
بدنه بزرگ شهردارى ياسوج نيازمند شفاف سازى است جوالن ماشين هاى سنگين در خيابان هاى رامهرمز
استخدامى هاى بى ضابطه آفت اقدام هاى عمرانى غول پيكرانى كه آرامش را له مى كنند 

ياسوج  شــهردارى  مشــكالت  ياسوج  
اعم از مطالبــات پرداخت نشــده كارگران، 
استخدام بدون ضابطه، تعدد دست فروشان و 
خودروهاى عرضه ميوه، گاليه مندى مسافران 
از خدمات ارائه شده، قصه آسفالت و بسيارى 
از مشكالت ديگر ازجمله موضوعاتى است كه 

بارها مورد انتقاد استاندار ...

خوزستان خيلى وقت است كه قانون ورود 
ماشــين هاى سنگين به شهرها ممنوع شده 
اســت، اين موضوع را حتى اگر سر رشته اى 
از قوانين نداشته باشــيد، بر بنرهاى ورودى 
بسيارى از شهرها مى بينيد و سال هاست كه 
اين قانون در اكثر شــهرها اجرا مى شود؛ به 
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 كالنشهرى كه در «پاركينگ» 
گير كرده است

ايرنا: در حالى كه شــهرهاى پرترافيك و پيشرفته به 
اســتفاده از «پاركينگ هاى مكانيــزه» روى آورده اند، 
بســيارى از كالنشــهرهاى ايران از جمله كرمانشــاه 
همچنان در مقدمات پاركينگ هاى طبقاتى ســنتى و 

حتى روباز، لَنگ مى زنند.
باال بودن حجم ترافيك شهرى در شهرهاى بزرگ بويژه 
محــدوده مراكز خريد و عمومى، قيمت باالى زمين و 
دسترسى هاى نامناســب در مناطق بحران ترافيك و 
تمايل خانواده ها به داشــتن خودروهاى بيشتر سبب 
ادامه مشكل پارك خودرو و ضرورت تغيير در ساختار 

پاركينگ هاى سنتى شده است.
تا اوايل ســال 96 بيش از 90 درصــد معابر عمومى 
كرمانشاه دو طرفه بود كه شهردارى با هدف ساماندهى 
ترافيك هاى شهرى، اقدام به يكطرفه كردن شمار زيادى 
از خيابان ها كرد. ايجاد پاركينگ هاى طبقاتى بويژه از 
محل دريافت جريمه ساختمان هاى بدون پاركينگ، 
ديگر برنامه شــهردارى براى بهبود ترافيك اعالم شد، 
اما سرمايه گذاران خسته از بروكراسى ادارى، چندان از 
اين ايده استقبال نكرده اند تا كرمانشاه همچنان فقط دو 

پاركينگ طبقاتى سنتى فعال داشته باشد.
اكنون بســيارى از پاركينگ هاى سطح شهر كرمانشاه 
روباز هستند و حتى كف بخشى از آن ها خاكى است كه 

با اندك بارشى، مملو از ِگل و الى مى شوند.
عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراى اسالمى 
شهر كرمانشاه گفت: هزينه اى كه از سوى پاركينگ ها 
دريافت مى شود، در واقع در قبال يك پاركينگ مسقف 

با امنيت، كف مناسب و فضاى آراسته است.
كامران ملكى افزود: مشــكل امــا فقط نواقص متعدد 
پاركينگ ها نيست، زيرا بسيارى از پاركينگ ها «تعرفه 
مصوب» را رعايت نمى كنند و در مقابل اندك خدمت 
ارائه شــده، گاه از رانندگان دو تا سه برابر نرخ قانونى 

پول مى گيرند.
ملكى در اين خصوص هم گفت: بنابر اعالم ســازمان 
صنعــت، معدن و تجــارت، قيمت گــذارى خدمات 
پاركينگ هاى سطح شهر در اختيار شهردارى نيست 

و به اتحاديه اين صنف واگذار شده است.
او افزود: شــهردارى پاركينگ ها را با برگزارى مناقصه 

واگذار مى كند و اختيارى براى نظارت بر آن ها ندارد.
ملكى با اشــاره بــه پيگيرى اين موضــوع از اتحاديه 
پاركينگ هاى عمومى گفــت: بنابر اعالم اين اتحاديه، 
از سال 95 تاكنون هيچ افزايش قيمتى براى استفاده 
شــهروندان از پاركينــگ وضع نشــده و گويا هيئت 
نظارت بر اصناف كرمانشاه با درخواست افزايش تعرفه 

پاركينگ ها موافقت نكرده است.

 جان باختن 1500 اصفهانى 
به خاطر آلودگى هوا!

ايسنا: عضو هيئت علمى مركز تحقيقات محيط زيست 
دانشــگاه علوم پزشــكى اصفهان گفت: مردم متوجه 
باشند ســاالنه 33 هزار نفر در كشور به دليل آلودگى 
هوا جان خود را از دست مى دهند و در اصفهان ساليانه 
حدود 1500 نفر بر اثر آلودگى هوا دچار مرگ زودرس 

مى شوند.
يعقوب حاجــى زاده اظهار كرد: امروز نگرش جامعه و 
عموم مردم بر اين است ما مسئول كنترل آلودگى هوا 
نيستيم. چرا اين تفكر هســت، چون ما راه هاى ايجاد 
آلودگى و ميزان واقعى آالينده ها و تأثير آن بر سالمت 
را براى مردم بيان نمى كنيم و نقش آن ها را در كاهش 

آلودگى توضيح نمى دهيم.
وى افزود: وقتى مردم با واقعيت آشــنا نيســتند براى 
رفع آن مشــكل كمكى نمى كنند. اين در حالى است 
كه مــردم حق دارند بدانند هوايى كه تنفس مى كنند 
چه ميزان آلودگى و چه پيامدهايى بر سالمت آن ها و 

نسل آينده دارد. 
عضو هيئت علمى پژوهشكده پيشگيرى از بيمارى هاى 
غيرواگير دانشگاه علوم پزشــكى اصفهان تأكيد كرد: 
مردم بايد متوجه باشــند، آلودگى هوا موجب افزايش 
سرطان ها، بيمارى هاى قلبى عروقى، چشمى، تنفسى، 
پوســتى، مغزى، روانى و معلوليت ذهنى يا جســمى 
مى شود. سازمان هاى رسمى مسئول در كشور بايد به 
همه به طور دقيق و درســت كيفيت هواى تنفسى را 

اعالم كنند. 
وى با اشاره به اينكه امروز با موضوع عدم كنترل آلودگى 
هوا روبه رو هســتيم و اين يك چالش بزرگ محسوب 
مى شود، گفت: صنايع بايد در خروجى هاى خود سامانه 

تصفيه هوا داشته باشند كه ندارند. 
حاجى زاده گفت: وضعيت آلودگى هواى اصفهان خاص 
است. از نظر سطح آلودگى با تهران در رقابت هستيم 
و حتــى برخى روزها ميزان آاليندگى اصفهان بيش از 
تهران اســت. وقتى 10 هزار واحد صنعتى در اصفهان 
وجــود دارد و زمانى كه 140 هزار واحد صنعتى داريم 
كــه 25 درصد آن ها پروانه ندارنــد، زمانى كه بيش از 
يك ميليون موتورسيكلت در اصفهان در حركت است، 
كنترل آلودگى هوا سخت تر مى شود، زيرا موتورسيكلت 

چهار برابر يك خودرو آلودگى ايجاد مى كند.
وى ادامه داد: شــرايط توپوگرافى اصفهان به گونه اى 
است كه 270 درجه اين شهر را كوه ها محاصره كرده اند 
و به همين دليل ميزان جابه جايى هوا بســيار اندك 
اســت و طبيعت هم براى رفع آلودگى هوا به ما كمك 

نمى كند. 

قدس  در آخريــن روزهاى عمر رژيم پهلوى، 
شــاه ايران «شــاپور بختيار» را در دى ماه 57 
به عنوان نخســت وزير انتخــاب مى كند. فردى 
كه پيش از ايــن و در جريان كودتاى 28 مرداد 
1332 مخالف نحوه حكومتدارى شاه ايران بود، 
حاال از ســوى فرد اول مملكت به عنوان نخست 
وزير انتخاب شده و محمدرضا پهلوى با اين ترفند 
به دنبال كاهش اعتراضــات مردم و به اصطالح 

خواباندن غائله انقالبيون بود. 
بختيار كه ظاهــراً با رژيم پهلوى در حال مبارزه 
بود، ناگاه در يك چرخش آشكار براى نجات رژيم 
ســلطنتى پهلوى به عنوان نخست وزير منصوب 
مى شود تا با استفاده از موقعيت اجتماعى و ملى 
و ايلى بتواند، نقش خود را در حفظ و بقاى نظام 
ســلطنتى بازى كند. اين انتخــاب نقطه عطفى 
بــراى رژيم پهلوى بود كه هم بتواند با تشــكيل 
شوراى ســلطنت زمينه فرار شاه را فراهم سازد 
و هم جلوى موج خروشــان مردم را كه مى رفت 
تا بنيان هاى رژيم ستمشــاهى را درهم شكند، 
مهــار كند، اما برخالف همه ايــن تالش ها، امام 
خمينى(ره) بســرعت و با تيزبينــى و قاطعيت، 
نخست وزيرى شاپور بختيار را غيرقانونى دانست 

و پذيرش نخست وزيرى او را محكوم كرد.
او كــه اصالتاً بروجنى و اهــل خطه چهارمحال 
و بختيارى اســت روى مردم اين اســتان و ايل 
بختيارى حساب ديگرى باز مى كند، اما اتفاقات 

به نحو ديگرى رقم مى خورد. 

 بازگشت امام به ميهن
با خبر بازگشت امام خمينى(ره) به كشور، خون 
تازه اى در كالبد بازوان انقالب مى جوشد و اقشار 
مختلفى از مــردم به حركــت ميليونى نهضت 
خمينى مى پيوندند تا مســير رسيدن به قله هاى 

پيروزى و فتح بيش از پيش هموار شود.
يكى از اقدام هاى شــجاعانه، آگاهانه و با بصيرت 
اقوام مختلف ايران اســالمى در مســير پيروزى 
انقالب را مى توان حركت حساس و ماندگار قوم 
بختيارى در حمايــت از واليت و زعامت انقالب 
اســالمى در ايام اهللا فجر انقالب و 19 بهمن ماه 
1357 دانســت كه با حضور در مدرســه علوى 
تهــران براى بيعت با حضرت امــام خمينى(ره) 
برگى ديگر از اوراق زرين حماســه و افتخار اين 

قوم را در تاريخ رقم زد.
از شكننده ترين ضربات بر پيكر رژيم شاهنشاهى، 
اين حركت شــجاعانه قوم بختيارى بود. در اين 
روز، بختيارى هاى متعهد پس از روزها التهاب و 
پيگيرى و جوش و خروش، با حضور در اقامتگاه 
رهبر بزرگ انقالب اســالمى در تهران و بيعت با 
حضرت امام، سندى از افتخار، حماسه، رشادت و 
ايمان را در برگ هاى زرين انقالب اسالمى و قوم 

بختيارى به ثبت رساندند.
اين حماسه حضور و بيعت قاطعانه بختيارى ها، 

طليعه خجســته انقالب عظيــم بود و اين گونه 
شد كه قومى كه از نظر شاه و بختيار مهم ترين 
پشــتوانه بختيار و طاغوت به نظر مى رســيد و 
گاهى هم بختيار تهديــد مى كرد، نگذاريد ايل 
بختيــارى را به تهــران فرا بخوانم تــا مردم را 
سرجايشان بنشــاند به علت تحولى كه انقالب 
در روح انسان ها پديد آورده بود، قوم آرمانخواه 
و آزادمردان بختيارى كه از دوران مشروطيت به 
دنبال شريعت، عظمت و آزادى واقعى ملت بود 
و به آن دســت پيدا نكرده بــود و افرادى مانند 
بختيار آن را به بيراهه برده بودند با يك حركت 
از قبل طراحى شــده كه روزها عده اى روى آن 
كاركرده بودند بــا حضور بموقع و با بصيرت در 
تهران در خدمت آرمان انقالب اســالمى و امام 
راحل درآمــد و در طول انقالب نيز خصوصاً در 
هشت ســال دفاع مقدس حماسه هاى پرشورى 

در دفاع از كيان اسالم و انقالب آفريد.

مخالفت بروجنى ها با فرزند اين شهر
در اين ميان انقالبيون شهرســتان بروجن يعنى 
زادگاه بختيار نيز با مشــورت با مرحوم آيت اهللا 
شــاهرخى كه رهبرى مبارزات مــردم را در اين 
شهر به عهده داشت، تصميم گرفتند براى اعالم 
بيــزارى از نخســت وزيرى غيرقانونى «شــاپور 
بختيار» و بيعــت با امام خمينــى(ره) كاروانى 
متشــكل از مردم بيــدار و روشــن ضمير را به 
تهران گســيل دارند. بر همين اســاس به اطالع 
عموم رسيد كه عالقه مندان به اين سفر ثبت نام 
كنند (در كميته مردمى مستقر در كتابخانه كنار 
مســجد جامع مرحوم مدنى با دريافت مبلغ 50 

تومان براى هر نفر ثبت نام شدند).
كاروان با هشت اتوبوس روز پنجشنبه 19بهمن 
1357 به ســمت تهران حركت كرد و صبح روز 
20بهمن 1357 در تهران مدرســه رفاه با امام و 
مقتداى خود ديدار كردند و با شعارهاى انقالبى، 
حمايت و اطاعت خود را از ايشــان اعالم كرده و 
نفرت و انزجار از بختيار را فرياد زدند و پس از آن 
با حضور در دانشگاه تهران، در مراسم سخنرانى 
مهدى بــازرگان كه برنامه هــاى دولت موقت را 

اعالم مى كرد، شركت كردند. 

 انزجار بختيارى ها از «بختيار»
در هنگام ورود و خروج از دانشــگاه تهران مورد 
اســتقبال گرم و تشويق مردم انقالبى تهران قرار 
گرفتند زيرا اين مردم به نمايندگى از بختيارى ها، 
با شهامت و شجاعت مثال زدنى در شرايط بسيار 
سخت و نامطمئن آن روزها و با به جان خريدن 
همه خطرات از جمله احتمال دستگيرى، حمله 
توســط نيروهاى نظامى رژيم پهلــوى يا حتى 
درگيرى با مزدوران بختيار، مردانه به ميدان آمده 
و با شعارهايى از جمله «ما بختيارى ها از بختيار 
بيزاريم - بختيار بختيار، تو ننگ بختيارى» تنفر 
خود را از نخســت وزيرى شــاپور بختيار اعالم 
كردند و بدين ترتيب برگ زرين ديگرى در تاريخ 
مبارزات مردم اســتان چهارمحال و بختيارى به 
ثبت رســيد و همگامى و همراهــى و بيدارى و 
هوشــيارى و وحدت و انسجام عمومى مردم اين 
سرزمين در مقطع حســاس و سرنوشت ساز به 
نمايش درآمد تا در تاريخ سراســر افتخار ميهن 

اسالمى ماندگار شود.

مرغ توفانى كه بالش چيده مى شود
امام جمعه شهر بلداجى و يكى از بيعت كنندگان 
بــا امــام راحل در ســال 57 در ايــن خصوص 
مى گويد: بعد از نطق بختيار در سال 57 كه گفته 
بود «من مرغ توفانم، من بختيارى هســتم و به 
بختيارى ها مى گويم كه به حمايت من به تهران 
بيايند» مردم چهارمحــال و بختيارى براى ابراز 
انزجار و بيزارى از بختيار راهى تهران شــدند و 
در مدرسه علوى با امام خمينى(ره) تجديد بيعت 
كردند.به گفته حجت االسالم رحمانى، امام راحل 
خطاب به مردم چهارمحال و بختيارى فرمودند: 
اهالــى ايل بختيارى بدانند، افرادى كه در مقابل 

اسالم و دين مى ايستند، خائنند.
مقيميان به عنوان يكى ديگر از بيعت كنندگان 
با امام راحل نيز مى گويد: در اين رويداد تاريخى 
1500 نفر از اهالى استان چهارمحال و بختيارى، 
19 بهمن  57 از ســمت بروجن و بلداجى راهى 
تهران شــدند و 20 بهمن با امــام خمينى (ره) 

تجديد ميثاق كردند.
وى ادامه مى دهــد: رهبر معظم انقالب، حضرت 
آيت اهللا خامنه اى هم در تبيين ابعاد اين رويداد 
مهم تاريخــى، فرمودند «اينكه همه بيعت كنند 
درست است، اما اين حركت انقالبى مردم استان 
چهارمحال و بختيارى بــه دليل اينكه بختياراز 
اهالى همين اســتان بود و مــردم چهارمحال و 
بختيارى از وى ابراز بيزارى كردند، اهميت زيادى 

داشته است».
خبر و مســتندات تاريخى بيعت مردم اســتان 
چهارمحال و بختيــارى با امام راحل، در روزنامه 

كيهان به تاريخ 21 بهمن 57 چاپ شده است.

بازخوانى حماسه مردم چهار محال و بختيارى در بهمن 57

مرغ توفانى كه بالش چيده شد
��ر��ر
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سرمايه گذارى 500 ميليون يورويى اسپانيايى ها در خراسان رضوى

خرم آباد 
ايده پرداز فرهنگ 
كتاب و كتابخوانى

.......صفحه 2

در راستاى راه اندازى نيروگاه خورشيدى انجام مى شود

.......صفحه 4 

سفير اتريش در ديداربا اعضاى شوراى شهر:

گردشگرى سالمت 
مى تواند مكمل 

گردشگرى مذهبى 
در مشهد باشد

خرم آباد  معاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشاد لرستان 
با اشــاره به برگزارى طرح پايتخت كتاب از ســوى دولت در 
سراسر كشور گفت: استان لرستان با ارائه 42 طرح پيشنهادى 
براى توسعه و ترويج كتابخوانى از بين 150 شركت كننده به 
مرحله نيمه نهايى اين انتخاب رسيده است و جزو 20 شهر حائز 

اهميت و برتر ايران ...

توسعه گردشگرى 
راه نجات اقتصاد

طرح هاى 
گردشگرى 

گلستان بر روى 
زمين مانده است
گرگان  استان گلستان ازجمله استان هايى است كه 
به ســبب برخوردارى از مواهب الهى و طبيعى ازجمله 
دريا و جنگل همه ساله مورد استقبال بسيارى از ايرانيان 
و حتى گردشــگران خارجى قرار داشــته است، اما بنا 
بر گفته بسيارى از مســئوالن از اين ظرفيت بدرستى 
استفاده  نشــده و درآمد ناشى از گردشگران كمكى به 

توسعه اين استان و بويژه شهر گرگان نكرده است.
براساس آمار اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى گلستان هرساله حدود 18 ميليون مسافر به 
اين استان سفركرده و يا از آن عبور مى كنند كه بخشى 
از آنان گردشــگران كشورهاى همســايه و بخصوص 

.......صفحه 3تركمنستان و قزاقستان هستند... 
.......صفحه 4



  بهره بردارى از دستگاه «ام.آر.آى»  در بهشهر

بهشهر- خبرنگار قدس: رئيس بيمارستان امام خمينى(ره) 
بهشهر گفت: دســتگاه «ام. آر.آى» بيمارستان امام بهشهر با 

هزينه 7 ميليارد تومان در دهه فجرافتتاح مى شود.
افشين اميرخانلو اظهار كرد: بيمارستان امام بهشهر با قدمت 80 
سال تنها بيمارستان مركز دولتى شرق مازندران است و بيماران 
بدحال از بيمارستان هاى ثامن االئمه گلوگاه، مهر، دكتر اميدى، 
شهداى بهشهر، امام حسين(ع) و بوعلى نكا به بيمارستان امام 
بهشهر اعزام مى شوند. وى به كمبود سردخانه در بيمارستان 
امام اشاره كرد و گفت: چهار سردخانه بيمارستان پاسخگوى 
فوتى هاى شهرستان نيست. رئيس بيمارستان امام خمينى (ره) 
بهشهر گفت: جمعيت شهرستان بهشهر 170 هزار نفر است، 
اما 240 هزار نفر در ســال از اين بيمارستان خدمت دريافت 
مى كنند. وى با بيان اينكه ضريب اشغال تخت اين بيمارستان 
100 درصد است، در حالى كه نرمال اشغال تخت بيمارستان ها 
80 درصد بوده تا در شــرايط خاص قدرت مانور براى پذيرش 
بيماران و مديريت تخت ها داشته باشيم، تصريح كرد: با توجه 
به جمعيت اين شهرســتان، بيمارســتان امام بهشهر كمبود 
نيروى انســانى دارد كه قطعاً با افتتاح و راه اندازى بيمارستان 

220تختخوابى خاتم االنبيا اين مشكل برطرف مى شود.

 خسارت ميليونى آنفلوانزاى پرندگان 
در گيالن

رشــت- خبرنگار قدس: مديركل دامپزشــكى گيالن گفت: 
آنفلوانزاى پرندگان به معدوم ســازى 700 قطعه طيور به ارزش 
اقتصادى 170 ميليون ريال منجر شــد. دكتر سهراب عاقبتى از 
شناسايى سه كانون بيمارى آنفلوانزاى پرندگان در استان خبر داد 
و گفت: اين كانون ها در ســه شهرستان صومعه سرا، رضوانشهر 
و رشت مشاهده شــدند. وى افزود: عمليات معدوم سازى كامل 
در اين مناطق انجام و در مجموع 700 قطعه پرنده در اين ســه 
شهرستان معدوم شد. مديركل دامپزشكى گيالن تصريح كرد: اداره 
كل دامپزشكى گيالن از محل اعتبارات سازمان ملى دامپزشكى 

غرامت را به صاحبان طيور معدوم شده پرداخت مى كند.

  طرح هاى راه و شهرسازى قزوين 
به بهره بردارى مى رسد 

قزوين- خبرنگار قدس: مديركل راه و شهرسازى استان قزوين 
از بهره بردارى طرح هاى راه و شهرسازى اين استان در دهه فجر 
خبر داد و گفت: تكميل واحدهاى مسكن مهر يكى از برنامه هاى 
اين اداره در ايام دهه فجر است كه براين اساس 97 واحد مسكن 
مهر تكميل و به متقاضيان تحويل مى شــود. مسعود حق لطفى 
افزود: بيشــتر اين واحدهاى مسكن مهر يا خودمالك بوده يا در 
شهرستان هاى آبيك و قزوين و شهر محمديه قرار دارد. وى ادامه 
داد: در حوزه ســاخت و ســاز راه ها نيز اقداماتى براى دهه فجر 
پيش بينى شده است كه از موارد آن مى توان به افتتاح 13 كيلومتر 
از طرح تعريض و بهسازى محور بويين زهرا- ساوه و هفت كيلومتر 
از تعريض و بهســازى محور بويين زهرا- دانسفهان- سه راهى 
رحيم آباد اشــاره كرد كه اين طــرح 115 ميليارد ريال از محل 

اعتبارات وزارت راه و شهرسازى را به خود اختصاص مى دهد.

  نياز روستاى «حسين آباد دامدارى» 
كرمان به امكانات بهداشتى 

تسنيم: در بازديد رئيس شبكه و مركز بهداشت شهرستان 
ريگان، مسائل بهداشتى اهالى روستاى محروم «حسين آباد 
دامدارى» مورد بررسى قرار گرفت و حمام، سرويس بهداشتى 
مناسب و آب آشاميدنى مهم ترين نيازهاى مردم اين روستا 
اعالم شد. رئيس شــبكه و مركز بهداشت شهرستان ريگان 
با اشاره به نيازهاى بهداشتى و درمانى منطقه افزود: بزودى 
ساخت پنج چشمه سرويس بهداشتى و دو حمام عمومى را 
در اين روستاى محروم آغاز مى كنيم. فردين حشمتى با بيان 
پيامدهاى زياد سوءتغذيه بويژه در بين زنان باردار تصريح كرد: 
بسته هاى سوء تغذيه بزودى در بين زنان باردار روستا توزيع 
مى شــود. وى افزود: اهالى روستا از نبود جاده مناسب و آب 
آشــاميدنى سالم رنج مى برند. در اين بازديد عالوه بر ويزيت 
رايگان 50 نفر از اهالى روستاى حسين آباد دامدارى، داروى 
رايگان بين بيماران توزيع شد. روستاى حسين آباد دامدارى 
يكى از روستاهاى محروم ريگان است كه با 20 خانوار در 40 

كيلومترى مركز شهرستان ريگان قرار دارد.

  تاكسيرانان نجومى فرودگاه امام(ره) 
اخراج مى شوند

ايرنا: مدير روابط عمومى سازمان تاكسيرانى تهران با تأكيد 
بــر برخورد قاطع با تاكســيرانان متخلف در فــرودگاه امام 
خمينى(ره)، گفت: در صورت اثبات تخلف دريافت كرايه هاى 
غيرمتعارف، حتى نسبت به اخراج راننده از تاكسيرانى اقدام 
خواهد شد. سيد امير ســيدهنجن افزود: برهمين اساس از 
شهروندان و مسافران مى خواهيم موارد تخلف و شكايات خود 

را به مسئوالن شهردارى اعالم كنند.
وى گفت:  شهروندان موارد تخلف دراين خصوص را مى توانند 
از طريق سامانه 1888 يا 48048 براى پيگيرى و رسيدگى 

قانونى به مسئوالن شهردارى تهران اعالم كنند.
در روزهــاى اخير اخبارى مبنى بر اخــذ كرايه هاى گزاف از 
مسافران توســط تاكسيرانان در مسير ارتباطى فرودگاه امام 

خمينى(ره) منتشر شده است.

به دليل ناتمام ماندن بيمارستان سوانح و سوختگى

شهروندان سمنانى از كمبود امكانات درمانى مى سوزند
��ر

ســمنان  با اينكه در اســتان سمنان دو 
دانشــگاه علوم پزشكى يكى در شهر سمنان 
و ديگى در شهر شاهرود فعاليت دارد، اما به 
دليل كمبود برخى از زيرســاخت ها ازجمله 
ناتمام ماندن بيمارستان سوانح و سوختگى 

مردم بايد با كمبودها بسازند و بسوزند.
شهر ســمنان 700 هزار نفر جمعيت را در 
خود جاى داده اســت و از طرفــى به دليل 
قرار گرفتن در مســير ارتباطــى پرازدحام 
تهران-مشهد همه ســاله با حوادث و سوانح 
بسيارى روبه روســت. ازاين رو توجه جدى و 
اهتمام براى ايجاد زيرساخت هاى درمانى و 
بهداشــتى بيش از هر چيزى در اين استان 

ضرورت دارد.
در حال حاضر بســيارى از شــهروندانى كه 
دچار ســوختگى شديد مى شوند بناچار بايد 
راه استان هاى تهران، خراسان و يا مازندران 
را پيش بگيرند كه اين موضوع هزينه بسيارى 
را به شهروندان تحميل مى كند و بنابرگفته 
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى سمنان اين 
موضوع موجب افزايش آمــار مرگ ومير در 
مصدومان ناشــى از ســوانح سوختگى شده 

است.

 آسيب هاى جبران ناپذير
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى سمنان بابيان 
اينكــه كمبود امكانات هزينه هاى ســنگين 
مادى و روحى روانى براى حادثه ديدگان دربر 
داشته است، اظهار مى كند: به طورمعمول به 
دليل كمبود امكانات تخصصى شهروندان اين 
اســتان در رويارويى با آسيب هاى سوختگى 
مجبور بــه مراجعه به اســتان هاى همجوار 
مانند مازندران و خراسان رضوى هستند كه 
در برخى موارد به دليل طوالنى بودن مسير، 
مصدومــان متحمــل آســيب هاى غيرقابل 

جبرانى مى شوند.
مهدى شــادنوش در ايــن خصوص توضيح 
مى دهد: متأســفانه يكى از داليل مرگ ومير 
ناشــى از ســوختگى، نبــود بيمارســتان 
اختصاصى در بسيارى از استان هاست كه به 
دليل طوالنى بودن مسير انتقال بيمار دچار 
ســوختگى به مراكز درمانى، بسيارى از اين 
افراد مصدوم دچار عفونت هاى شديد شده و 

درنهايت جانشان را از دست مى دهند.
وى با اشاره به اين موضوع كه در سوختگى ها، 
نقاط حساس بدن مثل دست و صورت درگير 
هستند و همچنين كودكان بيشترين شمار 
حادثــه ديدگان را تشــكيل مى دهند، بيان 
مى كند: ايــن موضوع نيازمنــد توجه ويژه 

درمانى است.
وى با تأكيــد بر ضــرورت و تكميل مراكز 
درمانى سوختگى در استان ادامه مى دهد: در 

صورت تكميل بيمارستان سوانح و سوختگى 
اقدام هاى اوليه ســوختگى 
انجام  تخصصــى  به صورت 
خواهد شــد و بســيارى از 
بيماران از مرگ و جراحات 
عميق نجات پيدا مى كنند و 
دچار نقص شديد نخواهند 

شد. 

 كمبود اعتبارات 
رئيــس دانشــگاه علــوم 
پزشكى سمنان با اشاره به 
سوانح  بيمارستان  ساخت 
سوختگى سمنان و نياز به 
تسريع  براى  اعتبار  تزريق 
درروند تكميــل اين واحد 
مى دهد:  توضيــح  درمانى 

بيمارســتان سوانح ســوختگى سمنان در 
زيربناى 12هزار مترمربع ايجاد مى شود كه 
با افتتاح و بهره بــردارى آن نه تنها نياز اين 
اســتان برطرف مى شود، بلكه مى توان ساير 
استان هاى همجوار را از خدمات آن بهره مند 

كرد.
وى بابيــان اينكه روند اجــراى اين طرح از 
آغاز ســاخت تاكنون متوقف نشــده است، 
ادامه مى دهد: درمجمــوع براى تكميل اين 
بيمارستان مبلغ 460 ميليارد ريال مورد نياز 
است كه خوشــبختانه تاكنون 200 ميليارد 

ريال به اين پروژه تخصيص يافته است.

شادنوش از بدهى هاى درمانى به اين دانشگاه 
به عنوان يكى از مشكالت و 
موانع تســريع در ســاخت 
ارائه  و  درمانــى  پروژه هاى 
خدمات بيشتر در استان ياد 
مى كنــد و مى افزايد: افزون 
بر 100 ميليارد تومان اين 
دانشگاه از بيمه هاى درمانى 
طلبكار اســت كــه وصول 
اين مطالبــات مى تواند در 
افزايش كيفــى خدمات به 
تأثيرگذار  شهروندان استان 

باشد.

 كمبود تخت 
بيمارستانى

وى با اشــاره به اينكه بيش 
از 28 پــروژه در حــوزه بهداشــت و درمان 
استان ســمنان به صورت نا تمام وجود دارد، 
بيان مى كند: كمبــود اعتبارات از مهم ترين 
عوامل زمانبر شــدن اين پروژه ها است. بااين 
 حــال افزون  بر 14 ميليــارد تومان اعتبار از 
محل اعتبارات اســتانى، اعتبــارات ملى و 
برخى اعتباراتى كه از درآمدهاى اين دانشگاه 
جمع آورى مى شود براى تكميل اين پروژه ها 

تخصيص يافته است.
شــادنوش با اشاره به اين موضوع كه باوجود 
بهره مندى از تعداد 631 تخت بيمارستانى اما 
بازهم اين استان با كمبود تخت روبه روست، 

ادامه مى دهــد: با بهره بردارى از اين پروژه ها 
تحوالت خوبى را مى توان در حوزه بهداشت 

و درمان استان رقم زد.

 مشكالت، زيبنده سمنان نيست
نماينده مــردم دامغان در مجلس شــوراى 
اسالمى نيز بابيان اينكه مشكالتى ازاين دست 
زيبنده اين استان و مردمان آن نيست، اظهار 
مى كند: عدالت در حوزه بهداشــت و درمان 
استان ســمنان بايد رعايت شود و مسئوالن 
دانشــگاه علوم پزشــكى ســمنان حق اين 
شهرستان را كه خواســته ها و مطالبه بحق 

مردم است بايد ادا كنند.
ابوالفضل حســن بيگى اظهار مى كند: البته 
امكانــات بهداشــتى و درمانــى در تمامى 
شــهرهاى اســتان وجود دارد، اما دامغان از 
بســيارى امكانات محروم است و هضم اين 
موضوع براى مسئوالن و مردم دامغان دشوار 

است.
وى بابيان اينكه حق دامغان در اين حوزه ادا 
نشده است از مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى 
سمنان مى خواهد تا نگاه عدالت محورى در 

اين حوزه و بويژه به دامغان داشته باشند.
 حســن بيگــى تأكيــد مى كند: ســاخت 
بيمارســتان فوق تخصصــى از انتظارات و 
مطالبــات بحق مردم دامغان اســت كه اين 
موضــوع بايــد موردتوجه و در دســتور كار 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى سمنان قرار 

گيرد.

  چهره بهارى سرباز در فصل زمستان 
ايرانشهر- خبرنگارقدس: باغ هاى ميوه گرمسيرى انبه 

در شهرستان سرباز در فصل زمستان شكوفه زدند.
مدير جهاد كشاورزى سرباز گفت: به علت فراوانى گل هاى 
انبه در فصل زمســتان در دشــت پيشــين تاكنون 700 
كندوى عســل به مزارع و باغ هاى اين منطقه انتقال داده 

شده است.
نارويى با بيان اينكه 600 هكتار از باغ هاى اين شهرســتان 
زيركشت انبه است، گفت: از اين ميزان 400 هكتار آن بارور 
اســت و بوى خوش اين باغ ها آمدن بهارى زودتر از موعد 

را نويد مى دهد.
وى افــزود: به دنبال موج ســرما در ديگر مناطق كشــور 
زنبورداران از استان هاى خراسان جنوبى و رضوى، كرمان، 
هرمزگان و فارس براى توليد عســل طبيعى به شهرستان 

سرباز آمده اند.

  نصب تابلو كسبه در سطح شهر يزد 
ممنوع است 

يزد- خبرنگار قدس: معاون خدمات شــهرى شهردارى 
يزد گفت: براســاس قانون، تنها پزشــكان و داروخانه ها و 
وكالى دادگســترى در معابر و خيابان هاى اصلى مى توانند 
تابلو نصب كنند و ديگركســبه چنين اجازه اى ندارند و اين 

كار ممنوع است.
حســين صالحيان اظهار داشــت: اين ســازمان با افراد و 
ســازمان هايى كه در سطح شــهر اقدام به نصب غيرمجاز 
پوستر و بنر داشته باشد بشدت برخورده كرده و با همكارى 
دادســتانى يزد شماره تلفن مربوط به مالكان اين پوسترها 
مسدود شــده و افرادى كه نسبت به پاكسازى سطح شهر 
اقدام كنند مى توانند نسبت به رفع مسدودى شماره تلفن 

خود اقدام كنند.
وى در خصوص اقدام هاى صورت گرفته براى زيباســازى 
ســطح شــهر گفت: تابلوهاى پرچمى در باغچه ها و معابر 
سطح شــهر جمع آورى شده و با جلســاتى كه با اصناف 
داشتيم به تمام كسبه اخطار داده ايم قانون را رعايت كنند.

  يارانه صادرات مركبات محقق نشد 
سارى- خبرنگار قدس: رئيس سازمان جهادكشاورزى 
مازنــدران از كاهش صادرات مركبــات به دليل محقق 
نشــدن يارانه مركبات خبــر داد و گفت: دولت به دليل 
تنگناهاى اعتبارى با يارانــه صادراتى مركبات مخالفت 

كرد.
دالور حيدرپــور اظهار كرد: در همين ارتباط دولت مصوب 
كرد به ازاى هر دو كيلو صادرات پرتقال، مجوز واردات يك 

كيلو موز با تخفيف 15 درصدى صورت گيرد.
وى با تأكيد بر اينكه تجار بايد از اين ظرفيت استفاده كنند، 
خواستار حمايت دولت از صادركنندگان شد و گفت: دولت 
بايد با سياست گذارى هاى درست، شرايط صادرات مركبات 

را فراهم كند.
رئيس ســازمان جهادكشــاورزى مازندران، باالبودن كرايه 
حمل و تعرفه صادرات را سد راه صادرات مركبات دانست و 
افزود: دولت براى اين امر بايد يارانه صادرات براى سال هاى 

اول درنظر گيرد.
حيدرپور از توليد بيش از 4 ميليون تن مركبات در كشــور 
خبر داد و خاطرنشــان كرد: با توجه به اين حجم از توليد 
اگر صادرات صورت نگيرد، توليدكنندگان با مشــكل روبه 

رو خواهند شد.
وى يادآور شد: در هشت ماهه امسال 5000 تن مركبات و 

55 هزار تن كيوى از كشور صادر شد.

  موتورسواران اصفهانى دارنده رتبه 
اول مرگ و مير در كشور! 

اســتان  راهور  پليس  اصفهان- خبرنگار قدس: رئيس 
اصفهان اعالم كرد: با توجه به اينكه آمارها نشــان مى دهد 
تلفات ناشــى از تصادفات با موتورسيكلت در اصفهان 20 
درصد از ميانگين كشورى بيشتر است، مى توان اذعان كرد 
موتورســواران اصفهانى رتبه اول مرگ و مير را در كشــور 

دارند. 
ســرهنگ رضا رضايى اظهار كرد: بيش از 50 درصد جان 
باختگان در تصادفات رانندگى استان اصفهان موتور سواران 

هستند.
وى با اشاره به علت افزايش آمار تصادفات موتورسيكلت ها 
در اصفهان، گفت: بين بــروز تصادفات و تخلفات رانندگى 
ارتباط مستقيم وجود دارد، در واقع هر چه ميزان تخلفات 
افزايش پيــدا كند، آمار تصادفات نيــز روند صعودى پيدا 

مى كند.
ســرهنگ رضايى در پاســخ به اين پرســش كه براى 
كاهش تصادفات موتورسيكلت سواران چه تدبيرى بايد 
انديشيده شود، گفت: اولين و مهم ترين ركن پيشگيرى 
اين اســت كه همه نهادها و دستگاه ها و بخصوص مردم 
در يــك مشــاركت اجتماعى بايد به رعايــت قوانين و 
مقــررات راهنمايى و رانندگى پايبند شــوند؛ اگر راكب 
موتورســيكلت تخلف نكند و از چــراغ قرمز عبور نكند، 

تصادفى اتفاق نمى افتد.

یک ��� یک ��ر

ياسوج: مشكالت شهردارى ياسوج اعم از مطالبات پرداخت نشده كارگران، استخدام 
بدون ضابطه، تعدد دست فروشان و خودروهاى عرضه ميوه، گاليه مندى مسافران از 
خدمات ارائه شده، قصه آسفالت و بسيارى از مشكالت ديگر ازجمله موضوعاتى است 
كه بارها مورد انتقاد اســتاندار، فرماندار و همچنين شــهروندان قرار گرفته و البته 
در روزهاى اخير به تجمع كارگران شــهردارى در مقابل شوراى شهر براى دريافت 

مطالبات منجر شده است.

 تجمع كارگران
شــمارى از كارگران شهردارى ياسوج كه نسبت به دريافت مطالبات خود از ابتداى 
ســال تاكنون اعتراض داشــته اند، روز سه شــنبه با ازدحام در مقابل شوراى شهر 

خواستار مطالبات خود شدند.
اين كارگران مدعى شدند كه از ابتداى سال تاكنون فقط در شهريورماه حقوق آن ها 
به طور كامل پرداخت  شده است و شــركت هاى پيمانكارى جواب قانع كننده اى به 

آن ها نمى دهند.
يكى از گاليه هاى اين كارگران انتقال برخى از كاركنان شهردارى هاى ساير شهرهاى 
اســتان اســت كه تصور مى كنند حضور اين افراد موجب اخالل در پرداخت حقوق 

آن ها شده است.

 نيروهاى مازاد
شهردار ياسوج در پاسخ به اين مشكل و اعتراض نيروهاى شركتى عنوان مى كند: 
شــهردارى در لواى قانون بخشــى از خدمات خود را به بخش خصوصى واگذار 
كرده و در صورتى كه كارگران اين شركت ها مشكلى دارند بايد از طريق شركت 
متبوع و يا اداره كار به عنوان مرجع رســيدگى به مشكالت اين قشر زحمتكش 

اقدام كنند.
نستهن مقدم بابيان اينكه نيروهاى شركتى در نگاه عام متعلق به شهردارى هستند، 
ولــى در نگاه خاص اين گونه نيســت، ادامه مى دهد: ضرورتى نــدارد كارگران براى 

دريافت حق خود در جلوى استاندارى و يا شهردارى تجمع كنند.
وى بابيان اينكه شــركت هاى استخدام كننده بايد پاســخگوى اين كارگران بوده و 
كارگران براى رسيدن به حق خود در كمترين زمان ممكن بايد به اداره كار مراجعه 
كنند، مى گويد: درگذشــته، نيروهــاى مازادى به بدنه شــهردارى در قالب نيروى 
شركتى تحميل شده اند كه مى توان گفت بسيارى از آنان اضافى و غيركيفى هستند.

وى يادآور مى شــود: برخى نيروهاى خدماتى -شركتى در پست هاى ادارى مشغول 
به كار بودند كه اين مسئله غيرقانونى بوده و طى مكاتبه هايى خواهان اجراى قانون 

در اين زمينه شده ايم.

 بدنه شهردارى بزرگ است 
در همين زمينه يكى از اعضاى شوراى شهر ياسوج بابيان اينكه بدنه شهردارى بسيار 
بزرگ و استخدام ها بدون ضابطه انجام شده است، اظهار مى كند: درگذشته بسيارى 
از نيروها بدون هيچ ضابطه و قاعده اى به بدنه شــهردارى تزريق شــدند كه بخش 
عمده اى از درآمد و اعتبارات شهردارى كه بايد صرف توسعه و خدمات عمرانى شود، 

تنها براى پرداخت حقوق صرف مى شود.
فرشــيد احمدى كيش عنوان مى كند: بيش از نيمى از افراد تحميل  شــده به بدنه 
شــهردارى ياســوج غيركيفى بوده و كمك خاصى به مجموعه شهردارى در بهبود 

وضعيت نمى كنند.
وى با اشــاره به اين موضوع كه متأســفانه عزم راسخى براى برخورد و مقابله با اين 

موضع نيز تاكنون وجود نداشــته اســت، ادامه مى دهد: در دو سال گذشته بارها به 
اين موضوع بويژه در رســانه ها پرداخته  شده است، اما هنوز اقدام مؤثرى براى حل 
اين مشــكل و يا روشــن شدن موضوع در خصوص اســتخدام هاى بى ضابطه انجام 

نپذيرفته است.
احمدى كيش با بيان اينكه نمى توان با طرح اين موضوع كه نيروى شــركتى ربطى 
به شــهردارى ندارد، مشــكل را توجيه كرد، ادامه مى دهد: مردم بى صبرانه منتظر 
ارائه گزارش عملكرد مســئوالن و متوليان امر درزمينه استخدام هاى بى ضابطه در 

شهردارى هستند.

 توسعه شهر با حرف نمى شود
نبود خط كشى مناســب در مناطق داراى مدرسه، كمبود پل عابر پياده، خط كشى 
خيابان ها و بولوارها به شــكل غيراصولــى و از همه مهم تر نبود طرح جامع ترافيك 
شهر ياسوج تنها بخشى از مشكالت موجود در شهر ياسوج است كه مردم از آن رنج 
مى برند. اين شهر همچنين از برهم ريختگى معمارى و نوع شكل گيرى اماكن تجارى 
و بازارچه ها، وجود تعداد بااليى از سازه هاى موقت، شكل گيرى حلبى آبادهاى اطراف، 

وانت هاى ميوه فروش و دستفروشان سطح شهر در عذاب است.
معمارى ساختمان ها و نماى بيرونى آن ها حجم هاى بى روح عجيب وغريبى را از آهن 
و بتن و ســيمان ساخته اســت كه ايزوگام كردن دورتادور خانه، تعجب بسيارى از 
مسافران به اين شهر را برمى انگيزد در كنار اين موارد، تجاوز به پياده رو، بيلبوردهاى 
موقت ادارات، ديوارنويســى ها، كثيف شدن جداول، فرهنگ پوستر چسبانى و ده ها 

مشكل ديگر بر چهره ياسوج وصله نچسبى دارد.
استاندار كهگيلويه و بويراحمد ازجمله مسئوالنى است كه تاكنون در جلسات مختلف 
نســبت به نحوه خدمات رسانى و مديريت شــهر انتقاد داشته و بيان مى كند: برنامه  
محورى در مديريت شــهرى يك ضرورت اســت و با حرف زدن و برگزارى جلسه، 

توسعه شهر ياسوج امكان پذير نيست.
على محمد احمدى پيش ازاين در نشست با شوراى اسالمى تأكيد كرد تا ساماندهى 
ترافيك، سروسامان بخشيدن به دستفروشــان، زيباسازى شهر، نمادسازى، توسعه 
فضاى سبز، توسعه فرهنگ شهرنشينى، اصالح معابر عمومى و حمايت از شركت هاى 

دانش بنيان در اولويت كارى شورا و شهردارى قرار گيرد.
به اعتقاد اســتاندار بســيارى از مشــكالت موجود در حوزه مديريت شهرى ريشه 

فرهنگى دارد و نيازمند برنامه ريزى و فرهنگ سازى است.

استخدامى هاى بى ضابطه آفت اقدام هاى عمرانى 

بدنه بزرگ شهردارى ياسوج نيازمند شفاف سازى است

بسيارى از 
شهروندانى كه 
دچار سوختگى 
شديد مى شوند 
بناچار بايد راه 

استان هاى تهران، 
خراسان و يا 

مازندران را پيش 
بگيرند 
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گــرگان   اســتان گلســتان ازجمله 
استان هايى است كه به سبب برخوردارى 
از مواهب الهى و طبيعــى ازجمله دريا و 
جنگل همه ساله مورد استقبال بسيارى از 
ايرانيان و حتى گردشــگران خارجى قرار 
داشــته اســت، اما بنا بر گفته بسيارى از 
مسئوالن از اين ظرفيت بدرستى استفاده  
نشده و درآمد ناشى از گردشگران كمكى 
به توســعه اين استان و بويژه شهر گرگان 

نكرده است.
براســاس آمار اداره كل ميراث فرهنگى، 
و گردشــگرى گلســتان  صنايع دســتى 
هرســاله حدود 18 ميليون مسافر به اين 
اســتان سفركرده و يا از آن عبور مى كنند 
كه بخشــى از آنان گردشگران كشورهاى 
و  تركمنســتان  بخصــوص  و  همســايه 

قزاقستان هستند. 
گلســتان در مســير تحقق اين اهداف و 
جذب ســرمايه گذارى بخــش خصوصى 
هنــوز با مشــكالت و موانــع پيش روى 
ســرمايه گذاران روبــه روســت تا حدى 
كه برخى از اين فشــارها موجب شــده، 
طرح هايى با تأثيرگــذارى فراوان و امكان 
گردش مالى زياد سال هاست با تأخير روبه 
رو شــده و در آخر به مرحله اجرا نرسيده 

است.
كمبود ساخت وسازها و كاهش درآمدهاى 
شــهردارى نيز كه در چند ســال اخير با 
ركود همراه بوده، حال بسيارى از اعضاى 
شوراى شهر و مديريت شهردارى را بر آن 
داشــته اســت تا با تأمل و توجه به مقوله 
گردشگرى بتوانند محلى براى درآمدزايى 
و كمبود اعتبارات و درنهايت توسعه شهر 

ايجاد كنند.

 تله كابين؛ محور توسعه گردشگرى گرگان
ابراهيم جرجانى يكى از اعضاى شــوراى 
شهر گرگان بابيان اينكه ايجاد زيرساخت ها 
و سرمايه گذارى در پروژه هاى گردشگرى 
در توسعه شهر گرگان با محور گردشگرى 
بســيارى حائز اهميت و تأثيرگذار است، 
بيان مى كند: شــهردارى اگر بخواهد براى 
توسعه شهر به درآمدهاى پايدار دست پيدا 
كند، راهى  جز توجه به گردشگرى نداشته  
و ازايــن رو بايد در برخى از طرح هاى مهم 

ازجمله تله كابين سرمايه گذارى كرد.
وى تنها راه افزايش بودجه شــهر گرگان 
را توســعه گردشــگرى عنوان مى كند و 
مى افزايد: بايد فضايى را براى سرمايه گذار 
در حــوزه گردشــگر آمــاده كنيــم و در 
نخســتين اقدام تصور مى كنم، شهردارى 
گرگان ســازوكار گردشگرى را فراهم كند 

و اميدواريم طرح تله كابين 
براى نخســتين قدم اجرا 

شود.
وى تأكيــد مى كنــد: تله 
توســعه  محــور  كابيــن 
گرگان  شــهر  گردشگرى 
اســت كه بايد با توجه به 
جذب گردشگر در گرگان 

به اين مهم توجه شود.

 تله كابين على آباد كتول
گرگان  كابيــن  تلــه  جز 
دليل  بــه  ســال ها  كــه 
مخالفت هاى محيط زيست 
و همچنين سرمايه گذاران 

بخش خصوصى و شهردارى در كش وقوس 
قــرار دارد، اجراى تله كابين شــهر على 
آبادكتول  نيز  باوجود كســب مجوزهاى 

الزم هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. 
على آبادكتول در فاصلــه 35 كيلومترى 
شــرق گرگان (مركز اســتان گلســتان) 
واقع شــده است و قرار اســت، تله كابين 

على آبــاد كتــول در محــدوده منطقــه 
گردشگرى آبشار كبودوال اين شهر اجرايى 

شود.

 بندر گز
يكى از طرح هاى ديگرى كه سال ها معطل 
كســب مجوزها مانده و هنــوز تكليف آن 
بدرســتى معلوم نشــده، 
گردشــگرى  طرح  اجراى 
در سواحل شــهر بندرگز 
توسط سرمايه گذار خارجى 
است كه به گفته مسئوالن 
اســتان بهره بردارى از آن 
فرصت هــاى  مى توانــد، 
شــغلى فراوانــى ايجاد و 
درآمدهاى زيادى را نصيب 
ايــن شهرســتان واقع در 

غرب گلستان كند. 
پروژه گردشــگرى ساحل 
در شــهريورماه  بندرگــز 
ســال 87 در زمينــى به 
با  هكتــار  مســاحت 95 
آورد ســرمايه 200 ميليون دالر در ســه 
فاز ســاحلى، جنگلى و دريايى آغاز شد و 
قرار بود، طرح هاى زيربنايى براى جذب هر 
چه بيشــتر گردشگر در آن انجام شود كه 
اجراى آن تاكنون و بنا به اظهار مسئوالن 
بنادر و كشــتيرانى وقت، بــه دليل پايين 
بودن آبخور و نداشــتن توجيه اقتصادى و 

مشكل اعتبار متوقف مانده است. 

 كشتى تفريحى گلستان 
راه اندازى كشــتى تفريحــى در آب هاى 
خزر  از ديگر طرح هاى گردشگرى بر روى 
زمين مانده گردشــگرى گلستان است كه 
هنــوز اين وعده براى مردم اين اســتان و 

گردشگران سرانجامى نداشته است.

 رفع موانع
استاندار گلستان در خصوص چرايى اجرا 
نشــدن طرح هاى بــر روى زمين مانده و 
تالش براى رفع آن ها اظهار مى كند: براى 
رفع مشكالت بر ســر راه سرمايه گذار تله 
كابين على آباد كتول  جز مجوز بخش آب و 
مسائل مرتبط با آن، ديگر مجوزها دريافت 
شــده و مشــكلى براى آغاز طــرح وجود 
ندارد، اما متأسفانه بازهم برخى دستگاه ها 

بى دليل از شروع آن جلوگيرى مى كنند. 
سيد مناف هاشمى همچنين در خصوص 
تالش ها براى رفع موانع حضور سرمايه گذار 
خارجى براى اجراى طرح بندر گز توضيح 
مى دهد: موانع ســرمايه گذاران عمانى در 
طرح گردشگرى ساحل بندرگز رفع شده 
اســت و ازاين پس منتظر حضــور آنان و 

اجراى اين پروژه محورى استان هستيم.
استاندار گلســتان در خصوص راه اندازى 
كشــتى تفريحى گلســتان نيز مى گويد: 
باوجود مراجعات مكرر سرمايه گذار بخش 
خصوصى هنوز اداره كل بنادر و كشتيرانى 
گلستان پاسخ روشــنى به اين درخواست 
نداده و مشخص نكرده است كه آيا امكان 
اين گونه سرمايه گذارى ها در استان وجود 

دارد يا خير؟
هاشــمى  با اشــاره بــه اينكــه اين گونه 
مقاومت ها در فرايند توســعه و پيشرفت 
گلســتان بيهوده اســت ونمى تــوان با 
سهل انگارى در پاســخ به نامه هاى ادارى 
موجب خلل و كندى درروند رو به رشــد 
استان شد، تأكيد مى كند: ترديدى وجود 
ندارد كه اگر اين طرح در گلستان به ثمر 
ننشيند، اســتان هاى مجاور و برخوردار از 
آب از ســرمايه گذارى كه كشتى تفريحى 
اجراى اين طرح را خريدارى كرده اســت 

به گرمى استقبال خواهند كرد.

��راث ���نگ
 «خرم آباد» ايده پرداز فرهنگ كتاب 

و كتابخوانى
خرم آبــاد- خبرنگار قدس: معاون فرهنگــى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد لرســتان با اشاره به برگزارى طرح پايتخت 
كتاب از ســوى دولت در سراسر كشور گفت: استان لرستان 
با ارائه 42 طرح پيشــنهادى براى توسعه و ترويج كتابخوانى 
از بين 150 شركت كننده به مرحله نيمه نهايى اين انتخاب 
رسيده است و جزو 20 شهر حائز اهميت و برتر ايران از حيث 

فرهنگ كتاب و كتابخوانى محسوب مى شود. 
شــيرزاد بسطامى با اعالم اين خبر كه در رقابت پايانى از ميان 
اين 20 شهر، پايتخت كتاب ايران معرفى خواهد شد، اظهار كرد: 
جاى بسى خرسندى ا ست كه در همين مرحله نيز، لرستان به 
عنوان يك برند و ايده پرداز فرهنگى در حيطه ترويج، توسعه و 

تعميق فرهنگ كتاب و كتابخوانى ظاهر شده است.
وى تصريح كرد: لرســتان تا كنون به پايتخت كنسرت هاى 
موسيقى ايران شهرت داشت، اما اكنون در يك قدمى پايتخت 
كتاب ايران ايستاده است، كه بى گمان مديون تمهيد، تعهد و 

تدبير فرزانگان بسيارى هستيم.

  اكران 12 فيلم جشنواره فجر در رشت

رشت- خبرنگار قدس: مديركل ارشاد اسالمى گيالن با 
اشاره به اكران فيلم هاى جشــنواره فجر از 14 تا 22 بهمن 
در ســينما ميرزاكوچك خان رشــت، افزود: 12 فيلم از اين 

جشنواره بين المللى در رشت اكران مى شود.
فيــروز فاضلى افــزود: 12 فيلــم از جمله «جشــن دلتنگى»، 
«هاياليت»، «مصــادره»، «اتاق تاريك»، «عرق ســرد»، «التارى»، 
«كاميون»، «شــعله ور»، «امپراتور جهنم»، «تنگه ابوغريب»، «سرو 
زير آب» و «فيلشــاه» در استان گيالن اكران مى شود. البته فيلم 
«فيلشاه» جزو فيلم هاى بخش كودك و نوجوان است كه در بخش 
«سوداى سيمرغ» جشنواره شركت دارد. وى از اكران همزمان پنج 
فيلم جشنواره كودك و نوجوان در گيالن خبر داد و عنوان كرد: 
«فيلشاه» و چهار فيلم «قهرمانان كوچك»، «دنياى كيف ها»، «دزد و 
پرى» و «شكالتى» در سانس صبح ويژه كودكان و نوجوانان اكران 
خواهد شد. وى با اشاره به فروش اينترنتى بليت هاى جشنواره از 
طريق سايت www.haftsaz.com گفت: 70 درصد بليت ها 
اينترنتى و 30 درصد در گيشه فروخته مى شود.قيمت هر قطعه 

بليت نيز 10 هزار تومان تعيين شده است.

توسعه گردشگرى راه نجات اقتصاد 

  ميراث كشاورزى قصرقند ثبت ملى طرح هاى گردشگرى گلستان بر روى زمين مانده است
مى شود

زاهدان: فرمانــدار قصرقند گفت: اين شهرســتان داراى 
مزيت هاى مهم كشاورزى و گردشگرى است كه براى جذب 
گردشگر در اين منطقه كشاورزى منطقه ثبت ملى مى شود.
حميرا ريگى در شــوراى گردشگرى قصرقند با بيان اينكه 
بيشتر مردم شهرستان كشاورز و دامدار هستند، افزود: عالوه 
بر صنايع دستى و سفالگرى سند توسعه چشم انداز قصرقند 

در كشاورزى و گردشگرى است.
وى همچنين وجود قلعه ها و قنات هاى تاريخى، منطقه بكر 
كاجو، ايجاد سايت نگهدارى تمساح پوزه كوتاه با محوريت 
كوشوك را از مهمترين ظرفيت هاى اين شهرستان در جذب 

و رونق صنعت توريسم دانست .
ريگى، بر ضرورت صيانت از آثار تاريخى قصرقند، لزوم نگاه 
ويــژه به دو قلعه تاريخى بگ و شــهر قصرقند و تخصيص 

اعتبار براى مرمت و بازسازى اين قلعه ها تأكيد كرد. 

  تدوين استاندارد آموزشى كالش بافى 
در كردستان

مهر: سرپرســت معاونت صنايع دســتى اداره كل ميراث 
فرهنگى كردســتان از تدوين اســتاندارد مهارت آموزشى 
رشته هاى كالش بافى، زيورآالت سنتى و نازك كارى چوب 

در اين استان خبرداد. 
سعيد نظرى با اشاره به جهانى شدن شهر مريوان در رشته 
كالش بافى، گفت: يكى از مباحث ضرورى در اين راســتا 
ايجاد رشته هاى تحصيلى در هنر و صنعت كالش بافى است.

وى عنوان كرد: كردستان افزون بر كالش بافى در رشته هاى 
زيورآالت سنتى و نازك كارى هم در كشور سرآمد و بسيار 

توانمند است.
وى با اشــاره به اينكه ســه رشــته مذكور جزو رشته هاى 
مزيت دار استان هستند، اظهارداشت: براساس بررسى ها و 
رايزنى هاى انجام شــده سه استاندارد مهارت آموزشى براى 

اين رشته ها در حال تدوين است.
نظرى اضافه كرد: اميدواريم اين رشــته ها به عنوان رشته 
مســتقل و بومى، از مهرماه ســال آينده در هنرستان هاى 
كاردانش استان ايجاد و نسبت به پذيرش دانش آموز اقدام 

شود.
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هرساله حدود 
18 ميليون مسافر 
به استان گلستان 
سفركرده و يا از 

آن عبور مى كنند 
كه بخشى از آنان 

گردشگران كشورهاى 
همسايه هستند

بــرش

نيم نــگاه

قدس آنالين- طيبه قاسمى  خيلى وقت 
اســت كه قانون ورود ماشــين هاى سنگين به 
شهرها ممنوع شده است، اين موضوع را حتى 
اگر ســر رشــته اى از قوانين نداشته باشيد، بر 
بنرهاى ورودى بســيارى از شــهرها مى بينيد 
و سال هاســت كه اين قانون در اكثر شــهرها 
اجرا مى شــود؛ به طورى كــه اگر يك كاميون 
در خيابان هاى شــهرى ببينيد حسابى تعجب 
مى كنيــد، اما اينجا رامهرمز اســت، شــهرى 
كــه هنوز ماشــين هاى ســنگين زيــادى در 
خيابــان هايش جــوالن مى دهــد و گاهى با 
خيال راحت قسمت زيادى از كوچه ها را براى 

استراحت تصاحب مى كنند. 

 10 سال انتظار 
كارشناس مشــكالت شهرى در گفت و گو با 
خبرنگار قدس آنالين مى گويد: ســاليان سال 
اســت قرار بوده زمينى بــه اتحاديه كاميون 
داران شهرســتان رامهرمــز داده شــود، تــا 
خودروهاى ســنگين در آنجا مستقر و ديگر 
وارد شهر نشوند، اما متأسفانه بيش از 10 سال 
است اين كار به طول انجاميده و همكارى الزم 

با آن ها نشده است.
مداحيان بيان مى كند: از طرف منابع طبيعى 
قطعه زمينى در اختيار اتحاديه كاميون داران 
در مســير ابتداى رامهرمز- هفتكل داده شد، 
اما اين زمين سراســر كوه و تپه است كه بايد 
برداشته شوند و كلى هزينه دارد كه به صرفه 

نيست. 
يكســرى  مى كند:  اضافــه  او 
افراد شخصى وارد كار شده اند 
و جاهــاى موقتــى را در نظر 
كاميون  اينكــه  براى  گرفتند 
شــوند،  داده  اســكان  داران 
ندارند،  مطلــوب  ايده هاى  اما 
داير  كه  موقتى  پاركينگ هاى 
شده اند، امكانات خوبى ندارد. 

او با اشــاره به اينكــه بتازگى 
افرادى پيدا شــده اند كه براى 
ســرمايه گذارى در شهرستان 
اعالم آمادگى كرده اند؛ تصريح 
وارد  خصوصى  بخش  مى كند: 
شــده و چند متقاضى تالش 

كرده انــد مجوزهاى اصولى بــراى رقابت در 
ايــن كار را بگيرند، طبق قانــون اگر از يك 
نفر بيشتر متقاضى باشد، بايد با يكديگر وارد 
مزايده شــوند تا بتوانند بعــد از تعلق گرفتن 
زمين پاركينگ، با ايده آل هاى مطلوب براى 
شهرســتان طرح را اجرا كنند و خودروهاى 

سنگين ديگر وارد شهر نشوند.

فعال شــهرى در پاســخ به اينكه چه كسانى 
مخالف واگذارى اين زمين ها هستند، مى گويد: 
متأسفانه سياست زدگى در شهر ما زياد است 
و موجب شــده ســرمايه گذارانى بيرونى كه 
مى خواهند در شهر سرمايه گذارى كنند در اثر 

همين سياست زدگى ها رغبت نشان ندهند.
وى بــا تأكيــد بر اينكــه طبق قانــون ورود 
خودروهاى ســنگين به شــهر ممنوع است، 
مى گويــد: اين ممنوعيت هم بــراى پارك و 
هم براى عبور اســت، بايد از جاده كمربندى 
عبــور كنند اما متأســفانه اين 
كار انجام نمى شــود، از شــهر 
مى گذرند چون نزديك تر است، 
حتــى هنوز 200 دســتگاه از 
آن هــا در كوچه هــاى مختلف 
رانندگان  خود  مى كنند،  پارك 
هم ناراحــت و نگراننــد، ولى 
مجبورند به شهر هجوم بياورند، 
اين مســئله نيازمند عزم تمام 

مسئوالن است.

 به دنبال تسهيالت بانكى 
هستيم 

وقتى از يكى از اعضاى انجمن 
صنفى كاميــون داران رامهرمز 
مى پرسم نظرش در مورد واگذارى زمين براى 
ايجاد پاركينگ ماشين هاى سنگين چيست، 
مى گويد: براى اين كار فرماندار فعلى رامهرمز 
زمينــى در اختيار ما قرار داد، اما متأســفانه 
مشكالت زياد است و ما نمى توانيم پاركينگ 
بســازيم، حدود دو سال است اين زمين را به 
ما داده اند، اما ما كارى نتوانستيم انجام دهيم، 

در حال حاضر به دنبال اين هســتيم از بانك 
تســهيالت بگيريم و اين زميــن را در اختيار 
داشــته باشــيم، منتها اگر نتوانيم اين مبلغ 
مورد نياز را فراهم كنيم اين زمين به شخص 

ديگرى واگذار مى شود.
ايــرج تهرانــى ادامه مى دهد: مــا فقط چند 
پاركينگ فرعى داريم كه اســتاندارد نيستند، 
پاركينگ داران هم مشكل دارند و از پس بروز 
كردن آن بر نمى آينــد پاركينگ ها را مدرن 
كنند، اياب و ذهاب بگذارند، بايد به آن ها نيز 

كمك كرد.

 جذب سرمايه گذار 
فرماندار شهر رامهرمز در گفت وگو با خبرنگار 
قدس آنالين در راستاى طرح واگذارى زمين 
براى ســاخت پاركينگ خودروهاى سنگين، 
اظهار مى كنــد: تاكنون هيچ گونه واگذارى در 

اين شهرستان صورت نگرفته است.
عبدالرضا احســانى نيا ادامــه مى دهد: زمين 
براى ســاخت پاركينگ فقط از طريق مزايده 
انجام خواهد شــد و اولويت با ســرمايه گذار 
بومى اســت و افرادى كه ادعا كرده اند زمين 
به يك فرد غيربومى ساكن دزفول واگذارشده، 

حرف هايشان غيرواقعى است.
او تصريــح مى كند: قبًال 5 هكتــار زمين در 
حاشــيه جاده رامهرمز به هفتكل به اتحاديه 
كاميون داران براى ســاخت پاركينگ داده اند 
كه ربطى به زمــان حال ندارد، درحال حاضر 
متقاضيان بايــد حتماً وارد مزايده شــوند و 
مزايــده پس از واگذارى زمين توســط منابع 
طبيعــى بــه اداره راه و شهرســازى برگزار 

مى شود.

غول پيكرانى كه آرامش را له مى كنند 

جوالن ماشين هاى سنگين در خيابان هاى رامهرمز

در رامهرمز هنوز 
ماشين هاى سنگين 

زيادى در 
خيابان هايش جوالن 

مى دهد و گاهى با 
خيال راحت قسمت 

زيادى از كوچه ها 
را براى استراحت 

تصاحب مى كنند
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  دانشگاه فردوسى مشهد 

ميزبان 8 دانشگاه سبز برتر دنيا
مشهد: رئيس دانشگاه فردوسى مشــهد از برگزارى اولين 
همايش بين المللى دانشــگاه سبز با حضور هشت نماينده از 
دانشگاه هاى برتر دنيا در حوزه مديريت سبز 17 و 18 بهمن 

ماه جارى به ميزبانى اين دانشگاه خبر داد. 
دكتر محمد كافى با اشاره به اينكه اولين همايش بين المللى 
دانشــگاه سبز با حضور وزير علوم و مديران استانى 17 و 18 
بهمن ماه جارى در دانشگاه فردوسى برگزار مى شود، اضافه 
كرد: دانشــگاه سبز، مقوله اى اســت كه امروز به يك معيار 
بين المللى تبديل شده و امتيازى است كه براساس سيستم 
«گرين متريك» تعيين مى شود و از 6 شاخص كليدى محيط 
زيســت و زيرســاخت، انرژى و تغييرات اقليمى، مديريت 
پسماند، آب، حمل و نقل، و آموزش براى رتبه بندى دانشگاه ها 

استفاده مى كند.
به گفته وى دانشگاه سبز با هدف ارائه چشم اندازى جامع از 
شرايط و سياست هاى مرتبط با محيط زيست و توسعه پايدار 

در دانشگاه هاى كشورهاى گوناگون راه اندازى شده است. 
وى ادامه داد: مفهوم دانشگاه سبز به معناى پوشش گياهى 
سبز نيست، بلكه به اين معناست كه از حداقل انرژى الزم براى 
سيستم هاى دانشگاه استفاده شود و تا حد ممكن با مهربانى با 
محيط زيست رفتار شود و از طرفى تمامى دانشگاهيان اعم از 
استادان، كاركنان و دانشجويان در حفظ محيط زيست دانشگاه 

مشاركت داشته باشند. 
كافى يادآور شــد: از جهتى كه دانشــگاه فردوســى مشهد 
و جهاددانشگاهى مشــهد بيش از 40 سال در زمينه حفظ 
محيط زيست و كشاورزى پايدار فعاليت مى كنند و بيشترين 
آثار مطلوب مرتبط با حفظ محيط زيست توسط اين دانشگاه 
و جهاددانشگاهى به چاپ رسيده است، برگزارى اين همايش 

به دانشگاه فردوسى واگذار شد.

  رشد 11در صدى جابه جايي كاال 
در خراسان جنوبى 

بيرجند: رئيــس اداره كاال اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى خراسان جنوبى از رشد 11درصدى جابه جايي كاال در 
10 ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 

هادى حيدرى گفت: بررســي انجام شده از سيستم كنترل 
بارنامه، تناژ جابه جاشده در دى ماه سال جاري نسبت به مدت 

مشابه سال قبل به ميزان 28 درصد رشد داشته است. 
وى افــزود: در اين مدت بيــش از 440 هزار تن كاال با بيش 
از255 هزار ســفر كاميوني در سطح استان به مقاصد درون 
و برون استاني جابه جا شده كه عمده كاالهاى جابه جا شده 
از مبدأ اســتان به ترتيب، سيمان كيســه اى، زغال سنگ و 

سنگ برى بوده است. 
 

  درخشش دانشجويان دختر دانشگاه 
بيرجند در رقابت هاى كشورى

ايسنا: تيم دانشجويان دختر دانشگاه بيرجند نايب قهرمان 
مسابقات تنيس روى ميز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى 

منطقه 9 ورزش كشور به ميزبانى دانشگاه بيرجند شد. 
معــاون تربيت بدنى و فوق  برنامه دانشــگاه بيرجند با اعالم 
اين خبر گفت: مســابقات تنيس روي ميز دانشجويان دختر 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى منطقه 9 ورزش كشور از 

پنجم تا هفتم بهمن ماه با شركت پنج تيم برگزار شد. 
زهره حسن پور با بيان اينكه تيم هاى فردوسى مشهد، صنعتى 
شــاهرود، حكيم ســبزواري، بيرجند و فرهنگيان خراسان  
رضوي در اين مسابقات شركت كردند، افزود: اين مسابقات، 
در ماده هاي تيمى، انفرادي و دوبل به ميزبانى دانشگاه بيرجند 

در محل سالن ورزشى كوثر دانشگاه برگزار شد. 
معاون تربيت بدنى و فوق  برنامه دانشگاه بيرجند با بيان اينكه 
تيم دانشگاه بيرجند در اين مسابقات، مقام دوم را كسب كرد، 
تصريح كرد: افســانه حسن نژاد، مقام دوم و مژگان جعفري، 

مقام سوم انفرادى را در اين مسابقات به دست آوردند. 
حسن پور با بيان اينكه افسانه حسن نژاد و مژگان جعفري مقام 
دوم دوبل را به دست آوردند، خاطرنشان كرد: سيده رضوانه 
رضوي و پريوش شيرزايى به عنوان مربى تيم و فاطمه اسالمى 
و فاطمه گنجى به عنوان سرپرست تيم دانشگاه بيرجند در 

اين مسابقات بودند.
 

  افزايش مصرف بنزين در خراسان شمالى 

فارس: مديرعامل شــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
خراسان شمالى گفت: ميزان مصرف بنزين در خراسان شمالى 

افزايش يافته است.
مجتبى شكورى با اشاره به مصرف فرآورده هاى نفتى طى سال 
جارى گفت: در 10 ماهه سال جارى 167 ميليون و 300 هزار 
ليتر بنزين در جايگاه هاى سوخت خراسان به مصرف رسيده 
اين در حالى اســت كه در مدت مشابه سال گذشته مصرف 

بنزين 156 ميليون و 500 هزار ليتر گزارش شده است.
وى افزود: در 10 ماهه سال جارى ميزان مصرف بنزين سوپر 
نيز با 27 درصد افزايش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

به چهار ميليون ليتر رسيده است.

همزمان با دهه مبارك فجر
  47 پروژه در طرقبه شانديز 

به بهره بردارى مى رسد
مشهد: فرماندار طرقبه شانديز گفت: 47 پروژه با اعتبار حدود 
300 ميليارد ريال در طرقبه شــانديز همزمان با دهه فجر به 

بهره بردارى مى رسد.
سيدحسن حسينى افزود: با تالش هاى دولت خدمتگزار تدبير 
و اميد در دهه فجر در ســال جارى و به بركت نظام مقدس 
جمهورى اســالمى، 47 پروژه با اعتبار 288 ميليارد ريال در 
شهرستان به بهره بردارى مى رسد كه نقش بسزايى در افزايش 
سطح رضايتمندى عمومى و تقويت پشتوانه مردمى دولت و 

نظام در شهرستان خواهد داشت.
وى در تشريح منابع و پروژه هاى اين شهرستان اظهار داشت: 
مهم تر از كميــت پروژه ها و ميزان اعتبارات، موضوع كيفيت 

اين پروژه هاست. 
پروژه هــاى مذكور به صــورت 60 درصــد در حوزه تقويت 
زيرساخت هاى عمومى شهرستان(اعم از آب، برق، مخابرات 
و...) و 30 درصد آن اختصاص به پروژه هاى اقتصاد مقاومتى 

در سطح روستاها و شهرهاى شهرستان دارد.
حسينى اضافه كرد: پنج درصد اين پروژه ها در بخش بهداشت 
و الباقى در ديگر حوزه ها به اجرا رســيده اســت كه كيفيت 

مطلوب و هدفمندى است.
 

  مطالبات فرماندار طبس 
از وزير كار

مهر: فرماندار طبس با اشاره به سفر وزير كار در آينده نزديك 
به اين شهرستان گفت: سهم دو درصد فروش مواد معدنى و 
پرداخت بدهى زغال سنگ طبس را از وزير كار مطالبه داريم. 
ســيد مهدى طاليى مقدم اظهار داشــت: طبق فرمان امام 
و مصوبــه دولــت دو درصــد از محل فروش مــواد معدنى 
در شهرســتان هاى بافــق و طبس به عمــران و آبادانى اين 

شهرستان ها اختصاص يافته است.
وى اضافه كرد: در شهرســتان بافق سنگ آهن مركزى و در 
شهرســتان طبس زغال ســنگ پروده است كه اين موضوع 
در بافق انجام و محقق شــده، اما در طبس هنوز به سرانجام 

نرسيده است.
فرماندار طبس گفت: در اين راســتا مسئوالن استانى براى 
احقاق آن پيگيرى جدى دارند و استاندار خراسان جنوبى نيز 

شخصاً به جد پيگير اين موضوع هستند.
طاليى مقدم افزود: صورتجلسه شده كه بخشى از اين مصوبه از 
محل بدهكارى شركت زغال سنگ به ايميدرو پرداخت شود 
كــه اين بدهى حدود 5 ميليارد و 400 ميليون تومان بوده و 

اين مطالبه اى است كه حق مردم است.
وى بيان كرد: ما پيگير اين هستيم كه اين مهم طبق مصوبه 
قانونى اجرايى شــود و هيچ چيز اضافه ترى را در اين زمينه 
نمى خواهيم كه قطعاً تحقق آن به عمران و آبادانى شهرستان 

طبس كمك شايانى مى كند.
وى افزود: در موضوع دوم نيز به دليل اينكه زغال سنگ طبس 
نقش بسزايى در چرخه فوالد كشور دارد و مطالبه ما اين است 

كه مطالبات زغال سنگ طبس پرداخت شود.
طاليــى مقدم با بيان اينكه حــدود 70 تا 80 درصد از زغال 
سنگ ذوب آهن اصفهان از طبس تأمين مى شود، تأكيد كرد: 
بايد مطالبات زغال ســنگ طبس پرداخت شــود كه ميزان 
آن حدود 170 ميليارد تومان اســت چراكه معوقات حقوق 
كارگران از اين محل پرداخت مى شود كه اميد داريم در سفر 

وزيركار اين مشكل پيگيرى شود.

در راستاى راه اندازى نيروگاه خورشيدى 
انجام مى شود

  سرمايه گذارى 500 ميليون يورويى 
اسپانيايى ها در خراسان رضوى

ايسنا: مديــركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل 
استاندارى خراسان رضوى گفت: مجوز راه اندازى بزرگ ترين 
نيروگاه خورشيدى در داورزن به ميزان 30 مگاوات توليد برق 

صادر شده است.
على رسوليان با بيان اينكه مجوز راه اندازى بزرگ ترين نيروگاه 
خورشيدى در داورزن به ميزان 30 مگاوات توليد برق صادر 
شــده است، اظهار داشــت: مجوز اين نيروگاه خورشيدى با 
مشاركت يك شركت اسپانيايى صادر شده و براساس توافق 
انجام شده اين شركت قرار است، حدود 500 ميليون يورو در 

استان سرمايه گذارى كند.
وى تصريح كرد: ما تعهد كرده ايم در مرحله اول، مجوز ميزان 
10 مــگاوات صادر كنيم، ولى طى چهار روز مجوز راه اندازى 
ســايتى با ظرفيت 30 مگاوات از سوى وزارت نيرو براى اين 

شركت صادر شد.
وى ادامه داد: البته اين مجوز با اين شرط صادر شد كه واحد 
توليدى ســلول هاى خورشيدى اين نيروگاه در خراسان قرار 
گيرد؛ اين شرط توسط شركت ذكر شده، تاييد شد و در حال 

پيگيرى اقدام هاى مربوط به آن هستيم.
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در نشست با خبرنگاران مطرح شد

 وعده استاندار خراسان رضوى براى حل مشكل سپرده گذاران مؤسسه هاى مالى
قدس  استاندار خراســان رضوى از تالش 
جدى براى حل مشــكل ســپرده گــذاران 
مؤسســه هاى مالى خبر داد و گفت: با دستور 
رئيس جمهــور خط اعتبــارى 11هزارو500 

ميلياردى به همين منظور ايجاد شده است.
عليرضــا رشــيديان روز گذشــته در جمع 
خبرنگاران ابراز اميدوارى كرد با اختصاص اين 
خط اعتبارى كه بانك مركزى براى حل مشكل 
مؤسســه هاى باقى مانده گذاشــته بر اساس 
برنامــه ريزى ها بايد پرداخت ها از هفته جارى 
آغاز مى شد كه در روزهاى آينده كليد خواهد 
خورد و اميدواريم تا نوروز بخش قابل توجهى از 

مشكالت برطرف شود.

 افتتاح هزار و 508 طرح 
در خراسان رضوى

اســتاندار خراســان رضــوى همچنيــن از 
بهره بردارى هزار و 508 طرح با هزينه سه هزار 
و 385 ميليارد تومان در دهه فجر امســال در 

اين استان خبرداد.
وى افزود: اين شمار نسبت به سال قبل رشد 42 
درصدى دارد و از نظر اعتبارات صرف شده هم 
رشد 130 درصدى نشان مى دهد و بيشترين 
طرح هايى كه به بهره بردارى مى رسد، مربوط 
به حــوزه دهيارى ها با 260 طرح و پس از آن 

جهاد كشاورزى با 206 طرح است.
وى همچنين در خصــوص برنامه هاى دولت 
براى حاشيه شهر مشهد نيزاظهار كرد: دولت 
در سه سال گذشته هزار و 200 ميليارد تومان 
در حاشيه شهر مشهد براى توسعه و پيشرفت 

اين منطقه هزينه كرده است.

 پاسخ به پرسش ها
اســتاندار خراســان رضوى به پرســش هاى 
خبرنگاران نيز پاســخ داد كه در ادامه برخى از 

پاسخ هاى وى را مى خوانيد.
نخست  اولويت  رشــيديان 
اســتان را اقتصاد و اشتغال 
دانســت وگفت:بر اســاس 
برنامه ششــم توســعه بايد 
413 هزار شغل ايجاد كنيم 
كه براى سال جارى اين رقم 
123هزار شــغل بوده كه با 
توجه بــه نرخ باالى بيكارى 
و وجود ظرفيت هاى  استان 
كافى، هدفگذارى براى ايجاد 

160هزار شــغل بود كه پيش بينى مى شود تا 
پايان سال 150 هزار اشتغال ايجاد شود.

وى چالــش كمبــود آب را 
وافزود: نسبت  دانست  جدى 
به دوره بلند مدت با كاهش 
روبه رو  بارش ها  درصدى   77
هستيم كه الزم است اقدامات 
مختلف حفاظت و بهره ورى 
در  را  موجــود  آب هــاى  از 
اولويت قرار دهيم.برنامه بلند 
مــدت تأميــن آب از درياى 
عمان هم اميدواريم از ســال 
آينــده در دســتور كار قرار 
گيرد، زيرا اين طرح 8 تا 10سال زمان خواهد 

برد تا به سرانجام برسد.

وى با اشــاره به درخواست امام جمعه مشهد 
براى برداشــتن نرده هاى حايل بين مديران و 
مردم در نماز جمعه نيز گفت: بنده اعالم كردم 
به عنوان عالى ترين مقام دولتى در اســتان از 
هفته آينده آن ســوى نرده ها و در بين مردم 
مى  نشــينم و امرنماينده محترم ولى فقيه در 
خراسان رضوى به شــوراى تأمين شهرستان 

مشهد ارجاع شده تا تصميم گيرى شود.
رشــيديان در ادامــه به بحث نوســازى بافت 
پيرامون حرم مطهر رضوى اشاره كرد و گفت: 
همه مصوبات شوراى عالى شهرسازى درست 
اســت و بايد اصالحاتى در خيابان شارستان 

انجام مى شد. 

سفير اتريش در ديداربا اعضاى شوراى شهر:

گردشگرى سالمت مى تواند مكمل گردشگرى مذهبى در مشهد باشد

گزارش

مشهد  ســفير اتريش در ايران در ديدار با اعضاى شوراى 
اسالمى شهر مشهد بر توسعه روابط فيمابين تأكيد كرد. 

وى در اين ديدار گفت: رفاه در اتريش حاصل توجه به مقوله 
گردشگرى است و در مشهد نيز گردشگرى سالمت مى تواند، 

مكمل گردشگرى مذهبى باشد.
«اشتفان شولتز» خودروسازى و گردشگرى سالمت را به عنوان 
اهداف پيش رو در ادامه همكاريهاى مشترك ذكر و بيان كرد: 
اتريش همواره شريك قابل اطمينانى براى ايران بوده و سابقه 

اين ارتباط به 500 سال پيش باز مى گردد.
رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد نيز در اين ديدار خواستار 
همكارى مشــترك ايران و اتريش در حوزه مديريت شهرى 
بويژه حوزه منابع آب، محيط زيســت و انرژيهاى تجديدپذير 

شد و گفت: شهردارى مشهد در حال ساخت 90 كيلومتر خط 
قطار شــهرى است و شركت هاى اتريشى مى توانند در زمينه 

حمل ونقل ريلى و اتوبوس هاى هيبريدى سرمايه گذارى كنند.
محمدرضا حيدرى افزود: انتقال دانش و تجربه به كارشناسان 
شــهردارى در بخش بحران و ايمنى، برگزارى كنفرانس هاى 
علمــى و همكاريهاى فرهنگى و هنــرى از ديگر زمينه هاى 

همكارى هستند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر مشهد 
نيــز در اين نشســت گفت: ســال 1383 تفاهمنامه اى بين 
استاندار وقت خراسان رضوى و شهر وين منعقد شد كه مجال 

اجرا نيافت.
بتول گندمى افزود: با توجه به آنكه شوراى پنجم شهر مشهد 
در آغاز راه است، اميد داريم اين تفاهمنامه در طول عمر چهار 

ساله شورا به نتيجه برسد.

استاندار خراسان 
رضوى از تالش جدى 

براى حل مشكل 
سپرده گذاران 

مؤسسه هاى مالى 
خبر داد

بــرش

خبرخبر

مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى مطرح كرد
65 هزار روستايى خراسان جنوبى 

چشم انتظار تانكرهاى آبرسانى
مهر مديرعامل شــركت آب 
روســتايى خراسان  فاضالب  و 
جنوبى گفــت: در حال حاضر 
65 هزار و 456 نفر از روستاييان 
اســتان تحت پوشــش شبكه 

آبرسانى سيار قرار دارند. 
مهدى صفوى نژاد با اشــاره به 
آبرسانى سيار به 439 روستاى 
اســتان، اظهار داشــت: تعداد 

روســتاهاى نيازمند آبرسانى سيار استان در طول سال بنا بر ميزان مصرف و شرايط در 
حال افزايش يا كاهش است.

وى با بيان اينكه در تيرماه امســال بيشترين تنش آبى را در روستاهاى استان داشته ايم 
به گونه اى كه اين تعداد به 461 روستا افزايش يافته است، بيان كرد: كمترين تعداد نيز 
مربوط به مهرماه بوده كه در اين ماه 423 روستا تحت پوشش شبكه آبرسانى سيار قرار 

داشته اند.
وى ادامه داد: طبق آخرين آمار آذرماه امسال به 18 هزار و 589 خانوار روستايى استان با 

جمعيتى افزون بر 65 هزار و 456 نفر به صورت سيار آبرسانى شده است.
 حمل 24 هزار تانكر آب به روستاها

صفوى نژاد از حمل 24 هزار و 211 تانكر آب به روســتاهاى استان در سال جارى خبر 
داد و گفت: در مجموع طى اين مدت 285 هزار و 811 مترمكعب آب به اين روســتاها 

حمل شده است.
وى اضافه كرد: بيشترين حجم آب آبرسانى شده مربوط به شهرستان درميان با 59 روستا 

با 9137 مترمكعب بوده است.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى، سرانه آبرسانى سيار را در 
شــبانه روز 15 ليتر عنوان كرد و گفت: با اين وجود حجم آبى كه به روســتاها آبرسانى 

مى شود، بيشتر از اين ميزان بوده و بنا به نياز و شرايط اين ميزان افزايش مى يابد.
به گفته وى در حال حاضر بيشترين روستاهاى نيازمند آبرسانى سيار مربوط به شهرستان 

نهبندان با 73 روستاست.
 نياز 5 ميليارد تومانى براى آبرسانى سيار

وى با بيان اينكه به منظور مديريت آبرسانى سيار در سال جارى و پرداخت ديون سال هاى 
گذشــته از سوى شركت آب و فاضالب روستايى، 5 ميليارد تومان اعتبار پيشنهاد شد، 
عنوان داشت: با اين وجود تاكنون تنها براى يك ميليارد و 85 ميليون تومان موافقتنامه 

صادر شده كه حدود 50 درصد اين مبلغ نيز تاكنون ابالغ شده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى اضافه كرد: با وجود پرداخت 
ايــن مبلغ، در حال حاضر بيــش از 3 ميليارد و 300 ميليون تومان ديون در اين بخش 

داريم.

مسئول مدارس غيردولتى آموزش و پرورش خراسان رضوى:
اداره كل نوسازى بايد پاسخگوى 

علت فرسودگى مدارس غيردولتى باشد
ايســنا  مســئول مدارس 
غيردولتــى آمــوزش و پرورش 
كل  اداره  گفت:  خراسان رضوى 
نوسازى پاسخگوى اصلى علت 
فرســودگى مدارس غيردولتى 

است.
عليرضا اسالمى نژاد، در ميزگردى 
با عنوان «بررســى فراز و نشيب 
در  غيردولتى  مــدارس  حضور 

آموزش و پرورش» اظهار داشت: براى نخستين بار آموزگاران مدارس غيردولتى مى توانند 
در ســامانه ال. تى. اس ثبت نام كنند. همچنين گذراندن كالس هاى ضمن خدمت براى 
آموزگاران مدارس غيردولتى الزامى است. درواقع در مدارس غيردولتى نيروهاى باسواد 
و با دانش به روزشــده وجود دارد كه با كيفيت باال در حال فعاليت هستند. در اين راستا 
هنگامى كه در همه مدارس(چه دولتى و چه غيردولتى) پدر و مادر دانش آموز از عملكرد 
يك آموزگار رضايت نداشــته باشند، كال س هايى را هماهنگ مى كنيم تا بازرسان در آن 

كالس ها حضور داشته باشند و نحوه عملكرد آموزگار را ارزيابى كنند. 
وى در مورد تخلفات برخى مدارس غيردولتى خاطرنشــان كرد: مدارسى در سطح شهر 
مشــهد وجود دارند كه مرتكب تخلف شده اند. براى نمونه در سال گذشته يك مدرسه 
تخلفى كرده بود و رأى بر تعطيلى مدرســه صادر شد. درواقع بيشتر تخلفات در زمينه 
ميزان شــهريه و ثبت نام بيشتر از ظرفيت مدرســه و... است. نكته مورد توجه اين است 
كه رأى هايى كه براى تخلفات مدارس غيردولتى صادر مى شود بسرعت اجرا نمى شوند؛ 
به  ويژه در مورد مدارسى كه رأى به تعطيلى آن ها داده مى شود، درواقع مؤسس پس از 
صادر شدن رأى به مدت 20 روز فرصت دارد تا اعتراض كند. رأى هاى صادرشده بايد مورد 
تأييد وزير آموزش و پرورش قرار گيرد و پس از آن ابالغ و اجرا   شود. در كنار اين تخلفات، 
مؤسسانى در سطح استان وجود دارند كه 5000 دانش  آموز را تحت پوشش آموزشى قرار 

داده اند و حدوداً براى 900 تن اشتغال زايى كرده اند. 
وى درباره مدارســى كه فضاى مناسب و امكانات كافى ندارند، اظهار داشت: در برخى از 
مدارس كه شرايط مناسبى از لحاظ فضا ندارند، مانند نداشتن پنجره در كالس، قديمى 
بودن ساختمان، و... پاسخگوى اصلى اداره كل نوسازى است و اين پرسش مطرح مى شود 
كه چرا براى اين مدارس مجوز اســتحكام بنا را صادر مى كند؟ درواقع الزم اســت كه 
استحكام، امنيت، آب و برق و گاز و.. ساختمان مورد بررسى قرار  گيرد و پس از آن تأييد 

داده  شود. 
اسالمى نژاد با بيان اينكه اداره كار و نوسازى سياست هاى ويژه اى در دستورالعمل هاى خود 
دارد، افزود: ما در استان خراسان رضوى حدود 100 هزار دانش آموز داريم كه بار مالى اين 
دانش آموزان اگر روى دوش دولت باشد، كار دولت را سخت مى كند. برهمين مبنا سياست 

اداره كل نوسازى حمايت از مؤسس و سختگيرى نكردن در برخى از زمينه هاست.
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