
سى و سه پل اصفهان از گردشگران محافظت مى كند جشنواره حصير بافى در تنگه سرحه نيكشهر برگزار شد
با ايجاد حصار هاى كابلى به دور پل قديمى  فرماندار  نيكشهر:

قدس  چندى پيش ســقوط يك كودك، 
بحث حصاركشــى اين پل تاريخى را مطرح 
كرده و ســقوط مجدد يك نوجــوان كه در 
حال سلفى گرفتن از پل، پرت شده بود توجه 
مديران را بيش از پيش به اين مسئله معطوف 
كرده بود.پس از حوادث رخ داده شــهردارى 

اصفهان و اداره كل ميراث ...

ايرانشهر فرماندار نيكشهر گفت: جشنواره 
حصيربافــى با هدف معرفــى ظرفيت هاى 
صنايع دســتى منطقه، جذب گردشگران و 
تــالش در زمينه بهبــود وضعيت اقتصادى 
هنرمنــدان منطقه برگزار شــد.صاحب گل 
صالحــى اظهار داشــت: در اين جشــنواره 

.......صفحه2هنرمندان شهرستان هاى ... .......صفحه 3

 پيست ديزين ميزبان
جشنواره آدم برفى مى شود

كرج- خبرنگار قدس: رئيس هيئت اســكى استان 
البرز از برگزارى جشنواره آدم برفى در پيست بين المللى 
ديزين خبر داد و گفت: اين جشــنواره با حضور عموم 

مردم طى هفته آينده، برگزار مى شود. 
على عمران سولقانى افزود: بارش شديد برف درهفته 
گذشته، موجب بازگشايى مجدد پيست اسكى ديزين 
شــد؛ ضمن آنكه در حال حاضرميزبان مسابقات پارا 
آسيايى اسكى اسنوبورد با حضور چهار كشور خارجى 

هستيم.
رئيس هيئت اسكى استان البرز با اشاره به برنامه هاى 
اين هيئت در دهه مبارك فجر گفت: 22 بهمن مراسم 
حمل مشعل با حضور ورزشكاران و عموم مردم برگزار 

خواهد شد.
سولقانى به مســابقات آينده به ميزبانى پيست اسكى 
ديزين اشــاره كرد و گفت: در روزهاى 28و29 بهمن 
ماه مسابقات اسكى قهرمانى استان به ميزبانى ديزين 

برگزار مى شود.

 آمادگى بسيج براى كمك به اسكان 
هميشگى زلزله زدگان كرمانشاه

قم: جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: 
در زلزله كرمانشــاه درخواست كمك چندانى از بسيج 
و سپاه نشــد، اما آمادگى كامل خود را براى كمك به 

اسكان قابل قبول زلزله زدگان اعالم كرديم.
ســردار على فضلى در آيين جشن پيروزى انقالب 
اســالمى در مســجد چهارمردان قم با بيان اينكه 
300 روســتا براى امدادرســانى و 15 هزار و 904 
خانوار براى خدمت رســانى در روســتا به ما واگذار 
شده بود، تصريح كرد: ما از آمادگى 4000 مهندس 
عمران بسيجى خبر داده بوديم كه از آن ها استفاده 

نشد.
وى از نصب 8300 كانكس توســط قــرارگاه خاتم و 
5046 كانكس توســط گروه هــاى مردمى در منطقه 
زلزله زده خبر داد و افزود: نزديك به 13 هزار سكو براى 
نصب كانكس ساخته شد و 1900 سرويس بهداشتى و 

حدود 460 حمام ايجاد شد.
جانشــين رئيس سازمان بسيج مســتضعفين با بيان 
اينكه براى اســكان دائم زلزلــه زدگان اعالم آمادگى 
كرديم، گفــت: از روزى كه اعالم آمادگى كرديم، غير 
از مددجويان سازمان بهزيستى كه قراردادى با بسيج 
ســازندگى ما منعقد كردند هيچ درخواســت كمك 
ديگرى از ســپاه و بسيج براى اسكان مرم در روستاها 

و سرپل ذهاب نشد.

 شهروند تربت جامى
بانى ترويج فضاى سبز شد

تربت جام- خبرنگار قدس: شهروند تربت جامى با 
ايجاد گل و گياه در محيط كارى خود توانست، فرهنگ 
نگهدارى از گياهان و ترويج فضاى ســبز را در منطقه 

خود افزايش دهد. 
محمد خاكسار گفت: ايجاد فضاى سبز در محل كار و 
بيرون از محوطه كار باعث شد، روحيه نشاط و شادابى 
در بين همكاران و شــهروندان مضاعف شود و در حال 
حاضر بيش از 60 گلدان به همراه گياهان متنوع تكثير 

كرده ام كه با اقبال عمومى روبه رو شده ام.
وى همكارى در محيط شهرى را در تميز نگه داشتن 
شــهر از الزمه هاى رفتار شــهروندى برشمرد و افزود: 
عالوه بر محيط كارم كه آژانس تلفنى است توانسته ايم 
با همكارانم فضاى سبز عمومى ايجاد كنيم كه در حال 
حاضر انگور، گل محمدى، زردآلو و زيتون بخشــى از 
گياهان كاشته شــده در اين فضاى عمومى است كه 
توانســته در فصل بهار تا ايام پاييــز طراوت خوبى در 

منطقه ايجاد كند.
اين شهروند 50ســاله در ادامه افزود: آمادگى دارم كه 
در چهارراه عباســپور 12 كه حدود هشت سال پيش 
جدولگذارى شده است و به صورت چهارراه باقى مانده 
در صورت مســاعدت شــهردارى، نگهدارى آن را به 
صــورت رايگان انجام دهم تا بــه عنوان يك فرهنگ 
عمومى در شهر گسترش يابد و مى توان در ايجاد فضاى 
سبز شهرى با همكارى شــهروندان و شهردارى يك 
انقالب سبز به وجود آيد تا براى نسل هاى آينده براى 

هميشه به يادگار بماند.
گفتنى است اين مدير آژانس تلفنى در كنار گل و گياه 
به پرورش قنارى پرداخته و تاكنون توانسته از فروش 
اين پرندگان خــوش صدا براى خود هم كمك هزينه 

فراهم كند. 
شهردار تربت جام نيز در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: 
اين شــهروند بزودى تجليل خواهد شد و ايجاد فضاى 
سبز در محوطه كارى واقعاً تحسين برانگيز بوده و بايد 

حمايت شود.
على حسينى، ساخت شــهرى زيبا و توسعه فضاى 
سبز شهرى را مســتلزم همكارى مردم و شهردارى 
دانست و افزود: با توجه به فرارسيدن ايام درختكارى 
و كاشــت يك درخت در مقابل منازل مســكونى و 
نگهدارى از آن مى توان به سرســبزى شــهر كمك 
مضاعفــى كــرد و شــهردارى آمادگــى دارد تا در 
اســفندماه درختان رايگان براى كاشت اهدا كند و 
اين فرهنگ همكارى مى تواند به پاكيزگى خيابان ها 

كمك كند.

 انقالب اسالمى طى ســال 57 در تاريخ 
كشور بخوبى در شهرهاى كشور از جمله 
شــهر قزوين نقشــى ماندگار برجاى گذاشت كه 
يادآورى اتفاق هاى آن ســال، شيرينى پيروزى را 

دوچندان مى كند. 
روزشمار 12 الى 22 بهمن ماه سال 57 بدون شك 
يكى از مهم ترين و شيرين ترين لحظات هر ايرانى 
در آن ســال است و بزرگان و خاندان ما كه زاده و 
متولد شده آن سال ها هستند بخوبى خاطرات آن 

روزها را به ياد دارند.
اگر دمى پاى صحبت هاى بزرگان بنشينيم، سخنى 
از وحدت و يكرنگى و همدلى مردم در ســال 57 
خواهيم شنيد؛ وحدتى كه زمينه ساز برچيده شدن 
رژيم طاغوت پهلوى و فرار شــاه از ميهن اسالمى 
بود و بازگشت امام خمينى(ره) را به كشور رقم زد.

با گذشت 39 سال از اين اتفاق ها و پيروزى انقالب 
اســالمى، امروز در آســتانه چهلمين سالگرد اين 
انقالب هســتيم؛ انقالبى كه همه به نوعى مديون 
خون شــهدايى هســتيم كه جانانه در راه حفظ 
آرمان هــاى انقالب و اهــداف مقدس الهى تالش 

كردند و تا پاى جان ايستادند.
بعد از پيروزى انقالب اســالمى در 22 بهمن ماه 
سال 57، روز شمار 12 تا 22 بهمن ماه هر سال به 
عنوان «دهه فجر» نامگذارى شده است كه برنامه ها 
و فعاليت هــاى مختلفى در ايــن دهه پيش بينى 

مى شود.
استان قزوين نيز به عنوان يكى از استان هاى مهم 
كشور سهم قابل توجهى را در جريان هاى مختلف 
تاريخ كشــور از جمله اتفاق هاى سال 57 به خود 
اختصاص مى دهد كه حضور فعاالن سياسى، مردم 

انقالبى و شهيدان در عرصه از موارد آن است.

 راهپيمايى باشكوه قزوينى ها در 13 بهمن
يكى از فعاالن سياســى دوران انقالب اسالمى در 
استان قزوين در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالين 
ضمن اشاره به روز شمار اتفاق هاى 12 تا 16 بهمن 
ماه سال 57، اظهار داشــت: در روز 12 بهمن آن 
سال، هنگام ورود حضرت امام خمينى(ره) پخش 
مســتقيم برنامه تلويزيونى قطع شــد و مردم به 
خيابان ها آمدند و نقل و شــيرينى پخش كردند و 

به شادى پرداختند.
صفــت اهللا صالحى بيان كرد: در  13 بهمن همان 
ســال مجتمع عالى قزوين به نام «عالمه دهخدا» 
تغيير يافت و مردم قزوين راهپيمايى با شكوهى به 
يمن ورود حضرت امام راحل از مسير خيابان خيام 

تا درب كوشك انجام دادند.
به گفته وى، 14 بهمن ســال 57، شهيد محسن 
ميرزائى از شهداى استان قزوين كه در دى ماه آن 

ســال در خيابان عبيدزاكانى اين 
اســتان تير خورده بود، در يكى از 
بيمارستان هاى تهران به شهادت 
رســيد و پيكر مطهرش با حضور 
ده ها هزار نفــر از مردم در قزوين 

تشييع شد.
اين فعال سياســى دوران انقالب 
اسالمى در اســتان قزوين عنوان 
كرد: در 16 بهمن در پى انتخاب 
مهندس بازرگان از سوى حضرت 

امام خمينى(ره) به نخست وزيرى، مردم در حمايت 
از حكــم امام و حمايت از بازرگان راهپيمائى و در 

مقابل دانشكده دهخدا تجمع كردند.

 7 دى 57 و اوج حركت انقالبى مردم قزوين
اوج حركت انقالبى مردم قزوين در تاريخ انقالب در 

هفتمين روز دى ماه 57 رقم خورد. 
اوج گيرى نهضت اســالمى و برپايــى تظاهرات 
سراسرى در تمامى شهرهاى كشور، بويژه در چند 
ماه آخر حاكميت رژيم شاهنشــاهى باعث شد در 
برخى شــهرها، راهپيمايى ها بــا دخالت مأموران 

نظامى به كشتار مردم بى گناه منجر شود.
روزهاى ابتدايى دى ماه 57، تمام شــهرهاى ايران 
خونين ترين روزها را پشــت ســر گذاشتند و در 
سراســر ايران شــهرى نبود كه شــهدايى تقديم 
انقالب نكرده باشــد، اما در اين بين ششم و هفتم 

دى ماه ســال 57 براى مردم 
قزوين روزى سرنوشت ســاز و 
حســاس بود. حــوادث 6 دى 
زمينه ساز تظاهرات هفتم دى 
در قزويــن شــد. قزوين جزو 
اولين شهرهايى بود كه در آن 

حكومت نظامى اعالم شد. 
در ايــن حركت انقالبى، دانش 
آموزان نيز نقش ويژه اى داشته 
تا جايى كه در راهپيمايى هفتم 
دى ماه 57 تعدادى از دانش آموزان مدرسه بابك 
واقع در خيابان پادگان قزوين همراه با ساير اقشار 
مردم براى تشييع شهداى خود به مقصد امامزاده 
حسين(ع) با شعار «مرگ بر شاه» حضورى فعال 

داشتند.

 شهادت دانش آموزان
در مســير حركت راهپيمايان، يكى از درجه داران 
ارتش كه با خودرو نظامى به سمت پادگان لشكر 
16 زرهى در حركت بود، 9 دانش آموز را زير گرفت 
كه با اين حمله وحشيانه، دانش آموزان هر كدام به 

يك سو پرتاب شدند.
مردم، مصدومان اين حادثه را به بيمارستان انتقال 
دادنــد كه از اين ميان زهرا كالنترى يكتا، افســر 
عباسى شهركى، حميد اعرابى و امير اره ساز شهيد 
و پنج دانش آموز ديگر نيز پس از مدت ها بسترى از 

بيمارستان ترخيص شدند.
مردم پس از اين حادثه پشت در بيمارستان تجمع 
كرده و با ســر دادن شعار، خواهان مجازات نظامى 
جنايتكار شدند، اما فرمانده پادگان وى را در جاى 

امنى پنهان كرد.
سرانجام پس از پيروزى انقالب اسالمى گروهى از 
جوانان انقالبى آن نظامى خائن را دستگير كردند و 

به سزاى جنايت هولناكش رساندند.
دانش آموزان شهيد اين واقعه نيز توسط جمعيت 
زيــادى از مــردم تشــييع و در حيــاط امامزاده 

حسين(ع) شهر قزوين دفن شدند.

 تيراندازى به معترضان
در اعتراض هاى صورت گرفتــه آن روز، نيروهاى 
نظامى به سوى مردم شــليك كرده و حدود 20 
نفر از آنان را به شهادت رساندند. در تشييع جنازه 
شهداى حوادث هفتم دى ماه سال 57 كه فرداى 
آن روز با حضور هزاران نفر از مردم معترض قزوين 
برگزار شــد، اين مراسم از سوى عمال پهلوى و با 

هجوم مأموران به خاك و خون كشيده شد.
خون هاى بناحق ريخته شــده مردم در شهرهاى 
مختلف كشور توسط رژيم پهلوى، در نهايت باعث 
اتحاد بيشتر آحاد ملت براى سرنگونى رژيم طاغوتى 
شاهنشاهى شد و در كمتر از يك ماه و نيم بعد، بهار 
آزادى را در 22 بهمن همان سال براى مردم ايران 

اسالمى به ارمغان آورد.

بازخوانى رويدادهاى بهمن سال 57 در قزوين

مردم قزوين سينه خود را در برابر گلوله هاى ستمشاهى سپر كردند
��ر��ر
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شايعه مرگ هاى مشكوك 
در بيمارستان هاى البرز
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برقـرارى 
پرواز مستقيم 

اسالم آباد - مشهد

 ايسنا  مدير نظارت و اعتبار بخشى امور درمان دانشگاه علوم 
پزشــكى البرز در خصوص پرونده بحث برانگيز سه بيمار كه 
بتازگى در مراكز درمانى استان البرز فوت كرده اند، توضيحاتى 

ارائه كرد...

ايرنا  با برقرارى پرواز مستقيم در مسير اسالم آباد به مشهد، 
از سوى شــركت هواپيمايى ايرانى «آتا»، گام بلند ديگرى در 
مسير توسعه روابط دو كشور ايران و پاكستان بويژه در صنعت 
گردشگرى مذهبى برداشته مى شود. براساس برنامه پيش بينى 
شــده، قرار اســت، پرواز رفت و برگشت مشهد – اسالم آباد - 
مشهد از دهم فوريه - 21 بهمن ماه جارى- روزهاى شنبه هر 

هفته برقرار شود...

از آب گرم اردبيل 
تا زيگورات شوش 

ايران در زمستان 
ديدنى است

بوشهر  اگر دلتان مى خواهد سفر زمستانى واقعى را 
تجربه كنيد، بوشهر بايد يكى از اولين گزينه هاى روى 
ميز براى شما باشــد، اگرچه جنوب ايران در زمستان 
ديدنى است، اما مقاصد ديگرى هم در فصل هاى سرد 
مى توانند در سراسر اين كشور انتخاب هاى مناسبى براى 
كســانى باشند كه اهل سفرند و زير بار ركود زمستانى 
نمى روند. نمى توان منكر اين شد كه ايران كشورى چهار 
فصل است و مناطق بكر بسيارى دارد، اما از كجا شروع 
كنيم؟ممكن اســت زمان يا توان مالى به جنوب رفتن 
را نداشته باشيد. اگر ســاكن پايتخت هستيد، شال و 
كاله كنيد؛ اســتان مركزى مقصد شماســت. مركزى 
متنوع ترين آب و هوا را دارد. در شــرق اســتان كوير و 
آب و هواى گرم و در غرب آن كوهستان و آب و هواى 
سرد. ميل شما به كدام سمت است؟چه شرق چه غرب، 
غار نخجير را از قلم نيندازيد. نخجير يكى از قديمى ترين 
غار هاى ايران اســت كه در شمال شرقى شهر دليجان 
واقع شده. البته دماى اين غار در زمستان به پنج درجه 

.......صفحه 3باالى صفر مى رسد.
.......صفحه 4

قزوين جزو اولين 
شهرهايى بود كه در 
آن حكومت نظامى 

اعالم شد

بــرش



  ارائه خدمات در اورژانس هاى مازندران 
تخصصى شده است

سارى- خبرنگار قدس: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى 
مازندران با اشاره به اينكه اورژانس ها را به سمت تخصصى تر 
شــدن ســوق داده ايم، گفت: با تربيت نيروى انسانى كه در 
دســتور كار داريم، در آينده تمام اورژانس ها با طب اورژانس 

اداره خواهند شد.
حامد روحانى زاده از افتتاح اورژانس مجهز بيمارستان رازى 
قائم شهر در دهه مبارك فجر خبر داد و بيان كرد: ساختمان 
جديد بيمارستان رازى قائم شهر نيز تا دو سال آينده به بهره 
بردارى خواهد رســيد. وى با اشاره به اينكه در دهه مبارك 
فجر 44 پروژه بهداشتى درمانى با اعتبار 1400 ميليارد ريال 
به بهره بردارى رسيد، اضافه كرد: «ام.آر.آى» بيمارستان امام 
بهشهر، «سى.تى.اسكن» زيرآب، «آى.سى.يو» بيمارستان امام 
سارى و بهسازى بيمارســتان امام رضا(ع) آمل از مهم ترين 
اين پروژه هاســت. روحانى زاده موضوع نيمه تعطيل بودن 
بيمارســتان ها در ايام تعطيل را تكذيب كرد و گفت: در ايام 
تعطيل، فرآيند اورژانسى انجام مى شود و پزشكان و پرستاران 

همچنان در حال خدمات رسانى به بيماران هستند.

  شركت هاى دانش بنيان كشور معضل 
بيكارى را برطرف مى كنند

يزد- خبرنگار قدس: استاندار يزد گفت: توسعه شركت هاى 
دانش بنيان مى تواند معضل بيكارى كشور را برطرف سازد و 
صنايع سنتى يزد جوابگوى نيازهاى قشر تحصيلكرده استان 
نيســت.  محمود زمانى قمى در نشست فعاالن حوزه «آى.
سى.تى» اظهار داشت: بيشتر صنايعى كه در استان فعاليت 
دارند، صنايع ســنتى بوده و براى گســترش كسب و كار در 
جامعه بايد به سمت شركت هاى دانش بنيان برويم و از اين 

شركت هاى نوپا حمايت كنيم.
وى تصريح كرد: از 45هزار نفر بيكاران استان بيش از 18هزار 
نفر داراى تحصيالت دانشگاهى هستند و صنايع سنتى استان 
نمى تواند براى اين قشر جوياى كار شغل فراهم كند و توجه 
به زيرساخت هاى ارتباطى و تأسيس شركت هاى دانش بنيان، 

راهگشاى معضل بيكارى استان است.
اســتاندار يزد تصريح كرد: بايد بانسل وسوم و چهارم انقالب 
ارتباط برقرار كرد و از نظرات و تجربيات آن ها بهره گرفت و 
بايد از ظرفيت اين افراد در پست هاى مديريتى استفاده كرد و 

اين امر بايد مورد توجه مسئوالن قرار بگيرد.

  قطار برقى شهرى اروميه سال آينده 
كلنگ زنى مى شود

اروميه: شــهردار اروميه گفت: قطار برقى شــهرى با تأمين 
سرمايه گذار در سال 97 كلنگ زنى مى شود.

محمد حضرت پور در جلســه شوراى شهر اروميه گفت: 16 
درصد از بودجه ســال97 جــارى و 84 درصد به پروژه هاى 
عمرانى اختصاص يافته است. وى گفت: ارتقاى كيفيت زندگى 
شــهرى و مشــاركت مردم در اداره شهر، تكميل پروژه هاى 
ناتمام و ارتقاى انضباط و انسجام ادارى از مهم ترين سياست ها 

و اولويت هاى بودجه 97 شهردارى اروميه است.
شــهردار اروميه تصريح كرد: تكميل پروژه اى ناتمام، توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومى و اتمام طرح تفصيلى، توسعه باغ 
رضوان اروميه، توسعه فضاى سبز از اولويت هاى بودجه سال 
97 شهردارى است و اجراى پروژه يادمان شهيد باكرى دوباره 
تدوام مى يابد و در صورت كمبود بودجه، از منابع مالى دولتى 
استفاده مى شــود. وى اظهار كرد: مشاركت مردم در تأمين 
هزينه هاى مديريت شهرى از اهميت ويژه اى برخوردار است، 
اما با توجه به ركود حاكم بر بازار مسكن بخشى از درآمدهاى 

شهردارى در سال 96 تحقق نيافت.

 كهنه بودن فناورى واحدهاى صنعتى 
مشكل اقتصادى آذربايجان شرقى

تبريز: اســتاندار آذربايجان شــرقى گفت: مهم ترين مشكل 
اقتصادى آذربايجان شــرقى، كهنه بودن فناورى واحدهاى 
صنعتى اســت. مجيد خدابخش اظهار كرد: بــه روز كردن 
فناورى واحدهاى صنعتى و نوسازى صنايع معدنى، حمل و 
نقل و صنايع تكميلى كشــاورزى با هدف اشتغال زايى، ارائه 
تسهيالت ارزان قيمت و استفاده از توان بخش خصوصى بايد 

يكى از اولويت هاى مهم توسعه  استان باشد.
وى با اشاره به سند تدبير توسعه استان افزود: 20 پروژه مهم 
اساســى و پيشران توسعه از اين سند انتخاب شده است كه 
اجراى برخى از آن ها شــروع شده است و اميدواريم در طول 
اين سه سال با اجراى اين پروژه ها در راستاى توسعه استان 
اقدام كنيم و با استفاده از سرمايه گذارهاى غيردولتى به دليل 
محدود بودن منابع دولتى، زيرســاخت هاى مورد نياز براى 
توسعه استان را فراهم كنيم. خدابخش خاطرنشان كرد: تبريز 
به عنوان يكى از قطب هاى قدرتمند درمان در كشور مطرح 
بوده و پذيراى بيماران كشــور همسايه جمهورى آذربايجان 
اســت و به همين منظور نيز ويزا به طور يك طرفه براى اين 

بيماران از سوى كشور ما حذف شده است.
وى تبريز را «شــهر بــدون گدا» خواند و بيــان كرد: وجود 
مجموعه اى از خيران در تبريز يكى از ظرفيت ها و مزيت هاى 
فرهنگى قابل افتخار اين شهر است. خيران تبريزى اقدام هاى 
تحســين برانگيزى همچون ســاخت بيمارستان هاى چند 

تختخوابى و همراه سرا را در كارنامه خود دارند.

با ايجاد حفاظ هاى كابلى به دور پل قديمى

سى و سه پل اصفهان از گردشگران محافظت مى كند
��ر

قدس  چندى پيش ســقوط يك كودك، 
بحث حصاركشــى اين پل تاريخى را مطرح 
كرده و ســقوط مجدد يك نوجــوان كه در 
حال ســلفى گرفتن از پل، پرت شــده بود 
توجه مديران را بيش از پيش به اين مسئله 

معطوف كرده بود.
پس از حوادث رخ داده شهردارى اصفهان و 
اداره كل ميراث فرهنگى اســتان تصميم به 
ايجاد حصــار در دهانه هاى اين پل گرفته و 
طرحــى را نيز كــه از حصارهاى كاخ چهل 
ســتون الهام گرفته بود، اجــرا كردند كه با 
مخالفت جــدى ميراث دوســتان به خاطر 
آســيبى كه به منظر پل وارد مى كرد، رو به 

رو شده بود.
با اين حال شــوراى فنى ميــراث فرهنگى 
اصفهان بر ضرورت اجــراى اين طرح اصرار 
دارد. اجراى اين طرح با همكارى شهردارى و 
سازمان ميراث فرهنگى استان انجام خواهد 
شــد. اين در حالى اســت كه ميزان و شيوه 
مداخلــه در بناهاى تاريخى كه بايد با نياز و 
الزامات روز وفق داده شوند نه تنها در ايران، 
بلكه همواره در همه كشــورهاى دنيا مورد 

بحث كارشناسان است.

 تأييد حصار كشى
در همين راستا شنيده مى شود طرح جديدى 
كه براى حصاركشــى سى وسه پل ارائه و در 
شوراى عالى ميراث فرهنگى استان به تأييد 
رسيده است، تا پيش از نوروز 97 اجرا خواهد 

شد.
ظاهراً پس از كش مكش هاى فراوان در رابطه 

بــا طرح هاى حصاركشــى 
سى وســه پل، كــه نماد و 
اصفهان  شــهرموزه  مظهر 
از  اســت، طرح جديــدى 
ميراث  كارشناســان  سوى 
در اصفهان ارائه شده و پس 
از تأييد، مراحل اجرايى آن 

آغاز مى شود.
 بــه نظــر مى رســد طرح 
ايجــاد حصارهاى ســى و 
ســه پل تأييد شده است 
و در مرحله اجرا قرار دارد. 

«اين طرح قبــل از نوروز 
97 اجرايى خواهد شــد و 
با حداقل مداخله با سى و 
ســه پل نصب مى شود كه 
نيز آســيبى  به ظاهر پل 
نخواهد زد» ايــن را على 
محمد فصيحى، مســئول 
پايــش پل هــاى تاريخى 
استان اصفهان به خبرنگار 
ايسنا گفته است و در اين 
رابطه توضيح داده اســت: 
به  حصــار  اين  طراحــى 

صورت كابلى اســت، كم ترين جلوه بصرى 
و بيش ترين حفاظت را خواهد داشــت و با 
حالت ارتجاعــى خود حتى در اثر برخورد، 

افراد را به عقب پرت مى كند.
به هــر روى عرصه هاى شــهرى ناچار به 
پذيرش برخــى تغييرات در طــول زمان 
هستند، اما همواره اين تغييرات بايد پيش 
از اجــرا و تصويب در معرض نظرســنجى 
عمومى و تخصصى قرار گيــرد، تا پس از 
اجرا نه تنها با قهر شهروندان رو به رو نشود، 
بلكه مشاركت شهروندان را به همراه داشته 

باشد.

  زنان خانه دار براى برخوردارى از بيمه 
تأمين اجتماعى درنگ نكنند

ايالم- خبرنگار قدس: مديركل تأمين اجتماعى استان ايالم 
با تأكيد بر لزوم بيمه زنان خانه دار، بيان داشــت: زنان خانه 
دار اگر از بيمه تأمين اجتماعى استفاده كنند در ايام پيرى و 
كهولت سن با استفاده از خدمات بازنشستگى تأمين اجتماعى، 

نياز مالى به ديگران نخواهند داشت.
سهيال ملكشــاهى در بازديد از دفتر سرپرستى روزنامه 
قدس با بيان اينكه يكى از خدمات نوين ســازمان تأمين 
اجتماعى ارائه خدمات به اتباع بيگانه اســت، گفت: اتباع 
بيگانه هم كارفرمايان و هم كارگران، مى توانند با اخذ مجوز 
از اداره كار بــه تأمين اجتماعــى مراجعه كرده و خود را 

بيمه كنند.
مديركل تأمين اجتماعى استان ايالم ضريب حمايتى تأمين 
اجتماعى در اســتان را 9 و يك دهم درصد و كل كشور را 5 
و چهاردهم درصد عنوان و تصريح كرد: استان ايالم در حال 
حاضر 106 هزار و 900 بيمه شده تأمين اجتماعى دارد كه از 
سال گذشته تاكنون پنج درصد به تعداد بيمه شدگان استان 

افزوده شده است.

  افتتاح 96 فضاى آموزشى 
  در سيستان و بلوچستان 

ايرانشــهر- خبرنگار قدس: مديركل آموزش و پرورش 
سيستان و بلوچستان گفت: 96 فضاى آموزشى كه همزمان 
با ايام دهه فجر در استان افتتاح شد، در مجموع 260 كالس 
درس دارد كه براى ســاخت آن ها 144 ميليارد ريال هزينه 

شده است.
نخعى افزود: از اين تعداد 19 مدرســه با 48 كالس درس و 
اعتبار 29 ميليارد ريال از محل اعتبارات دولتى، 56 مدرسه با 
157 كالس درس و اعتبار62 ميليارد ريال از محل كمك هاى 
مردمى و 21 مدرسه با 55 كالس درس و اعتبار 53 ميليارد 

ريال به صورت مشاركتى ساخته شده است.
وى افزود: همچنين با حضور وزير آموزش و پرورش، عمليات 
ساخت 37 فضاى آموزشى مربوط به بنياد خيريه بركت، در 
مجموع با تعــداد 226 كالس درس و اعتبارى بيش از 386 

ميليارد ريال در سراسر استان آغاز خواهد شد.

  رتبه پنجم كشورى البرز در تعداد 
شركت هاى دانش بنيان 

كرج- خبرنگار قدس: رئيس پارك علم و فناورى اســتان 
البرز با بيان اينكه 105 شــركت دانش بنيان در استان فعال 
هستند، گفت: البرز از نظر تعداد شركت هاى دانش بنيان در 

رتبه پنجم كشور است. 
عطااهللا ربانى در جلسه اقتصاد مقاومتى استان با بيان اينكه در 
حوزه فناورى همه حامى هستند، گفت: در اين حوزه حدود 
120هزار دانشــجو در مراكز آموزش عالى و پژوهشى درحال 

تحصيل هستند.
وى افــزود: از مجموع 55 مركــز آموزش عالى و فعال در 
حوزه تحقيقات و پژوهش 25مركز تحقيقاتى و پژوهشى 
مهم با 2500 نفر عضو هيئت علمى در استان البرز مستقر 

است.
ربانى با اشاره به اينكه يك پارك علم و فناورى تخصصى در 
پرديس كشــاورزى و منابع طبيعى كرج مستقر است، افزود: 
ســاير پارك هاى فناورى در صنايــع دارويى، انرژى، قطعات 

خودرو و «آى.سى.تى» ICT فعال هستند.
وى اضافه كرد: تعداد شركت هاى دانش بنيان تا سال 92 تنها 
يك شــركت فعال بود، اما در حال حاضر 105 شركت دانش 

بنيان فعال است.

  تحصيل بيش از 2هزار دانش آموز 
استثنايى در مدارس قزوين

قزوين- خبرنگار قدس: رئيس آموزش و پرورش استثنايى 
اســتان قزوين مجموع دانش آموزان استثنايى تحت پوشش 
اداره اســتثنايى اين اســتان را 2200 نفر عنوان و بيان كرد: 
باتوجه به اينكه در اداره آموزش و پرورش اســتثنايى دانش 
آموزان اســتثنايى با عنوان «دانش آموزان با نيازهاى ويژه» 
مطرح مى شوند، شناســايى اين دانش آموزان از بدو تولد در 

استان قزوين آغاز شده است.
ســيد معرفت اهللا احمدى اظهار داشــت: در حال حاضر، 
22 مدرسه اســتثنايى و پنج مركز آموزشى و توانبخشى 
مشــكالت ويژه يادگيرى در استان فعال است كه در 22 
مدرسه، 1100 دانش آموزان گروه هاى آسيب هاى شنوايى، 
بينايى، دانش آمــوزان با نيازهاى ويژه ذهنى، اوتيســم، 
چندمعلوليتى، جســمى و حركتى در مدارس استثنايى 

تحصيل مى كنند.
وى افــزود: نزديك به 1100 نفر هم بــا عنوان «آموزش و 
پرورش تلفيقى فراگير» در مدارس عادى تحصيل مى كنند 
كه شــامل چهار گروه دانش آموزان آسيب ديده شنوايى، 
بينايى، جســمى حركتى و طيف اوتيسم با هوشبرد عادى 

است.

��ر

مهر: در حالى نمايندگان وتشكل هاى زيست محيطى از انتقال آب خزر به عنوان يك كابوس 
و طرح خطرناك ياد مى كنند كه زمزمه هايى مبنى بر از سرگيرى اين پروژه توسط دولت 
شــنيده مى شود.  موضوع انتقال آب درياى خزر در سال هاى اخير به دغدغه مسئوالن و 
كارشناسان و دوستداران محيط  زيست در شمال كشور ازجمله مازندران تبديل  شده است، 

اما انگار دولت همچنان روى حرف خود باقى مانده است.
 از ساليان قبل بحران آب و تشديد آن در برخى از مناطق كشور، فكر انتقال آب را در ذهن 
مســئوالن ايجاد كرد تا بتوان از اين طريق مشكل را برطرف كرد. اجراى طرح انتقال آب 
خزر به استان هاى مركزى ايران طى يك ماه اخير دوباره با اعالم رئيس جمهور سر زبان ها 

افتاده است، طرحى كه هنوز هم اماواگرهاى بسيارى با خود دارد.
ايجاد كانال آبى كه شمال و جنوب ايران را به هم متصل كند رؤيايى ديرينه است، نخستين 
طرح توسط مهندس هومان فرزاد در سال 1345 نوشته شده كه وى اين طرح را به سازمان 

پژوهش هاى علمى كشور ارائه داد.
بر اســاس اين طرح بايد بين درياى خزر و خليج فارس درياچه هايى ايجاد شود تا اين دو 
دريا به هم متصل شوند، سال ها بعد و در دوران پس از انقالب نيز طرح ديگرى هم توسط 
مســعود قمى به نخست وزير وقت ارائه شد و ساخت اين كانال در دوران دولت سازندگى 
و اصالحات نيز بررســى شــد. اين طرح جزو آن طرح هاى پرسروصدايى بود كه در زمان 
رياست جمهورى احمدى نژاد نيز مطرح شد و در آن زمان نيز با انتقادات بسيارى روبه رو 
بود. سرانجام كلنگ اين پروژه توسط محمود احمدى نژاد زده و بعد از مدتى متوقف شد، 
ولى مجدد وزارت نيرو قصد دارد اين طرح را اجرا كند و حتى در اين خصوص نيز ارزيابى 
زيست محيطى را انجام داده اند و طرح آن به سازمان محيط  زيست ارائه  شده، ولى جوابيه اى 

از سوى محيط  زيست در اين خصوص صادر نشده است.

 سياست هاى تنبل
دكتر اســماعيل كهروم فعال محيط  زيست و مشاور رئيس سازمان محيط  زيست كشور 
در حاشيه جشنواره كاكايى ها در تنكابن درباره چالش هاى زيست محيطى مازندران گفت: 
از اين چالش ها زمزمه انتقال آب درياى مازندران به ســمنان است كه من هيچ پشتوانه 
علمى و فايده اى در آن نمى بينم. وى بابيان اينكه از ابتدا اين نظريه، مخالفت متخصصان 

محيط زيســت را در پى داشــت، افزود: من نمى دانم كه اين كار با چه هدفى مى خواهد 
انجام شود، زيرا به فرض انجام شدن آن، آب شور بايد شيرين شود كه در اين صورت بايد 
نمك آب جداشــده كه سبب شورى بيش ازحد آب درياى خزر و از بين رفتن موجودات 

دريايى خواهد شد.
كهروم اضافه كرد: از سويى ديگر، خاك ناسازگار سمنان مناسب كشاورزى نبوده و اگر آب 
درياى خزر با صرف هزينه باال به آنجا انتقال يابد، محصوالت كشاورزى نيز با هزينه زيادى 
توليدشده و توجيه اقتصادى ندارد. مشاور سازمان محيط  زيست كشور بابيان اينكه درياى 
خزر بين چند كشــور همسايه مشاع است، اظهار داشت؛ ما به طور شريكى بر يك سفره 
نشستيم و نمى توانيم هر طورى كه دلمان بخواهد رفتار كنيم. اين فعال محيط  زيست 
بيان داشت؛ كشور ما ساالنه 420 ميليارد مترمكعب آب دريافت مى كند كه از اين ميزان 
فقط يك چهارم آن مورداستفاده قرار ميگيرد و مابقى به دريا، رودخانه ها و كوير مى ريزد. 
وى با انتقاد از ساخت سدهاى بى شمار و غير كارشناسى شده، خاطرنشان كرد: اين سدها 
موجب مى شوند تا آب با سرعت زيادى تبخير شده و ذخاير آبى كشور كاهش يابد. كهروم 
بابيان اينكه 30 ميليارد مترمكعب آب در پشت سدها تبخير مى شود، تصريح كرد: از 90 
ميليارد مترمكعب باقيمانده، 80 ميليارد مترمكعب صرف كشاورزى؛ 5 درصد صرف صنعت 
و 3 درصد صرف شرب شده و بى معنى است كه دولت مسئوليت كم كارى خود را به گردن 
زنان خانه دار بيندازد. وى با تأكيد براينكه دولت در اتخاذ سياست هاى درست درباره كنترل 
بحران آب تنبل است، گفت: دولت بايد كشاورزى را با سيستم آبيارى قطره اى و بارانى و.. 

مجهز كند تا ما از بحران آب نجات پيدا كنيم.

 مخالفت نمايندگان
عالوه بر كارشناسان، موضع نمايندگان مازندران در مجلس نيز شبيه نظر نخبگان و فعاالن 
زيست محيطى است و آنان نيز بارها و بارها مخالفت خود را با طرح انتقال آب درياى خزر 
اعالم كرده اند. ايرج نياز آذرى رئيس مجمع نمايندگان مازندران مى گويد: در شرايطى كه 
كشور در موقعيت كنونى بيش از هر چيز نياز به ايجاد روحيه وحدت و اميد به آينده و باور 
به درايت و تدبير مديران و مسئوالن ارشد دارد، جاى بسى تعجب است كه رياست سازمان 
محيط  زيست اقدام به صدور مجوز انتقال آب درياى خزر به سمنان را كرده است. طرح هاى 
انتقال آب از لحاظ اقتصادى بسيار پرهزينه هستند، بعالوه هم براى نقطه ارسال كننده و 

هم براى نقطه دريافت كننده داراى هزينه هاى سنگين اجتماعى و زيست محيطى است

 طرح منتفى است
درعين حال، على اصغر يوسف نژاد نماينده مردم سارى و ميان درود در مجلس نيز مى گويد: 
بحث انتقال آب درياى خزر به فالت مركزى منتفى و در اليحه بودجه نيز رديفى براى آن 
در نظر گرفته نشده است. وى درباره انتقال آب درياى خزر بابيان اينكه در بودجه رديفى 
براى اين طرح در نظر گرفته نشده است، گفت: موضوع انتقال آب درياى خزر منتفى است 
و اگر كسى بخواهد چنين نكته اى را پيگيرى كند، نمايندگان مازندران، استيضاح وزير را 

پيگيرى خواهند كرد.
وى با تأكيد بر اينكه مردم، مقابل طرح انتقال آب درياى خزر خواهند ايستاد گفت: فكر 

نمى كنم كه دولت يا وزارتخانه اى در مقابل چنين مسئله اى برابر مردم قرار گيرد.

اصرار دولت تا مخالفت مازندرانى ها 

انتقال آب درياى خزر پشتوانه علمى دارد يا ندارد؟

خبر

قدس: افزايش آمار مبتاليان به ســرطان در 
استان آذربايجان شرقى هر چند كلمه سونامى 
را در بين برخى از كاربــران فضاى مجازى به 
كليد واژه تبديل كرده، اما مسئوالن بهداشتى و 
درمانى دانشگاه تبريز افزايش تعداد مبتاليان به 
سرطان را و استفاده از واژه سونامى را بى ارتباط 
مى دانند. شــيوع انواع سرطان ها بويژه سرطان 
گوارش از جمله دغدغه هايى اســت كه از زبان 
نمايندگان اســتان نيز به كرات شنيده شده و 

درخواست چاره انديشى براى آن شده است.
گستردگى شيوع ســرطان در مناطق مختلف 
كشور متغير است و بسته به شرايط جغرافيايى، 
سبك زندگى و عوامل خطرى كه با آن مواجه 

هستند، با يكديگر تفاوت دارد. 
بنا بر گفته «على قنبرى مطلق»، مدير برنامه 
ملى ســرطان، بيشترين آمار سرطان را مربوط 

به استان هاى آذربايجان شرقى و غربى، اردبيل، 
تهران و اصفهان است.

 سونامى نداريم
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى تبريز با تأكيد بر 
اينكه سونامى ســرطان در كشور نداريم، بيان 
مى كند: با توجه به اينكه دانشگاه علوم پزشكى 
تبريز مســئول ثبت جمعيت سرطان بوده، بر 
همين اساس شــاهد افزايش رشد سرطان در 
استان هستيم كه اين رشد طبيعى است و در 
مقايسه با آمار پنج سال گذشته اكنون اين آمار 
به حدود 7000 نفر رسيده است، اما نمى توان 
آن را سونامى سرطان ناميد، چون سونامى براى 
خود تعريفى دارد. محمد حسين صومى با بيان 
اين كه زير ســاخت هاى دانشگاه علوم پزشكى 
براى پاسخگويى نيازهاى آينده جامعه در حال 

توســعه اســت، اظهار مى كند: انتظار داريم با 
توسعه  اين زير ساخت ها و تجهيزات بتوانيم اميد 
به بقاى انسان ها را در جامعه افزايش دهيم. وى 
از فعاليت بخش غربالگرى سرطان در بيمارستان 
امام رضــا(ع) خبــر مى هد و بيــان مى كند: 
هم اكنون مركز غربالگرى سرطان در بيمارستان 
الزهرا(س) و شهرستان هاى ميانه، مرند، اهر و 
بناب نيز مســتقر شده اســت همچنين مركز 
سالمت كاركنان در دانشگاه را ايجاد مى كنيم 
تا همكاران دانشــگاهى همراه خانواده  خود در 
اين مراكز پرونده سالمت الكترونيكى تشكيل 

دهند. وى با اشاره به اينكه بيمارى هاى مزمن 
معضل قرن حاضر بوده است، افزود: هم اكنون 
بيمارى هاى غيرواگير مزمن كه در رأس آن ها 
بيمــارى قلبى و عروقى و تنفســى قرار دارند، 
موجــب كاهش طول عمر و بــه هم ريختگى 
كيفيت زندگى انســان ها خواهد شــد. رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى تبريز با بيان اينكه سالمت 
زنان جامعه بر سالمت مجموعه  خانواده و جامعه 
تأثيرگذار است، افزود: توجه به سالمت زنان در 
جامعه بايد در اولويت قرار گرفته و حساســيت 

زيادى نسبت به اين موضوع داشته باشيم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز:

سونامى سرطان نداريم
اما افزايش داريم

پس از حوادث 
رخ داده شهردارى 

اصفهان و اداره 
كل ميراث فرهنگى 

استان تصميم به ايجاد 
حصار در دهانه هاى 

اين پل گرفته 

بــرش
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قدس   اگر دلتان مى خواهد سفر زمستانى 
واقعــى را تجربه كنيد، بوشــهر بايد يكى از 
اولين گزينه هاى روى ميز براى شــما باشد، 
اگرچه جنوب ايران در زمستان ديدنى است، 
اما مقاصــد ديگرى هم در فصل هاى ســرد 
مى توانند در سراســر اين كشور انتخاب هاى 
مناســبى براى كسانى باشند كه اهل سفرند 
و زير بار ركود زمســتانى نمى روند. نمى توان 
منكر اين شــد كه ايران كشورى چهار فصل 
اســت و مناطق بكر بسيارى دارد، اما از كجا 

شروع كنيم؟

 مركزى، غار نخجير
ممكن است زمان يا توان مالى به جنوب رفتن 
را نداشته باشيد. اگر ساكن پايتخت هستيد، 
شــال و كاله كنيد؛ اســتان مركزى مقصد 
شماســت. مركزى متنوع تريــن آب و هوا را 
دارد. در شرق استان كوير و آب و هواى گرم 
و در غرب آن كوهســتان و آب و هواى سرد. 

ميل شما به كدام سمت است؟
چه شــرق چه غرب، غار نخجيــر را از قلم 
نيندازيد. نخجير يكى از قديمى ترين غار هاى 
ايران است كه در شمال شرقى شهر دليجان 
واقع شده. البته دماى اين غار در زمستان به 

پنج درجه باالى صفر مى رسد.

 يزد، محله فهادان
شــب هاى يزد، شــب هاى كويرى اند؛ سرد و 
روشــن. نمى توان جاذبه هاى زمستانى يزد را 
به فهادان محدود دانست، اما محله فهادان به 
عنوان نماد بافت تاريخى يزد مى تواند، انتخاب 
مناسبى باشد بخصوص كه صبح هاى فهادان، 
گرم و آفتابى انــد. اين محله كه قديمى ترين 
محله شهر يزد اســت، بافت تاريخى خود را 
كامــًال حفظ كرده اســت و بناهاى تاريخى 

بسيارى دارد.
 يكــى از قديمى ترين بناهاى اين محله بقعه 
دوازده امام است كه از بناهاى دوره سلجوقى 
اســت. زندان اســكندر يا مدرســه ضيائيه 
مدرســه اى است كه در مجاورت بقعه دوازده 
امام واقع شــده  اســت و حدود هشت قرن 

قدمت دارد.

 بوشهر، افسانه سيراف
بوشــهر هم مانند ســاير شــهرهاى جنوب 
كشــور مهجور مانده. اگر دلتــان مى خواهد 

سفر زمســتانى واقعى را تجربه كنيد، بوشهر 
بايد يكــى از اولين گزينه هاى روى ميز براى 
شما باشد. در بوشهر، شهرى افسانه اى به نام 
سيراف وجود دارد كه نيمى از لذت سياحت 
بوشــهر را درون خود دارد. اين شــهر كه از 
شهر هاى تاريخى و باشكوه زمان قديم است، 
نقطه آغاز جاده ابريشم به شمار مى رفته است. 
با وجود تخريب هاى ناشى از زلزله، هنوز هم 
مى توانيد از بناهاى تاريخى مثل قلعه، مسجد، 

گورستان و باقى مانده آن جا 
ديدن كنيد.

البته شــهر دلوار را هم نبايد 
فراموش كنيــد كه عالوه بر 
داشتن ســواحل بسيار زيبا، 
منزل ســردار بزرگ جنوب 
رئيسعلى دلوارى نيز در اين 
شــهر قرار دارد كه مى تواند، 
گســترده  حضــور  محــل 

مسافران نوروزى باشد.

 خوزستان، شوش، زيگورات
خوزستان  ديدن  وقت  امروز 
است. خوزستان در زمستان 

آب و هواى فوق العاده دلچسبى دارد. دست 
به كار شويد! شــوش، دزفول و اهواز منتظر 
شما هستند كه پيشنهاد نگارنده، صد در صد 
شوش است. شوش، شهرى تاريخى و كويرى 
اســت كه موزه هاى آن پر از اشــياى عتيقه 

چندين هزار ساله است. 
كاخ آپادانا، كاخ شــاوور، تپه آكروپل، مقبره 

حضــرت دانيال(ع)، زيگــورات (نوعى معبد 
با پيشــينه تاريخى چند هزار ساله) از جمله 
جاذبه هاى تاريخى اين شهر و استان به شمار 

مى روند. 

 اردبيل، آبگرم معدنى سرعين
اگر ســرمايى هســتيد، قيد يزد و شهرهاى 
كويرى مشــابه را بزنيد. سرعين پيشنهاد ما 
به شما است. استفاده از چشمه هاى آب گرم 
در همه فصول ســال رونق 
رفتن  فرو  لــذت  اما  دارد، 
در آب گرم در هواى ســرد 
زمســتان غير قابل وصف 
اســت. گفتنى اســت در 
اطراف اكثر اين چشــمه ها 
ساخته  سربسته اى  فضاى 
شده است و شما مى توانيد 
براحتــى و در هر هوايى از 

آن ها استفاده كنيد.

 تهران، قصر بهرام
قبل  ســال ها  كاروانسراها 
محل اســتراحت مسافران 
مسيرهاى كويرى بوده و حاال عده اى از آنان 
به بومى براى اقامت گردشگران اين منطقه ها 

مبدل شده است.
براى مثال كاروانسراى مرنجاب، نزديك آران 
و بيدگل كاشان كه چند سال موخر آوازه آن 
زيادتر شده است، در مجاورت رمل هاى زيبا و 
بلند شنى است و به همين سبب بسيار مورد 

توجه قرار گرفته، اما اگر شــما اندكى زيادتر 
عالقه به ديدن طبيعت بكر كويرى دارا باشيد 
و مقصد شما منحصرا رمل هاى شنى نباشد، 
مى توانيد مقصــد ديگرى را براى كويرگردى 

انتخاب كنيد.
كاروانســراى قصر بهــرام در جنوب ورامين 
و اوايل پارك ملى كوير، بومى اســت كه در 
مجــاورت زيادى از جاذبه هاى ديده  نشــده 

كويرى قرار گرفته است.
قبل از ســاخت جاده تهران- قم، كوتاه ترين 
مســير بين تهران و كاشــان از نزديكى اين 
كاروانســرا مى گذشت و از ســمت كوير نيز 

مسيرى به گرمسار و فيروزكوه وجود دارد.
حاال مسير كليدى اين كاروانسرا جاده ورامين 
- پيشوا (امامزاده جعفر) است كه سر انجام به 
جاده خاكى كنار راه آهن به ســمت مباركيه 
مى رســد و پس از آن وارد منطقه پارك ملى 

كوير مى شود.
قصر بهرام ســال ها پيش مقصــد زيادى از 
رصدگران آســمان شب بود و آسمان تاريك 
يكــى از جاذبه هاى كليدى منطقه شــمرده 
مى شــد، اما امروز به سبب گسترش آلودگى 
نورى شــهرهاى اطراف، شب ها آسمان نظير 

گذشته تاريك نيست.
از هنر معمارى شگفت انگيز اين كاروانسراى 
كويرى كه بگذريم، مسير سنگفرش با پيشينه 
تاريخى 400 ساله نزديك كاروانسرا، يكى از 
زيباترين مســيرهاى پياده روى كويرى است 
كه فسيل هاى موجودات دريايى نيز گاهى در 

اين مسير به چشم مى خورد.

��راث ���نگ
  جشنواره حصير بافى در تنگه سرحه 

نيكشهر برگزار شد

نيكشــهر گفت:  فرماندار  ايرانشــهر- خبرنگارقدس: 
جشــنواره حصيربافى با هدف معرفى ظرفيت هاى صنايع 
دســتى منطقه، جذب گردشگران و تالش در زمينه بهبود 

وضعيت اقتصادى هنرمندان منطقه برگزار شد.
صاحب گل صالحى اظهار داشــت: در اين جشنواره هنرمندان 
شهرستان هاى جنوبى استان نظير فنوج، قصرقند و ايرانشهر آثار 
دست ساخته خود در زمينه حصير بافى را به نمايش گذاشتند.

وى گفت: هــم اكنــون 5000 صنعتگر در نيكشــهر در 
رشته هاى سوزن دوزى و حصيربافى فعاليت دارند.

صالحى افــزود: شهرســتان نيكشــهر با برخــوردارى از 
ظرفيت هاى گردشگرى فراوان و قرار گرفتن در مسير جاده 
ترانزيتى چابهار - ميلــك مى تواند نقش مؤثرى در جذب 
گردشگر در سيســتان و بلوچســتان ايفا كند كه اين امر 
نيازمند برنامه ريزى مسئوالن ميراث فرهنگى براى معرفى 

هرچه بهتر ظرفيت هاى اين شهرستان است.

  كانون خادميارى « اقباليه» افتتاح شد
قزوين- خبرنگار قدس: كانون خادميارى شهر اقباليه با 

حضور مسئوالن استانى و شهرستانى قزوين افتتاح شد. 
امام جمعه شهر اقباليه در اين آيين اظهار داشت: هر اندازه 
باور انسانى نسبت به قرآن كريم افزايش يابد، به همان ميزان 
عمل به وظايف شرح قرآنى نيز بيشتر مى شود و بدون شك 
اگر به دســتورات اين كتاب الهى عمل كنيم، بخشــى از 

مشكالت جامعه حل مى شود.
حجت االسالم ســيدمرتضى فاطميان با بيان اينكه از نظر 
مقام معظم رهبرى بسيارى از مشكالت مسلمانان به علت 
دورى از قرآن كريم است، عنوان كرد: به تالوت قرآن كريم 
به صورت روزانه سفارش شده است چراكه تالوت اين كتاب 
الهى موجب افزايش ايمان انســان مى شود؛ زمانى كه باور 

انسان افزايش يافت، ميل به ايمان هم افزايش مى يابد.
وى با بيان اينكه فردى كه معرفت و باورش نســبت به خداوند 
بيشتر باشد به همان ميزان براى خود هزينه مى كند، عنوان كرد: 
خداوند دوچراغ روشــن اهل بيت (ع) و قرآن كريم را در وجود 
انســان قرار داده است و اگر معرفت و شناخت نسبت به امامان 

بيشتر باشد سعى مى شود تا رضايت آن ها را بيشتر جلب كند.

از آب گرم اردبيل تا زيگورات شوش 

  حريم تخت جمشيد نقض نشده استايران در زمستان ديدنى است
شيراز: مديــركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
فارس گفت: طرح توسعه بناى امامزاده ابراهيم (ع) در شهرستان 
مرودشــت متناســب با ضوابط ساخت و ســاز در حريم تخت 
جمشيد است و براساس نظارت هاى صورت گرفته، حريم اين 
اثر ثبت شده در ميراث جهانى يونسكو تاكنون نقض نشده است.
برخى رسانه ها پيش از اين نسبت به ساخت و ساز و توسعه بقعه 
امامزاده ابراهيم مرودشت كه در فاصله كمتر از پنج كيلومترى 
تخت جمشيد واقع است و احتمال نقض حريم درجه يك اين 
آثار دوره هخامنشى ابراز نگرانى كرده بودند، اما مصيب اميرى 
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان 
فارس، در اين باره گفت: متوليان اين امامزاده تاكنون تخلفى 
در ساخت و ساز مرتكب نشده اند. او ادامه داد: متوليان امامزاده 
ابراهيم به دليل فرسودگى ساختمان بناى اين امامزاده طرحى 
را در سال 92 به مجموعه فنى اداره كل ميراث  استان مبنى بر 
ساخت و توسعه اين بنا ارائه كردند كه شامل گنبد، گلدسته و 

توسعه محيطى اين محل بود.
اميرى با تأكيد بر اينكه قرار نيست گنبد و گلدسته اى در اين 
محل ساخته شود، بيان كرد: در مورد تابلوى جديدى كه در 
مسير اصلى براى اين امامزاده نصب شده نيز در حال مذاكره با 

اداره اوقاف هستيم كه جمع آورى شود.

  نمايش فرش هاى صدساله مالير در 
كاخ گلستان

تهران: فرش هاى شــهر مالير با قدمت بيــش از يك قرن 
براى نخســتين بار در مجموعه ميراث جهانى كاخ گلستان 
به نمايش گذاشته مى شــود. مسعود نصرتى مدير مجموعه 
فرهنگى تاريخى گلستان گفت: مجموعه ميراث جهانى كاخ 
گلســتان براى معرفى فرش هاى دوره قاجار به شكل دوره اى 
نمايشگاه هاى مختلفى در اين مجموعه فرهنگى تاريخى برگزار 
مى كند، پيش از اين دو نمايشگاه «برگزيده اى از قاليچه هاى 
كاخ گلستان» و «فرش هاى باغى قاجارى» از گنجينه فرش هاى 
نفيس كاخ گلستان با طرح هاى مختلف برگزار شده و تا كنون 

26 تخته فرش و قاليچه به نمايش گذاشته شده است.
وى افزود: در ســومين نمايشگاه فرش هاى كاخ گلستان كه 
به فرش هاى مالير اختصاص دارد، 17 تخته فرش كه قدمت 
آن ها به بيش از يك قرن مى رسد به نمايش گذاشته مى شود.
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ايران كشورى 
چهار فصل است 

و مناطق بكر 
بسيارى دارد، 

اما از كجا شروع 
كنيم؟

بــرش

نيم نــگاه

 ايســنا  مدير نظارت و اعتبار بخشــى امور 
درمان دانشگاه علوم پزشكى البرز در خصوص 
پرونده بحث برانگيز ســه بيمار كه بتازگى در 
مراكــز درمانى اســتان البرز فــوت كرده اند، 

توضيحاتى ارائه كرد.

 مرگ برديا 2 ساله در فرديس
دكتر على كــرد در خصوص مرگ يك كودك 
دو ســاله به نام «برديا» در يكى از درمانگاه هاى 
فرديس گفت: ما از لحظه اى كه آگاه شديم، تيم 
كارشناسى را تشــكيل داديم و بازديد اوليه اى 
از دو مركز پارس و پارســيان فرديس كه بيمار 
در دو زمان متفاوت به آن ها مراجعه كرده بود، 

صورت پذيرفت.
كرد افــزود: پس از بازديد اوليــه ضرورت پيدا 
كرد مســئوالن فنى و مديران هر دو درمانگاه 
و حتى درمانگاه تأميــن اجتماعى كه در كنار 
درمانگاه پارسيان است را دعوت كنيم، عالوه بر 
اين  دو نفر از پزشكان متخصص در حوزه اطفال 
و پزشكان معالجى كه در دو درمانگاه، بيمار را 
در دو نوبت ويــــزيت كرده بودند، نيز دعوت 

شدند.
وى بــا بيان اينكــه واقعه مــرگ اين كودك 
دلخراش و تأســف بار است، تصريح كرد: ما به 
خاطر اينكه بتوانيم به نتيجه درســتى برسيم، 
از طريق پزشكى قانونى تلفن پدر اين كودك را 
گرفتيم و با خانواده كودك تماس برقرار كرديم.
وى ادامــه داد: پــس از تمــاس، ضمــن ابراز 

همدردى با اين خانواده  از آنان 
خواســتيم به معاونــت درمان 
دانشــگاه علوم پزشكى مراجعه 
كنند تا اظهاراتشــان را داشته 
باشيم و بدانيم چه اتفاقى افتاده 

است.
وى افزود: پدر كودك هم دعوت 
ما را قبول كرد و پس از مراجعه 
و بيان اظهارات خود، شــكايت 
آنان در سامانه ثبت شد و  پس از 
آن يك جلسه اوليه و مقدماتى 

برگزار كرديم.
البته قضاوت  وى اضافه كــرد: 
نهايى منوط به ارجاع پرونده به 
دادسراى انتظامى نظام پزشكى 

و تشكيل كميسيون هاى مربوط است.

 مرگ يك كودك در بيمارستان ثاراهللا مهرشهر
اين مســئول در خصوص دو مورد مرگ بحث 
برانگيز ديگر طى روزهاى اخير در مراكز درمانى 
استان البرز نيز گفت: در مورد اين دو پرونده نيز 
اگرچه كســى براى ثبت شكايت به ما مراجعه 

نكــرد، ولى چون طبــق دســتورعمل وزارت 
بهداشــت موارد حاد بايد به ستاد گزارش شود 

ما از اين موضوع آگاه شده ايم.
وى خاطرنشــان كرد: مورد اولــى كه رخ داده 
يك كودك با مشــكالت تنفســى به اورژانس 
بيمارستان ثاراهللا مهرشهر مراجعه كرده بود كه 
پس از ويزيت پزشك اورژانس توسط متخصص 
اطفال در اورژانس، ويزيت شده و تحت نظر قرار 

مى گيرد.
كرد اضافه كرد: پس از اين اقدام ها متأســفانه 
در كمال ناباورى و بدون تزريق دارويى و انجام 
اين  درمانى،  مداخلــه  هرگونه 
كودك دچــار مــرگ ناگهانى 

مى شود.
وى اعالم كــرد: اين پرونده در 
همان روز در كميته مرگ و مير 
بيمارستان طرح و مورد بررسى 
قــرار گرفت  و هنــوز هم تحت 
بررسى اســت و براى همكاران 
ما جــاى ســوال دارد و ممكن 
است پس از بررسى ها علت آن 

مشخص شود.
كــرد تأكيد كرد: ايــن مورد نه 
در اثر مداخله درمانى بوده و نه 
تصميم اشتباه، بلكه بر اثر يك 
اتفــاق غيرمنتظره رخ داده و براى كادر درمانى 

هم جاى سؤال داشته است.

 مرگ خانم 26 ساله 
در بيمارستان حضرت على (ع)

كــرد، همچنين توضيح مى دهــد: مرگ ديگر 
مربوط به يك خانم 26 ساله است كه بر خالف 

واقع گزارش هايى در فضاى مجازى مطرح شده 
بود كه رئيس بيمارستان نيز نسبت به آن شاكى 

شد، چون موضوع وارونه گزارش شده بود.
كرد ادمه داد: اين خانم با مشــكالت تنفسى و 
تنگى نفس به اورژانــس مراجعه مى كند، پس 
از مراجعه توســط پزشــك اورژانس ويزيت و 
بنابراين مشاوره  درخواست مشاوره مى شــود، 
تخصصــى با متخصص عفونى انجــام گرفته و 

سپس درخواست بسترى مى شود.
 وى افزود: اين بيمار توسط يك فرد ناشناس و 
بدون نسبت  به بيمارستان منتقل شده بود كه 
اين فرد نيز در كنار بيمار نمانده و بيمارستان را 
ترك كرده بود، عالوه بر اين، بيمار سابقه خوبى 
نداشــته و معتاد بوده و گويا سه بار هم سابقه 

اقدام به خودكشى داشته است.
اين مســئول ادامه داد: بيمــار چند روز پس از 
بسترى دچار مشــكالت حاد تنفسى مى شود، 
پس از اينكه  كادر بيهوشــى و تخصصى بيمار 
را ويزيت مى كنند، تشخيص مى دهند بايد براى 
او لوله گذارى انجام شــود و اين كار نيز صورت 

مى گيرد.
وى اضافــه كــرد: اما  با توجه بــه اينكه در آن 
بيمارستان بخش مراقبت هاى ويژه نداريم، ناچار 
بيمار به بيمارســتان حضرت على(ع) عظيميه 
منتقل و در بخش ويژه بســترى مى شود، ولى 
فــرداى آن روز بــه خاطر وخامــت حال جان 

مى سپارد.
وى خاطرنشــان كرد: در فضاى مجازى شايعه 
گفته بود تزريق داروى بيهوشــى به اين بيمار 
اشتباهى صورت گرفته است كه خالف واقع بود 
و در رسيدگى به اين بيمار هيچ قصورى صورت 

نگرفته است.

مدير نظارت دانشگاه علوم پزشكى البرز پاسخ داد 

شفاف سازى مسئوالن درباره شايعه مرگ هاى مشكوك در بيمارستان هاى البرز

اگرچه كسى براى ثبت 
شكايت به ما مراجعه 

نكرد، ولى چون طبق 
دستورعمل وزارت 

بهداشت موارد حاد 
بايد به ستاد گزارش 

شود ما از اين موضوع 
آگاه شده ايم
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فرماندار مشهد:

  آمار جرايم در حاشيه مشهد
كاهش يافته است

مهر: فرماندار مشــهد گفت: ميزان وقوع جرايم در حاشــيه 
مشــهد طى 9 ماه امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل 

كاهش يافته است. 
محمدرحيم نوروزيان در ديدار با ساكنان منطقه شهيد رجايى 
مشهد كه در مســجد جامع اين محدوده برگزار شد، اظهار 
داشــت: همه مى دانيم بخش عمده اى از بار انقالب بر دوش 
مردمى است كه در حاشيه شهر و مناطق كم برخوردار زندگى 
مى كنند وبا اين وجود مشكالت آن ها سال هاست كه روى هم 

انباشته شده است.
وى افزود: يكى از درخواســت هاى هميشگى مردم ساكن در 
اين محالت تأمين امنيت اســت كه در اين راستا به صورت 
مداوم موضوعات مرتبط با اين بخش در شوراى تأمين مشهد 

و استان بررسى مى شود.
فرماندار مشــهد گفت: خوشبختانه در 9 ماهه امسال ميزان 
جرايم در حاشيه شهر مشهد به نسبت مدت مشابه سال قبل 
كاهش داشته است. البته اين به معناى اين نيست كه بگوييم 
هيچ مشكلى وجود ندارد و هر موضوعى منعكس شود، حتماً 

پيگيرى مى شود.
نوروزيان تصريح كرد: براى حل مشــكالت، يكى از بهترين 
اقدام ها مى تواند تشكيل شــوراهاى محله باشد. اين شوراها 

مى تواند در توسعه معابر و باز شدن فضاها كمك كند.
فرماندار مشهد با تأكيد بر لزوم ايجاد زيرساخت هاى ورزشى 
در مناطق حاشيه شهر خاطرنشان كرد: بايد امكانات مناطق را 
در نظر گرفت تا شرايط به گونه اى فراهم شود كه مردم بتوانند 

از اين شرايط بهره بردارى كنند.
 

  يك ميليارد تومان اعتبار به ورزش 
خراسان جنوبى اختصاص يافت

بيرجند: مديركل ورزش و جوانان خراســان جنوبى گفت: 
يك ميليــارد تومان اعتبــار در هفته هاى اخيــر به ورزش 

خراسان جنوبى اختصاص يافت. 
محمد اسماعيل افضل پور گفت: ورزش كاركردهاى اجتماعى 
و فرهنگــى فراوانــى دارد و اگر ورزشــكار ايرانى در عرصه 
بين المللى به موفقيت برسد، بى شك با نوع پوشش و منش 

خود فرهنگ غنى ما را نيز به ساير ملت ها منتقل مى كند.
وى با اشاره به افزايش پنج برابرى اعتبارات هيئت هاى ورزشى 
در خراسان جنوبى ادامه داد: بزودى بودجه اى به هيئت هاى 
ورزشى خراسان جنوبى در جهت رشــد ورزش استان واريز 

مى شود.
وى گفت: طى دو هفته گذشته نيز يك ميليارد تومان از سوى 
وزارت ورزش و جوانان به ورزش خراســان جنوبى اختصاص 
يافت. بخــش عمده اين اعتبــار به هيئت هــاى همگانى، 
كوهنوردى، هيئت روستايى و عشايرى و بخشى نيز به ساير 
هيئت هاى ورزشى استان و شهرستان هاى خراسان جنوبى 

اختصاص مى يابد.
وى با اشــاره به ورزش دارت و رشد اين ورزش در يك سال 
اخير در خراسان جنوبى يادآور شد: اميدواريم با افتتاح خانه 
دارت خراســان جنوبى اين ورزش بيشــتر مــورد توجه هم 

استانى ها قرار بگيرد.

تا پيش از نوروز
  75 دستگاه آمبوالنس و خودروى 

نجات به مراكز هالل احمر اضافه مى شود 
تســنيم: رئيس جمعيت هالل احمر گفت: 75 دســتگاه 
آمبوالنــس و خودروى نجات تا پيــش از ايام نوروز به مراكز 

هالل احمر اضافه مى شود. 
على اصغر پيوندى اظهار داشــت: امداد رسانى يعنى در كنار 
مردم بودن در هر لحظه اى كه مردم كمك نياز داشتند. بايد 

بتوانيم شرايطى را ايجاد كنيم كه مشكالت مردم كم شود.
وى تصريــح كرد: كمك هاى فــراوان نقدى و غير نقدى كه 
از ســوى مردم خراسان شمالى انجام شــد، نشان از حس 
انساندوستى، نوعدوستى و همكارى فراوانى است كه در بين 

اين مردم است.
وى خاطرنشان كرد: به بركت سفر مقام معظم رهبرى در اين 
استان شاهد افتتاح پروژه هاى بسيارخوبى بوده ايم كه آشيانه 
پرنده كه چهارمين آشيانه كشور است در بجنورد افتتاح شد.

وى افزود: 75 دستگاه آمبوالنس و خودروى نجات تا پيش از 
ايام نوروز به مراكز هالل احمر اضافه مى شــود تا در سفرهاى 

مردمى تسهيل شود.
رئيس جمعيت هالل احمر درباره اســتقرار بالگرد در استان 
گفت: سه بالگرد تا اوايل سال 97 وارد كشور مى شود كه سعى 
ما اين اســت يكى از آن ها در اختيار آشيانه خراسان شمالى 

قرار گيرد.
وى گفت: جمعيت هالل احمر 40 در صد از اســتاندارد ملى 
فاصله دارد و دربــاره انبارها وضعيت خوبى نداريم كه زلزله 
كرمانشاه آن را تشديد كرد كه اميد است با توجه به اعتبارات 
بيشــترى كــه در بودجه ســال 97 اختصــاص يافته بهتر 

شود.

  پيش بينى كاهش 8 درجه اى هوا 
براى خراسان رضوى

مشهد: كارشــناس مركز پيش بينــى هواشناسى خراسان 
رضوى گفت: ميانگين دماى هوا در مناطق مختلف اين استان 
از روز چهارشنبه(امروز) كاهش يافته و تا روز جمعه بيش از 

هشت درجه كاهش مى يابد. 
غالمرضا ضياء شــهابى افزود: بيشينه دماى امروز مشهد 17 
درجه سلســيوس پيش بينى شده كه بتدريج از چهارشنبه 
كاهش يافته و تا روز جمعه به كمتر از 10 درجه سلسيوس 
مى رســد. وى همچنين از بارش هاى پراكنده باران در شمال 
غرب اســتان خراسان رضوى براى عصر روزهاى چهارشنبه، 
پنجشــنبه و جمعه هفته جارى خبر داد. شهابى گفت: براى 
روزهاى پنجشنبه و جمعه اين هفته وزش باد به نسبت شديد 

بويژه در نواحى شرقى اين استان پيش بينى مى شود.

  شمار روستاهاى داراى ارتباط 
همراه اول در خراسان جنوبى4 برابر شد

ايرنا: مديرعامل شركت مخابرات خراسان جنوبى گفت: تعداد 
روستاهاى داراى ارتباط همراه اول با سرمايه گذارى دولت در 
بخش مخابرات، در دولت يازدهم چهار برابر دوره مشابه بوده 
است. محمدحسين عيدى زاده در نشست شوراى ادارى اين 
اســتان كه با حضور وزير ارتباطات و فناورى اطالعات برگزار 
شــد، افزود: در حال حاضر 98 درصد جمعيت استان و 83 
درصد جمعيت روستايى از خدمات مخابرات برخوردار هستند 

و 94 درصد روستاهاى استان تلفن خانگى دارند.
وى گفــت: در حال حاضر 350 هزار خط تلفن مصوب داريم 

كه از اين تعداد 298 هزار شماره آن فعال است.
وى ضريب نفوذ اســتان در حــوزه ارتباطى را 68/37 درصد 
اعالم كرد و افزود: خط تلفن جز مكان هايى كه جديد شــهر 

شده يا توسعه يافته در انتظار نداريم.
مديرعامل شــركت مخابرات خراســان جنوبى يادآور شد: 
وضعيت اينترنت مخابرات نيز در استان افزايش يافته و هركس 

با هر سرعتى سرويس بخواهد، اينترنت واگذار خواهد شد.
وى بيان كرد: 260 روســتاى اســتان فاقد خطوط ارتباطى 
هســتند كه اميد است با حضور وزير ارتباطات در استان اين 

مشكل حل و تلفن خانگى آن ها واگذار شود.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در سفر يك روزه به خراسان 
جنوبى بيــش از 400 طرح ارتباطى با اعتبار 1400 ميليارد 
ريال را افتتاح و در نشستى جداگانه با نخبگان، دانشگاهيان و 

فعاالن حوزه فاوا در اين استان ديدار كرد.

  كاهش كاالى قاچاق در خراسان رضوى

مهر: دبير كميسيون مبارزه با قاچاق كاال و ارز خراسان رضوى 
گفت: با اقدام هاى صورت گرفته، شــاهد كاهش كاالى قاچاق 
در خراســان رضوى بوده ايم. محمد ابراهيم افشارى در آيين 
معرفى شهر فيروزه به عنوان شــهرى عارى از كاالى قاچاق، 
اظهار داشت: در ســال 92 واردات كاالى قاچاق رو به افزايش 
بوده و اين كاالى قاچاق به ميزان 25 ميليارد دالر بود، در دولت 
يازدهم خوشبختانه شاهد روند رو به كاهش كاالى قاچاق در 
استان و كشور بوده ايم. افشــارى اضافه كرد: در سال 95 يك 
ميليون و 25 هزار شــغل به دليل قاچاق كاال در كشور از بين 
رفته است و ما هرچقدر از ميزان قاچاق كاال كم كنيم، به همان 
ميزان شــغل ايجاد مى شود. وى تأكيد كرد: خوشبختانه روند 
كاهش كاالى قاچاق در استان پيش بينى شده است. طرح شهر 
عارى از كاالى قاچاق، طرح جامعى است و شهرستان فيروزه 
مى تواند به عنوان پايلوت معرفى شود. دبير كميسيون برنامه 
ريزى، هماهنگى و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز خراسان 
رضوى گفت: قاچاق كاال در شهرستان فيروزه به كمترين ميزان 
خود رسيده است. متأسفانه از سال 95 قاچاق كاال تمام عوامل 
داخلى و خارجى را پيدا كرده است و اين به اين معنا نيست كه 

نتوانيم با آن مقابله كنيم.

  بهره بردارى از تنها گلخانه كشت
آلوئه ورا در جوين 

جوين- خبرنگار قدس: فرماندار شهرســتان جوين گفت: 
براى تحقق فرمايش مقام معظم رهبرى در راســتاى اقتصاد 
مقاومتى از تنها گلخانه كشت آلوئه ورا در روستاى اسماعيل آباد 

از توابع بخش عطاملك شهرستان جوين بهره بردارى شد.  
حسين جمشيدى خاطرنشان كرد: طبق هماهنگى هاى انجام 
شده، بسيج سازندگى شهرستان جوين قسمتى از تسهيالت 

اين پروژه را تأمين كرده است. 
مسئول بسيج ســازندگى سپاه جوين هم در آيين افتتاح اين 
طرح اظهار داشــت: از اوايل دهــه 90 كه مقام معظم رهبرى 
موضوع اقتصاد مقاومتى را مطرح كردند، سپاه و بسيج، در اين 
زمينه پيشــگام بوده اند. شايسته افزود: پروژه پرورش آلوئه ورا 
در شهرستان جوين به عنوان يك طرح ملى شناخته شده، به 
طورى كه در مناطق شرقى كشور، تنها در شهرستان هاى قائن 
و جوين اين محصول كشت مى شود. وى با بيان اينكه اقتصاد 
مقاومتى فقط در شعار خالصه نمى شود و اقدام و عمل هم مورد 
نياز اســت، گفت: آلوئه ورا يكى از گياهان دارويى است كه در 
صنايع بهداشتى مورد استفاده است و درحال حاضر براى اولين 
بار در شهرستان جوين توسط بسيجى جوينى، على كاظمى 

خواه كه از خانواده معظم شهدا نيز هستند، كشت شده است.
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گزارش خبرى

ايرنا: با برقرارى پرواز مستقيم در مسير اسالم آباد به مشهد، 
از سوى شــركت هواپيمايى ايرانى «آتا»، گام بلند ديگرى در 
مسير توسعه روابط دو كشور ايران و پاكستان بويژه در صنعت 

گردشگرى مذهبى برداشته مى شود. 
براســاس برنامه پيش بينى شــده، قرار اســت، پرواز رفت و 
برگشت مشهد – اسالم آباد - مشهد از دهم فوريه - 21 بهمن 

ماه جارى- روزهاى شنبه هر هفته برقرار شود. 
اسالم آباد به عنوان پايتخت سياسى پاكستان از شهرهاى مهم 
اين كشور بوده و همه ســاله نيز زائران و مسافران فراوانى از 
اسالم آباد به مشــهد مقدس و ديگر شهرهاى مذهبى ايران 

سفر مى كنند. 
برقرارى اين پرواز به عنوان گامى مؤثر در توســعه روابط دو 

جانبه ايران و پاكســتان بويژه رونق گردشــگرى و تسهيل 
جابه جايى مســافرانى مطرح مى شود كه مى خواهند به ايران 

سفر كنند. 
پيش از اين نيز اعضاى هيئت بخش خصوصى شــركت هاى 
فعال صنعت گردشــگرى خراسان رضوى به شهرهاى اسالم 
آباد، الهور و كراچى ســفر كرده و با فعاالن بخش خصوصى 
صنعت گردشگرى پاكســتان و وزير امور مذهبى اين كشور 

ديدار و گفت و گو كرده بودند. 
با برقرارى پرواز مستقيم در مسير مشهد به اسالم آباد، تعداد 
پروازهاى مستقيم ميان ايران و پاكستان به هفت پرواز افزايش 

مى يابد. 
پيش از اين نيز از 18 دسامبر- 27 آذرماه - روزهاى دوشنبه 

و پنجشنبه هر هفته پرواز مستقيم در مسير تهران به الهور 
راه اندازى شد كه اين پرواز نيز با توجه به اهميت شهر الهور و 
جاذبه هاى گردشگرى و فرهنگى اين شهر، اهميت زيادى براى 

دو كشور داشته است. 
28 شــهريورماه 96 نيــز، نخســتين پرواز مســتقيم بين 
پايتخت هاى ايران و پاكستان برقرار شد و با فرود پرنده شركت 
هواپيمايى ايرانى «كيش اير» در فرودگاه اسالم آباد، گام ديگرى 

در راستاى توسعه مناسبات دو كشور همسايه برداشته شد. 
پرواز مســتقيم تهران به اســالم آباد نيــز در حال حاضر هر 
دوشنبه از فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) تهران صورت 
مى گيرد و هواپيماى اعزامى، عصر همان روز اســالم آباد را به 

مقصد تهران ترك مى كند. 
پرواز مستقيم تهران - اسالم آباد باعث شده تا زمان سفر بين 
دو پايتخت كه پيش از اين به دليل مسيرهاى ترانزيت گاهى 
به حدود 20 ساعت نيز مى رسيد، به سه ساعت كاهش يابد؛ 
ضمن اينكه كاهش قابل مالحظه اى را در هزينه سفر بين دو 

پايتخت موجب شد. 
شــركت هواپيمايــى ايران ايــر هفته اى يك بــار (روزهاى 
پنجشــنبه) پرواز رفت و برگشت تهران-كراچى دارد. شركت 
هوايپمايى «تابان» ايران نيز هفته اى يك پرواز مستقيم مشهد- 
الهور دارد و اخيراً نيز شركت هواپيمايى ماهان نسبت به راه 
اندازى آزمايشى پرواز مشهد-الهور اقدام كرده است. شركت 
هواپيمايى كيش اير نيز در مســير مولتان به مشــهد پرواز 

مستقيم دارد. 
همه ســاله صدها هزار نفر از مردم پاكســتان قصد سفرهاى 
زيارتى، ســياحتى و تجارتــى به ايران مى كننــد و افزايش 
پروازهاى مستقيم ميان شــهرهاى بزرگ دو كشور بويژه دو 
پايتخت، مى تواند با فراهم كردن سهولت و امنيت بيشتر براى 
مسافران، به رونق بيشتر صنعت گردشگرى دو كشور كمك 

فراوان كند.

 مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان رضوى:

بارورى ابرها تنها 15 درصد كمبود آب را جبران مى كند
مهر: مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان 
رضوى گفت: بــارورى ابرها در بهترين حالت 
تنها 15 درصد مشكل كم آبى را حل مى كند. 
افزود: خوشبختانه در  محمدحسين جعفرى 
يك ســال اخير همزمان با مطرح بودن بحث 
ديپلماســى آب، موضوع انتقال آب از درياى 
عمان به منطقه شــرق كشــور مطرح شد و 
هم اكنون هر دو موضوع به صورت همزمان در 
حال مطالعه بــوده و اين برنامه به طور جد در 
دســتور كار برنامه هاى وزارت نيرو قرار گرفته 
است و طبق اليحه مجلس اولويت با انتقال آب 

از درياى عمان خواهد بود.
وى با بيان اينكه نگرانى ما بيشــتر در تامين 
منابــع آبى بوده تا جداســازى آب شــرب و 
غيرشــرب، تصريح كرد: موضوع جدايى آب 
شرب از غيرشــرب، جزو وظايف شركت هاى 
آبفاى شهرى و روستايى است و مشكل فعلى 
در بحــث وجود آب بــوده و در جهت بارورى 
ابرهــا پروازهايى را داشــته ايم و اين طرح در 
خوشــبينانه ترين حالت، 15 درصد به ميزان 

بارش ها مى افزايد.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى خراســان 
رضوى خاطرنشــان كرد: اتكاى بيشتر ما در 
مواقــع خاص به منابع زيرزمينى اســت و در 
بحث جيره بندى شركت هاى آبفاى شهرى و 
روستايى بايد پاســخ دهند، اما سعى مان در 

جهت عدم جيره بندى آب بوده است.
وى درخصوص ميانگين ميزان بارش ها، تصريح 
كرد: تاكنون 13/1 ميلى متر بارندگى داشته ايم 
و اين عدد در سال گذشته 50 ميلى متر بود و 
متوسط سال هاى قبل هم 43/5 ميلى متر بوده 
است. در خراســان رضوى 38 دشت بحرانى 
داريم كه 15 منطقه آن ممنوعه است و تاكنون 
29 ميليارد متر مكعب بيشــتر از ميزان مورد 

نياز برداشت شده است.

در  كــرد:  تاكيد  جعفــرى 
سدهاى استان 346 ميليون 
آبى  ذخيــره  مكعــب  متر 
داريــم كه نســبت به 350 
ميليــون متر مكعب ســال 
قبل، كاهشــى جزئى داشته 
است و هم اكنون 22 درصد 
حجم مخازن آبى استان پر 

آب است.
وى با بيان اينكه پســاب ها 
شــرب  آب  قالــب  در 
مصــرف نمى شــود، گفت: 
پســاب ها مصــارف ديگرى 
را در چرخه هــاى صنعتى، 

كشاورزى و غيره دارد و حتى 
بايد با اجراى اين طرح شاهد 
عدم مصرف آب 75 درصدى 

بخش كشاورزى باشيم.
آب  شــركت  مديرعامــل 
منطقه اى خراســان رضوى 
بيــان كــرد: تصفيه خانــه 
پركندآبــاد  و  خين عــرب 
زيادى  پســاب هاى  مشهد، 
كشــف رود  در  و  دارنــد 
750 ليتر آب خاكســترى 
داريــم و بــراى 300 ليتر 
آن تصفيه خانــه اى در كنار 
تصفيه خانــه اولنگ در حال 

ساخت است كه رشد 35 درصدى در مراحل 
اجرايى داشته است و بخشى هم براى كسانى 
كه مى خواهند در داخل كشــف رود فعاليت 
مجاز انجام دهند، با همكارى شهردارى مشهد 

در نظر گرفته شده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه اگــر محدوديتى انجام 
مى شود، بايد معادل 1.5 برابر آن شغل ايجاد 
شود گفت: اين كار در منطقه كشف رود انجام 
شده و كنسرســيوم هايى در اين زمينه فعال 
شــده اســت و معتقديم كه توسعه و محيط 
 زيست دو بالى هستند كه به هم پيوسته بوده 
و نبايد جداى از يكديگر باشــند و متأسفانه 
برخى  با عنوان موضوعات زيست محيطى ايجاد 

مشكل كرده اند.

فرمانده كل ناجا در جمع خبرنگاران بجنوردى خبرداد

انسداد كامل مرزها در سال 97

خبر

بجنورد: فرمانده نيروى انتظامى جمهورى 
اسالمى ايران از انسداد كامل مرزهاى كشور 

طى سال 97 خبرداد. 
سردار حســين اشــترى در جمع اصحاب 
رسانه خراسان شمالى اظهار داشت: با انسداد 
مرزهاى كشــور طى ســال آينده مى توان 
با استفاده از وســايل الكترونيكى و اپتيكى 

كنترل را هوشمندانه انجام داد.
وى در ادامه به كاهش پنج درصدى جرايم در 
كشــور اشاره كرد و افزود: طى 9 ماه امسال، 
جرايم مختلف در كشور نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل، پنج درصد كاهش داشته است 
كه خراسان شمالى جزو ســه استان داراى 

كمترين جرايم خشن كشور است.
فرمانده انتظامى كشــور همچنين وضعيت 
امنيت در اين استان را مطلوب ارزيابى كرد 
و افزود: باتوجه به اينكه مرزبانى نقش بسيار 
مهمى در حفظ و امنيت كشور دارد، از اين رو 

بايد حمايت و پشتيبانى از آنان افزايش يابد.
سردار اشترى با اشاره به افزايش كشف مواد 
مخدر در خراسان شمالى گفت: كشف مواد 
مخدر در اين اســتان نسبت به سال گذشته 
13درصد افزايش داشته، اما در ساير جرايم 

همچون سرقت ها كاهش داشته است.
وى بــا بيان اينكه امســال آمــار تصادف در 
محورهاى مواصالتى خراسان شمالى افزايش 
داشته اســت، اظهار داشــت: محورهاى اين 
اســتان يكى از مســيرهاى اصلى براى سفر 
به مشهد مقدس اســت به همين علت تردد 
خودروها بسيار و به دنبال آن آمار تلفات جاده 

بيشــتر اســت. از اين رو ضرورت دارد تمامى 
دســتگاه هاى مســئول همچون وزارت راه و 
شركت هاى خودرو ساز تالش بيشترى داشته 
باشند تا مردم به هنگام سفر كمتر دچار نگرانى 
شــوند. سردار اشــترى درباره جرايم عمومى 
گفت: به منظور پيشــگيرى از جرايم عمومى 
اقدام هاى خوبى انجام شده كه اميدواريم اين 

ميزان جرايــم را مهار كرده و به كمترين رقم 
برســانيم. وى همچنين درباره سعيد براتى، 
مرزبان خراسان شمالى كه در حمله تروريستى 
در مرز ميرجاوه زخمى و ربوده  شده بود، بيان 
كرد: براى آزادى اين ســرباز، رايزنى هايى از 
طرف وزارت خارجه انجام شــده و اميدواريم 

هرچه سريع تر اين سرباز آزاد شود.

در سدهاى استان 
346 ميليون متر مكعب 

ذخيره آبى داريم كه 
نسبت به 350 ميليون 
متر مكعب سال قبل، 

كاهشى جزئى داشته 
است و هم اكنون 22 
درصد حجم مخازن 

آبى استان پر آب است

بــرش

برقرارى پرواز مستقيم اسالم آباد -مشهد
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