
تشنگى روستاييان كميجان تمامى ندارد چرخ زندگى كه با فرمان مى چرخد
با وجود بارش هاى فراوان  گفت و گو با يك بانوى راننده در اهواز

كميجان قصــه و غصه امروز مــا باز هم 
يادآورى رنج 10ســاله بى آبى در روســتاى 
«نهرپشته» از توابع بخش ميالجرد شهرستان 
كميجان اســت كه مردمش چشم به تدبير 
مسئوالن دارند.كمبود منابع آبى و نبود آب 
شرب قصه پرغصه اى است كه پايان ندارد زيرا 

در اوج زمستان ...

اهــواز  در جامعه ما كه هــر روز فضاى 
اقتصادى تنگ و تنگ تر مى شــود، زنان هم 
مجبورند دوشادوش مردان كار كنند تا شايد 
لقمه نانى براى سفره كوچكشان تهيه كنند. 
سهيال پشم فروش از جمله بانوانى است كه 
با كار بر روى يكى از همين تاكسى هاى سبز 

.......صفحه2رنگ در سطح شهر از تالش ... .......صفحه 2

راه اندازى 12 بيمارستان 
در مناطق مرزى توسط سپاه

بيرجند: فرمانده بهدارى رزمى نيروى زمينى سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى در شمال شرق كشور با 
تأكيد براينكــه ارائه خدمات تخصصــى به مناطق 
مــرزى و محروم رويكرد مهم نيروى زمينى ســپاه 
است، گفت: در اين راستا راه اندازى 12 بيمارستان 
تخصصــى ثابت در اين مناطق در دســتور كار قرار 

دارد.
سرهنگ پاســدار محمد حسن عباســى در مراسم 
آغاز فعاليت طرح جهاد پزشــكى ميالد تا ميالد در 
شهرســتان درميان افزود: اين طرح از ابتداى امسال 
توســط نيروى زمينى ســپاه برنامه ريزى شــد كه 
تاكنون در دو نقطه مرزى كشــور بيمارســتان هاى 

تخصصى ثابت راه اندازى شده است.
وى با تأكيــد براينكه نقاط مــرزى محروميت هاى 
زيادى در حوزه ســالمت دارند، اظهار كرد: در دهه 
80 بــا آغاز فعاليــت درمانى نيروى زمينى ســپاه، 
راه اندازى بيمارســتان هاى صحرايى در دستور كار 
قرار گرفت كه تاكنون 64 بيمارســتان صحرايى در 
مناطق محروم شــمال شرق كشــور راه اندازى شده 

است.
عباسى با بيان اينكه به نتيجه رسيديم كه راه اندازى 
بيمارســتان صحرايى تنها يك مســكن براى رفع 
محروميت اســت و بايــد اقدامات اصولــى ترى را 
برنامه ريزى كنيم، گفت: با همكارى وزارت بهداشت 
راه اندازى بيمارستان هاى ثابت تخصصى در مناطق 
مرزى در دســتور كار قرار گرفت و مقرر شــد افراد 
نيازمنــد به درمــان تخصصى از طريــق خانه هاى 

بهداشت روستايى، شناسايى و معرفى شوند.
وى ادامه داد: در راستاى اجراى طرح جهاد پزشكى 
ميالد تا ميالد در شهرستان درميان از يك هفته قبل 
هفت گروه غربالگرى در 90 روستاى شهرستان بيش 
از 7200 نفر را ويزيت كردند كه از اين تعداد 4000 
نفر براى دريافت درمان تخصصى به بيمارستان خاتم 

االنبيا اسديه معرفى شده اند.
فرمانده بهدارى رزمى نيروى زمينى سپاه در شمال 
شرق كشور گفت: پيش بينى مى شود در قالب اجراى 
ايــن طرح افــزون بر 500 عمل جراحــى ماژور در 

بيمارستان اسديه انجام شود.
وى عنوان كرد: همچنين مربيان ورزيده در مدارس 
شهرستان آموزش هاى پيشــگيرى از اعتياد، سبك 
زندگى ســالم و مسائل آموزشــى و بهداشتى را به 

دانش آموزان آموزش خواهند داد.

كاهش 256 كيلومترمربع 
از وسعت درياچه اروميه

ايرنا: رئيس دفتر استانى ستاد احياى درياچه اروميه 
در آذربايجان غربى گفت: وسعت درياچه اروميه روز 
سه شنبه به 1856 كيلومتر مربع رسيده كه نسبت 
به 24 بهمن سال گذشته 256 كيلومترمربع كاهش 

يافته است.
فرهاد ســرخوش اظهار كرد: خشكســالى و عوامل 
مختلف چون مصرف بى رويه آب سبب شده است تا 
وسعت اين درياچه نسبت به 15 سال گذشته بيش 

از 2670 كيلومتر مربع كاهش يابد.
وى همچنين تــراز فعلى نگين آبــى آذربايجان را 
1270 متر و 38 ســانتيمتر از آب هــاى آزاد اعالم 
كرد و افزود: بــا وجود افزايش ارتفــاع آب درياچه 
اروميه در ماه جارى، تراز كنونى اين درياچه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته 21 سانتيمتر كاهش 

نشان مى دهد.
وى با اشــاره به اينكه حوضه آبريز درياچه اروميه از 
كم بارش ترين حوضه هاى آبريز كشور طى سال هاى 
اخير بوده است، گفت: اين حوضه توسط 21 رودخانه 

دائمى و 39 رودخانه دوره اى سيراب مى شود.
ســرخوش با بيان اينكه درياچه اروميه يك حوضه 
آبى بسته اســت كه آب آن از محل بارش مستقيم 
و روان آب ورودى از آبراهه هــا و رودخانه ها تأمين 
مى شــود، ابراز اميدوارى كــرد در روزهاى آتى نيز 

بارش ها ادامه يابد.
اســتاندار آذربايجان غربى نيز طــى روزهاى اخير 
با اشــاره به موافقت رئيس جمهورى با پيشــنهاد 
اســتفاده از 3 ميليــارد دالر فاينانس خارجى براى 
اجــرا و تكميــل طرح هاى احيــاى درياچه اروميه 
گفته كه مذاكره با ســرمايه گذاران خارجى نيز در 
اين زمينه آغاز شــده اســت و با دريافت تسهيالت 
خارجى روند اجراى طرح هاى احياى درياچه اروميه 

تسريع مى شود.
درياچــه اروميه بزرگ ترين آبگير دائمى در شــمال 
غرب فالت ايران  اســت؛ اين درياچه از اواسط دهه 
1380 شمسى شــروع به خشك شدن كرد و بنا بر 
آمار بين المللى تا سال 2015 ميالدى در حدود 80 

درصد از مساحت آن خشك شد.
ســتاد احيــاى درياچه اروميه طرح هــاى متعددى 
چــون اليروبــى رودخانه ها، انتقال پســاب تصفيه 
شده فاضالب به درياچه، ســاماندهى سردهنه هاى 
رودخانه ها، انســداد 1200 چــاه غيرمجاز و اصالح 
آبيــارى در 6200 هكتار از اراضى كشــاورزى را در 

دستور كار دارد.

مهيــن نورافروز در حالى كه بــه گفته علوم 
پزشكى گلستان ســالى 2200 بيمار به مبتاليان 
ســرطان در گلســتان اضافه مى شــود، به دليل 
بدعهدى و بدهى مالى بيمه ها تأمين بعضى داروها 

دشوار است. 
بيماران ســرطانى براى درمان خود مسير شيمى 
درمانى و راديوتراپى را طى مى كنند و گاهى بعضى 
بيماران هم بــا وجود انجام ايــن مراحل درمانى 
نمى توانند بر بيمارى غلبه كنند. در چنين شرايطى، 
تكرار هزينه هاى شيمى درمانى كه به گفته بيماران 
براى آن ها بسيار سنگين هم هست، تحمل بيمارى 

را براى آن ها دشوارتر مى كند.

هزينه دارويى آزار دهنده تر از سرطان است
مادر يك كودك مبتال به سرطان خون با بيان اينكه 
براى دريافت داروهاى كودكش با مشــكل روبه رو 
است، بيان كرد: برخى داروهاى تجويزى پزشكان 
كه درصد بهبود كودك را افزايش مى دهد، بسيار 
گران بوده و از حمايت هاى بيمه اى برخوردار نيست.
آمنه مقيســى افزود: از سوى ديگر با آنكه مى دانم 
مراحل درمان كودكم در مطب پزشك خصوصى 
در وضعيت بهترى انجام مى شود، اما به دليل هزينه 
باالى دســتمزد شيمى درمانى پزشك متخصص، 

امكان استفاده از اين خدمات را ندارم.
وى افزود: درد سنگين هزينه هاى دارويى و درمانى 

آزار دهنده تر از سرطان است.

افزايش 2/5 برابرى نرخ داروهاى داخلى
يك بيمار ســرطانى ديگر هم با ابراز گاليه مندى 
از متفاوت بودن خدمــات درمانى و دارويى گفت: 
داروهاى وارداتى تأثيرگذار بر روند درمان سرطان 
كه عوارض بدحالى شديد، ريزش هاى يك باره موى 
سر و بى حالى را در بيمار ندارد، داراى تعهد بيمه اى 
نيســتند.مال على ملكى افزود: بسيارى از بيماران 
ســرطانى به دليل ناآگاهى از نوع داروهاى درمانى 
و شرايط مالى نامناســب، به اجبار براى درمان به 
سمت داروهاى داراى تعهد بيمه اى كه بيشتر آن ها 
داخلى است، مى روند كه اين داروها هم در برخى 
مواقع با كمبود روبه رو اســت.وى افزود: صف هاى 
طوالنى مدت بيماران براى ارائه نسخه ها و دريافت 
دارو، بيماران و خانواده هايشان را از پاى درآورده و 
مسئوالن فقط به تعهد بيمه اى اكتفا كرده اند، اما 

توجهى به ديگر مشكالت دارويى و درمانى ندارند.
وى افــزود: برخــى داروهاى داخلــى موجود هم 
تأثيرگذارى چندانــى بر درمان مؤثر بيمار ندارد و 
بيماران را در طول درمان دچار برخى مشــكالت 

جسمانى مى كند.

 بدعهدى بيمه ها 
در حالى كه بســيارى از بيماران 
سرطانى از نحوه توزيع و كيفيت 
دارو و هزينه هاى ناشى از آن ابراز 
نارضايتى مى كنند، معاونت غذا و 
داروى دانشگاه علوم پزشكى استان 
گلستان عنوان مى كند كه تا كنون 
مشكلى در زمينه كمبود داروهاى 

سرطانى در استان نداشتيم.
محمد صلبى با بيان اينكه با همه 
توان جلوى كمبود داروهاى درمان 
بيماران سرطانى را خواهيم گرفت، 
بيان كــرد: با رايزنى هاى متعدد و 
پيگيرى وضعيت موجود، تاكنون 

مشكلى در رابطه با كمبود دارو در استان نداشته ايم.
وى افــزود: در حال حاضر حــدود 9 داروخانه در 
سراسر استان براى اعطاى دارو به بيماران سرطانى 
با اين دانشــگاه و بيمه ها طرف قرارداد هستند كه 
نيازهــاى دارويى اين بيماران توســط آن ها رفع 
مى شود.صلبى در رابطه با وضعيت بيمه اى داروهاى 
داخلى و خارجى گفت: داروهايى كه شركت هاى 
وارد كننده و يا ســازنده آن در ايران با دانشگاه و 
داروخانه ها طرف قرارداد باشند، قطع يقين به دست 
بيماران سرطانى خواهد رسيد، اما برخى داروهاى 
وارداتــى به دليل طرف قرار داد نبودن با بيمه ها از 

مبالغ بااليى برخوردارند. 
وى يكى از داليل كمبود دارو 
را بدعهدى بيمه ها عنوان كرد 
و گفت: تعدادى از شركت هاى 
بدهى  دليــل  به  داروســازى 
داروخانه هــا، كه مســبب آن 
بيمه هاى  نشــدن  پرداخــت 
دارويى است، از ارسال دارو به 
داروخانه مــورد نظر خوددارى 
مى كنند.صلبى با بيان اينكه در 
حال حاضر بخش دارو و درمان 
با برخى كمبودهاى بودجه اى 
مواجه است، گفت: اين مسئله 
مختص به گلستان نيست، اما 
مى توانــد زنگ خطــرى براى 
مسئوالن حوزه سالمت باشــد كه در صورت دير 
پرداخت شــدن معوقه هاى بيمه اى، داروخانه ها، 
شــركت ها و برخى بخش هاى درمانــى، از ادامه 

قرارداد منصرف شده و تغيير مسير بدهند.

 بدهى 15 ميليارد تومانى 
مديركل بيمه ســالمت استان با بيان اينكه كمتر 
از 10 درصد داروخانه هاى اســتان طرف قرار داد 
با بيمه ها نيســتند، گفت: بخشــى از بدهى بيمه 
بــه داروخانه هاى طرف قرارداد پرداخت شــده و 

همچنان در پى اخذ اعتبــار براى پرداخت مابقى 
بدهى هاى بيمه به مراكز مختلف هستيم.

ســيد محمد حســينى افزود: با وجود مشكالت 
بودجه اى همچنان همه بيماران سرطانى از خدمات 
بيمه اى در استان بهره مند هستند و تاكنون حتى 
يك مورد بيمه اى به دليل كمبود بودجه، از سيستم 
خارج نشده است.حسينى ادامه داد: در حال حاضر 
پرداخت هاى بيمه اى در بخش بيمارســتان هاى 
تحت نظارت دانشگاه تا پايان بهمن سال گذشته، 
بيمارستان هاى خصوصى تا پايان دى سال گذشته، 
پزشكان طرف قرارداد تا پايان 96 و داروخانه ها تا 
پايان خرداد 96 پرداخت شــده است، تا بيماران با 
مشكل خاصى روبه رو نشوند.وى افزود: سال گذشته 
با وجــود خريد 8000 ميليارد اوراق اســالمى، با 

4400 ميليارد تومان بدهى وارد سال 96 شديم.
وى با بيان اينكه بخش زيادى از بدهى هاى بيمه اى 
سال جارى پرداخت نشده است، افزود: تا اين لحظه 
فقط توانسته ايم بدهى سال 95 را پرداخت كنيم و 
بخشــى زيادى از اين بدهى از منابع 96 پرداخت 

شده، كه هنوز به اتمام نرسيده است.
حســينى افزود: چنانچه شرايط موجود همچنان 
ادامه يابد و كســرى ها جبران نشود، ممكن است 
ســال آينده قادر به ارائه بسيارى از خدمات براى 
بخش دارو و درمان نباشيم و ادامه اين مسيراز تعهد 

ما خارج خواهد شد. 

داروهاى مؤثر در تعهد بيمه ها نيست
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توسعه سيستان و بلوچستان در گرو برنامه ريزى يا تقسيم استان؟
جلوگيرى از قطع

 6500 درخت بلوط 
در چهارمحال و بختيارى

.......صفحه 2

مخالفان و موافقان طرح تقسيم اين استان مى گويند

.......صفحه 2 

 نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى:

ريزش هاى انقالب 
جاى گريه دارد

شــهركرد  مديركل منابع طبيعى چهارمحال و بختيارى 
گفت: براى اجراى دو پروژه عمرانى در چهارمحال و بختيارى 
كه تصميم به قطع 6500 اصله درخت بلوط بســته شده بود، 
سرانجام با پيگيرى و جلسات متعدد منابع طبيعى با استاندارى 

از قطع اين تعداد درختان جلوگيرى شد...

فارس  نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى گفت: امروز 
همه انسان ها آزمايش مى شوند؛ بنابراين اگر خواستار كسب 
توفيق و روســفيدى در محضر خداى متعال هستيم، بايد 
در همه زمينه ها با وجود مســائل جدى از هرگونه گرايش 
به ســليقه، حزب و گروه پرهيز كنيم چراكه با اين ها راه به 

جايى نمى بريم...

پلكانى به عمق 
تاريخ 4000 ساله

سازه هاى آب 
«شوشتر» شاهكار 

فنى و مهندسى 
جهان است

قدس  شوشــتر از زمان ساســانيان تا ابتداى دوره 
پهلوى در اغلب دوره هاى تاريخى مركز استان خوزستان 
بوده و در ســال 1303 شمسى در پى شيوع بيمارى و 
با دستور رضاخان مركز استان خوزستان (استان ششم 
ايران) از شوشتر به ناصرى (اهواز) منتقل شد.سازه هاى 
آبى شوشتر مجموعه اى به هم پيوسته از پل ها، بندها، 
آسياب ها، آبشارها، كانال ها و تونل هاى عظيم هدايت 
هستند كه در ارتباط با يكديگر كار مى كنند. بناى اوليه 

.......صفحه 3اين سازه ها در دوران ...
.......صفحه 4

تكرار هزينه هاى 
شيمى درمانى كه به 

گفته بيماران براى 
آن ها بسيار سنگين 

هم هست، تحمل 
بيمارى را براى 
آن ها دشوارتر 

مى كند

بــرش



  معابر ايالم با تعداد خودروها 
سنخيت ندارد

ايالم: رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان ايالم با بيان 
اينكه شهر ايالم نيازمند توســعه در زيرساخت هاى شهرى 
است، گفت: يكى از مقوله هايى كه مى تواند موجب مديريت 
بهتر ترافيك و بهبود ترددها شود، افزايش ظرفيت شبكه معابر 

است.
ســرهنگ محســن ناصرى اظهار كرد: ترافيــك به يكى از 
چالش هاى جدى در شــهرها و مراكز استان ها تبديل شده و 

شهر ايالم نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
وى با اشاره به قديمى بودن شبكه معابر شهر ايالم و سنخيت 
نداشتن ظرفيت آن ها با تعداد خودروهاى موجود افزود: شهر 
ايالم براى حل معضــل ترافيك نيازمند چنين جراحى هاى 

بزرگى در ساختارهاى شهرى است.

 جلوگيرى از قطع 6500 درخت بلوط 
در چهارمحال و بختيارى

شــهركرد: مديركل منابع طبيعى چهارمحال و بختيارى 
گفت: براى اجراى دو پروژه عمرانى در چهارمحال و بختيارى 
كه تصميم به قطع 6500 اصله درخت بلوط بســته شــده 
بود، ســرانجام با پيگيرى و جلسات متعدد منابع طبيعى با 

استاندارى از قطع اين تعداد درختان جلوگيرى شد.
على محمدى مقدم اظهار كرد: سازمان جنگل ها براى ايجاد 
جاده مواصالتى بين چهارمحال و بختيارى و استان خوزستان 
كه مسير آن قبالً از سوى اداره كل راه و شهرسازى جانمايى 
شــده و جاده جديد با عبور از جنگل هاى انبوه بخش بازفت 
ســبب قطع و تخريب تعداد زيادى از درختان بلوط دانه زاد 
مى شد، با ارايه مسير جايگزين از سوى اداره كل منابع طبيعى 
و همچنين افزايش حفر تونل ها و استفاده از جاده قديمى در 
قسمتى از مســير از قطع بيش از 6000 اصله درخت بلوط 
جلوگيرى شــد. وى همچنين به خط انتقال برق فشار قوى 
در مسير جنگلى فالرد به لردگان اشاره كرد و افزود: شركت 
مجــرى به دليل محدوديت هاى فنى مجبور به عبور از توده 
جنگلى بود و براى ســاخت دكل هاى برق نياز به ايجاد 46 
كيلومتر جاده فرعى داشــت كه مذاكرات طوالنى وقتگير با 
شــركت مجرى سبب شد كه پايه هاى انتقال برق در اراضى 
جنگلى بدون ايجاد جاده فرعى انجام شــود و با تفاهم انجام 
شده از ســوى منابع طبيعى و مجرى طرح موافقت شد كه 
سيمكشــى هوايى دكل هاى برق فشار قوى به وسيله بالگرد 
انجام شود. محمدى مقدم تأكيد كرد: با اين توافق از قطع 500 

درخت بلوط جلوگيرى شده است.

  هشدار دريايى هواشناسى مازندران 
به صيادان و شركت هاى كشتيرانى

سارى: هواشناسى مازندران با انتشار اخطاريه اى به تمامى 
فعاالن دريايى در اين خطه از جمله صيادان و شــركت هاى 
كشتيران هشدار داد كه از هرگونه فعاليت در سواحل درياى 

خزر در روز چهارشنبه 25 بهمن خوددارى كنند.
بر اســاس اين گزارش، موج جديد ســرما و بارندگى كه از 
شامگاه سه شنبه وارد مازندران شده با وزش باد نسبتاً شديد 
همراه است كه سبب مى شود تا هرگونه فعاليت دريايى در روز 

چهارشنبه با خطر همراه شود.
بر اســاس اين اخطاريه، بيشينه سرعت وزش باد در مناطق 
نزديك به ســواحل درياى خزر 60 كيلومتر بر ســاعت و در 
فراســاحل تا 72 كيلومتر بر ساعت خواهد رسيد كه در اين 
صورت بيشينه ارتفاع موج نيز در مناطق نزديك به سواحل 
غربى و مركزى تا ســه متر و در فراساحل تا چهار متر مورد 

انتظار است.

 كاهش 50 درصدى آب سدهاى 
آذربايجان شرقى

ايرنا: معاون حفاظت و بهره بردارى شــركت آب منطقه اى 
آذربايجان شــرقى با اشاره به بحران كم آبى، از كاهش بيش 

از 50 درصدى آب قابل شرب سدهاى اين استان خبر داد.
مجتبى جليل زاده گفت: از ابتداى سال آبى جارى، يعنى اول 
مهرماه تاكنون، با كمبود شديد بارندگى و به موازات آن كمبود 

ميزان روان آب هاى استان مواجه هستيم.
وى افزود: اكنون چهار سد علويان، ستارخان، سهند و نهند، 
تأمين كننده اصلى آب شــرب مردم آذربايجان شــرقى، با 
كاهش آب به ميزان بيش از 50 درصد روبه رو هســتند كه 
ادامه اين روند براى تأمين آب شــرب اســتان تهديد جدى 
محسوب مى شود. جليل زاده مديريت مصرف را نياز اصلى و 
مبرم آب در آذربايجان شرقى بيان و اظهار كرد: در صورتى كه 
مديريت مصرف آب در استان را پيگيرى نكنيم، بدون ترديد 

سال آينده بحران آب در استان را تجربه خواهيم كرد.

مخالفان طرح تقسيم اين استان مى گويند

توسعه سيستان و بلوچستان در گرو برنامه ريزى يا تقسيم استان؟
��ر

زاهدان  15 بهمــن مــاه دو نماينده از 
مجمع نمايندگان استان سيستان و بلوچستان 
طى نامه اى به حجت االســالم حسن روحانى 
رئيــس جمهورى اعالم كرده انــد كه با توجه 
به گســتردگى و پهناورى استان سيستان و 
بلوچستان كه فاصله دو شــهر زابل و چابهار 
بيش از 900 كيلومتر است، تقسيم استان يك 

ضرورت و فرصت است.
آن هــا در تأييد اين نظريه نمونه هاى بســيار 
موفق در جهان و ايران را آورده اند كه در ايران 
به عنوان مثال به قبل و بعد خراسان ها اشاره 

كرده اند.

 شاخص هاى توسعه اى اندك
حسينعلى شــهريارى نماينده مردم زاهدان از 
جمله افرادى است كه بر تقسيم اين استان اصرار 
دارد و مى گويد: استان سيستان و بلوچستان قبل 
از انقالب در بسيارى از شاخص هاى توسعه اى از 
آخر، اول بوده و امروز نيز پس از ســپرى شدن 
39 سال از پيروزى انقالب متأسفانه همچنان به 

همان وضع دچار است.
ايــن نماينده مجلــس با بيــان اينكه برخى 
مخالفان تقسيم استان سيستان و بلوچستان به 
دو يا سه استان اتهاماتى همچون تالش براى 
جدا كردن سيستان و بلوچستان از يكديگر را 
مطرح مى كنند، مى افزايد: اين مسائل صحت 
ندارد و هيچ شــخصى به دنبــال جدا كردن 
سيستان و بلوچستان از يكديگر يا حذف اسم 

بلوچستان نيست.

 فاصله زياد شمال تا جنوب
حبيــب اهللا دهمرده نماينده مــردم زابل در 
مجلس شوراى اســالمى نيز از جمله افرادى 
اســت كه در پنجم دى ماه امســال در نطق 
صحن مجلس بيان كرد: سيستان و بلوچستان 
بســيار گسترده اســت و فاصله دو شهر زابل 
و چابهار بيش از 900 كيلومتر اســت. از اين 
رو تقسيم اســتان سيستان و بلوچستان يك 

ضرورت و فرصت محسوب مى شود.
وى مدعى شــد كه اين استان داراى استعداد 
و ظرفيت هاى فراوان است، اما على رغم همه 
كارهاى بســيار خوب نظام مقدس جمهورى 
اســالمى ايران كه بر هيچ منصفى پوشــيده 
نيســت، داراى انباشــتگى و عقب ماندگى 
تاريخى شــده اســت و از ايــن رو نيازمند 

برنامه ريزى است.

 علت عقب افتادگى، تقسيمات كشورى نيست
عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشــور اما در 
صحن علنى مجلــس در تاريخ 11 مهر 96 

در پاسخ به پرسش شهريارى نماينده مردم 
زاهدان درباره تقســيم اســتان سيستان و 
بلوچستان، اظهار داشت: تقسيم شدن استان 
سيستان و بلوچستان به نفع مردم اين منطقه 
نيســت، اما هنوز برخى از افراد بر تقســيم 

اين اســتان پهنــاور اصرار 
مى ورزند.

وى در پاسخ به اين پرسش 
با تأكيد بــر اين موضوع كه 
كه  تقســيماتى  از  «خيلى 
در كشــور به وقوع پيوسته 
در عمل نتوانســته اســت، 
كند»  حــل  را  مشــكالت 
يادآور شد: استان هايى مثل 
سيستان و بلوچستان با علم 
به اينكه عقب ماندگى دارند،  
بايد مورد توجه قرار گيرند. 
خيلى از مناطق مرزى ما از 
توسعه نيافتگى رنج مى برند 
و اكثــر مناطق مــرزى ما 

اين گونه هســتند. در جاهايى كه استان هاى 
كوچك تر از سيســتان و بلوچســتان داريم، 
وضعيت بهتر از اين استان نيست. بنابراين علت 

عقب افتادگى ما تقسيمات كشورى نيست.

 افزايش هزينه ها 
على اوســط هاشمى استاندار سابق سيستان 
و بلوچســتان در اين خصوص معتقد است: 
اســتانى مانند سيســتان و 
داراى  كــه  را  بلوچســتان 
با 2  اســتاندارى  ســاختار 
ميليون جمعيت است سريعاً 
نمى توان به دنبال تقسيم آن 
بود؛ بايــد ديد آقايانى كه به 
تقسيم استان فكر مى كنند، 
مبانى فكرى و انگيزه شــان 
چيســت؟ آيا واقعــاً از ديد 
كارشناسى تصميم به تقسيم 

استان گرفته اند؟
وى بيــان مى كند: تقســيم 
استان هميشه موجب توسعه، 
پيشرفت و ترقى در حوزه ملى 
نخواهد بود، همان ميزان كه 
به تقسيم استان مى انديشيم بايد به اين فكر كرد 
كه هزينه هاى اجرايى اين تصميم را تا چه حد 

مى توان باال برد.

 نامه نمايندگان سيستان و بلوچستان به 
رئيس جمهور

در همين راستا احمد على كيخا نماينده مردم 
شهرستان هاى زابل و محمد نعيم امينى فرد 
نماينده مردم ايرانشــهر به همــراه عليم يار 
محمدى نماينده مردم زاهدان و نيز عبدالغفور 
ايرانژاد نماينده مردم چابهار و محمد باســط 
درازهــى نماينده مردم ســراوان و على كرد 
نماينده مردم خاش در مجلس شوراى اسالمى 
طى نامه اى به رئيس جمهور ضمن اشــاره به 
عدم برخوردارى استان از سهم منطقى منابع 
عمومى كشور و نيز متعاقب درخواست دوتن 
از نمايندگان استان از ايشان مبنى بر ضرورت 
تقسيم اســتان، اين كار را خالف منافع ملى 

عنوان كردند.
در اين نامه آمده اســت: «عــدم برخوردارى 
استان بزرگ سيســتان وبلوچستان از سهم 
منطقــى از منابع عمومى كشــور ريشــه در 
بســيارى از سياست هاى نامناسب تقسيمات 
كشورى در طول سال هاى گذشته و همچنين 
حاكميت نگاه هاى قومى و بخشى در مديريت 
دستگاه هاى اجرايى و مديريتى در سطح كالن 
كشور دارد. الزم است به طور ويژه اين معضل 
در سطح كالن كشــور بررسى و حل شود تا 
حقوق حقه مردمان نجيب استان سيستان و 

بلوچستان بيش از اين تضييع نشود».
آن هــا در اين نامــه افزودند: «خرد شــدن 
استان هاى كشــور به واحدهاى كوچك تر را 
هرگز در راستاى منافع ملى كشور نمى دانيم 
و اى كاش تقسيمات كشورى در طول سال هاى 
گذشــته كه باعث فاصله بيــن قوميت هاى 
مختلف ايرانى شده و گسست هاى اجتماعى 
را بيشتر كرده اســت در جهت معكوس و به 
منظور يكپارچگى بيشتر جامعه بزرگ ايرانى 
اســالمى انجام مى شد. بنابراين ضمن احترام 
به همــكاران ارجمند خويــش طرح چنين 
موضوعاتى را برخــالف منافع ملى و منويات 
مقام معظم رهبرى در راســتاى وحدت مردم 

استان سيستان و بلوچستان مى دانيم». 
 برخــى از فرهنگيان و ســران طوايف نيز در 
گفت و گو با خبرنگار ما بيان داشتند كه تهران 
بيشــترين جمعيت را دارد و برعكس استان 
كهكيلويه و بوير احمد از نظرمســاحت و هم 
از نظــر جمعيت از كوچك ترين اســتان هاى 
كشور است، اما همانند سيستان و بلوچستان 
پايين ترين شاخص هاى توسعه را دارد بنابراين 
اگر معيار و مالك توسعه جمعيت و مساحت 
كم جغرافيايى مى بود، استان كهگيلويه و بوير 
احمد مى بايســت توســعه يافته ترين استان 

مى شد!

  طرح «مطلوب سازى برنج» 
 در گيالن اجرا مى شود

رشت- خبرنگار قدس: فرمانده سپاه قدس گيالن با اعالم 
اينكه طرح «مطلوب سازى برنج» از ابتداى سال زراعى جديد 
در گيالن اجرا مى شود، گفت: اجراى اين طرح سبب افزايش 

توليد 25 تا 30 درصدى برنج در استان مى شود.
سردار محمد عبداهللا پور حفظ امنيت موادغذايى را موضوعى 
جدى در حوزه دفاعى كشــور دانست و عنوان داشت: برنج از 
كاالهاى پر مصرف كشــور است و سازمان جهاد كشاورزى با 
همكارى بسيج جامعه مهندسان كشاورزى اين طرح را اجرا 
مى كند. وى خاطرنشان كرد: در طرح «مطلوب سازى برنج» 
300 مهندس كشاورزى بســيجى در 300 روستاى استان 
گيالن و با همكارى 6000 كشــاورز تالش مى كنند تا ميزان 
توليد برنج استان را افزايش دهند. فرمانده سپاه قدس گيالن 
تصريح كرد: اجراى اين طرح گامى در حوزه اقتصاد مقاومتى 

است كه سبب رفع كمبود برنج در كشور مى شود.
وى با اعالم اينكه مراحل اجرايى اين طرح بيش از يك سال 
است كه در حال انجام است ابراز داشت: مراحل آموزشى اين 
طرح تا اســفند امسال به پايان رســيده و با آغاز سال زراعى 

جديد در استان گيالن اجرا مى شود.

  خدمات و فعاليت هاى بندرى 
هوشمندسازى مى شود

بوشهر- خبرنگار قدس: مديركل بنادر و دريانوردى استان 
بوشهر با اشاره به انعقاد تفاهمنامه براى هوشمندسازى بندر 
بوشــهر با دانشگاه آزاد بوشــهر گفت: در اين راستا تيم  هاى 
عملياتى اين دانشــگاه تشكيل شد كه با تكميل آن خدمات 

بندرى الكترونيكى و هوشمندسازى مى شود.
محمدمهدى بنچارى در نشست كارگروه ايجاد بندر هوشمند 
بوشــهر با تأكيد بر نقش مهم مراكز آموزش عالى در توسعه 
زيرساخت هاى بندر هوشمند اظهار داشت: يكى از جنبه هاى 
اصلى و مؤثر در پروژه هاى بندرى دنيا، حضور دانشــگاه هاى 

معتبر آن مناطق است.
وى بيان كرد: يكى ديگر از مواردى كه به آن توجه مى شــود 
در اولويــت قرار دادن پااليش و انتخاب پروژه ها در راســتاى 

اثرگذارى در وضعيت عملكردى بنادر استان بوشهر است.

  جذب 50 درصدى اعتبارات 
بيابان زدايى البرز 

كرج- خبرنگار قدس: رئيس اداره امــور بيابان اداره كل منابع 
طبيعى استان البرز با بيان اينكه 20 ميليارد تومان اعتبارات مصوب 
سفر رياست جمهورى در امور بيابان زدايى استان است، گفت: 50 
درصد از اين اعتبار در سال گذشته تخصيص يافته است و اميدواريم 
مابقى آن تا پايان سال محقق شود.  على طاهرى با اشاره به اينكه 
مساحت بيابانى استان البرز 45هزار هكتار است، گفت: عمده اين 
ميزان مساحت بيابانى در شهرســتان هاى نظرآباد و اشتهارد قرار 
دارد. وى در خصــوص پروژه هاى بيابان زدايى اجرا شــده در البرز 
عنوان كرد: 1400 هكتار نهال كارى در ســطح بيابان هاى استان 
انجام شده است، همچنين 712 هكتار پروژه مراقبت از آبيارى در 
سطح استان صورت گرفته است. طاهرى با اعالم اينكه 1600 هكتار 
ديگر از سطح بيابان هاى اســتان براى نهال كارى در دست اقدام 
است، افزود: مناقصه 1400 هكتار در دست اقدام است و اين پروژه 
از محل اعتبارات ســفر هيئت دولت به البرز انجام خواهد شد. وى 
گفت: اعتبارات سال جارى در حوزه بيابان زدايى 12 ميليارد تومان 

بوده است كه هر ساله بنا به شرايط افزايش مى يابد.

 حقوق شهروندى تعاملى 
دوسويه بين مردم و مسئوالن است 

اهواز- خبرنگار قدس: نماينده استاندارى در حقوق شهروندى 
در نشست خبرى اولين همايش حقوق شهروندى استان خوزستان 
گفت: در ايجاد فضاى شهروندى بايد همه شهروندان به حقوق خود 
آشــنا شده و مسئوالن بدانند عملكرد آن ها ديده مى شود.  پروانه 
ولوى اهميت حقوق شهروندى را دو سويه بودن آن دانست و اظهار 
كرد: 22 حق براى حقوق شــهروندى داريم، حتى اگر چند مورد 
از آن اجرا شــود، تحول بزرگى در جامعه رخ مى دهد. وى با اشاره 
به اينكه براى به چالش كشيدن ادارات بايد انتظار پاسخگويى نيز 
داشته باشيم، گفت: ادارات بايد اين امكان را فراهم كنند تا مسائل 

خود را بيان كرده و پرسش و پاسخ انجام دهند.

  مهم ترين دستاورد دفاع مقدس 
برقرارى امنيت است

زاهدان: فرمانده كل ســپاه در كنگره ملى شــهداى سيستان و 
بلوچســتان گفت: ايجاد ناامنى مهم ترين اهداف دشــمن در ايران 
اســالمى و بخصوص استان سيســتان و بلوچستان بود كه 2058 
شــهيد اين اســتان در راه امنيت جان دادند و شــيعه و سنى در 
كنار هم با وحدت در راســتاى برقرارى امنيت تالش كردند و هم 
اكنون اين اســتان از امنيت بااليى برخوردار است. سردار سرلشكر 
محمدعلى جعفرى با تبريك ورود انقالب اسالمى به چهلمين سال 
پيروزى افزود: با وجود همه دشمنى ها كه همه شاهد آن هستيم، 
اين انقالب همچنان پويا، زنــده و پيش رونده در حال جلو رفتن و 
رسيدن به اهداف خود در ابعاد بيرونى و داخلى است. وى يادآور شد: 
مهم ترين دستاورد جنگ تحميلى اين بود كه ملت هاى ديگر به اين 
باور رسيدند كه با دست خالى مى توان براى امنيت، نظام و انقالب 
تالش كرد و اين انقالب اسالمى ايران در منطقه الگو و نمونه است.

یک ��� یک ��ر

كميجان: قصه و غصه امروز ما باز هم يادآورى رنج 10ســاله بى آبى در روستاى 
«نهرپشته» از توابع بخش ميالجرد شهرستان كميجان است كه مردمش چشم 

به تدبير مسئوالن دارند.
كمبود منابع آبى و نبود آب شــرب قصه پرغصه اى است كه پايان ندارد زيرا در 
اوج زمستان و بارندگى هاى زمســتانه اگر از نبود آب حرف بزنيم، شايد تعجب 
برانگيز باشد، اما مشكالت نبود آب در شهرستان كميجان، سيالبى از خسارت ها 

براى زندگى روستاييان به جاى گذاشته است.
بسيارى از روســتاييان شهرستان كميجان از خشكسالى و كمبود آب در منطقه 
رنج مى برند و بسيارى از مناطق روستايى اين شهرستان با تانكر آبرسانى مى شود.
قصه دردناك امروز ما بازهم تكرار رنج 10 ساله بى آبى در روستاى «نهرپشته» است. 
اين روســتا از توابع بخش ميالجرد شهرستان كميجان در استان مركزى است 

كه در 6 كيلومترى بخش ميالجرد و 16 كيلومترى شهر كميجان قرار دارد.
اين روســتا با جمعيتى نزديك به 300 نفر در قالب 75 خانوار سال هاســت كه 
با مشــكل كم آبى دســت و پنجه نرم مى كند و روزبه روز از جمعيت آن كاسته 

مى شود.

 مشكالت به قوت خود باقى است
در چند ســال گذشــته به رغم تالش هاى انجام شده توسط اداره آب و فاضالب 
اســتان و شهرستان براى تأمين آب آشاميدنى مردم اين روستا، هنوز مشكل به 

قوت خود باقى است.
در شــرايط كنونى برخى اهالى روســتا كه امكان تردد به شهر 
را دارند، آب شــرب خود را از كميجان، ميالجرد يا روستاهاى 
اطراف تأمين مى كنند، اما بســيارى از خانوارها هم هستند كه 

براى تأمين آب شرب خود بشدت دچار مشكل هستند.
دغدغه مهم مردم غلظت اسيدى بودن آب چاه اين روستا است.

يكى از اهالى روستاى «نهرپشــته» مى گويد: مردم در صفوف 
طوالنــى براى برداشــتن آب از تنها آب شــيرين ُكن روســتا 
مى ايستند و بعد از برداشت آب، تازه بايد رنج طى مسير طوالنى 

تا منزل را هم به دوش بكشند.
وى با بيان اينكه 20 سال است روستاى ما با مشكل كم آبى روبه 
روســت، مى افزايد: آب لوله كشى روستا براى نوشيدن مناسب 

نيست و حتى دام و طيور هم از اين آب استفاده نمى كنند.

 آب اسيدى
دهيار روســتاى «نهرپشــته» در اين خصــوص مى گويد: عمر 

مشــكل كم آبى در اين روستا به بيش از 10 ســال مى رسد و حتى عارضه هاى 
پوستى هم براى مردم اين روستا به  ارمغان آورده است.

على بابايى با تأكيد بر اينكه كمبود آب سال هاست براى مردم اين منطقه ايجاد 
مشكل كرده است، اظهار مى كند: شركت آب و فاضالب براى رفع مشكل در سال 
گذشته، نســبت به حفر يك حلقه چاه در روستا اقدام كرد، اما به دليل اسيدى 
بودن آب چاه متأســفانه امكان اســتفاده از آب آن وجود نــدارد و مردم مجبور 

هستند تا آب مورد نيازشان را از روستاهاى اطراف تهيه كنند.
 بابايى با اشاره به مشــكالت مردم براى برداشت آب مى افزايد: مردم از دستگاه 
تصفيه آب شــيرين ُكن اســتفاده مى كننــد و هر روز بايد مســير طوالنى را با 

ظرف هاى پُر از آب براى رسيدن به منزل طى كنند.
دهيار «نهرپشــته» تصريح مى كند: مكاتباتى را با بخشــدار ميالجرد و فرماندار 

كميجان براى رفع مشكل آب اين منطقه انجام داده ايم و منتظر پاسخ هستيم.

 خودگردانى 11 روستاى بدون آب در كميجان
نعيمى مدير امور آبفاى شهرســتان كميجان نيز در ايــن زمينه اظهار مى كند: 
در شهرستان كميجان 11 روســتاى خودگردان وجود دارد كه 

همچنان در حوزه كارى آب و فاضالب روستايى قرار نگرفته اند.
وى ادامه مى دهد: روســتاى «نهرپشــته» يكى از روســتاهاى 
خودگردان است و مشــكالت آن در حوزه كارى آب و فاضالب 
نيســت، اما با اين وجود، دســتگاه آب شــيرين ُكن در اختيار 
دهيارى قرار داده شــده تا بخشى از مشكل آب شرب اين روستا 

رفع شود.
مدير امور آبفاى شهرســتان كميجان تصريح مى كند: به محض 
اينكه اين روســتا در حوزه كارى آبفا قرار بگيرد، اقدام هاى الزم 

براى برطرف كردن مشكل آب روستا انجام مى شود.
نعيمى به جلســات حل مسائل آبى روستاهاى خودگردان اشاره 
كرده و مى گويد: در زمينه مشكالت آب روستاهاى خودگردان، 
بارها جلساتى برگزار شــده و روستاهايى كه آب شرب آن ها به 
صورت خودگردان تأمين مى شــده است با ارائه مدارك از سوى 
دهياران به اداره آب و فاضالب شهرســتان معرفى شــده اند تا 

اقدام هاى الزم در استان براى رفع مشكل آنان انجام شود.
وى بيان مى كند: يكى از وظايف مهم آب و فاضالب روستايى تأمين آب و رساندن 
آب به مناطق تحت پوشش اســت. روستاها تا زمانى كه از نظر تأمين آب دچار 
مشكالت اساسى و عمده نشوند، تمايلى براى استفاده از خدمات شركت، پرداخت 
حق انشعاب و آب بها ندارند و اين امر باعث شده تا در برخى روستاها تأمين آب 

به شكل خودگردان باشد.
وى مى افزايد: اميد اســت، ســاكنان روســتاها اين نكته را بپذيرند كه در ازاى 

پرداخت حق اشتراك و آب بهاى مصرفى، خدمات بهترى را دريافت مى كنند.
نعيمى خاطرنشــان مى كند: در حال حاضر پيگير رفع مشــكالت روســتاهاى 
خودگردان هســتيم و با اخذ مجوزهاى الزم اقدام هاى مناسبى براى توزيع آب 

انجام مى شود.

با وجود بارش هاى فراوان 

تشنگى روستاييان كميجان تمامى ندارد

سيستان و بلوچستان 
بسيار گسترده است 

و فاصله دو شهر 
زابل و چابهار بيش 

از 900 كيلومتر 
است 

بــرش

عمر مشكل كم آبى 
درروستاى نهر 
پشته به بيش از 

10 سال مى رسد و 
حتى عارضه هاى 
پوستى هم براى 
مردم به همراه 

داشته است
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قدس شوشــتر از زمان ساسانيان تا ابتداى 
دوره پهلــوى در اغلب دوره هاى تاريخى مركز 
استان خوزستان بوده و در سال 1303 شمسى 
در پى شيوع بيمارى و با دستور رضاخان مركز 
استان خوزستان (استان ششم ايران) از شوشتر 

به ناصرى (اهواز) منتقل شد.

  بزرگ ترين مجموعه صنعتى پيش از انقالب 
صنعتى

سازه هاى آبى شوشتر مجموعه اى به هم پيوسته 
از پل ها، بندها، آسياب ها، آبشارها، كانال ها و 
تونل هاى عظيم هدايت هستند كه در ارتباط با 
يكديگر كار مى كنند. بناى اوليه اين سازه ها در 
دوران هخامنشيان تا ساسانيان براى بهره گيرى 
بيشتر از آب ساخته شــده است. در سفرنامه 
مادام ژان ديوالفوا باستان شناس نامدار فرانسوى 
از اين مجموعه به عنوان بزرگ ترين مجموعه 
صنعتى پيش از انقالب صنعتى ياد شده است. 
از ميدان مركزى شهر به سوى زيارتگاه «مقام 
صاحب» پيش از رسيدن به پل گرگر به ساباط 
ورودى آبشار كه در گويش محلى «توف بليتى» 

ناميده مى شود، وارد مى شويد.
ساباط راهرويى بلند و مسقف است كه دو طرف 
آن كارگاه ســنتى حريربافى و شمدبافى ديده 
مى شــود. در سراشيبى راهروى ساباط صداى 
توفنده آب به گوش مى رســد و پس از گذر از 
آن به مجموعه اى از ساختمان هاى پيچ درپيچ 
با سقف كوتاه برمى خوريم. كف اين اتاق هاى 
تودرتو معبرهاى آب ساخته شده كه آب زالل 
بســرعت در آن ها در جريان است. همه معابر 

كف اتاق ها به حوضچه اى منتهى مى شود.
در كف اين حوضچــه چرخ پره چوبى بزرگى 
وجود دارد كه با فشــار آب ورودى به حوضچه 
مى چرخد. اين چرخ اهرم ســنگين آسياب را 
مى چرخاند و سنگ بزرگ آسياب نيز گندم را 

به آرد تبديل مى كند.
پس از اتاق هاى تودرتوى آسياب آبى به محوطه 
آبشارهاى «توف بليتى» مى رسيد. اساس سازه 
سنگى آبشــارها تونل هايى دست كند (دست 
ساز) است كه در دو طرف سد سنگى رودگرگر 
ساخته شــده است. اين تونل ها آب را از پشت 
سد به اين سوى سد جارى مى سازند و از ارتفاع 

65 مترى به رود مى پيوندند.
همه محوطه آبشارها و ســازه هاى آسياب از 
سنگ خارا و مالت آهك و ساروج ساخته شده 

و اتاق هــاى تودرتوى محوطــه نيز از حجارى 
ســنگ ها و ديواره هاى ســنگى رود ساخته 
شــده اند. مجموعه ســازه هاى آبى شوشتر و 
آسياب هاى آبى با توجه به زمان ساخت آن ها 
كه به زمان ساســانيان نسبت داده مى شود، از 

شاهكارهاى فنى و مهندسى در جهان است.
اين شــاهكار هــم در ايران و 
هم در جهان بى نظير اســت 
و همــه ســاله جهانگردانى از 
سراســر جهان براى بازديد از 
اين مجموعه شگفت به شوشتر 
سفر مى كنند در طول سال نيز 
سنگى  سازه هاى  پژوهشگران 
سازه هاى  محققين  و  باستانى 
آبى تاريخى به شوشــتر سفر 
مى كننــد و بــه پژوهش در 
مجموعه  مهندســى  ساختار 
آبشارهاى شوشتر و محوطه هاى 

باستانى «گرگر» مى پردازند.

  جذب يك ميليون گردشگر
اين مجموعه از همه كشورهاى دنيا بازديدكننده 
دارد و هر سال يك ميليون نفر گردشگر خارجى 

را جذب مى كند.
باستان شناسان انگليســى و كانادايى برخى 

كالس هاى سازه هاى آبى باستانى را در «توف 
بليتى» برگزار مى كنند و مجموعه آب بندها، 
آبگيرها، كانال هاى انتقال آب و مجراهاى شتاب 
دهنده حركت آب براى چرخاندن آسياب هاى 
آبى براى انگليسى ها و آمريكايى ها شناخته تر 

است تا ايرانى ها.
تاكنون بيــش از 50 كتاب 
و بيــش از 100 پايان نامه 
درباره سازه هاى آبى شوشتر 
اغلب  كه  نگاشــته شــده 
توسط پژوهشگران خارجى 
تدوين شده و حتى ترجمه 
نشده اســت. بنابراين كامًال 
اين  كه  اســت  مشــخص 
محوطه باستانى كه قدمتى 
بيش از 4000 سال دارد، در 
جهان بيشتر از ايران شناخته 

شده است.
 

  پلكانى به عمق تاريخ 4000 ساله
در جنوب محوطه آبشارها پلكان سنگى دست 
سازى ساخته شده كه بيش از 200 پله دارد و 
محوطه آبشارها را به نقاط مسكونى مشرف به 

مجموعه متصل كرده است.
«هــرودت» نيــز در 2500 ســال پيش اين 

پلكان را 1000 ســاله دانســته است و سنگ 
نوشــته هايى در مســير آن مشاهده مى شود 
كه بيانگر قدمت باســتانى آن است. در مسير 
پلكان اتاق هايى تعبيه شده كه محل استقرار 
نگاهبانان ســازه هاى آبى اســت. قدمت اين 
اتاقك ها نيز بيش از 4000 ســال تخمين زده 
شده و معمارى و نيز سقف كوتاه آن مؤيد اتاق 

نگهبان بودن اين اتاقك هاست.
اين اتاقك ها ويژگى مهم ديگرى هم دارد و آن 
پنجره هاى موازى و روبه روى دهانه آبشارهاست 
و گويى اين پنجره هاى ســنگى را فقط براى 
نگاهبانى و ديد در شب و روز دهانه هاى آبشار 

تعبيه كرده اند.
به موازات مجراى شتاب دهنده آب ورودى به 
آسياب هاى آبى اتاقك هايى ساخته شده كه از 
حجارى ســنگ و صخره هاى شنى است. اين 
اتاقك ها را شوادون يا همان شبستان مى گويند 
و در گذشــته، محل اســتراحت آسيابانان در 
روزهاى گرم تابستانى شوشتر بوده است تا بر 
كار كارگران «گندم ريز»، «آرد بر» و «ســبوس 
جمع كن» هم نظارت كنند. «شوادون» تا چند 
ســال پيش محل تفريح و شــب نشينى هاى 
مردم شوشتر هم بوده و پذيراى خانواده ها در 
شب هاى طوالنى زمســتان هاى خوزستان به 

شمار مى رفته است.

��راث ���نگ
  احياى هنر نمدمالى بوانات با افتتاح 

كارگاه
شيراز: هنر نمدمالى شهرستان بوانات در استان فارس احيا 
و كارگاه آن با حضور فرماندار، بخشدار مركزى و تعدادى از 

مسئوالن شهرستان در روستاى فخرآباد افتتاح شد. 
مســئول ميراث فرهنگى شهرســتان بوانات، بــا اعالم اين 
خبر افزود: پيرو بررســى هاى به عمل آمده براى شناسايى و 
احياى رشته هاى منسوخ شده و فراموش شده صنايع دستى 
شهرستان، رشــته هاى نمدمالى، گليم بافى، قاشق تراشى و 
شــربت خورى چوبى، رويه دوزى و گيوه تاكنون شناســايى 
شــده اند كه با پيگيرى هاى انجام شده رشته هاى نمد مالى، 
گليم بافى و عقيق تراشــى در اين شهرســتان احيا شــد و 
مراحل احياى رشته هاى قاشق تراشى و شربت خورى چوبى، 

رويه دوزى گيوه در دست اقدام است.
حســين پوراســد ادامه داد: در مدت زمانى نه چندان دور، 
شغل و حرفه نمدمالى يكى از رايج ترين كسب و كارها دربين 
مردمان شهرستان بوانات بود. هنر نمدمالى شهرستان بوانات 
كه قدمتى حدود 100 سال دارد و عمدتاً در روستاى فخرآباد 
انجام مى شــده است، از 20 ســال پيش به دست فراموشى 

سپرده شده بود. 
مسئول ميراث فرهنگى شهرستان بوانات اضافه كرد: نمدهاى 
توليدى در ســطح شهر و روستا، رازى سر به مهر دارد كه با 
شــكل ها و رنگ هاى برگرفته از طبيعت، بخشى از فرهنگ 
هنرهاى عاميانه ما را تشــكيل مى دهند. دســت مايه اى كه 
نقش هاى رنگارنگ طبيعى جلوه اى از طبيعت زيبا را با نقوش 

ساده و صميمى به بينندگان نشان مى دهد.
وى افزود: طرح و نقوش نمدهاى اين منطقه از بى نظيرترين 
نقوش از جهت تنوع و تعدد در هنرهاى ســنتى كشــور به 

شمار مى رود.

  برگزارى يادواره شهداى چوار با 
حضور مسئوالن فدراسيون فوتبال

خبرنگار  ايالم- 
قدس: دبيرســتاد 
يــادواره شــهداى 
يادواره  گفت:  چوار 
زميــن  شــهداى 
با  فوتبــال چــوار 
مســئوالن  حضور 
فدراسيون فوتبال و 

چند تن از ملى پوشان اسبق تيم ملى برگزار مى شود.
حجت اهللا هاشــم بيگى اظهار داشــت: اين مراسم با حضور 
ميهمانان ويژه اى شــامل خانواده معظم شهدا، جانبازان و 
بازماندگان واقعه چوار، مهدى تاج رئيس فدراسيون فوتبال، 
جمعى از پيشكســوتان فوتبال كشــور و مسئوالن استانى 
پنجشنبه 26 بهمن ماه در محل زمين فوتبال شهداى چوار 

برگزار مى شود.

پلكانى به عمق تاريخ 4000 ساله 

  درختكارى غيرمجاز در حريم سازه هاى آب «شوشتر» شاهكار فنى و مهندسى جهان است
مجموعه تخت جمشيد برچيده شد

شيراز: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
شهرســتان مرودشــت گفت: حكم قضايى برچيده شــدن 
درختــكارى غيرمجاز در حريــم درجه يك مجموعه جهانى 
تخت جمشيد اجرا شد. بهمن مردانى اظهار كرد: اين امر در 
راستاى صيانت از آثار فرهنگى و جلوگيرى از تعرض به تپه ها 

و يادمان هاى تاريخى صورت گرفته است.
گفتنى است؛ درون محوطه حريم درجه يك كه داراى ارزش تاريخى 
و آثار فراوان سطحى و زيرسطحى است، ساخت هرگونه ساختمان و 
تأسيسات، نصب دكل، درختكارى، ديواركشى، حصاركشى، پى كنى، 
كند و كاو تسطيح اراضى، عمليات استخراج معدن سنگ، شن، ماسه 
و خاك رس و دفن و رهاسازى زباله ممنوع است و هرگونه تخلف در 
حريم ميراث فرهنگى توسط بخش حقوقى اين اداره پيگيرى و اقدام 

قضايى آن با رأى قاضى پرونده اجرا مى شود.

  توجه ويژه به گردشگرى كودك و 
خانواده در رويداد «همدان2018»

همدان: معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى گفت: در يازدهمين نمايشگاه بين المللى گردشگرى 
و صنايع وابســته تهران، شــاهد يك رويكــرد جديد با عنوان 
گردشگرى كودك و خانواده بوديم كه از اين ظرفيت در برگزارى 

رويدادهاى مختلف مى توان استفاده كرد.
محمد محب خدايى در ســومين جلســه شــوراى راهبردى 
«همــدان2018» افــزود: ايــن آمادگى را داريــم با همكارى 
دســتگاه هايى مانند آموزش و پرورش، كانون پرورش فكرى 

كودكان و نوجوانان، بهزيستى و... با يك برنامه به صورت مشاركت 
ملى در حوزه گردشگرى كودك و خانواده فعاليت كنيم.

وى گفت: همه ساله شاهد برگزارى جشنواره اقوام در تعطيالت نوروز 
هستيم اما امسال مى توان اين جشنواره را با حضور كودكان برگزار 
كرد و شــاهد برگزارى اولين جشنواره كودكان اقوام ايرانى باشيم. 
محب خدايى تصريح كرد: كودكان سرمايه اصلى جامعه هستند و 
برگزارى رويدادهاى گردشــگرى با رويكرد كودك و خانواده عالوه 
بر اين كه مى تواند به آشنايى هرچه بيشتر كودكان با فرهنگ، تاريخ 
و تمدن و اصالت هاى ايرانى كمك كند باعث عالقه مندى كودكان 

به حوزه گردشگرى و ايجاد اشتغال براى آينده آن  ها خواهد شد.

دســتگاه هايى مانند آموزش و پرورش، كانون پرورش فكرى 
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از سازه هاى آبى 
شوشتر به عنوان 

بزرگ ترين مجموعه 
صنعتى پيش از 

انقالب صنعتى ياد 
شده است

بــرش

نيم نــگاه

قدس آنالين-حديث كريمى  در جامعه ما كه 
هر روز فضاى اقتصادى تنگ و تنگ تر مى شود، زنان 
هم مجبورند دوشــادوش مردان كار كنند تا شايد 

لقمه نانى براى سفره كوچكشان تهيه كنند. 
سهيال پشم فروش از جمله بانوانى است كه با كار بر 
روى يكى از همين تاكسى هاى سبز رنگ در سطح 
شهر از تالش خود براى چرخاندن چرخ زندگى با ما 

هم سخن مى شود.
وى اظهار مى كند: همسرم با شغل 
مكانيكى درآمد كمى داشت كه با 
آن زندگى را ســر مى كرديم، اما 
دكتــر او را به دليــل بيمارى اش 
از كارهاى ســنگين منع كرد، با 
اين هزينه هاى سرســام آور، تورم 
و اجاره نشــينى هم كه نمى شود 
مجبورشدم  بنابراين  كرد،  زندگى 
بــراى تأمين اجاره خانه و خرجى 

مدرسه فرزندم كار كنم.

 رانندگى براى چرخاندن چرخ 
زندگى

سهيال پشــم فروش 47 ساله كه 
به قول خودش روزى نمى توانست 

رانندگى كند، امروز خيابان ها و جاده هاى شهر اهواز 
و ديگر شــهرهاى خوزستان را به خوبى لمس كرده 

تا بتواند زندگى خود را در كنار همسرش بچرخاند.
اين زن تالشــگر درباره اوليــن بارى كه تصميم به 
رانندگى گرفته، مى گويد: 9ســال پيش بود، هرچه 
از اقوام و دوســتان درخواســت كردم فرزندم را به 

مدرسه برســانند، هيچ شخصى مســئوليت آن را 
نپذيرفت، مجبورشدم تا در غياب همسرم كه خارج 
از استان مشــغول به كار بود، رانندگى بياموزم كه 
هم فرزندم را به مدرســه ببرم و هم كمك خرجى 

براى خانه باشم. 
اين بانوى راننده ادامه مى دهد: شغل رانندگى، اعتماد 
بــه نفس باال و آرامش زيادى به من مى دهد، ضمن 
اينكه به خودم متكى مى شوم و نياز 

به كسى ندارم.

 صبورى در برابر مشكالت
پشــم فروش در پاســخ به اينكه 
از مســئوالن چه انتظــارى دارد، 
تصريــح مى كنــد: بــراى كمك 
بــه ســازمان كميته امــداد امام 
خمينى(ره) مراجعه كــردم، اما با 
ســخت گيرى هايى كه داشتند از 
ادامــه پيگيرى ها منصرف شــدم، 
انتظار دارم شرايطى را فراهم كنند 
تا بتوانم در جامعه بهتر كار كنم و 
براى خانواده ام درآمدزايى مناسبى 

داشته باشم.
او در ارتبــاط با راننده بودن زن آن 
هم در جامعه اى كه بيشــتر مردان اين كار را انجام 
مى دهند، اظهار مى كند: نوعى استقالل و آزادى براى 
زن است و اينكه مى تواند خودش را باور كند كه در 
برابر كارهاى ســخت و دشوار استقامت داشته باشد 
و مشــكالتش را خودش با صبر از پيش بردارد و در 

جامعه دوشادوش مردها كار كند.

 رانندگى شغل مردانه نيست
اين مادر ادامه مى دهد: همه فكر مى كنند رانندگى 
شغل مردانه اســت، در صورتى كه اين طور نيست، 

بلكه زنان هم مى توانند در اين كار موفق باشند.
او با اشاره به اينكه روزهاى اول كار كمى سخت بود 
و مردم هنوز باور نداشــتند كه يــك زن آن هم در 
اهواز مى تواند راننده تاكســى باشد، تصريح مى كند: 
حرف هاى زيادى مى زدند، ولى چون به كارم عالقه 
داشتم به اين حرف ها اهميت نمى دادم و كم كم به 

عنوان يك راننده در باور مردم تثبيت شدم.
پشــم فروش با اشــاره به خاطره اى از شغلش عنوان 
مى كند: يك روز، شــخصى كيف پــر پول و مداركش 
را همراه گوشــى تلفن در ماشــين جا گذاشت، وقتى 
متوجه شدم كيف را جاگذاشته، همه مسافران را پياده 
كردم و همان جايى كه او را پياده كرده بودم، ايستادم، 
سراسيمه از دفتر خانه بيرون آمد و داد زد بدبخت شدم 
كيف پولم در يك تاكســى جاماند، خدايا چكار كنم؟ 
به گوشــى كه در داخل ماشين جا مانده بود، زنگ زد 
جواب دادم وگفتم آن سمت خيابان منتظرتان هستم، 
پيشنهاد داد تا هرچه پول مى خواهم بردارم، به او گفتم 

صلواتى براى سالمتى خودم و خانواده ام بفرستد.
اين مادر در پاســخ به اينكه كارش در مديريت خانه 
تداخلى ايجاد نكرده، بيان مى كند: خير، چون همسرم 
در كارها و امــور خانه به من كمك مى كند و تاكنون 
مشكلى در اين خصوص نداشته ام و از اين بابت قدردان 
همسرم هســتم. او عنوان مى كند: مخالف اينكه زنان 
همانند مردان نمى توانند در جامعه كار كنند، هستم؛ 
به خصوص در شــغل رانندگى؛ هر شخصى براى رفاه 

خانواده اش در جامعه كنونى فعاليت مى كند.

گفت و گو با يك بانوى راننده در اهواز 

چرخ زندگى كه با فرمان مى چرخد
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 نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى:
 ريزش هاى انقالب جاى گريه دارد

در  فقيه  ولــى  نماينده  فارس: 
امروز  گفــت:  خراســان جنوبى 
آزمايش مى شوند؛  انسان ها  همه 
بنابراين اگر خواستار كسب توفيق 
و روســفيدى در محضــر خداى 
متعال هســتيم، بايــد در همه 
زمينه ها با وجود مسائل جدى از 

هرگونه گرايش به ســليقه، حزب و گروه پرهيز كنيم چراكه با 
اين ها راه به جايى نمى بريم.

حجت االسالم والمســلمين ســيد عليرضا عبادى در ديدار با 
سربازان گمنام امام زمان(عج) در خراسان جنوبى، به سخن امام 
خمينى(ره) اشاره و بيان داشت: ايشان فرمودند؛ همه واجبات 

واجب، اما اوجب واجبات حفظ كيان دين است.
وى با تأكيد بر اينكه بايد از هرگونه گرايش، سليقه و منافع مادى 
دست بكشيم، اعالم كرد: مسائل كنونى جدى است، چنان كه 
ريزش هاى انقالب اســالمى جاى گريه دارد. وى ريشــه اصلى 
همه مشكالت را هواى نفس دانست و مطرح كرد: اگر بخواهيم 
خودمان را آزمايش كنيم كه ديندار هستيم يا نه؛ به نماز شب و 

روز خواندن نيست، بلكه به هواى نفس انسان برمى گردد.

 ميانگين سنى مديران خراسان رضوى
ايسنا: معاون سياســى، اجتماعى و امنيتى استاندار خراسان 

رضوى وضعيت سنى مديران استان را تشريح كرد.
ســيد جواد حسينى در خصوص وضعيت سنى مديران استان 
اظهار داشت: 35 درصد از فرمانداران خراسان رضوى، متولدين 
دهه 50 هستند. 10 درصد از معاونان آن ها متولد دهه 60 و 56 

درصد هم متولد دهه 50 هستند. 
وى با اشاره به اينكه متولدين دهه 60، هفت درصد از بخشداران 
اســتان را تشــكيل مى دهند، ادامه داد: همچنين 66 درصد از 
بخشداران خراســان رضوى متولد دهه 50 هستند. در شوراى 
ادارى اســتان هم ســه مديركل داريم كه نسبت به بقيه افراد 
سن كمترى دارند. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى متولد 58، 
مديركل امور اقصادى متولد 61 و مديرعامل گلبهار هم متولد 

61 است.
معاون سياســى اجتماعى و امنيتى استاندار خراسان رضوى با 
اشاره به اينكه سنين 15 تا 29 سالگى را دوران جوانى مى ناميم، 
عنوان كرد: 8/6 درصد جمعيت جوانان كشور در خراسان رضوى 
زندگــى مى كنند و از نظر كثرت جمعيت جوان، پس از تهران 
رتبه دوم را داريم. تعداد جوانان خراســان رضوى يك ميليون و 
616 هزار و 861 نفر است كه اين تعداد 25 درصد از جمعيت 

استان را تشكيل مى دهد. 

 واگذارى 300 پنل خورشيدى 
به مددجويان خراسان شمالى

بجنورد: مديركل كميته امداد خراسان شمالى گفت: تا پايان 
امســال 300 پنل خورشيدى براى مددجويان زير پوشش اين 

نهاد در استان به بهره بردارى مى رسد.
عبــاس اهرابى با بيان اينكه طرح پايلوت ســاخت 12 نيروگاه 
خورشيدى خانگى خانوارهاى تحت حمايت اين نهاد طى امسال 
آغاز شده است، گفت: دو طرح پنل خورشيدى منازل مددجويان 
كميته امداد اين اســتان به مناســبت ايام دهه مبارك فجر به 

بهره بردارى رسيد. 
وى با بيان اينكه فاز مطالعاتى اجراى اين طرح به صورت پايلوت 
از شهرستان اسفراين آغاز شده است، ادامه داد: طبق اين طرح 
هزار خانوار مددجوى اين استان از مزاياى پنل هاى خورشيدى 

خانگى بهره مند مى شوند.
وى دربــاره نحوه تأميــن اعتبارات اين طرح نيــز افزود: براى 
راه اندازى اين پنل هاى خورشيدى براى هر خانوار مددجو، 260 
ميليون ريال از محل منابع قرض الحسنه بانك ها و منابع داخلى 

كميته امداد خراسان شمالى هزينه مى شود.
وى بــا يــادآورى اينكه برق توليدى ســاالنه هر يــك از اين 
نيروگاه هاى خورشــيدى حدود 9000 كيلووات ساعت است، 
ادامه داد: مطابق تعرفه وزارت نيرو، اين پنل هاى خورشيدى براى 

هر خانوار ساالنه 70ميليون ريال درآمد زايى دارد.
مديركل كميته امداد اســتان خراسان شمالى با اشاره به اينكه 
بخشى از اين مبلغ صرف بازپرداخت تسهيالت مى شود و مابقى 
به عنــوان درآمد به اين خانواده ها تعلــق مى گيرد، بيان كرد: 
جلوگيرى از مهاجرت روســتاييان به شــهرها و بهره مندى از 
كمك معيشت پايدار و مستمر تا 20 سال آينده از جمله مزاياى 

اجراى اين طرح است.

 افزايش 17 درصدى قربانيان تصادفات 
در خراسان جنوبى

مهر: مديركل پزشــكى قانونى خراســان جنوبى گفت: 195 
مورد فوتى ناشــى از حوادث رانندگى در 9 ماه سال جارى در 
خراسان جنوبى داشته ايم كه از افزايش 17/5 درصدى نسبت به 

سال گذشته حكايت دارد. 
مصطفى جعفــرزاده اظهار كرد: در زمينه حــوادث رانندگى و 
ترافيكى آمار رسمى متوفيان بر اساس مصوبات كميسيون ايمنى 

راه ها بايد از پزشكى قانونى اخذ شود.
وى گفت: متأســفانه در 9 ماهه منتهى به آذرماه ســال جارى 
195 فوتى ناشى از حوادث رانندگى در خراسان جنوبى داشته ايم 
كه اين آمار در 9 ماهه مشابه سال گذشته 166 نفر بوده كه از 
افزايش 17/5 درصدى فوتى هاى ناشــى از حوادث رانندگى در 
سال جارى حكايت دارد. جعفرزاده با اشاره به اينكه از اين شمار 
124 نفر مرد و 71 نفر زن بوده اند، ادامه داد: بر اساس تفكيك 
شهرســتان نيز از 195 مورد فوتى تصادفات، 30 مورد در قائن، 
47 مــورد در بيرجند، 31 مورد در طبــس و 14 مورد هم در 
سربيشه بوده اســت. وى بيان كرد: مصدومان تصادفات نيز در 
اين مدت  2380 مــورد بوده كه كاهش حدود 13 درصدى را 
نشان مى دهد. وى با اشاره به اينكه 21 مورد از تصادفات منجر 
به فوت درون شــهرى و 161 مورد نيز برون شهرى بوده است، 
اظهار كرد: شمار فوتى هاى تصادفات درون شهرى نشان مى دهد 
ما در فرهنگ رانندگى دچار مشكل هستيم و در اين زمينه بايد 

فرهنگ سازى الزم صورت گيرد.
مديركل پزشكى قانونى خراسان جنوبى ادامه داد: همچنين در 
9 ماهه ياد شــده ميزان نزاع در خراسان جنوبى كه به مراجعه 
به پزشــكى قانونى منجر شــده، 2418 مورد بوده اســت كه 

خوشبختانه كاهش13/9 درصدى را نشان مى دهد.

فرماندار:
  رنج نبود پزشك متخصص 

در راز و جرگالن پذيرفتنى نيست
راز و جرگالن  مهر: فرمانــدار 
گفت: مردم اين شهرســتان از 
نبــود پزشــك متخصص براى 
درمان بيمــارى و كمبود معلم 
باتجربه براى فرزندانشــان رنج 

مى برند. 
محمــد زارع بابيــان اينكه به 
علت نبود بيمارســتان، پزشك متخصص در رازو جرگالن 
وجود ندارد، اظهار داشــت: متأسفانه برخى كمبودها، رنج 
بســيارى براى مردم محروم به همراه دارد كه بر درد آنان 

مى افزايد.
وى افــزود: نبــود پزشــك متخصص به علت نداشــتن 
بيمارستان، پذيرفتنى نيســت، بااين وجود انتظار مى رود 
در هفتــه، چند روزى مــردم راز و جرگالن از پزشــك 
متخصص در اين شهرســتان بهره مند باشند. وى تصريح 
كرد: شهرستان راز و جرگالن همانند ديگر مناطق داراى 
بيمــاران دياليزى، قلبى، ســرطانى و ســاير بيمارى هاى 
خطرناك است كه در طول شبانه روز به پزشك متخصص 
نيــاز دارند، اما بــه علت محروميت بايد به مركز اســتان 

مراجعه كنند يا با مرگ روبه رو شوند.
فرماندار راز و جرگالن در بخشى ديگر از سخنان خود به 
انتقال معلمان باتجربه اين شهرســتان اشاره كرد و گفت: 
آموزش وپرورش با انتقال معلمان باســابقه رازو جرگالن، 
ظلــم بزرگى به دانــش آموزان اين شهرســتان مى كند. 
زارع اظهار كرد: انتظار مى رود مســئوالن آموزش وپرورش 
به جاى زدوبندهاى سياســى، به فكر آينده دانش آموزان 
باشــند چراكه دانــش آموزان اين شهرســتان محروم به 

معلمان باتجربه و داراى تحصيالت باال نياز دارند.
وى همچنيــن به مشــكل كمبــود آب در روســتاهاى 
شهرســتان رازو جرگالن اشــاره كرد و گفت: با توجه به 
اينكه روســتاييان اين شهرســتان از كمبود و قطعى آب 
رنج مى برند، اميدواريم اعتبارات قابل توجهى به اين منظور 

اختصاص يابد.

  ثبت 14 روز هواى پاك در مشهد

مهر: مدير محيط زيســت شهرى شهردارى مشهد گفت: 
14 روز هواى پاك در سال جارى در مشهد به ثبت رسيده 
كه اين شــمار در ســال گذشــته 23 روز بوده است. وى 
افزود: همچنين شمار روزهايى كه هواى شهر مشهد سالم 
بوده 228 روز ثبت شــده كه اين شمار در سال جارى به 

235 روز رسيده است.
پذيرا تصريح كــرد: وضعيت جغرافيايى مشــهد،افزايش 
بى رويــه جمعيت، تردد روزانه يك ميليون خودرو و 200 
هزار موتورسيكلت از عوامل اصلى آلودگى هواى اين شهر 

هستند.

فرماندار:
  70 درصد خانه هاى فيروزه 

در برابر زلزله مقاوم نيست

نيشابور: فرماندار فيــروزه گفت:70 درصد خانه هاى اين شهر 
در برابر زلزله مقاوم نيســت و بايد به صــورت جدى به بحث 

مقاوم سازى خانه ها ورود پيدا كنيم. 
محمد حسين صالحى اظهار داشت: به منظور جبران خسارت هاى 
مالى به واحدهاى آسيب ديده از حوادث طبيعى طى سال هاى 

93 تا 95 به مالكان اين واحدها مبالغى پرداخت شده است.
وى افزود: 70 درصد خانه ها در فيروزه در برابر زلزله مقاوم نيست 
و بايد به صورت جدى به بحث مقاوم سازى خانه ها در شهرستان 

ورود پيدا كنيم.
وى اظهار كرد: دولت تسهيالت بانكى بين 5 تا 8 ميليون تومان 
در اختيار افرادى كه تمايل به مقاوم ســازى مسكن خود دارند، 
قرار مى دهد و اين ظرفيت بســيار خوبى اســت كه بايد مورد 

استفاده قرار گيرد.
وى گفت: فيروزه به دليل اينكه 81 درصد مناطق روستايى دارد، 
يكى از شهرستان هاى ضعيف در مقاوم سازى مسكن  است كه 

بايد دولت در اين بحث به فيروزه نگاه ويژه اى داشته باشد.

  پرداخت 7 ميليارد تومان ماليات 
به شهردارى هاى خراسان شمالى

مهر: مديركل امور مالياتى خراســان شمالى از پرداخت 
هفــت ميليارد تومــان ماليات بر ارزش افزوده به حســاب 

شهردارى ها، دهيارى ها و عشاير استان خبر داد.  
يعقوبى نــژاد افزود: از محل وصول ماليات بر ارزش افزوده 
طــى روز گذشــته، هفــت ميليــارد تومان به حســاب 
شــهردارى ها، دهيارى ها، روستاهاى فاقد دهيارى و نقاط 

عشايرى خراسان شمالى واريز شد. 
وى گفت: از ابتداى امســال تاكنــون 59 ميليارد و 600 
ميليــون تومان از محــل وصول ماليات بــر ارزش افزوده 

به حساب شهردارى ها و دهيارى ها واريزشده است.

در  فقيه  ولــى  نماينده   
امروز  گفــت:  خراســان جنوبى 
آزمايش مى شوند؛  انسان ها  همه 
بنابراين اگر خواستار كسب توفيق 
و روســفيدى در محضــر خداى 
متعال هســتيم، بايــد در همه 
زمينه ها با وجود مسائل جدى از 
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خبر

آمادگى بشرويه براى اسكان 
مسافران نوروزى

فارس: مســئول ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى بشرويه از اضافه شدن دو اقامتگاه بومگردى 
براى اسكان مسافران در سال جديد خبر داد. وى افزود: 
مرمت دو خانه تاريخى ديگر نيز در بشــرويه انجام و به 
عنوان اقامتگاه بومگردى براى پذيرايى و اسكان مسافران 
و گردشــگران نوروزى آماده شــده اســت.  سيدامير 
سليمانى رباطى اظهار كرد: با همكارى و هميارى اصحاب 
رسانه و عوامل امور فرهنگى در جهت معرفى شهرستان، 
سال گذشــته، ورود و همچنين اســكان مسافران در 
بشــرويه افزايش 100 درصدى داشته است. وى بيان 
كرد: وجــود كوير بكر و بافت تاريخى منحصربه فرد در 
بشرويه دو پتانســيل ويژه اين شهرستان است كه به 
جذب گردشگر كمك بسيارى خواهد كرد و بايد اين دو 

ظرفيت گردشگرى بيش از پيش معرفى شود.

خبر

شكارچى پلنگ و گرگ در بجنورد 
شكار شد

بجنورد: مديركل حفاظت محيط زيســت خراسان 
شمالى از كشف اجزاى بدن يك قالده پلنگ و يك 
قالده گرگ در بجنورد و دستگيرى شكارچى متخلف 
خبر داد. سيد اصغر مطهرى با بيان اينكه امسال اين 
نخســتين موردى است كه شــكار پلنگ در استان 
گزارش شــده، اضافه كرد: اجزاى بدن اين گونه هاى 

وحشى در يكى از روستاهاى بجنورد كشف شد. 
وى افــزود: در اين زمينه، يك شــكارچى متخلف 
دســتگير و يك قبضه اســلحه تك لول غيرمجاز و 
مقاديرى مهمات دست ساز غيرمجاز كشف شده است. 
وى با بيان اينكه شكارچى متخلف براى سير مراحل 
قانونى، تحويل مقامات قضايى شده، گفت: براساس 
قانون، جريمه شكار، ضرر و زيان يك قالده پلنگ 800 
ميليون ريال و يك قالده گرگ 40 ميليون ريال است. 

خبر

استقرار 42 سامانه گندزدايى آب 
در روستاهاى قاين

ايسنا: مدير امور آبفار قاين گفت: به منظور گندزدايى 
و سالم ســازى آب شرب 42 ســامانه گندزدايى در 

روستاهاى قاين مستقر شده اند. 
محمد رضا عيــدى افزود: به منظــور گندزدايى و 
سالم ســازى آب شــرب 42 ســامانه گندزدايى در 
روستاهاى شهرســتان شامل 25 دستگاه كلريناتور 
برقى، 9 دســتگاه كلريناتور گازى و 15 دســتگاه  
قطره اى ودستى مستقر هســتند.  وى ادامه داد: به 
منظور پايش ميكروبى آب شرب روستاييان در 10 
ماه گذشــته،37 مورد آزمون ميكروبى از تانكر هاى 
ثابت مستقر در روستاها و5900 آزمايش ميكروبى 
از شبكه هاى توزيع، مخازن و منابع تحت پوشش اين 
امور انجام شده كه نتايج تحليل و بررسى آزمون ها در 

حد قابل قبول و استاندارد بوده است. 
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بررسى رشد قارچ گونه مراكز غذايى در پايتخت معنوى ايران

مشهد از رستوران سير شده است
 فاطمه معتمدى  « آيا مسئوالن تدبيرى به 
حال پايتخت معنوى ايران انديشيده اند؟ انواع 
ســالن هاى غذاخورى كه مثل قــارچ در حال 
افزايش هستند در حالى كه نه جاى پارك دارند 
و نه كيفيت درستى.»اين متن از سوى يكى از 

مخاطبان روزنامه پيامك شده است.
رئيس اتحاديه صنف رستوران داران، چلوكبابى، 
آشــپزخانه و حليم پزان مشهد در پيگيرى اين 
پيامك مخاطــب روزنامه و تمــاس هايى كه 
تعداد ديگرى از شــهروندان نسبت به عملكرد 
رستوران ها و كترينگ هاى انتقاد داشتند از جمله 
ارزانــى معنادار غذا در برخى از اين مراكز اظهار 
داشــت: در حال حاضر در مشــهد 900 واحد 
صنفى شــامل 350 واحد آشپزخانه،كترينگ 
و غــذاى آماده،350 واحــد كبابى و حليم پز و 
210 واحد چلوكبابى و رستوران تحت پوشش 
اتحاديه هستند. حسن اميريان در گفت و گو با 
خبرنگار ما افزود:حدود 300 واحد نيز شناسايى 
شــده اند كه 250 واحــد آن در مرحله دريافت 
مجوز و پروانه كســب هستند و تعدادى نيز به 
دليل برخى مسائل از جمله در حوزه بهداشتى 
هنوز نتوانسته اند مجوز را دريافت كنند و البته 

فعال هستند.

  الزامات بهداشت
وى اضافه كــرد: طبق نظر بهداشــت اگر قرار 
است واحد آشپزخانه راه اندازى شود، بايد واحد 
مربوطه 135 متر مساحت داشته باشد و در غير 
اين صورت تأييد نمى شود. اين در حالى است كه 
با توجه به فناورى روز و نيز گرانى، وسعت 135 
متر براى آشپزخانه زياد و فاقد توجيه اقتصادى 

است با اين حال بهداشت قبول نمى كند.
وى تصريح كرد: در حال حاضر حدود 200 واحد 
براى همين موضوع معطل مانده اند در حالى كه 
ساير الزامات مانند تأييديه اماكن وانگشت نگارى 
را دريافت كرده اند؛ ضمــن اينكه يكى ديگر از 
الزامات مد نظر بهداشت فاصله حداقل سه مترى 

واحد از كف تا سقف است.

  100 آشپزخانه و رستوران در آستانه پلمب
وى درباره برآورد شــمار واحدهاى غير مجاز 
در حوزه رســتوران و كترينگ و آشــپزخانه 
خاطرنشان كرد: غيرمجاز ها واحدهايى هستند 
كه بيشترين تخلف را نيز دارند و در حال حاضر 
100 واحد غيرمجاز شناســايى شده اند كه به 
دليل تخلفاتى مانند نداشتن پروانه كسب در 

مرحله پلمب هستند.

  30 تا 40 مسجد آشپزخانه دار
وى ادامه داد:30 تا 40 مسجد نيز در كار پخت 
غذا وارد شده اند و زيرزمين مسجد را تبديل به 

آشپزخانه و از محل آن كسب درآمد مى كنند در 
حالى كه اين كار تجارى است و به دليل نداشتن 
پروانه از اتحاديه و بهداشــت مجاز به اين اقدام 

نيستند و خالف است.
وى با بيان اينكه اتحاديه، تخلف اين مساجد را به 
اداره اماكن و اتاق اصناف اطالع داده است، گفت: 

اين واحدها نيز بايد پلمب شوند.

  اشباع شدن مشهد
 از رستوران و آشپزخانه

وى در ايــن بــاره كه آيا مشــهد از نظر تعداد 
رســتوران و آشپزخانه به اشــباع رسيده است، 
گفت: بله. مشــهد از اين حيث به اشباع رشيده 
است. تا 10 سال پيش براى ايجاد واحد صنفى 
سقف و حريم تعيين شــده بود؛ مثالً در حوزه 
رستوران و آشپزخانه سقف تعداد، 500 با رعايت 
حريم 500 تا 1000 متر از يكديگر بود در حالى 
كه با تصويب قانون نظام صنفى جديد چندين 
سال است در راستاى ايجاد اشتغال، اين حريم 
برداشته شده اســت. بنابراين اتحاديه ملزم به 

پاسخگويى به تقاضاهاى اين حوزه است.

  قيمت هاى 5 تا 6 هزار تومانى براى غذا
وى درباره سؤال برانگيز بودن قيمه پنج تا 6 هزار 
تومانى در حالى كه در جايى ديگر قيمت هشت 
تا 9 هزار تومانــى دارد، گفت: قيمت هر پرس 
خورشت با 75 گرم گوشت خام گوسفندى كه 
پس از پخت 50 گرم مى شود به اضافه استفاده 
از برنج ايرانى، 8000 تومان است، اما برخى كه با 

قيمت ارزان پنج يا 6 هزار تومان مى فروشند بعد 
از كارشناسى و بررسى اتحاديه مشخص مى شود 
به جاى 50 گرم گوشــت پخته 10 تا 15 گرم 
گوشت مى گذارند و يا از برنج پاكستانى به جاى 
ايرانى اســتفاده مى كنند و بعد به نرخ پنج يا 6 
هزار تومان مى فروشند و اين ارزان فروشى تخلف 
اســت. ضمن اينكه با توجه به ميزان گوشت به 
كار برده و نوع برنج، همين پنج يا 6 هزار تومان 

هم گران است.

  الزام داشتن پاركينگ براى رستوران ها
وى دربــاره گاليه مردم از اينكه رســتوران ها و 
كترينگ ها پاركينــگ ندارند،اضافه كرد: طبق 
قانون، رســتوران ها بايد داراى پاركينگ باشند 
و اين موضوع الزام آور اســت بــه عبارت ديگر 
رستوران ها و جاهايى كه ميز و صندلى براى سرو 
غذا مى گذارند بايد پاركينگ داشته باشند. البته 
داشتن پاركينگ براى رستوران هايى كه قبل از 
سال 94 و 95 ايجاد و فعال بودند الزامى نسيت و 
فقط اين قانون مشمول رستوران هاى جديد است 

كه البته پاركينگ دارند.

  كم فروشى و گران فروشى در صدر تخلفات
و  رســتوران  تخلفــات  عمــده  دربــاره  وى 
آشپزخانه هاى تحت پوشش اتحاديه گفت:عمده 
اين تخلفات كم فروشى و گران فروشى است. به 
عبارت ديگر به جاى رعايت وزن گوشت و نيز نوع 
برنجى كه در خدمات دهى اوليه براى آن مجوز 
و قيمت گرفته اند، كم فروشى مى كنند كه البته 

بيشتر اين تخلفات در حوزه آشپزخانه ها و مراكز 
فاقد مجوز است.

اميريان با اشــاره به اينكه طى 10 ماهه امسال 
190 پرونده تخلفاتى تشكيل شده كه 10 درصد 
آن مردمى و مربوط به گران فروشــى اســت، 
تصريح كرد: با اينكــه در اين پرونده هاى گران 
فروشى حق مردم گرفته شده است با اين حال 
پرونده شكايت اين واحدها براى رسيدگى به اتاق 

اصناف ارسال شده است.

  اخطار براى 80 واحد متخلف
رئيس اتحاديه صنف رستوران داران، چلوكباب، 
آشــپزخانه و كبابــى و حليم پزان مشــهد در 
خصوص آمار واحدهاى متخلف پلمب شده در 
حوزه رســتوران و آشــپزخانه ها گفت: در سال 
جارى 80 واحد متخلف پلمب شده است و 200 

واحد نيز اخطار پلمب را دريافت كردند.
وى درباره دليل تفاوت قيمتى گاه فاحش بين 
واحدهاى كترينگ و رســتوران هاى مختلف 
در سطح شهر خاطرنشان كرد: قيمت ها بين 
درجه يك تا ســه تفــاوت دارد. براى توضيح 
بيشتر بايد گفت قيمت بر مبناى فاكتور نوع 
گوشت (گوسفندى و گوساله) و برنج (ايرانى و 
پاكستانى ) خريدارى شده و با احتساب ساير 
هزينه ها تعيين مى شود. به عبارت ديگر واحد 
مربوطه با توجه بــه اين هزينه ها نرخ خود را 
اعالم و اتحاديه پس از بررسى، تأييد مى كند و 
واحد موظف است، طبق آن نسبت به فعاليت 

اقدام كند.

كاهش 52 درصدى بارندگى در خراسان شمالى
خبر اختصاصى

 بجنورد - خبرنگار قدس  معاون هماهنگى امورعمرانى 
استاندار خراسان شــمالى با بيان اينكه90 درصد مصرف 
منابع آبى در حوزه كشــاورزى است، گفت: اگر 10درصد 
از اين ميزان درســت استفاده شــود، تا حدودى خواهيم 

توانست بحران كم آبى را مديريت كنيم.
محمدحســين على نيــا با بيان اينكه حــوزه آب و منابع 
طبيعى، از اولويت هاى مهم اســتان است، اضافه كرد: هر 
چند بيشترين اعتبارات حوزه عمرانى صرف راه هاى استان 
و ســاخت مجتمع هاى آبرسانى شده اســت، اما بازهم با 

بحران كم آبى در كشور و استان روبه رو هستيم.
دكتر پاپلى يزدى، اســتاد و پژوهشگر برجسته كشور نيز 
درباره ضرورت اجراى طرح تعادل بخشــى منابع آب زير 
زمينى گفــت: در تمام دنيا به اين نتيجه رســيده اند كه 
ســاختارهاى مهندســى به تنهايى پاســخگو نيست و ما 
نيازمند مشاركت و حضور مردم در اجراى طرح ها هستيم.

وى با تأكيــد بر اينكه اســاس اعتبارات نيــز بايد مردم 
محور باشــد، افزود: مصرف كمتر، درآمد بيشــتر و جذب 
ســرمايه هاى كوچــك در ســطح محلــى، منطقه اى و 

بين المللى در حوزه آب بسيار مهم است.
وى اظهار داشت: اگر در حوزه آب، توسعه پايدار با محوريت 
مردم انجام شــود، شاهد رفاه و آسايش بيشتر، مصرف كمتر 

آب، حفظ محيط زيست و تعادل بخشى دشت خواهيم بود.
خراســان شمالى 11 دشــت دارد كه هشــت دشت آن 

ممنوعه و ممنوعه بحرانى است.
اســتان 28 هزار كيلومتر مربعى خراسان شمالى بيش از 

344 هزار هكتار عرصه كشاورزى و باغى دارد.
در ســال آبى جارى تنها29/9ميليمتر بارندگى در استان 
به ثبت رســيده، اين در حالى اســت كه در مدت مشابه 
سال گذشــته 46/5 ميليمتر و در دراز مدت63/2ميليمتر 

بارندگى در استان گزارش شده بود. 
ميزان بارندگى در ســال آبى جارى در مقايســه با مدت 
مشابه پارسال35/6درصد و در مقايسه با دوره آمارى بلند 

مدت52/6 درصد كاهش داشته است.
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