
«منجير» روستايى معلق بين سنگ و كاغذ افتتاح طرح هاى بهداشتى التيام بخش زخم هاى هرمزگان 
در اين روستا سنگ مى بارد دستاوردهاى سفر وزير بهداشت به جنوب چه بود؟

مهر 13 ســال از تصويب جابــه جايى 
روستاى منجير كه خطر سقوط سنگ هاى 
معلق جان اهالى را تهديد مى كند، مى گذرد 
و اين طرح همچنان روى كاغذ معلق مانده 
اســت. همه چيز پس از زلزله خردادماه سال 
83 شــدت گرفت و سقوط ســنگ هايى از 

كوه هاى مجاور كه گاه  ...

بندرعباس  كمبود يا فقــدان امكانات و 
تجهيزات تخصصى پزشكى در استان هرمزگان 
موجب شده تا اكثر بيماران بشاگرد، جاسك، 
ميناب، رودان، خمير و ساير شهرستان ها براى 
اســتفاده از امكانات تخصصى درمان به مركز 
اين اســتان و به بندرعبــاس عزيمت كنند. 
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به دليل ورود پساب هاى كشتارگاه صنعتى
رودخانه «مراوه تپه» 

رنگ خون گرفت

گنبدكاووس: روز جمعه شمارى از مردم روستاى مراوه 
تپه متوجه شــدند كه آب رودخانه وسط روستا قرمز 
رنگ شده است. با مشاهده اين رنگ، برخى از فرضيات 

و خيالبافى ها نيز در بين مردم شايع شد.
آمدن نفت به درون آب يكى از فرضيات مطرح شده بود 
كه برخــى از اهالى اعالم كردند كه در زمان قديم اين 
گزارش مطرح شده و تحقيقاتى نيز صورت گرفته است.
فــرض دوم، رشــد جلبك هاى قرمز رنــگ درون آب 
رودخانه بود و فرض ســوم نيز اين بود كه شــايد يك 
كشتارگاه مرغ يا چيزى شبيه اين خونابه هاى خود را در 
رودخانه خالى كرده است كه اين امر همين اكنون در 
حال بررسى است و احتمال صحت اين امر تا حدودى 

وجود داشت.
تغييررنــگ آب اين رودخانه و بــه رنگ قرمز درآمدن 
آن در روزهــاى اخير، زمينه نگرانى و بروز شــايعات 
مختلف بين اهالى روســتاهاى منطقه شده بود كه با 
حضورمسئوالن و كارشناسان اداره حفظ محيط زيست 
و شبكه بهداشت و درمان مراوه تپه و اطالع رسانى آنان، 

نگرانى هاى مردم تاحدى كاهش يافته است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست مراوه تپه با رد برخى 
شــايعات مانند وجود جلبك و يــا نفت گفت: پس از 
بازديد از محل و بررسى هاى كارشناسى، مشخص شد 
كه عامل اصلى تغيير رنگ آب رودخانه و آلودگى شديد 
آن، تخليه خونابه و فضوالت كشــتارگاه مرغ به داخل 

رودخانه بوده است.
محمد قلى تاتاربا بيان اينكه در شهرســتان مراوه تپه 
كشتارگاه مرغ وجود ندارد و اين فضوالت از مكانى ديگر 
به محل منتقل و در رودخانه تخليه شده است، افزود: با 
توجه به آلودگى زيست محيطى و خطرناك بودن اين 
حركت غيرمسئوالنه، با همكارى دستگاه هاى ذى ربط 
درصدد شناسايى عامل و يا عاملين اين تخلف هستيم.

رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه نيز 
در اين زمينه گفت: اين اقدام، بهداشت اهالى روستاى 

كريم ايشان را با خطر جدى روبه رو ساخته است.
دكتر رحمان بردى اوزنى دوجى افزود: پخش و انتقال 
آلودگى از طريق مســير اين رودخانه، اهالى و احشام 
روستاهاى زيادى را نيز با خطر آلودگى و پيامدهاى آن 

روبه رو كرده است.
شهرســتان مرزى مراوه تپه با بيش از 60 هزار نفر 
جمعيت در منتهى اليه شــرق استان گلستان واقع 

است.

كش و قوس هاى مسكن مهر 
تمامى ندارد

تسنيم: اجراى طرح مســكن مهر از چندين سال 
گذشــته با گذرانــدن كش و قوس هاى فــراوان تا 
حدى توانســت به نتيجه برسد، ولى على رغم آن با 
مشكالتى نيز روبه رو شــد كه اتمام آن را به تعويق 

انداخته. 
البته زيان اين تأخير بيشــتر متوجه كســانى است 
كه انتظارشــان فقط خريد يك خانه بوده و بس، اما 
چيزى كه در اين ميان عايد آن ها شده، تنها وعده و 

وعيدهاى پوچ و توخالى بوده است.
طبــق تأكيــدات و منويــات مقام معظــم رهبرى 
درخصوص اهميت تســريع در اجــراى روند پروژه 
مســكن مهر مبنى بر اينكه «اگر احتمــاالً با اصل 
طرح مســكن مهر يا نحوه  تزريق اعتبارهاى بانكى 
به آن مخالفتى وجود دارد، اما اين را هم بدانيم كه 
اكنون چند ميليون نفر چشم انتظار تكميل مسكن 
مهر هســتند و بايد اين كار به  طور جدى پيگيرى 

شود و به اتمام برسد.» 
مسئوالن بايد توجه به اين مسئله اساسى و مهم را 
وظيفه خود بدانند و در اين زمينه از هيچ تالشــى 

دريغ نكنند.
مديركل راه و شهرســازى اســتان اردبيل با اشاره 
به آخريــن وضعيت پروژه مســكن مهــر اردبيل 
اظهار داشت: طبق برنامه ريزى هاى انجام يافته به 
مناسبت فرا رســيدن ايام اهللا دهه مبارك فجر و با 
حضور معاون وزير، كل پروژه مسكن مهر پارس آباد 
مورد افتتاح و بهره بــردارى قرار مى گيرد و پرونده 
مســكن مهر در اين شهرستان به طور كامل بسته 

مى شود.
محبوب حيدرى افــزود: در شهرســتان اردبيل از 
1300 واحد مسكن مهر حدود نيمى از آنان افتتاح 
شــده و نيمى ديگر باقى مانده كه با پيش بينى هاى 
انجام يافته يك فاز ديگر نيز نهايتاً تا يك ماه آينده، 
مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و مابقى پروژه نيز تا 

پايان شهريور ماه سال آينده بسته مى شود.
وى ضمن ارائه گزارش عملكرد پروژه مســكن مهر 
امســال در اســتان نيز بيان كرد: از كل 41 هزار و 
378 پروژه مســكن مهر در اســتان بــه تعداد 39 
هزار و 249 واحد به بهره بردارى رســيده و 1016 
واحد نيز در طول ســال 96 تكميــل يافته و مورد 
بهره بردارى قرار مى گيرد و 1113 واحد بعد از رفع 
مشــكل حقوقى و اجرايى در ســال آينده، تكميل 

خواهد شد.

اســالمى  انقالب  فراوان  ثمرات  مهر در كنار 
ايران در حوزه هاى مختلف، توسعه مناطق محروم 
امرى انكارناپذير اســت به طورى كه محروميت از 

1700 روستاى اردبيل رخت بربسته است. 
تا قبل از انقالب و تا قبل از استان شدن اردبيل، 
شــايد بتوان گفت روستانشــينان بــا كمترين 

امكانات و زيرساخت ها روزگار مى گذراندند.
آب روستايى از چاه و چشــمه و روشنايى خانه 
روستايى از چراغ نفتى تأمين مى شد. نه تلويزيونى 
در كار بود تا بتوان از اخبار جهان مطلع شد و نه 

اينترنتى كه مرز دانش بشكند.
گرماى خانه هاى روســتايى با بخارى هيزمى يا 
نفتى تأمين مى شــد و تهيه نفــت و هيزم خود 
معضلى بود كه گاهى مدت ها وقت را صرف خود 

مى كرد.
تمامى مشــكالتى كه به بهانه بى عدالتى بر سر 
روستايى آوار شــده بود، با نداى انقالب برچيده 
شــد. انقالبى كه براى محرومان و پابرهنگان در 
مقابل پادشــاهى رنگ و لعاب ايستاد و درنهايت 
نيز با پيــروزى خود روح و جــان محروميت را 

گرفت.
نه تنها در شــهرها بلكه عمده تحوالت توســعه 
زيرســاخت هاى اردبيــل در بعــد از انقالب، در 

روستاها مشاهده مى شود.

 رشد 84 برابرى برق رسانى به روستاها
به گفته معاون سياسى اســتاندارى اردبيل بعد 
از پيروزى انقالب شــاهد تحول در برق رسانى به 
مناطق هســتيم تا جايى كه در بخش روستايى 

رشد 84 درصدى ديده مى شود.
على نواداد بابيان اينكه تا قبل از انقالب اسالمى 
روشــنايى برق در اغلب روســتاهاى اين استان 
وجود خارجى نداشــت، اضافه كرد: امروز حتى 
برق رســانى به روستاهاى كمتر از 10 خانوار نيز 

رسيده است.
درعين حال مديرعامل توزيع برق اســتان تأكيد 
كرد: نه تنها تمامى شهرهاى استان از نعمت برق 
برخوردار است، بلكه اغلب روستاها برق دار شده 
و امروز تعداد محدودى قشالقات باقى مانده كه با 
شيوه هاى مختلف درصدد رفع نياز آن ها هستيم.
حســن محمدى اضافه كرد: حتى براى عشــاير 
اســتان نيز پنل هاى خورشــيدى تهيه شده كه 

بتوانند براى تأمين برق از آن استفاده كنند.

 آبرسانى به روستاهاى كم برخوردار
در كنار تأمين روشــنايى، بعــد از انقالب تحول 
قابل توجه در آبرســانى به روستاها و تأمين آب 
ســالم براى شــرب و مصارف بهداشــتى ديده 

مى شود.
به گفته فرامرز به نژاد سرپرســت آب و فاضالب 
روســتايى اســتان اردبيل در وضعيت فعلى آب 
شرب و ســالم در اختيار تمامى روستاييان بوده 
و در روستاهايى كه فعًال شبكه توزيع اجرا نشده 

نيز آبرسانى سيار انجام مى شود.
طول شــبكه توزيــع آب قبــل از انقالب 609 
كيلومتر بود كه در حال حاضر به 1783 كيلومتر 
افزايش يافته است. وى افزود: سالمت بهداشتى 
آب به صورت مداوم ارزيابى مى شــود و تاكنون 

مشكلى در اين خصوص مشاهده نشده است.
توســعه شــبكه توزيع در شــهرها نيز با جهش 
همراه اســت. به دليل رشــد محسوس مساحت 
شهرها، آبرسانى در شــهرها نيز نيازمند توسعه 
بوده و به گفته مديرعامل آب و فاضالب شــهرى 
اســتان اردبيل به شــكل مطلوب نيــاز مناطق 
شــهرى تأمين شده است.على خاك نژاد تصريح 
كرد: طول شــبكه توزيع آب قبل از انقالب 609 
كيلومتر بود كــه در حال حاضر 1783 كيلومتر 
افزايش يافته است.وى افزود: خط انتقال آب نيز 
از 121 كيلومتر به 355 كيلومتر رسيده و آحاد 
انشعاب آب از 86 هزار و 547 مورد به 252 هزار 

و 856 مورد افزايش يافته است.

 گرماى محروميت زدايى 
در خانه هاى روستايى

چنانكه گفته شد بعد از پيروزى انقالب اسالمى 
پروژه هاى عمرانى متعدد اجرا شــده و توانسته 

بخشى از نيازهاى روستاييان را تأمين كند.
در حوزه گازرسانى به روستاهاى استان سردسير 
اردبيل اين تحوالت قابل توجه اســت. به طورى 
كه بــه اذعان مديران اجرايــى، در برخى مواقع 
گازرســانى در مناطق سخت گذر انجام شده و با 

هزينه كرد قابل توجه همراه بوده است.
به گفته مديرعامل توزيع گاز اســتان اردبيل در 
وضعيت فعلى تمامى شهرها و 88 درصد خانوار 

روستايى از نعمت گاز طبيعى برخوردار هستند.
فيروز خدايى تصريح كرد: عمليات گازرسانى به 
320 روســتا نيز در حال اجرا است و با تكميل 
آن 98 درصد روســتاها از ايــن نعمت برخوردار 

خواهند شد.
وى يادآور شــد: تا قبل از انقالب گازرســانى به 
روســتاهاى اردبيل نداشــتيم، اما بعد از انقالب 
همه ساله شاهد اجرا و افتتاح پروژه هاى مختلف 

هستيم.

 ارتقاى امكانات دانش اندوزى در روستاها
به غيــر از زيرســاخت هاى خدماتى ســاكنان 
روستاها از امكانات دانش اندوزى و دست يابى به 

اطالعات محروم بودند.
نه خطــوط تلفــن و نــه اينترنت و نــه حتى 
زيرســاخت هاى ايســتگاه تلويزيونى و پوشش 
ديجيتال فراهم نشــده بود تا روستايى بتواند به 

اطالعات دسترسى داشته باشد.
تا پايان سال آينده، تجهيز 500 روستاى ديگر به 
اينترنت در دستور كار قرار گرفته است. به گفته 
مديركل فناورى اطالعات استان اردبيل تا پايان 
ســال 92، حدود 72 روستا به اينترنت پرسرعت 
مجهــز بود كه در وضعيت فعلــى به 935 مورد 

افزايش يافته است.
بهروز رزمى با بيان اينكه 1600 روســتاى داراى 
ســكنه در استان داريم، اضافه كرد: تا پايان سال 
آينده تجهيز 500 روســتاى ديگــر به اينترنت 
در دســتور كار قرار گرفته اســت.در عين حال 
مديركل صداوسيماى استان اردبيل نيز به ايجاد 
180 ايستگاه تلويزيونى اشاره كرد و افزود: توسعه 

امكانات در روستاها به جد دنبال مى شود.
علــى مالاحمدى با بيــان اينكه 50 ايســتگاه 
ديجيتالى شده است، ادامه داد: ديجيتالى كردن 
ســاير ايســتگاه ها و توســعه خدمات در بخش 

روستايى در دستور كار است.

 تأمين امنيت غذايى
بنا بر اعالم مسئوالن توليد محصوالت كشاورزى 
در راستاى تأمين امنيت غذايى در استان اردبيل 

از 995 هزار تن در قبل از انقالب به 4/5 ميليون 
تن در حال حاضر رسيده است كه اين ميزان در 
پايان ســال 98 و باتوجه به بهره بردارى از پاياب 
خداآفرين به بيش از 6 ميليون تن خواهد رسيد.
در ســال هاى اخير در زمينه توســعه كشــت 
محصوالت گلخانــه اى،  گياهان دارويى، زعفران، 
پسته و كلزا اقدام هاى بسيار خوبى به تبع كشور 

در استان اردبيل نيز انجام گرفته است.
در همين زمينه از ديگر اقدام هاى حوزه كشاورزى 
توليد انواع محصــوالت دامى و پروتئينى بعد از 
انقالب اســت كه در اين خصوص توليد گوشت 
قرمــز از 15 هزار و 540 تــن در قبل از انقالب 
به 32 هزار تن رسيده و اين مقدار افزايش 105 

درصدى را نشان مى دهد.
همچنين توليد گوشت مرغ از 4200 تن قبل از 
انقالب هم اكنون به 40 هزار تن رسيده است كه 
اين مهم نيز 720 درصد افزايش داشــته است و 
ديگر محصوالتى همچون ماهى، عسل، تخم مرغ 
و شــيرخام نيز هركدام به ترتيــب 4000 و 66 
درصــد، 914 درصد، 310 درصــد و 70 درصد 
رشد را نشــان مى دهند. هم اكنون استان اردبيل 
على رغــم توليد محصوالت كشــاورزى با ارزش 
افزوده باال و مازاد بر نياز و مصرف داخل توانسته 
با توليد محصوالت كشاورزى مرغوب و باكيفيت 
جايگاه خود در صادرات محصوالت كشاورزى را 
هم در داخل كشــور و هــم در بازارهاى جهانى 
تثبيت كند كــه اين امر نيز در ســايه پيروزى 

انقالب اسالمى رقم خورده است.

 راه توسعه
شايد رشد چند درصدى راه هاى ارتباطى اصلى 
و فرعى در اســتان اردبيــل را نيز بتوان در زمره 
دســتاوردهاى محرز انقالب اسالمى قرار داد كه 
در اين راستا رشد مجموع راه هاى اصلى و فرعى 
اســتان اردبيل از 741 كيلومتر تا ســال 57 به 
1603 كيلومتــر از دوران انقالب تا به امروز نيز 

نمود بارز اين امر است.
ايجاد و راه اندازى 131 مورد بزرگراه در ســطح 
اســتان اردبيل يكى ديگر از گام هــاى مؤثر در 
راهســازى و شهرسازى اســت كه در اين زمينه 
افزايش راه هاى روســتايى از 3996 كيلومتر به 
5158 كيلومتر نيز دســتاورد عظيمى در حوزه 

راه و شهرسازى است.
همچنين يكــى از بزرگ ترين پروژه هاى عمرانى 
كشور در طول ســال هاى بعد از انقالب، مسكن 
مهــر بود كه با اجراى آن ســاخت تعداد زيادى 
واحد مســكونى در دستور كار دولت قرار گرفت. 
اين پروژه طيــف قابل توجهــى از مردم طبقه 
متوسط جامعه را در برداشت و در استان اردبيل 
اجراى اين پروژه در سال هاى اخير باجديت ادامه 
داشــته به طورى كه هم اكنون بسيارى از مردم 
اين اســتان از خانه و واحد مســكونى بهره مند 

هستند.

4 دهه توسعه روستاهاى اردبيل
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��ر��ر

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

دوشنبه   23 بهمن 1396 
 25 جمادى االول 1439 12 فوريه 2018  
سال سى و  يكم  شماره 8620  

عوارض كينه دشمن در خون مردم كرمانشاه جارى است
تعويق 17 ساله 

راه اندازى مترو اصفهان

.......صفحه 2

حكايت مظلوم ترين قربانيان سالح هاى شيميايى در گيالنغرب

.......صفحه 2 

براى حفظ امنيت مسافران 

ورود تاكسى ها 
و خودروهاى 

شخصى به فرودگاه 
مشهد غدغن شد

اصفهان  شــهردار اصفهان گفت: بررسى ها نشان مى دهد، 
علــت اصلى تكميل نشــدن خط يك مترو بعد از 17 ســال 
تخصيص نيافتن بودجه الزم بوده اســت.قدرت اهللا نوروزى با 
بيان اينكه در بودجه سال آينده 850 ميليارد تومان اعتبار تنها 

براى مترو در نظر گرفته شده است...

مشهد  برخى از مسافران فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد 
بدون آگاهى از مقررات فرودگاه مبنى بر استفاده از تاكسى هاى 

ويژه فرودگاه، با خودروهاى شخصى ...

با حضور پرخروش مردم 
در شهر هاى مختلف 

22 بهمن 96 
تماشايى شد

مهر 22 بهمن امســال، ايرانى دوباره به صحنه آمد 
تا بگويد ايســتاده ايم چون دماوند و دنا و الوند، حماسه 
شديم از خزر تا خليج تا ابد فارس، در جاى جاى ايران 
«حماسه اى تماشــايى» برپا شد. ايران،جغرافيايى است 
كــه مردمانش دنيا را مبهوت وحــدت، واليتمدارى و 
عشق به سرزمينشان كرده است از خليج فارس تا خزر 
نيلگون، از اشــترانكوه و دماوند تا دنا و هامون، وسعتى 
از غرب تا شــرق ايران در راهپيمايى 22 بهمن سراسر 
فرياد ملتى بود كه بار ديگر اعالم كرد:«هســتيم بر سر 
عهدى كه بستيم، پابرجا و استوار» پيام راهپيمايى 22 
بهمن امسال پيغام خروش ملت ايران براى آمريكا، رژيم 
صهيونيستى و ابرقدرت ها اين بود كه ما خود ابرقدرتيم، 
ما را از گزينه هاى روى ميزتان نترســانيد، ما هركدام 
گزينه اى روى ميز هســتيم كه همدلــى و وحدتمان 
در اســتمرار خط انقالب و آرمان «اســتقالل، آزادى، 

.......صفحه 3جمهورى اسالمى» ...
يما.......صفحه 4
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 آزادى 143 زندانى جرايم غيرعمد 
در كرمانشاه

كرمانشاه: مديركل زندان هاى كرمانشاه از آزادى 143 نفر از 
زندانيان با كمك خيران و تالش اعضاى ستاد ديه استان در 
سال جارى خبر داد و گفت: 134نفر از زندانيان آزاد شده مرد 

و 9 نفر از آنان زن هستند.
منصور بيگلرى با اشــاره به اينكه علت بســيارى از جرايم، 
بيكارى و نداشتن درآمدكافى است، خاطرنشان كرد: استفاده 
از ظرفيت هاى موجود اقتصادى و تجارى در استان كرمانشاه 
به منظور توسعه اشتغال و رفع معضل بيكارى عامل مؤثرى بر 

كاهش وقوع جرايم است.
وى به اختصاص كمك 121 ميليارد ريالى براى آزاد ســازى 
زندانيان و محكومان مالى غيرعمد و غيركالهبردارى اشــاره 
و از حمايت مالى و مشــاركت خيران كرمانشــاهى در امر 

خداپسندانه آزاد سازى زندانيان غيرعمد قدردانى كرد.

 بخش آسيب ديده صنعت يزد 
نياز به حمايت ويژه دارد

يزد: استاندار يزد گفت: بخش آسيب ديده صنعت يزد براى 
زنده ماندن، نيازمند حمايت ها و نگاه هاى ويژه است.

محمود زمانى قمى در نشست معاون اقتصادى رئيس جمهور 
با فعاالن اقتصادى استان با بيان اينكه مانند ساير استان هاى 
صنعتى گرفتارى هاى خاص خــود را داريم، افزود: در حوزه 
اقتصادى نيز اســتان هاى صنعتى در جنگ تحريمى دچار 
مشكالتى شدند و استان يزد هم از اين قائده مستثنا نيست و 
بخشى از واحدهاى استان فعال هستند و بخش ديگرى هم 

كه آسيب نديده به حمايت نياز دارد تا حفظ شود.
وى ادامــه داد: بخش آســيب ديــده نيز الزم اســت براى 
حمايت و زنــده بودن مورد توجه باشــد و در عين حال به 
سرمايه گذارى هاى جديد نياز است كه از طريق مركز خدمات 

سرمايه گذارى در اين زمينه اقدام خواهد شد.
زمانى قمى با بيان اينكه يزد داراى فرهيختگان و انديشمندان 
بزرگى بوده كه به عنوان مزيت شناخته مى شود، گفت: بزرگان 
اين استان وارد حوزه اقتصاد شده و خوشه هاى اقتصادى امروز 
در 19 تعداد تكامل يافته و بخش ديگرى نيز مطالعه شده و 

ابعاد توسعه اى آن نيز روشن شده است.

 انتظار از نيشكر
بيش از ساخت يك مدرسه است

اهواز: نماينده مردم اهواز در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
انتظار ما از شركت هاى نيشكر بيش از ساخت مدرسه است و 

آن ها بايد به مسئوليت هاى اجتماعى خود عمل كنند.
جواد كاظم نســب الباجى افزود: بــراى نمونه هم اكنون در 
روستاى مباركه ســه، 200 هكتار از اراضى كشاورزى مردم 
در دل اراضى نيشكر قرار گرفته و مى تواند اشتغال زايى داشته 
باشد، ولى به آن ها آب زراعى نمى دهند.وى با اشاره به اينكه 
مردم براى اين اراضى در حال اســتفاده از پســماند نيشكر 
هستند، افزود: اراضى نيشكر در اصل اراضى خود مردم است، 
ولى مردم براى اعتالى نظام جمهورى اسالمى و اشتغال زايى، 
آن ها را تقديم و سكوت كرده اند به اميد روزى كه فرزندانشان 
شاغل شوند.الباجى تصريح كرد: وقتى كه مشاهده مى شود 
200 هكتار از اراضى حاصلخيز و مسطح در دل اراضى نيشكر 
قرار گرفته، انتظار داريم تا شركت نيشكر همراهى و همدلى 
با مردم صاحب اين اراضى داشته باشد و آن ها بيش از شرايط 

فعلى به مسئوليت هاى اجتماعى خود عمل كنند.
الباجى با تأكيد بر اينكه ساخت دبستان تلفيقى دعبل خزايى 
به تنهايى حق مردم روستاى مباركه سه نيست، گفت: اگر به 
اين 200 هكتار آب ندهند، كارى مى كنيم كه اصالً در شأن 

نيشكر نباشد.

 شرق مازندران جزو كم آب ترين 
مناطق شمال كشور است

بهشــهر: مديرعامل آب منطقه اى مازندران گفت: شــرق 
مازندران جزو كم آب ترين مناطق شــمال كشــور است و از 

محدوديت هاى فراوانى در منابع آب رنج مى برد.
ابراهيم يخكشــى با اعالم اينكه شــرق مازندران تنها دشت 
ممنوعه شــمال كشور است، يادآور شــد: آب هاى سطحى 

موجود در منطقه متناسب با نياز منطقه نيست.
وى همچنين از تعيين محدوده حريم ميانكاله از خليج گرگان 
تا بهشهر خبر داد و گفت: با تعيين محدوده حريم ميانكاله از 
خليج گرگان تا بهشهر تالش داريم تا در حفظ تاالب بيش از 

پيش وارد عمل شويم.
يخكشــى افزود: تاالب لپو به لحاظ شــرايط خاص زيست 
محيطى، اجتماعى واقتصادى از اهميت بااليى برخوردار است 
كه تالش شــد تا با احياى دوباره آن از وارد شدن آسيب هاى 

بيشتر به اين مجموعه جلوگيرى شود.
وى گفت: با توجه به خشــكى رودخانه ها و حركت به سمت 
خشك شدن، برنامه هاى توسعه و احيا و مديريت مصرف آب، 
مهم ترين راهكار براى جلوگيرى از خشكى رودخانه و پايدار 

نگه داشتن منابع آبى است.

 60 ميليارد تومان كمك نقدى براى 
زلزله زدگان كرمانشاه جمع آورى شد

گرگان: رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر گفت: 
بعد از حادثه زلزله كرمانشاه بيش از 60 ميليارد تومان كمك 
نقدى و حدود 100 ميليارد تومان كمك غيرنقدى توســط 

جمعيت هالل احمر جمع آورى شد.
رضا انــدام در همايش «هالل همدلى» در گرگان اظهار كرد: 
سهم استان گلستان از كمك هاى جمع آورى شده نقدى و 
غيرنقدى حدود چهارميليارد تومان بوده كه در نوع خودش 
عدد بزرگى اســت.وى اظهار كرد: تــا امروز حدود 6 ميليارد 
تومان كمك هاى درمانى در سطح كشور داشته ايم و اين كار 

جز با كمك خيرين ميسر نمى شود.

حكايت مظلوم ترين قربانيان سالح هاى شيميايى در گيالنغرب

عوارض كينه دشمن در خون مردم كرمانشاه جارى است
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عبداهللا الماسى  عمق فاجعه شيميايى در 
كرمانشاه بيشتر از سردشت و حلبچه بود، اينجا 
اما خبرش به گوش خيلى ها نرسيد و هنوز هم 
مصيبت 31 تير 67 در رگ و خون مظلوم  ترين 

قربانيان بمب شيميايى جريان دارد.
تنها دو روز بعد از صدور قطعنامه 598 شوراى 
امنيت و در حالى كه كام ملت ايران از پيروزى 
در دفاع مقدس شيرين بود، روزگار كرمانشاه 

بازهم تيره و تار شد.
جنگى كه از اين اســتان آغاز شده بود، ظاهراً 
29 تيــر 1367 بــه نقطه پايان رســيد، اما 
بمب هايى كه جنگنده هاى بعثى 31 تير بر سر 
مردم بى دفاع اســتان كرمانشاه ريختند، يك 

شگفتى بزرگ را رقم زد.
ايــن بمب ها با 1200 موشــك و بمبى كه از 
1359 تا 1367 در جاى جاى كرمانشاه فرود 
آمده بود، خيلى فرق داشــت؛ اين بار بمب ها 

شيميايى بودند.
انگار صدام فقط دنبال انتقام  گيرى از مقاومت 
جانانه مردم كرمانشــاه با گاز خردل و اعصاب 
بود؛ هدف هم روستاهاى«زرده» در شهرستان 
داالهو، «نســارديره» و «نســارديره سفلى» در 
گيالنغرب و بخشى از شهرستان هاى ثالث و 

باباجانى و سرپل ذهاب بودند.

 مظلوم ترين قربانيان دنيا
فاجعه بسيار بزرگ بود بويژه در «زرده» در اين 
روســتاى 1700 نفرى 275 نفر در همان روز 

حمله شهيد و 830 نفر مجروح شدند. 
در گيالنغرب و ثالث و باباجانى هم هرچند آمار 
شــهدا كم بود، اما تعداد مجروحان به بيش از 
2600 نفر رسيد.صحنه هايى كه 31 تير 67 در 
زرده رقم خورد، بسيار غم انگيز بود. خانواده هايى 
بودند كه 9 نفرشان جان دادند؛ بسيارى از ديگر 
اهالى هم كه شهدا را خاكسپارى كردند، خود 
جانباز شــيميايى شــدند، اما بعدا در جرگه 
جانبازان به حســاب نيامدند. عمق فاجعه در 
كرمانشــاه بيشتر از سردشــت و حلبچه بود، 
اينجا اما خبرش به گوش بســيارى ها نرسيد 
تا شيميايى هاى اين ديار، مظلوم ترين قربانيان 

سالح هاى غيرمتعارف دنيا شوند.

 مصيبتى كه هنوز 
در خون مردم جارى است

زجر و مصيبت مردم اين روســتاها فقط آن 
روزهــا نبود، بلكه ســرطان هاى ريــه، مرى، 
معده، خون و پوســت، نابينايى، سقط جنين، 
تولد نوزادانى با نقص مادرزادى و خودســوزى 
به دليل ناراحتى اعصاب تنها بخشى از ارمغان 
ســياه صدام بود كه هنوز هم شريك زندگى 

مردمان اين ديار است.
آنچنانكه حشمت اهللا فالحت پيشه، نماينده 
اســالم آبادغرب و داالهو گفت: مــردم زرده 
حتى يك درمانگاه مجهز ندارند كه اگر دچار 
مشكل شدند، مجبور نباشند تا مركز شهرستان 
سرپل ذهاب بروند.داغ مضاعف براى بسيارى 
از شيميايى هاى كرمانشاه به رسميت شناخته 

نشدن در بنياد شهيد و امور 
ايثارگران بوده است.بسيارى 
از آنــان هرگز نتوانســتند، 
مدرك خاصى بــراى اثبات 
جانبــازى يــا تعيين دقيق 
درصد مجروحيت خود ارائه 
كننــد و با وجود تشــكيل 
پزشــكى  كميســيون هاى 
متعدد در دهه هاى گذشته، 
اتفاق چندان مثبتى برايشان 
نيفتاد تا اينكه رئيس سازمان 
بنياد شهيد و امور ايثارگران 
كشور يك قول اميدواركننده 

داد.

 خبر خوب براى شيميايى ها
حجت االسالم هادى عسكرى، مديركل بنياد 
شهيد و امور ايثارگران استان كرمانشاه از پايان 
معاينات در قالب سه كميســيون خبر داد و 
در باره تشكيل كميسيون در شهر سرپل هم 
گفت: اين كار در دستور است و تا پايان بهمن 

ماه معاينه متقاضيان به اتمام مى رسد تا نتايج 
آن در تهران بررسى و نهايى شود.

آنچنانكــه او بيان كرد در اين كميســيون ها 
تقاضاى 223نفر در ثالث و باباجانى، 650 نفر 
در نسارديره و 1000 نفر در زرده بررسى شده 
و درخواست 200 نفر هم در شهر سرپل ذهاب 

بررسى مى شود.
بــه گفتــه مديــركل بنياد 
شــهيد و امــور ايثارگــران 
بيشتر  اســتان كرمانشــاه، 
افراد، خواهان افزايش درصد 
جانبازى خود هستند و برخى 
پرونده  تشكيل  تقاضاى  هم 

جانبازى دارند.
او افزود: حداكثر طى 40 روز، 
نتايج اين معاينات مشخص 
مى شــود و احتمال دارد اين 
كار تــا پايان امســال نهايى 

شود.

 غفلت از پيگيرى جهانى
شــايد افزايش درصد جانبازى شيميايى هاى 
كرمانشــاه بتواند اندكى از مشــكالت مالى 
آنان را حل كند، اما اقــدام مؤثر و بزرگ ترى 
كه سال هاســت از آن غفلت شــده، پيگيرى 

بين المللى جنايت رژيم بعثى عراق است.
ساســان صيرفى، اســتاد حقوق بين الملل 
دانشــگاه تهران مرداد 96 در نشست انجمن 

حقوق شناســى گفت: با وجود تمامى موانع، 
هنوز هم راه براى طرح دعوا عليه شركت هاى 
آلمانــى، هلندى، مصــرى، هندى و ســاير 
شــركت هاى توليد كننده مــواد اوليه براى 
سالح هاى شيميايى وجود دارد و قربانيان زرده 
مى توانند عليه اين شركت ها در محاكم ملى يا 

بين المللى طرح دعوا كنند.
حســين احمــدى نيــاز، وكيــل قربانيان 
شيميايى روســتاى زرده هم تأكيد كرد كه 
ورود و پيگيرى مســتمر و جدى دســتگاه 
ديپلماســى مى توانــد، حقوق ضايع شــده 

شيميايى ها را احيا كند.
به اعتقــاد مرتضى شــهبازى نيــا، رئيس 
دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس هم، 
راه براى طــرح دعوا عليه دولت عراق وجود 
دارد و وكالى ايرانى مى توانند دعواى زرده، 
سردشــت و ســاير نقاط بمباران شده را در 
دادگاه هاى عــراق مطرح كنند و طرف دعوا 
نيز مى تواند دولــت فعلى و جايگزين دولت 
پيشين عراق، اشخاص و فرماندهان نظامى 
دولت پيشــين عراق و شركت ها و اشخاصى 
كه در تهيه و توليد ســالح هاى شــيميايى 

نقش داشته، باشند.
استان 2 ميليون نفرى كرمانشاه، 9800 شهيد 
تقديم انقالب و اسالم كرده است و اكنون 32 
هزار نفر از حدود ســه ميليون نفر جانبازان و 
خانواده هاى شــهداى كشور، زيرپوشش بنياد 

شهيد استان كرمانشاه هستند.

 تعويق 17 ساله راه اندازى مترو اصفهان
اصفهان- خبرنگار قدس: شهردار اصفهان گفت: بررسى ها 
نشان مى دهد، علت اصلى تكميل نشدن خط يك مترو بعد از 

17 سال تخصيص نيافتن بودجه الزم بوده است.
قــدرت اهللا نوروزى با بيان اينكه در بودجه ســال آينده 850 
ميليارد تومان اعتبار تنها براى مترو در نظر گرفته شده است، 
خاطرنشان كرد: يك سوم بودجه سال آينده به بخش حمل و 

نقل عمومى شامل مترو و اتوبوس اختصاص داده شد.
وى اظهار كرد: اصفهان در معرض خطر ريزگردها كه منشــأ 
آن نبود آب در بســتر تاالب گاوخونى است، قرار دارد. غرب 
و جنــوب اصفهان نيز در معرض آالينده هــا قرار گرفته كه 
بى توجهى به اين مشــكالت مى تواند، آثار منفى بسيارى به 

همراه داشته باشد.

استاندار:
 زيرساخت جذب 2ميليون گردشگر 

در البرز ايجاد شود
طالقان- خبرنگار قدس: اســتاندار البرز با اشــاره به قرار 
گرفتن شهرســتان طالقان در مناطق نمونه گردشــگرى و 
ضرورت توسعه زيرســاخت هاى مربوط به آن گفت: در افق 
1404 بايد نياز 2ميليون گردشگر در اين منطقه تأمين شود 
و به 25 ميليارد دالر درآمد ارزى با توسعه زيرساخت ها اعم از 

ايجاد هتل و بستر اقامت مسافران برسيم.
محمدعلــى نجفى با تأكيــد به راه اندازى هر چه ســريع تر 
پروژه هاى گازرســانى طالقان و روستاهاى اطراف آن تصريح 
كرد: در جريان مذاكره با رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
دستور رفع مشكل اعتبارى اين طرح مطرح شد و موانع اين 

پروژه برطرف خواهد شد.
وى افزود: بايد با بهبود شرايط مردم زمينه بازگشت جمعيت 

در منطقه طالقان را فراهم كنيم.

 افغانستان از بازارهاى هدف
 استان كرمان است

رفسنجان: رئيس اتــاق استان كرمان با بيان اينكه رويكرد 
صادرات محورى را در اتاق كرمان ايجاد كرده ايم، گفت: يكى از 

بازار هدف ما كشور افغانستان است.
سيدمهدى طبيب زاده در نشست خبرى با موضوع همايش 
تجارى علمى ايران و افغانســتان در رفســنجان افزود: اگر 
بتوانيم بين مبادالت اين محصوالت و نياز افغانستان تسهيل 
كنيم، مى توانيم به مبادالت بازرگانى دو كشور كمك كنيم. 
از طرفى محصوالت كشــاورزى و معدنى خوبى در كشــور 
افغانستان وجود دارد كه مى تواند مواد اوليه كارخانه هاى ما 
را تأمين كند.رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى 
استان كرمان تصريح كرد: ما بايد ظرفيت هاى صادراتى استان 
كرمان را معرفى كنيم و متقابًال به حرف تجار افغانســتانى 
گوش دهيم و مــدل و گفتمان جديدى از اين ظرفيتى كه 

وجود دارد، ايجاد كنيم.

 ايالم امسال 45 روز آلودگى ريزگرد 
داشته است

ايالم- خبرنگار قدس:  معاون پايش و نظارت محيط زيست 
استان ايالم با بيان اينكه از ابتداى سال تعداد روزهاى آلوده به 
45 روز رسيده است، گفت: طى سال گذشته 80 روز ميزان 
گرد و غبار خارج از حد مجاز بوده كه در مقايسه با آمار سال 

جارى تعداد روزهاى آلوده كاهش نشان مى دهد.
على طاهر ســارايى اظهار كرد: به منظور اطالع رسانى دقيق 
در زمينه گرد و غبار تاكنون هفت شهرستان به ايستگاه هاى 

سنجش گرد و غبار مجهز شده اند.

 آينده اقتصاد كشور در گرو مشاركت 
بخش خصوصى و دولتى است

اراك: اســتاندار مركزى گفت: آينده اقتصاد كشــور در گرو 
همكارى و مشــاركت بخش خصوصى و دولتى است كه در 
اين راستا دستگاه ها بايد با سرمايه گذاران همكارى و امور را 
تسريع و تسهيل كنند.سيد على آقازاده اظهار داشت: حجم 
بزرگى از پروژه هايى كه در شهرستان هاى استان مركزى در 
ايام دهه فجر امسال به بهره بردارى رسيد، با سرمايه گذارى 

بخش خصوصى به سرانجام رسيده است.
وى افــزود: هــر اســتانى در زمينه هاى مختلــف بتواند از 
ظرفيت هاى بخش خصوصى استفاده كند، قطعاً در موضوع 
فعاليت هاى اقتصادى دســتاوردهاى خوبى خواهد داشــت، 
البته دولت هم زيرساخت هاى مورد نياز سرمايه گذارى را در 
بخش هاى مختلف آماده مى كند. آقازاده تصريح كرد: در استان 
مركزى، از ابتداى انقالب اسالمى تاكنون كمتر از 500 ميليون 
دالر ســرمايه گذارى خارجى انجام شده، در حالى كه حجم 
موافقتنامه ها يك ميليارد دالر است كه در حقيقت نيمى از اين 
تفاهمنامه ها تحقق پيدا كرده است.وى خاطرنشان كرد: اميد 
داريم سال آينده، رقم بااليى از سرمايه گذارى هاى خارجى را 
در استان داشته باشيم و همچنين سرمايه گذاران داخل كشور 

را براى فعاليت در استان جذب كنيم.

 مشاركت خيران آذربايجان شرقى 
در پروژه هاى آموزش و پرورش

تبريز: مديــركل آموزش و پرورش آذربايجان شــرقى از 
مشاركت خيران آذربايجان شــرقى در پروژه هاى عمرانى 
آموزش و پرورش خبر داد.جعفر پاشــايى در آيين افتتاح 
باشــگاه فرهنگيان شهرســتان اهر از افتتــاح 50 پروژه 
آموزشى، رفاهى، ورزشى و ساير حوزه ها در حوزه آموزش 
و پرورش آذربايجان شــرقى هم زمان با دهه فجر خبر داد 
و گفت: براى اين پروژه ها 35 ميليارد تومان هزينه شــده؛ 
البته تنها يك سوم اعتبارات هزينه شده از محل اعتبارات 
دولتى بود و مابقى از محل مشاركت هاى مردمى و خيرين 

تأمين شده است.
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بندرعباس  كمبود يا فقــدان امكانات و تجهيزات 
تخصصى پزشكى در استان هرمزگان موجب شده تا اكثر 
بيماران بشاگرد، جاســك، ميناب، رودان، خمير و ساير 
شهرستان ها براى استفاده از امكانات تخصصى درمان به 

مركز اين استان و به بندرعباس عزيمت كنند.
مهمانانى كه با اميد بهبود بيمارانشان از دورترين نقاط 
شرق و غرب استان راهى بندرعباس مى شوند، مجبورند 
در محوطه و خيابان هاى مقابل بيمارستان ها اسكان يابند. 
بيمارستان هاى شهيد محمدى و كودكان بندرعباس دو 
بيمارستان بزرگ دولتى و مركز تخصصى درمان استان 
هســتند كه همه روزه انبوهى از بيماران شهرستان ها و 
اســتان هاى همجوار را پوشش مى دهد در حالى كه گاه 
از نظر تعداد تخت بيمارستانى هم نمى توانند پاسخگوى 

درخواست ها باشند.
از طرفى نبــود امكانات و پرداختى ها موجب شــده تا 
پزشكان متخصص تمايل و رغبتى براى حضور در مناطق 

محروم استان پيدا نكرده و بسيارى از شهرهاى اين استان 
با كمبود پزشك روبه رو شوند.

حجم زياد بيماران به مراكز درمانى به گونه اى اســت كه 
رئيس بيمارستان خليج فارس بندرعباس اظهار مى كند: 
امكانــات موجــود در بيمارســتان جوابگــوى نيازهاى 
بيمه شــدگان نيســت و هم اكنون فشــار زيــادى روى 

نيروهاست.

 ناگفته هاى وزير 
وزير بهداشت كه در اين سفر با متوليان حوزه بهداشت و 
درمان ســعى در شناسايى نقاط قوت و ضعف اين استان 

داشت، خود نيز به برخى از مشكالت اعتراف كرد.
سيد حســن قاضى زاده در اين سفر اظهار داشت: استان 
هرمزگان براساس اســتانداردهاى موردپذيرش سازمان 
امور استخدامى و برنامه وبودجه كشور با 30 درصد كمبود 
تكنسين اورژانس روبه روست و استان هاى جنوبى چون 
سيستان و بلوچستان، بوشــهر و هرمزگان نياز به توجه 

بيشترى در اين زمينه  دارند.
دكتر ســيد حســن قاضى زاده هاشــمى اظهار داشت: 
اميدواريم سازمان هاى مرتبط براى جبران اين كمبودها 
در راستاى توســعه و بهبود خدمات پزشكى و پيشرفت 
منطقه، وزارت بهداشت را يارى كنند؛ گرچه كمبود نيرو 

در همه جاى كشور وجود دارد.

 زيرساخت هاى درمانى نيازمند استانداردسازى
وزير بهداشت بابيان اينكه زيرســاخت هاى درمانى بايد 
متناسب با استاندارد ملى باشد در اين سفر گفت: درزمان 
حاضر زيرساخت هاى بخش بهداشت و درمان متناسب با 

استانداردهاى ملى نيست.
وى ابراز كرد: اين اســتان 600 تخت پايين تر از متوسط 
كشــورى دارد كه اين كمبــود و عقب ماندگى در زمينه 

نيروى انسانى و تجهيزات نيز وجود دارد. 

وى دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان را دانشگاهى به نسبت 
فقير دانست كه نياز به ساخت دانشكده هاى مختلف دارد. 
قاضى زاده بيان كرد: كارهاى فراوانى در بخش بهداشــت 
و درمان نســبت به قبل از انقالب انجام  شده، ولى هنوز 

كارهاى فراوانى براى انجام باقى مانده است. 
وى اضافه كرد: اگر رژيم شاهنشــاهى هم ادامه مى يافت، 
بهبودهايى در مناطقى مانند آبادان و نوار شمالى كشور رخ 
مى داد، ولى توجهى به مناطقى مانند هرمزگان نمى شد. 

 جهاد سازندگى جوان مرگ شد
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با اشاره به وجود 
برخــى چهره هاى جهادگــر در آيين هــاى بهره بردارى 
از طرح هاى دهه فجر ابراز داشــت: اگــر خدمات جهاد 
ســازندگى ادامه مى يافت، چهــره محروميت متفاوت از 

چيزى مى شد كه اكنون مشاهده مى شود. 
قاضى زاده هاشــمى گفت: جاى تأســف دارد كه جهاد 
سازندگى با خدمات فراوانى كه براى مردم مناطق محروم 

داشت، جوان مرگ شد. 

 مرهم هاى درمانى 
سيد حسن قاضى زاده هاشــمى وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى در آخرين روزهاى هفته گذشته به منظور 
بررسى وضعيت بهداشت ودرمان و بهره بردارى از 288طرح 
بهداشتى و درمانى در شهرها و روستاهاى استان هرمزگان 
وارد بندرعباس شد تا شــايد بخشى از دنياى مشكالت 
اين اســتان را با طرح هاى در دست افتتاح مرهم بگذارد.
مهم ترين طرح هايى كه در ســفر وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكى به بهره بردارى رسيد، شامل سومين 
و پيشــرفته ترين آمبوالنس دريايى، كلينيك تجميعى 
دندانپزشكى امام على(ع)، كلينيك ويژه تخصصى «هرمز» 
بندرعباس، كلينيك ويژه تخصصى مشير دوانى، مجتمع 
آموزشــى حكيم واقع در پرديس دانشگاه علوم پزشكى 

هرمزگان، سه طرح توسعه بيمارستان ابن سينا (اعصاب 
و روان)، آنژيوگرافى دوم بيمارســتان شــهيد محمدى 
بندرعباس و توســعه فضاى آموزشــى معاونت آموزشى 

دانشگاه علوم پزشكى هرمزگان بود.
افتتاح طرح الحاق بيمارستان 32 تختخوابى شهرستان 
جاسك، بهره بردارى از چهار كلينيك تخصصى، مجتمع 
آزمايشــگاهى دانشكده بهداشــت بندرعباس، اورژانس 
بيمارستان ابن سينا، سه بلوك زايمانى در بيمارستان هاى 
قشم، بستك و بندرلنگه و مركز غربالگرى سرطان نيز از 
مهم ترين طرح هاى بهداشــتى و درمانى بود كه در اين 

استان و با حضور وزير به بهره بردارى رسيد.
همچنيــن دو مركــز بهداشــتى درمانى روســتايى در 
روستاهاى آب نما و خيرآباد شهرستان رودان به نمايندگى 
از 181 طرح بهداشتى در قالب طرح تحول نظام سالمت 

با حضور وزير بهداشت به بهره بردارى رسيد. 
هزينــه اجــراى طرح هاى بهداشــتى و درمانــى مورد 
بهره بردارى قرارگرفته در هرمزگان رقمى افزون بر 750 

ميليارد ريال اعالم شد.

 وعده هاى مسئوالن 
رئيس دانشگاه علوم پزشــكى هرمزگان بابيان اينكه در 
اســتان هرمزگان با كمبود تعدادى تخت بيمارســتانى 
روبه رو هستيم در سفر وزير به رسانه ها وعده داد طى چهار 
سال آينده، پيش بينى شده كه تعداد 1000 تخت دولتى 
تأمين شــود كه از اين تعداد، 600 تخت به بندرعباس، 
130 تخت بيمارســتان شريعتى، 160 تخت بيمارستان 
دوم ميناب و 70 تخت بيمارســتان بستك، 60 الى 70 
تخت روان پزشكى ابن سينا و 35 تخت جاسك، تخت هايى 

نيز در بندر خمير، اورژانس و... اختصاص مى يابد.
هر چند داوودى مهم ترين چالش توسعه فضاى فيزيكى 
را منابع مالى عنوان كرد، اما افزود: منابع مالى تا حدودى 
تحقق يافته است و با پيگيرى  نمايندگان، منابع خوبى براى 
سال 97 در مجلس شوراى اسالمى تخصيص يافته است.

دستاوردهاى سفر وزير بهداشت به جنوب چه بود؟

افتتاح طرح هاى بهداشتى التيام بخش زخم هاى هرمزگان 

وكالى ايرانى 
مى توانند دعواى 

زرده، سردشت 
و ساير نقاط 

بمباران شده را در 
دادگاه هاى عراق 

مطرح كنند 

بــرش
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مهر  13 سال از تصويب جابه جايى روستاى 
منجير كه خطر سقوط سنگ هاى معلق جان 
اهالــى را تهديد مى كند، مى گذرد و اين طرح 

همچنان روى كاغذ معلق مانده است. 
همه چيز پس از زلزله خردادماه سال 83 شدت 
گرفت و سقوط سنگ هايى از كوه هاى مجاور 
كه گاه به اندازه عرض و ارتفاع ساختمان بودند، 

لرزه بر اندام روستاييان انداخت.
هرازگاه اهالى روستا، سقوط سنگ هاى معلق را 
نظاره مى كنند و اين حادثه تاكنون خسارت هاى 
مالى فراوانى به جا گذاشته و برخى از اهالى را 

مجبور به ترك ديار و كاشانه شان كرده است.
زمانى خرد و مهاركردن سنگ هاى معلق و گاه 
طرح جابه جايى روستا به مكانى امن روى ميز  
قرار گرفت و با گذشت 13 سال و تغيير چند 
استاندار و دولت، اين طرح ها همچنان زير ميز 
قرار گرفته اند و هرگاه سنگى سقوط مى كند، 

ستاد بحران براى حل مشكل جان مى گيرد.
ريزش سنگ هاى معلق تنها در آذر سال 87، 
بيــش از 10 ميليارد ريال به اهالى روســتاى 
«منجير» خســارت زده و افزون بر تلف شدن 
70 رأس دام، به 30 واحد مسكونى اين روستا 
خســارت وارد كرد. ايــن حادثه همچنين به 
دكل هاى برق و دكل صداوســيما و تأسيسات 

زيربنايى منطقه آسيب زده است.
پرونده طرح جابه جايى روستاى «منجير كجور» 
از ســال 83 تاكنون روى ميز مسئوالن بوده و 
اين طرح در زمان ســه استاندار و سه فرماندار 

مطرح بوده كه تاكنون عملى نشده است
روســتاى «منجير» كه روى شــيب 60 درجه 
 «U» با جنــس صخره اى با شــرايط دلتايى و
شكل بوده، در هفت سال گذشته تاكنون چهار 
حادثه ريزش ســنگ در آن گزارش شــده كه 

خسارت هاى فراوانى به منطقه واردشده است.

  مكان يابى روستا
فرماندار سابق نوشهر گفت: با توافق انجام شده 
ميان معاون ســازمان جنگل ها و مراتع كشور، 
نماينده مردم نوشــهر و چالــوس در مجلس، 
مديــركل منابع طبيعى و آبخيــزدارى غرب 
مازندران و با حضور دهيار و اعضاى شــوراى 
اســالمى منجيــر، مكان يابى جديــد براى 

روستاييان حاصل شد.
محمد على قمى اويلى افزود: اين مكان 8 هكتار 
مســاحت دارد كه با واگذارى به 140 خانوار 
منجيرى بر اســاس نقشــه هاى بنياد مسكن 

عمليات جابه جايى صورت مى پذيرد. اميد است 
با تصميمات اخير، نگرانى و اضطراب هفت ساله 
روســتاييان منجيرى به پايان برسد و آغازگر 
روزهــاى آرام و چهره هاى خندان پير و جوان 

و كودك منجيرى باشيم.

  طرح جابه جايى روستا روى كاغذ ماند
باگذشــت 13 سال از اجراى 
روســتاى  جايى  جابه  طرح 
منجير هنــوز اين طرح روى 
كاغــذ مانده اســت و خطر 
همــواره جان اهالى را تهديد 
مى كنــد، اما على شــادمان 
فرمانــدار نوشــهر مى گويد: 
روستاى  مشــكل  بررســى 
منجير روى ميز ستاد بحران 
استان قرار گرفت و بناست در 

اين زمينه چاره انديشى شود.
وى ادامه داد: از آنجا  كه زمين 
بــراى جابه جايى ســاكنان 

روستا تهيه شده است، ما همچنان تغيير مكان 
روستا را پيگيرى مى كنيم.

وى در پاسخ به چرايى اجرا نشدن طرح جابه 
جايى روستا پس از گذشت 13 سال گفت: گويا 
برخى اهالى با مكان و زمين تهيه شده موافقت 

نكرده بودند.

اما مديركل بنياد مســكن مازندران با اشاره به 
خريد زمين براى جابه جايى ساكنان روستاى 
منجير كه در معرض خطر سقوط سنگ هاى 
معلق قرار دارند، گفــت: اهالى بايد همكارى 

داشته باشند.
محمدخانى نــوذرى، راه جلوگيــرى از تكرار 
چنين حوادثى براى روستاى منجير كجور را 
جابه جايــى مردم به مكانى 
امن دانست و اجراى آن را به 
رغبت مردم براى جابه جايى 

منوط كرد.

  بى رغبتى اهالى روستا
مديــركل بنيــاد مســكن 
مازندران بابيان اينكه كليات 
طرح جابه جايى روســتا در 
مصوب  گذشــته  سال هاى 
شــده اســت و ايــن امر به 
ســازمان حوادث و مديريت 
بحــران برمى گــردد، اظهار 
داشــت: بنياد مسكن انقالب اسالمى به عنوان 
دستگاه اجرايى در اين خصوص همكارى الزم 

را خواهد داشت.
زمين خريدارى  شده و مكان جديد آماده است 
و اهالى بايد در اين زمينه همكارى داشته باشند 

و براى اين امر رغبت نشان دهند.

خانى از پرداخت كمك هاى بالعوض خبر داد 
و گفت: بنياد مســكن آمادگــى دارد از محل 
كمك هاى بالعــوض و پرداخت تســهيالت 
مسكن روستايى براى جابه جايى اين روستاييان 

همكارى الزم را داشته باشد.
وى بابيان اينكه آمار ساكنان روستاى منجير 
را از شورا و فرماندارى دريافت مى كنيم، افزود: 
تأييد مقامات محلى را براى تعداد جابه جايى ها 
مالك عمل قرار مى دهيم و با هماهنگى ستاد 

حوادث و فرمانداران اين كار انجام خواهد شد.
خانى، به ميزان تســهيالت ارائه شــده در اين 
خصوص اشــاره كرد و گفت: بنياد مســكن 
آمادگى دارد حدود 20 ميليون تومان تسهيالت 
همراه با كمك هاى بالعوض در اختيار ساكنان 

قرار دهد.
وى اظهار داشت: مكان جديد براى جابه جايى 
شناســايى و خريدارى شــده و بنياد مسكن 
زيرســازى و آماده سازى آن را انجام داده است 
و تفكيك زمين هم صورت گرفته و ســاكنان 
روستا مى توانند در اين مكان ساختمان هايى 

امن بسازند.
مديركل بنياد مســكن مازندران  جابه جايى 
ساكنان را منوط به رغبت روستاييان خواند و 
تصريح كرد: مردم بايد كار جابه جايى را شروع 
كنند و نسبت به اين امر رغبت نشان دهند تا 

در واحدى امن و مكانى خوب مستقر شوند.

��راث ���نگ
  امكانات اكران فيلم در شهرهاى فاقد 

سينماى اردبيل ايجاد شود
مهر: مديركل امور فرهنگى استاندارى اردبيل گفت: ضرورى 
است با هدف ايجاد نشاط اجتماعى، امكانات اكران فيلم در 

شهرهاى فاقد سينماى اين استان ايجاد شود.
شــفيع شــفيعى در حاشــيه آخرين روز اكران فيلم هاى 
جشنواره فجر در اردبيل گفت: براى ارتقاى سالمت و نشاط 
اجتماعى و كاهش آسيب هاى اجتماعى مى توان از پتانسيل 

رويدادهاى فرهنگى هنرى بهره برد.
وى افــزود: براى تحقــق اين مهم بايد مشــكالت موجود 
زيرســاختى رفع شود كه خوشــبختانه با تجهيز دو سالن 
ســينما در مركز استان شــاهد بهبود وضعيت مراجعه به 

سينماها هستيم.
به گفته شــفيعى اهميت سينما از اين بابت كه مى تواند به 
عنوان مكان و ابزارى براى ارتباط  جمعى در جهت نشــر و 

گسترش فرهنگ نقشى كليدى ايفا كند، قابل تأمل است.
وى با بيان اينكه با بازسازى و تجهيز دو سينماى اردبيل 
ميزبانى اســتان براى برگزارى همزمان جشنواره فيلم 
فجر مورد توجه مســئوالن قرار گرفته، اضافه كرد: اين 
رويداد فرهنگى با پتانسيل قوى سازمان هاى مردم نهاد 
امسال با استقبال خوبى نسبت به سال هاى گذشته روبه 

رو شد.
شــفيعى معتقد اســت اجراى طرح هاى فرهنگى توســط 
سازمان هاى مردم نهاد با اقبال عمومى همراه است و عالوه 
بــر اينكه به كاهش آســيب هاى اجتماعى كمك مى كند، 
زمينه ســاز رشد فرهنگى و توســعه برنامه هاى فرهنگى و 

هنرى نيز خواهد شد.

  ظرفيت هنرمندان در مديريت شهرى 
گرگان استفاده مى شود

گرگان: شــهردار گرگان با بيان اينكه از ظرفيت هنرمندان 
در مديريت شهرى استفاده مى شود، گفت: در زمينه ايجاد 
و تقويت زيرساخت هاى فرهنگى از بخش خصوصى حمايت 

مى شود.
عبدالرضا دادبود، اظهار كرد: برنامه ريزى هايى با مشــاركت 
بخش خصوصى و يا ســرمايه گذارى مشترك با شهردارى 
انجام شــده تا فضــاى فرهنگــى در مقياس هاى مختلف 
محله اى، منطقه اى و شهرى ايجاد كنيم كه با استفاده از اين 
فضاها و ظرفيت نيروى فرهنگى كه در شــهر گرگان وجود 

دارد، توسعه فرهنگى رقم بخورد.
وى ادامــه داد: عالوه بر فضــاى فرهنگى خاص بايد فضاى 
فرهنگى چندمنظوره را هم در نظر بگيريم كه بخشى از آن 
به صورت اقتصادى اداره شود تا بتواند فضاى فرهنگى را هم 

در درون خود پوشش دهد.
دادبود با بيان اينكه هنر اين ظرفيت را دارد كه به ما كمك 
كند، ادامه داد: در كنــار اين موارد، آثار فرهنگى فاخر هم 

مى تواند اين پيام را داشته باشد.

در اين روستا سنگ مى بارد 

  82 اثر تاريخى طالقان ثبت ملى «منـجير» روسـتايى معلق بين سنگ و كاغذ
شده است

كرج- خبرنگار قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان البرز گفت: 123 اثر تاريخى در 
طالقــان وجود دارد كه از اين تعــداد 82 مورد آن در آثار 
ملى به ثبت رســيده كه خانه آيــت اهللا طالقانى از جمله 

آن هاست.
حجت االسالم فخرالدين صابرى در حاشيه افتتاحيه هتل 
آپارتمان شهرســتان طالقان اظهار كرد: هرمجموعه هتل 
آپارتمان مى تواند براى حدود 70 نفر فرصت شــغلى ايجاد 

كند.
وى با بيان اينكه بايد جلوى افرادى كه سعى دارند زمين هاى 
حاشــيه اطراف طالقان را به تصرف در بياورند، گرفته شود، 
گفت: هدف اصلى ما اين اســت كه اســتان البرز خوابگاه 
مســافران شود و مى توانيم با توســعه سياست گردشگرى 

موجب شويم اين امررونق يابد.
شايان ذكر است هم اكنون 15 مجتمع اقامتى در شهرستان 

طالقان فعال است.

  پل تاريخى آق قال بازگشايى 
شد

گرگان: به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر و همزمان 
با افتتــاح متمركز پروژه هاى شهرســتان آق قال با حضور 
استاندار و ديگر مسئوالن استانى و شهرستانى، پل تاريخى 

آق قال بازگشايى شد.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گلستان 
گفت: خوشــبختانه با پيگيرى هاى صورت گرفته، شــاهد 
بازگشايى پل تاريخى شهرســتان آق قال هستيم و از مردم 
فهيم و فرهنگ دوســت اين شهرســتان بــراى صبورى و 
همراهى كه با اين اداره  كل براى مرمت اين اثر ارزشــمند 

داشتند، صميمانه سپاسگزاريم.
ابراهيم كريمى به اعتبار مرمت اين پل اشــاره كرد و افزود: 
با توجه به آســيب هاى وارد شــده در سال هاى متمادى با 
اعتبارى افزون بر 12ميليارد ريال از منابع ملى و اســتانى، 
اين اداره  كل نســبت به مرمت و بازسازى اين اثر ارزشمند 

اقدام كرد.
وى در تشــريح عمليات مرمت پل گفت: اجراى زيرسازى 
بــر روى كنوها و پوكه ريزى تا بســتر كف ســازى، اجراى 
ديوارهاى دست انداز در دو طرف عبورگاه، اجراى پايه هاى 
مســتطيلى و آبچكان و بند كشــى آن هــا در ضلع غربى، 
زيرسازى اختالف ارتفاع بين عبورگاه و سطح آسفالت، كف 
سازى با سنگ و آجر بر روى كف عبورگاه و پياده رو سازى 
كناره هاى پل، ساخت نرده حفاظتى در طرفين پل تاريخى، 
بلوكاژ در ضلع غربى پل به جهت انتقال آب و كف سازى با 
آجر در كف فضاهاى كاوش شــده و اطراف تاريخى عمليات 
مرمت پل تاريخى شهرســتان آق قال از ابتداى سال 96 تا 

كنون بوده است.
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13 سال از تصويب 
جابه جايى روستاى 

منجير كه خطر سقوط 
سنگ هاى معلق جان 

اهالى را تهديد مى كند، 
مى گذرد و اين طرح 

هنوز روى كاغذ مانده 
است

بــرش

نيم نــگاه

مهر   22 بهمن امسال، ايرانى دوباره به صحنه آمد 
تا بگويد ايستاده ايم چون دماوند و دنا و الوند، حماسه 
شــديم از خزر تا خليج تا ابــد فارس، در جاى جاى 

ايران «حماسه اى تماشايى» برپا شد.
ايران، جغرافيايى است كه مردمانش دنيا را مبهوت 
وحدت، واليتمدارى و عشــق به سرزمينشان كرده 
اســت از خليج فارس تا خزر نيلگون، از اشترانكوه و 
دماوند تا دنا و هامون، وسعتى از غرب تا شرق ايران 
در راهپيمايى 22 بهمن سراســر فرياد ملتى بود كه 
بار ديگر اعالم كرد:«هستيم بر سر عهدى كه بستيم، 

پابرجا و استوار»
پيام راهپيمايى 22 بهمن امسال پيغام خروش ملت 
ايران براى آمريكا، رژيم صهيونيســتى و ابرقدرت ها 
ايــن بود كه ما خود ابرقدرتيم، مــا را از گزينه هاى 
روى ميزتان نترســانيد، ما هركــدام گزينه اى روى 
ميز هستيم كه همدلى و وحدتمان در استمرار خط 
انقالب و آرمان «استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى» 

پاسخى دندان شكن به دشمن است.
22 بهمن امسال و 39 سال بعد از انقالب در جشن 
سالگرد پيروزى مردمى ترين انقالب دنيا،همه آمدند 
در سراسر كشور، نسل اندرنسل، اولى، دومى، سومى 
و نسل چهارمى هاى بعد از انقالب، پير و جوان، زن و 

مرد تا بودنشان را فرياد بزنند.
 مردم ديار ســتارخان و باقرخان با شعار «آذربايجان 
بگويند  تــا  اوياخدى،انقــالب داياخــدى»، آمدند 
آذربايجان بيدار اســت و مدافــع انقالب، مردم ديار 
ميرزا كوچك خان جنگلى هم، صداى خروششــان 

در گوش جنگل و دشت ها پيچيد. 

 حضور اقوام
مازنى ها هم آمدند، مردم دريادلى 
كه وحدت و عشق به ايرانشان را از 
شمال ايران به بوشهر، بندرعباس، 
خوزستان تا ديار خليج تا ابد فارس 
گره زدند تــا همگى بگويند ما از 
ترامپ و تهديدهايش نمى ترسيم 
و نشان دهند ايران گرچه كشورى 
با فرهنگ ها و قوميت هاى مختلف 
است، اما هنگامى كه پاى ميهن و 
انقالبشــان در ميان باشد همگى 

همراه و يكرنگ هستند.
سيستان و بلوچستانى ها هم امروز 

بار ديگر وحدتشان در شعارهايشان نمايان بود، شيعه 
و سنى در كنار و همراه هم، همچنان استوار و پابرجا 
بر ســر آرمان ها، روايتى كه تا مرز غرب كشــور از 
ايالم و كردســتان گرفته تا كرمانشاه تكرار مى شود، 
مرزنشينانى كه 40 سال است توطئه دشمنان را در 

تضعيف وحدتشان نقش بر آب كردند.
در راهپيمايى امسال صداى اصفهانى ها و مردم ديار 
نقش جهان هم در جهان پيچيد، فريادى كه همصدا 

با سراســر كشور حماسه اى تماشــايى را خلق كرد 
حماسه اى كه همه در آن سهيم بودند از يزدى هاى 

اهل ديار كوير تا قمى هاى شهر خون و قيام.
در جشن انقالبى كه نخستين روزهاى40 سالگى اش 
را تجربــه مى كند، تهرانى ها هــم در ميدان آزادى 
روايتى ديگر از حضور ميليونى خود در تجديد ميثاق 
با امام و شهدايشــان را مقابل دوربين هاى عكاسان 
و خبرنگاران بردند تا جهان بداند و شــاهد باشد كه 
نمى تواند ملتى را كه تا پاى جان براى آرمان هايش 
ايستادگى كرده و شهيد داده است براحتى با توطئه 

و نقشه ها و وعده  و وعيدها فريب دهد.

 قصه مراد و مريد
آرى قصه مراد و مريد همين است، 
حكايت ملت و رهبرشــان روايت 
امــروز مســيرهاى راهپيمايى 22 
بهمن در جاى جاى ايران اســالمى 
اســت، گفته بودند كه «به حول و 
قّوه الهى بيست ودّوم بهمن امسال 
بهمن هــاى  بيســت ودّوم  آن  از 
تماشــايى خواهد بود. چون مردم 
با ايــن ياوه گويى هايى كه بعضى از 
دولتمردان آمريكايى و غيره كردند، 
احســاس مى كنند كه دشمن در 
حال كمين  گرفتن و آماده  شدن براى تهاجم است.»
تــرك و كرد و لــر و تركمن و بلوچ نــدارد، حضور 
يكرنگ اســت، از شــمال و جنوب گرفته تا شرق و 
غرب، از خزر تــا خليج فارس، از هامون تا اروميه، از 
زاگرس و البرز تا كوير ايران؛ همه حماســه است و 

موج موج حضور ملت دريا مى شود.
خبرها از دور و نزديك، از روســتا و شهر، از پايتخت 
و مراكز اســتان ها روايت جارى شدن حماسه است، 

حماسه اى كه تكرارش در 39 ســال برايمان آن را 
خواستنى تر كرده است.

در راهپيمايى امســال مردم اســتان لرســتان نيز 
به مانند سراســر ايران اســالمى مملو از شور حضور 
بودند، حضورى به وســعت مقاومت و پايدارى زنان 

و مردان لر. 
مردم مرزدار اســتان ايالم امروز همچون سال هاى 
گذشته با سردادن شعارهاى انقالبى خشم و انزجار 

خود را از استكبار جهانى اعالم كردند.

 حضور حماسى واليتمداران
همدانى ها در طليعه 40 سالگى انقالب اسالمى ايران 
با الگوگيــرى از جان بركفان اين مرزوبوم درحمايت 
از واليت فقيه درراهپيمايى 22 بهمن شركت كرده 

و حضور حماسى خود را به رخ جهانيان كشيدند.
همزمان با سراســر كشــور، راهپيمايى يوم اهللا 22 
بهمن با حضور پرشــور مردم واليتمدار و شهيدپرور 
كرمانشــاه باشكوه تر از سال هاى گذشته برگزار شد. 
مردم انقالبى كرمانشاه يكبار ديگر با حضور پررنگ 
خــود در يــوم اهللا 22 بهمن، اقتدار ملــى و قدرت 
جمهورى اسالمى ايران را به رخ جهانيان كشيدند. 
شهرهاى ســرپل ذهاب و ثالث باباجانى كه كانون 
اصلى زلزله 7.3 در نزديكى آن ها قرار داشت در 22 

بهمن شاهد حماسه مردمى ديگرى بود.
اســتان سمنان، مهد معلمان دين و اخالق همزمان 
با ساير نقاط ايران اسالمى در سى و نهمين سالگرد 
پيــروزى انقالب اســالمى در 60 نقطه شــهرى و 
روستايى در آوردگاه تجلى حماسه يعنى راهپيمايى 
22 بهمن به ميدان آمدند تا يك بار ديگر بگويند ما 
مرد ميدان هاى ســخت و بزنگاه هاى تاريخ انقالب 
اسالمى هستيم بنابراين امسال بهمنى تماشايى به 

منصه ظهور رسيد.

با حضور پرخروش مردم در شهر هاى مختلف 

22 بهمن 96 تماشايى شد
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خروش ملت ايران 
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اين بود كه ما خود 
ابرقدرتيم
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مدير سازمان حج و زيارت خراسان رضوى خبر داد

  نام نويسى 4000 نفر 
براى شركت در حج تمتع 97 

مشهد: مدير ســازمان حج و زيارت خراسان رضوى گفت: 
بيــش از 4000 نفر تاكنون بــراى اعزام به حج تمتع 97 در 

سايت مربوط نام نويسى كرده اند. 
جواد شــاد اظهار داشــت: افرادى كه تا تاريــخ 30 آبان 85 
در بانك ملى وديعه گذارى كرده اند به ســامانه حج و زيارت 
مراجعه، اطالعات خود را تكميل و براى تشرف به حج تمتع 

اعالم آمادگى كنند.
وى افزود: از آنجا كه ســهميه خراسان رضوى محدود است، 
افرادى كه زودتر نام نويسى كنند، در اولويت اعزام به حج تمتع 

سال آينده خواهند بود.
مدير ســازمان حج و زيارت خراسان رضوى گفت: تا كنون 
بيش از 4000 نفر در اين استان براى ثبت نام به سامانه حج 
و زيــارت مراجعه كرده اند و به محض اينكه شــمار ثبت نام 

شوندگان به حد نصاب برسد، سايت بسته خواهد شد.
وى ادامه داد: همچنين بــا اعالم كاروان ها مبنى بر تكميل 
آن ها، ســايت بســته مى شــود و تا پايان بهمن ماه جارى، 

كاروان ها شمار ثبت نام شدگان را اعالم خواهند كرد.

معاون سازمان نوسازى مدارس كشور خبر داد
 تالش براى تكميل مدارس ناتمام

مهر: معاون سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
گفت: اولويت سازمان نوسازى و توسعه مدارس كشور تكميل 

طرح هاى ناتمام است. 
سيدهدايت اهللا هاشمى نسب در مراسم كلنگ زنى دو مدرسه 
خيرســاز در گناباد اظهار كرد: در كشــور حدود 30 درصد 
مدارس فرســوده هستند، البته در مناطق زلزله زده مدارس 
ما زياد آســيب نديده اند كه بزودى مشكل اين مدارس نيز 
برطرف خواهد شد و مدارسى كه آسيب جدى ترى ديده اند، 

از كانكس استفاده مى كنند.
وى گفت: اولويت سازمان نوسازى مدارس در سال 97 تكميل 
پروژه هاى ناتمام است و خراسان رضوى 350 طرح مشاركتى 

ناتمام دارد كه بيشترين ميزان در كشور است.
هاشمى نسب خاطرنشان كرد: تعهد ما اين است كه تا پايان 
سال بيش از 200 مدرسه را تحويل آموزش و پرورش دهيم 
و اميدواريم با پيگيرى هاى نمايندگان مجلس و مســئوالن، 
اعتبارات الزم تخصيص يابد تــا بتوانيم به تعهد خود عمل 

كنيم.
گفتنى اســت، در اين مراسم كلنگ آموزشگاه هاى خيرساز 
مرحومه حوا قاسمى در شهرك امام رضا(ع) روستاى خيبرى 
و آموزشگاه مرحومه عطايى در نوغاب گناباد به زمين زده شد.

رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى تأكيد كرد
 برخورد با اهمال كنندگان

در ساخت و سازهاى غير مجاز 

رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى گفت: متوليان 
و مســئوالن امر در برابر زمين خوارى، كوه خوارى و 

تغيير كاربرى اراضى به وظايف قانونى خود عمل كنند. 
حجت االسالم اسداهللا جعفرى در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
بخشداران و دهياران و متوليان امر بايد از ابتداى آغاز ساخت 
و سازهاى غير مجاز و تغيير كاربرى اراضى به وظايف قانونى 

خود در جلوگيرى از ساخت و سازها اقدام كنند.
وى تصريح كرد: عالوه بر برخورد با متخلفان در ســاخت و 
ســازها و تغيير كاربرى اراضى، با هرگونه كم كارى، اهمال و 
سهل انگارى بخشداران و دهياران برخورد قانونى خواهد شد.

وى افزود: از ســال 97 اگر در زمينه ساخت و سازها تخلفى 
صورت گيرد براى دستگاه مربوط به جرم اهمال، سهل انگارى 
و تخلف، پرونده تشكيل و در مراجع قضايى به آن رسيدگى 

خواهد شد.
وى تصريح كرد: همه مسئوالن مربوط اعم از جهاد كشاورزى، 
بخشــداران و دهياران بايد در برابر زميــن خوارى و تغيير 

كاربرى اراضى پاسخگو باشند.
حجت االسالم جعفرى با هشدار به زمين خواران، كوه خواران 
و جنگل خواران و عامالن تغيير كاربرى اراضى كشــاورزى 
گفــت: عدم توجه دســتگاه هاى متولى به ايــن امر، تخلف 
محسوب مى شود. وى با بيان اينكه در 10 ماه نخست امسال 
432 فقره پرونده در خصوص تغيير كاربرى اراضى كشاورزى 
تشكيل شده است، گفت: از اين ميزان 343 مورد رسيدگى 

و مختومه شده است.
حجت االسالم جعفرى تأكيد كرد: گاه كم كارى، سهل انگارى 
و يا حتى تبانى صورت مى گيرد و اين رفتارها موجب مى شود، 
افرادى بدون مجوز و بدون توجه به قانون نسبت به ساخت و 

ساز در زمين هاى كشاورزى اقدام كنند.
رئيس كل دادگسترى خراسان شــمالى افزود: در 10 ماهه 
امسال 164 مورد پرونده در مورد اراضى ملى تشكيل شد كه 
با صــدور آرا، 521 هكتار از اراضى ملى از محل صدور احكام 
قضايــى و اجراى آن و تبصره ذيل ماده 55 قانون جنگل ها و 

مراتع از دست متجاوزين آزاد و رفع تجاوز شده است.
حجت االسالم جعفرى ارزش اين ميزان از اراضى ملى را كه 
به بيت المال برگشته است 28 ميليارد و 78 ميليون و 113 

هزار و 920 ريال عنوان كرد.

نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى:
  مسئوالن حضور مردم را ببينند 

و از ملت عقب نيفتند 

تسنيم: نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى و امام جمعه 
بجنورد گفت: مسئوالن نظام اسالمى حضور باشكوه مردم را 
ببينند و در خدمت و حضور در صحنه از آن ها عقب نيفتند. 

حجت االسالم والمســلمين ابوالقاســم يعقوبى در حاشيه 
راهپيمايى باشــكوه 22بهمن اظهار داشت: بحمداهللا حضور 
مردم بســيار عالى و خوب بوده است، اين نشان از پختگى و 
بصير بودن مردم است كه در چهلمين سالروز پيروزى انقالب، 
آتش به اختيار و با صالبت با حضور خود بار ديگر به آرمان هاى 
انقالب لبيك گفتند. وى افزود: مسئوالن همگام و همراه مردم 

باشند و در خدمت و حضور در صحنه، از ملت عقب نيفتند.
نماينده ولى فقيه در خراسان شمالى تصريح كرد: درخواست 
ما اين اســت كه خدمتگزاران به اين نظام با حضور در ميان 
مردم، مشــكالت آن ها را بفهمند و در جهت رفع آن تالش 
كنند. استاندار خراسان شــمالى هم صبح ديروز در حاشيه 
راهپيمايى باشكوه 22بهمن اظهار داشت: ملت ايران بار ديگر 
نشان دادند در دفاع از نظام و انقالب اسالمى از مسئوالن خود 
جلوتر هســتند و در تمام دوران انقالب با حضور خود پاسخ 

محكمى به دشمنان كشور داده اند.
محمدرضا صالحى خطاب به مسئوالن نظام جمهورى اسالمى 
افزود: مردم با اين حضور بار ديگر به مسئوالن خود گفتند، به 
پشتوانه ما در خدمت به انقالب و ملت كوتاهى نكنيد و در برابر 
دشمن محكم بايستيد. صالحى تأكيد كرد: امروز(ديروز) همه 
كسانى كه دل در گرو ايرانى آباد، آزاد و سربلند دارند، باحضور 
خود حمايت شان را از انقالب و نظام جمهورى اسالمى اعالم 
كردند. نظام جمهورى اسالمى امانتى بود كه حضرت امام(ره) 

به دست ما سپرد تا به نسل هاى آينده تحويل دهيم.

شهردار نيشابور:
  پروژه جديدى در سال 97 

براى نيشابور تعريف نخواهيم كرد 
مهر: شهردار نيشابور گفت: طبق برنامه ريزى انجام شده در 
ســال 97 طرح جديدى تعريف نكرده و بنا داريم طرح هاى 
ناتمام را تكميل كنيم.  على نجفى اظهار كرد: سياست كلى 
ما در بودجه سال 97 شــهردارى نيشابور، به پايان رساندن 
طرح  هاى ناتمام است و بنا نداريم طرح جديدى تعريف كنيم، 
زيرا هزينه هاى طرح هاى باقى مانده بســيار زياد اســت. وى 
افزود: همچنين بنا داريم طرح هايى كه 70 درصد پيشــرفت 
فيزيكى داشــته اند را جمع بندى كنيم و بــه بهره بردارى 
برسانيم. وى بيان كرد: سرانه فضاى سبز نيشابور بسيار پايين 
است، به گونه اى كه از استانداردهاى كشور نيز پايين تر بوده و 

اين يك ضعف بزرگ براى شهر است.
وى گفت: با برنامه ريزى هايى كه شده است بيشتر به مناطق 
كم برخوردار و حاشيه شهر توجه خواهيم كرد و بنا داريم در 
سال 97 برنامه هاى فرهنگى متفاوتى در سراى محله چهارده 
معصوم (ع) كه يكى از مناطق كم برخوردار شهر است، داشته 

باشيم تا نگاه اجتماعى به اين منطقه تغيير كند.

 افتتاح 27 گلخانه كشت آلوئه ورا 
در شهر توس مشهد

احمد فياض: همزمان با جشن هاى شكوهمند سالروز پيروزى 
انقالب و با هدف اشــتغال زايى، توانمندسازى و تحقق اقتصاد 
مقاومتى، تعدادى گلخانه كشــت آلوئه ورا بهره مند از وام هاى 
اقتصاد مقاومتى بسيج سازندگى در محدوده شهر توس مشهد 

افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما در مراســم رونمايى اين تعداد گلخانه كه 
عصر شنبه در اطراف شهر توس مشهد برگزار شد، فرمانده سپاه 
امام رضا(ع) اظهار داشــت: 27 گلخانه آلوئه ورا از 40 گلخانه با 
بهره مندى ازسازه هاى گانيك براى كنترل مطلوب گلخانه آماده 
كشت شده است. وى افزود: اميدواريم اين افتتاحيه مشوقى باشد 
براى گسترش اين نوع كشت ها با توجه به تهديدات كم آبى در 
شرايط فعلى و نيز رفع مشكالت اشتغال زايى و در ادامه منجر 
به گســترش صادرات محصوالت شود. سردار يعقوبعلى نظرى 
خاطرنشان كرد: توان بسيج ســازندگى محدود است و در حد 
اين بضاعت، از وام هاى اقتصاد مقاومتى بسيج سازندگى جهت 
ايجاد اين كارگاه هاى كوچك اقتصادى و كشــاورزى مساعدت 
شــده است. وى از مسئوالن خواســت: با توجه به فراهم بودن 
بسترهاى اين نوع كشت، كمك كنند تا كارآفرينان برتر نيز به 
اين عرصه وارد شوند. مسئول بسيج سازندگى خراسان رضوى نيز 
در اين مراسم اظهار داشت: با اعتبارات 15 تا 19 ميليون تومانى 
و كارمزد 10 درصدى توانســتيم از مجموعه گلخانه ها حمايت 
كنيم كه اين اقدام باعث اشــتغال زايى فارغ التحصيالن رشته 

كشاورزى مى شود.
 سرهنگ پاسدار محمد روحانى افزود: كشت هاى گلخانه اى 
كه نياز به آب مصرفى كمترى دارند، از جمله كارهاى پرسود 

و خاص است و محصوالتشان ذائقه مردم را تأمين مى كند.
وى گفت: با توجه به بحران خشكسالى و عدم بارش مناسب 
در اســتان، ترويج كشــت هاى گلخانه اى يكى از مهم ترين 
اولويت هاى ماســت كه مى تواند در بحث بهبود كشاورزى و 

ايجاد اشتغال پايدار مفيد باشد و بايد سرلوحه قرار گيرد.
وى افزود: بزودى با تزريق وام هاى جديد از ســاير كارآفرينان 

حمايت كرده و كشت هاى گلخانه اى را توسعه خواهيم داد.

در ساخت و سازهاى غير مجاز 
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تسنيم همزمان با دهه فجر انقالب اسالمى ، ده ها پروژه 
عمرانى و خدماتى در سطح استان خراسان جنوبى افتتاح 

و كلنگزنى شد.
در همين راســتا 22 طرح عمرانى ، خدماتى و كشاورزى 
طى مراسمى با حضور مسئوالن استانى و شهرستانى در 

شهرستان هاى بشرويه و نهبندان افتتاح و كلنگزنى شد.
همچنين 6 پروژه عمرانى و خدماتى با اعتبار 2 ميليارد و 
600 ميليون تومان در شهرستان بشرويه افتتاح و كلنگزنى 

شد.
افتتاح مركز جامع سالمت دهستان رقه يكى از اين پروژه ها 
بود كه با حضور مسئوالن به بهره بردارى رسيد. براى اين 4 
پروژه اعتبارى نزديك به 2 ميليارد تومان و براى اين مركز 

نيز 850 ميليون تومان هزينه شده است.
همچنيــن راه انــدازى واحد دندانپزشــكى، آمبوالنس، 
آزمايشگاه، اورژانس جاده اى نيز از درخواست هاى شوراى 
دهستان رقه از سرپرست معاونت هماهنگى توسعه و امور 

اقتصادى استاندارى بود. 
مدير جهاد كشــاورزى بشــرويه هم در حاشــيه افتتاح 
پروژه هاى كشــاورزى به اجراى طرح هاى آبيارى نوين در 

بشــرويه اشاره و خاطرنشــان كرد:11 پروژه خاك شامل 
ســاخت كانال، اســتخر، لوله گذارى و احيــاى قنوات با 
اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 700 ميليون تومان در دهه 

فجر به بهره بردارى رسيد.
وى تصريح كرد: خوشبختانه در دولت اخير توجه ويژه اى 
به بحث لوله گذارى كشــاورزى شــده است و تاكنون 3 
ميليارد و 500 ميليون تومان در بحث آبيارى مزارع بشرويه 

هزينه شده است.
همچنين كارخانه آسفالت تمام اتوماتيك دربخش ارسك 

شهرستان بشرويه كلنگزنى شد. 
اين كارخانه به همت شــركت راهســازى پيوندسازان در 
بشرويه و در زمينى به مساحت 40 هزار مترمربع ساخته 
مى شــود كه براى راه اندازى آن ســرمايه اى افزون بر 2 

ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه خواهد شد.
13 طرح خدماتى، عمرانى بهره بردارى و همچنين ســه 
طرح راهسازى و برق رسانى در نهبندان و در آخرين روز از 

دهه مبارك فجر كلنگزنى شد.
 اين طرح ها شامل دو طرح راهسازى همچون بهره بردارى 
از 13 كيلومتر از راه هاى روســتايى در شكفت ماهانى و 
خواجــه منجيكو با اعتبار صرف شــده 3 ميليارد و 300 

ميليون تومان است. 
 بهــره بردارى همزمــان از 6 طــرح دهيارى هاى بخش 
شوســف، بهره بردارى از طرح بهسازى معابر روستايى در 
روســتاى تيغدر و بهره بردارى همزمان سه پروژه آبيارى 
نوين (تحت فشارو كم فشار) در منطقه شوسف، از جمله 

اين طرح هاست.
بــراى اجراى اين طرح ها 8 ميليارد و 833 ميليون تومان 

هزينه و اعتبار در نظر گرفته شده است.

همزمان با نهمين روز از دهه فجر صورت گرفت

افتتاح ده ها طرح عمرانى ، خدماتى در خراسان جنوبى  

بشــرويه اشاره و خاطرنشــان كرد:11 پروژه خاك شامل 

براى حفظ امنيت مسافران 

ورود تاكسى ها و خودروهاى شخصى به فرودگاه مشهد قدغن شد
هنگامه طاهرى برخى از مسافران فرودگاه 
شهيد هاشــمى نژاد مشــهد بدون آگاهى از 
مقررات فرودگاه مبنى بر استفاده از تاكسى هاى 
ويژه فــرودگاه، بــا خودروهاى شــخصى يا 
تاكسى هاى اينترنتى راهى مقصد مى شدند، اما 
از آنجا كه فرودگاه برنامه هاى مشخصى براى 
اياب و ذهاب مسافران در امنيت كامل در نظر 
گرفته است، اين انتخاب آن ها منجر به ايجاد 
مشكالتى براى آن ها مى شود كه پس از وقوع، 

قابل پيگيرى نيست.
از جمله اين مشــكالت، مى توان به گم شدن 
وســايل مســافران تا ســرقت آن ها و ساير 
پيشــامدهاى احتمالى ناگوار اشــاره كرد كه 
نيازمند مديريتى اســت تــا ضمن پذيرفتن 
مسئوليت آن، در راستاى رفع حوادث احتمالى 

گام بردارد. 
در همين راســتا براســاس مصوبه اى، ورود 
تاكســى هاى اينترنتى و خودروهاى شخصى 
براى جابه جايى مســافران از فرودگاه به ساير 

مراكز شهر ممنوع شد.
مدير روابط عمومى فرودگاه شهيد هاشمى نژاد 
در ايــن خصوص گفت: طبق دســتورالعمل 
صادر شده از سوى مقام هاى قضايى و سازمان 
هواپيمايى كشور، در مبادى ورودى فرودگاه ها 
تنها تاكسى هايى كه شناسنامه دار هستند و 
مربوط به فرودگاه مى شوند، اجازه جابه جايى 

مسافران را دارند.
جعفرى علت آن را اقدام سريع براى پيگيرى 
شكايات احتمالى مسافران عنوان كرد و افزود: 
تاكسى هاى فرودگاه احراز هويت مى شوند و در 

صورت بروز مشكل، كمك به مسافر با چالش 
رو به رو نخواهد شد.

او تأكيد كــرد: فرودگاه يكى از مبادى ورودى 
اســت و در اين مبادى نه تنها تاكســى هاى 
اينترنتــى، بلكــه هيچ تاكســى ديگرى جز 

تاكسى هاى فرودگاه اجازه تردد ندارد.
مديرعامل تاكسيرانى مشهد هم بيان داشت: 
بنر مربوطه طبق دســتور مقامات قضايى در 

محل فرودگاه نصب شده است.

علوى مقدم گفت: تاكســى هاى فرودگاه زير 
نظر ســازمان هواپيمايى كشورى هستند و از 

دستورالعملى مجزا تبعيت مى كنند.
وى اظهار داشــت: براى رعايت نكات ايمنى و 
امنيتى، تدابيرى انديشيده شده كه الزم است 
مســافر در بدو ورود از خودروهاى تأييد شده 

رسمى استفاده كند.
او تأكيد كــرد: اگرچه هزينه دريافت شــده 
توسط تاكســى هاى فرودگاه بيشتر است، اما 

امنيتى كه در تاكســى هاى فــرودگاه وجود 
دارد، در تاكســى هاى شــخصى به چشــم

 نمى خورد.
وى اذعان داشت كه اين موضوع مختص مشهد 
نبوده، بلكه در تمام دنيا ورود مسافران از مبادى 
ورودى با تاكســى هاى ويژه و با برنامه ريزى 
خاص صورت مى گيرد و حساســيت موضوع 
ايجاب مى كند كه در اين مبادى تاكسى هاى 

شناسنامه دار فعاليت كنند.

انتقاد شديد پيشكسوتان تئاتر خراسان

قدر «جيگى جيگى» را مسئوالن هنرى مشهد هنوز نشناخته اند

گزارش

جليل فخرايى پيشكسوتان تئاتر خراسان 
رضوى در آيين افتتاحيه جشنواره بين المللى 
«جيگى جيگى ننه خانم» با انتقاد شــديد از 
عدم همراهى و حتى شركت مسئوالن هنرى 
در آيين افتتاحيه اين جشنواره، به تبيين قدر 
و ارزش معنــوى و آيينى اين شــخصيت از 

ديدگاه هنرى و عرفانى پرداختند.
احمد مينايى، يك پيشكسوت تئاتر و سينما 
در ايــن باره به خبرنگار ما گفــت: با وجود 
سالن هاى زياد نمايش در مشهد، با امكانات 
بسيار باال اما مى بينيم كه هنوز اجراى اينگونه 
جشــنواره ها در سطح ملى و بين المللى در 
مكان ها و ســالن هاى خصوصى و شخصى 

برگزار مى شود.
به گزارش خبرنگار ما، شــب يكشنبه بخش 
خوانش نخســتين جشــنواره بين المللى 
هنرهاى نمايشى «جيگى جيگى» در مشهد 

آغاز به كار كرد.

شــهناز رمارم، عضو شــوراى اسالمى شهر 
مشــهد، در اين آيين كه در تئاتر مســتقل 
برگزار شــد، عنوان كرد: مــن از هنرمندان 
بخصــوص حميد قلعــه اى، درس اخالق و 

انسانيت و تواضع گرفته ام.
وى با بيان اينكــه بايد به احترام هنرمندان 
ايســتاد چون زبان هنر فرهنگ ساز است، 
ادامه داد: خداوند خودش زيباست و زيبايى ها 
را دوست دارد و زبان هنر، زبان زيبايى هاست.

وى با اشــاره به اينكــه قرآن هــم از زبان 
هنر(قصه گويى) براى تبيين مسائل استفاده 
مى كند، اظهار داشت: با توجه به اين موضوع 

هنرمندان جايگاه ويــژه اى در جامعه دارند 
كــه ما تاكنون اين جايــگاه و منزلت را قدر 

ندانسته ايم.
وى بــا تأكيد بر اينكه بايد امثال جشــنواره 
جيگى جيگى بيشتر از اين ها در مشهد برگزار 
شود، اضافه كرد: بايد كمك كرد تا سالن هاى 
تئاتر به قدرى پرشود كه هرجا تئاترى برگزار 
مى شــود، ترافيك ايجاد شــود و همه مردم 

متوجه برگزارى تئاتر شوند.
در اين مراســم دبير نخستين جشنواره بين 
المللى هنرهاى نمايشى جيگى جيگى هم 
گفت: اين جشــنواره تالش دارد تا نام يك 
هنرمند به نام جيگى جيگى ننه خانم را زنده 
كند به عالوه اينكه اين اولين جشــنواره در 
سطح بين المللى است كه در مشهد آن هم 

در بخش خصوصى برگزار مى شود. 
محمد برومنــد ادامــه داد: جيگى جيگى 
هنرمندى بــود كه با همه فقر و ندارى خود 
سعى مى كرد، مردم را شاد كند و در آخر هم 
با آنكه هيچ كس را نداشت در كنار حرم امام 

رضا(ع) به خاك سپرده شد.
وى بــا بيان اينكــه جشــنواره اصلى دوم 
تــا 10 ارديبهشــت 98 برگزار مى شــود، 
افــزود: ســتاد جشــنواره جيگــى جيگى 
براى آشــنايى بيشــتر با دو هنرمند داوود 
كيانيــان و حميــد قلعه اى هشــت اثر اين 
دو هنرمنــد را با گروه هــاى حرفه اى تئاتر 
خوانش خواهد كرد كه اين اولين جلســه از 
خوانش هاى بخش جنبى نخستين جشنواره 
بين المللى هنرهاى نمايشى جيگى جيگى

 است.

بجنورد  اســتاندار خراسان شمالى در آيين 
افتتاح متمركز 83 پروژه شهرستان رازوجرگالن 
به مناسبت ايام دهه فجر گفت: مردم با تشكيل 
تعاونى از تسهيالت با كارمزد تك رقمى بهره مند 
شوند. محمدرضا صالحى اظهار داشت: انتخاب 
رازوجــرگالن به عنوان تعاون شــهر، فرصتى 
مناســب براى توسعه اشــتغال زايى است كه 
مردم منطقه بايد براى بهره مندى از تسهيالت 
با كارمزد تك رقمى براى راه اندازى كارگاه هاى 

توليدى ورود جدى داشته باشند.
وى افزود: نمايندگان دولت در اســتان تمامى 

توان خود را براى انتخاب رازوجرگالن به عنوان 
يكى از تعاون شهرها در سطح كشور به  كار برده 
و اينك مردم بايد فرصت را مغتنم شــمرده و 

باهمت خود تعاونى ها را تشكيل دهند.
وى تصريح كرد: اين منطقــه از ظرفيت هاى 
خوبى براى ايجاد توتســتان برخوردار است و 
مردم با راه اندازى آن در ادامه مى توانند به دنبال 
ايجاد نوغاندارى، توليد ابريشــم و بافت فرش 

باشند و درآمد سرانه خود را باال ببرند.
صالحى با اشــاره به اينكه بخشى از تسهيالت 
اشــتغال زايى اســتان در اختيار شهرستان ها 

قرار گرفته اســت، افزود: در حال حاضر سهم 
شهرستان رازوجرگالن 27 ميليارد تومان است 
كه مى تواند با هزينه كرد سريع آن در مباحث 
اشتغال زايى از سهميه مشترك باقى مانده نيز 

بهره مند شود.
وى مطرح كــرد: ظلم مضاعف جنســيتى و 
قوميتى در زمان رژيم طاغوت وجود داشــته 
كــه در دوران پس از انقالب نيــز از آن غافل 
شديم و به عنوان مثال تا ابتداى روى كار آمدن 
دولت تدبير و اميد در شهرستان رازوجرگالن 
هيچ اقدامى براى گازرســانى انجام نشده بود، 

ولى امروز با نگاه ويــژه دولت 61 درصد مردم 
از نعمت گاز برخوردار هســتند و سال آينده، 
تمامى روستاهاى استان گازرسانى خواهد شد.

فرماندار شهرســتان راز و جرگالن نيز در اين 
آيين اظهار داشــت: در حال حاضر 54 روستا 
در شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند و 
پايان ســال 97 جشن پايان گازرسانى به تمام 

روستاها خواهد بود.
در اين آيين 83 پروژه شهرستان رازوجرگالن 
با هزينه كرد 42 ميليارد تومان افتتاح شد كه 
از اين پروژه ها مى توان به افتتاح متمركز هشت 
پروژه آموزشــى شهرســتان رازوجرگالن در 
روستاهاى دويدوخ، توتلى، حصارچه باال، يكه 
سعود، سنگســار، بش دره، حيدرآباد و بخش 

غالمان اشاره داشت.

استاندار خراسان شمالى:

مردم با تشكيل تعاونى از تسهيالت با كارمزد تك رقمى بهره مند شوند
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