراسان رضوى 

ضمن اشــاره به بارگاه ملكوتى امــام رضا(ع) 
در خراســان، جايگاه اين اســتان را در كشور، 
منطقه و جهان اســالم جايگاهى خاص عنوان 
كرد و گفت: سفر 30 ميليونى زائران به مشهد 
ظرفيتــى ايجاد مى كند كه بايد از اين ظرفيت 
براى بازتوليد و توسعه فرهنگى استفاده كنيم 
و از اين جهت اســتان خراسان رسالتى فراتر از 

شاخصه هاى يك استان دارد. 
عليرضا رشيديان با بيان اينكه شوراى فرهنگ 
عمومى محلى اســت كه در آن بايد شــرايط 
فرهنگى استان ارزيابى شود تا ضمن شناسايى 
نقاط قــوت، ضعف ها و آســيب ها بتوان براى 
هــر يك از آن ها چاره انديشــى كــرد، افزود: 
اعتراض هاى اخير ما را متوجه جوانان و مطالبات 
آن ها كرد. اين ضرورت را رهبر معظم انقالب در 
دهه 70 و در يكى از ســخنرانى ها يادآور شده 
بودند كه مسئوالن نهادهاى فرهنگى به دنبال 
ســواالت ذهنى جوانان و ارائه پاسخ ها با زبان 

خودشان باشند. 
وى ادامه داد: نســل جديد انقالب نه انقالب را 
ديده و نه جنگ را درك كرده اســت. از طرفى 
هجمه هاى دشمن بر ضد انقالب چنان بوده كه 
اين نسل را تحت تأثير خودش قرار داده است. 

رشــيديان با بيان اينكه ناديده گرفتن نســل 
جوان و مطالبات آن ها مى تواند، آغازگر آسيب 
اجتماعى باشــد، توجه ويژه به اين نســل را از 
ضرورت هاى شوراهاى فرهنگى و دستگاه هاى 

اجرايى دانست. 

  اتاق فرمان فرهنگى 
در ادامه يكصد و هفدهمين جلســه شــوراى 
فرهنگ عمومى استان نصراهللا پژمانفر نمايندهٴ 
مجلس شوراى اســالمى و رئيس كميسيون 
فرهنگى مجلس شوراى اسالمى ضمن انتقاد از 
عملكرد شوراها از اعضا خواست از ظرفيت هاى 
شوراى فرهنگى عمومى استفاده هاى بيشترى 
كنند. وى گفت: مقام معظم رهبرى بر تشكيل 
شوراها و اجرايى شــدن مصوبات اين شوراها 
تأكيد ويژه اى دارند و ايشــان از اين شوراها با 
تعابيرى مثل ستاد عالى فرهنگى و اتاق فرمان 

فرهنگى ياد مى كنند. 
وى افــزود: دليل اينكه اين جلســات به طور 
مســتمر و مرتب برگزار نمى شود، چيست؟ آيا 
شهر و استان ما مطالبه خاص فرهنگى ندارد كه 
براى رفع آن ضرورت تشكيل جلسه نمى بيند؟

رئيس كميســيون فرهنگى مجلس شــوراى 
اســالمى در انتها بر اجرايى شدن مصوبات اين 

شورا تأكيد كرد. 

 مديرعامل شركت آب و فاضالب با اشاره به بحران كم آبى در 9 شهر خراسان رضوى:

حفر چاه جديد چاره ساز نيست، فرهنگ مصرف بايد اصالح شود

گزارش

 فاطمه معتمدى  مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان 
رضوى با اشاره به شرايط بحرانى دشت هاى آبى استان، اظهار 
داشت: خشكسالى هاى 18 ساله اخير اين وضعيت و شرايط 

را حاد تر كرده است.
حســين اســماعيليان در جمع خبرنگاران بــا بيان اينكه 
ساالنه به طور متوسط 30 شهر در استان در تنش آبى قرار 
دارد،افزود:در سال جارى 30 شهر استان با كسرى آب حدود 
800 ليتــر بر ثانيه مواجه بود كــه البته اقداماتى براى گذر 
از اين شــرايط از جمله حفر و جابــه جايى و تجهيز و برق 
رســانى 54 حلقه چاه و اجراى 70 كيلومتر خطوط انتقال 

آب انجام شد.

 همراهى تأثير گذار مردم 
وى اضافــه كرد: مردم نيز با كنتــرل و عدم افزايش مصرف 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته،با شركت براى گذر از 
اين شرايط بحرانى در تابستان همراهى داشتند و اين مسئله 

سبب شد جيره بندى و يا قطع آب اعمال نشود.
وى با بيان اينكه البته اين شرايط بسيار ناپايدار است،تصريح 
كرد:همچنــان نگرانى جدى براى بحث تأمين آب شــرب 
استان در تابستان سال 97 وجود دارد بخصوص اينكه شرايط 
خشكسالى در سال جارى كم سابقه و نگران كننده تر است.

وى خاطر نشان كرد: البته برنامه ريزى الزم از مهر ماه امسال 
براى بحث تأمين آب شــرب استان در تابستان سال 97 از 
جمله بهره بردارى از 34 حلقه چاه، ســاخت 116 كيلومتر 
خطوط انتقال آب و ساخت 17 هزار و 500 مترمكعب مخزن 

ذخيره آب انجام شده است.

 چالش تخصيص اعتبار
وى مهم ترين مشــكل در بحث اجرايى شدن اين برنامه ها 
را كســرى اعتبار با توجه به وضعيت نامناســب تخصيص 
اعتبارات دانســت و گفت: اميد است با كمك وزارت نيرو و 
كمك مسئوالن استانى اعتبار مورد نياز اين پروژه ها به موقع 

تأمين و تخصيص يابد.
وى در بخش ديگر با اشاره به وضعيت بحرانى سفره هاى آب 
زيرزمينى استان و تأثير خشكسالى هاى 18 ساله يادآورشد: 
طى اين 10 ســال اســتان 4548 ليتر بر ثانيه آب از دست 
داده است و اين نشــان دهنده شدت اثر خشكسالى و افت 
سفره هاى زيرزمينى آب شرب است و وضعيت نگران كننده 

را نشان مى دهد.

 تنش آبى در 30 شهر
مدير عامل شــركت آب و فاضالب خراســان رضوى ادامه 
داد:حســب مطالعات انجام شــده در افق 1400، 54 شهر 
استان در شرايط تنش آبى قرار خواهند داشت در حالى كه 

اين آمار هم اكنون 30 شهر است.
وى يكى ديگر از چالش هاى اســتان را بحث تغيير كيفيت 
آب،ســفره هاى زيرزمينى دانســت و گفت:عالوه بر مشكل 

كميت، خراسان رضوى با مشكل كيفيت آب هم مواجه است 
و طى 12 سال گذشته برخى از پارامترهاى شيميايى آب به 

بيش از دو برابر افزايش يافته است.
وى اضافه كرد:هر چند آبى كه هم اكنون در اســتان تأمين 
مى شود از شرايط استاندارد به لحاظ كيفيت برخوردار است 
با اين حال جاى نگرانى وجود دارد كه در آينده نزديك برخى 
پارامترهاى كيفى آب به سقف استانداردها برسد و استان در 
بعد كيفيت تأمين آب شرب شهروندان با مشكل مواجه شود.

اســماعيليان خاطر نشان كرد:ســرانه مصرف آب در استان 
نسبت به ميانگين كشــور كه عدد 150 ليتر بر ثانيه است 

بسيار كمترو به طور متوسط 120 ليتر بر ثانيه است.
وى ادامه داد:گرچه ســرانه مصرف در استان از متوسط نرخ 
كشورى كمتر است، اما يك نكته هشدار دهنده وجود دارد 
و آن اينكه بحران آب در خراسان رضوى در مقايسه با كشور 
جدى تر اســت و از حيث حجم كســرى ساالنه مخازن آب 
زيرزمينى اســتان در جايگاه و رتبه اول كشــور قرار دارد؛ 
بنابراين ســرانه مصرف 120 ليتر در اســتان متناســب با 
وضعيت بحرانى خراسان رضوى نيست و بايد به كف تعيين 
شده براى سرانه كه 70 ليتر در شبانه روز است، نزديك شد.

مدير عامل شــركت آب و فاضالب خراسان رضوى با تأكيد 
بر اينكه براى گذر از شرايط بحرانى، استان با مشكل مواجه 
است،اذعان داشت: بايد توجه داشت كه حفر چاه هاى جديد 
مشكلى از تأمين آب شــرب شهرهاى استان حل نمى كند 
چرا كه بر روى چاه هاى ديگر تأثير خواهد گذاشــت و سبب 
كاهش هر چه بيشتر ميزان آب دهى مى شود و از سوى ديگر 
اينكه در بسيارى از شهرهاى استان ديگر امكان ايجاد و حفر 

چاه جديد فراهم نيست.
اســماعيليان ادامه داد:بايد توجه داشــت كــه ديگرراهكار 
توســعه اى اجراى پروژه هاى آبرسانى در مديريت بحران آب 
شرب شهرهاى خراسان رضوى راهگشا نيست و تنها راهكار 
مفيد و مؤثر فرهنگ درست مصرف كردن آب، بحث تفكيك 
آب شرب از آب فضاى ســبز و نيز بازچرخانى آب در قالب 
اجــراى پروژه هاى فاضالب شــهرى و كاهش هدر رفت در 

شبكه هاى انتقال و توزيع است.
وى خاطر نشــان كرد:البته در افــق بلند مدت انتقال آب از 

خارج از حوزه براى تامين آب شرب الزم است.

 پروژه هاى نيمه تمام با قدمت 30 ساله
وى از كمبود اعتبارات به عنــوان يكى از چالش ها ياد كرد 
و گفت:اين موضوع ســبب شده است اســتان با پروژه هاى 
نيمه تمام زيادى در بخش آب و نيز فاضالب مواجه باشــد 
بــه طورى كه هم اكنون قدمت برخى از پروژه هاى فاضالب 
استان به حدود 30 سال قبل بر مى گردد و متوسط پيشرفت 
فيزيكى آن در حد 60 درصد اســت و اگر همين روال ادامه 
يابد 30 ســال ديگر زمان مى برد تا اين پروژه ها تكميل و به 

بهره بردارى برسد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه همزمان با دهه فجر امسال 52 
پروژه با اعتبار بيش از 500 ميليارد ريال افتتاح و يا كلنگزنى 

مى شود.
وى تأكيد كرد: خراســان رضوى در سال آبى جارى جزو 5 
يا 6 استان اول كشور در بحث خشكسالى است و با كاهش 
حدود 80 درصدى بارندگى نسبت به دوره بلندمدت مواجه 
اســت. بايد توجه داشــت حتى اگر در باقيمانده سال آبى 
جــارى، بارندگى با فرض نرمال رخ دهد اين موضوع چندان 
كمكى به سفره هاى آبى زيرزمين نخواهد كرد و اثرش كوتاه 
مدت خواهد بود چرا كه آنچه اثرگذار اســت باران و برف در 

فصل پاييز و زمستان است.
وى در ادامــه درباره ميزان پرت و هدر رفت آب در اســتان 
گفت: ميزان هدر رفت آب در استان به طور متوسط حدود 
30 درصد است كه بخشــى از آن(15درصد) مربوط به آب 
به حســاب نيامده و محاسبه نشده مانند انشعابات غيرمجاز 
و خرابى كنتور اســت كه براى كاهش و كنترل اين قضيه از 
ابتداى سال جارى 13 هزار فقره تعويض كنتور مشتركين و 
بازسازى 7000 انشعاب فرسوده مشتركين، انجام شده است.

 شهرهاى بحرانى استان در بحث آب
وى در پاســخ به خبرنگار ما درباره شهرهاى بحرانى استان 
در موضوع آب خاطر نشــان كرد:شهرهايى كه شركت براى 
تأمين آب شــرب مورد نياز آنان در ســال 97 نگرانى دارد 
شهرهايى مانند گلبهار، نيشابور، رضويه، قوچان، بردسكن، 

خواف، سبزوار، طرقبه و خليل آباد است.
وى در پاســخ به پرسش ديگر خبرنگار ما مبنى بر اينكه در 
صورت احتمال سهميه بندى آب در تابستان سال آينده، اين 
مســئله كدام شهرهاى استان را مشمول خواهد شد، گفت: 
شــهرهايى كه نگرانى تأمين آب در تابستان سال 97 براى 

آنان وجود دارد، مشمول سهميه بندى مى شوند.

 شناسايى 3000 انشعاب غير مجاز
مدير عامل شــركت آب و فاضالب خراســان رضوى درباره 
برآورد آمارى انشــعابات آب شــرب غير مجاز در استان به 
خبرنگار ما گفت: آنچه تاكنون شناســايى شده است 3000 
انشــعاب غير مجاز در استان اســت كه تعيين تكليف اين 
انشــعابات در دستور كار است و بخشى از آن نيز انجام شده 

است.

در حال حاضر 
قوى ترين فرهنگ 

مسلط بر دنيا فرهنگ 
اسالم است و اگر غرب 

مى خواهد بر دنيا مسلط 
شود، بايد اين فرهنگ 

را از بين ببرد

بــرش
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