
پساب هاى سياه در مزارع سبز البرز سراوان مرهم بهداشتى و درمانى مى خواهد
آبيارى مزارع با فاضالب به دغدغه تبديل شده است امام جمعه اهل سنت اين شهر در گفت و گو با قدس:

كرج  با اينكه اخبار غيررســمى از آبيارى 
200 هكتار از مزارع ســبزى و صيفى  استان 
البرز با فاضالب بويژه در شهرستان ساوجبالغ 
حكايت دارد، اما مســئوالن جهاد كشاورزى 
اين موضــوع را رد مى كنند.آبيــارى اراضى 
كشاورزى و مزارع صيفى و سبزى از مهم ترين 

دغدغه هاى بسيارى ...

سراوان تأمين نيروى انسانى متخصص و 
فوق تخصص و ماندگارى آنان از مشــكالت 
بخش درمان شهرستان ســراوان در جنوب 
سيســتان و بلوچستان اســت. بيمارستان 
رازى ســراوان قديمى ترين مركــز درمانى 
شهرســتان هاى سراوان، ســيب و سوران و 

.......صفحه3مهرستان است ... .......صفحه 2

بندر چابهار دروازه ترانزيتى 

شمالى  بخش  در  بندرچابهار  خبرنگاران:  باشگاه 
دريــاى عمان از موقعيت راهبردى برخوردار اســت 
و دســتيابى به آب هاى آزاد بيــن المللى از طريق 
اقيانوس هند از مهم ترين ظرفيت هاى ترانزيتى اين 

بندر اقيانوسى ايران در منطقه است.
بنــدر چابهار به علت نزديكى به كشــور هايى نظير 
افغانســتان، پاكستان و آســياى ميانه در آينده اى 
نزديك با اتصال به شبكه ريلى كشور جايگاه ويژه اى 
در ترانزيت كاال در كريدور شمال - جنوب و كريدور 

شرق - غرب خواهد داشت.
ايــن بندر به عنوان دروازه ترانزيتى كشــور با 541 
كيلومتــر مرز دريايى در كريدور شــرق - غرب نيز 
مى توانــد در زمينــه ترانزيت و ترانشــيب كاال به 
بنادرجنوبى كشور هاى خليج فارس ايفاى نقش كند 
و با افتتاح طرح توسعه فاز اول بندر چابهار به عنوان 
يكى از كانون هاى داد و ســتد و تجارت بين المللى 

در كشور مطرح خواهد شد.
در ســال 1352 طرح جامع تاســيس بندر چابهار 
مطرح و قرارداد هاى تأســيس با پيمانكاران مربوطه 
منعقد شــد و پس از انقالب اسالمى به دليل كمبود 
منابع مالى اجراى بخشــى از طرح به تعويق افتاد و 
اجراى بخشى از طرح شــامل اسكله نصب سريع و 

موج شكن آغاز شد و به انجام رسيد.
مديركل بنادر و دريانوردى سيســتان و بلوچستان 
گفت: بندر چابهار موقعيت مناســبى براى حمل و 
نقل، ترانزيت و ترانشــيپ كاال دارد و بهترين و كم 
هزينه ترين مسير ترانزيت به كشور هاى آسياى ميانه 

و افغانستان است.
بهروز آقايــى افزود:هم اكنون كشــتى هاى بزرگ 
100 هزار تنى قابليــت پهلوگيرى در اين بندر را 
دارند و اين مهم مى تواند نقش بسزايى در واردات 
و صادرات كاالهاى اساسى و عمومى داشته باشد و 
در آينده با تكميل فازهاى بعدى در نهايت ظرفيت 
اين بندر به بيش از 82 ميليون تن افزايش خواهد 

يافت.
وى ادامــه داد: اجــرا و تكميل راه آهــن چابهار- 
زاهدان - ســرخس، خط لوله گاز ايرانشهر- چابهار، 
پتروشيمى توسعه نگين َمكران، ايجاد صنايع فوالد، 
ساخت فرودگاه بين المللى چابهار و همچنين توسعه 
بنادر كشور هاى همسايه از جمله عمان (بندر صحار) 
و پاكستان (گوادر) مى تواند نقش مهمى براى جذب 
ســرمايه گذاران داخلى وخارجى و توسعه تجارت و 

ترانزيت در اين منطقه داشته باشد.

پيگير سرعت بخشيدن پروژه فرهنگى 
دفاع مقدس در لرستان هستيم

خرم آباد: نماينده مردم خرم آباد در مجلس شوراى 
اســالمى با تأكيد بر ضرورت افزايش سرعت تكميل 
پــروژه مركز فرهنگى دفاع مقدس لرســتان، گفت: 
تاريخ، دانشــگاه و آموزش و پرورش ما نيازمند اين 

مركز است.
محمدرضا ملكشــاهى راد در بازديد از مركز فرهنگى 
دفاع مقدس تصريح كرد: با گذشت 40 سال از انقالب 
اسالمى ايران يك مركز فرهنگى دفاع مقدس نيمه كاره 

در لرستان داريم.
وى درباره نقش مردم لرســتان در دفاع مقدس اظهار 
كــرد: اين مــردم در دوران مختلف دفــاع مقدس و 
انقالب جانفشــانى هاى زيادى انجام داده و بايد گفت 
ايثارگرى هاى آنان از هر قوم ديگرى بيشتر بوده و اين 

موضوع نيز بر هيچ فردى پوشيده نيست.
او در خصوص ويژگى هاى منحصر به فرد مركز فرهنگى 
دفاع مقدس لرستان، تصريح كرد: مركز فرهنگى دفاع 
مقدس لرستان در فضاى بسيار مناسبى ساخته شده و 
داراى ظرفيت هاى ويژه اى بوده كه متأســفانه به دليل 

وجود مشكالت، هنوز تكميل نشده است.
ملكشاهى راد وعده داد: در اولين فرصت براى تأمين 
اعتبارات مورد نياز اين مجموعه، جلسه اى با سازمان 
مديريت و برنامه ريزى لرســتان برگزار خواهد شد و 
همچنين در تهران اقدام هاى الزم را در دســتور كار 
قرار خواهيم داد بدين معنا كه هم در اســتان و هم 
در كشور پيگير سرعت بخشيدن به روند تكميل اين 

پروژه هستيم.

آغاز ساخت مسكن 
در بافت هاى فرسوده مازندران

سارى: استاندار مازندران گفت: توليد مسكن و ايجاد 
فضاى عمومى مناســب در 4800 هكتار از بافت هاى 

فرسوده مازندران اجرا مى شود.
محمد اسالمى به آغاز طرح ملى بازآفرينى شهرى در 
مازندران اشاره و اظهار كرد: طرح ملى باز آفرينى شهرى 
با هدف ايجاد زير ساخت هاى خدماتى، رفع فرسودگى، 
بهسازى و مقاوم سازى مسكن در استان اجرا مى شود.

وى افزود: 4800هكتار از بافت هاى فرســوده 38 شهر 
استان شناسايى شــد كه دراين مناطق 400 هزار نفر 

زندگى مى كنند.
اسالمى ادامه داد: در سارى نيز بازسازى 640 هكتار از 
بافت هاى فرسوده شروع شد و باز گشايى ادامه خيابان 

قارن از برنامه هاى جديد اين طرح است.

اردبيل- پيروزى انقالب اسالمى در بهمن 57 در 
تمامى اســتان ها و شهرهاى كشــور عقبه اى چند 
ماهه و يا حتى چند ســاله داشت و تنها به 10 روز 
12 تا 22 بهمن خالصه نمى شد. اردبيل نيز چنين 
شــرايطى را تقريباً از فروردين ماه 57 تجربه كرد. 
آنجا كه در دهم فروردين ماه آن ســال بازار مركز 
اين استان به مناسبت فرارسيدن چهلم شهداى 29 
بهمن تبريز ســال 56 تعطيل شد و به رغم تالش 
ساواك و مأموران شهربانى در جلوگيرى از برپايى 
مجلس يادبود، باز هم مردم در مســجد ميرزا على 

اكبر اين شهر تجمع كردند.
پــس از آن تقريباً هر ماه حداقــل يك بار مردم به 
داليل مختلف تجمع ها و راهپيمايى هاى اعتراضى 
برپا مى كردند. گاهى در پى عزاى عمومى از ســوى 
آيات عظام گلپايگانى، مرعشى نجفى و شريعتمدارى 
در ســوگ چهلم شهداى اهواز، يزد و جهرم تجمع 
مى كردند و گاه به دليل راهنمايى و سخنرانى هاى 
روحانيون، مــدارس اردبيل به حالت نيمه تعطيل 
درمى آمــد و دانش آموزان مدارس در كنار معلمان 

خود تظاهرات خيابانى به راه مى انداختند. 
چهار آبان ماه، سالروز تولد محمدرضا شاه پهلوى از 
سوى آيت اهللا مروج و آيت اهللا مسائلى روز عزاى ملى 
اعالم شد و در 19 آذرماه نيز جمعيت زيادى از مردم 
در عزادارى تاسوعاى حسينى به خيابان ها ريختند تا 
جايى كه عوامل ساواك و مأموران شهربانى قدرت 

مقابله و حتى حضور در صحنه را نداشتند.
نهــم دى ماه 57 نيز همزمان با نخســت وزيرى و 
روى كار آمدن شــاهپور بختيار، نيروهاى نظامى، 
ژاندارمرى، ارتش، ســاواك و طرفــداران چماق به 
دست شــاه با همراهى دارودســته انجمن ميهن 
پرســتان به خيابان هاى اردبيل ريخته به سركوب 
مردم انقالبى و تخريــب مغازه ها و خانه هاى مردم 
پرداختند. در اين روز بخش على اعيادى، نورالدين 
جهانجويــى، كريم احمدى و احد ســامع مجندق 
به شهادت رســيدند. 58 نفر زخمى شدند كه 18 
نفرشــان از مأموران دولتى بودند. به دنبال مبارزات 
و تظاهرات مستمر ملت ايران عليه رژيم پهلوى، در 
روزهاى 21 و 22 بهمن ماه ســال 57 مراكز ادارى 
و نظامى وابســته به اين رژيم در تهران و چند شهر 

بزرگ كشور فروپاشيد.
علــى رغم قيام هــاى مردمــى 9 دى اردبيل، 18 
دى روســتاى نيارق، قيام 30 دى مشگين شهر و 
تظاهرات هفتم بهمن خلخال و ادامه تظاهرات مردم 
منطقه تا 22 بهمن ماه 57، هنوز برخى مراكز ادارى 
از جمله شهربانى با انقالب اسالمى مردم ايران بيعت 
نكرده بودند و حتى برخى نيروهاى وابسته به ساواك 
به فكر سازماندهى و توطئه براى تغيير اوضاع بودند.

با اعالم پيروزى انقالب در 22 بهمن سال 57، شادى 
همه جاى كشور را فرا گرفت و آخرين عمال پهلوى 
هــم تصميم گرفتند شــبانه از مخفيگاه هاى خود 

بگريزند.
در شــامگاه 22بهمن مردم انقالبــى اردبيل براى 

برچيدن آخرين عمال شاه پهلوى 
به سمت محله شــاه باغى حركت 
كردنــد تا بســاط «انجمن ميهن 
اين  پرستان» را برچينند؛ اعضاى 
انجمن كه به فكر فرار شبانه از شهر 
اردبيل بودند به سمت مردم انقالبى 
تيراندازى و ســه تن بــه نام هاى 
«نصراهللا توفيق»، «رســول خليل 
آبادى» و «شير اوغالن شريعت» را 

به شهادت رساندند.
صبــح روز 23 بهمن در حالى كه 
مردم سراســر كشور شــادمان از 
پيروزى انقالب اسالمى ايران بودند 
در اردبيل روزى خونين رقم خورد. 
در اين روز «ســرهنگ آل احمد» 
فرمانده پادگان اردبيل با برافراشتن 
پرچــم ســفيد روى ادوات زرهى 
ارتش همبستگى ارتش با ملت را 
اعالم كرد و نيروهاى ارتشى همگام 
با مردم انقالبــى اردبيل به طرف 
فعلى)  مجسمه(شــريعتى  ميدان 

حركت كردند.
در ميدان مجسمه عده اى از راهپيمايان شادمان از 
پيروزى انقالب جدا شده و به سمت محله شاه باغى 
رفتند و از آنجا به سوى «داشكسن كورپوسى» (پل 
ججين) و سپس به سمت بيمارستان بوعلى روانه 
شدند. اجتماع راهپيمايان اردبيلى از طريق خيابان 
فرعى بيمارستان بوعلى به ميدان شهربانى (شهدا 
فعلى) رسيد. نيروهاى شهربانى كه در طول چندين 
مــاه تظاهرات همواره با خشــونت با مردم برخورد 

مى كردنــد، با ديــدن صفوف 
اصلى قرارگاه  راهپيمايــان درِ 
شــهربانى را بســته و تيربارها 
و مسلســل را بر بام قــرارگاه 
گذاشــتند؛ مــردم از نيروهاى 
شهربانى مى خواستند كه تسليم 

شده و اعالم همبستگى كنند.
ظهر 23 بهمن ســال 57 كه 
شد نارين قلعه (محل شهربانى 
اردبيل) آبستن حوادث خونينى 
شد؛ نخســتين جرقه با پرتاب 
سنگ به شيشه هاى خودروهاى 
پارك شده شهردارى در محوطه 

نارين قلعه آغاز شد.
مأموران شــهربانى با گشودن 
آتش مسلسل به روى اجتماع 
كنندگان گروهــى از مردم را 
به گــروگان گرفتند و به داخل 
ساختمان شــهربانى بردند؛ با 
آغاز تيراندازى پرسنل شهربانى 
صفى از جنازه هاى خونين روى 
زمين افتاد. اين وقايع در حالــى رخ مى داد كه در 
خيابان هاى اصلى شــهراردبيل مــردم و نظاميان 
مشغول شادمانى بودند و از جنگ تمام عيارى كه در 

ميدان شهدا جريان داشت، بى خبر بودند.
درگيرى حدود سه ساعت ادامه داشت، تعداد شهدا و 
مجروحين قابل شمارش نبود و جنازه ها همچنان در 
وسط ميدان و در گوشه و كنار شهربانى در محوطه 
شــهربانى روى زمين مانده بودند؛ شعله ور شدن 
دود و آتش و اوج گرفتن رگبار مسلسل از محوطه 

نارين قلعه بتدريج مردم خيابان هاى اطراف را متوجه 
حوادث ميدان شهربانى كرد.

ســاعت 12 ظهر بود كه يكــى از ادوات زرهى به 
حمايت مردم آمــد و با گلوله توپ راه را براى ورود 
مردم به شهربانى گشود. حاال ديگر پرسنل شهربانى 
به آخر خط رســيده بودند و سرانجام هم با مداخله 
ارتش و توپى كه پرتاب شد، ساختمان شهربانى به 

تصرف درآمد.
مردم خشــمگين ساختمان شــهربانى را به آتش 
كشيدند، آتش از گوشه كنار ساختمان شهربانى زبانه 
مى كشــيد، صداى رگبار مسلسل ها لحظه اى قطع 
نمى شــد، در اين حال برخى از پرسنل با درآوردن 
لباس نظامى، قصد داشــتند در ازدحام جمعيت به 

نحوى از محل حادثه بگريزند.
حميد اســدزاده، ميرحســين لوحى، خداشيرين 
اصالنى، عباسعلى محبى، منصور افخمى، عباسعلى 
مــراد ماهى، ســالم اهللا بخشــايش، يحيى نجفى، 
مصطفى پنده، توفيق نصراهللا زاده، احمد پوررضا، نادر 
يسرى، بخشعلى پورسيف، محبعلى قاسمى، باب اهللا 
جاهد، على ميرزا آديگــوزل زاده، حاجى آقا جزايرى، 
حسنعلى خســروى، ابراهيم رمضانى، على رهبان، 
على عليوند، سيدمرحمت قبادى و زلفعلى قنبرى 
الهرود شهدايى هستند كه در 23 بهمن سال 57 

در اردبيل به شهادت رسيدند.
شــاهدان عينى قتل عام خونين در ظهر 23 بهمن 
57 مى گويند: قرايــن چنين حكم مى كند كه اگر 
پرسنل شهربانى مانند پرسنل ارتش پرچم برافراشته 
و به صفوف راهپيمايان ملحق مى شدند، واقعه 23 
بهمــن اردبيل به آن صورتى كــه اتفاق افتاد، روى 

نمى داد.
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انتقال آب كارون بر عطش خوزستان مى افزايد
اتمام 12هزار واحد 

مسكونى مناطق زلزله زده 
كرمانشاه تا پايان تيرماه

.......صفحه 2

كارون محل مناقشه مردم و مسئوالن

.......صفحه 2 

قدس بررسى كرد

چكش مشاغل 
مزاحم بر سر مردم 

تربت جام

كرمانشاه  معاون بازســازى روستايى بنياد مسكن انقالب 
اسالمى گفت: عمليات ســفت كارى 12 هزار واحد روستايى 
در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه تا پايان تير ماه سال آينده 
به پايان خواهد رســيد. عزيزاهللا مهدويان در كارگروه بازسازى 
مناطق زلزله زده كه در استاندارى كرمانشاه برگزار شد، اظهار 
داشت: حدود 43 هزار واحد مسكونى بايد در مناطق زلزله زده 

كرمانشاه ساخته شود...

تربت جام  وجــود 1200 شــغل مزاحــم در خيابان هاى 
شهرستان تربت جام در كنار منازل مسكونى، موجب نارضايتى 

شهروندان شده است و اين مشكالت...

«پيرازميان» يكى از اعجازهاى 
مطالعات باستان شناسى جهان

راز جنگجويان 
سنگى اردبيل 

سر به مهر 
مانده است

اردبيل رمــز و راز منطقه باســتانى «پيرازميان» 
در مشــگين شــهر پس از دهه ها مطالعه همچنان 
كشف نشده و اين اقدام گرفتار محدوديت هاى مالى 
است. در 31 كيلومترى مشگين شهر و در دهه 80، 
باستان شناسان به كاوش هايى در حدود 400 هكتار 
منطقه باستانى دست يافتند كه نه تنها تاريخ اولين 
تمدن هاى شــكل گرفته در محدوده استان اردبيل 
را بــه عقب برد، بلكه رمز و رموز مهروموم شــده اى 
را روى دســت كارشناســان باقى گذاشت.به گفته 
مديركل ميراث فرهنگى استان اردبيل، در اين مقطع 
دو بخش در محوطه شهرى به عبارتى جايى كه شهر 
در آن واقع شده كشف شــد كه شامل معبد و قلعه 
بود.كريم حاجى زاده تصريح كــرد: البته پيش ازاين 

.......صفحه 2 مطالعاتى صورت گرفته بود ...
.......صفحه 4

شاهدان قتل عام 
خونين 23 بهمن 

57 مى گويند: اگر 
پرسنل شهربانى 

مانند ارتش
پرچم برافراشته

 و به راهپيمايان 
ملحق مى شدند، 
واقعه 23 بهمن 

اردبيل روى 
نمى داد

بــرش



 تخريب پيست انقالب كرج با بارش برف 

كرج- خبرنگار قدس:رئيس هيئت دووميدانى البرز با بيان 
اينكــه در حال حاضر بيش از 2000 دونده در البرز به شــكل 
رسمى فعاليت مى كنند، گفت: بارش برف سنگين اخير موجب 

تخريب پيست ورزشگاه انقالب كرج شده است. 
محمد مرادى به شرايط نامناسب پيست هاى انقالب و شريعتى 
اشــاره كرد و افزود: پيست تارتان ورزشــگاه انقالب باتوجه به 
بارش هاى اخير تخريب شده است. وى ادامه داد: زيرسازى ديگر 
پيست استان در ورزشــگاه شريعتى توسط هيئت دووميدانى 
انجام شــده، اما طبق قرارداد مابقى عمليات بهســازى پيست 
برعهده اداره كل بود كه هنوز همكارى الزم در اين زمينه صورت 
نگرفته است. مرادى تصريح كرد: با توجه به اينكه استان البرز 
به عنوان يكى از قطب هاى دووميدانى كشــور با بيش از 2000 
ورزشكار است، اميدواريم همكارى هاى الزم از سوى اداره ورزش 
و جوانان استان براى حفظ روند موفقيت آميز رشته دووميدانى 

در البرز انجام گيرد.

 9/3درصد از بافت فرسوده كشور 
در استان اصفهان قرار دارد 

اصفهان- خبرنگار قدس: استاندار اصفهان گفت: در استان 
اصفهان 13 هزار هكتار بافت فرسوده وجود دارد كه در مقايسه 
با 140 هزار بافت فرسوده كشور مى توان گفت 9/3 دهم درصد 
از بافت فرسوده كشور در استان اصفهان قرار دارد كه 20 درصد 
جمعيت استان در آن زندگى مى كنند. مهرعليزاده خاطرنشان 
كرد: به مناسبت ايام دهه فجر در استان اصفهان عمليات كلنگ 
زنى 502 واحد مســكونى به صورت همزمان انجام مى شود كه 
اين واحدها در محله همت آباد، سرچشــمه، صدره، سرســره 
كاشان و خوزان خمينى شهر قرار دارد. وى ادامه داد: طبق اين 
طرح 15 هزار مترمربع از مساحت و عرصه شهر اصفهان و 21 
هزار مترمربع از مساحت كل استان نوسازى مى شود. مهرعليزاده 
با بيان اينكه ســهم اصفهان از برنامه ششم توسعه تعيين شده 
است، گفت: دولت مكلف است ساالنه 270 محله را از بافت هاى 
ناكارآمد ميانى و سكونتگاه هاى غيررسمى بازسازى كند كه بر 
اساس مصوبه ستاد بازآفرينى، ســهم استان اصفهان در طول 

برنامه ششم حداقل 53 محله است.

 بهره بردارى و كلنگ زنى 10 پروژه 
در منطقه آزاد چابهار

چابهار- خبرنگار قدس: سرپرست معاونت اقتصادى و سرمايه 
گذارى ســازمان منطقه آزاد چابهار گفت: در ايام خجسته سى 
و نهمين فجر انقالب 10 پــروژه عمرانى و توليدى با اعتبارى 
افزون بر 444 ميليارد ريال و اشــتغالزايى 154 نفر كلنگ زنى 
و مورد بهره بردارى قرارگرفت. غالمرضا پناه افزود: كلنگ زنى 
چهار پروژه عمرانى، رفاهى و ورزشــى و بهره بردارى از 6 واحد 
توليدى در مراسمى در پيكره هفتم صنعتى و فازهاى يكم و دوم 

كارگاهى منطقه برگزار شد.

 اتمام 12هزار واحد مسكونى مناطق 
زلزله زده كرمانشاه تا پايان تيرماه

كرمانشاه: معــاون بازسازى روســتايى بنياد مسكن انقالب 
اسالمى گفت: عمليات ســفت كارى 12 هزار واحد روستايى 
در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه تا پايان تير ماه سال آينده 
به پايان خواهد رسيد. عزيزاهللا مهدويان در كارگروه بازسازى 
مناطق زلزله زده كه در استاندارى كرمانشاه برگزار شد، اظهار 
داشت: حدود 43 هزار واحد مسكونى بايد در مناطق زلزله زده 
كرمانشاه ساخته شود. وى با بيان اينكه بازسازى در روستا ها 
آغاز شــده، اما اين روند تاكنون كمى كند پيش رفته اســت، 
افزود: با توجه به تســهيالتى كه در روند بازسازى انجام شده 
بزودى روند بازسازى تندتر مى شود. مهدويان يادآور شد: تالش 
ما اين اســت كه تا پايان تيرماه ســال آينده بخش اعظمى از 
كار ساخت 12 هزار واحد روستايى انجام شود. وى اعالم كرد: 
تاكنون صاحبان 11 هزار و 400 واحد روستايى براى دريافت 
تســهيالت به بانك ها معرفى شده اند كه بيش از 7000 واحد 

عقد قرارداد كرده اند.

 آستارا با ورود نخستين قطار بارى روى 
ريل توسعه قرار مى گيرد

فارس: نماينده مردم شهرســتان آســتارا در مجلس شوراى 
اسالمى بهره بردارى نهايى از راه آهن بين المللى آستارا- آستارا را 
داراى خيرات و بركات فراوانى براى مردم اين شهرستان دانست 
و گفت: با ورود نخســتين قطارى بارى به شهرستان آستارا از 
طريق خط  ريلى آســتارا اين شهرســتان روى ريل توســعه 
و پيشرفت قرار گرفته اســت. ولى داداشى با اشاره به نواقض 
موجود در بارانداز آستارا- آستارا افزود: بايد همه تالش هاى الزم 
براى تكميل اين پروژه بين المللى بسيار مهم و افتتاح نهايى و 
رســمى آن به كار گرفته شود. وى با اذعان به اينكه اتصال به 
مسير ترانزيت بين المللى در آستارا  كليد طاليى براى گشايش 
درهاى جديد و عرصه اى بى همتا براى شمال كشور است بيان 
كرد: در تالش هســتيم تا راه آهن آســتارا- آستارا به راه آهن 

آستارا- رشت و از آنجا به راه آهن رشت- قزوين متصل شود.
او بــا بيان اينكه با توجــه به ظرفيت و حجم بســيار باالى 
حمل ونقــل كاال اعم از واردات و صــادرات زون هاى مختلفى 
در بارانداز آستارا- آستارا تعريف شده است، گفت: اين زون ها 

قابليت اجراى پروژه هاى بزرگ و سودآور را دارند.

آبيارى مزارع با فاضالب به دغدغه تبديل شده است

پساب هاى سياه در مزارع سبز البرز 
��ر

قدس  با اينكه اخبار غيررســمى از آبيارى 
200 هكتار از مزارع سبزى و صيفى  استان البرز 
با فاضالب بويژه در شهرستان ساوجبالغ حكايت 
دارد، اما مسئوالن جهاد كشاورزى اين موضوع 

را رد مى كنند.
آبيارى اراضى كشاورزى و مزارع صيفى و سبزى 
از مهم ترين دغدغه هاى بسيارى از كارشناسان 
بهداشــت و محيط و همين طور دوســتداران 
محيط  زيســت است كه طى سال هاى گذشته 

سوژه بسيارى از رسانه ها بوده است.
درحالى كــه بســيارى از افــراد محلى و حتى 
مسئوالن در شهرستان ساوجبالغ بر اين موضوع 
تكيه دارند كه مزارع صيفى با پساب و فاضالب 
جارى آبيارى مى شود، اما رئيس سازمان جهاد 
كشاورزى استان البرز در آخرين اظهارنظر خود 
عنوان كرده است: هيچ زمين كشاورزى در البرز 

با فاضالب آبيارى نمى شود!
 سيد مجيد موسوى ابراز كرده است: در استان 
البرز هيچ مزرعه اى نيســت كه كشــاورزان با 

فاضالب آبيارى كنند.
وى يادآور شــده اســت: ممكن است به خاطر 
كوتاهى شــهردارى ها  يا دهيارى ها فاضالب به 
برخى مزارع واردشده باشد، اما اينكه كشاورزان 
عمداً اراضى خود را بــا فاضالب آبيارى كنند، 

اين گونه نيست.

 تأييد رهاسازى فاضالب ها در اراضى 
كشاورزى

درحالى كه مســئوالن جهاد كشاورزى، آبيارى 
مــزارع با فاضالب را رد مى كنند، اما پيش ازاين 
فرماندار ساوجبالغ آبيارى مزارع سبزى و صيفى 
از پساب هاى صنعتى را تأييد و بيان كرده است: 
«متأسفانه پساب  شهرك هاى صنعتى همچون 
شهرك صنعتى سپهر، مستقيم وارد زمين هاى 

زير كشت شده است».
اين در حالى است كه فرماندار 
نيــز درباره  ســابق نظرآباد 
آبيارى مزارع سبزى و صيفى 
اين شهرســتان بــا فاضالب 
انسانى و صنعتى گفته است 
«متأسفانه باوجود پيگيرى هاى 
متعدد و تشكيل كارگروه هاى 
تخصصى براى معدوم كردن 
زير  زمين هــاى  محصوالت 
كشــت فاضالب، هيچ اقدام 
جدى از سوى مديران مربوط 
تاكنــون صــورت نپذيرفته 

است». 
شهريار آقايى اظهار كرده است: «نظرآباد ازلحاظ 
جغرافيايى درشيب ساوجبالغ قرارگرفته كه اين 
امر موجب شده سرريز آب هاى فاضالب انسانى 
شــهر جديد هشتگرد و پســاب هاى صنعتى 
ســاوجبالغ وارد زمين هاى زير كشت نظرآباد 

شود».

 وضعيت بهتر شده است
مديركل حفاظت محيط  زيست استان البرز در 
خصوص انتقال فاضالب شهرك صنعتى اشتهارد 
به صورت غيرقانونى به سوى اراضى كشاورزى كه 
در سال هاى اخير مشاهده شده، آذرماه امسال به 
رســانه ها گفت: اين مورد نيز در حال پيگيرى 
است، ولى نسبت به سال هاى گذشته وضعيت 
بهتر اســت، اما به حد استاندارد محيط  زيست 
نرسيده و پيگير هستيم تا اين معضل برطرف 

شود.
فردين حكيمى با بيان اينكه براى اين موضوع 
نيز پرونده در مراجع قضايى تشكيل  شده است، 
يادآور شــد: ما تأكيد مى كنيم هر چه سريع تر 

محيط   اســتاندارد  حــد  به 
زيست برسند، زيرا زيرساخت 
تصفيه خانــه فاضالب در اين 
شهرك وجود دارد، فقط بايد 
در بحث راهبرى درست عمل 
اســتانداردهاى  به  كه  كنند 

محيط  زيست برسند.

 ابراز نگرانى از 
مسموميت خاك

هنوز بيــش از يك مــاه از 
برگــزارى كارگاه آموزشــى 
آشــنايى با مباحث آلودگى 
خاك در بخش كشــاورزى 
ويــژه كشــاورزان و باغداران در شهرســتان 
ســاوجبالغ نمى گــذرد كه سرپرســت اداره 
حفاظت محيط  زيست شهرستان ساوجبالغ 
در اين نشســت ابراز كرد: استفاده بيش ازحد 
از كودهاى شيميايى، محيط  زيست و اراضى 

كشاورزى اين شهرستان را آلوده كرده است.
بايرام محمودى در كارگاه آموزشى آشنايى با 
مباحث آلودگى خاك در بخش كشاورزى ويژه 
كشاورزان و باغداران در شهرستان ساوجبالغ 
اظهار داشت: شهرستان ســاوجبالغ يكى از 
قطب هاى مهم كشــاورزى استان البرز است 
و آلودگى كشــاورزى ناشى از استفاده بيش از 
حد سموم، كودهاى كشاورزى، آنتى بيوتيك ها 
و هورمون هــا در دام و آبيــارى مــزارع بــا 
فاضالب هاى آلوده از عوامل كشاورزى مؤثر در 

آلودگى خاك اين استان است.
وى بيان كــرد: اين آالينده هــا به طور بالقوه 
توسعه كشــاورزى را با مشكل روبه رو كرده و 
پيامدها و آســيب هاى وارده آن به خاك، كل 
مجموعه محيط  زيست انســان ها را به خطر 

خواهد انداخت.

 رهاسازى فاضالب در كانال هاى كشاورزى
متأســفانه در اين شهرســتان به دليل تكميل 
نبودن و راه اندازى شــبكه جمع آورى فاضالب 
شــهرى و روســتايى، مردم ناگزيــر اقدام به 
رهاسازى فاضالب هاى شهرى به چاه هاى جذبى 
مى كنند.  اين فاضالب خــام و آالينده پس از 
هدايت بــه چاه هاى جذبى بــه عمق آب هاى 
زيرزمينى نفــوذ كرده و در درازمدت ســبب 
ايجاد آلودگى و كاهش كيفيت منابع آب شــده 
و از ســوى ديگر در زمان سرريز شدن چاه هاى 
جذبى، اين فاضالب ها توسط خودروهاى لجن 

كش يا حمل فاضالب تخليه مى شود. 
مشكالت زيســت محيطى و نارضايتى مردم از 
آنجا شــروع مى شود كه تانكرهاى حمل كننده 
فاضالب به جهت تعيين نشــدن مكان مناسب 
براى تخليه فاضالب از سوى متوليان امر، اقدام 
به تخليه فاضالب يا لجن در اراضى پيرامون شهر 

يا كانال هاى آب كشاورزى مى كنند. 
به علت بار آلودگى باال و وجود عوامل بيمارى زا و 
از طرفى مصارف مستقيم آب اين كانال ها براى 
امر كشاورزى استفاده مى شود و عالوه بر انتشار 
عوامل بيمارى زايى، به تجمع جانوران و حشرات، 
ايجاد چشم اندازى نامطلوب و بوى مشمئزكننده 
منجــر شــده و از منظر زيســت محيطى نيز 

مشكل آفرين مى شود. 
در مناطق جنوبى، كشــاورزان زيادى با اجاره 
دادن اراضــى خود به اتبــاع بيگانه مبادرت به 
كشت گياهان آب بر مى كنند و به دليل اينكه 
اين منطقــه جزو نقاط ممنوعه ازنظر حفر چاه 
است، بنابراين برخى سودجويان از پساب هاى 
انســانى و صنعتى براى آبيارى مزارع استفاده 

مى كنند.

  پايگاه هاى امداد و نجات 
در كشور كافى نيست

بوشهر: رئيس جمعيت هالل احمر كشور گفت: پايگاه هاى امداد 
و نجات با توجه به گستردگى و اقليم متفاوت ايران كافى نيست و 
از لحاظ خودروهاى امداد و نجات وضعيت مناسبى وجود ندارد.

اصغر پيوندى در آيين افتتاح پايگاه امداد و نجات جاده اى هالل 
احمر در روســتاى جاشك شهرســتان دير اظهار داشت: يك 
دستگاه خودرو امداد و نجات و يك دستگاه آمبوالنس تا قبل از 
عيد نوروز امسال به شهرستان دير براى خدمات رسانى بهتر به 

مردم تحويل داده خواهد شد.
وى حفاظت بيشتر مردم از مرگ خاموش در جاده ها را از اهداف 
اين جمعيت برشمرد و بيان داشت: استان بوشهر به دليل داشتن 
مرز طوالنى آبى، شــرايط حساس داخلى و مناطق نفتى خاص 

نيازمند توجه ويژه است.

 نقدينگى منطقه ويژه اقتصادى مهران 
كمتر از 10 ميليون تومان است

ايالم- خبرنگار قدس: مديرعامل جديد منطقه ويژه اقتصادى 
مهــران گفت: در حال حاضر نقدينگــى منطقه ويژه اقتصادى 

مهران، حدود 10 تومان است.
منت محمدى با بيان اينكه با مساعدت استاندار ايالم درخواست 
60 ميليــارد ريال اعتبار داده ايم كه اميدواريم اين ميزان اعتبار 
براى پيشبرد اهداف منطقه ويژه اقتصادى مهران تصويب شود، 
اظهار داشت: درصدد هستيم تا طرح جامع تفصيلى اين منطقه 
ويژه اقتصادى با همفكرى شــركت هاى مشاور تدوين و تعريف 

شود.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى مهران به 817 هكتار زمين در 
اختيار اين منطقه اشاره كرد و بيان داشت: محصور كردن زمين 
و واگذارى آن به سرمايه گذاران بخش خصوصى از اولويت هاى 

كارى ما خواهد بود كه به جد پيگير آن هستيم.

 افتتاح 18 پروژه صنعتى در رشت با 
سرمايه گذارى 107 ميليارد تومان 

رشت- خبرنگار قدس: رئيس ســازمان صنعت و معدن و 
تجارت گيالن از افتتاح 18 پروژه صنعتى در دهه فجر در استان 
خبر داد و افزود: اين پروژه ها با اشتغال زايى 406 نفر با سرمايه 

گذارى 107 ميليارد تومان در حوزه هاى محصوالت ملى است.
فرهاد دلق پوش در مراســم افتتاح اين پروژه ها گفت: اســتان 
گيالن به عنوان اســتان مرزى در حوزه فعاليت هاى صنعتى و 

توليدى قابليت هاى بسيار بااليى دارد.
وى بــا تاكيد بر وجــود بازار 400 ميليونى در حاشــيه درياى 
كاسپين تصريح كرد: اين قابليت مى تواند گيالن را محور صادرات 

در منطقه قرار دهد.

 17 هزار هكتار از مراتع لرستان بيمه شد
خــرم آباد- خبرنگار قــدس: مديركل منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى لرستان از بيمه شدن بيش از 17 هزار و 490 هكتار 

مراتع سطح استان خبر داد. 
شيرزاد نجفى همچنين افزود: از ابتداى سال جارى تاكنون 46 
طرح مرتعدارى در استان، تحت چتر حمايتى بيمه قرار گرفته اند.
وى اظهار داشــت: حق بيمه مرتعداران بر اساس شمارش دام و 

پوشش گياهى محاسبه شده است.

 فرصت مناسب اشتغال در حوزه 
كشاورزى در قزوين فراهم نشده است

قزوين- خبرنگار قدس: رئيس مجمع نمايندگان استان قزوين 
گفت: در اقتصاد كشاورزى و صنعتى نتوانسته ايم اشتغالى ايجاد 

كنيم و در اين زمينه كوتاهى شده است. 
بهمن طاهرخانى در جلسه شــوراى ادارى استان قزوين اظهار 
كرد: اين اســتان اقتصادى مبتنى بر صنعت و كشاورزى دارد و 
بايد استانى مولد و توليد ثروت براى كشور باشد و در اين زمينه 
آثار بايد مشهود باشد، اما متأسفانه در بحث اقتصاد كشاورزى و 
صنعتى نتوانسته ايم اشتغالى ايجاد كنيم و در اين زمينه كوتاهى 

شده است.
وى عنوان كرد: استان قزوين اگر مديريتى كارآمد داشته باشد، 
مى تواند پشــتوانه اى براى دولت باشد و توليد اشتغال و صنعت 

كند.
طاهرخانى افزود: به اذعان مردم اســتان قزوين، در حال حاضر 

هنوز چاه هاى فرم يك تعيين تكليف نشده است.
وى تصريح كرد: در حوزه مديريت ها، اعتراض هايى را از سوى 

مردم داريم كه بايد رسيدگى شود.

��ر

قدس آنالين/ طيبه قاســمى:بحث بر روى انتقال آب كارون در خوزستان و حتى 
در كشــور سال هاست محل مناقشه بين مسئولين اســت؛ عده اى مخالفند  و عده اى 
انتقال آن را براى شــريان هاى حياتى ديگر نقاط كشور ضرورى مى دانند، اما در يك 
حساب سرانگشتى، مشخص است كه اكثر قريب به اتفاق مردم خوزستان از طرح هاى 
انتقال آب دل خوشــى ندارند. گواينكه بسيارى از آن ها با تشكيل گروه هاى مخالف با 
اين موضوع و با تجمع هايى كه گاه مقابل اســتاندارى و فرماندارى اهواز برپا مى شود 
و يا مكاتبه هاى صريح با مســئوالن كشــورى و مصاحبه با نشريات محلى و كشورى 
اعتراض هايى به اين موضوع داشته اند، اما پروژه هاى طرح انتقال آب يكى پس از ديگرى 

كليد مى خورد. 

 جلگه تبديل شده به كوير
فعال محيط زيســت استان خوزستان با تأكيد بر اينكه شرايط استان ما از لحاظ آبى 
جالب نيست؛ مى گويد: شرايط به وجود آمده از معضالت آبى تكميل كننده يك پازل 
است، ما با انتقال آب، به سمتى مى رويم كه ديگر نمى توان براى خوزستان كارى كرد.

شبنم قنواتى با اشاره به اينكه استان خوزستان جلگه اى است كه خيلى كارها مى شود 
در آن انجام داد، تصريح مى كند: اين استان از ساليان سال در ايران تأمين كننده آذوقه 

هفت اقليم بوده، اما اآلن به كوير تبديل شده است.
او مى افزايد: فقط به بهانه اينكه آب را به كوير ببرند در حال نابودى خوزستان هستند، 
كوير همانند اسفنج مى ماند هرچقدر آب به آن تزريق شود، اين آب را مى خورد و سيراب 

هم نمى شود، پس اين كارها منطقى نيستند.

 مخالفت صريح با انتقال آب 
نماينده مردم شــادگان در مجلس شوراى اســالمى از جمله افرادى است كه هميشه 
مخالف انتقال آب به هر شكلى بوده است و اين مخالفت را با صراحت اعالم كرده است.

حجت االسالم ناصرى نژاد درباره طرح هاى انتقال آب اظهار مى كند: خوزستان سرزمين 
نخل است، اما متأســفانه ديگر نخلستانى باقى نمانده و تمام آن ها به دليل بى آبى در 
حال خشك شدن هستند، حيات نخل وابسته به آب است. وقتى آب اكثر رودخانه ها، 
هور ها و تاالب ها به خاطر طرح هاى اشتباه انتقال آب خشك شده اند، ديگر رمقى براى 

درختان خرما نمى ماند.
او ادامه مى دهد: حتى با پيگيرى هايى كه با اســتاندار خوزســتان و ديگر مســئولين 
داشــته ايم، نتوانستيم حقابه اى براى تاالب هاى خشك شده بگيريم، ما از اين وضعيت 
ناراحتيم، مردم از خشكى سرزمينشان و عوارض ناشى از آن به ستوه آمده اند، در مجلس 
بيان كرديم و تذكر داديم، در جلسات خصوصى و عمومى طرح معضل كرديم، اما گوش 
كسى بدهكار نيست. نماينده شادگان با تأكيد بر ضرورت دادن حقابه خوزستان از رود 
بــزرگ كارون اذعان مى كند: اگر وضع به همين منوال پيــش رود، مردم از ماندن در 
سرزمين نفت و آب كه حاال به كوير برهوت و خاكى تبديل شده، نااميد مى شوند و ديرى 

نمى گذرد كه خوزستان تبديل به كويرى غيرقابل سكونت مى شود.

 اگر آب منتقل نمى شد، مشكل نداشتيم
رئيس هيئت مديره شركت و بهره بردارى سد دز در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالين  

مى گويد: از سال 56 تا 86 (سه دهه) آورده سد دز 250 متر مكعب به باال بوده است، 
اما از سال 86 تا 96 اين آورده زير 200 رسيده و امسال متأسفانه به زير 140 مترمكعب 
رســيده اســت. اين تغييرات بر اثر تغيير الگوى بارش، انتقال آب، تغييرات اقليمى و 

خشكسالى بوده است.
 ســعيد رئوفى  از برداشت 30 متر از سرشاخه هاى آب خبر مى دهد و اذعان مى كند: 
اگر اين مقدار را به 50 متر كنونى سد اضافه مى كرديم، قطعاً مشكل مردم در كم آبى 

حل مى شد.
او با بيان اينكه مشكل مردم پايين دست با 70 متر مكعب هم حل مى شود، مى افزايد: 
همين حاال هم به اجبار با 50 متر ســر مى كنند. قطع به  يقين اگر 30 مترى كه به 
باال رفته و متأسفانه از سرشاخه ها هم بوده اضافه مى شد، مشكالت ما براحتى برطرف 

مى شد.

 مسئوالن پاسخگو باشند
عضو هيئت علمى مركز تحقيقات فناورى هاى محيط زيســت دانشگاه علوم پزشكى 
جندى شــاپور اما ايراد كار را در اين مى داند كه استان خوزستان بر خالف استان هاى 
ديگر مطالبــه گرى ندارد و اذعان مى كند: با توجه به اينكه كار مشــاوره آكادميك و 
مطالعات را بر روى كارون انجام مى دهم، به نظر مى آيد تفاوت بين ما خوزســتانى ها با 
بعضى از استان هايى كه در باالدست كارون قرار گرفته اند، اين است كه آن ها وقتى دچار 
معضلى مى شوند، مسئوالن مربوط را براى پاسخگويى مى آورند، ولى ما فقط خودمان 

حرف مى زنيم.
نعمــت اله جعفرزاده حقيقى فرد با عنوان اينكه ارزش اقتصادى كارون براى كل ايران 
است، يادآور مى شود: اگر همه آب كارون را ببرند و به نفع ايران باشد، مى پذيريم، اما ما 
معتقديم اين انتقال به نفع ايران نيست و به عبارتى آدم عاقل، براى انجام هر كارى يك 
هزينه فايده را در نظر مى گيرد. پس بايد ديد براى آبى كه برده اند چه اتفاقى افتاده است 

و اگر اين انتقال صورت نگيرد، چه اتفاقى مى افتد.

كارون محل مناقشه مردم و مسئوالن

انتقال آب كارون بر عطش خوزستان مى افزايد

كرج- خبرنگار قدس:

رنا
 اي

س:
عك

متأسفانه پساب  
شهرك هاى صنعتى 

همچون شهرك 
صنعتى سپهر، 
مستقيم وارد 

زمين هاى زير كشت 
مى شود
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ونوس بهنود   رمز و راز منطقه باســتانى 
«پيرازميان» در مشــگين شهر پس از دهه ها 
مطالعه همچنان كشــف نشــده و اين اقدام 

گرفتار محدوديت هاى مالى است. 
در 31 كيلومترى مشــگين شــهر و در دهه 
80، باستان شناسان به كاوش هايى در حدود 
400 هكتار منطقه باستانى دست يافتند كه 
نه تنها تاريخ اولين تمدن هاى شكل گرفته در 
محدوده اســتان اردبيل را به عقب برد، بلكه 
رمز و رموز مهروموم شــده اى را روى دست 

كارشناسان باقى گذاشت.
به گفته مديــركل ميراث فرهنگى اســتان 
اردبيل، در ايــن مقطع دو بخش در محوطه 
شهرى به عبارتى جايى كه شهر در آن واقع 

شده كشف شد كه شامل معبد و قلعه بود.
كريم حاجى زاده تصريح كرد: البته پيش ازاين 
مطالعاتى صورت گرفته بود، اما در كاوش هاى 
جديد مشــخص شــد «پيرزاميــان» يكى از 

مناطق باستانى نيازمند مطالعه است.

  537 سنگ افراشته
عضــو هيئت علمى دانشــگاه تربيت مدرس 
معتقد اســت «پيرازميان» يكى از اعجازهاى 

مطالعات باستان شناسى جهان است.
عليرضا هژبرى نوبــرى افزود: در اين منطقه 
537 «اســتل» شناسايى شده كه در دنيا بى 
نظير است و موارد مشابه در كشورهاى ديگر 

ارقام به مراتب كمترى هستند.
وى تصريح كرد: از جمله در اين منطقه ديوار 
دفاعى قلعه با چينش ســنگ هاى درشــت، 
بخش هايى از آشــپزخانه و محل اقامت قلعه 

كاوش شده است.
وى افــزود: عالوه بر اين، در اين منطقه 132 
قبر شناسايى شد كه همگى به غيراز دو مورد 
بازشده بود؛ هرچند اين قبور براى گاه نگارى 

منطقه با جديت مورد استفاده قرار گرفت.
هژبرى نوبرى، با بيان اينكه قبور كالن سنگى 
در شكل هاى مختلف است و برخى در داخل 
زمين كنده شده و برخى سنگ هاى بزرگ در 
ســطح چيده شده و شــكل قبر ايجاد كرده 
اســت، اضافه كرد: در قبــورى كه در داخل 
زمين كنده شــده تدفين به شــكل جنينى 
است و وســايل افراد در اطراف وى به خاك 
سپرده شــده و طول قبور 6 متر و عرض آن 

1/5 تا دو متر است.

اين باستان شــناس معتقد اســت، ســاخت 
اين مجموعه با تفكر و مديريت انجام  شــده 
و هدفــى را دنبال مى كرده، بــه طورى كه 
كريدور و داالن اصلى محل قرارگيرى سنگ 

افراشــته ها درست در مقابل 
كوه سبالن است.

  فقط يك سنگ افراشته 
دهان دارد

مى دهد،  نشــان  كاوش هــا 
اندازه استل ها كامًال متفاوت 
از يكديگر بوده، به طورى كه 
يكى تا 2/5 متر و درست در 
مجاور آن تا نيم متر اســتل 

قرارگرفته است.
به باور اين مدرس دانشــگاه 
تربيت مــدرس، اين تفاوت 
بيانگر طبقات  به نوعى  اندازه 

اجتماعى اســت و به هر فرد وابسته به طبقه 
اجتماعى كه دارد اندازه استل متفاوت است.

وى افزود: استل ها در دو نوع مسلح و بى سالح 
شناسايى شده اند و سالح ها نيز متفاوت بوده 

و در دودســته شمشــيرهاى شالقى و صاف 
مشاهده مى شوند.

وى تأكيــد كرد: اين منطقه بايد به ســايت 
موزه تبديل شــود، اما اجــرا و مطالعات آن 
بسيار پرهزينه است و بايد 
مطالعات به شكلى باشد كه 
زندگى مردمان آن عصر و 

روزگار بازآفرينى شود.
هژبرى با تأكيــد بر اينكه 
در برخى استل ها دست ها 
مشخص است و برخى مو 
تبديل به دست شده است، 
متذكر شد: در همه چشم 
و بينى داريــم، اما به  غير 
از يك مــورد در هيچ يك 
مشاهده  دهانى  استل ها  از 

نمى شود.

  مطالعات متوقف شده
باستان شناســان  هر چند مطابق گفته هاى 
«پيرازميان» منطقه اى رازآلود بوده و مطالعات 
باستان شناسى آن بايد ادامه يابد، اما مطابق 

ســخنان مديركل ميراث فرهنگى اســتان 
كمبود مالى مطالعات را متوقف كرده است.

حاجــى زاده اضافه كرد: ايــن منطقه بايد به 
ســايت موزه تبديل شود، اما اجرا و مطالعات 
آن بسيار پرهزينه اســت و بايد مطالعات به 
شكلى باشــد كه زندگى مردمان آن عصر و 
روزگار بازآفرينى شــود كه بى شك مطالعات 

باستان شناسى نيز ضرورت خواهد داشت.
وى افزود: در وضعيتى كه دولت به ســختى 
هزينه نگهدارى و مرمت اضطرارى را مى تواند 
تأمين كند، اكنون عملياتى كردن اين طرح 
امكان ناپذير است و حفاظت اضطرارى معبد 

در اولويت كارى ماست.
مديركل ميراث فرهنگى استان در عين حال 
در خصوص نگهدارى در فضاى آزاد ســنگ 
افراشــته ها و احتمال تخريب افزود: سال ها 
سنگ افراشته ها در فضاى آزاد بوده و كاركرد 

آن به همين شكل بوده است.
حاجى زاده با بيان اينكه ســنگ افراشــته ها 
از ســنگ هاى طبيعى محيطى ساخته شده 
است، اضافه كرد: آســيب برف و باران براى 
سنگ افراشته ها متوقف شده است، بنابراين 

محصور كردن آن صحيح نيست.
وى معتقد اســت، اينكه سنگ افراشته ها در 
فضاى بسته محصور شــوند چندان مقبول 
نيست و با وجود اين و به رغم برخى مشكالت 
سوله اى براى حفاظت سنگ افراشته ها اجرا 

مى شود.
مديركل ميراث فرهنگى اســتان تأكيد كرد: 
نقشــه اجراى ســوله آماده شــده و پس از 
زمستان پيمانكار انتخاب مى شود تا به صورت 

موقت سنگ افراشته ها نگهدارى شوند.
وى افــزود: ســنگ افراشــته ها كه شــبيه 
جنگجويان اما با چهره خندان هســتند، در 
نحوه چيدمان و شــمار و... بــا اخترفيزيك 
ارتباط داده شــده اند و مشــخص نيست در 
بخش معبد هدف نيايش نمادين اين سنگ 
افراشته هاست يا اينكه كاركرد سنگ ها يك 

رصدخانه بوده است.
بر اساس گفته هاى مديركل ميراث فرهنگى 
اســتان، اين منطقــه در 4000 هكتار براى 
اولين بار در ســال 1947 ميالدى توســط 
چارلز برنى باستان شــناس مورد كاوش قرار 
گرفت و به عنوان «قلعه ارجق» از ســوى وى 

معرفى شد.

��راث ���نگ
  برگزارى جشنواره بين المللى قرآنى 

«المصطفى» در اصفهان 
اصفهان- خبرنگار قدس: مرحله نهايى مسابقات و آيين 
اختتاميه بيســت و سومين جشــنواره بين المللى قرآنى و 
حديثى المصطفى العالميه همراه با آيين نكوداشت خدمات 
حضــرت آيت اهللا العظمــى مظاهرى به ســاحت قرآن و 

عترت(ع) در سالن اهل البيت(ع) اصفهان برگزار مى شود. 
رئيــس مجتمع آموزش عالى اصفهــان اظهار كرد: مرحله 
نهايى اين جشنواره 23 و 24 بهمن ماه و اختتاميه جشنواره 
26 بهمن ماه ســال جارى در سالن اهل البيت(ع) اصفهان 

برگزار مى شود.
حجت االســالم ســيد ابراهيم ملكى تأكيد كــرد: در اين 
جشــنواره 70 مليت شــركت دارند و 6000 نفر از داخل 
و 5000 نفر از خارج از كشــور در اين جشــنواره شركت 

مى كنند.
وى با بيان اينكه جامعه المصطفى العالميه تعليم و تربيت 
طــالب غيرايرانــى در داخل و خارج از كشــور را بر عهده 
دارد وتاكنــون بيش از 60 هزار نفر از 130 كشــور جهان 
فارغ التحصيل داشته است، گفت: در حال حاضر 40 هزار نفر 
در داخل و 20 هزار نفر در خارج از كشور مشغول تحصيل 

هستند.

  اكران تئاترهاى مردمى در قزوين 
همزمان با دهه فجر

قزوين- خبرنگار قدس: رئيس حــوزه هنرى قزوين از 
اكران تئاترهاى مردمى در اســتان همزمان با ايام دهه فجر 
خبر داد و گفت: حوزه هنرى افتخار ساماندهى پنج گروه از 
فعاالن بچه هاى مسجد را دارد و برنامه هاى فرهنگى بسيارى 

توسط اين كودكان در مساجد استان دنبال مى شود.
على هوشمند اظهار كرد: مساجد به عنوان اصلى ترين سنگر 
سياســى عبادى ضرورت امروز اســت و تمام نمايش هاى 
فوق به همت جوانان مســجدى كارگردانى، طراحى و اجرا 

مى شود.
وى اجــراى تئاتر مردمى را به دور از تكلف هاى رايج جامعه 
روشــنفكرى عنوان كرد و ادامه داد: از روز 13 تا 22 بهمن 
ماه سال جارى اين تئاترها در مساجد استان قزوين در حال 

اجراست.
هوشــمند از اجراى تئاتر «پمپ»، «غربت قريــب»، «اُپرت 
قزاقى»، «روزى كه بهشــتى شدم» و «آدم و حوا» در مساجد 
امام خمينى(ره) فخراالئمه، امام حسن عسكرى(ع)، فاطمه 
الزهرا(س)، موســى بن جعفر(ع)، احمد بيك، ســنجيده و 
مســجد امام رضا(ع) بعد از نماز مغرب و عشا در ايام دهه 

فجر خبر داد.
وى همچنين به حضور هنرمندانى همچون سيروس همتى، 
مصطفى كرمى، رضا بيات، حسام عبداللهى، سعيد تشكرى، 
مهدى رمضانى، ندا ثابتى، زهرا زمانى، مهدى صفارى نژاد و 

زهرا پارسافر در اجراى اين نمايش ها اشاره كرد.

«پيـرازميان» يكى از اعجازهاى مطالعات باستان شناسى جهان

  رونمايى از لوح ثبت ملى محوطه  راز جنگجويان سنگى اردبيل سر به مهر مانده است 
تاريخى خالدنبى

گــرگان: آيين رونمايى از لوح ثبــت ملى محوطه تاريخى 
خالدنبى شهرستان كالله در فهرست آثار ملى كشور با حضور 

مسئوالن استانى و شهرستانى استان گلستان برگزار شد.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى استان 
گلستان در اين مراسم با بيان اينكه در دو سال گذشته هشت 
اثر ارزشــمند شهرستان كالله در فهرست آثار ملى كشور به 
ثبت رسيده است، ابراز كرد: تاكنون 27 اثر شامل محوطه هاى 
باستان شناســى كالله در فهرســت آثار ملى كشور به ثبت 
رسيده كه اين امر زمينه  هاى معرفى هرچه بهتر ظرفيت هاى 

گردشگرى كالله را فراهم مى آورد. 
ابراهيم كريمى با بيان اينكه محوطه اثر تاريخى خالد نبى اثر 
بسيار ارزشمندى در جذب گردشگر است، اظهار كرد: متأسفانه 

در سال هاى گذشته به اين اثر تاريخى توجه نشده است.
وى اشــاره اى به صنايع دســتى اين منطقه كرد و افزود: اين 
منطقه صنايع دستى فوق العاده اى دارد و بايد به آن نيز توجه 
شــود و با ايجاد كارگاه هاى صنايع دســتى آن ها را احيا كرد 
تــا بتوان از اين طريق و بــا ايجاد بوم كلبه ها ظرفيت اقامت 

گردشگران را نيز در اين منطقه باال برد.

 راه اندازى 2 طرح گردشگرى در ميبد 
يزد: دو پروژه گردشــگرى همزمان با ايام دهه فجر در ميبد 
يزد به بهره بردارى رسيد. افتتاح «بومگردى عمارت مادرى» و 
«هتل رستوران سنتى ميبد» دو پروژه گردشگرى ميبد است 
كه همزمان با ايام دهه فجر به بهره بردارى رسيد. بومگردى 
عمارت مادرى در زمينى به مساحت 500 مترمربع و زيربناى 
230 مترمربع با هزينه 6 ميليارد ريال توسط بخش خصوصى 

در منطقه شهيديه ميبد به بهره بردارى رسيد.
اين مركز داراى 6 اتاق سنتى، زيرزمين، سرداب و سه بادگير 
است و ظرفيت پذيرايى از 40 مسافر را داراست و براى 10 نفر 

به صورت مستقيم اشتغال ايجاد كرده است.
هتل رســتوران سنتى ميبد نيز در زمينى به مساحت 400 
متر مربع و زيربناى 350 متر مربع با هزينه 17 ميليارد ريال 
توسط بخش خصوصى در فضايى سنتى ساخته شده و داراى 
12 سوئيت است و رستوران آن هم ظرفيت پذيرايى از 200 

ميهمان را داراست.
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رمز و راز منطقه 
باستانى «پيرازميان» 

در مشگين شهر پس 
از دهه ها مطالعه 

همچنان كشف نشده 
و اين اقدام گرفتار 

محدوديت هاى مالى 
است

بــرش

نيم نــگاه

سراوان - حسين سپاهى  تأمين نيروى انسانى 
متخصص و فوق تخصص و ماندگارى آنان از مشكالت 
بخش درمان شهرستان سراوان در جنوب سيستان و 

بلوچستان است.
بيمارستان رازى ســراوان قديمى ترين مركز درمانى 
شهرستان هاى سراوان، ســيب و سوران و مهرستان 
اســت كه گفته مى شود قدمت اين ساختمان به 50 

ســال پيش باز مى گردد، بنابراين با 
توجه به رشد جمعيت و همچنين 
پذيرش بيمــاران از مناطق اطراف، 
امكانات آن پاسخگوى نياز مراجعه 

كنندگان نيست.
در سال 88 به منظور رفع مشكالت 
و تأميــن فضاى فيزيكــى، كلنگ 
بيمارستان جديد شهرستان سراوان 
به زمين زده شده، اما متأسفانه پس 
از گذشــت هشت سال، اين طرح با 
پيشــرفت 80 درصدى روبه رو بوده 
و تــا ورود به چرخه خدمات فاصله 

زيادى دارد.
قدمت باالى ساختمان بيمارســتان سراوان موجب 
شده است گاهى شاهد قطع برق اين مكان در فواصل 

مختلف سال باشيم. 
در فروردين ماه سال جارى قطع شدن برق بيمارستان 
به نگرانى شهروندان منجر شده بود و گاليه مندى هاى 
شــديدى را جهت به درازا كشيده شدن روند ساخت 
بيمارستان جديد اين شهرستان به همراه داشت كه 
شــهروندان اين خطه از كشور پس از گذشت هشت 

سال همچنان چشم انتظار افتتاح هستند. 
سيد حســن قاضى زاده هاشــمى، وزير بهداشت در 
حاشيه بازديد از بيمارستان 218 تختخوابى سراوان در 
آذر ماه سال گذشته از افتتاح آن تا اواخر دولت يازدهم 
خبر داده بود كه اين وعده تاكنون عملى نشده است.

 گفتنى است، طرح ساخت بيمارستان 218 تختخوابى 
شهرســتان سراوان در زمينى به مساحت 8 هكتار با 
زير بناى 16 هزار متر مربع در پنج 

طبقه در حال ساخت است.

 نياز به توسعه امكانات 
مولوى سيد عبدالصمد ساداتى امام 
جمعه اهل سنت شهرستان مرزى 
سراوان در گفت و گو با قدس بيان 
مى كند: شهرستان سراوان از جمله 
شهرســتان هاى مرزى سيستان و 
بلوچستان است كه هنوز بسيارى 
از مشكالت اين منطقه حل نشده 
كــه يكى از مهم ترين مشــكالت 

شهرستان نبود امكانات بهداشتى و درمانى است.
وى اظهار مى كند: محروميت هاى شهرستان سراوان 
در بخش درمانى و بهداشتى موجب شده بيشتر مردم 
شهرستان براى كارهاى درمانى خود به مركز استان يا 
خارج از استان مراجعه كنند كه سبب بروز مشكالت 

فراوانى براى مردم شده است.

 معماى ماندگارى پزشكان
وى با بيان اينكه در شهرستان هاى مهرستان و سيب 

و سوران بيمارســتانى وجود ندارد و تمام بيماران به 
بيمارســتان رازى ســراوان مراجعه مى كنند، ادامه 
مى دهد: متأســفانه يكى از مشــكالتى كه مردم اين 
شهرســتان ها با آن روبه رو هســتند، ماندگار نبودن 
پزشــكان متخصص اســت كه پس از مدت كوتاهى 
آنان به خارج از شهرستان انتقال يا خودشان حاضر به 
خدمت در اين شهرستان نيستند كه اين خود معمايى 

براى مردم اين شهرستان ها شده است.
وى ابراز مى كند: اين مسئله از مشكالت چالش برانگيز 
است و بايد مسئوالن مربوط در دانشگاه علوم پزشكى 
سيستان و بلوچستان علت يابى كنند و بويژه در اين 
چند روز اخير كه مســئله و اختالف بين پزشكان و 
شبكه بهداشــت و درمان و بيمارستان در شهرستان 

سراوان بسيار حاد شده است.
مولوى ســاداتى مى افزايــد: نبود امكانــات كافى و 
متخصص و فوق تخصص به اندازه برطرف سازى نياز 
در شهرستان سراوان، مردم اين منطقه را با مشكالتى 
روبه رو كرده كه ضمن تحمل درد بيمارى، مراجعه به 
مركز استان يا شهرهاى همجوار براى آنان سخت تر 

شده است
مولوى سيد عبدالصمد ساداتى ضمن اظهار رضايت 
از تالش هاى رئيس دانشگاه علوم پزشكى سيستان و 
بلوچستان خواستار توجه و رسيدگى به اين شهرستان 
و علت ماندگار نبودن و انتقال پزشكان بويژه پزشكان 
متخصص مى شــود و بيان مى كند: نياز اســت براى 
ساخت بيمارستان جديد كه ناتمام مانده است اقدام 
شــود، زيرا تنها بيمارستان رازى ســراوان جوابگوى 

بيماران سه شهرستان نيست.

امام جمعه اهل سنت اين شهر در گفت و گو با قدس: 

سراوان مرهم بهداشتى و درمانى مى خواهد 
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حل جدول شماره قبل

1- كنايه از فراهم شدن تمامي لوازم 
انجام كاري- دختري كه دانته در 9 

شد عاشقش  سالگي 
صحبت  زوال-  اميل  شاهكار   -2

درگوشي
و  نيستي  پاره-  و  كهنه  لباس   -3

مصر سدباستاني  نابودي- 
شگفت  نغمه-  و  سرود  رجا-   -4

نگيز ا
سيارات-  مسير  پيگيري  مردم-   -5

بيهوشي ماده  و گنجه-  اشكاف 
6- جام معروف- نوازنده تار و سه تار 
و آهنگساز ايرانى خالق «جامه دران» 
باالى  تكنيك  او  از داليل شهرت  كه 
نوازندگى و همچنين نوآورى و سبك 

بسيار جديد وى است- صوت ندا
ويتامين جدولي-  7- سيد و سرور- 

ديدار
تيم  فلزات-  سطح  درخشندگي   -8

گرفتن آلمان-  مونيخ  شهر  فوتبال 
9- بى وزنى- توگوشي- درست

ارتشي-  درجات  از  پرحرفي-   -10
پايه و اساس

خطرناك-  الجثه  عظيم  مار   -11
انداختن به دور  برگشتن- مكان- 

مقدس  كتاب  عرب-  شتركش   -12
نيست عيب  برجوانان  يهوديان- 

كن-  بنيان  آب  حكم-  و  امر   -13
ريواس گياه  بيخ 

14- رها- عقيم و سترون
نوعي  دركاري-  ماهر  و  باسابقه   -15

خودروي شش درب گران قيمت

«جوجانسون»  از  تخيلي  فيلمي    -1
نهنگ سفيد  -1995 محصول 

2- سخن چين- كله پز و كله فروش
هواپيما-  عضو  حشره  مجسمه-   -3

ايالت
درختي-  خرس  شده-  داخل   -4

صوم
5- كاال- جاده آهني- بيمارى تنگى 
سنتي  موسيقي  در  دستگاهي  نفس- 

ايراني
موافق  راي  خانمانه-  تعجب   -6
اي-  اليحه  به  مجلس  نمايندگان 

فارسى زبان- بيماري و مرض
حمل  بزرگ  خودروي  روزبعد-   -7

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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قدمت بيمارستان 
سراوان به 50 سال 
پيش باز مى گردد، 

بنابراين با توجه 
به رشد جمعيت 

پاسخگوى نياز مراجعه 
كنندگان نيست
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  افزايش 5/2 برابرى

اعتبارات مانه و سملقان 

بجنورد: اســتاندار خراسان شــمالى در آيين بهره بردارى 
متمركــز از 90 پــروژه مانــه و ســملقان، از افزايش 5/2 
برابرى اعتبارات اين شهرســتان در دولت تدبير و اميد خبر 

داد. 
محمدرضا صالحى گفت: متوسط ساالنه اعتبارات ريالى مانه 
و سملقان در دولت تدبير و اميد نسبت به دولت سابق رشد 
144 درصدى داشته و از 18 ميليارد ميانگين ساالنه به 44 
ميليارد تومان رسيده است كه با مقايسه ميانگين قيمت ها و 
درآمد دولت با گذشــته قطعا اين عدد و رقم بزرگ تر خواهد 

بود.
وى افزود: ميانگين تعداد پروژه هاى اين شهرستان نيز از 199 

پروژه در سال، اكنون به 262 پروژه رسيده است. 
وى با اشاره به بهره بردارى از بوستان ويژه بانوان شهر آشخانه 
تأكيد كرد: جايگاه زنان، مادران و همســران در شكل گيرى 
انقالب بســيار مؤثر بوده است و اگر رشادت ها و حمايت هاى 

آنان نبود، قطعاً انقالب اسالمى به نتيجه نمى رسيد.
صالحى با تأكيد بر اينكه پارك ويژه بانوان در ايام تعطيالت 
به پارك خانواده تبديل شــود، افزود: ايجاد پارك ويژه بانوان 
در تمامى شــهرهاى اســتان با هدف ايجاد فضايى با نشاط 
و شــاداب تا پايان دولت دوازدهم در دستور كار استان قرار 
گرفته و همچنين اين بوســتان ها در تمامى شهرهاى مراكز 
هشت شهرستان بايد تا هفته دولت سال آينده به بهره بردارى 

برسد.
نماينده مردم پنج شهرســتان استان در مجلس هم در اين 
آيين اظهار داشت: خدمات شايسته نظام جمهورى اسالمى در 
دوران پس از انقالب بايد بخوبى به اطالع مردم رسانده شود.

على قربانى گفت: اهتمام دولت كاهش مشكالت مردم است 
و براى ســال آينده، تســهيالت با كارمزد تــك رقمى براى 
اشتغال روستايى و شهرهاى زير 10 هزار نفر پيش بينى شده 

است.
فرماندار مانه و سملقان هم در اين مراسم اظهار داشت: بخش 
مانه وسيع ترين بخش استان است و پراكنده ترين روستاهاى 
اســتان در اين بخش قرار دارد و على رغم وجود قوميت هاى 
مختلــف مردم اين منطقه با وحــدت و همدلى در كنار هم 

زندگى مى كنند.
غالمرضا عوض زاده افزود: در دولت تدبير و اميد شاهد اتفاقات 
خوب در اين بخش هســتيم و طى اين سال ها 57 ميليارد 
تومان اعتبار با تخصيــص 100 درصد در اين بخش هزينه 

شده است.
عوض زاده رســيدگى به مباحث مرتبط با كارخانه سيمان 
ســمنگان، مجتمع گلخانه اى امام رضا(ع)، بهره مندى مردم 
34 روســتا از آب آشاميدنى سالم از سد شيرين دره، اجراى 
عملياتى شــريان هاى اصلــى راه اين منطقــه همچون راه 
روســتايى كهنه جلگه، شيرين دره، قلندر تپه و توپ چنار و 
همچنين اجراى فاز ســه و چهار شبكه آبيارى سد شيرين 
دره را درخواســت اصلى مردم شهرســتان مانه و سملقان 

دانست.
در اين آيين 90 پروژه شهرستان مانه و سملقان با هزينه كرد 

38 ميليارد و 701 ميليون تومان بهره بردارى شد.

معاون وزير ورزش و جوانان خبر داد
  افتتاح 161 پروژه ورزشى طى دهه 

فجر در كشور

فارس: معاون فرهنگى، آموزشــى و پژوهش وزير ورزش و 
جوانان گفت: 161 پروژه ورزشــى طى دهه فجر امسال در 

كشور به بهره بردارى رسيده است. 
عبدالحميد احمــدى در همايش پياده روى بزرگ خانوادگى 
بجنورد با اشــاره بــه ايام اهللا دهه فجر گفــت: حضور مردم 
درصحنه در تاريخ انقالب همواره بوده است و مردم پرشورتر 
از هميشه در 22 بهمن حمايت و همراهى با انقالب را نشان 

مى دهند.
وى همچنين از افتتاح 161 پروژه ورزشى در كشور طى دهه 
فجر خبر داد و افزود: توسعه زيرساخت هاى ورزشى با اهتمام 

و حمايت نمايندگان افزايش مى يابد.
مديركل ورزش و جوانان خراسان شمالى هم در اين همايش 
از حضور 43 هزارنفرى مردم در پياده روى جمعه 20 بهمن 
خبر داد و گفت: اين حضور پرشمار وجود جامعه اى بانشاط را 

در خراسان شمالى و بخصوص بجنورد نويد مى دهد.
كوروش بهادرى افزود: قبل از انقالب اسالمى تنها دو فضاى 
ورزشى در بجنورد وجود داشــت كه اكنون تعداد فضاهاى 
ورزشــى در خراسان شمالى به 148 محيط و مكان ورزشى 

رسيده است.
وى از پيگيــرى ســهم 27 صدم درصد ارزش افــزوده ويژه 
ورزش با همكارى نماينــدگان خبر داد و گفت: 15 ميليارد 
تومــان از اين اعتبــارات اختصاص يافته اســت كه تاكنون 
نيمى از اين مبلغ تخصيص يافته و اميد اســت تا پايان سال 
50 درصد باقى مانده اين اعتبارات به اســتان تخصيص پيدا 

كند.
بهادرى افزود: با تخصيص اعتبارات مصوب در سال آينده طى 
دهه فجر دســت كم 15 مكان ورزشى به مجموعه فضاهاى 

ورزشى استان افزوده مى شود.

  پرداخت تسهيالت طرح رونق
به 70 واحد توليدى

بيرجند: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبى گفت: بيش از1400 ميليارد ريال تسهيالت رونق به 

70 واحد توليدى خراسان جنوبى پرداخت شد. 
به گزارش قدس آنالين، داود شــهركى در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: از ابتداى امسال 287 واحد صنعتى درخواست 
خود را در ســامانه بهين ياب براى دريافت تســهيالت ثبت 
كرده اند كه تاكنون 1421 ميليارد ريال به 70 واحد در قالب 

طرح رونق پرداخت شده است.
وى افزود: در ســال جارى هشت جلسه كارگروه تسهيل به 
رياست اســتاندار خراســان جنوبى و 111 جلسه به رياست 

معاونان استاندار برگزار شده است.
وى با بيان اينكه در ســال گذشته و امسال، حفظ اشتغال و 
خروج از ركود و مشــكل بازار فــروش برخى از واحدها مورد 
توجه قرار گرفته اســت، تصريح كرد: طى امســال در حوزه 
پرداخت تســهيالت طرح رونق توليد، طرح هاى روستايى و 
مناطق محروم، طرح اشتغال فراگير، طرح هاى مشاغل خانگى 
و اخيراً طرح كارا در مناطق عشايرى و روستايى در نظر گرفته 

مى شود.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى با 
اشاره به پرداخت تسهيالت مســتقيم بانك ها به واحدهاى 
توليدى افزود: در پرداخت تســهيالت به صورت مســتقيم، 
اســتان با پرداخت 685 ميليارد ريال به 543 واحد توليدى، 

رتبه 19 در كشور را دارد.

با حضور معاون وزير تعاون صورت گرفت
  واگذارى 120واحد مسكن مهر 

به مددجويان بهزيستى در بيرجند

بيرجند: 120 واحد مسكن مهر طى مراسمى با حضور معاون 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، به خانواده هاى داراى دو فرزند 

معلول در بيرجند واگذار شد.
على عرب نژاد، مديركل بهزيســتى خراســان جنوبى در اين 
مراسم گفت: كل اين پروژه واگذارى 252 واحد مسكن مهر 

بوده است كه در اين فاز 120 واحد واگذار مى شود.
وى اظهار داشت: براى اين 120 واحد 77 ميليارد ريال در نظر 
گرفته شــد كه 30 ميليون و 500 هزار تومان آورده خانواده 

مددجو و 30 ميليون تومان نيز تسهيالت بانكى بوده است.
وى تصريــح كرد: چهار ميليون تومــان نيز كمك بالعوض 
بهزيستى به مدد جويان در اين زمينه بوده است. زيربناى هر 

واحد 85 تا90 متر با مشاعات 120 متر است.

معاون حمل و نقل جاده اى خراسان شمالى:
  سوخت خودروهاى گازوئيل سوز 

كه بارنامه ندارند، قطع مى شود

مهر: معاون حمل و نقل اداره كل راهدارى خراســان شمالى 
گفت: با اجرايى شــدن طرح پيمايش ســوخت، ســوخت 
رانندگانى كه در سامانه ثبت نام نكرده باشند يا بارنامه نداشته 

باشند، قطع مى شود. 
سعيد ســبحانى اضافه كرد: با وجود اطالع رسانى هاى انجام 
شده، شمار زيادى از رانندگان در سامانه مربوط اقدام نكرده يا 
بدون بارنامه فعاليت دارند كه هم اكنون با مشكل قطع شدن 

سوخت روبه رو شده اند.
وى افزود: در طرح پيمايش ســوخت، ســوخت ناوگانى كه 
بارنامه و اسناد حمل نگرفته اند يا در فعاليت هاى درون شهرى 

در سامانه مربوط ثبت نام نكرده اند، قطع مى شود. 
راننــدگان براى جابه جايى كاال در جاده ها بايد براى دريافت 
سوخت، نســبت به ارائه بارنامه و اسناد حمل اقدام كنند تا 

سوخت مورد نياز براساس مسافت طى شده اختصاص يابد. 
وى گفت: ناوگانى كه درون شــهرى و زير نظر شهردارى ها 
فعاليت دارند و در ســامانه ثبت نام كرده اند، به دستگاه جى. 
پى. اس مجهز بوده و ســوخت مورد نياز را براساس مسافت 

طى شده دريافت مى كنند. 
معاون حمل و نقل اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
خراسان شمالى اظهار داشت: با وجود اطالع رسانى هاى انجام 
شده در اين باره، اكنون سوخت تعدادى از ناوگان قطع و سبب 
گاليه رانندگان شده؛ البته مقرر شده است اطالع رسانى بيشتر 
توسط تمامى دســتگاه هاى مربوط انجام تا مشكالت كمتر

 شود.
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مهر: استاندار خراسان شمالى گفت: اميد به آينده براى نسل 
جوان و نوجوان ضرورى است. 

محمدرضا صالحى در آيين افتتاح پارك مادر و كودك با بيان 
اينكه بايد فضايى شــاد براى كودكان و نوجوانان فراهم كرد، 
اظهار داشت: كودكان، نوجوانان و جوانان، آينده سازان كشور 

هستند. از اين رو نبايد نااميدى از آينده براى آنان ايجاد كرد.
صالحى افزود: افرادى كه نااميدى و رعب و وحشت را در جامعه 
به وجود مى آورند، مديون نسل آينده هستند و بايد پاسخگو 

باشند.

وى در ادامه به افتتاح پارك مادر و كودك اشاره و تصريح كرد: 
براساس هدفگذارى هاى انجام شــده، عالوه بر داشتن پارك 
بانوان در هر شهرســتان، بايد براى ايجاد پارك مادر و كودك 

نيز برنامه ريزى شود.
صالحى بجنورد را شــهر دوستدار كودك معرفى كرد و افزود: 
شهر دوستدار كودك بايد به گونه اى باشد كه طراوت و شادابى 

در جامعه احساس شود.
پارك مادر و كودك بجنورد به وسعت 3300 مترمربع با صرف 

پنج ميليارد ريال ساخته شده است.

همچنين اين پارك با امكاناتى نظير زمين شــن، ست بادى، 
بازى شــطرنج، بازى با حيوانات، بوفه، فواره بادى اســتخر، 
پاركينگ، فضاى صخره نوردى، آالچيق، فضاى ســبز و پازل 

براى تفريح راحت مادران و كودكان تعبيه شده است.

قدس بررسى كرد

چكش مشاغل مزاحم بر سر مردم تربت جام 
در  مزاحــم  شــغل  وجــود 1200 
خيابان هاى شهرســتان تربت جام در 
كنــار منازل مســكونى، موجــب نارضايتى 
شــهروندان شــده اســت و اين مشــكالت 

سال هاست قلب تربت جام را مى فشارد. 
به گــزارش قدس آنالين، بنــد 20 ماده 55 
قانون شــهردارى، وظيفه اى دشــوار و البته 
مشخص را برعهده شهردارى ها گذاشته است. 
براين اساس، شهردارى مكلف است از تمامى 
مشاغل و كارهايى كه ايجاد مزاحمت مى كنند، 

جلوگيرى كند.
نايب رئيس اتاق اصناف شهرستان تربت جام 
گفت: فعالً زير ساخت ها براى ساخت شهرك 
صنوف آالينده و مزاحــم در تربت جام آماده 
نيست و بايد به فكر ايجاد زير ساخت براى اين 

مشاغل باشيم.

 وجود 2000 واحد صنفى بدون پروانه
وحيد رضاييان با اشاره به اينكه درحال حاضر 
6000 واحد صنفى در شهرســتان تربت جام 
وجود دارد، افزود: 1000 واحد از اين تعداد، در 
تربت جام مشغول به فعاليت هستند و حدود 
70 درصد از واحدهاى صنفى پروانه كســب 
دارنــد و حدود 2000 واحد ديگر بدون پروانه 

كسب هستند.
وى گفت: از سال گذشته براى مشاغل خريد 
ضايعاتى، پروانه كسب صادر نشده و پروانه اين 
مشــاغل بعد از انقضا تمديد نمى شود و الزم 

است براى اين مشاغل تعيين تكليف شود.
نايب رئيس اتاق اصناف شهرستان تربت جام 
گفت: ايجاد شــهرك آالينــده در مرحله اول 
براى مشاغلى همچون مصالح فروشى، تعويض 
روغنى ودرب و پنجره ســازى ضرورى است و 
با تسهيالت و اجاره به شرط تمليك مى توان 
به اين مشاغل كمك كرد، هرچند طى هشت 
سال گذشته جلساتى برگزار شده، اما خروجى 

نداشته است.

 مشاغل مزاحم از مهم ترين چالش هاى 
حوزه شهرى

رئيس كميسيون عمران شوراى اسالمى تربت 
جام نيز به پيگيرى صنوف مزاحم اشاره كرد و 
افزود: انتقال صنوف آالينده و مزاحم در دستور 
كار اين شــورا قرار گرفته اســت و بايد بعد از 
اين همه سال به ســرانجام برسد. انتقال اين 
صنوف به محل جديد موجب ايجاد يك فضاى 
جديد كسب و كار خواهد شد و تعداد زيادى 
از واحد هاى تجارى شهر براى مشاغل جديد 
خالى مى شــود و قطعاً تأثير مثبتى بر تعادل 
اجاره بهــاى واحد هاى تجارى شــهر خواهد 

داشت.
احمد شــرفخانى اظهارداشت: مشاغل مزاحم 
از مهم ترين چالش هاى حوزه شــهرى است 

و نزديك به 1200 شــغل 
مزاحم در تربت جام فعاليت 
مى كنند كه شاكيان بسيارى 
از اين صنــوف وجود دارند 
و مصمم به ايجاد شــهرك 

مشاغل آالينده هستيم.
بخش خصوصى  گفت:  وى 
مى تواند در اين زمينه ورود 
پيدا كنــد، هرچند با برخى 
افراد جهت ايجاد شــهرك 
آالينده رايزنى شــده است 
و اجراى اين طرح مســتلزم 
همكارى تمامــى نهادهاى 

مربوط خواهد بود.
متأســفانه  گفــت:  وى 
به  رســيدگى  بروكراســى 
پرونده هاى بند 20 طوالنى 
شرايطى  ودرچنين  اســت 
برخــى از مشــاغل از نظر 
مشــكالت  مى تواند  ايمنى 

حادى بــه وجود آورد وامنيت شــهروندان را 
تهديد كند.

شــهردار تربت جام با تأكيد بر ايجاد شهرك 
آالينده در تربت جام گفت: با توجه به ضوابط 
قانونى، مشاغل مزاحم بايد به منطقه خاصى 
انتقال يابد و شهرك پيش بينى شده و اختالف 
مالك با اتاق اصناف تربــت جام درايجاد اين 
شــهرك بزودى برطرف خواهد شد تا منافع 
ديگر مالكان و مشاغل متقاضى در اين شهرك 
فراهم شــود و در صورت بــى توجهى به اين 
معضل در آينده شــاهد مشكالت جدى براى 

تربت جام خواهيم بود.
على حسينى گفت: به كمك 
سرمايه گذار به صورت جدى 
اين شــهرك ايجــاد خواهد 
شــد تا همه مشاغل آالينده 
در تربت جــام در يك نقطه 
متمركــز شــوند. وى گفت: 
ساخت اين شهرك مى تواند 
مزاحم  فعاليت مشاغل  مانع 
شــود، هرچند قانون الزام به 
اجراى آن دارد و شــهردارى 
مكلــف اســت از تأســيس 
عمومى،  گاراژهاى  كارگاه ها، 
تعميرگاه هــا و شــغل هايى 
مى كند،  مزاحمت  ايجاد  كه 

جلوگيرى كند.

 مسئوالن و اصناف وارد 
گود شوند

رئيس محيط زيســت تربت 
جام اظهارداشت: تربت جام همچون بسيارى 
ازشهرهاى ديگرمشكل صنوف مزاحم و آالينده 
درآن وجود دارد و تالش هاى متعددى هم در 
مقاطع مختلف جهت ساماندهى اين صنوف 
صورت گرفته اســت. ازجمله منطبق با طرح 
جامع و تفضيلى شهر مكانى با مالكيت بخش 
خصوصــى در ابتداى جاده تايبــاد به عنوان 
شهرك صنوف مزاحم با كاربرى صنعتى پيش 
بينى شده است كه اگر چه داراى بلوك بندى 
مصوب نبوده است، اما در طول دو دهه گذشته 
تعدادى از واحدهاى كارگاهى در آن جا مستقر 

شده اند. جواد دامن پاك درادامه گفت: تاكنون 
توفيقاتى نيز حاصل شده است، اما تا حل كامل 
مشــكل مذكور، راه درازى در پيش است كه 
همت مسئوالن و هماهنگى بيشتر اصناف را 

مى طلبد.

 جنبه حقوقى و قانونى صنايع مزاحم 
وى همچنيــن به جنبه هاى حقوقى اشــاره 
كرد و گفت: براســاس طرح هاى باالدســت 
و اســتانداردهاى شــوراى عالــى معمارى و 
شهرسازى و همچنين حسب ضوابط استقرار 
واحد هاى صنعتى وخدماتى توليدى (مصوب 
هيئت وزيران) صدور مجوز استقرار براى برخى 
از واحد هاى صنفى كه به عنوان صنايع مزاحم 
و آالينــده معروف هســتند، درداخل حريم 

خدماتى شهر مجاز نيست.

 راهكار هاى حل اين مشكل
رئيس محيط زيســت تربــت جام همچنين 
راهكارهايــى براى حــل مشــكل ارائه كرد 
وگفت: قدم اول تعريف ســازو كارو ســاختار 
مناســب جهت ســاماندهى صنوف مزاحم و 
آالينده درسطح شهر، مكان يابى و شناسايى 
عرصه هاى مناسب و منطبق با ضوابط جهت 
ايجاد شهرك صنوف آالينده، ايجاد زيرساختها 
جهت اســتقرار صنوف و مهيــا كردن زمينه 
انتقال صنوف مربوطه به محل پس از شناسايى 
دقيق مشاغل آالينده و نيز دسته بندى آن ها بر 
مبناى شدت آاليندگى،  اولويت هاى ساماندهى 
مشخص و راهكارهاى مختلف از جمله انتقال، 

 ساماندهى در محل و... تبيين مى شود.

 رئيس سازمان آتش نشانى بيرجند خبر داد

آتش سوزى سالن عالمه فرزان؛ مسئوالن كوتاهى كرده اند 

گزارش

فارس: رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى شــهردارى بيرجند گفــت: تيمى از 
كارشناســان انتخاب شــدند تا علت حادثه 
آتش سوزى ســالن عالمه فرزان اين شهر را 

بررسى و اعالم كنند. 
على حسينى ديروز اظهار داشت: متأسفانه 
سالن عالمه فرزان اداره كل ارشاد استان روز 

جمعه صبح به طور كامل در آتش سوخت.
وى گفت: اين حادثه ساعت 5:13 دقيقه صبح 
به سازمان آتش نشانى اعالم شد و دو دقيقه 

بعد نيز از نزديكترين ايســتگاه آتش نشانى 
سجادشهر نيرو به محل حادثه اعزام شد، اما 
به علت گستردگى آتش، آتش نشانان از سه 

ايستگاه ديگر به محل اعزام شدند.
رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شهردارى بيرجند افزود: تيمى از كارشناسان 
انتخاب شدند تا علت حادثه را بررسى و اعالم 

كنند و بزودى علت حادثه اعالم مى شود.
حســينى تصريــح كــرد: هرچنــد حادثه 
آتش ســوزى با تأخير گزارش شد، اما حريق 

توســط آتش نشــانان بموقع از چهار طرف 
مهار شده اســت. وى ادامه داد: سالن عالمه 
فرزان بيرجند نكات ايمنى را رعايت نكرده و 
سيستم هاى اعالم حريق در اين مكان وجود 
نداشته است، در حالى كه پيش از اين طبق 
بازديدهاى انجام شده به علت نبود امكانات 
و تجهيزات ايمنى، به مسئوالن سالن عالمه 

فرزان هشدار داده شده بود.
رئيس سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شهردارى بيرجند با بيان اينكه تمام وسايل 

ســالن قابل اشتعال بود، خاطرنشان كرد: به 
طور قطع مســئوالن به نكات ايمنى توجه 

نكردند و كوتاهى صورت گرفته است.
حسينى با بيان اينكه بسيارى از ادارات وقتى 
كوتاهى مى كنند، به دنبال راهكار هســتند، 
اظهار داشــت: بيــش از 80 درصــد ادارات 
شهرستان بازديد شــده اند كه تنها كمتر از 
10 درصــد آن ها رفع نقص كرده اند و برخى 
از ادارات به بهانــه كمبود اعتبارات كوتاهى 

مى كنند.

ايجاد شهرك آالينده 
در مرحله اول براى 

مشاغلى همچون 
مصالح فروشى، تعويض 

روغنى ودرب و پنجره 
سازى ضرورى است و 
با تسهيالت و اجاره به 

شرط تمليك مى توان به 
اين مشاغل كمك كرد، 
هرچند طى هشت سال 
گذشته جلساتى برگزار 

شده، اما خروجى 
نداشته است

بــرش

با حضوراستاندار خراسان شمالى
پارك مادر و كودك بجنورد افتتاح شد
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