
قاچاق دام در سيستان و بلوچستان
 بالى جان صنعت گوشت

بى خانمان هاى اهواز
 بدون متولى مانده اند

واردات شتر از طريق دريا مجوز گرفت پاسكارى كارتن خواب ها  در زمين مسئوالن

الهه خشاوه: در ســال هاى اخير ورود دام 
قاچاق از مرزهاى شــرقى كشور موجب بروز 
مشــكالت فراوانى از جمله شيوع بيمارى و 
بيكارى در كشــور شده اســت. در حالى كه 
ســال 97 كه از سوى رهبر معظم انقالب به 

نام حمايت از كاالى ...

مريم كروشاوى: ظاهراً تكليف معينى براى 
روشن شــدن ماجراى كارتن خواب ها وجود 
ندارد. چندين دستگاه و ارگان با ادعاى متولى 
بودن براى ســامان دهى اين موضوع دست 
بلند كرده اند، اما كماكان شاهد خيابان هاى 

.......صفحه3پر از آدم هاى بالتكليف ... .......صفحه 2

برف در بهار 97 كوالك كرد

قدس: فروردين ماه ســال جديد در حالى آخرين 
روزهاى خود را ســپرى مى كند كه بيش از نيمى از 
استان هاى كشــور درگير بارش برف و باران بوده و 
در برخى از استان ها نيز بارش شديد برف مدارس را 

به تعطيلى كشانده است.
در استان البرز بارش شديد برف موجب شكستگى 
درختان و ســقوط آن ها بر شــبكه هاى برق رسانى 
شد و در كرج نيز اختالالتى در خطوط تلفن همراه 
به وجود آورد و مدارس شهرســتان هاى اشتهارد و 

طالقان را تعطيل كرد. 
اين بارش ها همچنيــن در البرز رانندگان را مجبور 
كرد تا در محــور چالوس نتوانند بدون زنجير چرخ 
تــردد كنند و پليــس راه اين اســتان از رانندگان 
خواست تا با تجهيزات كامل زمستانى به اين محور 

وارد شوند.
در خوزســتان امدادگــران هــالل احمــر بــراى 
امدادرسانى به هشــت نفر از عشاير كوچ رو مفقود 
شــده در برف در كوه چور به ممبين- بازفت اعزام 

شدند.
اســتان قزوين هم از ايــن بارش ها بى نصيب نماند 
و ورود امواج ناپايدار به اين اســتان موجب بارش 6 
سانتيمترى برف در شــهر آوج شد و ارتفاعات اين 

استان را سفيدپوش كرد. 
اســتقرار سامانه كم فشار بارشى از صبح يكشنبه در 
تمام نقاط اســتان سمنان بارش هايى را پديدار كرد 
كه گاه اين بارش ها به سيل، آبگرفتگى معابر و حتى 
در ارتفاعات شاهرود، مهدى شهر و كالپوش به بارش 
برف نيز منجر شــد، اما پيش بينى ها نشان مى دهد 
كه تقويت اين سامانه بارشى از سمت غرب همزمان 
با روز دوشنبه و سه شــنبه تداوم بارش ها را در پى 
دارد تا استان ســمنان با آسمانى ابرى به استقبال 

ارديبهشت 97 برود.
اســتان هاى حاشــيه درياى خزر نيز بارش برف را 
شاهد بودند و هواشناســى اعالم كرد كه با تقويت 
ســامانه بارشــى، برف و باران با شدت بيشترى در 

شمال كشور ادامه مى يابد.
كاهش دماى 10 درجه اى اســتان تهران سبب شد 
تا مناطق كوهســتانى مانند فيروزكوه به دماى زير 
صفر درجه برسد و بر همين اساس در برخى مناطق 
استان تهران مانند آبعلى، فيروزكوه، لواسان، دماوند 
و امين آباد شاهد بارش برف باشيم و در ديگر نقاط 
استان تهران بارش باران تا روز سه شنبه ادامه يابد.

در اردبيــل نيز كاهش شــديد دما و بــارش برف 
هشــدارها نســبت به ســرمازدگى و خســارت به 

محصوالت باغى و زراعى را درپى داشت.

الوند زيرپاى بوته كنان مى لرزد 

مهر: فصل بهار بــازار فروش گياهان كوهى درهمدان 
داغ مى شود و عده اى سودجو با چيدن و فروش گياهان 
الوند شــمارى از گونه ها را درمعــرض تهديد و حتى 

انقراض قرار مى دهند. 
بهار در استان همدان و بويژه شهر همدان زيبايى هاى 
خاص خــود را دارد چراكه قرار گرفتــن كوه الوند در 
فاصله كمى از شهر و نمايان بودن چهره سبزرنگ آن 
از فرسنگ ها فاصله شادابى و سرزندگى را به انسان القا 

مى كند.
ســبزرنگى كوه زيباى الونــد در ماه هاى ميانى بهار 
به  ســبب پوشش گياهى آن است كه همين ويژگى 
سبب شده از همان روزهاى ابتدايى بهار برخى مردم 
رهسپار دامنه آن شوند تا از گياهان كوهى استفاده 

كنند.
درست است كه اســتفاده متعادل از گياهان كوهى 
و مصرف آن در برنامه غذايى به خودى خود ســبب 
سرزندگى مردم مى شود، اما متأسفانه گاهى آنچنان 
در مصرف يك يا چند گياه زياده روى مى شــود كه 
درزمانى اندك چيزى از چهره ســبزرنگ كوه الوند 

باقى نمى ماند.
معاون محيط زيســت طبيعى حفاظت محيط زيست 
اســتان همدان در همين خصوص اظهار داشــت: به 
اســتناد بند «د» ماده 10 قانون شــكار و صيد از بين 
بردن رستنى ها، خار زنى، بوته كنى و تعليف غيرمجاز 
در مناطق حفاظت شــده جرم تلقى شــده و مستلزم 

پرداخت جزاى نقدى و يا حبس است.
مهدى صفى خانى تأكيد كرد: سازمان محيط زيست در 
محدوده مناطق حفاظت شده با هر اقدامى كه موجب از 
بين رفتن گونه هاى گياهى شود برخورد قانونى خواهد 

داشت.
وى افزود: برخى گونه هاى خاص كه در رده بندى ها در 
معرض تهديد هستند به صورت ويژه تر مورد پايش قرار 

دارند.
معاون محيط زيســت طبيعى حفاظت محيط زيست 
استان همدان تأكيد كرد: هرساله و در فصل بهار افرادى 
سودجو و گاها ناآگاه اقدام به برداشت گونه هاى گياهى 
مانند انواع الله ها (الله واژگون) از مناطق مى كنند كه 
در صورت مشاهده متخلفين به مراجع قضايى هدايت 

مى شوند.
وى با تأكيد بر اينكه پوشش گياهى مبناى حيات است 
و از بين رفتن گياهان كوهى خشكسالى، سيل، پديده 
ريز گردها، فرســايش خاك را در پى خواهد داشــت، 
گفت: محيط زيست سالم در گروى غنى سازى پوشش 

گياهى است.

قدس: وقتى طرح بهشــت آباد در سال 1384 
با هــدف انتقال آب از چهارمحال و بختيارى به 
استان هاى اصفهان، يزد و كرمان اولين مراحل 
اجرايى خود را آغاز كرد، شــايد كســى فكرش 
را هــم نمى كرد روزى به بزرگ ترين چالش اين 

استان ها تبديل شود.
 طرحى كه قرار بــود در آن با احداث تونلى به 
طول حدوداً 65 كيلومتر با قطر 6 متر در اعماق 
بيش از 300 مترى اراضى شــرق چهارمحال و 
بختيارى ســاالنه حدود يك ميليارد مترمكعب 

آب را انتقال دهد.
جمعيت يك ميليون و 138 هزار نفرى اســتان 
يزد اين روزها با مشكالت بسيارى در آب شرب 
خود مواجه اســت، چرا كه وجــود عرصه هاى 
بيابانى و محدوديت منابع آب شيرين و افزايش 
روز به روز جمعيت، آب موجود در اين استان را 
تنها براى 40 درصد مردم تأمين مى كند و بقيه 

آب شرب بايد از آب انتقالى تأمين شود. 
بيش از 84 درصد منابع آب اســتان يزد شورى 
بــاالى 3000 دارد و قابل اســتفاده در بخش 
كشاورزى نيست و تعداد محدودى از روستاهاى 
اســتان با آب قنات كه آب شــيرين دارد براى 

شرب و كشاورزى استفاده مى كنند.
انتقال آب زاينده رود به يزد در طى ســال هاى 
گذشــته اعتراضات گســترده اى را در اصفهان 
داشــته است و بيشــتر اين اعتراضات از ناحيه 
كشــاورزان بوده چرا كه از حقابــه آن ها براى 

تأمين آب مصرفى يزد گرفته مى شده است.
اختالل در خط انتقال آب به يزد چندين مرتبه 
توسط محلى هاى شرق اصفهان به وجود آمده، 
چــرا كه اصلى ترين عامل اشــتغال اين افراد به 

ديگر استان ها منتقل مى شد. 
اسفند ســال گذشته بود كه كشــاورزان ورزنه 
اصفهان به دليل نداشــتن حقابه در زاينده رود 
در اعتراضى شديد با انداختن چند تير برق روى 
خطوط انتقال آب، سبب قطع آب در يزد شدند. 
هر چند با حضــور نيروهاى انتظامى از تخريب 
تاسيســات انتقال آب زاينــده رود جلوگيرى و 
متعرضــان متفرق شــدند و آب انتقالى به يزد 
فرداى آن روز از سر گرفته شد، اما اين ماجرا به 
همين جا ختم نشد و بار ديگر در چند روز اخير 
كشاورزان شرق اصفهان با انداختن تعدادى تير 
برق روى تأسيســات انتقال آب به يزد منجر به 

قطع مجدد آب شدند.

تأمين آب يزد از كوهرنگ
محمدمهدى جواديان زاده، مديرعامل شــركت 
آب منطقــه اى يزد در اين بــاره اظهار مى كند: 
هفته گذشته در پى تجمعات روستاهاى منطقه 
ورزنه اصفهان شيرآالت 9 حوضچه پمپاژ آب و 
تجهيزات بــرق خط انتقال آب كوهرنگ به يزد 
تخريب شــد و از حدود ساعت 20 شامگاه 24 

فروردين مــاه جريان آب انتقالى 
به استان قطع شد.

وى مى افزايد: از حدود ســاعت 
هشت صبح روز شــنبه پس از 
انجــام تعميــرات الزم عمليات 
شــروع پمپاژ آب در دستور كار 
قرار گرفت. به دليل اينكه براى 
بود آب  نيــاز  تعميرات  انجــام 
موجود در خطوط تخليه شــود 
و ســپس تعميرات الزم صورت 
بگيرد به همين دليل پر شــدن 
انتقــال قدرى  مجدد خطــوط 
زمان بر شــده و تا حدود ساعت 
يك عصر آب به استان يزد رسيد.

جواديان زاده ادامه داد: اما متأســفانه از حدود 
ســاعت 21 همان روز مجدداً تعداد 9 تير برق 
و 6 حوضچه در مســير خط انتقال آب تخريب 
شــده و درون دو حوضچه پمپاژ آب نيز نخاله 
ســاختمانى و بتن تخليه شــده بود كه تعمير 
خســارات وارده همچنان ادامــه دارد تا پس از 
تعميرات نهايى دوباره آب به ســمت استان يزد 

پمپاژ شود.
وى گفت: در حال حاضر يا منابع آب زيرزمينى 
به ميزان كافى در اســتان يــزد وجود ندارد كه 
بتوان از آن براى بخش شــرب استان استفاده 
كــرد و يا اينكه اين منابــع كيفيت نازلى دارند 
كه در صورت اســتفاده از آن براى بخش شرب 
مشــكل متعددى را در پى خواهد شد؛ بنابراين 
امكان اســتفاده از منابع زيرزمينى براى بخش 
شــرب وجود ندارد و ناچار به اســتفاده از آب 

انتقالى كوهرنگ به استان يزد هستيم.

جلسه فورى استاندار يزد 
در تهران

به دنبــال تخريــب مجدد و 
قطع آب انتقالى استان يزد در 
هفته جارى، «محمود  ابتداى 
زمانى قمى» اســتاندار يزد به 
قيد فوريت و شــبانه به تهران 
عزيمــت كرد تــا از نزديك با 
وزراى كشــور، نيرو و اعضاى 
شــوراى امنيت كشور جلسه 
برگزار كند و مانع اين تحركات 

شود.
محمــود زمانى قمــى در اين 
زمينه گفت: استان يزد در سال آبى 97-96 تنها 
40 ميليمتر بارندگى داشت و بشدت وابسته به آب 

خط انتقالى از كوهرنگ است.
وى با اشاره به برخى تعرضات روزهاى اخير به اين 
خط انتقالى افزود: خط انتقالى آب به يزد بر اساس 
مقررات و موازين قانونى ايجاد شده و آسيب رسانى 

به آن مصداق قانون شكنى به شمار مى رود.
اســتاندار يزد تصريح كرد: تاكنــون چند بار آب 
انتقالى استان يزد قطع و خسارات مالى فراوانى به 
ما وارد شده و استان را دچار التهاب كرده است كه 

اين حمالت به هيچ وجه قبول نيست.
زمانى قمى خاطرنشان كرد: از ميزان آب انتقالى، 
96 درصــد در بخش شــرب و آشــاميدن مردم 
استفاده مى شــود و اصًال استفاده اى در كشاورزى 

نداريم.
وى در عين حال گفت: مصرف آب بخش كشاورزى 
استان كه عمدتاً بسيار شور و غيرقابل شرب است 
در سال 84 يك ميليارد و 495 متر مكعب بود، اما 

اين ميزان در سال 96 به 918 ميليون مترمكعب 
كاهش يافت و در قالب طرح هاى مختلف، باز هم 

در حال كاهش است.

نامه نمايندگان يزد به رئيس جمهور
در پى تخريب تأسيسات انتقال آب به يزد مجمع 
نمايندگان استان يزد در نامه اى به رئيس جمهور با 
يادآورى مشكالت آب در يزد خواستار رسيدگى به 

اين مشكالت شدند.
رئيس مجمع نمايندگان اســتان يزد در مجلس 
شوراى اسالمى در اين باره گفت: از آنجا كه مسئله 
آب يزد و اصفهان و برخى شــهرهاى ديگر به هم 
پيوسته اســت، از جمله وظايف دولت تأمين آب 
شرب مردم اســت، از اين رو در نامه اى از رئيس 
جمهورى خواستيم تا نسبت به مشكالت آب شرب 

يزد توجه بيشترى معطوف دارد.
ســيد ابوالفضل موســوى بيوكى ادامــه داد: آب 
براى مردم يزد حياتى اســت و به طور حتم همه 
مســئوالن اســتان از جمله نمايندگان و مديران 
اجرايى استان نسبت به حل اين مسئله حساسيت 

الزم را دارند و پيگيرى مى كنند.
وى از طرح اين نامه در نشســت يكشــنبه دولت 
خبر داد و اظهار اميدوارى كرد نتايج خوبى از آن 

حاصل شود.
موسوى بيوكى افزود: مقدار بارش هاى سال هاى 
اخير و ذخاير آبى نشان دهنده روزهاى سختى 
اســت كه بايد با درايت و تدبير از آن عبور كرد، 
مجمع نمايندگان اســتان در فعاليت هاى خود 
درباره اين مسئله به دنبال حفظ آرامش و حل 
آن بــا دولتمردان و تاثيرگــذاران در اين حوزه 

هستند.

نمايندگان مردم خطاب به رئيس جمهور دست به نامه شدند

يزد در كش و قوس تأمين آب 
��ر��ر
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36 هزار هكتار از اراضى خوزستان آلوده به «مين» است
روند بازسازى مناطق 
زلزله زده مطلوب است
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با وجود تالش براى پاكسازى از سال 1385 تاكنون

.......صفحه 2 

 نماينده ولى فقيه 
در خراسان جنوبى مطرح كرد

طرح تحول سالمت 
جواب نداد

ايسنا: فرماندار ثالث باباجانى روند بازسازى مناطق زلزله زده 
اين شهرستان را مطلوب توصيف كرد. صادق خدادادى بابيان 
اينكه پرونده تمام واحدهاى احداثى شهر تازه آباد پس از ارزيابى 
توسط بنيادمسكن براى صدور پروانه به شهردارى ارسال شده، 
اظهار كرد: در شهر ازگله نيز بنياد مسكن متولى صدور پروانه 
واحدهاى احداثى است.وى افزود: در شهرستان ثالث باباجانى 
مجموعاً 4493 واحد احداثــى و 6245 واحد تعميرى وجود 
دارد.فرماندار ثالث باباجانى روند بازسازى در مناطق زلزله زده 

اين شهرستان را مطلوب ...

فارس: نماينده ولى فقيه در خراســان جنوبى به اجراى طرح 
تحول نظام ســالمت اشــاره كرد و گفت: بر روى طرح مذكور 
مانورهاى زيادى شد؛ گرچه نياز برخى بود، ولى پاسخ نداد چون 
مشكل از جاى ديگر بود.حجت االسالم والمسلمين سيد عليرضا 

عبادى روز گذشته ...

نمايندگان مردم خطاب به رئيس 
جمهور دست به نامه شدند

يـزد  در 
كش و قوس 

تأمين آب
قــدس: وقتى طرح بهشــت آباد در ســال 1384 
بــا هدف انتقــال آب از چهارمحــال و بختيارى به 
اســتان هاى اصفهــان، يزد و كرمــان اولين مراحل 
اجرايى خود را آغاز كرد، شــايد كسى فكرش را هم 
نمى كرد روزى به بزرگ ترين چالش اين اســتان ها 
تبديل شــود. طرحى كه قرار بــود در آن با احداث 
تونلى بــه طول حدوداً 65 كيلومتر با قطر 6 متر در 
اعماق بيش از 300 مترى اراضى شرق چهارمحال و 
بختيارى ساالنه حدود يك ميليارد مترمكعب آب را 
انتقــال دهد.جمعيت يك ميليون و 138 هزار نفرى 
اســتان يزد اين روزها با مشــكالت بسيارى در آب 
شرب خود مواجه اســت، چرا كه وجود عرصه هاى 

.......همين صفحه بيابانى و محدوديت منابع ...
.......صفحه 4

جمعيت يك ميليون 
و 138 هزار نفرى 

استان يزد اين 
روزها با مشكالت 

بسيارى در آب 
شرب خود مواجه 

است

بــرش



  100 دستگاه آمبوالنس در انبارهاى 
جلفا خاك مى خورد

فارس: رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز در خصوص 100 
دستگاه آمبوالنس دپو شده در جلفا گفت: پليس راهنمايى و 
رانندگى با پالك گذارى شــماره ارس مخالفت كرده و اجازه 
نمى دهــد به غير از محدوده مشخص شــده، خودرو با پالك 

منطقه آزاد ارس تردد كند.
محمدحسين صومى درباره 100 دستگاه آمبوالنس دپو شده 
در جلفا اظهار داشت: متأسفانه اين آمبوالنس ها مدت دو سال 
است كه خريدارى شده و بنا بر اين بود با شماره منطقه آزاد 

ارس پالك گذارى و در استان توزيع شود.
وى افــزود: امــا پليس راهنمايى و رانندگــى با اين موضوع 
مخالفت كرده و عنوان داشته اجازه نمى دهيم غير از محدوده 
مشخص شــده، خودرو با پالك منطقه آزاد ارس در جاهاى 

ديگر تردد كند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز اضافه كرد: با توجه به اين 
موضوع، تنها 10 دستگاه به منطقه مرند و خداآفرين تحويل 

داده  شده و مابقى همچنان اجازه توزيع ندارند.
وى خاطرنشان كرد: پس از پيش آمدن اين شرايط، تصميم 
گرفته شد شماره پالك ملى شــود، اما تا امروز كه دو سال 
گذشته، تالش هاى زيادى شــده، اما ثمرى نداشته و هر بار 

براى اتمام كار مراجعه مى كنيم، نامه ديگرى مى خواهند.

 كاشت مكانيزه برنج در گيالن 
قدس: معاون بهبود توليدات جهاد كشاورزى گيالن گفت: در 
مقايسه با سال گذشته 12 هزار هكتار بيشتر از سال گذشته 

كشت نشاى مكانيزه در استان انجام خواهد شد.
حبيب جهانساز گفت: قرار است در سال زراعى كنونى 115 
هزار هكتار معادل 48 درصد از شاليزارهاى گيالن به صورت 

مكانيزه كشت شود.
وى خاطرنشــان كرد: 115 هزار هكتار از شاليزارهاى گيالن 
با حدود 5000 ماشين نشا كشت مى شود و صرفه جويى در 
هزينه و وقت و همچنين افزايش توليد شاليكاران از مزاياى 

كشت مكانيزه برنج است.
گيالن 238 هزار شــاليزار دارد و شاليكاران گيالنى ساالنه 

حدود 750 هزار تن برنج توليد مى كنند. 

 شيالت گناوه پروانه صيد ترال كنندگان 
را باطل مى كند

ايرنا: رئيس شيالت گناوه گفت: هر شناورى كه مرتكب صيد 
غير مجاز به روش و با ادوات ترال (روش صيد كف روب) كند، 
متخلف محسوب مى شود و براساس دستورالعمل قانونى پروانه 

و مجوز صيد آنان براى هميشه باطل خواهد شد.
مهــدى ابراهيمى افــزود: روش ترال يكى از شــيوه هاى 
مخرب صيد اســت كه بسيارى از آبزيان را تهديد و باعث 
كاهــش ذخاير دريايى شــده و ابطال مجوز شــناورهاى 
متخلف مى تواند درس عبرت و عاملى مهم در بازدارندگى 

از تداوم اين روش باشد.
وى اظهار كرد: باتوجه به اينكه پيش از اين، شــناورهايى كه 
اقدام به صيد ترال مى كردند توقيف و به جزاى نقدى و به طور 
موقت محروم از فعاليت صيادى محكوم مى شــدند، اگر اين 

شيوه بازدارنده نبود دوباره تخلف مى كردند.
رئيس شيالت گناوه گفت: در اين راستا گشت هاى حفاظت 
منابع آبزيان شــيالت داير و با همــكارى پايگاه دريابانى در 
صورت مشــاهده ارتكاب شــناورى به صيد ترال، توقيف و 
عامالن آن به كميسيون تخلفات صيادى براى اعمال قانون 

معرفى مى شوند.
وى با بيان اينكه صيادان اين شهرستان در حرفه خود همواره 
قانونمند هستند و سعى در پايدارى صيد دارند، ادامه داد: اين 
اداره به منظور آگاهى بخشى صيادان از دستورالعمل ابالغى، 
در اسكله ها و بنادر صيادى شهرستان درقالب بنر اطالع رسانى 

كرده است.
رئيس شيالت گناوه يادآورشد: 220 فروند قايق و شناور در 

اين شهرستان در زمينه صيد و صيادى فعال هستند.

 شكارچى شوكا به 300 ساعت كار 
رايگان محكوم شد

تبريز: مديركل حفاظت محيط زيســت آذربايجان شرقى 
اعالم كرد: شكارچى يك رأس شوكا در منطقه حفاظت شده 
ديزمار به انجام 300 ساعت خدمات عمومى رايگان به عنوان 

جايگزين 6 ماه حبس تعزيرى محكوم شد.
حميد قاسمى افزود: اين حكم براساس كشف گوشت شكار 
و كله و پاچه آن در منزل فرد متخلف، توســط قاضى دادگاه 

كيفرى شهرستان خدا آفرين صادر شد.
وى اضافه كرد: براســاس اين حكم، فــرد متخلف به انجام 
خدمات عمومى رايگان به ميزان 300 ســاعت براى ساخت 
پنج فقره آبشــخور ويژه حيوانات در منطقه حفاظت شــده 

ديزمار در مجموعه جنگل هاى ارسباران محكوم شد.
مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقى ادامه داد: 
فرد متخلف داراى سابقه شكار غيرمجاز است و پيش از اين 

نيز چند بار دستگير شده است.
وى يادآور شــد: از شكارچى متخلف شوكا، يك قبضه سالح 

و مقدارى فشنگ و ادوات شكار كشف و ضبط شده است.

با وجود تالش براى پاكسازى از سال 1385 تاكنون

36 هزار هكتار از اراضى خوزستان آلوده به مين است
��ر

قدس   با آغاز جنگ تحميلى بســيارى 
از مردم و بويژه روســتاييان در استان هاى 
جنوبى از جمله خوزســتان مجبور به ترك 
خانه و كاشانه خود شدند تا از تجاوز دشمن 
بعثــى به دور بوده و از جــان خانواده دفاع 

كنند.
بــا پذيرش قطعنامه بــار ديگر مردم جنگ 
زده به ديار خود بازگشتند تا با سكونت در 
ســرزمين آبا و اجدادى به روند ســازندگى 
ايران اســالمى كمك كنند، اما متأســفانه 
هنــوز رد پــاى ســربازان بعثــى در قالب 
مين هاى كاشته شده در اراضى كشور باقى 
است و جان و مال مردم اين استان را تهديد 

مى كند.
در حال حاضر، كشــورهاى مصــر، ايران و 
افغانســتان داراى بيشترين اراضى آلوده به 
مين در سراســر جهان هستند كه هرساله 
اين مين ها بيــن 15 تا 20 هزار نفر قربانى 

در جهان به همراه دارد.
طبق نظر كارشناسان پس از جنگ تحميلى 
مشــخص شــد كه در مناطق مرزى ايران 
حدود 16 ميليون مين خنثى نشــده باقى 
مانده و با گذشــت نزديك به 25 ســال از 
اجراى قطعنامه 598 شوراى امنيت سازمان 
ملل متحد، هنوز جنگ براى ساكنان مناطق 
مرزى كشــور ادامه دارد و خيل عظيمى از 
كشاورزان يا دامداران و بويژه كودكان، پاها 
و دست ها و چشــمان معصوم خود را روى 

مين جا مى گذارند.
آمــار مرگ و ميــر و قطع عضو بســيارى از 
شــهروندان در مناطقــى از جمله اســتان 
خوزســتان كه به طور مستمر به تيتر اخبار 
تبديل مى شــود، خــود بر ايــن ادعا صحه 
مى گــذارد كه پاكســازى ميدان هاى مين با 
وجود اتمام جنگ تا سال هاى متمادى ادامه 
خواهد داشت و اين مين ها جان شهروندان و 

بويژه روستاييان را مورد تهديد قرار مى دهد.
 

 حوادث تلخ 
بــا مرور اخبار كمتر از يــك ماه در مناطق 
جنوبى و استان خوزستان، با حوادث تلخى 
روبه رو مى شــويم كه ناشــى از مين هاى 

برجاى مانده از زمان جنگ است.
هشتم اســفند سال گذشــته بود كه عبور 
خــودروى وانــت از روى ميــن در جــاده 
روســتاى «زعن» واقع در بخش فتح المبين 
شهرســتان شــوش منجر به انفجار مين و 

مصدوميت سرنشينان اين خودرو شد.
از ايــن حادثه ناگوار هنوز دو هفته بيشــتر 
نگذشــته بود كه پســربچه اى 12 ســاله 
ساكن روســتاى «عنكوش» واقع در بخش 
فتح المبين شهرســتان شوش نيز روى يك 
مين به جا مانــده از دوران جنگ تحميلى 
رفت و بر اثر انفجار مين هر دو پاى خود را 
از دست داد اما شدت جراحت وارده فرصت 

ادامه زندگى را از وى گرفت.

 محيط بانان بى دفاع 
مين هاى كاشته شــده كه حاال پس از سه 
دهه معلوم نيســت چقدر از ســطح زمين 
فاصله گرفته و يا با بارش ها به سطح زمين 
مى آيند به جــز روســتاييان، محيط بانان 
مناطق حفاظت شــده را نشانه گرفته و كار 
محيط بانى را با درد ســرهاى جديد روبه رو 

ساخته است.
رئيس اداره حفاظت محيط 
با  دشــت آزادگان  زيســت 
اشاره به زيست گونه آهوى 
ايرانى در «ميشداغ» و «فكه» 
اظهار مى كنــد: در منطقه 
و  «ميشداغ»  حفاظت شــده 
همچنين در منطقه «فكه»، 
بمب ها و ادوات عمل نشده 
بســيارى از دوران جنــگ 
وجود دارد كه با بارش باران 
يــا وزش بــاد، روى خاك 
مى آيند و جان محيط بانان 

را تهديد مى كنند.
مهرشــاد احمدوندى بيان 
مى كند: بــا توجه به اينكه 

اين مين ها «ضد نفر» هســتند، با فشار وزن 
آهوان ما منفجر نمى شوند، اما با فشار پاى 
محيط  بانان مى توانند منفجر شوند و از اين 
نظر مى توانند براى جان محيط  بانان منطقه 

تهديد كننده باشند.
احمدونــدى با تأكيد بر ضرورت سركشــى 
روزانه محيط  بانان از منطقه براى حفاظت 

از آهوان ميشداغ گفت: در گذشته قسمتى 
از اين منطقه مين گذارى شده را پاكسازى 
كردنــد، اما پاكســازى كامل ميشــداغ و 
قســمتى از فكه كه آهوان ميشداغ در آنجا 
زيست مى كنند، ضرورى است؛ زيرا محيط 
 بانان ما هــر روز بايد از ايــن مناطق براى 

حفاظت از آهوان عبور كنند.

 36 هزار هكتار اراضى آلوده به 
مين و گلوله

امور  و  انتظامــى  مديركل 
مرزى استاندارى خوزستان 
با اشــاره به وجود 36 هزار 
اراضى آلوده  و 484 هكتار 
به مين و گلوله در اســتان 
مجموع  گفت:  خوزســتان 
پاكسازى هاى مناطق آلوده 
از ســال 1385 تــا ســال 
و 357  گذشته، 226 هزار 

هكتار بوده است. 
نشســت  در  نجاتى  رضــا 
اراضى  پاكسازى  هماهنگى 
در  كــه  مين  بــه  آلــوده 
استاندارى خوزستان برگزار 
مجموع  كرد:  اظهار  شــد، 
پاكســازى هاى مناطق آلوده از سال 1385 
تا ســال گذشــته، 226 هزار و 357 هكتار 
بوده كه از اين مقدار 12 هزار و 413 هكتار 
زمين هاى آلوده به مين و 213 هزار و 944 

هكتار آلوده به گلوله بودند.
وى افزود: مابقى اراضى آلوده اى كه تاكنون 
شناســايى شــده اند 36 هزار و 484 هكتار 

هستند. البته احتمال دارد كه اراضى آلوده 
بيشترى شناسايى شود.

 شهداى پاكسازى
مديركل انتظامى و امور مرزى اســتاندارى 
خوزســتان تصريح كرد: از سال 85 تا سال 
گذشــته در راستاى پاكسازى مناطق آلوده 
19 نفر در حال عمليات پاكســازى شهيد و 

199 نفر مجروح شدند.
نجاتــى ادامه داد: همچنيــن در اثر انفجار 
ميــن 54 نفر از مردمى كــه در حال كار يا 
تردد در اين مناطق بودند، فوت و 200 نفر 
مجروح شــدند. برخى از اين افراد به عنوان 
شهيد معرفى شــده اند و پرونده هاى مابقى 

اين افراد در حال بررسى است.
مــرزى  امــور  و  انتظامــى  مديــركل 
از فرمانداران  استاندارى خوزســتان گفت: 
شهرســتان هاى آلوده اســتان خوزســتان 
مى خواهيم مابقى اراضى آلوده را در اختيار 
استاندارى خوزستان قرار دهند تا به وزارت 
كشور بازتاب داده شــود و برنامه پاكسازى 
مناطق را با جديت بيشــترى دنبال كنيم. 
با پاكسازى مناطق آلوده، اراضى كه قابليت 
كشــاورزى، دامپرورى و كارهاى اقتصادى 

دارند، به مردم تحويل داده مى شود.
وى تصريح كرد: اميدواريم با بررســى هايى 
كه خواهيم داشــت بتوانيم آلودگى هايى را 
كــه منجر به لطمه زدن به نيروى انســانى 
مى شود- چه افرادى كه در بخش پاكسازى 
فعاليــت مى كننــد و چه كســانى كه در 
حال كشــاورزى در اين مناطق هستند، - 

پاكسازى كنيم.

  تهديدهاى زيست محيطى انتقال آب 
كرج به تهران

 رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر 
با انتقاد شديد از اجراى پروژه انتقال آب كرج به تهران 
و همچنين جارى شدن فاضالب مناطق اسالم آباد و برغان به 
سد كرج گفت: با اين روند تاثيرات سوء بر اكوسيستم منطقه 
و تهديدهاى زيست محيطى در منطقه را شاهد خواهيم بود. 
عباس زارع با انتقاد شديد از اجراى پروژه انتقال آب سد امير 
كبير به تهران، گفت: از شركت آب منطقه اى استان هاى تهران 
و البرز تقاضادارم با در نظر گرفتن تهديدات زيست محيطى 
براى بازنگرى در اجراى اين طرح ميلياردى دستورات الزم را 
صادر كنند. زارع اضافه كرد: تضعيف سفره هاى آب زيرزمينى، 
تخريب پوشش گياهى منطقه، تشــديد بيابان زايى، ايجاد 
كانون هــاى ريزگرد، تهديد حيات برخى گونه هاى جانورى و 
تأثيرات منفى بر اكوسيستم منطقه از جمله تهديدهاى زيست 

محيطى انتقال آب سد اميركبير به تهران خواهد بود.

  توفان در سيستان و بلوچستان 
تا پنجشنبه ادامه دارد

مهر: كارشناس هواشناسى سيستان و بلوچستان گفت: وزش 
باد شديد تا روز پنجشنبه در شهرهاى شمالى استان موجب 

بروز پديده گردوخاك و كاهش نسبى دما مى شود.
على مالشاهى اظهار داشــت: ناپايدارى هاى جوى به شكل 
رگبار و رعد و برق و باد شديد لحظه اى، همچنين با احتمال 
بارش تگرگ تا روزهاى سه شنبه و چهارشنبه در سطح استان 

ادامه دارد.
وى با بيان اينكه با توجه به اين شرايط احتمال سيالبى شدن 
موقتى مسيل ها و جارى شدن رواناب در سطح استان وجود 
دارد، ادامه داد: همچنين وزش باد شديد از سمت جنوب غرب 
در نواحى مركزى و جنوبى استان تا روز چهارشنبه ادامه دارد.
مالشاهى خاطرنشان كرد: وزش باد شديد نيز تا روز پنجشنبه 
در شهرهاى شمالى سيســتان و بلوچستان از سمت شمال 
موجــب بروز پديده گردوخاك و كاهش نســبى دما در اين 
مناطق مى شــود. وى با اشــاره به اينكه از روز جمعه و طى 
هفته آينده افزايش محسوس دما در سطح استان پيش بينى 
مى شود، بيان داشت: طى اين مدت بر روى دريا وزش باد ادامه 

دارد و درياى عمان نسبتاً مواج پيش بينى مى شود.

  روند بازسازى مناطق زلزله زده 
مطلوب است

ايسنا: فرماندار ثالث باباجانى روند بازسازى مناطق زلزله زده 
اين شهرستان را مطلوب توصيف كرد.

صــادق خدادادى بابيان اينكه پرونده تمام واحدهاى احداثى 
شــهر تازه آباد پس از ارزيابى توسط بنيادمسكن براى صدور 
پروانه به شهردارى ارسال شده، اظهار كرد: در شهر ازگله نيز 

بنياد مسكن متولى صدور پروانه واحدهاى احداثى است.
وى افزود: در شهرستان ثالث باباجانى مجموعاً 4493 واحد 

احداثى و 6245 واحد تعميرى وجود دارد.
فرماندار ثالث باباجانى روند بازسازى در مناطق زلزله زده اين 
شهرستان را مطلوب توصيف كرد و گفت: خوشبختانه بانك ها 
براى بازسازى واحدهاى احداثى شهرستان پاى كار هستند و 

تاكنون نيز با مشكل چندانى روبه رو نشده ايم.
وى تأكيد كرد: تاكنــون 1700 مورد جمع آورى كانكس و 
چادر داشته ايم كه به معناى اسكان دائمى خانوارهاى ساكن 

در اين كانكس ها و چادرهاست.

  جلوگيرى از بهره بردارى بدون فرآورى 
معادن در لرستان

خرم آباد: نماينده مردم خرم آباد و چگنى در مجلس خواستار 
جلوگيرى از اســتخراج و بهره بردارى بدون فرآورى از معادن 

در لرستان شد.
محمدرضا ملكشــاهى راد در ديدار با رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت لرســتان با اشاره به اينكه نبايد معادن بدون 
حساب و كتاب در اختيار بهره برداران قرار گيرد، اظهار كرد: 
خام فروشى سودى براى لرســتان ندارد و به اقتصاد استان 
ضربه مى زند و بايد از اســتخراج و بهره بردارى معادن بدون 
فرآورى جلوگيرى شود. وى گفت: نبايد در پرداخت تسهيالت 
به توليدكنندگان و كارآفرينان تنگ نظرى صورت گيرد و نبايد 

مانع از پيشرفت و حركت توليدكنندگان و كارآفرينان شويم.
عضو كميسيون عمران مجلس گفت: بازاريابى، مشكل عمده 
توليدكنندگان لرستان است و بايد در اين موضوع به واحدهاى 

صنعتى كمك كنيم.
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مريم كروشــاوى   ظاهراً تكليــف معينى براى 
روشن شــدن ماجراى كارتن خواب ها وجود ندارد. 
چندين دســتگاه و ارگان با ادعاى متولى بودن براى 
ســاماندهى اين موضوع دســت بلنــد كرده اند، اما 
كماكان شــاهد خيابان هاى پر از آدم هاى بالتكليف 
در ســطح شــهر اهواز هســتيم و به نظر مى رسد، 
سياست مسئوالن شــهرى در قبال آن ها تنها گروه 

بندى است؛ نه ساماندهى!

 بى سرپناهى شهرى
مدير حــوزه پيشــگيرى از مواد مخدر بهزيســتى 
استان خوزســتان ساماندهى كارتن خواب هاى شهر 
اهواز را بر عهده شــهردارى مى داند و بيان مى كند: 
جمع آورى كارتن خواب ها عمدتاً برعهده شهردارى 
است كه آن ها در اردوگاه 300 دستگاه صنايع فوالد 
بســته به نيازها كه اگر كودك بى سرپرست باشد به 
بهزيستى، اگر كارگر فصلى يا فرد فقيرى باشد بنا به 
مصوبه ها به بخش هاى مرتبط تحويل داده مى شوند، 
اما يك دســته از اين كارتن خواب ها كه به معتادين 
متجاهر معروف هســتند، تحت نظر بهزيســتى  قرار 
مى گيرند كه پس از غربالگرى به كمپ هاى تحت نظر 

بهزيستى ارجاع داده مى شوند. 
حســن زاده آمــار ســاماندهى هاى آتــى را چنين 
تشريح و خاطرنشــان مى كند: بنا به گزارش نيروى 
انتظامى300 نفر از كارتن خواب ها در سطح شهرهاى 
اســتان جمع آورى مى شوند كه اعتبار مورد نياز اين 
امر توســط شوراى مشــاركت مبارزه با مواد مخدر و 
بهزيســتى در حال تأمين است. خيرينى براى ايجاد 
كمپ مشخص جهت ساماندهى كارتن خواب ها براى 

كمك به بهزيستى اقدام نكردند.
بهادرى روابط عمومى ســازمان بهزيســتى اســتان 
خوزســتان در پاســخ بــه اينكه بهزيســتى متولى 
ساماندهى كارتن خواب هاى سطح شهر است، عنوان 
مى كند: بهزيستى متولى كارتن خواب هايى است كه 
تحت پوشش خود قرار دارد زيرا ابتدا نيروى انتظامى 
آن هــا را جمع آورى مى كند و به شــهردارى تحويل 
مى دهد تا بررســى هاى الزم از نظر سالمت يا مصرف 
كننده بودن انجام شــود و به دستور دستگاه قضا به 
كمپ منتقل مى شــوند كه درصورت عهده دار بودن 
بهزيستى اين افراد تحت مديريت ما قرار مى گيرند تا 
خدمات دريافت كنند، اما كمپ مشخصى براى جمع 

آورى كارتن خواب ها در خوزستان وجود ندارد.

 شهردارى مسئول بازپرورى كارتن خواب ها نيست
معاون خدمات شــهرى شــهردارى اهواز در پاســخ 
به ادعاى بهزيســتى كه مســئوليت برخى از كارتن 
خواب ها را بر عهده شــهردارى اعالم كرد، مى گويد: 
به شهردارى مى گويند كارتن خواب ها را جمع آورى 
كنيد و به دســتگاه هاى مختلف تحويــل دهيد، اما 
دســتگاه ها از ما تحويل نمى گيرند. اردوگاه آســيب 
ديدگان اجتماعى شــهردارى، مملــو از اين مواردى 
اســت كه به دليل تحويل نگرفتن كارتن خواب ها از 

شهردارى، بالتكليف مانده اند.
عليرضــا عالــى پور مى افزايد: شــهردارى مســئول 
نگهدارى و بازپرورى روحى و روانى آن ها نيست، بلكه 
هر دستگاهى بنا به وظيفه خود بايد براى ساماندهى 

وضعيت اجتماعى اين افراد اقدام كند.

 تلقين حس نااميدى به جامعه
يــك كارشــناس اجتماعى معتقد اســت كه كارتن 
خوابى يك پديده و مســئله شهرى است كه به طور 

خاص در كالنشهرها ديده مى شود.
فاطمه نجفــى در اين باره مى گويــد:  پديده كارتن 
خوابــى يــك معضــل اجتماعى اســت كــه نتايج  
ناخوشــايند آن در حوزه هاى ديگر مانند بهداشــت، 
اعتياد و مــوارد متعدد ديگرى نمود پيدا مى كند. در 
حقيقت آنچه كه تحت عنوان پديده كارتن خوابى در 

جوامع پديد آمده اســت، زاييده معضل شايع ترى با 
عنوان ولگردى يا همان بى خانمانى است.

وى مى افزايد: بى خانمان به كســانى اطالق مى شود 
كه به علت شــرايط ويژه جسمى، روانى يا اجتماعى، 
جايگاه و مسكن ثابت، درآمد و شغل مناسب ندارند، 
حتى از حمايت هاى اجتماعى و حمايت هاى خانواده 
نيز برخوردار نيســتند. وضعيت كارتــن خواب ها را 
مى توان بســيار خطرناك تر يافت زيرا كارتن خواب ها 
عالوه بر اينكه شرايط قابل قبول اجتماعى - اقتصادى 
را ندارند، اغلب از مطرودان جامعه هم هســتند چون 
احتمــال مبتال بــودن به بيمارى هــاى عفونى چون 
ايــدز و هپاتيت را دارند. اينكــه فرد كارتن خواب به 
چه كارى مشــغول اســت (پاك كردن شيشه بر سر 
چهــارراه ها، تكدى گــرى و...) به خودى خود باعث 
تعديل و تخفيف اثرات ســوء اين معضل نخواهد شد، 
زيرا  نفس عمل كارتــن خوابى داراى تأثيرات منفى 
بر امنيت روانى و اجتماعى جامعه است كه از تلقين 

حس بدبينى و نااميدى به جامعه مى توان ياد كرد.
او در ادامه ديگر تأثيرات مخرب پديده كارتن خوابى بر 
روحيه اجتماعى را چنين تشريح مى كند: ايجاد فضاى 
مشــخص براى ارتكاب جرايم مختلف، اشاعه فحشا و 
افزايش اعتياد، افزايش ناامنى اجتماعى و ترويج تكدى 
گــرى، كاهش نيــروى كار و مفيد جامعــه از مواردى 

هستند كه مى تواند اثر منفى بر جامعه بگذارد.

پاسكارى كارتن خواب ها، در زمين مسئوالن

بى خانمان هاى اهواز بدون متولى مانده اند 
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الهه خشاوه در ســال هاى اخيــر ورود دام 
قاچاق از مرزهاى شــرقى كشــور موجب بروز 
مشكالت فراوانى از جمله شيوع بيمارى و بيكارى 

در كشور شده است. 
در حالى كه ســال 97 كه از سوى رهبر معظم 
انقالب به نام حمايت از كاالى ايرانى نام گذارى 
شده است، اما قاچاق دام از مرزهاى شرقى كشور 

صنعت گوشت را تحت تاثير قرار داده است.
قاچاق دام از آن سوى مرزها بويژه از كشورهاى 
افغانســتان و پاكســتان به داخل كشور است 
استان سيستان و بلوچستان را تحت تأثير قرار 
داده است. در ســال هاى اخير ورود دام قاچاق 
از مرزهاى شــرقى كشور موجب بروز مشكالت 
فراوانــى از جمله بيمارى و بيكارى در كشــور 
شده است. يكى از مسائل مهم قاچاق دام شيوع 
بيمــارى و ويروس هايى همچــون تب كريمه 
كنگو،تب برفكى، طاعون نوشــخوار كنندگان، 
شاربن و تب مالت است كه ساليان گذشته منجر 

به مرگ چندين نفر شده است.
گرچه اقدامات انجام شــده از سوى دامپزشكى 
بــراى كنترل بيمارى هاى دامــى موثر بوده اما 
نكته قابل ذكر، مقابله بــا قاچاق دام آن هم در 
طوالنى ترين مرزهاى كشــور با افغانســتان و 

پاكستان است.

 افزايش 41درصدى كشف قاچاق
دبير كميســيون مبــارزه با قاچــاق كاال و ارز 
سيستان و بلوچستان در اين خصوص به خبرنگار 
ما مى گويد: حجم آمار قاچاق دام در استان قابل 
توجه است و كشــفيات دام قاچاق در سال 96 
تعداد 5039 رأس بوده است كه اين رقم نسبت 
به سال 95 افزايش 41 درصدى داشته است كه 

نشان از افزايش آمار قاچاق در استان است.
محمد شــريف خالقى افزود: در استان قاچاق 
دام گاو و شتر بيشتر از طريق مرزهاى خشكى 
پاكستان اســت و با توجه به اينكه نظارت هاى 
جــدى از ســوى ارگان هاى مرتبــط صورت 
مى گيرد، قاچاقچى از هر فرصتى براى جابه جايى 

دام استفاده مى كند.
كشــتار دام قاچاق به ندرت در اســتان انجام 
مى گيرد و كســانى كه به دنبال ســود هستند 
دام خود را به ديگر اســتان هاى كشور مى برند؛ 
همچنين طبق آمار پشتيبانى توليد گوشت، اين 
دام ها در استان هاى يزد، قم و اصفهان به فروش 

مى رسد.
وى در خصــوص ممانعت واردات دام از ســوى 

كشــورهاى همســايه بويژه 
پاكســتان افــزود: در ســال 
گذشــته در حوزه واردات دام 
محدوديت هاى از ســوى اين 
كشــورها صــورت گرفت به 
نوعى كــه در تقابل با واردات 
دام از پاكستان مأموران مرزى 
ممانعت ايجاد كرده اند كه با 
توجه به زيرساخت هاى موجود 
در سيســتان و بلوچستان و 
ايجــاد ظرفيت هاى كشــتار 
دامى و دامــدارى بايد رفتار 
مناســب ترى براى تأمين در 
استان و كشور براساس سند 
50 هزار تن گوشــت مصوبه 
ســتاد تنظيمات در كشــور 

داشته باشيم.
وى با اشــاره بر اينكه واردات 

شتر در ســال 95 صفر بوده است، عنوان كرد: 
با تالش هاى انجام گرفته در ســال 96 واردات 
شتر بعد از سه سال توقف مجدد عملياتى شد 
و خوشــبختانه واردات شتر در سال گذشته به 
8884 نفر شــتر رسيده اســت كه با تمهيدات 
انجام گرفته از سوى دامپزشكى كشور و استان 
شتر تبديل به گوشت شــد و حدود 2102 تن 

گوشــت در حال استحصال 
شتر وارده داريم.

 واردات  دام
خالقى ادامه داد: در سال 96 
صادرات شــتر زنده بومى به 
7693 نفر رسيده است و در 
سال 97 به دنبال اين هستيم 
تا پس از قرنطينه شتر وارداتى 
در صورتى كه كشتار در استان 
انجام نگيرد به كشــور انتقال 
پيدا كرده كه تمهيدات الزم در 
اين خصوص اتخاذ شده است.

وى از واردات دام از طريــق 
دريا خبــر داد و گفت: اولين 
محموله 5000 نفرى شتر از 
مســير دريا اخذ مجوز شده 
است كه انجام اين كار سبب 
رفع محدوديت هاى كشورهاى همسايه و راه هاى 

خاكى از مرزها مى شود.
خالقى در ادامه بيان كرد: قبالً واردات دام محدود 
به دو كشور افغانستان و پاكستان بوده در حالى 
كه با واردات دام از طريق دريا مبدأ كشــورهاى 

حوزه اقيانوس هند و آفريقايى است.
وى عنوان كــرد: واردات دام از طريق دريا طبق 

ضوابط استان و كشــور صورت مى گيرد كه در 
صورت ورود مناسب ســرمايه گذاران در حوزه 
دامدارى و دامپرورى در ســال جارى مى توانيم 
شاهد ايجاد اشتغال 15 هزار نفرى در استان در 

حوزه دام و توليد گوشت باشيم.
وى در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص 
اينكه چرا پالك كوبــى دام ها تاكنون محقق 
نشــده مى گويد: استان سيستان و بلوچستان 
به عنوان اســتان پايلوت در كشــور اقدام به 
پالك كوبــى دام ها كرده اســت كه به دليل 
مسائل اعتبارى اين كار با تأخير انجام گرفت و 
خوشبختانه در حال حاضر بيش از 90 درصد 
دام ها پالك كوبى شــده اســت و با توجه به 
زايش دام ها اين اقدام بايد تداوم داشته باشد 

تا موثر واقع شود.
دبير كميســيون مبارزه بــا قاچاق كاال و ارز 
سيستان و بلوچســتان خاطرنشان كرد: در 
سال جارى هدف گذارى كرده ايم تا پربار دام 
غيربومى در اســتان با توجه به بحث اقتصاد 
مقاومتــى تحقق يابد كه اين زيرســاخت ها 
در حوزه سيســتان از ابتداى سال 96 انجام 
گرفتــه و اميدواريم در ســال 97 در جنوب 
اســتان و بخش هاى از بلوچستان نيز صورت 
گيرد تا كمك بزرگى در زمينه توليد گوشت، 

ظرفيت اشتغال و افزايش دام مولد باشد.

��راث ���نگ
 خواهرخواندگى يزد

با شهرهاى كربال و پوتى 

ايسنا: عضو هيئت رئيسه شوراى اســالمى شهر يزد با اشاره 
به اهميت موضوع خواهرخواندگى و بركات آن براى شهرهاى 
خواهر خوانده، از در دســت اقدام بودن خواهرخواندگى يزد با 

استان پوتى در كشور چين و كربال در عراق خبر داد.
الهه جورابى درباره برنامه ها و سياســت هاى اين شورا در مقوله 
خواهرخواندگى ها، اظهار كرد: يزد در حال حاضر با پنج شــهر 
جهان خواهرخوانده اســت كه اين خواهرخواندگى ها شــامل 
شهرهاى ياسپرين كشور مجارستان، اولگين كشور كوبا، نزول 
از كشور عمان، يئوسو از كره جنوبى و استان ارومچى از كشور 
چين هستند. خواهرخواندگى يا به اصطالح خواهرشهرى نوعى 
قرارداد ميان شهرها براى ايجاد همبستگى و اتحاد بيشتر انسانى 
و فرهنگى اســت. معموالً دو شــهر براى خواهرخواندگى بايد 
داراى تشابهاتى باشند مثالً دو شهر تاريخى، دو شهر علمى يا 
دانشگاهى يا دو بندر يا حتى دو سمبل مشترك داشته باشند 
كــه اين انگيزه را ايجاد كند. رونق و رواج گردشــگرى بين دو 
شهر خواهرخوانده و نامگذارى متقابل نام خيابان هايى به نام شهر 

خواهرخوانده از جمله نتايج اعالم خواهرخواندگى شهرهاست.

 رونمايى از مجموعه اشعار هنرمندان 
البرزى

 با حضور استاندار البرز و در حاشيه نشست با اهالى هنر 
از مجموعه هاى كتاب زندگينامه شهدا، اشعار هنرمندان 
البرزى و دو آلبوم موسيقى رونمايى شد و از چند هنرمند برتر 
البرزى تجليل شــد. استاندار البرز در نشست فرهنگ و هنر به 
مناسبت هفته هنر انقالب اسالمى با اشاره به تأثير هنر در كاهش 
آسيب هاى اجتماعى، گفت: استان البرز به دليل مسائلى چون 
حاشيه نشينى، بيكارى جوانان داراى آسيب هاى بسيار است كه 
اگر روح هنر دميده شــود بخشى از مشكالت سخت افزارى در 
آسيب هاى اجتماعى از قبيل اعتياد، مسائل اخالقى و حوزه هاى 
مختلف حل خواهد شد. محمدعلى نجفى با اشاره به ايجاد طرح 
ايجــاد مكانى براى نمايــش آثار هنرمندان در حــوزه اقوام و 
فرهنگ ها در استان افزود: مى توان مكان و جايگاهى براى پياده 
سازى طرح ها و آثار هنرمندان داشته باشيم و بسترى را فراهم 
كرد كه تمامى اقوام و فرهنگ ها در البرز به عنوان ايران كوچك، 

آثار هنرى، آداب و رسوم و فرهنگ خود را به نمايش بگذارند.

واردات شتر از طريق دريا مجوز گرفت

  گروه گردشگران برزيلىقاچاق دام در سيستان و بلوچستان بالى جان صنعت گوشت 
 وارد فارس شدند

ايرنا: نخستين هواپيماى حامل گردشگران برزيلى وارد ايران 
شــد و در فرودگاه شيراز به زمين نشست و 62 گردشگر و 14 
خدمه خارجى اين هواپيما به مدت چهار روز از اماكن گردشگرى 
استان فارس بازديد كردند. مديرعامل شركت پاسارگاد تورز كه 
اولين هواپيماى حامل گردشگران برزيلى را به كشور و استان 
فارس آورد در اين زمينه گفت: اين گردشــگران برزيلى مدت 
چهار شب در ايران و البته تنها در استان فارس اقامت داشته و 
در اين مدت از تمام اماكن گردشگرى و فرهنگى شهر شيراز و 
همچنين از مجموعه تخت جمشيد، نقش رستم، نقش رجب و 

پاسارگاد بازديد كردند. 
ابراهيم پورفرج ادامه داد: اولين هواپيماى حامل گردشــگران 
برزيلى از كشــور هند به سمت استان فارس پرواز كرد و ظهر 
دوشــنبه شيراز را به مقصد كشور ايتاليا ترك كرد.  وى اضافه 
كرد: اين اولين هواپيماى حامل گردشگران برزيلى است كه به 
ايران وارد شــده، ولى پيش بينى مى كنيم كه در سال جديد 

تعداد هواپيماهاى گردشگرى برزيلى به كشور افزايش يابد. 

  موزه «تهتال» نيكشهر 
در انتظار ثبت ملى

 دهيار عيسى آباد از مسئوالن ميراث فرهنگى خواستار 
مرمت و بازسازى اتاق هاى موزه «تهتال» اين روستا در 

شهرستان نيكشهر و ثبت اين موزه در آثار ملى كشور شد. 
گل نساء مباركى گفت: موزه تهتال هشتم مرداد ماه سال 1393 
در ســاختمانى به قدمت حدود 70 ســال، از طرف دفتر امور 
روستايى، توسط داريوش مباركى به منظور نگهدارى از فرهنگ 

و پيشينه، اين موزه در عيسى آباد راه اندازى شد.
وى افزود: يكى از اتاق هاى موزه مربوط به اشياى حصيرى و در 
اتاقى ديگر اشياى مختلف از جمله سوزن دوزى، سكه دوزى، 
سفال، زيورآالت، هنرهاى دستى عشاير، ظروف قديمى مختلف 

از جمله تار، تاس، تيتل در اين مجموعه وجود دارند.
مباركى با بيان اينكه آثار و اشــياى اين موزه به 200سال قبل 
برمى گردد كه اين آثار تاريخى موجب جذب گردشگران به اين 
منطقه مى شود، افزود: حمايت نكردن مسئوالن جهت ثبت اين 
موزه باعث نگرانى اســت و موضوع بعدى، بعد از ثبت، نداشتن 
برنامه مناسب جهت حفظ اشيا و آثار تاريخى در عيسى آباد است
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آمار و تحليل هايى 
را كه بخش دولتى 

اعالم مى كند اما 
بخش خصوصى آن 

را برنمى تابد

بــرش

پيش از اين واردات 
دام محدود 

به افغانستان و 
پاكستان بود، در 

حالى كه با واردات 
دام از طريق دريا 

مبدأ كشورهاى 
حوزه اقيانوس هند 

و آفريقايى است

بــرش

نيم نگاه

اســما پورزنگى آبادى در اين كه گردشگرى 
كرمان نســبت به گذشــته، زنده و پويا شده هم 
ترديدى وجود ندارد، امــا اين كه كجاى كار قرار 
داريم و به كجا بايد برويم؛ هنوز معلوم نيست. يا 
اگر هست؛ بر اساس اطالعاتى كه به ما مى دهند؛ 

بر ما آشكار نيست!
مناقشه بر ســر صحت و سقم آمار گردشگران نه 
فقط در اســتان كرمان بلكه در كل كشــور يك 
مناقشــه  پرسابقه است و تقريباً هيچ زمانى نبوده 
آمــارى اعالم شــود كه بر ســر آن اجماع وجود 

داشته باشد. 
جالب تر آن كه برپايه  همين آمارهاى مشكوك؛ هر 
ســاله و بى وقفه؛ در ايام نوروز تعداد گردشگران، 
مســافران در استان هاى مختلف در حال افزايش 
است! بى آنكه كسى اين افزايش هاى همه ساله را 
تحليل و تأثير آن بر مقاصد ســفرهاى نوروزى را 
ارزيابى كرده باشــد. بماند كه هنوز درباره  اين كه 
«ورودى» و «مســافر» و «گردشــگر» هركدام چه 
تعريفى و چه نقش و جايگاهى در صنعت پيچيده  
گردشــگرى دارند هم تمركز جــدى اى صورت 

نگرفته است.

 4 ميليون مسافر!
طبق گزارش هايى كه از نوروِز گردشگرى كرمان 
منتشــر شــده؛ تعطيالت امســال بيش از چهار 
ميليون نفر «ورودى» داشتيم كه متأسفانه از اين 
تعداد تنها حدود 350 هزار نفر اقامت داشته اند و 
مابقى نه در زمره گردشگر، بلكه بازديدكنندگانى 
يك روزه بوده اند و كرمان را براى عبور و رسيدن 
بــه ديگر مقاصد خــود برگزيده اند؛ اين در حالى 
است كه رقيِب همســايه ى ما؛ استان يزد؛ حرف 
از 800 هزار اقامت نــوروزى خود مى زند. با اين 
وجود، اما مديركل ميراث فرهنگى استان كرمان 
وضعيت فوق در اســتان را در حــدى «مطلوب» 
مى دانــد كه بگويــد: «بــه اســتان هاى مطرح 

گردشگرى تنه زده ايم».

 هتلداران نقل ديگرى دارند
آمــار و تحليل هايى كه بخــش دولتى دارد را اما 
بخش خصوصى برنمى تابد. در نشست كميسيون 
گردشــگرى اتاق كرمان؛ رئيس انجمن هتلداران 
اســتان كرمان تصريح كرد كه سال سياهى براى 
هتلداران بوده و آمارهايشــان 10 درصد كاهش 
يافتــه و ضريــب اشــغال نوروزى شــان آن قدر 
پايين بوده كه برخى مجبور شــده اند نرخ شكنى 
وحشــتناكى داشــته باشــند تا مگر چراغ هتل 
روشــن بماند. البته به جز هتل ها، ميهمانپذيرها، 
بومگردى هــا، مدرســه ها، پارك هــا، كمپ هاى 

اقامتگاه هــاى  و  گردشــگرى 
غيرمجاز كه تبليغات  مداومشان 
بر در و ديوارهاى شهر خودنمايى 
مى كنــد هم پذيراى مســافران 
بوده اســت. بــه جــز هتل ها، 
تاكنون از ســوى صاحبان ديگر 
اقامتگاه هــاى مجاز در اســتان 
اظهارنظرى نشده تا معلوم شود 

چه بر آن ها گذشته است.

 باغ شاهزاده در صدر
در گزارش آمارى  كه منتشــر شــده همچنين؛ 
موزه هاى استان، باغ فتح آباد و سپس باغ شاهزاده 
يا شــازده رتبه هاى اول تا سوم بازديِد نوروزى را 
داشــته اند. آقاى بيلدار ماهانــى؛ نماينده  ميراث 
فرهنگى در باغ شــاهزاده هــم رتبه بندى فوق را 
نپذيرفته و معتقد اســت باغ شاهزاده چنان مورد 
استقبال قرار گرفته كه امكانات موجود پاسخگوى 
نيــاز بازديدكنندگان نبوده اســت و اين البته با 
توجه به موقعيت جغرافيايى، شهرت و ويژگى هاى 
برترى كه باغ شــازده نسبت به باغ فتح آباد دارد 

احتماالً به واقعيت مى تواند نزديك تر باشد. 

 كاهش يا افزايش؟
در اين بلبشوى آمارى، سعى كردم مقايسه اى بين 
آمار سال گذشته و امسال داشته باشم. متأسفانه 
اطالعات كاملى در دســت نيست؛ تنها يك خبر 
يافتم كه در آن مديركل ميراث فرهنگى اســتان 
ارقامى را ذكر كــرده؛ مثًال گفته 77 هزار نفر در 
نوروز 96 از ارگ بم بازديد داشته اند؛ (گفت وگوى 

بــا خبرگزارى  وفايى  محمــود 
ايرنا كرمــان). تعداد بازديدهاى 
ارگ بــم در نوروز امســال هم 
بنــا به خبــرى كــه در پايگاه 
خبــرى كرمان نو آمده؛ 55 هزار 
و 218 نفر اعالم و گفته شــده: 
«امسال بازديد از ارگ بم هشت 
افزايش داشته است»! در  درصد 
حالى كه در اين مقايســه معلوم 
اســت بازديد از ارگ بم كاهش 
داشــته! يا روستاى ميمند سال 
گذشــته 42 هزار بازديد داشــته و امسال به 40 
هزار نفر رسيده، اما مى گويند: «بازديد از روستاى 
ميمند امســال 28 درصد افزايش داشته است». 
خوب طبيعى اســت اين شيوه  انتشــار آمار جز 
اين كه مخاطب را گيج كند، فايده ديگرى ندارد.

 كجاى كار هستيم؟
اين كه دليل ايــن تناقض ها در آمارها چيســت 
را خــود متوليــان امــر خواهند گفــت و حتماً 
داليلى در دفاع خواهند داشــت و اگر نداشــته 

باشند، خواهند يافت!
 واقعيت را اما نمى تــوان به بازى گرفت و پنهان 
كرد؛ نظام آمارى ما در بخش گردشگرى مشكل 
دارد و بر ســر آن اجماع وجــود ندارد؛ در اين كه 
گردشــگرى كرمان نسبت به گذشته، زنده و پويا 
شــده هم ترديدى وجود ندارد، اما اين كه كجاى 
كار قرار داريم و بــه كجا بايد برويم؛ هنوز معلوم 
نيست. يا اگر هست؛ بر اساس اطالعاتى كه به ما 

مى دهند؛ بر ما آشكار نيست!

آمار مسئوالن با مسافران تناقض دارد
بى آمارى بهتر است يا بى اعتمادى؟ 
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12- چندين دين- ابزاري براي ترسيم 
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ورود به يك سايت- عزيزعرب
مجلس  تخصصي  هاي  بخش  از   -15

شوراي اسالمي 

كاهنده  سركه  نوعي  بستن-  يخ   -1
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فرمول آن را در انحصار خود داشتند
هوله  هله  آوردن-  دست  به   -2

نوروزي- واسطه احضار ارواح
3- گروه- قواي نظامي مدافع ميهن- 

نوعي مسلسل آلماني
شمشيربازي-  از  اي  شاخه   -4

عزم و نيت- هدررفته
يادماندني  به  اثري  رطوبت-  بوي   -5
از «دافنه دوموريه» نويسنده انگليسي- 

هست شده- از مبطالت روزه
نوشيدني-  ابتكار-  و  نوآوري  قوه   -6
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 افقى

 عمودى
7- پهناور- جنگ و نبرد- غذاي آبكي- 

ضمير وزني
8- «سپك» به اولش بيفزاييد مي شود 

«واليبال با پا»- شانس
نگهبان  خاك-  پشته  بهتران-  ازما   -9

فرنگي- شهير و اسمي
10- مال بعضي ها گرو «نه»شان است- 
از وعده هاي دوگانه ماه مبارك- پدران 

و مادران
كره  طلق-  سنگ  اگر-  مخفف    -11

خاكي- روزقبل
خانه  عرب-  نداي  صوت  قابله-   -12

شعري
13- تركيبي از يد- همدم و همنشين- 

غني و مالدار
14- دريافت امواج ماهواره اي – مردي 

كه پلكش شكافته شده- فلز فرنگي
عرصه  ژاپن-  تجاري  مهم  بندر   -15

برخي ورزش هاي رزمي
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 نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى مطرح كرد
 طرح تحول سالمت جواب نداد

فارس: نماينده ولى فقيه در خراســان جنوبى به اجراى طرح 
تحول نظام سالمت اشــاره كرد و گفت: بر روى طرح مذكور 
مانورهاى زيادى شــد؛ گرچه نياز برخى بود، ولى پاسخ نداد 
چون مشكل از جاى ديگر بود.حجت االسالم والمسلمين سيد 
عليرضا عبادى روز گذشــته در ديدار بــا مديركل و معاونان 
سازمان بيمه سالمت خراســان جنوبى، اظهار داشت: فعاليت 
سازمان بيمه ســالمت از زاويه خدمت رسانى به مردم در اين 
شرايط اقتصادى سخت، قابل تحسين است، ولى مشكل اصلى 
كه جامعه با آن روبه روســت، با اين قضايا حل نمى شود.وى 
هدف از طرح تحول ســالمت را ســالمت تن دانست و بيان 
داشــت: طرح تحول ســالمت به معناى صحيح اين است كه 
انســان از نظر فكرى و روحى ســالمت خــود را بازيابد و اگر 
انسان سالم باشــد همه امور سالم مى شــود، ولى اگر انسان 
ســالم نباشد هر طرحى كه اجرا شود، بى نتيجه است.نماينده 
ولى فقيه در خراسان جنوبى به اجراى طرح تحول نظام سالمت 
اشــاره كرد و افزود: بر روى طرح مذكور مانورهاى زيادى شد 
گرچه نياز برخى بود، ولى پاســخ نداد؛ چون مشــكل از جاى 
ديگر بودنماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى به خدمات رسانى 
برخى پزشكان در مناطق روســتايى و دورافتاده كشور اشاره 
كرد و افزود: عده اى از پزشكان به روستاها و مناطق دوردست 
مى روند و با محبت به مردم خدمت مى كنند، اما در مقابل نيز 
عده اى هستند كه در راستاى اجراى طرح تحول نظام سالمت 
با اينكه ماهانه 100 ميليون تومان به جيب مى زنند، مطب هاى 

خصوصى داير كرده و زيرميزى نيز مى گيرند.
عبادى خاطرنشــان كرد: شــيوه اى كه اكنون به عنوان يك 
فكر ناســالم آمده است، هرگز كارساز نيست گرچه اعتبارات 
باالســت، اما در پايان كم مى آورنــد. بنابراين بايد از مقامات 

نظارتى پرسيد كه چرا اعتبارات كم مى آيد.

نماينده قاين و زيركوه در مجلس:
 دولت به تعهدات خود در 

ساخت مدارس عمل كند

ايسنا: نماينده مردم قاين و زيركوه در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: بيشــتر خيران به تعهد خود در زمينه ساخت مدارس 
عمل كردند، اما دولت به تعهدات خود عمل نكرده و عمالً كار 
خيران ناتمام مانده و اين امر موجب رنجش برخى از خيران 

هم شده است. 
فرهــاد فالحتى ديــروز در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
برگزارى جشــنواره خيرين مدرسه ساز تاكنون نتايج خوبى 

داشته و خيران بسيارى جذب شده اند. 
وى گفت: دولت متعهد اســت به هر ميــزان كه خيران به 
مدارس كمك كنند، براى نوســازى، مقاوم سازى و بهسازى 
مــدارس هزينه كند، اما در چندســال اخير موفق به اجراى 

تعهدات خود نشده است. 
فالحتى از خيران درخواست كرد همچون گذشته توجه ويژه 
به ساخت و تجهيز مدارس سطح استان داشته باشند چرا كه 

نيازمندى هاى بسيارى در اين خصوص وجود دارد. 
به گفته وى شهرســتان قائن و زيركوه در فضاى آموزشى با 
مشكل روبه رو است، به گونه اى كه برخى از مدارس دخترانه 
در فضاى بسيار نامناسبى است و يا بعضى از مدارس پسرانه 
ابتدايى دو نوبته است كه فضاى دونوبته بازدهى الزم را ندارد. 
فالحتى با تأكيد بر اينكه پرچم هاى معرفت خيران مدرسه ساز 
افراشــته شــده و بى منت در استان خراســان جنوبى كار 
مى كنند، افزود: در حــوزه ورزش دانش آموزى در زيركوه و 
تجهيز كارگاه هنرســتانى دچار مشكل هستيم و در زمينه 
ساخت مدارس نيازمندى هاى جدى و اولويت دار در شهرستان 

قائن و زيركوه وجود دارد. 
وى بــا بيــان اينكه در زمينه مــدارس خوابگاهــى نيز در 
شهرستان قائن و زيركوه مشكل وجود دارد، گفت: تمام اين 
نيازمندى هاى مدارس و كمبودها احصا شــده است و در هر 
حوزه اى كه خيران عالقه مند باشند، كار براى خدمت خير و 

صادقانه وجود دارد.

  خسارت 850 ميليون تومانى تگرگ 
به مزارع گناباد

ايســنا: رئيس اداره جهاد كشــاورزى گناباد گفت: بارش 
تگرگ 850 ميليون تومان به مزارع كشاورزى اين شهرستان 

خسارت وارد كرد.
عليرضا حســين زاده در جريان بازديد از مزارع گناباد افزود: 
برآورد اوليه كارشناســان از خسارت تگرگ از سامانه بارشى 
اخيــر حدود 850 ميليون تومان بوده كه بيشــترين ميزان 

خسارت در بخش پسكلوت بوده است.
وى با توصيه به كشاورزان در خصوص بيمه محصوالت خود 
ابراز كرد: بيشترين ميزان خسارت در شهرستان گناباد بر اثر 

تگرگ روز يكشنبه به باغ هاى پسته و مزارع گندم است.
رئيس جهاد كشاورزى گناباد خاطرنشان كرد: دامنه ريزش 
تگــرگ كوتاه بود و تنها بخش هايى از برخى روســتاها را 

تحت تأثير قرار داده است.

 نجات 13 كوهنورد گم شده
 در ارتفاعات هزارمسجد

قدس: رئيس هالل احمر چناران از امدادرسانى و يافتن 13 
كوهنورد مفقود شده در ارتفاعات هزار مسجد اين شهرستان 
خبر داد.على مسعودى گفت: ساعت 7:30 روز يكشنبه طى 
تماس خانواده هــاى كوهنوردان با مركز كنترل و هماهنگى 
عمليات هالل احمر اســتان، گم شــدن 13 كوهنوردى كه 
از بعدازظهر پنجشــنبه به ارتفاعات هزار مسجد رفته بودند، 
اعالم شــد.وى ادامه داد: بالفاصله پس از اطالع، دو تيم امداد 
كوهســتان در قالب 11 نفر با يك دستگاه آمبوالنس و يك 

خودروى كمك دار به منطقه اعزام شدند.
مســعودى عنوان كرد: پس از يافتن كوهنوردان، سه نفر از 
آن ها كه در منطقه سخت گذر گرفتار شده بودند، به منطقه 
امن منتقل شــدند و عمليات در ساعت 22 شب دوشنبه به 

پايان رسيد.

مديركل هواشناسى خراسان رضوى:
 بارورى ابرها راهكار مقابله 

با خشكسالى نيست
ايرنا: مديركل هواشناسى خراســان رضوى مديريت بهينه 
مصرف منابع آب را تنها روش ســازگار با اقليم در اين استان 
ذكر و بيان كرد: ساير روش ها مانند بارورى ابرها راهكار مقابله 

با كمبود آب و خشكسالى در خراسان نيست. 
محسن عراقى زاده افزود: ميانگين بارندگى در خراسان رضوى 
از ابتداى سال زراعى جارى تاكنون 50 درصد نسبت به مدت 
مشابه دوره آمارى بلندمدت و همچنين پارسال كاهش داشته 
است.وى ادامه داد: ميانگين بارندگى طى اين مدت در تمامى 
شهرستان هاى خراســان رضوى كاهش داشته و رقم منفى 
نشــان مى دهد.او گفت: برخى بارورى ابرها را كه قدمتى 70 
ساله دارد، راهكارى براى افزايش بارندگى مطرح مى كنند. از 
نظر علمى اين روش بويژه در خراسان رضوى راهكار مناسبى 
نيســت و حتى كاربرد آن احتمال كاهش بارش ها را نيز در 
پــى دارد.وى افزود: در روش افزايش باران به روش مصنوعى 
در واقع ابرها برانگيخته مى شوند. پاشيدن بلورهاى يخ خشك 
(دى اكســيد كربن جامد) يا بلورهاى يــدور نقره و تقويت 
حركت هاى صعودى در ابر از جمله روش هايى بوده كه تاكنون 
به اين منظور به كار گرفته شــده است. عراقى زاده ادامه داد: 
از آنجا كه در فضاى خراسان رضوى هسته هاى متراكم ذرات 
معلق خاك فراوان وجود دارد، اين امكان شديداً متصور است 
كه پاشــيدن بلورهاى يخ خشك يا بلورهاى يدور نقره باعث 
افزايش بيش از حد هسته ها و در نتيجه مختل كردن فرآيند 

ميعان شده و از مقدار در اين استان بارش بكاهد. 
وى گفت: طى هفت دهه گذشــته، كشــورهاى بسيارى به 
موضــوع بارورى ابرها پرداخته اند و مقاالت بســيارى در اين 
زمينه به چاپ رســيده است، اما در هيچ يك از آن ها موردى 
يافت نمى شود كه ادعا كرده باشند از اين طريق مشكل كم آبى 
و خشكســالى را حتى در مناطق كوچك و براى كوتاه مدت 

حل كرده باشند.

 اماكن عمومى مشهد
 داراى شناسنامه ايمنى مى شود

ايرنا: سرپرست مديريت بحران شهردارى مشهد گفت: اماكن 
عمومى و مجتمع هاى مشــهد از لحاظ ايمنى شناسنامه دار 
مى شــوند. امير عزيزى افزود: طــرح دوام اماكن از آبان ماه 
پارسال در 63 مجتمع تجارى و اجرايى در مشهد آغاز شده 

است.
وى با بيان اينكه اين طرح با هدف آگاه ســازى شهروندان از 
ميزان ايمنى مجتمع ها و همچنين شناسايى اماكن اسكان 
اضطرارى اجرا مى شــود، بيان كرد: اين طرح قرار اســت در 
مدارس، مساجد، اماكن مسكونى و اماكن تجارى مشهد اجرا 
شــود كه در مرحله نخست در 63 ساختمان تجارى به اجرا 

درآمده است.
عزيزى ادامــه داد: در اين ســاختمان ها تيم هاى پنج نفره 
تشــكيل و آموزش هاى مديريت بحران به آن ها ارائه شــده 

است.
رئيس شــبكه آســيايى جوامع ايمــن افــزود: همچنين 
چك ليســت هايى تهيه شــده و از ابتداى ارديبهشت ماه در 
اختيار اين مجتمع ها قرار مى گيرد تا درجه ايمنى ساختمان 

و سازه آن ها مشخص شود.
عزيزى خاطرنشــان كرد: با اين اقدام ســاختمان ها داراى 
شناســنامه ايمنى مى شــوند كه هم اكنون ايــن اقدام در 

ساختمان مركزى شهردارى مشهد در دست اجراست.
وى با بيان اينكه طرح دوام اماكن بايد در مدارس و مساجد 
نيز اجرا شود، گفت: اجراى اين طرح در مدارس و مساجد به 
دليل لزوم انجام هماهنگى هاى بين بخشى، با كندى همراه 

است.
عزيزى ادامه داد: در كالن شــهر 3/5 ميليون نفرى مشــهد 
15 سوله بحران وجود دارد كه بسيار اندك است و با اجراى 
ايــن طرح، اماكن اســكان اضطرارى نظير مدارســى كه از 
ظرفيت هاى ايمنى باال براى اسكان در مواقع بحرانى برخوردار 

باشند، شناسايى و به مردم اطالع رسانى مى شود.
60 درصد از گستره كالن شهر مشهد در پهنه هاى با خطر باال 
در حوزه پدافند غيرعامل هنگام وقوع بحران واقع شده است.
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گزارش قدس از آخرين بازمانده هاى روزهاى قديم

گرمابه هايى كه به افسانه مى پيوندند

مثل  مشــهد  حمام هاى  هنگامه طاهرى  
قديم ها ديگر به شــكل عمومى و نمره در همه 
كوچه پــس كوچه هاى اين شــهر خودنمايى 
نمى كند. قديم ها در راسته هر محله يك حمام 
كه آن زمــان گرمابه مى گفتند، بــود و اهالى 
هرازگاه با بقچه زير بغل و لباس هاى پيچيده در 
آن ها راهى حمام بودند، حتى به گفته قديمى ها 
از نوع بقچه ها و طرز باز كردن و پيچيدن آن ها 

مى شد سطح اجتماعى خانواده ها را حدس زد. 
كســى كه با بقچه معمولى مى آمد با كسى كه 
بقچه چند تكه و مندرس داشــت و آنكه بقچه 
مخمل داشــت، همه در يك ســطح نبودند و 
حمامى مى دانست براى هر كدام چه كمدى را 
بايد در نظر بگيرد و كجاى رختكن را مهيا كند.

 اما حــاال بايد خيلى بگردى تا پشــت يكى از 
شيشــه هاى خيابان ها نــام «گرمابه» را ببينى. 
اغلب گرمابه هاى مشــهد اين روزها ويران و يا 

رها شده اند.
داود شــاكرى پــور كه 27 ســال مدير يكى از 
گرمابه هاى مشــهد اســت، مى گويد: سال هاى 
گذشــته حدود 60 حمام در مشهد داشتيم، اما 
حاال از همه آن ها چهار تا پنج حمام باقى مانده 

كه آن هم در روز، هفت تاهشت مشترى دارند.
او مى گويد: دخل با خرج نمى خواند و هر مشترى 
10 هــزار تومان براى يك ســاعت حمام خود 
پرداخت مى كند، اما با وجود قبض آب و گاز كه 
معموالً بيش از يك ميليون تومان در ماه مى آيد، 

تمامش ضرر است.
شاكرى پور با اشاره به اينكه حتى ما گرمابه داران 

اتحاديه هم نداريم، عنوان مى كند: اگر شهردارى 
مى گذاشت تغيير كاربرى بدهيم، حتماً اين كار 
را مى كرديم، اما اجازه تغيير كاربرى نمى دهند 
وگرنه اين تعداد مشــترى كه ارزش نگه داشتن 

گرمابه را ندارد.
او يادآور مى شود: به مردم ليف و كيسه و صابون 

و هر چه الزم داشــته باشند 
هم مى دهيــم، اما نمى آيند. 
حاال همه در خانه هايشــان 
حمــام دارنــد يا زائــران به 
مهمانپذيرها و هتل ها مى روند 

كه باز هم حمام هست.
اين طور كه او مى گويد واقعاً 
توجيهى براى وجود حمام در 
كوچه هاى شهر وجود ندارد، 
اما اجازه نــدادن براى تغيير 
كاربرى حمام ها موجب شده 
آن ها در همين شــغل درجا 

بزنند.
شــاگرد يكــى از حمام هاى 
اطراف حرم هــم كه از دادن 
شــماره صاحب حمام طفره 

مى رود، مى گويــد: در روز 10 الــى 20 نفر به 
حمامشان مراجعه مى كنند. اين حمام نسبت به 
آن حمام ديگر كه ســمت غرب شهر است، به 
علت منطقه زائرنشين از اوضاع بهترى برخوردار 

است.
اما شاگرد همين حمام هم مى گويد هزينه هاى 
آب و گاز باالتــر از مبالغ دريافتــى از مردم در 
ماه است.سيد على اكبر سلطانى مى افزايد: 12 

حمام نمره دارند و يك حمام عمومى با 40 نفر 
ظرفيت كه روزى 10 الى 20 نفر به آن ها مراجعه 
مى كننــد.او هزينه حمام نمره را نفرى 10 هزار 
تومان و هزينه حمام عمومــى را 8000 تومان 

عنوان مى كند.
با اين حال به گفته او با اينكه 
قبوض دســت صاحب حمام 
با  هزينه ها  احتمــاالً  مى رود، 

درآمد برابرى ندارد.

حمام هايى به قدمت تاريخ
كارشناس اسناد آستان قدس 
رضوى و محقق تاريخى كه در 
حمام هاى  «كاركرد  خصوص 
وقفى مشهد از دوره صفويه تا 
قاجاريه» تحقيق كرده است، 
تا  مى گويد: حمام هاى مشهد 
ســال 1354 اكثراً مورد بهره 
اما در  بردارى قرار داشــتند، 
طرح توسعه حريم حرم مطهر 
برخى از آن ها از جمله حمام 
مهدى قلى بيك تخريب شــدند.آمنه موسوى 
مى افزايــد: آن وقت هــا صاحب حمــام، آن را 
روزانه يا ماهيانه به حمامى اجاره مى داد كه در 
اجاره نامه ها قيد مى شد.اما نكته جالب در مورد 
حمام هاى آن دوران مربوط به حمام آغچه است 

كه مربوط به زمان صفويان بوده است.
وى ادامه مى دهد: اگر چه حمام دروازه هم مربوط 
به همان دوران اســت، اما حمام آغچه به دليل 

نزديكى به حرم در كوچه ســنگ تراش ها طى 
ايام عاشورا براى عزاداران قرق بوده؛ به طورى كه 
آن زمان عزاداران پس از قمه زنى براى غسل به 
حمام آغچه مى رفتند و سپس راهى حرم مطهر 
مى شدند.او خاطرنشان مى كند: با اينكه در مورد 
تمام حمام هاى مشهد اطالعات كافى به دست 
نياورده، اما همان تعدادى هم كه بوده از گزارش 
تعميرات آن ها مى توان به جزئيات حمام ها پى 
برد.وى اذعان مى دارد: گرمخانه، خزينه، مالقى، 
سربينه و رختكن و... از جمله مواردى است كه 
قسمت هاى مختلف حمام را نشان مى دهد؛هر 
چند خزينه به دليل رواج بيمارى هاى پوستى و 
كچلى در زمان پهلوى اول از حالت خزينه خارج 

و به دوش تبديل شدند.

حمام ها را حفظ كنيم
ايــن روزهــا كاروانســرا نداريم كــه بيايند 
خســتگى تن را در حمام ها بشويند، آن قدر 
هم در مشــهد خانه هاى استيجارى شخصى 
و ميهانســرا و زائرسرا و هتل آپارتمان و هتل 
براى ســاماندهى زائران هســت كه نيازى به 
حمام هاى عمومى و نمره ندارند، اما نگهدارى 
آن هــا براى نســل هاى بعــد و بيــان تاريخ 
اســتحمام مردم در فضاهايى كه از نگاه آن ها 
به افسانه ها شبيه است، الزم و ضرورى است. 
بخصــوص اين حمام ها كه نــه تنها به لحاظ 
تاريخى بلكه به لحاظ بيان نوع زندگى مردم 
و حتى چگونگى شرايط فرهنگى و اجتماعى 

آن ها نيز قابل مطالعه هستند.

حاال بايد خيلى 
بگردى تا پشت 

يكى از شيشه هاى 
خيابان ها نام 

«گرمابه» را ببينى. 
اغلب گرمابه هاى 
مشهد اين روزها 

ويران و يا رها 
شده اند.

بــرش

برف بهارى خراسان شمالى را سفيدپوش كرد
خبر

قــدس:    بارش برف بهــارى برخى از 
مناطق خراسان شمالى را سفيدپوش كرد. 
به گــزارش خبرنگار ما، بــارش برف روز 
گذشــته در بجنــورد، شــيروان و راز و 

جرگالن،
چهره بهارى اين شهرستان ها را عوض كرد 
و بويژه در گردنه اسدلى اسفراين و امين اهللا 

بجنورد باعث كندى تردد خودروها شد. 
بارش بــاران و برف تا اواخر وقت ديروز به 
صورت پراكنده ادامه داشــت و دماى هوا 

تا حدود 6 درجه سانتيگراد كاهش يافت.
رئيس پليــس راه خراســان شــمالى از 
لغزنده بودن جاده ها در اين استان به دليل 
ريزش باران و بارش برف در برخى از نقاط 

خبر داد. 
سرهنگ حســين زاده ديروز گفت: تمامى 
محورهاى اصلى استان با بارش باران همراه 
است و در گردنه اسدلى و ارتفاعات، بارش 

به صورت برف است. 
وى از راننــدگان خواســت ضمن رعايت 
نــكات راهنمايــى و رانندگــى، حتمــاً 
تجهيزات زمستانى مثل زنجير چرخ همراه 
خود داشــته باشــند تا به سالمت و بدون 
مشكل به مقصد برسند.مديركل راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى خراســان شــمالى 
هم گفــت: بارش برف بهــارى در مناطق 
كوهستانى اين استان بويژه گردنه اسدلى 
محور بجنورد-اســفراين تردد خودروها را 
كند كــرده اســت.على اصغر بديعى مقدم 

اظهار كرد: درحالى كه عوامل راهدارى روز 
گذشــته در حال برف روبى از سطح جاده 
در محور اســدلى بودند، رانندگان عبورى 
از گردنه امين اهللا در محور بجنورد-آشخانه 
نيز با مــه گرفتگى و كاهش نســبى ديد 
بودند.درهمين حال مديركل  افقى روبه رو 
هواشناســى خراسان شــمالى از احتمال 
ســرمازدگى درختان به علت بارش برف، 
طى چند شــب آينده خبــر داد. مجتبى 
جاللى اظهار داشــت: وجود سامانه بارشى 
از روز يكشنبه تا كنون در خراسان شمالى 
ســبب خوشحالى كشــاورزان شــده، اما 
نگرانى را براى باغداران به علت سرما زدگى 

درختان ايجاد كرده است.
وى تصريح كرد: سامانه بارشى برف امروز 
صبح از خراسان شمالى خارج خواهد شد 
و بايد ديد برف بهاره چه ميزان خسارت را 

به باغداران وارد آورده است.
به گفته وى، هواى اســتان تــا نيمه روز 
سه شــنبه قسمتى ابرى تا نيمه ابرى است 
و از بعدازظهر امروز وزش بادهاى نســبتاً 
شــديد با احتمال بارش و مه در ارتفاعات 

وجود دارد.

 تداوم بارش  باران و برف 
و كاهش دما در خراسان رضوى

هواشناسى خراســان رضوى هم از تداوم 
بــارش  بــاران و بــرف و كاهــش دما در 
روزهاى آينده در سطح استان خبر داد.بنا 

بر اطالعيه اداره كل هواشناســى خراسان 
مدل هاى  و  نقشــه ها  تحليــل  رضــوى، 
هواشناســى بيانگر تداوم فعاليت ســامانه 
ناپايدار جوى تا ظهر روز چهارشــنبه در 
سطح استان بوده كه با گسترش جريانات 
سرد و مرطوب شمالى همراه است.بر اين 
انتظار مى رود گســترش جريانات  اساس 
شــمالى باعث كاهش محسوس دما شود 
به طــورى كــه در اوايل وقــت روزهاى 
سه شــنبه و چهارشنبه هفته جارى دماى 
حداقل شــبانه در نواحى سردسير استان 
به كمتر از صفر درجه ســانتيگراد برسد. 
همچنيــن بارش ها در نواحى سردســير 

و كوهســتانى تبديــل به بــارش برف و 
باران خواهد شــد.طبق تحليل مدل هاى 
توأم  رگبــارى  بارش هــاى  هواشناســى 
بــا رعدوبرق و بــارش تگــرگ همچنان 
در اســتان ادامه داشــته كه بــا توجه به 
حجم بارش ها، امــكان آبگرفتگى معابر و 
همچنين سيالبى شدن مسيل ها بويژه طى 
روز سه شنبه در ســطح استان، مخصوصاً 
نيمــه جنوبــى و غربى، وجــود دارد.طى 
فعاليت اين ســامانه به علــت بارش باران 
و بــرف، لغزندگى، وزش باد، كوالك برف، 
تشكيل مه و كاهش ديد، احتمال اختالل 

در سيستم حمل ونقل استان وجود دارد.
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ايسنا: نايب رئيس شوراى اسالمى شهر بجنورد گفت: اين 
شــهر هنوز چشم انتظار اختصاص ماشين آتش نشانى با 

نردبان بلند است. 
جمشيد گريوانى در جلســه علنى شوراى اسالمى شهر 
بجنورد با اشــاره به اينكه بيشــتر ساختمان هايى كه در 
اين شــهر ساخته مى شــوند، با طبقات زياد است، افزود: 
اگر حادثه آتش سوزى در طبقات باالى اين ساختمان ها 
رخ دهد، با تجهيزات موجود آتش نشانى اين شهر، امكان 

كمك رسانى به آن ها نيست. 
وى ادامه داد: بعد از حادثه پالسكو قرار بر اين شد تا هفت 
خودورى آتش نشانى را به برخى از شهرها اختصاص دهند 
كه بجنورد يكى از اين شهرها بوده، اما به 6 شهر اختصاص 

يافت و بجنورد هنوز محروم از اين خودرو است. 
گريوانى اظهار كرد: اين انتظار از وزير كشــور مى رود كه 
اختصاص اين خودرو به شهر بجنورد را نيز در دستور كار 
قرار دهد چراكه اگر اتفاق ناگوارى در اين زمينه رخ دهد، 

چه كسى بايد پاسخگو باشد؟ 
به گفته وى در حال حاضر هزينه خريد اين خودرو مبلغ 

هفت ميليارد تومان است. 
اين مســئول در ادامه درباره لوله هاى آبرســانى به شهر 
بجنورد نيز بيان كرد: شبكه آبرسانى شهر بجنورد متعلق به 

65 سال گذشته و هم اكنون فرسوده شده است. 
وى با بيان اينكه اين امر تبديل به دغدغه شده است، گفت: 
بايد بازسازى و نوسازى اين شبكه در دستور كار قرار گيرد.

نايب رئيس شوراى شهر:

بجنورد نيازمند ماشين آتش نشانى با نردبان بلند است
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