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کوتاه از شهرستان ها  

مدی�رکل آم�وزش و پرورش 
اس�تان سمنان با اشاره به مشکل 
تع�داد پایی�ن دانش آم�وزان در 
کالس�های درس�ی، از وج�ود 100 
کالس درس پن�ج نف�ره در ای�ن 

استان خبر داد.
»محمدرضا جهان« در نشس��ت 
ش��ورای اداری اس��تان سمنان گفت: 
معضل پایین آمدن جمعیت کالسهای 
درسی از سال تحصیلی جاری در این 
اس��تان آغاز شده و در سال تحصیلی 

آینده شدت می یابد.

وی تجمیع کالس��های درسی با 
تع��داد پایین دانش آم��وزان را راهکار 
حل این مشکل در آموزش و پرورش 
اس��تان س��منان عنوان و خاطرنشان 
کرد: کالس های درس��ی با تعداد کم 
دانش آموزان در فاصله چند کیلومتری 

از هم، تجمیع می شوند.
وی ب��ا تاکید بر شناس��ایی افراد 
بیس��واد جامعه از سوی دستگاههای 
اجرایی افزود: میزان با سوادی در این 

استان اکنون 99/5 درصدی است.
جهان اضافه کرد: دو هزار و 300 

نفر از والدین دانش آموزان در اس��تان 
سمنان بیسواد هستند.

مدیرکل آموزش و پروش اس��تان 
سمنان با اشاره به تقدیم 622 شهید 
دانش آموزان و 124 شهید فرهنگی از 
این اس��تان به انقالب  اسالمی، اظهار 
داشت: شهدای فرهنگی و دانش آموز 
این اس��تان یک س��وم از کل شهدای 

استان سمنان را تشکیل می دهند.
در استان س��منان بیش از 100 
ه��زار دانش آموز در قری��ب یک هزار 
واحد آموزشی مشغول تحصیل هستند.

وزی�ر جهاد کش�اورزی گف�ت: مناقصه 307 ه�زار هکتار 
اراضی باقی مانده از طرح احیای کشاورزی 550 هزار هکتاری 

خوزستان تا پایان آبان ماه جاری انجام می شود.
محم��ود حجتی گفت: طرح کش��اورزی 550 ه��زار هکتاری در 
هشت ماه گذشته پس از سفر رئیس جمهوری به خوزستان در اواخر 
س��ال گذشته، با عنایت رهبر معظم انقالب در تخصیص اعتبار الزم، 
با پیشرفت فیزیکی و سرعت خوبی همراه است.وی افزود: 310 هزار 
هکتار از این اراضی )فاز اول( با اجرای شبکه های فرعی آبیاری، زه کشی 
زیرزمینی، تجهیز، تسطیح و نوسازی اراضی به کشاورزان واگذار شده 

و در حال واگذاری است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون ماهیانه بین سه هزار و 500 تا 
چهارهزار هکتار از این اراضی به بهره برداران واگذار می شود که با ورود 
کارگاه ه��ای جدید )پیمانکاران جدید( امیدواریم این میزان واگذاری 

در اواخر سال جاری به 7 هزار تا 8 هزار هکتار در ماه افزون شود.
حجتی ابراز امیدواری کرد که با بهره برداری از این طرح ش��اهد 
شکوفایی اقتصادی و افزایش سطح تولیدات کشاورزی استان خوزستان 
در آینده نزدیک باش��یم.در س��فر رهبر معظم انقالب در سال 1375 
به اس��تان خوزس��تان طرحی به منظور احیای اراضی کش��اورزی در 
دشت های استان خوزستان به محضر معظم له ارائه شد که به تصویب 
رسید و در دستور کار وزارتخانه های جهاد سازندگی، کشاورزی و نیرو 

قرار گرفت.

کرمانشاه- خبرنگارکیهان: 
استاندار کرمانشاه گفت: با پیگیری های به  عمل آمده از ابتدای 
سالجاری تاکنون جمعا مبلغ 576 میلیارد تومان برای 580 پروژه 
مصوب سفر رهبر معظم انقالب اختصاص یافته و ابالغ شده است.

ابراهیم رضایی بابادی با اشاره به سفرمهرماه سال جاری نوبخت معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان و قول مساعد وی 
خاطر نشان کرد: تخصیص پروژه های مصوب سفر رهبر معظم انقالب به 

صورت 100 درصد ابالخ خواهد شد.
وی از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست نسبت به ارائه پیش 
نویس و مبادله  موافتتامه و اجرای مناقصه و شروع عملیات پروژه، پروژه ها 

را در موعد مقرر به اتمام و بهره برداری برسانند.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر اهتمام دولت برای اجرای کلیه مصوبات از 
مدیران خواست ضمن پیگیری مستمر اعتبارات باقیمانده سهم وزارتخانه 

و سازمان ها و اخذ آن؛ در اجرای پروژه ها تسریع کنند.
رشت- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت سهامی آب 
منطق�ه ای گی�الن از رفع تصرف 
71/1 هکت�ار از اراض�ی دولت�ی و 
انف�ال اعم از بس�تر رودخانه ها و 
اراضی استهالکی استان خبر داد.

سیف اهلل آقابیگی اظهار داشت: به 
منظور مقابل��ه با پدیده زمین خواری 
و حفظ حقوق بیت المال با به جریان 
انداخت��ن و پیگی��ری 220 پرون��ده 
مرب��وط به متصرفین بویژه حریم ها و 

بستر رودخانه ها و کانالها، این شرکت 
توانسته 71/1 هکتار از اراضی دولتی 
و انفال اعم از بستر رودخانه ها و اراضی 

استهالکی را آزاد کند.
وی افزود: آزادسازی بستر روخانه 
ماسوله رودخان به مساحت 20 هزار 
مترمرب��ع واقع در شهرس��تان فومن، 
رف��ع تص��رف از 6 ه��زار مترمربع از 
اراضی بستر رودخانه در ماسال و 330 
هزار مترمربع از اراضی بستر رودخانه 
س��فیدرود واقع در پیربست لولمان و 

صدور حکم تخلیه 30 هزار مترمربع از 
اراضی بستر رودخانه سفیدرود از جمله 

اقدامات این شرکت است.
وی اضافه کرد: صدورحکم بر خلع 
ید 100 هزار مترمربع از اراضی آببندان 
روستای نوخاله جعفری و رفع تصرف 
13 هزار مترمربع از اراضی استهالکی 
و ازال��ه 23 باب مغازه در شهرس��تان 
فومن از دیگر اقدامات به ثمر رس��یده 
توسط دفتر حقوقی شرکت سهامی آب 

منطقه ای استان گیالن است.

کرج- خبرنگارکیهان:
برخ�ی پروژه ه�ای ملی اس�تان البرز از جمله پ�روژه آزاد راه 
ش�هید همت و قطار ش�هری ب�ه دلیل برخی مش�کالت از جمله 
محدودیت های اعتباری درحال تبدیل شدن به بحران ملی هستند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی با بیان این مطلب افزود: 
درح��ال حاضر وضعیت تکمیل پروژه قطار ش��هری کرج به کندی پیش  

می رود و تقریبا به حالت نیمه تعطیل رسیده است.
عزی��ز اکبریان تصریح کرد: م��ردم منتظر اجرایی ش��دن وعده های 
مسئولین در خصوص راه اندازی ایستگاه های جدید قطار شهری در استان 
البرز هستند. وی با اشاره به محدودیت های دولت در تخصیص اعتبار به 
طرح  ه��ا مختلف گف��ت: باید واقع نگر بود و از توانمندی بخش خصوصی 

برای  تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی استفاده کرد.

زنجان- خبرنگارکیهان:
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: نخستین 
آفرینواره کشور با هدف بهره گیری از هنر برای نمایش جلوه هایی 

از عاشورا درزنجان آغاز به کارکرد.
»ناصر مقدم« درمراس��م گشایش نخستین آفرینواره محرم با عنوان 
»آئین  آینه« در زنجان اظهارداشت: این برنامه با محوریت حسینیه اعظم، 
زینبیه اعظم و تعزیه خوانی ارمغانخانه اس��تان زنجان برگزار می ش��ود و 
عالقه مندان در سه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس اقدام به تولید فیلمنامه  
وعکس می کنند.وی ادامه داد: این هنرمندان در زنجان حاضر می ش��وند 
و آثار خود را با محوریت سه برنامه  دسته های حسینیه و زینبیه اعظم و 
تعزیه ارمغانخانه تولید می کنند.وی گفت: برای داوری آفرینواره از داوران 
ملی و بین المللی استفاده می شود. »مسعود الماسی دبیر آفرینواره« آیین 
آینه نیز اظهارداشت: در این برنامه که مزین به نام امام حسین )ع( است، 
باید بهترین هنرمندان مس��تند ساز، فیلم نامه نویس، عکاس و فیلم ساز 

حضور داشته باشند و بهترین آثارخود را ارائه کنند.

وزیر جهاد کشاورزی:
مناقصه 307 هزار هکتار از طرح احیای 

کشاورزی خوزستان انجام می شود

استاندار خبر داد

ابالغ 576 میلیارد تومان اعتبار 
برای پروژه های مصوب سفر رهبری به کرمانشاه

نماینده مردم کرج در مجلس:

برخی پروژه های البرز
 به بحران تبدیل شده است

رفع تصرف 71 هکتار از اراضی دولتی گیالن

نماین�ده م�ردم اه�واز در 
مجلس در نامه سرگشاده ای به 
رئیس جمهور نسبت به وضعیت 
رودخانه کارون و آب آشامیدنی 

اهواز اعتراض کرد.
دراین نامه آمده است: جنابعالی 
در نخس��تین سفر استانی خود به 
اس��تان در جمع مردم اهواز اعالم 
کردید که آب موسوم به پروژه غدیر 
ی��ک هفته دیگر به اه��واز خواهد 
رس��ید. آیا می دانید که این وعده 
امروز به ضرب المثلی کنایه آمیز در 

خوزستان تبدیل شده است.
آی��ا می دانی��د آب غدیر که به 
اهواز نرس��ید، همان آب غیرقابل 

آشامیدنی با سرعت و مقدار کمتری 
در ش��بکه آب آش��امیدنی اه��واز 
جاری اس��ت! مردم اهواز تنها یک 
پرسش دارند: وعده رئیس جمهور 

ما چه شد؟
ام��روز ک��ه آب کارون بر پهنه 
زاینده رود جریان یافته است، یعنی 
صدها کیلومتر آب باال و پایین رفته 
ت��ا اصفهان از نعم��ت زیبایی آب 
محروم نماند، مردم خوزس��تان ما 
می پرسند دولتی که می تواند آب 
را در آن حجم و شکل به زاینده رود 
ببرد چرا نمی تواند آب کارون را که 
تنها چندمتر با خانه های ما فاصله 
دارد را در لوله های شبکه آب اهواز 

جاری سازد؟
ای��ن نام��ه می افزای��د: آق��ای 
روحانی! آب آش��امیدنی ما آلوده 
اس��ت و ای��ن را با ص��دای بلند و 
به اعتب��ار صدها گ��زارش فنی و 
تخصصی مراجع بی طرف و مستقل 
می گویم. کدام مدیر خوزستانی و 
ش��هروند است که دستگاه تصفیه 
آب نداشته باشد؟ آیا این دستگاه ها، 
تصفیه شیمیایی هم می کنند و یا 
تنها ک��دورت و طع��م و بوی آب 
آل��وده اه��واز را می کاهند. چگونه 
وج��دان مدی��ران وزارت نی��روی 
شما آس��وده اس��ت وقتی که آب 
کارون را در پهن��ه زاین��ده رود به 

جری��ان می اندازن��د، روزانه صدها 
خوزس��تانی به دلی��ل خوردن آب 
آلوده راهی بیمارس��تان ها و مراکز 

درمانی می شوند.
دراین نامه آمده اس��ت: مردم 
خوزس��تان با بغض و آه می گویند: 
هوای ما نفتی است. بارانمان اسیدی 
است. آب شربمان شیمیایی است.

آقای روحانی! آب خوزس��تان 
صدها کیلومتر مس��یر را طی کرد 
و به زاینده رود رسید. و اما آیا مایه 
شرمس��اری نیست که آب بیش از 
هزار روستای خوزستان به وسیله 
آب تانکر تامین می شود. آیا مردم 
والیتم��دار اصفهان می پذیرند آب 

زاینده رود  کارون درختان حاشیه 
را س��یراب کن��د و چش��م مردم 
روس��تاهای خوزس��تان در انتظار 
تانکره��ای آلوده آب آش��امیدنی 
ب��ه جاده های خاک��ی این مناطق 

خشک شود.
در بخش دیگر از این نامه آمده 
اس��ت: این روزها ش��اهد بستری 
ش��دن صدها خوزس��تانی پس از 
بارش های اس��یدی اهواز هستیم 
آیا روا نبود وزیر بهداش��ت شما بر 
بالین این گرفتاران نجیب نیز حاضر 
می شد و از نزدیک در جریان امور 

قرار می گرفت؟
آق��ای روحان��ی! بیمارس��تان 

ش��فای اهواز تنها پناهگاه بیماران 
اس��تان خوزستان دیگر  سرطانی 

امکان پذیرش ندارد.
بیس��ت و اندی سال است که 
دولت ه��ای مختلف بدون توجه به 
وضعیت بهداش��تی استان در پی 
انتق��ال آب کارون از سرش��اخه ها 
به فالت مرکزی هس��تند و فریاد 
نمایندگان اس��تان خوزس��تان و 
مخالفت کارشناسی و مستدل اهل 

علم و فن به جایی نمی رسد!
اما مگر مردم خوزس��تان چه 
می خواهند؟ هوا و آب آش��امیدنی 
س��الم، اشتغال و رفع تبعیض تنها 

خواسته مردم این استان است.

نماینده اهواز خطاب به رئیس جمهور:

آب آشامیدنی اهواز آلوده است

تنه�ا آس�یاب آبی اس�تان 
س�منان همچنان در روس�تای 

تویه دروار دامغان می چرخد.
رس��تمیان  غالمحس��ین  حاج 
پیرمرد 85 س��اله س��اکن روستای 
تویه  دروار دامغان که موهایش را در 
آسیاب سفید کرده است هنوز دلش 
به آسیابش خوش است و چرخش 

آسیاب نیز به حیات او بند است.

تنها آسیاب آبی استان سمنان همچنان می چرخد

در  آب  ش�دن  ج�اری 
رودخانه زاین�ده رود نه تنها 
زمینه کش�ت پایی�زه را در 
ش�رق اصفهان فراه�م کرد 
بلکه نجات تاالب گاوخونی، 
پل ه�ای تاریخ�ی و کاه�ش 
آسیب های زیست محیطی را 

به همراه داشت.
جریان آب در زاینده رود که 
از کوه های چلگ��رد چهارمحال 
و بختیاری سرچش��مه می گیرد 
پ��س از 17 ماه انتظ��ار باالخره 
لب های تشنه اراضی کشاورزی 
شرق اصفهان و تاالب بین المللی 

گاوخونی را تر کرد.
جاری شدن آب زیر پل های 
تاریخ��ی همچون پ��ل مارنان، 
سی وس��ه پ��ل، پل خواجو و پل 
چوبی نه تنها بر جاذبه های این 
بناهای تاریخ��ی افزوده بلکه به 
سبب موادی که در ساخت این 
پل ها به کار رفته مقاومت آنها را 

افزایش داده است.
میرمحمد صادقی مدیرعامل 
ش��رکت آب منطقه ای اصفهان 
می گوید: اگر بارندگی ها در پاییز 
و زمس��تان مناس��ب باشد روند 
رهاس��ازی آب تا خ��رداد آینده 

ادامه می یابد.

رئیس مجلس شورای اس�المی با صدور پیامی از 
فداکاری مرحوم کاظم صفرزاده معلم فداکار لرستانی 

تجلیل کرد.
در ای��ن پیام آمده اس��ت: اقدام ش��جاعانه معلم فداکار 
لرستانی مرحوم کاظم صفرزاده که با ایثار جان خود تالش 
کرد، ش��اگردانش را از آس��یب و خطر نجات دهد، بار دیگر 
صحنه هایی از رش��ادت و اخالق انس��انی را جلوه گر ساخت.
از خود گذش��تگی درس بزرگی اس��ت که ملت ایران از امام 
بزرگوار خویش حضرت سیدالش��هدا)ع( آموخته اند و افتخار 
بزرگی برای این معلم فداکار است که تا آخرین لحظه عمر 
خویش دست از تعلیم دانش برنداشت و جان خود را ایثارگرانه 

در ایام عزاداری حسینی برای نجات شاگردانش فدا کرد.
اینجانب ضمن تجلیل از اقدام شجاعانه این معلم فداکار 
در گذش��ت وی را به جامعه فرهنگی و آموزش��ی کش��ور و 
خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و برای ایشان آمرزش و 
عل��و درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند 

متعال مسئلت می کنم.
کاظم صفرزاده 23 مهرماه در مرکز شبانه روزی عشایری 
امام جعفر صادق)ع( در منطقه محروم ویس��یان در اس��تان 
لرستان برای رساندن یکی از دانش آموزان به بیمارستان به 
اتفاق دو دانش آموز دیگر در مسیر با بارش شدید باران و جاری 
شدن سیل روبه رو شد و هر 4 نفر جان خود را از دست دادند.

اداره هیئت امنایی بیمارستان
 ش�اهرود- خبرنگار کیهان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
گفت: از این پس بیمارس��تان امام حس��ین)ع( شاهرود به صورت هیئت 
امنایی اداره خواهد ش��د. سیدعباس موسوی تصریح کرد: افراد حاضر در 
»هیئت امنا« نماینده مجلس، فرماندار نماینده جامعه خیرین س��المت، 
نماینده پرستاری، رئیس بیمارستان، معاونت پشتیبانی و معاونت اداری، 

مالی دانشگاه هستند.
نمایش دشته بر خون خدا

 جزیره کیش- خبرنگار کیهان: برای نخستین بار در جزیره کیش 
نمایش��نامه مذهبی با نام دش��ته بر خون خدا به مدت 3 ش��ب از تاریخ 
14 لغای��ت 16 آبانماه با هنرنمایی 60 بازیگر تئاتر در تاالر ش��هر جزیره 
کیش به روی صحنه رفت. نویس��ندگی و کارگردانی این نمایش را مریم 
باطبی بر عهده داشت و احمد السمی مجری و طراح این نمایش بود که 
صحنه هایی از واقعه کربال و حوادث تاریخی مربوط به روزهای تاس��وعا و 

عاشورا را به نمایش گذاشت.
درآمدزایی تکدی گری

 س�اری- خبرنگار کیهان: درآمدزای��ی از راه تکدی گری قبح این 
پدیده ناپس��ند اجتماعی را از بین برده اس��ت. معاون سیاسی، اجتماعی 
فرماندار س��اری در جلسه ساماندهی متکدیان با اعالم این مطلب گفت: 
تکدی گری یک پدیده ناهنجار اجتماعی است که باید در راستای کاهش 
آس��یب های اجتماعی، دستگاه ها و سازمان های مربوطه اهتمام بیشتری 
ورزند. سیدعباس افزود: براساس هماهنگی بعمل آمده در 6 ماه اول سال 
جاری 330 نفر از متکدیان سطح شهر ساری جمع آوری شدند. وی اضافه 
کرد: در تحقیق و بررسی های انجام شده بسیاری از متکدیان از وضعیت 
مالی مناسبی برخوردار هستند و این ناشی از شکسته شدن قبح و زشتی 

این پدیده است.
کمک به ساخت مدارس

* طی شش ماه گذشته خیران بابل 8 میلیارد ریال برای ساخت مدارس 
شهرستان بابل کمک کردند. همت احمدی، مدیر آموزش و پرورش بابل 
در جلس��ه مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان بابل با اعالم این مطلب 
گفت: مجمع خیرین مدرسه ساز بابل با مشارکت در امر عمران و احداث 

مدارس بار سنگینی را از دوش دولت برمی دارند. 
قطب سوم خودروسازی

 س�منان- خبرنگار کیهان: استاندار سمنان به وجود ده ها شرکت 
قطعه س��از در این استان اشاره کرد و گفت: با فعالیت این واحدها استان 

سمنان می تواند قطب سوم خودروسازی در کشور باشد.
محمد وکیلی افزود: باید تجربیات و دستاوردهای واحدهای قطعه ساز 
در اس��تان سمنان مورد بازدید دست اندرکاران این بخش قرار گیرد تا از 

توانمندی همدیگر بهره مند شوند.
وی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید برای حل مشکالت تولیدی 

و حمایت از بخش خصوصی تالش کنند.
نحوه انتخاب شهرداران

 کرج- خبرنگار کیهان: با توجه به بررسی موضوع انتخابات شهرداران 
توس��ط مردم در مجلس شورای اسالمی، شوراها توسط مجلس تضعیف 
می شوند. رئیس شورای اسالمی شهر کرج با بیان این خبر گفت: شور و 
مشورت در کارها توسط مشاورین و امنای مردم می بایست صورت بگیرد 
و به همین دلیل اعضای ش��ورای اسالمی شهرها و روستاها توسط مردم 
انتخاب می ش��وند تا در قالب قوانین شرع نسبت به انجام امور شهر اقدام 
کنند. محمود دادگو افزود: هرگونه دخالت دیگران در عرف و شرع و آنچه 
در ش��رح وظایف ش��وراها تدوین شده، مانعی برای کارهای مردم است و 

قانون اساسی تاکید بر تشکیل شوراها برای تسهیل در امور دارد.
جرایم ماده صد

 بابل- خبرنگار کیهان: رئیس کمیسیون طرح ریزی شورای اسالمی 
شهر بابل گفت: جرایم ماده صد شهرداری بابل بازدارنده نیست. جعفر واثقی 
در جلس��ه کمیسیون فوق افزود: باید در تصویب عوارض سال 92 جرایم 
ماده صد منطقه بندی شود. وی بر لزوم فعالیت بیشتر بازرسی ساختمانی 
شهرداری بابل تاکید کرد و یادآور شد: توسعه حاشیه شهر اصال قابل توجیه 
نیست و متاسفانه شاهد رشد بی ضابطه حاشیه شهر هستیم و انتظار داریم 

تا شهرداری برنامه مدونی دراین ارتباط ارائه دهد.
جشنواره قرآنی

 زرین ش��هر- خبرنگار کیهان: جش��نواره قرآنی مدهامتان در لنجان 
برگزار شد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان لنجان گفت: 
در راستای شناسایی و ساماندهی استعدادها و نخبگان قرآنی کانون های 
فرهنگی هنری مس��اجد شهرستان لنجان، جشنواره قرآنی مدهامتان در 
مرحله شهرس��تانی را با حضور 100 نف��ر از اعضای کانون های فرهنگی 
هنری مس��اجد این شهرستان که برای حضور در این جشنواره ثبت نام 

کرده بودند، برگزار شد.
ن��وراهلل مرادی تصریح کرد: در مرحله شهرس��تانی جش��نواره قرآنی 
مدهامتان که در مجتمع فرهنگی ش��هید آوینی سده لنجان برگزار شد، 
32 نفر انتخاب ش��دند. وی گفت: در مرحله شهرستانی جشنواره قرآنی 
مدهامتان که با حضور سه داور برادر و سه داور خواهر برگزار شد، نفرات 

برتر در حفظ، قرائت، تحقیق و ترتیل و اذان معرفی شدند.
پالک گذاری

کرمانشاه- خبرنگار کیهان: رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
گفت: تاکنون از 10هزار دس��تگاه ماشین آالت کشاورزی استان یک هزار 
و 650 دس��تگاه از این ماش��ین آالت پالک گذاری شده است. علی اشرف 
منصوری با اعالم این خبر اظهار کرد: این طرح به عنوان یک طرح ملی است 
که سال هاست کشاورزان منتظر اجرای آن بوده اند لذا در بهمن ماه سال 92 
با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی دستورالعمل اجرایی 
آن توس��ط پلیس راهور جهت اجراء ابالغ شد. وی هدف از شماره گذاری 
ماش��ین آالت کش��اورزی را جلوگیری از تردد غیرمجاز، کاهش احتمال 
تصادف و خطرات ناش��ی از آن، ایجاد مکانیسمی جهت بیمه نمودن این 
ماشین ها، جلوگیری از فروش غیرقانونی، سرقت و قاچاق، مشخص شدن 
مالکان قانونی و ایجاد فضا و زیرساخت جهت به رهن بردن ماشین آالت 
کشاورزی جهت استفاده از تسهیالت بانکی و تسهیل شرایط برای امورات 

مربوط به کارت سوخت این ماشین ها ذکر کرد.

شور و نشاط دوباره در زاینده رود
استاندار اصفهان هم معتقد 
است: نخستین مرحله رها سازی 
آب از س��د زاینده رود برای آغاز 
کش��ت پائیزه کش��اورزان شرق 
اصفهان به میزان 80 مترمکعب 

بر ثانیه است.
زرگ��ر می افزای��د: در ای��ن 
مرحله آب ط��ی یک ماه جاری 
خواهد بود و حجم آب پشت سد 
زاینده رود380 میلیون مترمکعب 
و ورودی آب به سد هم 15 تا 20 

مترمکعب در ثانیه است.
عب��اس مقتدای��ی رئی��س 
مجمع نمایندگان اصفهان هم به 
اقدامات صورت گرفته برای تهیه 
بذر و نهاده های کشاورزی کشت 
پایی��زه به ویژه گن��دم و جو در 
استان اشاره کرده و می گوید: با 
استفاده از این آب قرار است 50 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
ش��رق اصفهان زیرکشت پاییزه 
برود. از کش��اورزی که بگذریم 
خشک ش��دن تاالب بین المللی 
گاوخونی تهدی��دی برای آب و 
هوا و گس��ترش گرد و خاک در 
مناطق مرکزی کشور بود که با 
جاری شدن زاینده رود این تاالب 

هم نفسی دوباره کشید. 
به گزارش واحد مرکزی خبر 

از اصفهان خات��ون آبادی عضو 
هیئ��ت علمی دانش��کده منابع 
طبیعی و محیط زیست دانشگاه 
صنعتی اصفهان هم معتقد است: 
اگر زاینده رود به تاالب نمی رسید 
نه تنها نام این تاالب از فهرست 
تاالب های بین المللی خارج شده 
ب��ود بلکه ریزگردهای ناش��ی از 
م��واد معدنی و نمک کف تاالب 
برای  زیس��ت محیطی  تهدیدی 
استان اصفهان، تهران، کرمان و 

مناطق مرکزی کشور بود.
ظ��ت  حفا کل  ی��ر مد
محیط زیس��ت اصفه��ان هم از 
تعیین مش��اور ب��رای اخذ حق 
آب��ه زاین��ده رود و تدوین برنامه 
تاالب  احی��ای  برای  مش��خص 
بین المللی گاوخونی خبر می دهد 
و می افزای��د: طبق ای��ن برنامه 
بازه های مکانی در طول رودخانه 
ایجاد می ش��ود تا با تبیین نیاز 
اکولوژیکی منطقه حق آبه الزم 

از وزارت نیرو مطالبه شود.
حمید ظهرابی می افزاید: برای 
اجرای این برنامه ایس��تگاه های 
هیدرومتری در بازه ها نصب شده 
است و نیاز اکولوژیکی محاسبه 

و به وزارت نیرو اعالم می شود.
بس��تر  در  آب  رهاس��ازی 
زاین��ده رود در اس��تان اصفهان 
گرچه با هدف اصلی آبرس��انی 
به اراض��ی کش��اورزی اصفهان 
صورت گرفته اس��ت اما بی شک 
تاثیر ش��گرفی در ایجاد ش��ور و 
نش��اط دوباره و افزایش روحیه 
ش��هروندان اصفه��ان و ج��ذب 

گردش��گران داخل��ی و خارجی 
خواهد داشت.

میراث  س��ازمان  کارشناس 
فرهنگ��ی اصفه��ان می گوی��د: 
بازگش��ت حیات ب��ه زاینده رود 
حض��ور گردش��گران را با وجود 
فرارس��یدن پاییز و زمس��تان و 
پایان فصل گردشگری به همراه 

خواهد داشت و البته در صورت 
تداوم جریان آب تعطیالت نوروز 
اوج ورود گردش��گران داخلی و 
خارجی به این شهر خواهد بود. 
ام��ا دولت و مس��ئوالن اصفهان 
درصددند که زاین��ده رود دیگر 
نخش��کد، برای همی��ن هم در 
ش��ورای عالی آب کش��ور که با 

حض��ور اس��تانداران اصفهان و 
چهارمحال برگزار شد طرح هایی 
برای احی��ای زاینده رود تصویب 

شده است.
وزیر نیرو هم که اوایل آبان ماه 
از حوض��ه زاینده رود در ش��رق 
اصفه��ان دی��دن کرد اس��تقرار 
نظ��ام مدیری��ت واح��د حوضه 
آبری��ز زاین��ده رود را مهم ترین 
مصوبه اجرا ش��ده شورای عالی 
آب دانس��ته و گفت��ه اس��ت با 
اجرای همه مصوبات این طرح و 
بارش باران شاهد جریان دائمی 

زاینده رود خواهیم بود.
چیت چی��ان اس��تقرار نظام 
مدیری��ت واح��د حوض��ه آبریز 
زاینده رود را از مهم ترین بندهای 
مصوبه ش��ورای عالی آب اعالم 
و تاکید کرد: خوش��بختانه تمام 
بنده��ای طرح جامع��ی که در 
شورای عالی آب به تصویب رسید 
درحال اجراست. وی همچنین از 
تاسیس مدیریت یکپارچه منابع 
آب زاینده رود خبر داده و گفته 
است: با راه اندازی این مدیریت 
هیچ یک از استان های همجوار با 
رودخانه زاینده رود حق برداشت 
آب در خارج قوانین شورای آب 

را ندارند.
حضور وزیر نیرو در اصفهان 

فرصت��ی را ب��رای نماین��دگان 
اصفه��ان ب��ه همراه داش��ت تا 
تفاهم نام��ه جری��ان دائمی آب 
زاینده رود را به امضا برس��انند. 
کامران نماین��ده مردم اصفهان 
در مجل��س درباره محتوای این 
تفاهم نام��ه می گوی��د: در ای��ن 
نیرو متعهد  تفاهم نام��ه وزارت 
شده اس��ت 100 میلیارد ریال 
برای اجرای طرح های ساماندهی 

زاینده رود اختصاص دهد.
به گفته کام��ران اختصاص 
100میلی��ارد ریال ب��رای حفر 
چاه ه��ای اضط��راری در مواقع 
خشکسالی، احیای بودجه تکمیل 
شبکه آبرسانی رودشت جنوبی 
در منطقه بن رود در بودجه سال 
94، تشکیل پلیس آب در محور 
زاین��ده رود به منظور جلوگیری 
برداش��ت های غیرقانون��ی و  از 
برخورد قاطع با نصب پمپاژهای 
آب غیرمج��از برخی از مفاد این 

تفاهم نامه است.
جاری ش��دن آب در زاینده 
رود موضوعی ملی است و مردم 
استان اصفهان انتظار دارند آب 
در زاینده رود مس��تمر باشد چرا 
که این استمرار از نظر اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و فنی بسیار 

با اهمیت است.

*بازگشت حیات
 به زاینده رود 

حضور گردشگران 
به اصفهان را همراه 

خواهد داشت.

*جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود نه تنها زمینه 
کشت پاییزه را در شرق اصفهان فراهم کرد بلکه نجات 
تاالب گاوخونی، پل های تاریخی و کاهش آسیب های 

زیست محیطی را به همراه داشت.

گزارش از دور و نزدیک

نماین�ده ولی فقی�ه در ف�ارس و امام جمعه 
ش�یراز گفت: طرح توسعه حرم مطهر حضرت 
احمدبن موس�ی شاهچراغ)ع( نیازمند حرکت 
سریع است اما متاس�فانه مسئوالن در اجرای 

این طرح دچار کاغذ بازی اداری شدند.
آیت اهلل اس��داهلل ایمانی خواس��تار اهتمام بیشتر 
برای اجرایی شدن هرچه زودتر طرح توسعه درون و 
اطراف حرم مطهر شاهچراغ)ع( شد و افزود: ایجاد راه 
دسترسی به این حرم مطهر یکی از مهم ترین کارها 
در این بخش است زیرا در صورت فراهم نشدن مسیر 
دسترس��ی به حرم ش��اهچراغ)ع( کارها ابتر و بدون 

نتیجه خواهد بود.
وی با اش��اره به اجرای طرح توسعه حرم مطهر 
حضرت احمدبن موس��ی شاهچراغ)ع( گفت: اکنون 
ش��رایط و راه های دسترس��ی به حرم مطهر حضرت 
احمدبن موس��ی شاهچراغ)ع( مناسب نیست و باید 
تمهیدات��ی برای تردد و دسترس��ی آس��ان مردم به 

حرم های مطهر احمدی و محمدی)ع( درنظر گرفته 
شود.نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری 
گفت: باید خیابان ها و راه های دسترسی به حرم مطهر 
حضرت احمدبن موسی)ع( به گونه ای باشد که فضای 
زیارت این امامزاده واجب التکریم برای مردم مهیا باشد 
اما تاکنون کار مناسبی در این زمینه انجام نشده است.

وی اف��زود: ام��روز مج��اوران و زائ��ران ح��رم 
ش��اهچراغ)ع( برای 10 دقیقه زیارت باید دو ساعت 
وقت آنها در ترافیک تلف شود و حتی با قبض جریمه 

روبرو شوند که این یک ضعف بزرگ است.
آیت اهلل ایمانی گف��ت: درحالی که برای دفاع از 
آجر، خشت و مخروبه هایی که پناهگاه معتادان شده 
سازمان های مردم نهاد تش��کیل می دهیم باید برای 
انسان های مومنی که می خواهند برای زیارت به حرم 
شاهچراع)ع( بیایند، نیز نهادهای مردمی تشکیل شود.

امام جمعه شیراز بر رفع مشکالت بافت فرسوده 
این شهر و توسعه حرم مطهر تاکید کرد.

امام جمعه شیراز: طرح توسعه شاهچراغ)ع( گرفتار کاغذبازی اداری شده است

تجلیل رئیس مجلس از معلم فداکار لرستانی

نخستین آفرینواره کشور در زنجان 
آغاز به کار کرد

حاج غالمحسین آسیابانی را از 
ش��غل آباء و اجدادی خود می داند 
و می گوید: سال هاس��ت که پدران 
من این آس��یاب را حفظ کرده اند و 
امیدوارم با همکاری میراث فرهنگی 
بتوانم این میراث را برای آیندگان به 

یادگار بگذارم.
این آس��یابان با بی��ان اینکه در 
گذش��ته از روستای دروار تا دشتبو 
)روس��تاهای اطراف روستای تویه( 
25 آسیاب آبی وجود داشت، افزود: 

متاسفانه همه این آسیاب ها از بین 
رفته ان��د و تنها آس��یاب آبی فعال 
باقی مانده در استان پهناور سمنان، 

آسیاب من است.
وی خاطر نشان کرد: در گذشته 
به دلیل نبود گازوئیل، بنزین و برق، 
از آس��یاب آبی استفاده می شد و از 
بسیاری از نقاط استان، گندم به این 
منطقه برای آرد کردن می فرستادند.

رس��تمیان از نحوه ساخت این 
آس��یاب گفت: از زمانی که چنار در 
این روستا کاشته شده یعنی حدود 
دو هزار سال قبل، آسیاب هم ساخته 
ش��ده و این کار نس��ل به نسل در 

خانواده ما ادامه داشته است.
حاج غالمحس��ین با بیان اینکه 
آس��یاب های آبی »ناو« یا »تنوره« 
است، گفت: آسیاب من از نوع »ناو« 
است. ناو تنه درختی است که داخل 
آن را خالی کرده اند و آب را با فشار 

وارد آسیاب می کند و البته آسیاب 
تنوره بهتر است و اگر آسیابم به آن 

نوع تبدیل شود بهتر است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه درآم��د کار 
آس��یابانی در زم��ان قدی��م، افزود: 
10درص��د هرکار س��هم آس��یابان 
اس��ت یعنی ه��ر 100 کیلو گندم 
ک��ه آرد ش��ود، 10کیل��و آرد ب��ه 
عنوان دستمزد آس��یابان محاسبه 

م��ی ش��ود و به دلیل س��ختی کار 
و درآم��د پایی��ن، فرزندان��م از این 
شغل استقبال نکرده اند، جوان های 
ام��روزی تحمل زحمت هایی که ما 
درگذش��ته می کش��یدیم را ندارند، 
مثال در گذش��ته باید یک ش��بانه 
روز وقت می گذاشتیم تا 100 کیلو 

گندم، آرد شود.
این آسیابان پیر گفت: امیدوارم 
این آس��یاب مرمت شود و چرخ آن 

تا سال های سال بچرخد.

وجود 100 کالس پنج نفره در استان سمنان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس�تی و گردشگری استان 
هرمزگان از آغاز ساخت اسکله تفریحی جزیره ابوموسی تا پایان 

سال جاری خبر داد. 
عب��اس نوروزی گفت: تاکنون نیمی از مطالعات زیس��ت محیطی به 

منظور ساخت اسکله تفریحی ابوموسی انجام شده است.
وی یادآور شد: برای ساخت اسکله تفریحی در جزیره ابوموسی، سال 
گذشته 25 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اختصاص یافت اما به دلیل 
برخی مشکالت از جمله نیاز به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و نیز 
حمل مصالح مورد نیاز، عملیات ساخت این اسکله در سال گذشته انجام 
نش��د که در حال حاضر مجوزهای الزم برای آغاز ساخت اسکله تفریحی 
ابوموس��ی گرفته شده است. نوروزی افزود: 25 میلیارد ریال اعتباری که 
پارسال برای این طرح تخصیص یافته بود، امسال برای آغاز عملیات اجرایی 

ساخت اسکله هزینه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ساخت اسکله تفریحی در مجموع به 120 میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد که قرار اس��ت دولت تامین کند و متولی س��اخت 
اسکله تفریحی جزیره ابوموسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری است. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان هرمزگان یادآور شد: با ساخت اسکله تفریحی درجزیره ابوموسی 
یکی از مهم ترین زیرساخت های الزم برای توسعه صنعت گردشگری در 

این جزیره فراهم خواهد شد.

آغاز ساخت اسکله تفریحی جزیره 
ابوموسی تا پایان سال جاری


