
كالف سردرگم ابر ها 
در بارش 

«ننله» شهركى متصل به سنندج 
اما منفصل از خدمات

ريزگرد اجازه بارورى ابر ها در خوزستان را نمى دهد قدس از مشكالت حاشيه نشينان گزارش مى دهد

امسال با آمدن فصل بارش دو خبر 
متناقــض در اســتان خوزســتان 
پيچيد؛ يكى طرح بــارور كردن ابرها براى 
بارندگى بيشتر و يكى خبر نابارور كردن اين 

ابرها توسط نيروهاى ...

قدس  ناحيه منفصل شهرى «ننله» براى 
ساماندهى و رفع مشكالت نيازمند توجه ويژه 
و برنامه بلند مدت است. خدمات اين شهرك 
در كنار رشد بى رويه و گاه غيرقانونى شهرك 

سازى ضعيف بوده و..
.......صفحه2 .......صفحه 2

  گنج نهفته چابهار آماده 
واگذارى به سرمايه گذاران

ايرنا: 1800 هكتار زمين هاى مستعد پرورش ميگو 
در سايت هاى گواتر و روديك شهرستان چابهار آماده 
واگذارى به ســرمايه گذاران داخلى و خارجى براى 

كشت و توليد ميگو است.
شهرســتان چابهار به بهشــت آبزى پرورى بويژه 
ميگو و ماهى شــهرت دارد و يكى از بهترين نقاط 
پرورش ميگو در منطقه مرزى و ســاحلى گواتر در 
120 كيلومترى مركز اين شهرستان و در نقطه صفر 
مرزى ايران و پاكســتان قرار دارد كه از قطب هاى 
مهــم پــرورش ميگو در ســواحل زيبــاى مكران 

است.
منطقه گواتر چابهار از قطب هاى مهم پرورش ميگو 
در ســواحل مكران اســت و اين منطقه با ساحلى 
پاكيزه و بدور از آلودگى هاى صنعتى و شهرى، درجه 

حرارت آن مناسب براى پرورش ميگو است.
چابهار به دليل نزديكى به خط اســتوا نسبتا گرم و 
مرطوب و بخاطر بادهاى موسمى مونسون متعادل 
اســت و درجه حرارت ســواحل اين شهرستان در 
هشــت ماه از سال مناسب براى پرورش ميگو است 
و اين امر سبب شده تا كارشناسان، اين منطقه را به 

بهشت آبزى پرورى تشبيه كنند.
مديركل شيالت سيستان وبلوچستان اظهار داشت: 
چابهار و كنارك از مناطق مهم و مستعد براى پرورش 

ميگو و فعاليت هاى شيالتى محسوب مى شوند.
هدايت اهللا ميرمرادزهى افــزود: هر هكتار از مزارع 
پرورش ميگو به صورت مستقيم براى حدود دو نفر 

شغل ايجاد مى كند.
وى با بيان اينكه تمامى زيرساخت ها براى سرمايه 
گذارى در بخش پرورش ميگو در سايت گواتر چابهار 
فراهم شده است، خاطرنشان كرد: 47 كيلومتر جاده 
دسترسى آسفالته، 19 كيلومتر دايك حفاظتى به 
ارتفاع بيش از پنج متر، 33 كيلومتر كانال آبرسانى، 
39 كيلومتر كانال زهكش و 50 كيلومتر شبكه برق 

در سايت گواتر اجرا شده است.
وى ادامه داد: بدون سيســتم هوا دهى در هر هكتار 

سه تن ميگو در يك دوره برداشت مى شود.
ميرمرادزهى تصريح كرد: ســايت پرورش ميگو در 
روديك واقع در مسير ساحلى چابهار- گواتر نيز كه 
در حال ساخت است براى 1050 هكتار آن 3000 
تن توليد ميگو و 1050 نفر اشتغال مستقيم و 2100 
نفر بصورت غيرمستقيم در آينده پيش بينى شده

 است.

  جاده هراز؛ كانون ريزگرد 

مهر: مديركل حفاظت محيط  زيســت مازندران بابيان 
اينكه معادن شن و ماسه زيست بوم مازندران را نابود كرده  
است، گفت: هراز به دليل فعاليت بيش ازحد معادن مثل 

خوزستان كانون ريزگردها شده  است. 
حسينعلى ابراهيمى كارنامى با تأكيد براينكه براى حفظ 
محيط  زيست از شــعار بايد خارج شويم، اظهار داشت: 
چندين تن ســنگ از كوه و عرصه ها خارج مى كنيم و 
معلوم نيست براى چند سال آينده چه فكرى كرده ايم، 
در حالى مى توانيم توسعه پايدار داشته باشيم كه استمرار 

توليد داشته باشيم.
وى با اشاره به غناى تنوع زيستى در مازندران ادامه داد: 
مازندران به دليل داشتن تنوع زيستى، كوهستان، مرتع 
و دشت، كلكسيونى از تنوع زيستى به شمار مى رود، اما 
بين محيط  زيست، اعتبارات، امكانات و مسئوليت واگذار 
شــده تناســب وجود ندارد و متخلفين هرروز مجهزتر 
داراى امكانات بيشترى مى شــوند و خسارت بيشترى 
به زيســت بوم مى زنند و امكانات محيط  زيست هرسال 

ضعيف تر و فرسوده تر مى شود.
ابراهيمى تصريح كرد: خودروهاى محيط  زيست هرسال 
فرسوده تر مى شود و على رغم اينكه همه به بحث حفظ 
و اهميت در چرخه حيات واقف هستند، اما كمك جدى 
به اين نمى شــود و متخلف همواره جرى تر مى شود زيرا 
برخوردها با متخلفان محكم نبوده و آنان جرئت مى كنند 
به ســمت محيط   بان شليك كند، از سوى ديگر محيط 
 بانان بايد 18 ساعت در پاسگاه و در دورافتاده ترين نقاط 
ارائه خدمت كنند و حقوق و مزايا مناسب با اين وظيفه 

نيست و انگيزه ها را مى كشد.
مديركل حفاظت محيط  زيســت مازندران به مســئله 
تاالب فريدونكنار و كشــتار پرندگان اشاره كرد و گفت: 
مسئله فريدونكنار مسئله حياتى و مهم است اما برخى 
مقامات نه تنها حمايــت نمى كنند، بلكه مانع نيز ايجاد 
مى كنند و مقامات محلى، صاحب تريبون ها و كسانى كه 
از بيت المال ارتزاق مى كنند، مانع ايجاد مى كنند و يكى 
از مسئوليت هاى اصلى دولت و حيات را تهديد مى كنند.

وى با اشاره به اينكه تمام زيستگاه ها به دليل پروژه هاى 
جــاده، برق، گاز، لوله نفت و غيره ناامن شــده اســت، 
گفت: حيات وحش هيچ امنيتى ندارند و حضور انســان 
در دورترين نقاط، ضربه مهلكى به محيط زيســت زده 
اســت و در جهت گيرى توسعه فقط مى گوييم «محيط 
 زيســت» ولى رفتارمان محيط زيستى نيست. مديركل 
حفاظت محيط زيست اســتان با انتقاد از رفتارهاى ضد 
محيط زيستى در استان اظهار داشت: چرا بايد جنگل هاى 
بكر و هيركانى را از بين ببريم تا معدن اكتشاف كنيم؟ 

اين رفتارها سبب ناامنى زيستگاه هاى ما شده است.

قدس  تجمع هاى پى در پى كشاورزان اصفهان 
خود گواه و سندى بر شــدت خشكسالى در اين 

استان است.
بنا بر گفته برخى كارشناســان، شايد در اين زمان 
تنها راه حل رفع مشكالت كشاورزان و رفع عطش 
مردم اين اســتان با توجه به كمبــود آب، اجراى 
خط انتقال آب كوهرنگ باشد كه تاكنون با فراز و 
فرود هاى بسيار و مخالفت هاى جدى روبه رو بوده 

است.
يكى از طرح هايى كه مى تواند براى اصفهان آورد 
آب داشته باشد و نزديك به دو دهه گذشته پيرامون 

آن برنامه ريزى شده، تونل سوم كوهرنگ است. 
عمليات اجرايى «تونل كوهرنگ ســه» در ســال 
1377 و بــا هدف تأمين و انتقــال آب به ميزان 
حدود 255 ميليون متر مكعب در سال براى رفع 
بخشى از كمبود آب منطقه مركزى ايران آغازشد. 
اجراى تونل ســوم كوهرنگ به طول 23 كيلومتر 
و با فناورى قديمى از حدود 20 ســال پيش آغاز 
شد كه به گفته مسئوالن آب منطقه اى، اين تونل 
يكى از پيچيده ترين مباحث ژئوتكنيكى را در خود 
داشته و از گسل بزرگى گذر كرده است. البته اين 
طرح، طى ساليان گذشته با كمبود شديد اعتبارات 
و تفكرات متفاوت مسئوالن در وزارت نيرو به ُكندى 

پيش رفت.
كارشناسان معتقدند، احياى پيكر نيمه جان زاينده 
رود نيازمند اجراى هر چه سريع تر طرح هاى انتقال 
آب به اين استان و تكميل آن همچون بهشت آباد 
و تونل سوم كوهرنگ است؛ طرحى كه مدتى است 
به دليل شكايت استان چهارمحال و بختيارى و با 
دستور سازمان محيط زيست كشور متوقف شده 

است.

 تكليف هزينه ها چه مى شود؟
رئيس مجمع نماينــدگان اصفهان پيرامون توقف 
طرح ســاخت سد تونل كوهرنگ از سوى سازمان 
محيط زيست، معتقد است: در اين جريان ما شاهد 
سوء مديريت هســتيم كه متأسفانه اصفهان طى 
چند ســال اخير از اين ناحيه بسيار ضربه خورده 

است.
سيدناصر موسوى الرگانى مى گويد: اگر تونل سوم 
كوهرنگ و ساخت سد آن داراى هر ايراد و اشكالى 
بود، چرا سازمان محيط زيست اين موضوع را 25 

سال پيش كه طرح آغاز شد، اعالم نكرد؟ 
وى تصريح مى كند: طى دو دهه گذشته تغييراتى 
در مباحث زيست محيطى در كشور نداشتيم و اگر 
هر ايرادى وارد بود، بايد همان سال ها جلو اجراى 

طرح تونل سوم كوهرنگ را مى گرفتند.
وى تأكيد مى كند: ســازمان محيط زيســت بايد 
بصراحت ايرادها و اشكاالت را مطرح كند نه اينكه 
پس از گذشت 25 سال كه ميلياردها تومان صرف 
پروژه تونل سوم كوهرنگ شده است، اكنون دستور 

توقف طرح را تا زمان بررسى هاى الزم صادر كند.

به گفته موسوى الرگانى، ايراد به ساخت سد تونل 
سوم كوهرنگ آن هم پس از گذشت دو دهه ادعايى 

بى اساس است.
وى ادامه مى دهد: وقتى تونلى به طول 24 كيلومتر 

را داخل زمين به مدت 25 سال 
حفــر مى كنيم، آيــا مديران ما 
نمى دانستند تونل براى بهره ورى 
كامل نيازمند ســد است و بايد 
همزمان با حفــر تونل عمليات 
ساخت سد نيز اجرا مى شد، اما 
اكنون پس از اتمام تونل، نگران 
ساخت سد و آســيب هاى اين 

طرح هستند.

 دولت مصمم است
در همين ارتباط، نماينده مردم 
شاهين شــهر، ميمه و برخوار در 

مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه دولت بخشى 
از اعتبار ساخت سد تونل سوم كوهرنگ به منظور 
انتقال ساليانه 200 ميليون مترمكعب آب به سد 

زاينده رود را تأمين كرده است، اظهار مى كند: 
بحران آب در اين استان در 45 سال اخير بى سابقه 
بوده اســت و فقط با مصرف كــم و بهينه آب در 
بخش هاى خانگى، كشاورزى و صنعتى مى توانيم 

اين بحران را مديريت كنيم.
حسينعلى حاجى دليگانى بيان مى كند: اميد داريم 
با عزم مســئوالن استانى، ساخت سد در خروجى 
تونل ســوم كوهرنگ هرچه زودتر شروع و استان 
صنعتى و تشنه آب اصفهان از اين بحرانى كه در آن 

قرار دارد، خارج شود.

 داستان بلند كوهرنگ
يك كارشــناس مســائل محيط زيست مى گويد: 
تفكر انتقال آب براى كشــاورزى در دوران صفويه 
شــكل گرفت و با تالش هايى در كوهى بنام كوه 
كاركنان در كوهرنگ با تالش فراوان پيگيرى شد، 

اما به ثمر نرســيد چراكه امكانات بشر در آن زمان 
نمى توانســت كارون را به زاينده رود تزريق كند تا 
اينكه با مطالعاتى كه بعد از جنگ جهانى دوم شكل 
گرفت منجر به ساخت تونل اول كوهرنگ در سال 

1332 شد.
كرامت حافظــى ادامه مى دهد: 
اولين انتقال آب سرشــاخه هاى 
كارون براى كشاورزى و صنعت 
اينهمه  شكل گرفت درحالى كه 
هزينــه براى انتقــال آب كارى 
كامالً غيراقتصادى بود و با تونل 
اول كوهرنگ آب سرچشمه هاى 
كارون از غار يخى چما تا آبشار 
شــيخ عليخان و چشمه بزرگ 
كوهرنــگ همه بــه زاينده رود 
تزريق شــد تــا كشــاورزى در 
اصفهان گسترش چشمگير يابد.

كرامت حافظى مى افزايد: در سال 1368 باقى مانده 
آب كوهرنگ با تونــل دوم كوهرنگ به زاينده رود 
تزريق شــد و پس آن باوجود كاهش چشــمگير 
كارون به علت تغييرات اقليمى تونل سوم كوهرنگ 
از دهه 70 هجرى شمسى وارد فاز اجرا شد تا باقى 
مانده آب تونل هاى اول و دوم كوهرنگ به طور كامل 

از كارون و خوزستان دريغ شوند.
وى مى گويد: در آن ســال ها كــه انتقال آب هاى 
كارون انجام شد، آورد آب كارون بيش ازحد نرمال 
آن (حــدود 20 ميليارد مترمكعب) بود و تا 36 تا 
40 ميليارد مترمكعب مى رسيد، اما امروز آورد آب 
كارون بسيار كمتر شده و در برخى سال ها به نصف 

و يك سوم و يك چهارم حد نرمال رسيده است.
حافظى مى افزايد: آورد كارون از مجموع سرشاخه 
و از كل سرچشــمه زاگرس به زيــر 10 ميليارد 
مترمكعب و حتى گاهى حدود 5 ميليارد مترمكعب 
رسيده است و هرسال هم بدتر از سال قبل مى شود 
به طورى كه امســال حتى سدهاى كارون در حال 
خروج از مدار توليد برق هستند و جزاير جديد در 

مقطع اهوازِ رود كارون شــكل گرفته است و اين 
فاجعه اى هولناك را براى خوزستان به وجود آورده 

است.

 افتخاراتى كه افتخار نيست 
دبير انجمن دوســتداران طبيعت و محيط زيست 
خوزستان با مخالفت در اين زمينه مى گويد: همان 
گونه كه همگان مى دانيم، ريشــه اصلى مســائل 
محيط زيستى خوزستان در انتقال بى ضابطه آب 

رودهاى خوزستان و مسدودسازى حقابه ها است. 
هژير كيانى اظهار مى كند:رود كارون به هيچ وجه 
تــوان بارگذارى جديد را نــدارد و بنابراين اجراى 
طرح هاى انتقال آب از سرشاخه هاى رود كارون از 
جمله كوهرنگ 3 و بهشــت آباد و تخصيص آب از 
اين دو پروژه به هيچ وجه با آوردهاى سال هاى اخير 
همخوانى ندارد و نيازمند توقف بدون قيد و شرط و 

بازنگرى اساسى است.
وى با اشاره به اقدام نمايندگان اصفهان در مجلس 
براى فشار بر قوه قضائيه براى احياى مجوز باطل 
شده پروژه ســد كوهرنگ 3 تصريح مى كند: اين 
اقدام غيرقانونى نماينــدگان اصفهان براى احياى 
مجوز باطل شــده كوهرنگ 3 را اقدام عليه مردم 
خوزســتان مى دانيم و جاى تأســف اســت كه 
نمايندگانى كه بايد نماينده همه ملت بزرگ ايران 

باشند، تنها به منافع منطقه اى خود فكر مى كنند.
وى ادامه مى دهد: اين رفتارها در شــرايطى بروز 
مى كند كه شاهد بدترين وضعيت آبى در خوزستان 
هســتيم و همه روزه گرد و خاك، نفس كودكان 
خوزســتانى را در سينه حبس مى كند و از طرفى 
شاهد كاهش 50 درصدى ميانگين بارش ها هستيم 
و آورد كارون به بى سابقه ترين وضعيت خود در 10 

سال اخير مبتال شده است.
دبير انجمن دوســتداران طبيعت و محيط زيست 
خوزســتان عنوان كرد: برآوردها نشــان مى دهد، 
چنانچه توسعه صنايع آب بر در استان هاى كويرى 
متوقف و تنها 10 درصــد از هدرروى هاى بخش 
كشــاورزى با اصالح الگوى كشت و شيوه آبيارى 
كنترل شود، هيچ استانى مشكل كمبود آب شرب 
نخواهد داشت. با اين وجود متأسفانه وزارت جهاد 
كشاورزى هيچ برنامه عملى و نتيجه بخشى براى 

كنترل اين هدرروى ها اجرا نمى كند.
كيانى ادامه مى دهد: هنوز در جاى جاى كشــور 
محصوالت غيــر راهبردى چون هندوانه كشــت 
مى شــود و با افتخار از مقام ســوم توليد هندوانه 
در جهان صحبت مى كنند در صورتى كه همگان 
مى دانيم با ممنوعيت كشت محصوالتى اينچنينى 
اتفاق خاصى نمى افتد، اما چنانچه منابع آبى كشور 
به دليل كشت هاى كم بازده هدر رفته و از دسترس 
خارج شــوند، مردم مجبور به كــوچ و مهاجرت 
خواهند شــد آن هم منابع آب محدودى كه ما در 
اختيار داريم و براى شــرب و كشاورزى مشترك 

است.

به دليل پيامدهاى احتمالى

طرح انتقال آب كوهرنگ با كوهى از مشكالت روبه روست
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بازداشت برهم زنندگان 

نظم عمومى 
در چهارشنبه سورى 
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به دليل پيامدهاى احتمالى

.......همين صفحه 

قدس از يك ابتكار فرهنگى گزارش مى دهد

خانه تكانى كتاب 
به نفع كتابخانه هاى 

مناطق محروم

قدس  فرمانده انتظامــى چهارمحال و بختيارى گفت: اگر 
فردى به هر دليلى در شــب چهارشــنبه پايان سال امنيت را 
برهم زند تا پايان تعطيالت نوروزى در بازداشت نيروى انتظامى 
مى ماند. ســردار غالمعباس غالمزاده با اشــاره به اينكه هيچ 
كارى به هيچ بهانه اى نبايد امنيت مردم را خدشــه دار كند، 
افزود: رانندگانى كه در شــب چهارشنبه آخر سال تخلفاتى 

داشته باشند، خودروى آن ها...

.......صفحه4

قدس  واژه نذر يا نذرى براى هر يك از ما خاطرات بسيارى 
دارد. از َعلَم و پرچم سياه حسينى گرفته تا پرده ها و چراغ هاى 
رنگى اعياد، از نذرى هاى شله زرد گرفته تا شربت و شيرينى و 

لبخند بر روى لب كه اعياد را به خاطرمان مى آورد.
حاال اين واژه مى خواهد پا را از اين معناى محدود فراتر بگذارد 

و خاطراتى ديگر از نذر و نذرى را در...

تفكر انتقال آب براى 
كشاورزى در دوران 
صفويه شكل گرفت و 
با تالش در كوهرنگ 

پيگيرى شد، اما به ثمر 
نرسيد

بــرش

متوليان گردشگرى در گفت و گو با قدس:

جاذبه هاى البرز مى تواند 
گردشگران بيشترى جذب كند
.......صفحه 3 



 فروش دانه اى تخم مرغ 
غيرقانونى است

اهواز- خبرنــگار قدس: مديــركل تعزيرات اســتان 
خوزســتان با تأكيد بر اينكه هيچ فروشــگاهى حق ارائه 
تخم مــرغ به صورت دانه اى را نــدارد، گفت: در اين زمينه 
به طور قطع براى متخلفان پرونده تشــكيل مى شــود و با 
كســانى كه به خاطر سود شــخصى فروش دارند، برخورد 

جدى صورت مى گيرد.
رضا سعيدى درباره اقدام پاركبان ها براى گرفتن هزينه 
از خودروها براى پاركينگ ها و وجود مهر نيروى انتظامى 
در قبض هــاى ورودى آن ها با بيــان اينكه هيچ نهادى 
نمى توانــد در اين مورد مجوز صــادر كند، تصريح كرد: 
تاكنون مجوزى براى فعاليت پاركبان ها در خيابان هاى 
عمومى صادر نشــده، متولى اعطاى مجــوز براى آن ها 
شهردارى اســت و مجوز نيروى انتظامى در مورد آن ها 

قابل قبول نيست.

  بازداشت برهم زنندگان نظم عمومى 
در چهارشنبه سورى 

شهركرد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى چهارمحال و 
بختيارى گفت: اگر فردى به هر دليلى در شــب چهارشنبه 
پايان ســال امنيت را برهم زند تا پايان تعطيالت نوروزى در 

بازداشت نيروى انتظامى مى ماند. 
ســردار غالمعباس غالمزاده با اشاره به اينكه هيچ كارى به 
هيچ بهانه اى نبايد امنيت مردم را خدشــه دار كند، افزود: 
رانندگانى كه در شب چهارشنبه آخر سال تخلفاتى داشته 
باشــند، خودروى آن ها تا پايان تعطيــالت نوروزى توقيف 

خواهد شد.
وى با اشاره به موضوع حريم خصوصى خودروهاى شخصى 
گفت: كشــف حجاب در خودرو، رانندگى نامتعارف و حمل 
حيوانات جرم محسوب مى شود و باافراد خاطى برخورد قانونى 
صورت مى گيرد و كد تخلفات رانندگى هم براى آن ها در نظر 

گرفته شده است.

  تخريب مراتع فاجعه عظيم 
براى آذربايجان غربى

اروميه: معــاون مديركل منابــع طبيعــى و آبخيزدارى 
آذربايجان غربى گفت: تخريب مراتع به لحاظ كيفيت پوشش 

گياهى فاجعه اى عظيم براى استان است.
سيد نبى قائمى در همايش گراميداشت هفته منابع طبيعى 
و تجليل از دوســتداران و فعالين عرصه هاى مختلف منابع 
طبيعى ســلماس كه اظهار كرد: چراى بــى رويه دام ها به 
صورت دو برابرى از ظرفيــت مراتع به عنوان يكى از عوامل 
تخريب كننده منابع طبيعى به شمار مى رود كه نيازمند توجه، 

مشاركت و تالش مردم و مسئولين است.
وى خاطرنشــان كرد: حفاظــت از عرصه هــاى ملى بدون 
مشــاركت مردم ميسر نخواهد بود و الزمه اين مشاركت نيز 
آموزش مســئولين و مردم در خصوص تغيير ديدگاهشــان 

نسبت به مراتع است.
وى با بيان اينكه در بحث احيا و توســعه منابع طبيعى بايد 
اعتبار چشــمگيرى تزريق شود، تصريح كرد: متأسفانه جاى 
خيرين و همت و سرمايه گذارى هايشان نيز در اين ميادين 
خالى است كه اميدواريم آنان نيز سرمايه هاى خود را به اين 

حوزه سوق دهند.
قائمى گفت: حفاظت به معنى عدم بهره بردارى و ممنوعيت 
از محيط زيست نيست، بلكه بهره گيرى اصولى و منطبق با 
روش هاى علمى است و زوالى را نيز با خود به همراه نخواهد 

داشت.

 فعاليت كارخانه نيشكر هفت تپه از سر 
گرفته شد

ايرنا: توليد شكر در كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در استان 
خوزستان پس از يك هفته تعطيلى با توافق حاصل شده بين 

كارگران و كارفرما از روز گذشته از سر گرفته شد.
كارگران بخش هاى مختلف اين شــركت از روز يكشنبه 
13 اسفند ماه به مدت يك هفته به دليل پرداخت نشدن 
حقوق ماه هاى دى، بهمن و نيز پاداش و عيدى پايان سال 
دست از كار كشيدند و توليد شكر در اين شركت را متوقف 

كردند.
در پى توافق حاصل شــده بين كارگران معترض و مديريت 
اين شركت مقرر شد با ازســرگيرى فعاليت در اين شركت 
بزرگ توليد شكر، پرداخت حقوق معوقه دى ماه كاركنان از 
روز دوشــنبه آغاز و از هفته آينــده نيز عيدى و پاداش آنان 

پرداخت شود.
با توجه به توافق حاصل شــده بين نمايندگان كارگران و نيز 
مديريت شركت با حضور مسئوالن محلى، پرداخت مطالبات 

كارگران در دستور كار قرار گرفت.
پرداخت سهميه شكر كارگران همزمان با ورود اولين كيسه 
شكر به انبار شركت، پرداخت حقوق دى ماه و عيدى پاداش 
تا قبل از پايان سال و پرداخت حقوق معوقه بهمن ماه در اوايل 
ســال آينده از جمله مواردى است كه مورد توافق كارگران و 

كارفرماى شركت قرار گرفته است.

ريزگرد اجازه بارورى ابر ها در خوزستان را نمى دهد

كالف سردرگم ابر ها در بارش
��ر

با آمدن   طيبه قاسمى   امسال 
فصل بــارش دو خبــر متناقض در 
اســتان خوزســتان پيچيد؛ يكى طرح بارور 
كردن ابرها براى بارندگى بيشتر و يكى خبر 
نابارور كردن اين ابرها توسط نيروهاى چينى 

مشغول در هورالعظيم براى استخراج نفت! 
يكى از فعاالن محيط زيست با بيان اينكه براى 
تشكيل هر قطره باران يك هسته مركزى الزم 
اســت، عنوان مى كند: اين بدان معناست كه 
ابرهاى باران زا براحتى تبديل به قطرات باران 
نمى شوند و نياز به يك هسته مركزى دارند كه 
اين هسته مركزى مى تواند يك غبار كوچك يا 

يك ذره نمك معلق در هوا هم باشد. 

 عقيم شدن ابرها زير سر ريزگردهاست
شــبنم قنواتى بــا تأكيد بر غلظــت باالى 
ريزگردها توضيح مى دهد: اين غلظت باعث 
جلوگيرى از بارورى ابرها مى شود. چيزى كه 
شما در خيلى از مقاالت مى شنويد و جديداً 
هم منتشــر مى شود، اين است كه ريزگردها 
باعث عقيم شــدن ابرها مى شود چراكه آن 
قدر غلظــت بااليى دارند كه مانع تشــكيل 
باران مى شــوند ايــن ريزگردهــا داراى بار 
الكتريكى هســتند كه با قطرات آب تشكيل 
يك رابطه شــيميايى مى دهند و همين به 
وجود آورنده اشــكاالتى در بارش ابرها است 
كه بايد جزئيات آن را از شيمى دان ها پرسيد. 

 نابارورى
او دربــاره خبر نابــارور كــردن ابرها براى 
جلوگيــرى از بارش آن ها و پر شــدن هور 
العظيم آن هم به دليل حفر چاه هاى جديد 
نفتى در اين قســمت، بيــان مى كند: ما در 

بازديدى كــه از هورالعظيم بدون هماهنگى 
انجام داديم، كلى فجايع زيســتى مشاهده 
كرديم كه از مرگ دسته جمعى الك پشت ها 
تا نشر نفت در حوزه اين تاالب را مى توان نام 
برد و همين ها نشــان از انجام اتفاقات خوبى 

در هور العظيم نمى دهد.
وى بيان مى كند: براى بازديد مجدد از تاالب 
بارها مراجعــه كرديم و مجــوز اين بازديد 
صادر نشــد، اگر هيچ خبر ناخوشايندى در 

چرا  نيفتــاده،  منطقه  اين 
مجــوز بازديد بــه اعضاى 

محيط زيست را ندادند. 

 پاى ريزگردها در ميان 
است

در مــورد نابارور ســاختن 
ابرهــاى بــاران زا مديركل 
هواشناسى استان خوزستان 
به خبرنگار قدس مى گويد: 
اين يك اشتباه بزرگ است 
و واقعيت ندارد، ابرها براى 
بارش نياز به هســته تراكم 
دارنــد به طور مثــال بايد 
باشد،  داشــته  قطره   100

حال اگر به دليل گرد و غبار اين هســته ها 
زياد شــود، گرماى نهان ابر باال مى رود و ابر 
آن مقدار بارش را كه پيش بينى شده، ندارد 
و اين بارش ها كمتر مى شــوند كه ما به اين 

مسئله «سترون كردن» مى گوييم.
كوروش بهادرى با تأكيد بر اينكه باز شــدن 
ابرها و عــدم بارورى آن ها بــه دليل اثرات 
مخرب ريزگردهاســت، خاطرنشان مى كند: 
اين موضــوع كه چينى ها به عمــد ابرها را 

نابارور مى كنند، حقيقت ندارد، هيچ انسانى 
اقدام به اين كار نمى كند تا كشورى را به اين 

شكل در معرض نابودى قرار دهد.

 نابارورى ابرها توجيه علمى ندارد
مدير روابط عمومى ســازمان محيط زيست 
خوزســتان اما دربــاره فعاليت هاى نفتى در 
تاالب توضيــح مى دهد: بعضــى از دكل ها 
در اين تاالب وجــود دارد، اما در همه جاى 
تــاالب نيســت و بعضى از 
اين فعاليت هــا در محدوده 

خارجى آن هستند.
عسگرى در پاسخ به خبرنگار 
اينكه  بــر  مبنــى  قــدس 
قسمتى هايى از هورالعظيم را 
كه آبگيرى در آن انجام شده 
خشك  نفت  استخراج  براى 
كه  چينى هايى  و  كرده انــد 
مشغول فعاليت در پروژه هاى 
هســتند،  هورالعظيم  نفتى 
اقدام به نابــارور كردن ابرها 
كرده انــد و مى گويد: در باره 
هورالعظيم  كردن  خشــك 
قبًال اين مــورد بوده، اما در 
حال حاضر چنين چيزى نيســت، اما عقيم 

كردن ابرها توجيه علمى ندارد.

 بارورى مصنوعى ابرها گزارش نشده
درســت مخالف ايــن موضــوع صحبت از 
طرح هاى بــارور كردن ابرهاســت كه زمان 
زيادى اســت با بــارش باران يــا حتى در 
روزهاى انتظار بــراى باريدن آن ميان مردم 
گل مى كند، تا شــايد كمى از اين پيام هاى 

نااميد كننده ماندن نســل بعــد بدون آب 
فاصله بگيرند و دلخوش كنند كه راهى براى 
درمان اين معضل به وجود آمده، اما متأسفانه 
مديركل هواشناسى استان خوزستان در اين 
مورد آب پاكى بر دستان ما مى ريزد و اظهار 
مى كند: بارور كردن به طور مصنوعى طرحى 
اســت كه قرار بود، انجام شــود و ما هم در 
اين مورد براى استاندار نامه نوشتيم كه اين 
مســئله نياز به مكانيزم دارد و آن اين است 
كه در منطقه مورد نظر بايد بارش مناسب و 
منابع رطوبتى وجود داشته باشد. تا اآلن در 
هيچ جاى كشــور بارورى ابرها موفق نبوده، 
چندين ســال اســت در كشــور و در يزد و 
اصفهان انجام مى شــود، اما آيا اين اقدام ها با 
صرف هزينه هاى هنگفتى كه پرداخت شده، 
موفق بوده اند؟ آيا ميزان درصد بارش در اين 

استان ها تغيير داشته؟ 

 مخالفت كارشناسان
كــوروش بهادرى بــا اعالم اينكه ســازمان 
هواشناســى مخالف اين طرح اســت چون 
يك ريسك بزرگ است؛ بيان مى كند: اثرات 
زيســت محيطى اين طرح بسيار زياد است 
چون از پديده نقره براى بارور كردن استفاده 
مى كنند و اين مــاده در بلند مدت خطرات 
بسيار زيادى براى آب و خاك به همراه دارد. 
او با اشاره به اينكه در هيچ كشورى گزارشى 
دال بر موفقيت مبنى بر بارور ســازى ابرها 
منتشر نشده، مى افزايد: سازمان آب و وزارت 
نيرو اين طرح را عنوان كرده اند و اگر سازمان 
آب و بــرق بخواهد ايــن كار را انجام دهد با 
اينكه اعتقــادى به آن نداريم، آمادگى كامل 

را براى همكارى با آن ها داريم. 

  اختصاص بودجه براى بهبود راه هاى 
ارتباطى مهران

ايالم- خبرنگار قدس: اســتاندار ايالم به برنامه هاى استان 
براى تكميل زيرساخت هاى اربعين و مرز بين المللى مهران 
اشاره و تأكيد كرد: با پيگيرى ها و رايزنى هاى بى وقفه، براى 
تكميل راه هاى مواصالتى و منتهى به مرز مهران 98 ميليارد 
تومان تخصيص يافته اســت و بهسازى مسير ملكشاهى به 
مهران و نيز بهبود جاده هــاى مهران به دهلران و دهلران به 

انديمشك با جديت دنبال خواهد شد.
قاسم ســليمانى دشتكى با اشاره به برنامه ريزى هاى صورت 
گرفته در حوزه نفت، گاز و پتروشــيمى استان، خاطرنشان 
ســاخت:: مجموعه پتروشــيمى ايالم هم اكنون با كمبود و 

كاهش خوراك روبه روست. 
وى به درخواست برخى شهرستان هاى استان مبنى بر ايجاد 
فرودگاه اشــاره كرد و گفت: در شــهرهاى آبدانان، دهلران، 
دره شهر و مهران؛ زيرساخت هايى براى ايجاد فرودگاه فراهم 
اســت، اما بــراى راه اندازى فرودگاه به شــرايط و امكانات و 
اعتبارات مالى بسيار زيادى نياز است و اگر ما بتوانيم فرودگاه 
ايالم را تجهيز و بين المللى كنيم، بخشى زيادى از نياز استان 

برطرف خواهد شد. 
ســليمانى به موافقت قرارگاه خاتم االنبيا براى مشاركت در 
ســاخت راه آهن ايالم از طريق اسالم آباد غرب، اشاره كرد و 
افزود: زمينه موافقت وزارت راه و شهرسازى براى اجراى اين 
طرح نيز فراهم شده است و بزودى شاهد آغاز عمليات اجرايى 

اين پروژه مهم خواهيم بود.

 امكان توليد 9 مگاوات برق از زباله هاى 
اصفهان وجود دارد

اصفهان: مديرعامل ســازمان مديريت پســماند شهردارى 
اصفهان گفت: از زباله هاى شهرى اصفهان مى توان در چرخه 

بى هوازى هشت تا 9 مگاوات برق توليد كرد.
اميرحسين كميلى در همايش اصفهان بدون زباله اظهار كرد: 
شهر اصفهان تنها شهر در كشور است كه 10 درصد از زباله 
آن در مبدأ و توسط خود مردم تفكيك مى شود و اين موضوع 

نشان از فرهنگ باالى مردم اصفهان دارد.
وى ادامــه داد: روزانه هزار تن پســماند خانگى جمع آورى 
مى شود كه توليد 100 تن آن گرچه دقت كافى نمى شود، اما 

در منازل تفكيك مى شود. 
زباله هاى اصفهان به صورت هوازى تبديل به كودى با استاندارد 
باال مى شوند كه تا آخرين ذره از آن به طبيعت باز مى گردد. با 
اين حال در سازمان مديريت پسماند در تالش براى رسيدن 

به وضعيت مطلوب ترى هستيم.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى اصفهان گفت: 
رويكرد شهر اصفهان در چشم انداز اصفهان 1400 اين است 
كه اين شهر تبديل به شهرى بدون دفن زباله شود و از همه 
زباله توليدى در چرخه هاى مختلف استفاده شود. زباله هاى 
آلى به طبيعت باز گردد و زباله هاى با منشا معدنى، بازيافت 

شوند. 

  كمبود وسيله نقليه چالش اصلى 
ورزشكاران جانباز البرز

كرج- خبرنگار قدس: رئيس هيئت ورزش هاى جانبازان 
و معلولين اســتان البرز گفت: كمبود وسيله نقليه مهم ترين 
چالش حال حاضر ورزشكاران جانباز و معلول در سطح استان 

است. 
سعيد براتى اظهار كرد: ورزشكاران جانباز و معلول با مشكل 
اياب و ذهاب روبه رو هســتند و فراهم شــدن سه تا چهار 
خودروى مناســب مى تواند اين مشكل را تا حد زيادى رفع 

كند.
وى تصريــح كرد: ورزشــكاران جانباز و معلــول عالوه بر 
كمبود وســايل نقليه با كمبود سالن نيز روبه رو هستند 
كه اميدواريم همكارى هاى الزم براى رفع اين مشــكالت 

صورت بگيرد.
رئيس هيئت جانبازان و معلولين اســتان البرز با اشــاره به 
عملكرد رضايتبخش ورزشــكاران جانباز و معلول در ســال 
جارى گفت: ســال خوبى براى جانبازان و معلولين سپرى 
شــد چرا كه در سطح ملى و بين المللى مدال هاى بسيارى 

را كسب كردند.
وى تصريح كرد: آخرين موفقيت ورزشكاران ما كسب عنوان 
قهرمانى ليگ دسته اول واليبال نشسته آقايان كشور در حضور 

25 تيم بود كه بدون باخت و به شكلى مقتدرانه حاصل شد.

  افزايش مصدومان 
چهارشنبه آخر سال در مازندران 

سارى- خبرنگار قدس: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى 
مازندران از افزايش مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان 

خبر داد. 
حامد روحانى زاده خواستار اظهار كرد: در سال 94، 61 نفر در 
چهارشنبه آخرسال مصدوم شدند كه در سال گذشته اين رقم 

به 97 نفر افزايش يافت.
وى با اشــاره به اينكه حدود 65 درصد آسيب ديدگان آقايان 
هســتند، اضافه كرد: اغلب حوادث در سنين 10 تا 20 سال 

اتفاق مى افتد.
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قدس- شيما صادقى: ناحيه منفصل شهرى «ننله» براى ساماندهى و رفع مشكالت 
نيازمند توجه ويژه و برنامه بلند مدت است. 

خدمات اين شهرك در كنار رشد بى رويه و گاه غيرقانونى شهرك سازى ضعيف بوده و 
اين امر موجب گاليه   مندى مردم شده است. 

كردســتان يكى از استان هايى است كه بيشــترين جمعيت حاشيه نشينى را دارد و 
سكونتگاه هاى غيررسمى آن چالش بزرگى براى مديريت شهرى محسوب مى شود و 
ننله يكى از نواحى منفصل شهرى سنندج است كه ساكنان آن از مشكالت فراوان رنج 

مى برند.

 وضعيت نامناسب 
يكى از ساكنان شهرك ننله، اظهار مى كند: كمبود فضاى سبز و نبوِد بانك و خودپرداز 

از اساسى ترين مشكالت شهرك است.
«حسن عبداللهى» ادامه مى دهد: به دليل گرانى منازل مستقر در 
مركز شهر بناچار در ننله ساكن شديم، اما وجود مشكالت اساسى از 
قبيل وجود تصادف در جاده اصلى به دليل ساماندهى نشدن جاده و 
وجود چاله هاى موجود در آن و نبود روشنايى، آسفالت نبودن معابر و 
كوچه ها و وجود و ِگل و الى در فصل هاى بارانى و همچنين استفاده 
از برق غيرمجاز، زندگى را براى اهالى ننله سخت كرده است. «سهيال 
محمــودى» از ديگر اهالى مى افزايد: ننله با برخوردارى از جمعيت 
زياد تنها داراى دو مدرسه است كه وجود سگ هاى ولگرد نيز براى 

كودكان رعب آور شده است.

 معابر غيراستاندارد
مدير برق شمالى شهرستان سنندج درباره مشكالت شركت توزيع در 
ناحيه منفصل شهرى ننله اظهار مى كند: ورودى شهرك بر روى شبكه 
برق داراى روشنايى است، اما به دليل بافت نامناسب ناحيه، ساخت و 

ساز هاى غيراصولى و نبود معابر مناسب، متأسفانه سيستم روشنايى مستقل در ننله وجود 
ندارد. بنابراين الزمه داشــتن سيستم روشنايى جامع، وجود معابر استاندارد و ساماندهى 

شده است.
«هيوا خرم» ادامه مى دهد: ناحيه منفصل ننله فاقد معابر مناسب براى انتقال برق است. 
به همين دليل شبكه برق فشار متوسط ناحيه از رفيوژ اصلى با اختالف سطح زياد كه 

تنها راه انتقال برق ناحيه است، عبور كرده است.
وى مى افزايد: متأسفانه در نقاط منفصل شهرى بنا به داليلى ساخت و سازهاى غيرمجاز 
رونق گرفته است؛ از اين رو طبق قانون ماده 8 شركت توزيع، به منازل و ساختمان هاى 
فاقد مجوز انشــعاب برق تعلق نمى گيرد.  خرم توضيح مى دهد: چند ماه اخير طرحى 
تصويب شده كه طبق آن به واحدهاى غيرمجاز انشعاب غير دائم واگذار خواهد شد. با 
اطالع رســانى صورت گرفته در اين راستا خوشبختانه اهالى ننله از اين طرح استقبال 

خوبى كرده اند و استفاده از برق غيرمجاز كاهش چشمگيرى داشته است. 
 

 اعتبارات محدود
مدير شهردارى ناحيه منفصل شهرى ننله اظهار مى كند: ننله يكى از مناطق كم برخوردار 
سنندج است و با وجود اعتبارات محدود تاكنون ترميم آب روهاى معابر اصلى ناحيه در 

راستاى آزادسازى آب هاى سطحى، زيرسازى و آسفالت برخى از معابر 
و همچنين ساخت فضاى سبز انجام شده است و تعريض جاده ورودى 

ناحيه نيز در دستور كار قرار گرفته است.
«محمد على كاله قوچى» ادامه مى دهد: لكه گيرى و آسفالت معابر از 
مهم ترين درخواســت ساكنين ناحيه است كه در حال حاضر به دليل 
كمبود امكانات و برودت هوا انجام آن امكان پذير نيســت، بنابراين در 
طرح استقال از عيد نوروز آسفالت و لكه گيرى معابر اجرايى خواهد شد.
وى مى افزايد: طبق طرح تفصيلى، ننله داراى 11 لكه احياى فضاى سبز 
است كه متأسفانه 9 قسمت از آن به منطقه مسكونى تبديل شده و دو 

قسمت باقى مانده به صورت فضاى سبز احياء خواهد شد.
كاله قوچى با اشاره به وجود سگ هاى ولگرد در ناحيه مى گويد: باتوجه 
به همجوارى ننله با رودخانه پل شــيخ و دشــت هاى وسيع متأسفانه 
ســگ هاى ولگرد در ســطح ننله به وفور مشــاهده مى شــوند. براى 
جمع آورى اين سگ ها با ســازمان بازيافت، مسئول جمع آورى آن ها 
مكاتباتى صورت گرفته كه طبق آن قرار است در سه نوبت اين سگ ها جمع آورى شوند.

 مشكالت ملموس
عضو شوراى اسالمى شهر سنندج اظهار مى كند: ننله با جمعيتى افزون بر 13 هزار نفر يكى از 
نواحى منفصل شهرى در سنندج است كه ساكنان آن با مشكالت عديده اى روبه رو هستند. 
سيف اهللا رضايى بيان مى كند: ارائه نشدن خدمات مناسب شهروندى و محدوديت هايى 
نظير كمبود فضاى ســبز در ناحيه، كمبود مدرســه، درمانگاه و زيرساخت مناسب از 
مشكالت آن است و آسفالت معابر از ملموس ترين آن ها محسوب مى شود. بسيارى از 
كوچه هاى ننله به دليل قرار گيرى بر روى تپه، داراى سراشيبى زيادى است و همين امر 
اجراى عمليات آسفالت را با سختى روبه رو كرده است. با اين حال برخى معابر آسفالت 

شده و روند كار به دليل برودت هوا متوقف و به سال آينده موكول شده است. 
وى مى افزايد: طبق ضوابط شهردارى اين واحدها خارج از محدوده ننله است. بنابراين 
براى داشتن مجوزهاى گاز و برق دچار مشكل هستند با بررسى هاى انجام شده برخى 
از مشكالت از جمله مشكل آبرسانى آن ها حل شد؛ با اين حال مشكالت اساسى ننله 
بررســى خواهد شد و اميدواريم با كمك متوليان و دســتگاه هاى خدمات رسان اين 

مشكالت رفع شوند.

قدس از مشكالت حاشيه نشينان گزارش مى دهد 

«ننله» شهركى متصل به سنندج اما منفصل از خدمات

بنا بر گفته مديركل 
هواشناسى 
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مجتبى على مرد انى  تعطيالت سال جد يد  
و عيد  نوروز كمتر از 10 روز د يگر آغاز مى شود  و 
اين د ر حالى است كه به نظر مى رسد ، تالش ها 
براى بهتر د يد ه شد ن جاذبه هاى گرد شگرى البرز 
از سوى نهاد ها و ارگان هاى مختلف جد ى تر از 

سال هاى قبل د نبال مى شود . 
البرز از جمله استان هايى است كه متأسفانه به 
د اليل مختلف كمتر د ر د ايره انتخاب گرد شگران 
بيرون قرار گرفته است و بسيارى از مرد م ايران 
د ر سراســر كشور از اين اســتان وشهرهايش 

خاطره اى گذرا و كمرنگ به ياد  د ارند . 
گويى قرار گرفتن كرج والبرز د ر مسير شاهراه 
ارتباطى مركز كشور سبب شد ه ايرانيان وجهه اى 
جز يك اســتان عبورى بــود ن برايش متصور 
نباشــند  و حال آنكه ظرفيت هاى بى بد يلى د ر 
اين اســتان وجود  د ارد  كه مى تواند  زمينه ساز 
توسعه شهرهاى مختلف استان شود  و صد  البته 

گرد شگرى را د ر آن رونقى د وچند ان بخشد . 
البرز با د اشــتن ابنيه تاريخى كه از گذشته تا 
معاصر شكل گرفته اند  د ر كنار طبيعت زيبايى 
كه از كوير آغاز و به كوهستان و د شت و جنگل 
ختم مى شــود ، مى تواند  گزينه مناسبى براى 
گرد شگران باشــد  و فرصت بهتر د يد ه شد ن را 

بيا بد . 
البرز با د ارا بود ن آبشــارهاى طبيعى و بكر د ر 
منطقه طالقان و ســاوجبالغ، تپه ازبكى، كاخ 
سليمانيه، كاخ شهرستانك وكاخ مرواريد  و د ه ها 
و صد ها جاذبه تاريخى وطبيعى مى تواند  يكى 
از انتخاب هاى هموطنان د ر سفرهايشان باشد  و 
از كسوت و شخصيت يك استان عبورى فاصله 

بگيرد . 

 فعال شد ن تورهاى البرزگرد ى
مد يــركل ميــراث فرهنگى، صنايع د ســتى 
وگرد شگرى استان البرز د ر اين زمينه به قد س 
گفت: البرز جوان ترين اســتان كشور است و از 
500 اثرتاريخى شــناخته شــد ه و جاذبه هاى 
طبيعى و فرهنگى برخورد ار است كه بخشى از 
اين آثار به ثبت رسيد ه و برخى د ر نوبت بررسى 

و مطالعه و ثبت است. 
حجت االســالم فخرالد ين صابرى افزود : روزانه 
شمار زياد ى مســافر از جاد ه كرج - چالوس و 
بخشى د يگر از آزاد  راه جاد ه كرج به قزوين عبور 
مى كنند  و اين فرصت خوبى است تا جاذبه هاى 
تاريخى اين اســتان معرفى شــود  و د ر جهت 

گام  البرز  گرد شگرى  توسعه 
برد اريم. 

وى با اشــاره بــه اينكه كاخ 
با كاخ  مرواريد  د ر مقايســه 
ســعد  آباد  از لحاظ معمارى 
استثنايى است، اما متأسفانه 
اينــك مخروبــه اى بيــش 
نيست، افزود : اين اثر تاريخى 
از معمــارى بســيار زيبايى 
برخورد ار است و اد اره ميراث 
فرهنگى و گرد شــگرى البرز 
اولويت اصلى خود  را بازسازى 
اين مــكان تاريخى قرار د اد ه 

است. 
وى، كاخ ناصرى د ر شهرســتانك، خانه د كتر 
مصــد ق و آيت اهللا طالقانى را از د يگر آثار فاخر 
اســتان البرز برشمرد  و گفت: بومگرد ى يكى از 
برنامه هاى توسعه گرد شــگرى د ر استان است 
ومى تواند  د ر ايجاد  اشــتغال و رونق اقتصاد ى 

حائزاهميت باشد . 

 باز شد ن پاى گرد شگران خارجى
 به البرز

متولــى گرد شــگرى د ر البــرز د ر حالــى از 
ظرفيت هاى موجود  د ر اين حوزه سخن به ميان 
آورد ه كه معاون وى از برنامه ريزى براى حضور 

گرد شــگران خارجى د ر البرز 
د ر نوروز پيــش رو خبرد اد ه 

است.
احمد  تركاشوند  د ر گفت و گو 
با خبرنگار قد س با بيان اينكه 
برنامه هاى  نــوروز  ايام  براى 
بســيار خوبــى بــراى رونق 
گرد شــگرى د ر البرز د ر نظر 
گرفته شد ه است، گفت: مقرر 
اســت اقد ام هايى بــه لحاظ 
تبليغاتى و معرفى جاذبه هاى 
گرد شگرى البرز د ر سه كشور 
وعراق  تركيــه  آذربايجــان، 

صورت بگيرد .
وى افــزود : د ر همين راســتا مراكــز اقامتى و 
پذيرايى البرز تخفيف هــاى 50 تا 60 د رصد ى 
را براى گرد شــگران خارجى و اقامت آن ها د ر 
نظر گرفته اند . تركاشــوند  با بيــان اينكه براى 
معرفى هرچه بهتر اســتان البــرز كتابچه هاى 
گرد شــگرى به زبان انگليسى بين گرد شگران 
خارجى توزيع خواهد  شــد ، گفت: 11هتل د ر 
استان البرز به شكل فعال د اريم كه هفت هتل 
د ر شهرســتان كرج و چهار هتل د ر شهرستان 
طالقان مستقر است. وى با اشاره به اينكه هتل 
چهار ســتاره د يزين نيز بــراى ارائه خد مات به 
گرد شگران د اخلى و خارجى آماد ه شد ه است، 

گفت: همچنين 40د ســتگاه اتوبوس براى يك 
تور يك روزه البرزگــرد ى د ر ايام نوروز د ر نظر 
گرفته شــد ه اســت. معاون گرد شگرى استان 
البرز د ر اد امه تشــريح كرد : د ر 9 فرورد ين ماه 
40د ســتگاه اتوبوس به صــورت رايگان براى 
گرد شــگران د اخلى و خارجى وبا هد ف معرفى 
استان د ر نظر گرفته شد ه است كه د ر پايان اين 
بازد يد  از شهرستان طالقان كه يكى از قطب هاى 

گرد شگرى البرزاست بازد يد  خواهند  د اشت.

 جذب 2 ميليون گرد شگر د ر افق 1404
محمد  على نجفى اســتاند ار البرز با اشــاره به 
قــرار گرفتن شهرســتان طالقــان د ر مناطق 
نمونه گرد شگرى گفت: د ر افق 1404 بايد  نياز 
2ميليون جمعيت گرد شگر د ر البرز تأمين شود  

و به 25 ميليارد  د الر د رآمد  ارزى برسيم.
وى با بيان اينكه شهرســتان طالقان د ر استان 
البرز جزو مناطق نمونه گرد شــگرى است و د ر 
اين حوزه بايد  تالش ويژه اى شود ، افزود : فراهم 
ساختن 25 ميليارد  د الر د رآمد  ارزى و  توسعه 
زيرســاخت ها اعم از ايجاد  هتل و بستر اقامت 

مسافران بايد  مهيا شود .
استاند ار البرز با اشاره به اينكه توسعه بومگرد ى 
روستايى مهم ترين اولويت گرد شگرى استان به 
شمار مى آيد ، گفت: اين امر بستر اشتغال پايد ار 

را نيز فراهم خواهد  كرد .
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رشت- خبرنگار قد س: مد يركل اوقاف و امور خيريه گيالن 
از اجــراى طرح آرامش بهارى د ر 260 بقعه متبركه هم زمان با 
ايام عيد  نوروز خبر د اد  و گفت: اين برنامه د ر قالب خد مت رسانى 
مطلوب به زائرين، مجاورين و بهره مند ى از فعاليت هاى فرهنگى 
ازجمله برگزارى نماز جماعت و اد عيه خواهد  بود  كه همه آن ها 
د ر بقاع متبركه انجام مى شــود . حجت االســالم ستار عليزاد ه 
افــزود : اين طرح با حضور بيــش از 3000 نفر از هيئت امناى 
مساجد ، خاد مين افتخارى و اصلى و مد يران و معاونان استانى 
و شهرســتانى با هد ف ترويج فرهنگ د ينى، تقويت، پاسخ به 
شبهات د ينى جوانان و نوجوانان و رونق گرد شگرى مذهبى د ر 
شهرستان هاى گيالن طبق روال سال هاى گذشته، اجرا مى شود .

 صنايع د ستى خوزستان د ر ايتاليا عرضه 
مى شود 

اهواز: چهار هنرمند  خوزســتانى د ر حوزه هاى ميناى ســفال 
برجســته و صنايع د ســتى ويژه استان، د ر هشــتاد ود ومين 
د وره نمايشــگاه بين المللى صنايع د ســتى د ر شــهر فلورانس 
ايتاليا توليد ات خود  را عرضه مى كنند .  نمايشــگاه بين المللى 
صنايع د ســتى فلورانس، رويد اد ى است كه ميزبانى صنعتگران 
ماهر را بر عهد ه د ارد  و د ر آن محصوالت د ست ساز، از كشورهاى 
مختلف به نمايش گذاشــته مى شود .  هرسال د ر اين نمايشگاه 
آثارى از كارگاه هاى باســتانى فلورانس و همين طور هنرهايى 
كه از طريق ســفرهاى اين نمايشگاه د ر مسيرى هماهنگ د ر 
ميان مناطق مختلف كشور ايتاليا و كشورهاى كل جهان، د وباره 
كشف مى شوند ، به نمايش گذاشته مى شود .  نمايشگاه بين المللى 
صنايع د ستى فلورانس به مد ت 10 روز از يكم تا د هم ارد يبهشت 

1397 برگزار خواهد  شد .

 برگزارى جشنواره پروژه هاى 
د انش آموزى تبيان 

اصفهان- خبرنگار قد س: مد ير مؤسســه فرهنگى و اطالع 
رسانى تبيان اصفهان گفت: چهارمين جشنواره پروژه هاى د انش 
آموزى تبيان روزهاى 24 و 25 اســفند ماه د ر سه محور اصلى 
غرفه هاى نمايشگاهى، ســمينارهاى علمى و مسابقات د انش 

آموزى د ر اصفهان برگزار مى شود . 
ســيد  على حكمت منش با اشــاره به اينكه د ر چهارمين د وره 
اين جشــنواره 350 د انــش آموز د ر قالب 140 تيم شــركت 
مى كنند ، افزود : د ر جشنواره چهارم د انش آموزان شركت كنند ه 
از شهرســتان هايى همچون اصفهان، سميرم، باد رود ، كاشان، 

شهرضا خواهند  بود .
وى با بيان اينكه د ر اين د وره استقبال مد ارس غيرد ولتى، بيشتر 
از پژوهشسراها و مد ارس د ولتى بود ه است، گفت: قرار است 30 
تيم د ر غرفه نمايشگاه، 30 تيم د ر سمينار و 80 تيم د ر بخش 

مسابقات شركت كنند .

متوليان گردشگرى در گفت و گو با قدس:

 بزرگ ترين شهر خاورميانه د ر«عصر جاذبه هاى البرز مى تواند گردشگران بيشترى جذب كند  
آهن» آماد ه استقبال از گرد شگران

ايرنا: محوطه و تپه باســتانى حســنلو د ر نقــد ه كه به گفته 
كارشناســان بزرگترين شــهر خاورميانه د ر عصر آهن و يكى 
از مراكز تمد ن ماناها بود ه بــا اجراى برنامه هاى نوروزى از 25 
اسفند  سال جارى تا 15 فرورد ين سال آيند ه، آماد ه استقبال از 

بازد يد كنند گان و گرد شگران د اخلى و خارجى است.
معاون گرد شگرى اد اره كل ميراث فرهنگى آذربايجان غربى تپه 
تاريخى حســنلو را از جمله اماكن تاريخى پربازد يد  اين استان 
بر شــمرد  و گفت: براى معرفى اين اثر به گرد شگران نوروزى، 
برنامه مختلف فرهنگى همچون نوروزگاه و نمايشگاه هاى صنايع 
د ستى، بازى هاى بومى و محلى و غذاهاى سنتى د ر اين محل 
اجرا مى شــود .  حسين امامى با اشاره به اينكه ساالنه 10 هزار 
گرد شگر از مجموعه تاريخى حسنلو بازد يد  مى كنند ، اضافه كرد : 
د ر سال هاى اخير اقد ام هاى خوبى د ر راستاى افزايش مسافران 
ورود ى به اســتان بويژه د ر ايام نوروز و تابستان انجام شد ه كه 
نتيجه آن رشد  بازد يد  كنند گان از اماكن گرد شگرى آذربايجان 

غربى بود ه است.

 آماد گى هرمزگان براى ميزبانى از 
گرد شگران نوروزى

بند رعباس: استاند ار هرمزگان گفت: براساس گزارش هاى ارائه 
شد ه از سوى د ســتگاه هاى اجرايى، استان هرمزگان آماد گى 
كامل براى ايام تعطيالت نوروز را د ارد  و آماد ه ميزبانى عالى از 
گرد شگران نوروزى است. فريد ون همتى با بيان اينكه هرمزگان 
استانى گرد شگر پذير است، عنوان كرد : هرگونه افزايش قيمت 
خد مات و كاالها د ر ايام نوروز ممنوع است و اد اره كل تعزيرات 
حكومتى اســتان با افزايش غيرقانونى قيمت ها برخورد  الزم را 
د اشته باشد  و بايد  نظارت كامل بر بازار و همچنين آژانس هاى 
گرد شــگرى صورت گيرد . وى با بيان اينكه هرمزگان از تنوع 
خوبى د ر زمينه صنايع د ســتى و محصوالت خوراكى برخورد ار 
اســت، اظهار كرد : نوروز بهترين ايام براى ارائه اين محصوالت 
است و بايد  نمايشگاه ارائه و فروش صنايع د ستى و مواد  غذايى 

محلى د ر تمامى نقاط پر ترد د  مسافران د ر استان برپا شود .»
استاند ار هرمزگان خاطرنشان كرد : خد مات د ريايى هم بايد  به 
شكلى مطلوب ارائه شود  و تأمين امنيت د ر شهرها و مناطقى كه 
گرد شگران اسكان د ارند  و همچنين د ر طول راه هاى مواصالتى 

مورد  توجه باشد .

3
سه شنبه   22 اسفند 1396

 24 جمادى الثانى 1439 13 مارس 2018  
سال سى و يكم    شماره 8644     

 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

شهردارى منطقه 
6 كرج در اقدامى 

تعجب برانگيز تنها 
خانه فرهنگ منطقه 

حصارك را تغيير 
كاربرى داد و اين 

ساختمان را به 
فضاى ادارى تبديل 

كرد

بــرش

البرز از جمله 
استان هايى است 

كه متأسفانه به 
داليل مختلف كمتر 

در دايره انتخاب 
گردشگران بيرون 

قرار گرفته است 

بــرش

نيم نگاه

وحيد  صالحى: شهرد ارى منطقه 6 كرج د ر اقد امى 
تعجب  برانگيز تنها خانه فرهنگ منطقه حصارك را 
تغيير كاربرى د اد  و اين ساختمان را به فضاى اد ارى 

تبد يل كرد .
خانه فرهنــگ حصارك، يكى از معــد ود  فضاهاى 
فرهنگــى اين منطقــه قد يمى كرج اســت كه از 
حد ود  15 ســال پيش د ر اين محله ساخته شد ه و 
د ر طول اين مد ت به عنــوان مكانى براى برگزارى 
جشنواره هاى مختلف، د وره هاى آموزشى مهارت هاى 
اجتماعى، فرهنگى و موارد ى از اين د ســت استفاد ه 

مى شد .
وجود  اين خانه فرهنگ براى منطقه حصارك باال از 
ضروريات و نيازهاى اساسى به شمار مى رود ، همين 
ضرورت د ر كنار فرسود گى ساختمان موجب شد  تا 
چند  تن از اهالى از سال 92 پيگير تعمير و نوسازى 
آن شوند ، اين پيگيرى ها د و سال به طول انجاميد ، اما 
د ر نهايت آن نتيجه اى كه مورد  انتظار اهالى بود  را به 

د نبال ند اشت.

 اعتراض اهالى
شــهرد ارى كرج سال 94 به بهانه تعميرات اين فضا 
را از كاربران پس گرفت، اما د و سال براى تعمير آن 
هيچ اقد امى انجام ند اد  تا فضا به مخروبه تبد يل شود  
تا اينكه امسال اين ساختمان تعمير شد ، ولى پس از 
بازســازى، اهالى حصارك د ر كمال تعجب به جاى 
تابلوى هميشگى «خانه فرهنگ بوعلى» با تابلو «د فتر 

خد مات نوسازى بافت فرسود ه» مواجه مى شوند .
اين اقد ام شهرد ارى منطقه 6 اعتراضاتى را د ر ميان 

اهالى حصارك به د نبال د اشت.
ســاكنان حصارك د ر همين راســتا و طى روز هاى 
گذشته با تجمعاتى مختلف اعتراض خود  را د ر اين 

رابطه اظهار كرد ند .
 اين معترضان نوشته هايى چون «ما اهالى حصارك باال 
با تغيير كاربرى فرهنگسرا مخالفيم»، «تغيير كاربرى 
فرهنگسرا يعنى بى عد التى اجتماعى»، «تغيير كاربرى 
فرهنگسرا يعنى مد يريت فشل و ناكارآمد  فرهنگى» 
د ر طى روز هاى گذشته تالش كرد ند  تا نظر مسئوالن 
شــهرد ارى منطقه 6 را تغيير د اد ه و اين گونه شايد  
بتوانند  نسبت به بازگرد اند ن اين خانه و روشن كرد ن 

چراغ هنر و فرهنگ موفق شوند .

 فضاى فرهنگى متعلق به فرهنگ است
يكــى از معترضان د ر اين خصوص مى گويد : اگرچه 
نوسازى بافت فرســود ه د ر مناطقى چون حصارك، 
صوفى آباد ، قلــم، حيد رآباد  و... اهميت زياد ى د ارد  و 
كار ارزشمند ى است، اما اين د ليل نمى شود  كه يك 
فضاى فرهنگى كه سال هاست براى اين منظور مورد  
استفاد ه قرار گرفته يك شبه تغيير كاربرى و به فضاى 

اد ارى تبد يل شود .
وى اد عا مى كند : چگونه است كه 
شــهرد ارى به هيچ وجه به مرد م 
براى تغيير كاربرى فضاى فرهنگى 
و يا مســكونى به فضــاى تجارى 
پروانه اى صاد ر نمى كند  و به هيچ 
وجه چنيــن اجازه اى را نمى د هد ، 
ولى به خود ش اجازه مى د هد  كه 
خانه فرهنگ و مورد  استفاد ه مرد م 
را به ساختمان اد ارى تبد يل كند ؟

اين ساكن حصارك اد امه مى د هد : 
كار عمرانى د ر جاى خود  ارزشمند  
است، كار فرهنگى هم جايگاه خود  

را د ارد . 
وى اظهار مى كند : اگر يكى فد اى 
د يگرى شــود ، سنگ روى سنگ 
بند  نمى شود  آن هم د ر محله پر از 

آسيبى چون حصارك كه بشد ت به چنين فضاهايى 
نياز د ارد .

يكى د يگر از معترضان كــه به گفته خود ش فعال 
اجتماعى است و د ر حوزه  كود كان كار فعاليت د ارد ، 
نيز مى گويد : گويا مسئوالن د ر اين خصوص روند ى 
عكس پيشــه كرد ه اند  و به جاى توســعه فضاهاى 
فرهنگى د ر مناطقى چون حصارك، د ر صد د  حذف 

اين فضاها هستند .
وى مى افزايــد : چرا بايد  د ر حصــارك كه نيازمند  
فضاهاى فرهنگى است، يك خانه فرهنگ به فضايى 

اد ارى تبد يل شــود  تا اهالى اين 
منطقه از همين فضاى كوچك هم 

بى بهره شوند .

 نوجوانان محروم از فرهنگ
د ر تجمــع اعتراضــى بــه تغيير 
بوعلى  فرهنــگ  خانه  كاربــرى 
حصارك تعــد اد ى د انش آموز نيز 

حضور د اشتند .
يكى از آن هــا د ر اين رابطه اظهار 
د اشت: بسيار اميد وار بود يم كه با 
تعمير خانه فرهنگ بوعلى بتوانيم 
از يك كتابخانه و فضاى مطالعه د ر 
محله بهره مند  شويم، اما متأسفانه 
مســئوالن شــهرى اميد  د اشتن 

كتابخانه را از ما گرفتند .
وى خاطرنشان مى كند : برايم قابل 
د رك نيست كه چرا مسئوالن چنين كارى مى كنند ، 
اگر قرار است واقعاً براى بازسازى بافت فرسود ه كارى 
كنند  و چنين كار بزرگى انجام د هند ، آيا ايجاد  يك 
فضاى اد ارى جد يد  كه مختص همان كار باشد ، آن 
قد ر سخت است كه بايد  خانه فرهنگ بوعلى را اشغال 

كنند ؟
اين د انش آمــوز اد امه مى د هد : د ر هر حال اين اقد ام 
هيچ توجيهى ند ارد  و الزم اســت د ر آن تجد يد  نظر 
شود ، اين حق ماست كه چنين فضايى د ر محله خود  

د اشته باشيم.

به دليل اقدام شهردارى و تغيير كاربرى

چراغ خانه فرهنگ «حصارك» خاموش شد
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توسط مديركل راه آهن خراسان
  افزايش قيمت بليت قطار تكذيب شد

ايسنا: مديركل راه آهن خراسان گفت: خبر منتشر شده مبنى 
بر افزايش قيمت بليت قطار در ايام عيد صحت ندارد. 

محمدهــادى ضيائى مهر درباره نقل قولى كــه از وى درباره 
امكان افزايش 30 درصدى قيمت بليت قطار منتشر شده بود، 
اظهار داشت: اين صحبت برداشت شخصى خبرنگار بوده است 

و اعالم كردم كه افزايش قيمت نداشتيم.
وى عنوان كرد: قيمت بليت داراى تعرفه پايه است كه بليت با 
همين قيمت پايه در حال حاضر و در ايام نوروز عرضه مى شود 
و ايــن نقل قول كه امكان افزايش قيمت بليت تا  30 درصد 
وجود دارد نيز برداشت شخصى خبرنگار بوده و صحت ندارد.

مديركل راه آهن خراســان با بيان اينكه تعرفه بليت از سوى 
راه آهن كشور اعالم مى شود، بيان كرد: راه آهن كشورى مستقر 
در تهران و معاون مسافرى راه آهن نيز اعالم كردند كه در ايام 

نوروز هيچ گونه افزايش قيمتى نداريم.
در همين حال پيگيرى ايسنا در سايت هاى معتبر فروش بليت 
قطار نشان مى دهد كه تعرفه بليت قطار بدون درنظر گرفتن 
تخفيفاتى كه در ايام غيرپيك اعمال مى شود، در ايام پيك بين 

8 تا 10 درصد افزايش داشته است.

  كاهش حجم پرونده هاى قضايى
در خراسان رضوى 

تسنيم: رئيس كل دادگســترى خراسان رضوى از كاهش 
حجم پرونده هاى قضايى استان خراسان رضوى خبر داد. 

حجت االسالم على مظفرى اظهار داشت: يكى از مهم ترين 
رويكردهاى دادگســترى اســتان در ســال جارى كاهش 
موجودى پرونده ها با هدف ارائه خدمات هرچه مطلوب تر به 

مراجعان قضايى بود.
وى با اعــالم خبر كاهش موجــودى پرونده ها در مجموعه 
قضايى خاطرنشان كرد: بررسى ها نشان مى دهد كه در يك 
اقدام قابل توجه در برخى حوزه ها شاهد كاهش يك سومى 

پرونده ها نيز بوده ايم.
وى با اشاره به نگاه ويژه دادگسترى استان به برخى از مسائل 
مانند بحران آب، مسائل زيست محيطى و مسائل حوزه حمل 
و نقل، گفت: در موارد متعددى و با هدف دفاع از حقوق عامه 
و با تأكيد بر ضرورت حسن انجام وظيفه توسط دستگاه هاى 
مختلف و مسئوالن اقدام هاى بسيار خوبى به انجام رسيده و 
اين روند در چارچوب مبانى شرعى و موازين قانونى استمرار 

خواهد يافت.

مدير تنظيم بازار جهاد كشاورزى 
خراسان شمالى:

  عرضه ميوه عيد در100 فروشگاه بجنورد

بجنورد: مدير تنظيم بازار جهاد كشاورزى خراسان شمالى 
گفت: ميوه شب عيد در بيش از 100 فروشگاه بجنورد عرضه 
مى شود.  حضرت قلى حيدرى با بيان اينكه توزيع ميوه شب 
عيد مردم خراســان شمالى از دو سردخانه در بجنورد انجام 
مى شود، اظهار داشت: باتوجه به اينكه بجنورد فاصله نزديكى 
با تمامى شهرستان هاى خراسان شمالى دارد، به همين منظور 
دو سردخانه اين شهرستان براى توزيع ميوه شب عيد شامل 

سيب زرد، سيب قرمز و پرتقال در نظر گرفته شده است.
وى افزود: همچنين در تمامى شهرستان ها و روستا هاى استان 
عرضه مستقيم ميوه شب عيد در پنج تا 10 فروشگاه، انجام 

مى شود.
وى با بيان اينكه ميوه شــب عيد خراسان شمالى از دماوند، 
آذربايجان غربى و مازندران تهيه مى شود، تصريح كرد: خريد، 
حمل و نقل و ذخيره ســازى ميوه شب عيد با كيفيت عالى 

و قيمت مناسب به ميزان نياز مردم استان تهيه شده است.
مدير تنظيم بازار جهاد كشــاورزى خراســان شمالى گفت: 
امسال كيفيت ميوه ها بهتر شده، اما نسبت به سال گذشته 
حجم جعبه ها كمتر و با وزن 7 تا 9 كيلو گرم و 20درصد زير 

قيمت روز بازار عرضه مى شود.
حيدرى اضافه كرد: همچنين براى عيد يك نوع برنج هندى 
باقيمت هر كيلو 5600 تومان، گوشت مرغ با 6200 تومان، 
گوشت قرمز منجمد 22 هزار و800 تومان، هر شانه تخم مرغ 
باقيمت 12 هزار و 600 تومان و هر كيلو شكر 2 هزار و 880 

تومان در فروشگاه هاى مختلف سطح شهر عرضه مى شود.
طرح توزيع ميوه و ديگر كاالها از ابتداى اسفند آغاز و تا پايان 

فروردين سال 97 ادامه دارد.

  129 بقعه متبركه خراسان رضوى 
ميزبان زائران نوروزى است

مشهد: مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى گفت: 
129 بقعه متبركه امامزادگان استان در قالب اجراى طرح ملى 

آرامش بهارى، ميزبان زائران نوروزى خواهند بود. 
حجت االسالم محمد احمدزاده افزود: دراين طرح خدمات به 
زائران داخلى و خارجى در بخش هاى فرهنگى، اطالع رسانى، 
رفاهى و اجتماعى در بازه زمانى 25 اســفند تا 15 فروردين 
ماه ارائه مى شــود. در اين راســتا امكان اسكان موقت براى 
3000 زائــر در روز در 61 بقعه متبركه، 15 هزار نفر در روز، 
در حسينيه هاى مشهد و 4000 نفر در روز، در حسينيه هاى 

ديگر شهرستان هاى استان فراهم شده است.
وى اظهار داشــت: براى اسكان زائران در برخى بقاع متبركه 
خراسان رضوى هزينه گرفته مى شــود و در برخى بقاع نيز 

اسكان زائران به صورت رايگان خواهد بود.
مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى با اشاره به وجود 
763 شهيد مدفون در بقاع متبركه استان،  گفت: مزار شهدا 
در 70 بقعه متبركه استان در قالب طرح آرامش بهارى براى 
نوروز 97 غبارروبى و عطرافشانى مى شود. وى خاطرنشان كرد: 
در طول برگزارى طرح آرامش بهارى، با هدف معرفت افزايى 
زائران، خيمه هاى معرفت در 55 بقعه متبركه خراسان رضوى 
برپا مى شــود كه 149 مبلغ مذهبى براى اجراى برنامه هاى 
فرهنگى در اين خيمه ها با اداره كل اوقاف همكارى مى كنند.

وى برگزارى برنامه تحويل ســال نــو در 123 بقعه متبركه، 
سخنرانى در 90 بقعه، مراسم دعاخوانى در 92 بقعه، برگزارى 
نماز جماعت، اجتماع منتظران مهدى در جمعه آخر ســال، 
برگزارى مسابقه فيلم و عكس، برگزارى برنامه هاى مناسبتى، 
اطالع رســانى و تبليغات را از ديگر برنامه هاى طرح آرامش 

بهارى ذكر كرد.
مديركل اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى گفت: هزينه 
اجراى طرح آرامش بهارى از ســه منبع عوايد بقاع متبركه، 

موقوفات درآمدزا و كمك هاى خيران تأمين مى شود.
وى يادآور شد: امسال 300 وقف جديد در بخش هاى مختلف 
در استان ثبت سامانه جامع موقوفات و بقاع متبركه شد كه 

ارزش ريالى اكثر آن ها بيش از يك ميليارد ريال است.
 

  برگزارى نخستين همايش 
مدافعان حرم ويژه طالب

تسنيم: مدير مركز خدمات حوزه هاى علميه خراسان جنوبى 
بــا بيان اينكه 3000 طلبه در اســتان وجــود دارند، گفت: 
نخستين همايش مدافعان حرم ويژه طالب با رويكرد تجليل 
از همسران مدافعان حرم طلبه در اين استان برگزار مى شود. 

حجت االسالم هادى جعفرى با بيان اينكه مركز خدمات حوزه 
علميه به لحاظ كارى يك ســازمان فرهنگى خدماتى است، 
افــزود: در اين مركز خدمات فرهنگى بــر كارهاى خدماتى 
ديگر ارجحيــت دارد و برنامه هاى مشــاوره براى روحانيت، 
درموضوعات مختلف برگزار مى شود و معتقديم كه طلبه بايد 

ورزيده باشد تا بتواند به مردم خدمت كند.
وى افزود: دوره هاى مشــاوره براى روحانيت در بحث خانواده 
بويژه براى طالب جوان برگزار مى شــود و دوره هاى مشاوره 
پيش از ازدواج براى روحانيت، دوره هاى مشاوره تحصيلى براى 

فرزندان روحانى از ديگر برنامه هاى اين مركز است.
مدير مركز خدمات حوزه هاى علميه خراسان جنوبى با بيان 
اينكه در اســتان 3000 طلبه داريم گفت: تعداد روحانيت، 
همســران و فرزندان آن ها در مجمــوع 12 هزار نفر بوده كه 

تحت پوشش مركز خدمات هستند. 
وى افزود: 75 شهيد طلبه در خراسان جنوبى داريم و برنامه اى 
روز پنجشنبه 25 اسفند در قالب تجليل از همسران مدافعان 
حرم در بيرجند برگزار مى شود كه از استان خراسان جنوبى 

هشت طلبه به سوريه و براى دفاع از حرم اعزام شدند. 
 

به همت بنياد سالمت رضوى
  خدمات دندانپزشكى به 700 نفر 
از محرومان حاشيه شهر ارائه شد 

مشــهد: به همت بنياد ســالمت رضوى، خدمات رايگان 
دندانپزشكى به حدود 700 نفر از اقشار كم برخوردار حاشيه 

شهر مشهد در منطقه جاده كالت ارائه شد. 
به گزارش آستان نيوز، ارائه اين خدمات دندانپزشكى در قالب 
اقدامات درمانى و همچنين آموزش هاى بهداشــت دهان و 
دندان، توسط خادمياران سالمت رضوى با همكارى بهدارى 
شمال شرق سپاه پاسداران و مركز بهداشت مشهد در مدت 
دو روز، 17 و 18 اسفند 1396، در مدرسه ايران زمين صورت 

گرفت.
در اين برنامه حوزه سالمت دهان و دندان، 40 دندانپزشك و 
دستيار دندانپزشك؛ از استادان دانشكده دندانپزشكى مشهد 
گرفته تا دانشجويان ســال آخر اين دانشكده در قالب گروه 
دندانپزشكى بنياد سالمت رضوى مشاركت داشتند و اقدامات 

درمانى در پنج واحد سيار براى مردم اين منطقه انجام شد.
اين اقدامات درمانى شامل معاينه، كشيدن، ترميم و جرم گيرى 
دندان مى شود كه در دو گروه خواهران و برادران براى عموم 
مراجعين كودك و بزرگسال با محوريت دانش آموزان منطقه و 

والدين آن ها صورت گرفت.

عرضه ميوه عيد در فروشگاه بجنورد

 شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 409038343801

خبر

مهر: معاون صنايع دســتى اداره كل ميراث 
فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
خراســان جنوبى گفت: 25 بازارچه صنايع 
دستى شامل 200 غرفه در ايام نوروز 97 در 

خراسان جنوبى برپا مى شود. 
حســين عباس زاده افزود: نــوروز به لحاظ 
حضور گردشــگران داخلــى و خارجى در 

خراسان جنوبى فرصت مناسبى براى معرفى 
داشته هاى خراسان جنوبى در حوزه صنايع 

دستى و مناطق گردشگرى است.
وى با اشــاره به عالقه بســيارى از افراد به 
صنايع دستى خراســان جنوبى و استقبال 
از آن در ايام نوروز بيان كرد: در اين راســتا 
همه ســاله در ايام نوروز بازارچه هاى موقت 

صنايع دستى راه اندازى و بازارچه هاى دائمى 
رونق مى گيرند. وى با اشــاره به برپايى 25 
بازارچه صنايع دســتى در ايام نوروز 97 در 
خراســان جنوبى افزود: از ايــن تعداد چهار 
بازارچه شامل بازارچه اكبريه بيرجند، خانه 
فياض بخش بشــرويه، بازارچــه فردوس و 

بازاچه خضرى از جمله بازارچه ها هستند.

وى  گفــت: در ايــن 25 بازارچه 200 غرفه 
صنايع دســتى خواهيم داشــت كه نسبت 
به ســال هاى گذشته رشــد بااليى را نشان 
مى دهــد. وى بيــان كرد: همچنين ســياه 
چادرهايى را در مبادى ورودى برخى شهرها 
و در مراكز تاريخى و گردشــگرى خراسان 

جنوبى خواهيم داشت.

برپايى 25 بازارچه صنايع دستى در خراسان جنوبى

بجنورد: مديركل بنياد شــهيد و امور ايثارگران خراسان 
شمالى گفت: برخى دستگاه هاى دولتى استان به سهميه 

استخدام ايثارگران توجهى ندارند. 
سيد عابس حسينى در نشست خبرى با اصحاب رسانه، 
ضمن گاليه از اينكه برخى دستگاه هاى دولتى به سهميه 
استخدام فرزندان ايثارگران توجهى ندارند، اظهار داشت: 
براســاس قانون، 25 درصد اســتخدامى هاى دستگاه ها 
و ســازمان ها به خانواده ايثارگران تعلــق دارد، اما برخى 

دستگاه ها از اين اقدام خوددارى مى كنند.
وى اشــتغال ايثارگــران را يكــى از دغدغه هــاى بنياد 
شــهيد اعالم كــرد و افزود: متأســفانه برخــى افراد كه 
بهترين جايگاه ها و موقعيت را در جامعه دارند، نســبت 
به معكوس جلوه دادن ســهميه ها اقــدام كرده اند و ادعا 
دارند تمــام امتيازات بــه خانواده هــاى ايثارگران تعلق 

دارد.

وى بــا بيان اينكه افراد بســيارى در نوبت اشــتغال قرار 
دارنــد، تصريح كرد: بــا اين وجود برخى دســتگاه هاى 
اجرايى و بخش هاى خصوصى به قانون 25 درصد سهميه 

استخدامى توجهى نكرده اند.
وى بابيــان اينكه، ماهانه 150 نفر از جانبازان و ايثارگران 

خراســان شمالى براى درمان به ســاير نقاط كشور اعزام 
مى شــوند، اضافه كرد: افتتاح بيمارستان امام حسن(ع) 
بجنورد و هاشــمى رفسنجانى شهرستان شيروان بخش 
عمده اى از مشكالت درمانى جانبازان استان را رفع كرده 

است.
وى گفت: در خراســان شمالى 9400 ايثارگر داريم كه از 
اين تعداد 2652 شــهيد، 77 نفر جانباز باالى 70 درصد، 
1848 نفــر جانبــاز 25 الى 70 درصــد، 4457 نفر زير 

25درصد و 374 نفر آزاده هستند.
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان شمالى بيان 
كرد: 374 گلزار شهيد روستايى و شهرى در استان داريم 
كه 239 گلزار ساماندهى و 119 مورد در دست اقدام است.
حسينى افزود: به منظور ساماندهى 119 گلزار باقى مانده، 
يك ميليارد و 540 ميليون تومان اعتبار ابالغ شــده كه 

تاكنون30درصد آن تخصيص يافته است.

مديركل بنياد شهيد گاليه كرد

بى توجهى دستگاه هاى دولتى به سهميه استخدام ايثارگران

وى بــا بيان اينكه افراد بســيارى در نوبت اشــتغال قرار 

معاون استاندار خراسان رضوى:

30 شهر خراسان رضوى با كم آبى روبه رو هستند 

خبر

مشــهد: معاون هماهنگى امــور عمرانى 
استاندارى خراسان رضوى گفت: با توجه به 
وضعيت بارش ها در ســال آبــى جارى، 30 
شــهر و 1151 روستاى استان دچار كم آبى 

هستند. 
محمد مقدورى اظهار داشت: 30 شهر استان 
با جمعيت يك ميليون و 470 هزار نفر، دچار 
تنش آبى هستند و كسرى مخزن آب در اين 

شهرها به ميزان450 ليتر بر ثانيه است.
وى افزود: 1151 روستاى استان نيز دچار كم 
آبى بوده كه هم اكنون 520 روستا با جمعيت 
250 هزار نفر با حدود 100 دستگاه تانكر به 

صورت سيار آبرسانى مى شوند.
631 روســتاى ديگر استان هم با جمعيتى 
افزون بر 504 هزار نفر با كمبود آب به ميزان 

756 ليتر بر ثانيه مواجهند.
وى تصريح كرد: براى مديريت اين چالش و 
تأمين آب مورد نياز اين بخش ها، تالش ها و 
اقداماتى انجام شده و در اين ميان مشاركت 
و همراهى مــردم در بخش هــاى مختلف 

كشاورزى و شرب ضرورت جدى است.
مقدورى با بيان اينكه خراسان رضوى براى 
هجدهمين سال پياپى با خشكسالى مواجه 
اســت، گفت: وضعيت بارش هاى سال آبى 
جارى در 40 سال گذشته اين خطه بى سابقه 

بوده اســت. وى با تأكيد بر اينكه براســاس 
جمع بندى هاى صورت گرفته تاكنون فقط 
1,3 درصد وسعت استان در شرايط نرمال از 
نظر بارندگى ها قرار دارد، افزود: 98,7 درصد 
وسعت استان تحت تأثير خشكسالى با شدت 

و ضعف هاى مختلف است.
وى گفت: 22 درصد وسعت استان در شرايط 
خشكسالى بسيار شــديد، 56 درصد دچار 
خشكسالى شديد،17 درصد متوسط و 3,7 
درصد ضعيف قرار دارد.براســاس اعالم آمار 
هواشناسى از ابتداى مهرماه تا 17 اسفندماه 
ميزان نزوالت جوى در استان 55,6 ميليمتر 
بوده كه نســبت به ســال قبــل در همين 
زمان كه 120,1 ميليمتر بارندگى رخ داده؛ 

كاهش53 درصدى دارد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى 
خراسان رضوى عنوان كرد: اين ميزان نسبت 
به متوســط دوره آمــارى بلندمدت هم كه 
14,5 ميليمتر بوده كاهش 51 درصدى دارد.
وى افزود: در مشهد هم اين بارش ها تاكنون 
70,2 ميليمتــر بــوده كه نســبت به 155 
ميليمتر بارندگى پارسال در اين زمان كاهش 
55درصدى نشــان مى دهد و در مقايسه با 
دوره آمــارى بلند مدت كه 129,2 ميليمتر 

است با كسرى 42 درصد مواجه است.

سه شنبه   22 اسفند 1396
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قدس از يك ابتكار فرهنگى گزارش مى دهد

خانه تكانى كتاب به نفع كتابخانه هاى مناطق محروم

ذوالفقارى: واژه نذر يا نذرى براى هر يك از 
ما خاطرات بسيارى دارد. از َعلَم و پرچم سياه 
حســينى گرفته تا پرده ها و چراغ هاى رنگى 
اعياد، از نذرى هاى شــله زرد گرفته تا شربت 
و شــيرينى و لبخند بر روى لب كه اعياد را به 

خاطرمان مى آورد.
حــاال اين واژه مى خواهد پــا را از اين معناى 
محدود فراتر بگذارد و خاطراتى ديگر از نذر و 

نذرى را در ذهن ها به يادگار بگذارد.
مدتى اســت برخى از دغدغه مندان فرهنگى 
و فعاالن خوش ذوق فرهنگى مشــهد به فكر 
نذرى بزرگ ترى افتاده اند. آن ها قصد دارند تا 
با اجراى طرح «كتــاب نذرى» بركات آن را تا 
دنياى ذهن و فكر مردم شهرشــان گسترش 

دهند.

 ترويج فرهنگ كتابخوانى
اين طرح كه فعاليت خــود را با هدف ترويج 
فرهنگ كتابخوانى آغاز كرده به دنبال آن است 
تا با مشاركت مردم، كتاب هاى مطالعه شده و 
بيش از نياز آن ها را از سطح شهر جمع آورى 
كرده و در كتابخانه هــاى مناطق محروم كه 

نيازمند شديد كتاب هستند، توزيع كند.
طرح «كتاب نذرى» توســط انتشارات به نشر 
انجام مى شــود. مديرعامل اين انتشارات اين 

طــرح را جامع تــر توضيح 
مى دهد.

حســين ســعيدى، از آغاز 
پويش «كتاب نذرى» با هدف 
ترويج فرهنــگ كتابخوانى 
اسفندماه خبرمى  ابتداى  از 
دهــد و مى گويــد: در اين 
پويش مردمى، دوســتداران 
مطالعه و كتابخوانى در قالب 
كتاب هاى  نذرفرهنگى  يك 
تجهيــز  بــراى  را  خــود 
كتابخانه هاى مناطق محروم 

اهدا مى كنند.
وى با اشاره به اهداف اجراى 
اين طرح يادآور مى شود: در 

ايام آخر سال كه شهروندان آماده خانه تكانى 
نوروزى مى شوند، با دو هدف ترويج مطالعه و 
كتابخوانى و پاسداشت نذر فرهنگى اين بستر 
فراهم شده تا شــهروندان بتوانند كتاب هاى 
بالاســتفاده خود را براى ارتقاى فرهنگ شهر 

هديه كنند.

 «مى بخشم، پس خواهم بود»
وى شعار اين طرح را «مى بخشم، پس خواهم 
بــود» عنوان كرد و از فرهيختگان، هنرمندان، 

اســتادان و ادب دوســتان 
مى خواهــد به ايــن پويش 
ادامه  بپيوندنــد. ســعيدى 
مى دهد: همــه مى توانند در 
اين پويش مشــاركت كنند. 
فقط كافى است به هر روشى 
كه مى تواننــد اين پيام را به 
گوش همراهان و دوستداران 
فرهنگ كتابخوانى رسانده و 
در زيباترين حركت فرهنگى 

شهر سهيم شوند.
وى با اشاره به نقل قول مقام 
معظم رهبرى كه فرموده اند 
«امــروزه كتابخوانى و علم 
آمــوزى نه تنها يك وظيفه 
ملى كه يك واجب عينى اســت» مى گويد: 
براســاس آمارهاى رسمى، سرانه مطالعه در 
ايران پايين بوده و فاصله زيادى با كشورهاى 
توسعه يافته دارد و اين ضعف فرهنگى يكى 
از موانع توســعه پايدار اســت. وى با اشاره 
به مســئوليت همــه شــهروندان در زمينه 
گســترش فرهنگ مطالعه ادامــه مى دهد: 
يكى از اصلى ترين موانع مطالعه كتاب، نبود 
امكانات و قــدرت خريد بويــژه در مناطق 
محروم كشــور است كه بخشــى از اين نياز 

با اهداى كتــاب و ايجاد كتابخانه قابل حل 
است.مديرعامل شركت «به نشر» با بيان اينكه 
فرآيند اجرايى پويش بسيار سهل و آسان در 
نظر گرفته شده، توضيح مى دهد: افرادى كه 
در نظــر دارند كتاب هاى خود را اهدا كنند، 
فقط كافى اســت از طريق راه هاى ارتباطى 
از جمله تماس بــا تلفن گويا 32224955، 
ارسال پيام به سامانه پيامكى 30003229 
 ketabenazri.ir و يا ثبت نام در ســايت
آمادگــى خود را اعالم كنند تــا براى آن ها 
پيك اعزام شده و كتاب ها از منزل و يا محل 

كارشان دريافت شود.
وى با اشــاره به مصارف كتاب هاى دريافتى 
نيز مى گويــد: يك تيم فرهنگــى در حال 
بررســى نيازها و محروميت هاى موجود در 
ســطح شهر اســت و تمامى كتاب ها بعد از 
تجميع، پااليش و دسته بندى براى تجهيز 
كتابخانه در مناطق محروم و ايجاد كتابخانه 

سيار آرشيو مى شوند.
به گفته ســعيدى فعــاالن فرهنگى و عالقه 
منــدان به همكارى در ايــن پويش مردمى و 
فرهنگى مى توانند لوگوى ايــن پويش را در 
صفحه اينستاگرام، كانال تلگرام و سايت خود 
قرار دهند تا از اين طريق ســاير افراد به اين 

پويش دعوت شوند.

در اين پويش 
مردمى، دوستداران 
مطالعه و كتابخوانى 

در قالب يك 
نذرفرهنگى 

كتاب هاى خود 
را براى تجهيز 

كتابخانه هاى مناطق 
محروم اهدا مى كنند

بــرش

گاران با ��رن
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