
بهمن 57 در اروميه چه گذشت؟ فضاى مجازى كارآمد يا ناكارآمد؟
روز شمار حوادث انقالب  پيشتازى تخلفات اقتصادى مجازى در اصفهان

اروميه- در جريان انقالب اســالمى يكى 
از مكان هايى كه هم بــراى مردم و رهبران 
مبارزه و هم براى رژيم پهلوى حائز اهميت 
بود، مســاجد بود. مساجد كه از صدر اسالم 
پايگاهى براى تجمع مردم شناخته شده بود، 
در دوران انقالب اسالمى نيز نقش آن بيش 

از پيش احساس مى شد...

اصفهان: حدود سه دهه است فضاى مجازى 
وارد كشــور شده و مردم استفاده هاى خوبى 
از آن در عرصه هــاى علمى كرده اند، اما اين 
پديده هم مانند ســاير پديده هاى وارداتى با 
خود آســيب هايى در عرصه هاى فرهنگى و 
اجتماعى به همراه داشته است. فرهنگ يك 
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خوزستانى ها منتظر 
تابستان داغ و خشك باشند 

هواشناســى  مديركل  اهواز- خبرنگار قدس: 
خوزســتان گفت: بــه طور ميانگيــن حدود 62 
درصد كاهش باران داشــته ايم و با اين وضعيت، 

وجود خشكسالى آشكار است. 
همه مى دانيــم هواى گرم در زمســتان عالمت 
خوبى نيســت؛ حــس نكردن بوى بــاران اتفاق 
ناخوشايندى اســت كه نتيجه پاسخ طبيعت به 
نوع شــكل و رفتار ماست، خشكســالى همواره 
آفت هاى جبــران ناپذيــرى دارد و در كنار آن 
ضررهــاى اقتصادى كه يك كشــور را از پاى در 

مى آورد.
مدير كل هواشناسى خوزستان در اين باره گفت: 
حــدود 62 درصد به طور ميانگين در بلند مدت 
كاهــش بــاران داشــته ايم. پيش بينى ها در 70 
درصد موارد صحيح اســت و 30 درصد احتمال 
خطا دارد، ولى در همين مقدار وجود خشكسالى 

كامًال آشكار است.
كوروش بهادرى در پاســخ به پرسشى مبنى بر 
اينكه ميزان افزايش دماى امســال چقدر است، 
عنــوان كرد: ميانگين افزايش دما امســال 1/2 
است و اين نشان مى دهد عالوه بر كمبود بارش، 
افزايش دمــا هم مى تواند موجب خشكســالى 
باشــد، زيرا ميزان تبخيــر را افزايش مى دهد و 

رطوبت خاك را نيز مى گيرد.
او با بيان اينكه خشكسالى ها به علت نبود بارش 
بيشتر شده اســت، اظهار كرد: گرد و غبارى كه 
مى بينيد و داد همه اهالى را درآورده است نيز بر 
اثر همين خشكسالى هاســت، اين روزها سرعت 
باد هم حدود 50 كيلومتر اســت، اما بارش هاى 
پراكنده در دزفول و شوش مانع از برخاستن گرد 

و غبار شده است.
بهادرى با اشــاره به اينكه طى چند سال گذشته 
بشــدت كمبود بــاران داشــته ايم، ادامــه داد: 
باران هاى امســال نيز مناسب نبوده است و گرما 

نيز معموالً از خرداد و تير شروع مى شود.
او بــا بيــان اينكه بارش هاى بلند مدت امســال 
از نيمه دوم بهمن ماه شــروع مى شــود، گفت: 
در بهمــن بارش هــاى نرمال يا در حــد نرمالى 
خواهيم داشــت، در فروردين ماه نيز بارش ها در 
حد نرمال اســت، اما تمام اين ها مؤيد اين نيست 
كه بارندگى ها مشــكالت بى آبى اســتان را حل 

مى كند.

رقابت 500 آدم برفى در كرج 

كرج- خبرنگار قدس: برگزارى جشنواره يك روز 
شاد زمســتانى در كرج و فرديس و استقبال پررنگ 
مردم از آن بار ديگر نشــاط و شادابى را در روزهاى 

سرد و برفى به البرزى ها هديه داد. 
بارش ســنگين برف در اســتان البرز هــر چند در 
روزهاى اخير مشــكالتى را براى شــهروندان ايجاد 
كرد، اما در سوى مقابل جاذبه هايى را هم به همراه 

داشت. 
در روزهاى پس از بارش برف، بسيارى از خردساالن 
و كودكان بــه لطف تعطيلى مــدارس با حضور در 
محيط هاى باز و بوستان هاى شهر مشغول برف بازى 
و ساخت آدم برفى شدند و لحظاتى شاد را براى خود 

و خانواده هايشان رقم زدند. 
اوج اين شــادابى با برگزارى جشنواره «يك روز شاد 
زمستانى» در شــهرهاى كرج و فرديس رقم خورد 
كــه حدود 3000 نفر از شــهروندان را گردهم آورد 
و در قالــب يك رقابت مفرح اقدام به ســاخت آدم 

برفى كردند. 
در اين دو جشنواره كه به ميزبانى دو بوستان خانواده 
كرج و تندرســتى فرديس به انجام رسيد، در نهايت 
پس از يك رقابت شيرين، آدم برفى هاى برتر از سوى 

كميته داورى انتخاب و جوايزى به آن ها اهدا شد. 
رئيس هيئت ورزش هاى همگانى استان البرز در اين 
ارتباط گفت: حضور چشمگير حدود 2000 شهروند 
كرجى و ســاخت بيــش از 500 آدم برفى در پارك 
خانواده ركوردى جديد در ساخت آدم برفى در سطح 

كشور براى كرج رقم زد. 
مهدى محبى تصريح كرد: ما با هدف همگانى كردن 
ورزش از فرصت هاى فصلى استفاده خواهيم كرد تا 
بتوانيم روحيه نشــاط و شادى همراه با ورزش را در 

جمع گرم خانواده هاى عزيز ايجاد كنيم. 
وى به برگزارى چنين جشنواره اى در شهر فرديس 
اشــاره كرد و گفــت: به همت هيئــت ورزش هاى 
همگانــى اين شــهر و اعضاى پرتــالش آن، برنامه 
مشابهى در فرديس برگزار شــد و با استقبال بيش 
از 600 نفر روبه رو شــد، ضمــن آنكه همايش هايى 
مشابه در ديگر شهرهاى اســتان از جمله طالقان و 

اشتهارد نيز برگزار شد. 
رئيس هيئت ورزش هاى همگانى استان البرز گفت: 
اســتقبال غيرمنتظره مردم از جشــنواره «يك روز 
شاد زمســتانى» اين پيام را دارد كه مردم حامى و 
عالقه منــد به اجراى چنين برنامه هايى هســتند و 
مســئوالن وظيفه دارند ظرفيت هاى موجود را براى 

برگزارى آن ايجاد كنند.

اروميه- در جريــان انقالب اســالمى يكى از 
مكان هايى كه هم براى مــردم و رهبران مبارزه 
و هم براى رژيم پهلوى حائز اهميت بود، مساجد 

بود. 
مساجد كه از صدر اســالم پايگاهى براى تجمع 
مردم شناخته شده بود، در دوران انقالب اسالمى 
نيز نقش آن بيش از پيش احســاس مى شد. بر 
همين اســاس، رژيم پهلوى نيــز تحركات اين 
پايگاه ها بخصوص مســاجد اعظم در استان ها را 
زير نظر داشــته و در بعضى مــوارد نيز با حمله 
به آن ها، قصد براندازى اين پايگاه هاى مردمى را 

داشت.
حمله به مســجد گوهرشــاد، آتش زدن مسجد 
جامع كرمــان و حمله تانك هاى رژيم پهلوى به 
مســجد اعظم اروميه تنها بخشى از حمالت اين 
رژيم بــراى مقابله با جريان مردمى در سراســر 

كشور بود. 
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صبح دومين روز بهمن ماه 1357 مسجد اعظم 
اروميه كه پايگاه انقالبيون اين شهر بود ناگهان از 
سوى عوامل رژيم پهلوى مورد حمله قرار گرفت. 
روزنامــه اطالعات اين واقعــه را اين گونه روايت 
كرد: «صبح روز دوم بهمن يك تانك مســلح به 
مسلسل چرخان، وارد خيابان پهلوى رضائيه شد. 
سپس عده اى از مأموران درحالى كه مسلح بودند، 
به خيابان ريختند و شــروع به تيراندازى كردند. 
همچنين تانكى وارد چهارراه عســكرآبادى اين 
شهر شد و جمعيتى را كه در جلوى مسجد اعظم 

اجتماع كرده بودند به گلوله بست.»
دركتاب «انقالب اســالمى در اروميه» كه توسط 
مركز اسناد انقالب اســالمى منتشر شده درباره 
حمله عمال رژيم پهلوى به مسجد اعظم اروميه 
آمده است: در روز دو بهمن نظاميان رژيم پهلوى 
به همراه گروهى از اوباش اجيرشده، به تظاهرات 
در خيابان هــا پرداختنــد و خود را به مســجد 
اعظم اروميه رســاندند. آن ها درحالى كه تصاوير 
آيات عظام را پاره مى كردند، به شــعاردادن عليه 
انقالبيون پرداختند. متعاقــب آن، انقالبيون كه 
در داخل مســجد اعظم حضور داشتند واكنش 
نشــان داده و به مقابله با آنان پرداختند.نظاميان 
رژيم پهلوى كــه از همه  نيروهاى نظامى ارتش، 
ژاندارمرى و شــهربانى در آن حضور داشــتند و 
عالوه بــر آن يك گروهان پيــاده و چهار تانك 
اســكورپيون لشــكر 64 پياده آنان را پشتيبانى 
مى كردند، در اطراف مسجد اعظم سنگر گرفتند. 
در مقابل، انقالبيون نيز در مناطق حساس اطراف 

مسجد اعظم سنگر گرفته بودند.

 مقابله انقالبيون
يك گروه مسلح از انقالبيون در پشت بام مسجد 
آقا على اشــرف و يك گروه ديگر باالى مغازه  اى 
متعلق بــه فردى به نــام احمديــان در تقاطع 

عســكرآبادى ـ باكرى و نيز يك 
گروه مسلح ديگر در باالى بانك 
در چهارراه خيابان  واقع  شهريار 
امام و عسكرآبادى حضور داشتند 
و آماده دفاع از مســجد بودند.از 
ســوى ديگر اقشار مختلف مردم 
نيــز كــه از قبل ايــن تحركات 
رژيم را پيــش بينى كرده بودند 
با وانت  بار و خودروهاى  شخصى ، 
شن  و ماسه ، گونى  و آجر آوردند. 
پشــت  بام  و اطراف  مسجد را با 
از شن  سنگربندى   گونى هاى  پر 
كــرده و در خيابان هــاى  اطراف  
كه  منتهى  به  مســجد مى شدند 
درختــان  و چوب هــاى  بزرگ  و 

ســنگينى  ريختند  تا مانع  از حركت  و پيشروى  
تانك ها به  ســوى  مسجد شوند  و راه ها را به  روى 

 نيروهاى  مسلح  رژيم پهلوى  ببندند.
در اين ميان فردى به نام حجت االسالم حسنى 
در آن روز همراه با چهار نفر ديگر بر فراز مسجد 
اعظم رفته و در دفاع از مسجد مشغول سخنرانى 
مى شــود. با شــروع درگيرى ها، حجت االسالم 
حسنى فرياد مى زند: « اى خونخواران زمان، اينجا 

خانه  خداست و اينجا مقدس است». 
او با اين سخنرانى مردم را به مقاومت تهييج كرد. 
جمعيت انبوه اقشار مختلف مردم در اطراف مسجد 
اعظم موج مى زد و همه با تمام وجود آماده  مقابله 
بــا تهاجم نيروهاى نظامــى بودند.اين روحانى در 
ادامــه وقايع اين روز مى گويد: روبه روى  مســجد، 
هتل  چهارـ  پنج  طبقه اى  قرار داشــت . صاحب  آن  
مردى  ثروتمند بود. از او خواســتم  پشت بام  هتل  

را در اختيــار ما قرار دهد تا ما 
آنجا را هم  ســنگربندى كنيم ، 
مناسبى   بسيار  موقعيت   چون  
داشــت . او ترسيد و اجازه  نداد. 
در ســمت  ديگر مسجِد اعظم ، 
بانكى  قرار داشت ، مردم بعد از 
غروب به پشــت بام  رفتند و در 
باالى  بام  بانك  هم  يك  ســنگر 
با يك  تيرانداز مســتقر كردند. 
بــا اينكه  از يك  ســمت  بانك  
بــه  دو طرف  خيابــان  پهلوى  
(امام  فعلــى ) و از طرف  ديگر 
آن  بــه  خيابان  عســكرآبادى ، 
كامًال تســلط  داشــتيم ، ولى  
موقعيــت  هتل  بهتــر از بانك  
بود، ولى  چه  مى توانســتيم  بكنيم ؟حجت االسالم 
غالمرضا حسنى ادامه مى دهد: هرچه  امكانات  و 
تجهيزات  بود، در جهت  اســتحكام  پايگاه  نظامى  
مسجد اعظم  به  كار گرفتيم ، با چهل- پنجاه نفر 
افراد مســلح  و با حضور انبوه  مــردم ، آماده  نبرد 
شــديم . ناگهان  صداى  غــرش  تانك ها از دور به  
گوش  رسيد، به  دستور من  افراد مسلح  در پشت  
سنگرهاى  خود قرار گرفتند. تانك ها، درختان  و 
ساير موانع  را شكستند و نزديك  محوطه  شدند. 
من  در پشــت بام  مســجد كنار گنبد قرار گرفته  
بودم . درحالى كه  يك  كالشــنيكف  در دستم  بود، 
مى خواستم  ببينم  واكنش  تانك ها چه  خواهد شد. 
در همين  فكر بودم  كه  ناگهان  تانك، كه  در جلو 
حركت  مى كرد، يك  توپ  به  سمت  گنبد شليك  
كرد... گلوله   توپ  از باالى  ســرم  عبور و به  گنبد 

اصابت  كرد، بعد از آن  طرف  گنبد خارج  شد....

 شهادت مردم انقالبى
در جريان ايــن درگيرى ها چند تن از مردم مورد 
اصابت گلوله هاى رژيم قرار گرفته و به شــهادت 
رسيدند كه شمار شهدا از 5 نفر تا 15 نفر و شمار 
زخمى ها نيز تا 18 نفر ذكر شده است. بعدازظهر 
همان روز دو تن از شهدا تشييع شده و در قبرستان 
باغ رضوان اين شهر به خاك سپرده شدند. پس از 
انعكاس اين حادثه و حوادث مشــابه در سراســر 
كشــور،  آيات عظام مرعشى نجفى و گلپايگانى با 
صدور اعالميه هاى جداگانه، ارتشيان را به شركت 
نكردن در تظاهرات فرمايشى فراخواندند و حمالت 
نظاميان به مردم را محكوم كردند.نقشى كه مردم 
اســتان آذربايجان غربى در مبارزه با طاغوت و به 
ثمر رســاندن انقالب ايفا كردند، هرگز از حافظه 
تاريخ پاك نمى شود، زيرا آنان در دوره اى به جنگ 
مسلحانه پرداختند كه داشتن يك اسلحه جسارت 
مى خواست؛ جســارتى كه ابهت پوشــالى رژيم 
طاغوت را در زير تلى از خاك مدفون كرد. نقش و 
تأثير اين جنگ مسلحانه در تقويت حركت انقالبى 
مردم ايران به حدى بود كه در سال هاى نخستين 
جنگ تحميلى حضرت امام خمينى(ره) فرمودند 

همه بايد مثل آقاى حسنى مسلح شويم.
در اين واقعه، مردم براى اولين بار با چشــم خود 
شكســت و فرار تانك ها را ديدند، شور و هيجان 
عجيبى در شهر پيچيد و واقعاً مردم باورشان شد 
كه مى توانند با امكانــات كم در برابر يك رژيم تا 
دندان مسلح بايستند.پس از پايان يافتن اين غائله، 
مردم كه ســرا پا شور و احســاس شده بودند، در 
جهت ادامه نهضت خمينى با شهدا ميثاق بستند و 
با دادن شعارهاى انقالبى به سمت خانه هاى خود 

بازگشتند.

روز شمار حوادث انقالب 

بهمن 57 در اروميه چه گذشت؟
��ر��ر

mروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران i h a n @ q u d s o n l i n e . i r

چهارشنبه   11 بهمن 1396 
 13 جمادى االول 1439 31 ژانويه 2018  
سال سى و  يكم  شماره 8611  

رد پاى مس سرچشمه تا دستگاه قضايى

گاليه شهروندان از پيش بينى ريزگردها 

هواى اعتبارات اداره هواشناسى 
اهواز را داشته باشيد

.......صفحه 2

دود صنعت به چشم كرمانى ها مى رود

.......صفحه 2 

امام جمعه مشهد:

نبود برنامه ريزى 
مشكل بخش اشتغال 

در كشور است

اهواز: اينجا خوزستان اســت، اگر ميهمان يكى از خانه هاى 
خوزستان هستيد، صبح كه در خانه را باز مى كنيد و هواى پر 
از گرد و غبار و غير عادى را مى بينيد، اصالً تعجب نكنيد. اين 
روزها مسئوالن مربوط اخبار را مبنى بر اينكه هواى استان مثل 
روزهاى قبل كه صاف بوده پيش بينى كرده و مردم هم طبق 
همــان گزارش ها برنامه ريزى مى كنند، ولى وقتى هوا چيزى 
غير از پيش بينى از آب درآيد، كل زندگى روزمره در خوزستان 

به هم مى خورد ...

مهر: امام جمعه مشهد گفت: مشكل كشور در ايجاد اشتغال، 
نبود برنامه بوده و دولت با مديريت وضع موجود مى تواند تعداد 

بااليى شغل ايجاد كند...

«ناهوك» نگارخانه 
سنگ نگاره هاى 

سيستان و بلوچستان
سراوان: شهرستان سراوان در جنوب شرق سيستان و 
بلوچستان همچون نگينى بر انگشتر جاذبه هاى ديدنى 
استان مى درخشد، اما كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
شهرستان ســراوان درجنوب استان داراي آثار تاريخي 
فراوانــي بوده كه تعدادي از اين آثار را ســنگ نگاره ها 
تشــكيل مي دهد كه در مناطق مختلف ســراوان به 

صورت پراكنده وجود دارد.
سنگ نگاره ها برجسته ترين و مهم ترين كار فرهنگي 
انسان هاي عصر شكار بوده كه از نظر ميراث فرهنگي 
بــه عنوان ميراث ماندگار بزرگ بشــري مورد توجه 

است.
در مجموع ســنگ نگاره ها، نماد ومعرف زندگي قديم 
بشر هستند و در شهرستان سراوان بيش از 50 سنگ 
نگاره شناسايي شــده كه با ثبت 15 مورد در فهرست 
آثار ملي كشــور موجب شده است اين شهرستان لقب 

سرزمين نخل و نگاره را به خود اختصاص دهد.
در اين ميان آثار تاريخى، صنايع دستى، چشم اندازهاى 
طبيعى و آبشار هاى جذاب و ديدنى از جمله ظرفيت هاى 

فراوان گردشگرى شهرستان سراوان است...

.......صفحه 3

.......صفحه 4

حمله تانك هاى 
رژيم پهلوى به 

مسجد اعظم اروميه 
تنها بخشى از 

حمالت اين رژيم 
براى مقابله با 

جريان مردمى در 
سراسر كشور بود

بــرش
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  بهره بردارى از 979 طرح در دهه فجر 

در سيستان و بلوچستان

ايرانشهر- خبرنگار قدس: استاندار سيستان و بلوچستان 
گفــت: 979 طرح با اعتبار چهار هزار و 640 ميليارد ريال به 
مناســبت ايام اهللا دهه فجر در اين استان آماده بهره بردارى 

است.  
ســيد دانيال محبى اظهار داشــت: اين آمار در مقايســه با 
طرح هاى راه اندازى شــده در دهه فجر سال گذشته در اين 

استان 32 درصد افزايش دارد.  
وى افــزود: از لحاظ فراوانى شــمار طرح هاى قابل افتتاح در 
سيستان و بلوچستان ويژه دهه فجر بيشترين سهم مربوط به 
حوزه برق با 248 طرح و از لحاظ اعتبارى بيشترين فراوانى 
مربوط به حوزه راه و حمل و نقل با اعتبار بيش از هزار و 280 

ميليارد ريال است. 
محبى بيان كرد: بيش از 200 طرح در حوزه برق با هزينه كرد 
14/71 درصد از مجموع كل اعتبارات و بيش از 40 طرح در 
حوزه مسكن با هزينه كرد 12/18 درصد اعتبارات در استان 

براى افتتاح در دهه فجر آماده شده است.

  اعتبارات جارى ورزش و جوانان 
لرستان در سال 96 سه برابر شد

خرم آباد- خبرنگار قدس: مديركل ورزش و جوانان لرستان 
از رشــد ســه برابرى اعتبارات جارى در سال 96 خبر داد و 
گفت: اعتبارات جارى اين اداره در ســال 96 به 68 ميليارد 
ريال رسيده كه نسبت به سال 93 رشدى سه برابرى داشته 

است.
على ياور عزيزپور، اعتبارات عمرانى اداره كل ورزش و جوانان 
را مثبت ارزيابى كرد و افزود: در سال 93 اعتبارات عمرانى اين 
دستگاه 21 ميليارد تومان بوده و در سال جارى به 81 ميليارد 

تومان رسيده است.
وى مهم ترين و بارزترين شاخص حوزه ورزش را ورزشكاران 
ســازمان يافته عنوان و بيان كرد: لرســتان در حال حاضر 
45هزار و 425 ورزشكار سازمان يافته دارد كه انتظار مى رود 

تا پايان امسال اين رقم به 48 هزار نفر برسد.
عزيزپــور بــا بيان اينكه در حــوزه عناويــن قهرمانى ملى، 
بين المللى، آسيايى و جهانى رشــد خوبى داشته ايم، اظهار 
داشت: لرستان در اين زمينه ها در سال جارى يكهزار و 100 

عنوان قهرمانى كسب كرده است.

  نمايشگاه مدرسه انقالب 
در مدارس گيالن برپا مى شود

رشــت- خبرنگار قدس: مســئول اتحاديه انجمن هاى 
اسالمى دانش آموزان گيالن گفت: همزمان با گراميداشت 
ســى و نهمين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى، ششمين 
دوره نمايشگاه هاى مدرسه انقالب در مدارس استان برگزار 

مى شود.
ياسر تقوى، تقويت روحيه انقالبى و انگيزه دانش آموزان در 
پيگيرى آرمان هاى ملى، جهانى و تمدنى انقالب اسالمى را 
از اهداف اين طرح دانست و ادامه داد: اين نمايشگاه با هدف 
ارتقاى سطح انگيزه و تعلق نوجوانان نسبت به جبهه حق در 
تقابل تاريخى با جبهه باطل، آشــنايى با شخصيت و آرمان 
امام(ره) و مقام معظم رهبرى، تقويت بيشتر هويت اسالمى 
دانش آموزان، برانگيختن خالقيت و توانمندى دانش آموزان 
در عرصه هــاى علمى، فرهنگى، هنــرى و اجتماعى و هم  
افزايى و همكارى صميمى بين تشكل  هاى دانش آموزى برپا 

مى شود. 
وى با بيان اينكه اين نمايشگاه ها سال گذشته در 57 مدرسه 
اســتان داير شده بود، افزود: نمايشگاه  هاى مدرسه انقالب از 
14 بهمن در مدارس منتخب استان داير و تا 22 بهمن ادامه 

دارد. 
تقوى خاطرنشان كرد: اين نمايشگاه در سه محور «ديروز ما»، 

«امروز ما» و «فرداى ما» برگزار مى شود.

  بهره بردارى از 716 واحد مسكن 
طى دهه فجر در چهارمحال و بختيارى 

شهركرد- خبرنگار قدس: سرپرست معاونت هماهنگى 
امور عمرانى اســتاندارى چهارمحال و بختيارى با اشــاره به 
افتتاح 716 واحد مســكونى در دهه فجر در اســتان گفت: 
66 پروژه با اعتبار 80 ميليارد و 447 ميليون تومان از محل 
اعتبارات ملى و 214 پــروژه با اعتبار 229 ميليارد تومان از 

محل اعتبارات استانى تأمين شده است.
مجيــد نظرى افزود: 6 پــروژه كاربرى مســكونى، 7 پروژه 
گردشــگرى، 7 پروژه آموزشــى، 14 پروژه صنعتى، 7 پروژه 
ورزشــى، 121 پروژه زيرساخت، 7 پروژه شيالت، 41 پروژه 
كشــاورزى و آبخيزدارى، 8 پــروژه دامپــرورى، 37 پروژه 
بهداشتى و درمانى، 8 پروژه خدماتى و يك پروژه فرهنگى و 

مذهبى پروژه هاى قابل افتتاح و بهره بردارى هستند.
وى با اشاره به اقدام هاى بنياد مسكن انقالب اسالمى استان 
در دهه فجر گفت: 200 قطعه زمين روســتايى توسط بنياد 
مســكن انقالب اسالمى استان واگذار و همچنين 800 جلد 

سند مالكيت روستايى صادر مى شود. 

  500 خانه براى نيازمندان مازندرانى 
 در دست ساخت است 

سارى- خبرنگار قدس: معاون اجرايى سپاه كربال مازندران 
با اشاره به ساخت 500 خانه براى نيازمندان استان و تأكيد بر 
اينكه شمارى از اين خانه ها در دهه مبارك فجر تحويل خواهد 
شد، اظهار كرد: سال گذشته 300 خانه محروم نيز ساخته و 
تحويل شد. سرهنگ عسگر مجيدى در جمع خبرنگاران در 
ارتباط با مشكالت توليدكنندگان اقتصاد مقاومتى در زمينه 
عرضه محصوالت خاطرنشان كرد: توليدكنندگان براى ارائه 
محصوالتشان دچار چالش شدند كه با پيش بينى بازارچه هاى 

موقت، درصدد رفع اين مشكل هستيم.
وى از اجراى 80 عنوان برنامه در ســطح اســتان خبر داد و 
گفت: عطرافشــانى گلزارهاى شــهدا، نشست هاى فرهنگى 
و هنرى، پياده روى خانوادگــى، رژه موتورى، اعزام تيم هاى 
پزشــكى و كلينيك هاى سيار دامپزشكى از مهم ترين برنامه 
هايى است كه در اين دهه اجرايى مى شود. سرهنگ مجيدى 
به ساخت 60 واحد مسكونى با پيشرفت 30 تا 60 درصد براى 
زلزله زدگان كرمانشاه اشاره كرد و يادآور شد: 50 كانكس از 
سوى خيرين مازندرانى و 180 كانكس از سوى بنياد مسكن 
انقالب اسالمى دريافت و در مناطق زلزله زده نصب شده است.

  رها شدن پساب كشتارگاه بروجرد 
 در زمين هاى كشاورزى

ايســنا: رئيس اداره حفاظت محيط زيست بروجرد گفت: 
ســامانه تصفيه پساب كشتارگاه بروجرد 70 درصد پيشرفت 

فيزيكى دارد.
مصطفى مصطفى وند اظهار كرد: پساب كشتارگاه بروجرد در 
زمين هاى كشاورزى و رودخانه هاى اطراف روستاى جهان آباد 
رها مى شود. اين امر عالوه بر تهديد سالمتى شهروندان، سبب 

شده بوى نامطبوعى در اين منطقه ايجاد شود.
وى تصريح كرد: قرار شد شهردارى طى دو ماه اين سامانه را 

راه اندازى كند، اما تاكنون محقق نشده است.
مصطفى وند با بيان اينكه ســامانه تصفيه پســاب كشتارگاه 
بروجرد 70 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد، اضافه كرد: اميد 
مى رود با روى كار آمدن شهردار جديد، سامانه تصفيه هرچه 

زودتر راه  اندازى شود.

  وضعيت آب شرب در 4 شهر 
كهگيلويه و بويراحمد بحرانى است

تســنيم: مديرعامــل آب و فاضالب شــهرى كهگيلويه و 
بويراحمد با اشاره به اينكه 8 شهر استان در سال 93 با تنش 
آب روبه رو بودند كه با اقدامات انجام شده اين شمار به چهار 
شهر رسيده است، گفت: شهرهاى ياسوج، مادوان، ديشموك و 

سوق با تنش آبى روبه رو بوده و وضعيت بحرانى دارند.
ســيد على لدنى نژاد با اشاره به ضرورت ارائه راهكارهاى الزم 
براى مقابله با تنش آب در چهار شهر استان عنوان كرد: پيش 
از رسيدن فصل گرما و مشــكالت فراروى شهرها در زمينه 
تامين آب شرب بايد چاره انديشى كنيم. وى، يكى از مشكالت 
موجود را آبيارى فضاى سبز و شست وشوى ادارات با آب شرب 
دانست و افزود: طبق بررسى هاى انجام شده انشعاب هاى غير 
مجاز، هفت برابر مشــتركان قانونى آب مصرف مى كنند كه 

همين امر نيز سبب افت فشار آب شده است.
مديرعامل آب و فاضالب شــهرى كهگيلويه و بويراحمد تأكيد 
كرد: جمع آورى و ســاماندهى انشــعاب هاى غير مجاز آب در 
شهرهاى اين استان در دستور كار بوده و در اين زمينه مطابق 
قانون قاطعانه برخورد مى كنيم. وى از معرفى مشــتركان غير 
مجاز به دســتگاه قضايى خبر داد و گفت: اين افراد بايد خود را 
آماده رفتن به زندان و اخذ جريمه هاى سنگين كنند، زيرا اين 
مهم بدون هيچ گونه مالحظه اى اجرايى مى شــود. لدنى نژاد با 
تأكيد بر اينكه يكى از مهم ترين مشكالت شهرستان هاى مختلف 
اســتان كمبود آب شرب است، بيان كرد: هم اكنون 90 درصد 
آب شرب شهر ياسوج از طريق چاه ها تأمين مى شود كه البته 

تأمين آب شرب شهر از آب هاى سطحى در دستور كار است.

  ارتفاع، بالى جان كارگران در استان مركزى

ايسنا: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان مركزى گفت: 
متأسفانه رشــد 54 درصدى در حوادث ناشى از كار در بخش 
ســاختمانى موجب شده است با وجود كاهش آمار حوادث در 
بخش  هاى مختلف اقتصادى، رشــد قابل مالحظه اين آمار در 
بخش ســاختمانى موجب افزايش 6 درصدى در مجموع آمار 
شود. محمدتقى آبايى، يكى از مهم ترين علل رشد حوادث ناشى 
از كار در حوزه ساختمانى را افزايش قابل توجه ساخت و سازها 
در ســال 96 نسبت به ســال 95 بيان كرد و افزود: اين ميزان 
رشد در حوادث ناشى از كار در بخش ساختمانى كه به مصدوم 
شــدن يا فوت كارگران منجر شده، به دليل آمار باالى ساخت 
و سازها و ساخت واحدهاى مســكونى در استان است. وى با 
اشاره به جزئيات آمار حوادث ناشى از كار در حوزه هاى گوناگون 
اظهار كرد: در حوزه حوادث ناشى از كار، در بخش صنعت 11 
درصد كاهش، بخش كشاورزى 15 درصد كاهش و در بخش 
معدن بدون تغيير بوده است. آبايى، بيشترين نوع مصدوميت 
در كارگران ساختمانى را شكستگى از ناحيه هاى مختلف بدن 
اعالم كرد و افزود: بيشترين تلفات جانى و مصدوميت در حوزه 

كارگران ساختمانى سقوط از ارتفاع بوده است.
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دود صنعت به چشم كرمانى ها مى رود

رد پاى مس سرچشمه تا دستگاه قضايى

 كرمان  جاده كرمان به سمت مس سرچشمه 
را كه طى كنيد، بــراى ديدن غبار و دودهاى 
غليظ كه از آن به عنوان آلودگى ياد مى شود، 

نيازى به چشم مسلح نيست.
آالينده هاى اين كارخانه سال هاست كه اهالى 
و ساكنان ده ها روستا را در اطراف خود مى آزارد 
و بنا بر گفته برخى از روستاييان، توليدات آن ها 

را به نابودى كشانده است.
اهالى روســتاى آقالى مركــز بارچى از جمله 
افرادى هستند كه سال ها از اين موضوع ابراز 
نگرانى كرده و خواهان كمك و توجه مسئوالن 

هستند.
بنا بر گفته على محمد يكى از ريش سفيدان 
اين منطقه افزون بر 30 آبادى در اين منطقه از 
تأثيرات منفى اين آلودگى ها در عذاب هستند.

وى اظهار مى كند: مهم ترين مشكل روستاييان، 
بارش باران هاى اسيدى است كه اين موضوع 
منجر به خشكيدگى درختان و بيمارى دام ها 

شده است.
وى همچنين با اشــاره به اين مجتمع بزرگ 
صنعتى ادامه مى دهــد: از بركت اين مجتمع 
تنها دودش به چشــم ما مى رود و متأسفانه با 
اينكه فعاليت اين كارخانه مى توانست، مشكل 
بيكارى بسيارى از جوانان را حل كند، اما اين 

گونه نشد.

 آلودگى محرز و پاسخ مسئوالن
آلودگى زيست محيطى عظيم كوره فلش چنان 
آشكار و مبرهن است كه نياز به ارائه مدرك و 
استناد به هيچ آمار و سندى ندارد. كافى است، 

زمان فعاليت كوره فلش در 
مجتمع  كيلومترى  چندين 
مس باشــيد كه دود غليظ 
متصاعد شده از آن را آشكارا 
مشاهده كنيد. دود غليظى 
كه به گفته مديران زيست 
محيطى استان ذرات معلق 
سمى موجود در آن چندين 

برابر حد مجاز است.
با اينكــه رد پاى پرونده اين 
آلودگــى حتى تا دســتگاه 
قضايى نيز كشــيده شــده 
اســت، اما بازديد سرپرست 
فرماندارى رفسنجان طى ماه 
گذشته و اظهار نظر وى در 

خصوص آلودگى اين مجتمع براى شهروندان 
بسيار بهت انگيز بود.

عليار اســكندرى در اين بازديد آلودگى كوره 
فلش را صرفاً ادعــا عنوان كرد كه اين تعبير، 
موجب واكنش بســيارى از كاربــران فضاى 

مجازى در استان شد.

 گذر از خط قرمز
مديركل محيط زيســت اســتان كرمان در 
ايــن خصوص مى گويد: در آخرين برداشــت 
خروجى گاه CO۲ در يكى از كوره ها 33 برابر 
و در يكى ديگر از كوره ها بيش از 50 برابر حد 

مجاز بوده است.
رضا جزينى زاده با بيــان اينكه در ميان مدت 
بايد گاز CO۲ جمع آورى و تبديل به اســيد 

اظهار  شــود،  ســولفوريك 
مى كند: بــراى رفع آلودگى 
در كوتــاه مــدت مجتمــع 
بايد هر چه  مس سرچشمه 
سريع تر توليد خود را پايين 

بياورد.
وى با بيان اينكــه ذرات اثر 
مستقيم در ســالمت انسان 
دارد، تصريــح مى كند: ذرات 
ناشى از آلودگى اين كوره ها 
به صورت مستقيم وارد ريه 

انسان مى شود.
مديركل محيط زيست استان 
كرمان با بيان اينكه پيشنهاد 
كارخانه رقيق تــر كردن گاز 
CO۲ اســت، ادامه مى دهد: اين اقدام عمًال 
كارى را انجــام نمى دهــد و گاز CO۲ وارد 
اليه هاى فوقانى جو مى شــود كه در اثر يك 
باران آلودگى هاى ثانويه را براى انسان به وجود 

آورده و باران هاى اسيدى از اين نوع است.
وى بيان مى كند: در اين فصل از سال به دليل 
سردى و ابرى بودن هوا، عدم سكوالره مناسب 
باد در محيط و وجود پديده وارونگى هوا، اين 

آلودگى در اين فصل بيشتر نمايان مى شود.
وى با اشاره به اينكه از لحاظ اينكه اين آلودگى 
كم شود، قطعاً صنايع بايد به فكر سالمت مردم 
باشند، تأكيد مى كند: در آخرين برداشتى كه 
توسط كارشناسان ما انجام شده، ميزان آلودگى 
به همان ميزان باال بوده و هيچ تغييرى نكرده 

است.

 ضرورت تجديدنظر در حكم
وى با اشــاره به اقدام هاى انجام پذيرفته براى 
برخورد با تشديد آلودگى ها عنوان مى كند: در 
اين زمينه به دستگاه قضايى شكايت انجام شده 
است، اما متأسفانه با وجود آلودگى حساس و 
ملموس در منطقه، قاضــى پرونده در دادگاه 

بدوى حكم برائت صادر كرده است.
وى با بيان اينكه در دادگاه تجديد نظر نيز رأى 
بدوى تأييد شده است، خاطرنشان مى كند در 
اين راســتا تقاضا داريم قاضى محترم پرونده 
معيار خود را نظر كارشناسى اداره كل محيط 

زيست استان در نظر بگيرد.
وى مى گويــد: گزارش آلودگــى مجتمع مس 
سرچشمه تقديم دادستانى مركز استان كرمان 
شده است، اما با اين وجود نيز وضعيت آلودگى 
كارخانه مس سرچشمه هيچ تغييرى نكرده است. 
جزينى زاده بيان مى كند: با اين حال اين موضوع 
در جلسه شوراى حفظ حقوق بيت المال استان 
كرمــان مطرح شــده و از ايــن رو رئيس كل 
دادگســترى اســتان كرمان با توجه به اينكه 
شكايت محيط زيســت در دادگاه بدوى مورد 
توجه قرار نگرفته دستور به اعالم اعتراض دادند.
وى با بيان اينكه مس سرچشمه در طول سال 
95 نيــز به عنوان يك كارخانه آالينده معرفى 
شــد، ادامــه مى دهد: صنايعى كــه در چهار 
دوره زمانى سه ماهه به عنوان آالينده معرفى 
مى شوند، معادل همان مدت، در سال بعد بايد 
يك درصــد از فروش خود را به عنوان عوارض 
ســبز يا عوارض محيط زيســتى به سازمان 

مالياتى پرداخت كنند.

 گاليه شهروندان از پيش بينى ريزگردها

هواى اعتبارات اداره هواشناسى اهواز را داشته باشيد

گزارش

 حديث كريمى  اينجا خوزســتان 
است، اگر ميهمان يكى از خانه هاى 
خوزستان هســتيد، صبح كه در خانه را باز 
مى كنيد و هواى پر از گرد و غبار و غير عادى 

را مى بينيد، اصالً تعجب نكنيد. 
اين روزها مسئوالن مربوط اخبار را مبنى بر 
اينكه هواى استان مثل روزهاى قبل كه صاف 
بوده پيش بينى كرده و مردم هم طبق همان 
گزارش هــا برنامه ريزى مى كنند، ولى وقتى 
هوا چيزى غير از پيش بينى از آب درآيد، كل 
زندگى روزمره در خوزستان به هم مى خورد 
و گاه مشكالت جبران ناپذيرى ايجاد مى كند 
كه خود جــاى تأمل دارد كــه چرا چنين 

مشكلى پس از اين همه سال حل نشد.

 تأخير در اطالع رسانى
يكــى از اهالى اهــواز در گفت و گو با قدس 
آنالين با بيان اينكه هر روزمان با گرد و غبار 
شروع مى شود، مى گويد: قفسه سينه مان به 
تنگ آمده اســت، خيلى وقت ها بدون اينكه 
اطالعيه تلويزيون بگويد بر ســرمان خاك 

مى بارد، انگار در صحرا زندگى مى كنيم.
گلى جان ممبينى اين بانوى خانه دار اهوازى 
مى افزايد: نمى دانم در زمانى كه گرد و غبار 
مى آيد فرزندانم را راهى مدرسه كنم ياخير؟ 
يا اينكه وقتى در مدرسه هستند و ميهمان 
آسمان خوزستان از راه مى رسد، چرا آن ها را 

با تأخير تعطيل مى كنند؟

 اطالع رسانى شود
در ادامه گفت و گوها، يكى از كارمندان شاغل 
در يك شركت خصوصى در اهواز به خبرنگار 
ما در اين خصوص مى گويد: نمى دانم بايد اين 
درجه غلظت چند باشد تا محل كار ما تعطيل 
شود، در اين هواى آلوده مجبوريم سركار يا 

در محيط بيرون مشغول كار باشيم. 
ايــن مرد جــوان ادامه مى دهــد: نمى دانم 

متوليان امر چه فكرى مى كنند كه وقتى ما 
در خيابان هــا و فرزندان ما در مدارس هواى 
آلوده تنفس مى كنيم، يكباره اعالم تعطيلى 
مى كننــد؟ آيا نمى توانند جلوتر اقدام به اين 

كار كنند؟ 

 پيش بينى هواشناسى
مديركل هواشناسى خوزســتان نيز با بيان 
اينكــه با تأخير اطالعيــه نمى دهيم، اظهار 
مى كند: براى مثال روز جمعه گذشــته كه 
گرد و غبار بود روز دوشنبه در بولتن گفتيم، 
روز سه شــنبه اطالعيه داديم و چهارشنبه 
اخطاريه صادر كرديم، از اين زودتر امكانش 

نيست كه اعالم كنيم.
 كوروش بهادرى در پاســخ به اين پرســش 
كه آيا دســتگاه هاى شما مشــكلى دارند و 
اعتبــار خاص براى اين امــر اختصاص داده 
شده يا خير، مى گويد: اعتبار تخصيص داده 
شــده اســت، اما هنوز نقدينگى به سازمان 

هواشناسى خوزستان نداده اند.
او با بيان اينكه براى پيش بينى گرد و خاك 
كانون هاى داخلى كه فاصله  آن ها تا شهر اهواز 
كمتر از 10 كيلومتر است نياز به اجراى مدل 
داريم، ادامــه مى دهد: مدل هايى با مقياس 
زمانى كوتاه نيازمند پردازشگر هستند. اين 
دستگاه ها هزينه هايشان باالست يا بايد چند 
دستگاه ليدار خريدارى كنيم كه بازهم اعتبار 
براى خريد هر دستگاه چهار تا پنج ميليارد 

تومان است.
او با بيــان اينكه اگر بخواهيــم براى خريد 
دستگاه ليدار تأمين اعتبار كنيم، بايد چند 
صد ميليــارد تومان هزينه شــود، تصريح 
مى كند: اكنون امكان اين كار نيست، ما فعًال 
در حال انجام كارمان هستيم، هيچ مشكلى 
نداريم، دستگاه هايى كه داريم كهنه نيستند و 
همه آن ها مدرن و پيشرفته اند. سعى مى كنيم 

خواسته مردمى را به موقع تأمين كنيم.

 اعالم نتيجه تصميمات ستاد بحران
مديركل مديريت بحران استاندارى خوزستان 
هم در خصــوص تأخير در اطالع رســانى 
هنگام وقــوع پديده گرد و خاك، در گفت و 
گو با قدس آنالين اظهار مى كند: متأســفانه 
برخى تصور مى كنند همــه تصميمات در 
اداره مديريــت بحران گرفته مى شــود، در 
حالى كه چنين نيســت و علــت دير اعالم 
شدن اطالعيه ها نيز بر مبناى اعالم اطالعيه 
هواشناسى و محيط زيست است كه پس از 

بررسى هاى الزم اعالم نتيجه مى شود.
كيامــرث حاجــى زاده مى افزايــد: يكى از 
وظايف اصلــى ايــن اداره كل اعالم نتيجه 
تصميمات ستاد است و مرجع رسمى اعالم 
اين موضوعات مديريت بحران اســت، خواه 
اطالعيــه، تعطيلى يا مصوبات يــا ابالغ به 

دستگاه ها باشد.
او مى افزايد: برخــى مواقع اين پيش بينى ها 
دچار اشتباه و ســبب بروز مشكالتى شده، 
زيرا مبنــاى اداره مديريــت بحران همين 
اطالعيه هايى اســت كه از سوى هواشناسى 

منتشر مى شود.

 هواشناسى بايد زودتر اطالعيه بدهد
حاجى زاده بابيان اينكه گاهى اطالعيه اتفاقى 
كه قرار اســت ظهر بيفتد را صبح همان روز 
مى دهند تــا تصميم گيرى شــود، تصريح 
مى كنــد: همه مى گويند چرا ســتاد بحران 
ديــر اطالعيه مى دهد، بايــد توضيح دهيم 
هواشناسى بايد پيشتر اطالعيه ها را بدهد تا 

بتوان تصميم گيرى مناسب كرد.

 وظيفه محيط زيست پيش بينى نيست
رئيس اداره محيط زيست اهواز هم در گفت و 
گو با قدس آنالين در اين خصوص مى گويد: 
دستگاه هاى محيط زيست وظيفه پيش بينى 
ندارند، بلكــه كار آن ها ســنجش آلودگى 

هواست.
على بنى عگبه در ادامه با بيان اينكه هرساعت 
يك بار ميزان غلظت گرد و غبار در شهرهاى 
خوزستان بررســى و به دستگاه هاى مرتبط 
اطالع داده مى شود، تأكيد مى كند: در صورت 
صعودى بودن غلظت گرد و غبار اين موضوع 
را به ستاد بحران استاندارى اطالع مى دهيم 
تا تصميمات نهايى از سوى آن ها گرفته شود.

در آخرين برداشت 
خروجى گاه CO۲ در 
يكى از كوره هاى مس 

سرچشمه 33 برابر و 
در يكى ديگر از كوره ها 

بيش از 50 برابر حد 
مجاز بوده است

بــرش

 ١٣ جمادی االول ١٤٣٩ ٣١ ژانویه ٢٠١٨  
سال سی و  یکم  شماره ٨٦١١  



سراوان- حســين سپاهى  شهرستان 
سراوان در جنوب شرق سيستان و بلوچستان 
همچون نگينى بر انگشتر جاذبه هاى ديدنى 
استان مى درخشد، اما كمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
شهرســتان ســراوان درجنوب استان داراي 
آثــار تاريخي فراواني بوده كه تعدادي از اين 
آثار را سنگ نگاره ها تشكيل مي دهد كه در 
مناطق مختلف ســراوان به صورت پراكنده 

وجود دارد.
سنگ نگاره ها برجسته ترين و مهم ترين كار 
فرهنگي انسان هاي عصر شــكار بوده كه از 
نظر ميراث فرهنگي به عنوان ميراث ماندگار 

بزرگ بشري مورد توجه است.
در مجموع ســنگ نگاره هــا، نماد ومعرف 
زندگي قديم بشــر هســتند و در شهرستان 
سراوان بيش از 50 ســنگ نگاره شناسايي 
شده كه با ثبت 15 مورد در فهرست آثار ملي 
كشور موجب شده است اين شهرستان لقب 
ســرزمين نخل و نگاره را به خود اختصاص 

دهد.
در ايــن ميان آثار تاريخى، صنايع دســتى، 
چشــم اندازهاى طبيعى و آبشار هاى جذاب 
و ديدنــى از جملــه ظرفيت هــاى فراوان 

گردشگرى شهرستان سراوان است.
طبيعت بكر و سرسبز ناهوك باشكوه است؛ 
دره اى خــوش آب و هوا و شــگفت انگيز با 
رودخانه اى فصلى و پر آب ميان روستا و قنات 
بزرگ باالد، دهســتان ناهوك را دلنشين تر 
مى كند؛ بخصوص در فصل تابستان ناهوك 

چشم و چراغ اهالى و مسافران است. 
دهســتان ناهوك يكــى از دهســتان هاى 
شهرســتان ســراوان در اســتان سيستان 
و بلوچســتان است، اين دهســتان در 35 
كيلومترى شــمال غربى شهرستان سراوان 

قرار گرفته است. 
ناهــوك عالوه بــر نخلســتان ها و درختان 
گوناگون خانه هــا و زمين هاى كشــاورزى 
و باغ هــاى انــار، توت، زردآلــو و زمين هاى 
كشــاورزى گوجه و بادمجــان، باميه و انواع 

سبزيجات دارد.
اين دهســتان در كنار طبيعت زيبايش آثار 
تاريخى و جاذبه هاى گردشــگرى بســيارى 
دارد كه از جمله مى توان به سنگ نگاره هاى 
دره نگاران قلعه تاريخى ناهوك،آبشار چوتين 

گون، گورستان پيرگوران اشاره كرد.

 خوش آب و هوا ترين دهستان سراوان
تيمور ســپاهى، يكى از معتمدين دهستان 
ناهــوك در گفت و گــو با خبرنــگار قدس 
مى گويــد: ناهــوك يكى از دهســتان هاى 
شهرســتان ســراوان اســتان سيســتان و 

بلوچســتان  اســت؛ ايــن 
روســتا در ميان دره اى قرار 
دارد كه در قســمت مركزى 
نســبتاً  رودخانه فصلى  دره 
بزرگى در بين دو روســتاى 
كوشكوك و كوپك قرار دارد 
و به هنگام بارندگى پر از آب 
مى شود و منازل مسكونى و 
زمين هاى كشاورزى و باغات 

در كوهپايه قرار گرفته اند. 
تيمور سپاهى ادامه مى دهد: 
اين دهستان از خوش آب و 
سراوان  روستاهاى  هواترين 
است كه در تمام فصول سال 
گردشــگرانى از اقصى نقاط 

كشور به اين دهستان ســفر و از آن بازديد 
مى كنند. 

وى بيان مى كند: يكى از نقاط گردشــگرى 
اين دهســتان دره نگاران است كه متأسفانه 
از رودخانه سردشــت به طــرف دره نگاران 
خاكى است كه اين مشكل  موجب نارضايتى 

گردشگران شده است 
ســپاهى بيان مى كند: شهرســتان سراوان، 
بخصوص دهســتان ناهوك ظرفيت بســيار 
بااليى براى توســعه صنعت گردشــگرى و 

جذب توريست هاى داخلى و خارجى دارد.
وى بــا بيان اينكه هرســاله نخلســتان ها و 
باغ هاى اين دهستان خوش آب و هوا طعمه 
بيان  مى شــوند،  حريــق 
آتش  متأســفانه  مى كند: 
باغات  در  زياد  سوزى هاى 
و نخيالت بــه دليل نبود 
ماشين آتش نشانى و ديگر 
تجهيزات خسارات بسيارى 
را بــر جاى گذاشــته و بر 
روستاييان تحميل مى كند.

وى همچنيــن خواســتار 
آســفالت و بهســازى راه 
خاكــى دره نگاران اســت 
و مى گويــد: اگر به اقتصاد 
محلى مردمان اين منطقه 
نظــرى داريم، بايد حداقل 
و  گردشــگرى  امكانــات 
راه دسترســى را براى برخوردارى از سنگ 

نبشته ها فراهم كنيم.
 

 قدمتى 1000 ساله 
بخشــدار بخش مرزى جالق در گفت وگويى 
با خبرنگار ما اظهار مى كند: دهستان ناهوك 

دهســتانى با نگارخانه اى از سنگ نبشته ها 
و نقوش حكاكى شــده بر ســنگ است كه 
بر اســاس آن مورخان و باســتان شناسان 
عمر روســتا را بيش از 1000 سال تخمين 

مى زنند.
شــاهميرى مى افزايد: نقــوش دره نگاران را 
مى توان در ســه دوره قديــم، ميانه و جديد 
قرار داد كــه كهن ترين نقوش آن متعلق به 
هزاره هاى چهارم تا هشــتم قبــل از ميالد 
است، اما عمده نقوش آن به دوره ميانه يعنى 
1000 تا 1500سال قبل از ميالد تعلق دارد.

بخشدار جالق ادامه مى دهد: دهستان ناهوك 
افــزون بر دارا بودن آثــار طبيعى و تاريخى 
همچــون مناظر زيبا و قنــات پر آب كمپ 
گردشگرى، قلعه، مساجد و تصاوير موزه اى؛ با 
داشتن سنگ نگاره هاى دره نگاران به عنوان 
بزرگ ترين مجموعه ســنگ نگاره شناسايى 
شــده كشور شناخته مى شــود كه هر ساله 
گردشــگران زيادى از اقصى نقاط كشور  را 
به اين دهستان جذب كرده، اما متأسفانه راه 
ناهوك به دره نگاران از رودخانه سردشت تا 

دره نگاران  خاكى است.

 امكانات گردشگرى را فراهم كنيم
وى اذعــان مى كند: با توجه به اينكه ناهوك 
هر ساله گردشگران زيادى را پذيراست، بايد 
امكانات گردشگرى را برايشان فراهم كنيم؛ 
كه مهم ترين آن براى رفاه حال گردشگران، 
آســفالت شــدن مســير خاكى از رودخانه 

سردشت به دره نگاران است.
شاهميرى بخشدار جالق در رابطه با آسفالت 
مســير ناهوك به نــگاران و اختصاص يك 
دســتگاه خودروى آتش نشانى به دهستان 
ناهوك مى افزايد: هماهنگى هاى الزم صورت 
گرفته و قول مساعد داده شده كه  با تأمين 
اعتبار از ســوى دولت اين مشكالت برطرف 

شود.
شــاهميرى بيان مى كند: مردم دهســتان 
ناهوك داراى مردمانــى خونگرم، مذهبى و 
وفادار به نظام هســتند و وجود منابع غنى، 
اين منطقه را به سرسبزترين مناطق و يكى 
از قطب هاى گردشگرپذير و كشاورزى تبديل 
كرده است و روز به روز در حال ترقى است. 
بخشدار جالق از مردم كشور دعوت مى كند 

از اين دهستان گردشگرى ديدن كنند. 

��راث ���نگ
  هنر بايد براى اجتماع و در خدمت 

مردم باشد
ايوان- خبرنگار قدس: مشاور فرهنگى- اجتماعى استاندار 
ايالم با اشــاره به اينكه هنر بايد بــراى اجتماع و در خدمت 
مردم و براى مردم باشد، افزود: زيبايى يك جامعه به داشتن 

هنرمندان و روشنفكران آن است.
حسين فرهادى در جلسه هم انديشى هنرمندان شهرستان 
ايوانغرب در زمينه نقاشــى، خطاطى، نوازندگى و قرآنى، بر 
ضرورت همكارى فرماندارى و ارشــاد اسالمى شهرستان با 
آموزش و پرورش براى توسعه و گسترش هنر در شهرستان 
تأكيد و بيان كرد: بايد اســتعدادهاى هنــرى در زمينه ها و 
رشته هاى مختلف با همكارى همه مسئوالن شناسايى شده 
و پرورش يابند تا استعدادهاى آن ها در مسير درست شكوفا 

شود.
گفتنى اســت، در پايان اين جلســه مشــكالت هنرمندان 
شهرســتان از سوى مسئوالن بيان شــد و مشاور فرهنگى- 
اجتماعى استاندار نيز براى پيگيرى و رفع اين مشكالت قول 

مساعد داد.

  جشنواره فيلم فجر با «چهار راه 
استانبول» در كرج گشايش مى يابد

خبرنگار  كــرج- 
قدس:  معــاون امور 
هنرى وسينمايى اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان البرز 
گفت: اكران رســمى 
جشــنواره  فيلم هاى 

فجر در البرز از 13 بهمن در قالب برگزارى آيين گشــايش 
در سينما ســاويز كرج و با نمايش فيلم «چهارراه استانبول» 

مصطفى كيايى كارگردان البرزى آغاز مى شود. 
ابراهيم شــريفى با بيان اينكه در اكران افتتاحيه كارگردان 
اين فيلم و برخى بازيگران و عوامل فيلم «چهارراه استانبول» 
در كرج حضور خواهند داشــت، گفت: در مجموع 12 فيلم 
جشنواره فجر كه در بخش سوداى سيمرغ حضور دارد در دو 
سانس در سينماهاى ساويز رجايى شهر و پرشين مهرشهر 

اكران مى شود. 
وى به فيلم هايى كه قراراست در كرج اكران شود اشاره كرد و 
گفت: «خجالت نكش»، «چهارراه استانبول»، «امير»، «داركوب»، 
«سوءتفاهم»، «جاده قديم»، «ماهوار»، «بمب»، «مغزهاى كوچك 
يخ زده»، «تنگه ابوغريب»، «سرو زيرآب» و «به وقت شام» 11 

فيلمى است كه تا 22 بهمن ماه در كرج اكران خواهد شد. 
شــريفى، فيلم هاى در نظر گرفته شــده براى بخش كودك 
را «شــكالتى»، «دزد و پرى»، «فيل شاه»، «دنياى كيف ها» و 
«قهرمانان كوچك» عنــوان كرد و گفت: اميدواريم نمايش و 
اكران فيلم هاى جشنواره فجر بتواند رضايتمندى عالقه مندان 

به سينما را در استان البرز فراهم كند.

شهرستان سراوان سرزمين جاذبه هاى ديدنى

  ثبت 8 اثر تاريخى ايالم در فهرست «ناهوك» نگارخانه سنگ نگاره هاى سيستان و بلوچستان
آثار ملى

ايالم: معاون ميراث فرهنگى ايالم از ثبت هشت اثر تاريخى 
استان در فهرست آثار ملى كشور خبر داد. 

رؤيا ارجمندى اظهار كرد: چهار پناهگاه، دو غار، يك تپه و يك 
محوطه آثارى هستند كه در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد.

وى افزود: پناهگاه هاى داره سره، دره ويله، مرهوشى و زين پشت 
و غارهاى تيشه كن و درهويله با قدمت پارينه سنگى، ميانه و 
جديد و فراپارينه سنگى در شهرستان چرداول بخش هليالن و 

روستاى كهره قرار دارند.
ارجمنــدى تصريح كرد: تپه خرگوشــان واقع در روســتاى 
پشت قلعه شهرســتان آبدانان با قدمت ساسانى، اسالمى و 
همچنين آســياب چوار آو با قدمــت قاجاريه دو اثر ديگرى 

هستند كه در فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيدند.
وى ادامه داد: هــر گونه دخل و تصرف يا اقدام عملياتى كه به 
تخريب يا تغيير هويت اين آثار منجر شود برابر مواد 558 قانون 
مجازات  اسالمى، تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده، جرم محسوب 

مى  شود و مرتكب مشمول مجازات هاى قانونى خواهد شد.

  هرمزگان پايتخت گردشگرى دريايى 
كشور مى شود

مهر: اســتاندار هرمزگان گفت: اين استان مى تواند پايتخت 
گردشگرى دريايى كشور باشد.

فريدون همتى با اشــاره به امضاى تفاهمنامه توسعه پايدار 
جزيره هرمز بيان داشــت: جزيره هرمــز يكى از منحصر به 
فردترين و يكى از ثروت هاى ملى ايران اســالمى محسوب 
مى شود و با اينكه مردم اين جزيره بيشترين شهيد را تقديم 
انقالب كرده اند، متأسفانه در محروميت كامل به سر مى برند.

وى با اشــاره به مهيا شدن زيرساخت هاى جزيره هرمز براى 
بخش خصوصى گفت: با نگاه بلندى كه به اين جزيره داريم، 
آن را به يك جزيره صرفاً توريســتى و گردشــگرى تبديل 
خواهيم كرد كه گردشگران داخلى و خارجى از آن استفاده 
كنند و موجب تحول و ايجاد اشتغال و زندگى بهتر براى مردم 
اين جزيره خواهد شد. همتى تأكيد كرد: تا شب عيد اعتبارات 
خوبى در بخش هاى مختلف در اين جزيره هزينه مى شود كه 

مردم هم اين حركت را به خوبى باور كنند.

خبرنگار  كــرج- 
  معــاون امور 
هنرى وسينمايى اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى اســتان البرز 
گفت: اكران رســمى 
جشــنواره  فيلم هاى 

در شهرستان سراوان 
بيش از 50 سنگ نگاره 

شناسايي شده كه با ثبت 
15 مورد در فهرست 

آثار ملي كشور موجب 
شده اين شهرستان لقب 
سرزمين نخل ونگاره را 

به خود اختصاص دهد

بــرش

نيم نــگاه

 راضيه كشــاورز   حدود ســه دهه 
اســت فضاى مجازى وارد كشــور شده 
و مــردم اســتفاده هاى خوبــى از آن در 
عرصه هاى علمى كرده اند، اما اين پديده هم مانند 
ســاير پديده هاى وارداتى با خود آسيب هايى در 
عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى به همراه داشــته 

است. 
فرهنگ يك كشور اســاس و مرجع آن است كه 
اركان گوناگــون اقتصــادى، فرهنگى، اجتماعى 
و هنــرى يك جامعــه از آن متأثر مى شــود، اما 
متأسفانه اين روزها فضاهاى مجازى و سايت هاى 
غيرمجاز ناشــر فرهنگ مبتذل، غيرخودى شده 

است.

 تصويب قانون 20 سال پس از ورود اينترنت
مديركل ارتباطــات و فناورى اطالعات اســتان 
اصفهان دراين ارتبــاط مى گويد: وزارت ارتباطات 
و فنــاورى اطالعات بيشــتر وظيفــه نظارت بر 
بســترهاى ارتباطى را بــر عهــده دارد، درواقع 
كمتر درگير بخش محتواســت و وظيفه محتواى 
شبكه هاى مجازى بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى است.
جعفر مطلب زاده در گفت وگو با قدس آنالين با 
تأكيد بر اينكه ابزارى كه در اختيار نسل جديد 
قرار داده مى شود بايد همراه با آموزش استفاده 
از آن ها باشــد، درحالى كه هيچ آموزشى براى 
ابزارها تعريف نشــده اســت، مى گويد: در نظام 

آموزش وپرورش از دو سال پيش 
آن هم  رســانه اى»  «سواد  كتاب 
براى پايه تحصيلى دهم در نظر 
كودكان  حال آنكه  گرفته شــده، 
بازى هاى  درگير  ما  هفت ســاله 
آناليــن شــده اند، بــه  گونه اى 
كه بر اســاس آمــار، 50 درصد 
كودكان زير 7 سال تبلت دارند، 
با توجه به اين موضوع مى طلبد 
آموزش ها از پايه ســوم ابتدايى 

آغاز شود.
مطلــب زاده ادامــه مى دهــد: 
از ســوى ديگر، قانــون مبارزه 
بــا جرايــم رايانه اى ســال 88 

يعنــى 20 ســال پــس از ورود اينترنــت به 
كشور تصويب شده اســت، ضمن اينكه قانون 
به صورت كامل اجرا نمى شــود و نظارت خوبى 
بر ســايت ها نيست و فقط بســتر فراهم شده 

است.

 عقب ماندگى در ارائه خدمات الكترونيك 
يــك متخصــص توليد نــرم افزار نيــز اظهار 
مى كنــد: زمانى انتخاب اينكه گوشــى تلفن 

همراه داشــته باشــيم يا نه اختيارى بود و اگر 
نداشتيم چيزى از دست نمى داديم، اما امروزه 
شرايط به گونه اى شــده كه حتماً بايد درگير 
فضاى ديجيتال باشــيم، زيرا در دنيا بسيارى 
از مفاهيم از جمله دولــت الكترونيك، اقتصاد 
بانكدارى  الكترونيــك،  پليــس  الكترونيــك، 
الكترونيك وجود دارد و كســى نمى تواند خود 

را از اين فضا منفك كند.
ســاغرى زاده به قدس آناليــن مى گويد: دليل 
مشكالتى كه در فضاى مجازى 
وجــود دارد، به خاطــر كمبود 
برنامــه ريزى هاى  محتوا و هم 
قابليت هاى  زيرا  است،  نادرست 
صحيح و كارآمد فضاى مجازى 
به مردم معرفى نشــده اند و اين 

وظيفه حاكميت است.
وى ادامــه مى دهــد: هم اكنون 
بســيارى از خدمــات در دنيــا 
به صــورت الكترونيكــى انجام 
مى شــود، اما طبق آمار ســال 
2016 جايگاه ايران در شاخص 
دولت الكترونيك 106 و در آسيا 

29 است.
وى با بيان اينكه از لحاظ ارائه خدمات الكترونيك 
دچار عقب ماندگى هستيم و همين موضوع سبب 
شــده وقتى بســترى به نام اينترنت وجود دارد، 
مردم نتواننــد نيازهاى روزمره زندگى خود را در 
اين بســتر برطرف كنند، اظهار مى كند: مردم ما 
فقط كاربر هستند، شهروند الكترونيك نيستند، 
از اين رو به سمت دانلود و كارهاى پيش پا افتاده 

مى روند و در اينترنت وقت ُكشى مى كنند.
وى معتقد اســت، محتواى فضاى مجازى ايران 

وارداتى و در توليد محتوا بســيار كم كار شــده 
است، توســعه در سطح بوده واطالعات محتوايى 

توليد نكرده ايم.

  افزايش 96 درصدى جرايم اقتصادى
رئيــس پليس فضــاى توليد و تبــادل اطالعات 
فرماندهــى انتظامى اصفهان هــم در گفت و گو 
با قــدس آنالين از افزايــش 96 درصدى جرايم 
اقتصادى در اين استان خبر داده و تأكيد مى كند: 
در روزهاى پايانى سال كه مردم بيشتر خريد خود 
را به صورت اينترنتــى انجام مى دهند بايد دقت 
نظر بيشترى داشته باشند تا گرفتار كالهبرداران 

فضاى مجازى در مباحث اقتصادى نشوند.
سرهنگ ســيد مصطفى مرتضوى اظهار مى كند: 
راه هاى ارتباطى از طريق فضاى مجازى براى همه 
شهروندان گشوده شده و شهروندان مى توانند از 
كانال هاى گوناگون تبادل اطالعات داشته باشند، 
به همين دليل نحوه ايمن نگهداشــتن اطالعات 
بسيار مهم است، زيرا شگردهاى سرقت اطالعات 

شخصى افراد زياد و متنوع شده است.
وى تصريح مى كند: اگر چه سوء استفاده كنندگان 
در فضاى مجازى بيكار ننشســته اند و در كمين 
افراد ســاده انديش هســتند، اما پليس نيز براى 
مقابله و پيشگيرى با جديت وارد عمل شده است.

رئيــس پليس فضــاى توليد و تبــادل اطالعات 
فرماندهى انتظامى اصفهــان مى افزايد: آمارهاى 
پليس فتاى اين استان نشان مى دهد در 9 ماهه 
سال جارى جرايم اقتصادى96 درصد افزايش پيدا 
كرده كه اين آمار بسيار باال و نگران كننده است و 
نشان مى دهد در اين بخش براى پيشگيرى، آگاه 
سازى و آموزش شهروندان براى تبادل اطالعات 

بايد بيشتر اقدام شود.

پيشتازى تخلفات اقتصادى مجازى در اصفهان 

فضاى مجازى كارآمد يا ناكارآمد؟
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امام جمعه مشهد:

  نبود برنامه ريزى، مشكل بخش 
اشتغال در كشور است

مهر: امام جمعه مشهد گفت: مشكل كشور در ايجاد اشتغال، 
نبود برنامه بوده و دولت با مديريت وضع موجود مى تواند تعداد 

بااليى شغل ايجاد كند. 
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در ديدار با مديركل جديد 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراســان رضوى اظهار داشــت: 
مشهد شرايطش با گذشته از همه جهات تفاوت كرده است و 
آنچه در حوزه اداره كار مهم است، مسئله مهم و اساسى كار 

و اشتغال است.
عضو مجلس خبــرگان رهبرى تصريح كــرد: جوانان بيكار 
هســتند و خانواده هايى كه جوان بيكار دارند، نگران آينده 
فرزندان خود هستند و بايد براى اين مهم چاره اى انديشيده 

شود.
وى گفت: ايجاد شغل، بحث كار در ادارات نيست و مردم بايد 
خودشان به دنبال توليد شغل باشند و به هرشكل ممكن براى 

اشتغال تالش كنند و دنبال حقوق ثابت سرماه نباشند.
 وى تأكيد كرد: بايد با بررســى مشــاغل موجود كمبودها 

شناسايى شود، مسئله اشتغال موضوع غيرقابل حلى نيست.

  اختصاص 800 ميليون تومان اعتبار 
براى كاهش اعتياد در خراسان شمالى

بجنورد: دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان 
شمالى گفت: 835 ميليون تومان اعتبار براى كاهش آسيب 

اعتياد در خراسان شمالى اختصاص يافت. 
احمد ريواده از انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بين وزارت كشور، 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهورى و دستگاه هاى 
اجرايى استان براى كاهش آســيب اعتياد خبر داد و اظهار 
داشــت: در مجموع 14 تفاهم نامه براى مبارزه با مواد مخدر 
امضا شده است كه مطابق آن دستگاه هاى اجرايى استان بايد 
با انجام 32 فعاليت اولويت دار سند پيشگيرى اوليه از اعتياد 

را اجرايى كنند.
وى ادامــه داد: مجموع اعتبارات در نظر گرفته شــده 835 
ميليون تومان اســت كه در مرحله نخســت 50 درصد آن 
تخصيص يافته است و مابقى آن با نظر كميته ارزيابى متشكل 
از دبيرخانه شوراى مبارزه با مواد مخدر، دفتر امور اجتماعى 
و يك نفر عضو دســتگاه اجرايى بر اساس عملكرد اختصاص 

مى بايد.
وى خاطرنشــان كرد: پوشــش جمعيت دانــش آموزى و 
دانشــجويى استان در آموزش هاى پيشــگيرى، ايجاد خانه 
ورزش در 30 روستا، توسعه آموزش فرزند پرورى براى والدين 
و جمع آورى و ساماندهى معتادان بى بضاعت از جمله اهداف 

اصلى اين تفاهم نامه است.

  افتتاح 1019 پروژه عمرانى در 
خراسان جنوبى

مهر: معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار خراسان جنوبى 
گفت: 1019 پروژه عمرانى ايام دهه فجر در خراسان جنوبى 

به بهره بردارى مى رسد. 
ســيد مجتبى علوى مقدم اظهار داشت: همزمان با ايام دهه 
فجر امســال 1019 پروژه عمرانى در خراسان جنوبى افتتاح 

مى شود كه 333 پروژه شهرى و 686 پروژه روستايى است.
وى اضافه كرد: همچنين 60 پروژه شامل 21 پروژه شهرى و 

39 پروژه روستايى نيز كلنگزنى خواهد شد.
وى ادامه داد: در مجموع براى پروژه هاى قابل افتتاح 3951 
ميليارد ريال و براى پروژه هاى آماده كلنگزنى 918 ميليارد 

ريال هزينه شده است.
وى گفــت: با افتتاح پروژه هاى دهه فجــر 673 هزار و 557 

خانوار بهره مند و براى 2149 نفر نيز اشتغال ايجاد مى شود.
مديركل امور عشاير خراسان جنوبى هم گفت: همزمان با ايام 
اهللا دهــه فجر 562 پروژه عمرانى بــا اعتبارى بيش از 537 
ميليارد و 436 ميليون ريال در مناطق روستايى و عشايرى 
خراســان جنوبى به بهره بردارى مى رسد. غالمرضا قوسى با 
بيان اينكه 10 هزار خانوار روستايى و عشايرى از مزاياى افتتاح 
اين پروژه ها بهره مند مى شوند، افزود: همچنين اين پروژه ها 

براى 218 نفر اشتغال ايجاد مى كند.

جانمايى 2000 واحد صنفى آالينده 
در شهرك صنفى بيرجند

مهر: رئيس اتاق اصناف خراسان جنوبى گفت: 2000 واحد 
صنفى آالينده در فاز اول در شهرك صنفى بيرجند جانمايى 
مى شود. مرتضى يزدان شــناس افزود: 2000 واحد صنفى 
آالينده بيرجند در فاز اول به شهرك صنفى منتقل و در آن جا 

جانمايى مى شود.
رئيس اتاق اصناف خراسان جنوبى بيان كرد: شهرك صنفى 
بيرجند آماده سازى شده است و در صورت اعطاى مجوز دهه 
فجر سال جارى زمين ها به واحدهاى صنفى متقاضى واگذار 

مى شود.
يزدان شناس با اشاره به اينكه بعد از واگذارى زمين و ساخت 
واحدها، انتقال واحدهاى صنفى آالينده به اين شهرك الزامى 
است، بيان كرد: تاكنون حدود 4200 واحد صنفى آالينده در 
بيرجند شناسايى شده كه 2000 واحد صنفى ديگر نيز در فاز 

بعدى ساماندهى مى شود.
وى با بيان اينكه شهرك صنفى بيرجند 84 هزار هكتار است 
كه در فاز اول در 55 هزار هكتار واحدهاى صنفى ســاخته 
مى شــود، ادامــه داد: اين واحدهاى صنفى آالينده شــامل 
درودگران، تراشكاران، سنگ تراشان و ساير واحدهاى صنفى 
هستند كه آالينده بودن آنان توسط اداره محيط زيست تأييد 

شده است.

  1423 هكتار از اراضى سربيشه
به آبيارى نوين مجهز شد

ايرنا: مدير جهاد كشاورزى سربيشه گفت: تاكنون طرح هاى 
نوين آبيارى در 1423 هكتار از اراضى اين شهرستان با هزينه 

56 ميليارد و 670 ميليون ريال اجرا شده است. 
مريــم جوادى بايگى افزود: از اين ميــزان 506 هكتار، طرح 
آبيارى كم فشــار و 916 هكتار طرح آبيارى تحت فشار اجرا 

شده است.
وى اضافه كرد: از محل اعتبار امســال نيز اجراى 862 هكتار 
آبيارى كم فشار و 446 هكتار آبيارى تحت فشار در دستور كار 
قرار دارد كه در صورت تخصيص اعتبار، اين طرح ها با اعتبار 8 

ميليارد و 339 ميليون تومان اجرا خواهد شد.

  بهره بردارى از 1508 پروژه 
در خراسان رضوى

مهر: رئيس شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى خراسان 
رضوى گفت: همزمان با دهه فجر 1508 پروژه در اســتان به 

بهره بردارى مى رسد. 
حجت االسالم سيد محمد سلطانى اظهار داشت: ستاد دهه 
فجر استان از ماه ها قبل تشكيل شده و حدود هفت جلسه در 
محضر نماينده ولى فقيه در استان، توليت آستان قدس رضوى 
و استاندار تشكيل داده ايم و تحت عنوان 25 كميته براى اقشار 

مختلف جامعه برنامه هاى الزم پيش بينى شده است. 
وى گفــت: در اين ايام، 1508 پروژه با اعتبار 38 هزار و 571 
ميليارد ريال در استان با مشاركت 48 دستگاه اجرايى و 47 
شــهردارى بهره بردارى مى شود كه كشاورزى، راه، آبرسانى، 
شبكه هاى فاضالب، صنعت و معدن، توسعه روستايى، مسكن 

روستايى از جمله اين پروژه ها هستند. 
وى تأكيد كرد: امسال براى نخستين  مرتبه جشنواره رضوى 
كه تجليل از انديشمندان خراســان رضوى از دوران پس از 
انقالب تاكنون است، توسط دانشــگاه ها و استاندارى برگزار 
مى شود و44 مورد از دستاوردهاى انقالب نيز رونمايى مى شود. 
رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان رضوى با 
اشــاره به برنامه هاى اين ايام در آستان قدس گفت: در رواق 
امام خمينى(ره) برنامه هايى مانند نشست هاى تخصصى زن، 

پخش جشنواره هاى «من عمارى ام» برگزار مى شود.  

  بهره مندى 51 روستاى 
خراسان رضوى از آب شرب سالم 

مشهد: مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خراسان 
رضوى گفت: همزمــان با دهه فجر، طرح آبرســانى به 51 

روستاى استان به بهره بردارى مى رسد. 
محمد دانشــگر در جمع خبرنگاران اضافه كــرد: 48 پروژه 
آبرســانى در دهه فجر امســال افتتاح مى شــود و مردم  51 
روستاى اســتان از نعمت آب شــرب و بهداشتى بهره مند 

مى شوند.
وى گفت: بــراى انجام اين پروژه ها در مجموع، بيش از 108 
كيلومتر عمليات لوله گذارى خط انتقال، 169 كيلومتر شبكه 
توزيع اجرا و 27 باب مخزن ذخيره با حجم 6990 متر مكعب 
ســاخته شده و 19 حلقه چاه مورد حفر و تجهيز قرار گرفته 

است.
وى ابراز كرد: ســاخت 373 باب حوضچه، نصب 19 دستگاه 
پمپ و ساخت پنج باب اتاقك كلرزن از ديگر پروژه ها به شمار 
مى روند كه براى اجــراى اين پروژه ها افزون بر 257 ميليارد 

ريال هزينه شده است.
دانشگر از آغاز عمليات اجرايى 12 پروژه آبرسانى به روستاهاى 
استان در اين ايام خبر داد و گفت: اين تعداد پروژه با اعتبارى 
حدود 145 ميليارد ريال انجام مى شــود كــه با اجراى اين 
پروژه ها بيش از 13 هزار نفر در 14 روستاى خراسان رضوى 

از آب شرب برخوردار خواهند شد.

  صادرات عامل اصلى گرانى پياز 
در خراسان شمالى

ايسنا: رئيس اتحاديه ميوه و تره بار بجنورد، صادرات را عامل 
اصلى قيمت پياز در خراسان شمالى بيان كرد. 

اسماعيل وحدانى گفت: هم اكنون پياز با قيمت 2200 تومان 
به فروش مى رســد و اين درحالى اســت كه قبل از آن، اين 

قيمت 1000 تومان بوده است. 
وى افزود: در حال حاضر پيازهاى برداشــت شــده از مزارع 
جيرفت به كشورهايى همچون تركمنستان، عراق و افغانستان 
صادر مى شــود. پيازهاى انبار شــده نيز به شهرهاى اطراف 
همچون قائم شــهر و... صادر مى شــود كه يكى از داليل باال 

رفتن نرخ اين محصول در استان است. 
وى در پاســخ به اين پرســش كه آيا پياز به اندازه كافى در 
انبارهاى اين استان ذخيره ســازى نشده كه جلوى افزايش 
قيمت را بگيرد، اظهار داشــت: پياز در انبارها به اندازه كافى 
ذخيره ســازى شده اســت، اما به ساير اســتان هاى صادر 

مى شود.
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گزارش

هاشم رســائى فر جمعــه ششم بهمن 
پروازى كه قرار بود  از مشهد  به مقصد  تهران 
با شماره پرواز 159 شركت هواپيمايى ساها 
انجام شــود  از طرف اين شــركت لغو شد  و 
مسافران اين پرواز مجبور شد ند  از شركت هاى 

د يگرى بليت تهيه كنند  و عازم تهران شوند .
اگر چه بحث تأخيــر و لغو پروازها موضوعى 
عاد ى از سوى شركت هاى هواپيمايى كشور 
اســت، اما اين بار موضوعى كه باعث شــد ، 
پيگير مسائل پروازها شــويم، نحوه برخورد  
شــركت هاى هواپيمايى و نيز شــركت هاى 
پشتيبانى براى استرد اد  وجه بليت مسافرانى 
اســت كه پرواز آن ها مثل پرواز شماره 159 
شركت ســاها از سوى خود  شركت لغو شد ه 

است.

 بليت بياوريد  پولتان را بعد  بگيريد !
برخى از مسافران پرواز لغو شد ه 159 شركت 

هواپيمايى ساها د ر تماس با تحريريه قد س 
خواستار پيگيرى موضوع نحوه استرد اد  پول 
بليتى شد ند  كه پروازش از سوى اين شركت 

كنسل شد ه بود .
 گويا قضيه از اين قرار بود ه كه بعد  از كنسلى 
پرواز شماره 159 شــركت ساها مسافرانى 
كه بليت اين پرواز را د اشته اند  براى د ريافت 
هزينه خريد  بليتشــان اقد ام مى كنند  كه با 
پاسخ هاى جالبى از سوى د فتر صاد ر كنند ه 
بليت هايشــان رو به رو مى شوند . مسافران 
وقتى خواستار برگشت هزينه بليت مى شوند ، 
متصد ى د فتر صاد ر كنند ه به آن ها اين گونه 
جواب مى د هد  كه براى استرد اد  اين پول بايد  
بليت ها را مهر كرد ه و براى ما به تهران ارسال 
كنيد ! تا بعد  د ر مورد  آن بررســى هاى الزم 
انجام شد ه و د ر خصوص آن تصميم گيرى 

شود ! 
 يكى از اين مسافران عنوان مى كند  ما بعد  از 

لغو پرواز مجبور شد يم براى عزيمت به تهران 
بيش از 100 هزار تومان اضافه به يك شركت 
د يگــر هواپيمايى پرد اخت كنيــم تا بليت 
بگيريم. اآلن هــم به د نبال گرفتن پولى كه 
براى خريد  بليت پرواز كنسل شد ه هستيم، 
د وستان هر جور كه مى توانند  سنگ اند ازى 

مى كنند  تا پول را د يرتر پرد اخت كنند !

  پاسخ قابل تأمل 
د فتر صاد ر كنند ه بليت

د ر تمــاس با د فتر هواپيمايى كه بليت پرواز 
159 شــركت هواپيمايــى ســاها را صاد ر 
كرد ه بود ، پيگير موضوع استرد اد  پول بليت 
مسافران شد يم كه د ر نهايت تعجب آنچه را 
كه مسافرانشان گفته بود ند  به خبرنگار ما هم 

گفته شد .
 آن ها مد عى شــد ند  اين روال كار اســت و 
مسافران بايد  بليتى را كه برايشان صاد ر شد ه 

اســت براى ما ارسال كنند  تا بعد  از بررسى 
پولى كه پرد اخت كرد ه اند  به آن ها برگرد اند ه 

شود .
نكته جالب اينكه آن هــا مد عى بود ند ، روال 
كارشان اســت و بعد  از د ريافت الشه بليت 
مسافر آن را تحويل ايرالين مربوطه مى د هند  
تا بررسى شود  اين كار هم حد اقل د و هفته به 

طول خواهد  انجاميد !

 تكليف پول مرد م چه مى شود ؟
نكته د يگر د ر اين خصوص اينكه با حسابى 
سرانگشــتى د ر مورد  پول هاى بلوكه شــد ه 
مسافران پرواز لغو شد ه به اين نكته خواهيم 
رسيد  كه اگر تقريباً 100 نفر بليتشان به اين 
سرنوشت د چار شد ه باشد  و هر كد ام از آن ها 
هزينه اى حد ود  350 هــزار تومان پرد اخت 
كرد ه باشند ، چيزى حد ود  35ميليون تومان 
از پول مسافران بايد  تا زمان مشخص شد ن 
شرايط و به قول متصد ى د فتر صاد ر كنند ه 
بليت «زمان بررســى» د ر حســاب شركت 
هواپيمايى بماند  تا تكليف معلوم شود ! كه اين 
يعنى سود جويى و سوء استفاد ه از پول و حق 

طبيعى مرد م.

گزارش قد س از سرگرد انى مسافران شركت هواپيمايى ساها د ر مشهد 

پرواز لغو شد ، پول مسافران پريد !

نگاهى به يك رسم قديمى خراسان

برف و شيره؛ بستنى زمستانى مردم تربت حيدريه
تربت حيدريه عالوه بر بســتنى كه لفظ 
انگليســى آن «آيــس كريم» و ريشــه آن به 
«اوستا كريم» ايرانى باز مى گردد، برف و شيره 
نيز نخستين تدبير ايرانيان بوده كه به عنوان 
شب چره زمستانى يا بستنى زمستانى استفاده 
مى كردند و مراســم برف و شيره خورى بايگ 

تربت حيدريه حال و هواى خاصى دارد. 
در پيونــد با اين موضوع پژوهشــگر و محقق 
تاريخ محلــى تربت حيدريه به ايرنا گفت: هر 
چند برف و شيره اختصاص به اقليم و منطقه 
خاصى در ايران ندارد، زيرا برف در همه  جاى 
عالم از يك ماده درست شده، اما شيره به نوع 
كيفى كشاورزى منطقه بستگى دارد و از آنجا 
كه در منطقه بايگ تربت حيدريه، شيره انگور 
ماده اوليه شــيرينى هاى محلى، حلوا جوزى، 
كف و نيز برف و شــيره است، بنابراين برف و 
شيره بايگ از طعم خاص و منحصر به فردى 

برخوردار است.
آرزو علومى افزود: اگر چه رسم و آيين خاصى 
براى خوردن برف و شيره در اين منطقه وجود 
ندارد، اما از ديرباز اهالى بايگ با ديدن نخستين 
برف، ضمن شــكرگزارى از بهــره مندى اين 
نعمت الهى با دل هاى مملو از شادى و شعف، 
برف را بهانه اى براى تقويت ســنت حســنه 
صله رحم دانســته و با درســت كردن برف و 
شيره، بساط دورهمى و زير كرسى نشستن و 
خوردن اين بستنى زمستانى ارگانيك را فراهم 

مى كردند.
وى با بيان اينكه مردم براى حفظ رعايت نكات 
بهداشتى، برف را از روى خاك برنمى  داشتند، 
گفت: بلكه حوض و تخت  هاى چوبى حياط و 
هــر جايى كه از گرد و خــاك دور بود، محل 
برداشتن برف بود و يا اينكه گاهى قبل از بارش 
برف، در جاى خلوتى، سفره اى پهن مى  كردند 

تا برف با زمين گل آلود تماس پيدا نكند.
اين كارشناس ارشد تاريخ فرهنگ و تمدن ملل 
اسالمى همچنين اظهار داشت: افراد مسن و 

قديمى بايگ معتقدند براى 
درســت كردن برف و شيره 
بهتر است از برف پشت بام 
مسجد به علت پاكى محل 
آن اســتفاده شــود و آن ها 
همچنين بــر اين باور بودند 
اگــر كســى برف و شــيره 
بخورد، تا سال ديگر مريض 

نمى شود و سرما نمى خورد.
علومــى در خصوص خواص 
درمانــى برف و شــيره نيز 
گفت: خوردن حلوا جوزى و 
برف و شيره كه شيره آن از 
آب انگور پخته و غليظ شده 

به دســت مى آيد، داراى مواد قندى (گلوكز) 
فراوانى است كه در روزهاى سرد برفى، موجب 

باال رفتن ســوخت و ساز و 
گرماى بدن مى شود و از اين 
طريق مقاومت بدن در برابر 
سرما را باال مى برد و اهميت 
بيشــتر  زمانى  موضوع  اين 
مشخص مى شود كه بدانيم 
در قديم كه ســقف بيشتر 
خانه ها كاهگلــى بود و برف 
و باران بيشــترى مى باريد، 
مردان مجبور بودند برف هاى 
خانه ها را بعد از بارش هر برف 
پارو كنند و اين برف و شيره، 
انرژى الزم را بــه بدن آنان 

مى رساند.
وى همچنين با اشــاره به كتــاب «پانزده روز 
تا سالمتى» نوشــته جمشيد خدادادى گفت: 

در اين كتاب آمده اســت: برفى كه از آسمان 
مى بارد، داراى ازت فراوان مى باشد كه خوردن 
آن موجــب ضد عفونى كــردن دهان و گلو و 
دســتگاه گوارش مى شود و شــاهد اين ادعا 
حبوباتى اســت كه با آب باران و برف رشــد 

مى كنند.
علومــى افــزود: از نظر اين پژوهشــگر علوم 
تغذيه، حبوبات در مقابل آفات گياهى مقاومت 
بيشترى پيدا كرده و بعد از برداشت هم كمتر 

خراب مى شوند.
بخش بايگ با مركزيت شــهر بايگ، شــامل 
روستاهاى بسك، حصار، رود معجن، خورشبر، 
ســرخ آباد، رزگ و فديهه حــدود 7000 نفر 
جمعيت دارد و مركز آن شــهر 5500 نفرى 
بايــگ در 20 كيلومترى غرب تربت حيدريه 

واقع است.

معاون دادستان خراسان رضوى:

522 قبضه سالح امسال در مشهد كشف شد

گفت و گو

على محمدزاده سرپرســت دادســراى 
انقالب مشهد گفت: شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدراز رســالت اصلــى خود در اين 

حوزه دور شده است. 
مهدى خدا بخشــى در نشســت خبرى با 
اصحاب رسانه كه در روزنامه شهر آرا برگزار 
شــد، افزود: خروجى فعاليت هاى شــوراى 
هماهنگى مبارزه با موادمخدر ملموس نيست 
و به جاى قدردانى و حمايت از ســربازان و 
كســانى كه در اين حوزه فعاليت مى كنند، 
بودجه خود را صــرف كارهايى مى كند كه 
هيچ بازخورد عملى ندارند يا بازيگرانى را به 
عنوان سفيران مبارزه با مواد مخدر انتخاب 
مى كند كه هيچ اطالعى از مشــكالت ناشى 

از اعتياد ندارند.
وى از روش متــادون درمانــى در مراكز ترك 
اعتياد بشــدت انتقاد كرد و ادامــه داد: در اين 
روش درمانى به جاى درمان قطعى، فرد معتاد 
يك داروى ديگر را جايگزين مواد مخدر مى كند، 
گرچه اين روش ها پايه هاى پزشــكى دارند، اما 
آنچه كه در حال اتفاق افتادن اســت، بازگشت 

معتادان به مصرف دوباره مواد مخدر است. 
معاون دادستان مشهد تصريح كرد: مبارزه با 
مواد مخدر يك امر يكجانبه و يكسويه نيست 
و نهادهاى مختلف بايد همكارى كنند، ولى 
متأسفانه بسيارى از دستگاه هاى عضو شوراى 
هماهنگى همكارى قابــل قبولى ندارند؛ به 
طور مثال بارها از ســازمان تبليغات اسالمى 
خواسته شده تا يك روحانى را براى استقرار 
يا حضور در مراكز ترك اعتياد معرفى كند، اما 

پاسخى دريافت نشده است.

خدابخشــى گفت: همه دســتگاه ها خود را 
كنار كشــيده اند و پليس را در ميدان مبارزه 
با مواد مخدر تنها گذاشــته اند در حالى كه 
اگــر هر دســتگاهى به وظيفــه خود عمل 
كند، موفقيت هاى بيشترى خواهيم داشت. 
مثال عينى اين موضوع نبود زيرساخت هاى 
ورزشــى در مناطقى از مشــهد است كه از 
محالت پرخطر محسوب مى شوند، ولى شاهد 
هستيم كه سالن ورزشى، نيمه تمام رها شده 
در همين منطقه به محلى براى مصرف مواد 
تبديل شده است و يا اينكه نهادهاى متولى 
امر بانــوان در جامعه در حوزه مقابله با مواد 

مخدر كجا هستند؟

آمارهاى نگران كننده
سرپرست دادسراى انقالب مشهد در بخش 

ديگرى از اين نشســت به ارائــه آمارهايى 
پرداخت كه با نگاهى تحليلى مى توان گفت 
در برخــى حوزه هــا بايد نگرانى بيشــترى 

داشت.
خدابخشــى ازپذيــرش 811 زن معتاد در 
مركز ترك اعتياد زنان مشهد در سال جارى 
خبرداد و گفت: تاكنون781 نفر ترخيص يا 
تحويل خانواده هايشــان شده اند كه در بين 
آنان هشــت زن باردار هم وجود داشتند كه 
تحويل مراكز بهزيســتى شــده اند. در سال 
گذشــته نيز 10 زن باردار معتاد تحويل اين 

سازمان شدند.
به گفته خدابخشــى از ابتداى ســال جارى 
4847 نفر در مراكز ترك اعتياد مردان مشهد 
پذيرش شده اند كه بمرور ترخيص شده اند و 
هم اكنون 1247 نفر در اين مراكز نگهدارى 

مى شوند.
وى افــزود:54 درصد اين افــراد بين 18 تا 
35ســال ســن دارند و به دنبال راه اندازى 
مركز ترك اعتياد ويژه كودكان و نوجوانان در 
مشهد هستيم. همچنين 61 درصد اين افراد 

بيكار بوده اند.
وى تعداد كل پرونده هاى وارده به دادسراى 
انقــالب در حوزه مــواد مخدر را در ســال 
جارى 21هزار و866 فقره اعالم كرد و ادامه 
داد:927 نفر در اين راستا دستگير و نزديك 
به 16تن انواع مواد مخدركشــف شده است. 
همچنين 383 محــل توزيع مواد مخدر در 

مشهد پلمب شده است.
خدابخشى در بخش اقدام هاى صورت گرفته 
در امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم گفت: در 
سال جارى 2422 نفر در ارتباط با قاچاق كاال 
و اشياى ممنوعه دستگير شده اند و 37 باند 
متالشى شده است و لوازم آرايشى و پوشاك 
همچنان در صدر كاالهــاى قاچاق وارده به 

استان و مشهد قرار دارند.
وى همچنين از كشــف 522 قبضه سالح و 
16 هزار و823 ليتر مشروبات خارجى و 78 
هزار و437 ليتر مشــروبات دست ساز و نيز 
34هزار و536 قطعه و لوازم دريافت از ماهواره 

خبر داد.
وى از تشكيل 45 پرونده قاچاق بيش از 100 
ميليون تومان در مشهد نيز خبرداد و گفت: 
مجموع ارزش ريالى كاالهاى كشــف شده 
بيش از 137 ميليارد تومان است كه نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل رشد قابل قبولى 

داشته است.

برفى كه از آسمان 
مى بارد، داراى ازت 

فراوان مى باشد كه 
خوردن آن موجب 

ضد عفونى كردن 
دهان و گلو و دستگاه 

گوارش مى شود

بــرش
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