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سردار غيبپرور در سمنان:

به ازاي هر پايگاه مقاومت
يك گروه جهادي تشكيل ميشود
بايد ب�ه ازاي هر پاي�گاه مقاومت يك
سمنان
گروه جهادي تشكيل دهيم چراكه نياز
كشور به خدمترساني گروههاي جهادي بيش از زمان كنوني است.

 8روزتا افتتاح طوالنيترين پل ريلي كشور
اينجا میت روي زمين ميماند

شهرداري قيمت قبرهاي ورامين را به  5ميليون رساند

در حالي كه اي�ن روزها قيم�ت بس�ياري از كاالها لحظ�هاي باال
ميرود و افراد س�عي ميكنند ه�ر روز بر قيمت اجن�اس خود بر
حس�ب نوس�انات قيمت ارز و طال بيفزايند ،اين معض�ل گريبان
قبور اموات را هم گرفته است .در حالي كه به علت پر شدن برخي
گورستانهاي قديميشهر ورامين ،بازماندگان اموات با محدوديت
جا براي دفن اموات خود مواجه هستند شوراي شهر و شهرداري
با باال بردن قيمت قبر ت�ا 5ميليون تومان از ف�روش اين مكانها
خودداري كرده و اعالم ميكنند تا زم�ان اعالم قيمتهاي جديد
در سال آينده فع ً
ال برنامهاي براي فروش قبر در اين مكان نداريم.

كوكبالدين ،سيدفتحاهلل و حسينرضا و قبلتر هم سيداسماعيل از جمله
مكانهايي به شمار ميروند كه تا سالها قبل مكان مناسبي براي دفن اموات
بودند اما با پر شدن اين جاها در حال حاضر تنها مكاني كه مردم شهرستان
ورامين و حومه براي دفن اموات خود ميتوانند به آنجا مراجعه كنند امامزاده
حسينرضا بوده كه در حال حاضر به دليل كمبود زمين با مشكل كمبود جا
مواجه است؛ موضوعي كه ميطلبد تا در اين زمينه چارهاي انديشيده شود.
 5ميليون هم نميفروشيم
با وجود اينكه شهرس��تان ورامین امام��زادگان واجبالتعظیمی دارد
و در هر یک از این آس��تانهای مقدس نیز تعدادی قب��ر وجود دارد اما
مهمترین اماکن دفن اموات در ورامین ،گلزار ش��هدای س��یدفتحاهلل و
گلزار حسینرضا است .هماکنون بر اساس آمارهای دریافتی بسیاری از
امامزادگان ورامین جایی برای دفن اموات جدید ندارند زیرا از مدتها
قبل مکانهای تعیین شده برای دفن اموات پر شده و یا به افراد حقیقی
پیشفروش شده و به همین خاطر خانواده امواتی که تاکنون نسبت به
خرید قبر اقدام نکردهاند با مشکالت متعددی مواجه خواهند شد .گلزار
شهدای سیدفتحاهلل ورامین که در مرکز شهر قرار دارد به دلیل گنجایش
محدود از مدتها قبل تکمیل شده و تنها تعداد کمی قبر خالی در این
آستان مقدس وجود دارد که آنها نیز از سالیان گذشته به افراد مختلف
واگذار شده است .در چند سال اخير با پر شدن بيشترين قسمت امامزاده
حسينرضا در شهرستان ورامين بس��تگان مردگان اين شهرستان با
مشكالتي مواجه هستند ،اين در حالي است كه تا سالهاي قبل اموات
در مكانهايي همچون كوكبالدين ،سيدفتحاهلل و سيداسماعيل دفن
ميشدند كه به علت محدوديت جا و قرار گرفتن اين مكانها در مرکز
شهر موجب شد از چند سال قبل اموات در اين مكانهاي زيارتي دفن
نش��وند و تنها محلي كه خانوادهها براي دفن اموات خود انتخاب كنند
امامزاده حسينرضا باش��د .با اين حال كمبود جا در اين مكان موجب
شده تا شهرداري و شوراي شهر براي دفن اموات محدوديتهايي را براي
خانواده مردگان در نظر بگيرند به طوري كه در حال حاضر زميني كه در
اين امامزاده براي دفن اموات در نظر گرفته شده و متعلق به شهرداري
است براي دفن هر فوتشده مبلغ  5ميليون تومان قيمتگذاري شده
و اين در حالي است از فروش اين قبور نيز خودداري كرده و اجازه دفن
را منوط به اجازه شوراي شهر و ش��هرداري كردهاند .يكي از افرادي كه
اقدام به دفن پدر خود در اين مكان ك��رده در اين خصوص به «جوان»
ميگويد« :با توجه به اينكه قيمت هر قبر در اين منطقه 5ميليون تومان
تعيين شده و اكثر اين قبرها نيز سه طبقه است تنها يك طبقه را به ما
فروختند ».محمدعلي سيري ميافزايد« :از آنجا كه ميخواهيم دو طبقه
ديگر قبرها را براي ساير افراد خانواده خريداري كنيم تا اين سه مكان
متعلق به ما شود ،اما شهرداري و شوراي شهر از فروش خودداري كرده
و اعالم ميكنند تنها ميتوانيد فرم خريد قبر پر كنيد تا در صورت دادن
مجوز جديد حق تقدم با شما باش��د ».وي ادامه ميدهد« :با اين حال
خبرها حاكي از آن است كه قرار است اين قبرها در سال آينده با قيمت
باالتري كه مصوبه شوراي شهر ورامين است فروخته شود ».اين در حالي
است كه بسياري در گفتوگو با خبرنگار ما ميگويند در حال حاضر اكثر
مردم منطقه حتي توان خريد قبر با قيمت  5ميليون تومان را ندارند چه
رسد به اينكه قيمت باالتر برود .با اين حال برخي شواهد حكايت از آن
دارد که چندين منطقه به همين منظور انتخاب ش��ده كه يكي از آنها
زميني در منطقه آبباريك ورامين است كه در صورت تأييد قرار است
پس از خريد و آمادهسازي از آن براي دفن اموات استفاده شود.

برپايي نمايشگاه كتاب در زاهدان
سيستان و بلوچستان

بيستمين نمايشگاه كتاب از پنجم تا
 11اسفند در زاهدان برگزار ميشود.

تصويبطرحجامع
 10بقعهمتبركهاستانبوشهر
مديركل اوقاف و امورخيريه اس�تان
بوشهر
بوشهر از تهيه و تصويب 10طرح جامع
متبركه و امامزاده استان بوشهر خبر داد.

حجتاالسالم محمدرضا اسماعيلپور گفت :طرح جامع بقاع متبركه
در راستاي تحقق خواسته مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر
تبديل بقاع به قطب فرهنگي است .وي افزود :طرح جامع بقاع متبركه
بستر رونق فعاليتهاي عمراني و ساماندهي بقاع متبركه است .مديركل
اوقاف و امورخيريه استان بوشهر افزود :اين طرح بقاع متبركه را براي
رس��يدن به قطب فرهنگي هدايت و شامل تمام فعاليتهاي فرهنگي
متناسب با شرايط آنهاست .اسماعيلپور بيان كرد :طرح جامع  10بقعه
متبركه استان بوشهر به همت اداره بهرهبرداري اقتصادي موقوفات و
بقا ع متبركه و دفتر فني اين استان تهيه و با تصويب شوراي فني اداره
كل نظارت فني س��ازمان اوقاف و امور خيريه براي اجرا به استان ابالغ
شده است .وي ادامه داد :اين  10طرح جامع مربوط به بقاع متبرك 4
شهرستان استان است كه براساس آن همه طرحهاي عمراني آنها شامل
توسعه و بازسازي بايد براساس اين طرح اجرا شود.

گزارش يك

ميترا شهبازي

پروژه راهآهن قزوين -رشت با 98درصد پيشرفت فيزيكي در آستانه افتتاح
قرار گرفته است .مسيري كه عنوان طوالنيترين پل ريلي كشور را به خود
اختصاص ميدهد و به گفته معاون وزير راه و شهرسازي 8روز ديگر اين طرح
مليبهبهرهبرداريميرسد.پروژهايكهباافتتاحآنهزينههايحملونقل30

شمارش معكوس براي افتتاح طرح ملي راهآهن
قزوين -رشت آغاز شده است .طرحي كه اكنون98
درصد پيشرفت فيزيكي دارد و به گفته معاون وزير
راه و شهرسازي  8روز ديگر افتتاح ميشود .خيراله
خادمي در اينباره ميافزايد« :راهآهن قزوين -رشت
آماده افتتاح اس��ت و طي چن��د روز باقيمانده تا
بهرهبرداري مراحل نهايي كار نيز به اتمام ميرسد».
بر اين اساس رشت بهعنوان چهارمين مركز استاني
در برنامههاي اقتصاد مقاومتي حوزه حملونقل
به شبكه ريلي متصل ميشود .اين مقام مسئول
با اش��اره به اينكه اقدامات روس��ازي خطآهن در
حال اتمام اس��ت ،ادامه ميدهد« :اقدامات نصب
ايستگاههاي فرعي نيز در حال انجام است ».وي

درصد كاهشمييابدو حملنيمي از ۴۰ميليونتنباري كه هرسالهبه وسيله
كشتي انجام ميشود؛تسهيل ميشود .مضاف بر اين مزيتهاي اقتصادي،
با توجه به زيباييهاي طبيعي مسير ،وجود  ۲۸كيلومتر تونل و  ۹كيلومتر
پلهايزيبااينخطريليخودميتواندمسيريجذاببرايگردشگرانباشد.

همچنين با اش��اره به طرحهاي در دست اجرا در
دو سال اخير بيان ميكند« :در سال  ۹۶و  ۹۷قرار
بود پنج استان را به ش��بكه ريلي مجهز كنيم كه
خوشبختانه،سهاستانبهشبكهريليمتصلشدند
و شهر رشت نيز يكي از اين پروژههاست».
كاهش 30درصدي هزينههاي حمل و نقل
به زودي راهآهن رش��ت -قزوين افتتاح ميشود.
طرحي كه درس��ت در دل يكي از مقاصد اصلي
گردش��گران بخصوص مس��افران ن��وروزي قرار
گرفته است .بنابر اين پيشبيني ميشود با توجه
به زيباييه��اي طبيعي اين مس��ير ريلي ،وجود
 ۲۸كيلومتر تونل ۹ ،كيلومت��ر پلهاي زيبا و نيز
طوالنيترين پل ريلي كش��ور ،اي��ن خط ريلي با

استقبال خيلي خوبي مواجه شود .مضاف بر اين،
طرح راهآهن رشت -قزوين به لحاظ اقتصادي هم
از اهميت بااليي برخوردار است .چراكه با افتتاح اين
مسير ريلي از اين پس ميتوان صادرات غيرنفتي
به خارج از كش��ور را با هزينه كمتري نس��بت به
گذشته افزايش داد .در اين راستا معاون وزير راه
و شهرسازي با اشاره به اينكه اين خط ريلي تأثير
مهمي در شبكه حملونقل بينالمللي دارد تأكيد
ميكند« :با افتتاح اين خط ريلي ،مسير انتقال بار
از هند به اروپا را نصف و هزينههاي حمل را نيز ۳۰
درصد كاهش ميدهد؛ همچنين اتصال گيالن به
شبكه ريلي تحول بزرگي در مبادالت كاال ايجاد
ميكند ،پساز اين حجم عظيمي از مبادالت كاال

در آسيا و اروپا از مسير ريلي رشت -قزوين انجام
خواهد شد ».خادمي با اشاره به اينكه اين خط آهن
با اتصال به آستارا و از آنجا به كشورهاي آذربايجان
و روسيه در نهايت به اروپا ميرسد ادامه ميدهد:
ع
«اين مسير ريلي در كريدور شمال -جنوب واق 
شده كه بهعنوان يكي از فرصتهاي مهم اقتصادي
ايران نهتنه��ا ميتواند درآمد سرش��اري از محل
ترانزيت نصيب كشور كند ،بلكه جايگاه سياسي
كشور را نيز ارتقا ميدهد».
انزلي هدفبعديبراي اتصال به شبكه ريلي
براساس آمار هرس��اله حدود  40ميليون تن بار
از جنوب شرق آس��يا وارد روسيه و اروپا ميشود
ش از اين با كشتي جابهجا ميشدند و حاال
كه پي 
فرصتي پيدا شده است تا با استفاده از شبكه ريلي
اس��تان گيالن نيمي از اين مب��ادالت تجاري از
طريق خط راهآهن رش��ت -قزوين انجام ش��ود.
مضاف بر اي��ن مزايا ،فراهم ش��دن امكان حمل
۱۰ميليون مسافر در سال نيز دستاوردي ديگري
است كه موقعيت ترانزيتي و منطقهاي كشور را
به نحو چشمگيري ارتقا خواهد داد .الزم به ذكر
اس��ت كه براي خط آهن قزوين  -رشت با ۱۸۵
كيلومت��ر ريلگذاري ۸ ،ايس��تگاه ۲۸ ،كيلومتر
تون��ل ۹ ،كيلومتر پل و  ۲۲ميلي��ون متر مكعب
خاكبرداري بيش از ه��زار و  ۸۵۰ميليارد تومان
از اعتبارات دولتي هزينه شده و ارزش فعلي اين
طرح حدود ۶ه��زار ميليارد تومان برآورد ش��ده
است .معاون وزير راه و شهرس��ازي همچنين از
پيشرفت  25درصدي فاز نخست خط آهن رشت
 انزلي خبر ميدهد و بيان ميكند« :ساخت خطآهن اين مسير  40كيلومتري در دو فاز طراحي
شده و در فاز دوم آن نيز پيمانكار مستقر است و
پيشبيني ميشود در يك دوره  30ماهه به اتمام
برسد ».خادمي اضافه ميكند« :با اتصال خط آهن
قزوين -رشت به انزلي زمينه تحقق نوستراك از
طريق درياي خزر مهيا ميشود و ترانزيت كاال از
شبه قاره هند به روس��يه و اروپاي شمالي انتقال
مييابد ».با اي��ن اوصاف كه قرار اس��ت عالوه بر
افتتاح مسير ريلي قزوين -رش��ت ،مسير انزلي
هم به اين خط راهآهن اضافه شود ،زمان زيادي
نميگذرد كه گيالن به عنوان يكي از مبادي اصلي
تجاري و گردشگري كشور معرفي شود .اتفاقي كه
منفعت آن هم شامل استان ميشود و هم به لحاظ
اقتصادي براي كل كشور ارزشمند است.

پيشبيني محمد مخبر براي سال آينده

ستاداجراييفرمانامام(ره) 70هزارشغلمستقيمايجاد ميكند
س�تاد اجراي�ي
 گزارش2
فرمان امام(ره) را
سجاد مرسلي
باي�د يك�ي از
نهاده�اي فع�ال در عرص�ه حماي�ت از توليد
كنندگان داخلي و ب ه تبع آن ايجاد اشتغال در
جامعه در نظر داشت .نهادي كه به گفته رئيس
آن ،پيشبينيشده که ۴۱هزار اشتغالمستقيم
ايجاد شده توسط ستاد به  ۷۰هزار شغل برسد.

اگر قرار باشد طرحهاي عمراني ستاد اجرايي فرمان
امام (ره) در سال 97را كه عام المنفعه بوده و به نتيجه
رسيدهاند و موجب ش��دهاند تا بخشي از مشکالت
هموطنان در مناطق محروم و نيازمند مرتفع شود
را مورد بررسي قرار دهيم به ارقام خوبي ميرسيم.
هزار و  ۵۵۰مدرسه ،يك هزار و  ۲۰۰مركز فرهنگي،
 ۳۰هزار واحد مس��كوني ،يك ه��زار و  ۱۰۰پروژه
درماني ۲،هزار و ۵۰۰تخت بيمارستاني ۱۵۹،مركز
جامع بهداشتي ،از جمله اين پروژهها هستند.
اجراي  40هزار پروژه
محمد مخبر؛ رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام (ره) كه در آيين شكرانه و نمايشگاه بهرهبرداري

از  ۴۱هزار اشتغال مستقيم ايجاد شده در سال ۹۷
توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) حضور
داش��ت ،با بيان اينكه روح بيانيه رهبر انقالب براي
گام دوم ،بسيج كردن مردم با اولويت جوانان است،
گفت« :از ابتدا كه در س��تاد اجرايي حضور يافتيم،
برحسب فرمايشات مقام معظم رهبري ،اولويتمان را
بر محوريت توانمندسازي اقتصادي مردم در مناطق
محروم قرار داديم؛ عالوه بر اي��ن فعاليت ،با تأكيد
ايشان ،فعاليتهاي موردي را نيز پيگيري كرديم».
وي كه از س��امانه طرحهاي اش��تغالزايي اجتما ع
محور بنياد بركت رونمايي ميكرد با اشاره به اينكه
طي چند سال گذش��ته بيش از  ۴۰هزار پروژه را با
بودجهاي بالغ بر  ۵۰هزار ميليارد تومان راهاندازي
كرديم ،يادآور شد« :يك هزار و  ۵۵۰مدرسه ،يك
هزار و  ۲۰۰مركز فرهنگي ۳۰ ،هزار واحد مسكوني،
يك هزار و  ۱۰۰پروژه درماني ۲ ،هزار و  ۵۰۰تخت
بيمارستاني ۱۵۹ ،مركز جامع بهداشتي ،از جمله
اين پروژهها هستند ».مخبر با اشاره به صدور يك
ميليون بيمهنامه توسط بخش بيمه بنياد بركت در
مناطق محروم كشور افزود ۱۰« :هزار زوج نابارور
درمان شدند يا در حال درمان هستند كه ۵۴۲مورد
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به جوان
دوباره نگاه كن

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي سيستان و بلوچستان با اعالم اين مطلب
گفت:ايننمايشگاهدرقالب 240غرفهدرمحلدائمينمايشگاهبينالمللي
زاهدان برگزار ميشود .حسين مسگراني افزود :امسال همزمان با برپايي
اين نمايشگاه سه رويداد «نمايشگاه رسانههاي ديجيتال ،دستاوردهاي
فرهنگي هنري كانونهاي مساجد روستايي سيس��تان و بلوچستان و
پنجمين دوره كتاب سال استان با تجليل از برترينهاي اين حوزه» برگزار
خواهد ش��د .وي ادامه داد :در اين دوره از نمايشگاههاي كتاب سيستان
و بلوچستان تاكنون  524ناشر براي حضور اعالم آمادگي كردهاند اما از
آنجايي كه اين نمايشگاه داراي  240غرفه است ،ناشران كيفيتر انتخاب
خواهند شد .مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي سيستان و بلوچستان گفت:
در پنجمين دوره كتاب استان 116اثر از هنرمندان استان ارسال شده است
كه در پايان 10اثر برتر انتخاب و تجليل خواهند شد.

خط آهن رشت -قزوين به طول  185كيلومتر به شبكه ريلي متصل ميشود
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درمان شدهاند و  ۲۲۴نوزاد به دنيا آمدهاند ».رئيس
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) با بيان اينكه
پويشهاي خوبي با همكاري مردم ش��كل گرفته
است ،تصريح كرد ۳۰۰«:هزار بسته لوازمالتحرير
توسط همين پويشها فراهم شد كه در ابتداي سال
تحصيلي در مناطق محروم توزيع ش��د .همچنين
فعاليت مهمي را با بررس��يهاي ميداني پيگيري
كرديم و بر اين اس��اس الگوهاي اش��تغالمحور را
طراحي و ساماندهي كرديم».
واگذاري سهام ۳۸۲شركت به مردم
س��تاد اجرايي فرمان حض��رت ام��ام (ره) در هفت
ماه گذش��ته بيش از  ۲۰هزار ش��غل اجتماعمحور،
اشتغال  ۷۰۰نفر در مشاغل كوچك و متوسط و ارائه
تسهيالت به ۱۵۰۰نفر را به سرانجام رسانده است .در
همين رابطه مخبر با بيان اينكه ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام (ره) بايد به سمبل «ما ميتوانيم» تبديل
شود ،تأكيد كرد« :ستاد اجرايي فرمان حضرت امام
(ره) به عرصههايي وارد شده است كه مردم توانايي
انجام آن را ندارند و دولت هم نبايد آن را انجام دهد و از
همه مهمتر اضطرار كشور است ».رئيس ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام (ره) با اشاره اولويت فعاليتهاي

س��تاد در مناطق محروم كش��ور خاطرنشان كرد:
«در دو سال گذش��ته  ۳۸۲شركت در اين مجموعه
سهامشان را به مردم واگذار كردند و آمادهايم سهام
شركتها از يك تا ۱۰۰درصد واگذار كنيم ».مخبر با
بيان اينكه هدفمان در ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام (ره) اقتصادي نبوده است ،گفت :براي سال آينده،
پيشبيني ميكنيم كه اين ۴۱هزار شغل مستقيم را
به  ۷۰هزار شغل مستقيم برسانيم ».حجتاالسالم
والمسلمين محمدي گلپايگاني؛ رئيس دفتر مقام
معظم رهبري ني��ز در اين مراس��م ،صحبتهاي
آقاي مخبر و ارائه فعاليتهاي ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام (ره) را بارقه اميدي دانست كه در دل
مردم روشن ميشود .وي با اش��اره به اينكه بنياد
بركت ،واقعاً پر بركت است ،گفت« :ارتباط بين مردم
و رهبر انقالب ،عامل ماندگاري نظام اسالمي است».
حجتاالسالم والمسلمين محمدي گلپايگاني با
بازديد از نمايشگاه س��تاد اجرايي فرمان حضرت
امام (ره) ك��ه در خصوص معرفي  ۴۱هزار ش��غل
مستقيم ايجاد شده در سال ۹۷داير شده بود ،گفت:
«گوشهگوشه اين نمايشگاه ،آثار هنري را ديدهايم كه
در خلق آن عاملي جز عشق دخيل نيست».

رئيس سازمان بسيج مستضعفين كه به سمنان سفر كرده است با اعالم
اين مطلب گفت :از دو سال گذشته تا امروز مسيري را انتخاب كردهايم
تا طرحهاي اعتالي بسيج بهخوبي اجرايي ش��ود؛ اين طرحها روي ريل
خدمترساني به مردم قرار گرفته است و به عبارت ديگر ،بسيج و حيات و
تعالي آن را در خدمت به مردم ميدانيم .سردار غالمحسين غيبپرور با
اشاره بر طرحهاي اعتالي بسيج افزود :راهاندازي گروههاي جهادي طي
دو سال و افزايش ش��مار گروههاي جهادي بسيج از  6به  11هزار گروه از
جمله طرحهاي اعتالي بسيج بوده است .وي خاطرنشان كرد :برنامه اخير
ما براي گروههاي جهادي اين است تا به ازاي هر پايگاه مقاومت بسيج ،يك
گروه جهادي ايجاد شود .رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه
هماكنون حدود 50هزار پايگاه مقاومت بسيج در سراسر كشور فعال است
كه به همين تعداد نيز بايد گروه جهادي براي رفع مشكالت مردم ايجاد
شود ،تصريح كرد :گروههاي جهادي در هر محلهاي مستقر ميشوند و از
مشكالت مردم گرهگشايي ميكنند تا جامعه بهصورت يكپارچه با قشر
خدمترسانمخلص،بيمزدوبيهياهوهمراهشوندومشكالتشانبررسي
شود .غيبپرور با اش��اره به اينكه در خصوص بسيج جامعه پزشكي هم
همين است و خدمات درماني در قالب گروههاي جهادي پيگيري ميشود،
افزود :در سفر استان س��منان نيز طرحهاي اعتالي بسيج در اين استان
بررسي و هدفگذاري قوي براي سال آينده انجام ميشود.

 75درصد حجم مخازن سدهاي گلستان
آبگيريشد
مديرعامل شركت آب منطقهاي استان
گلستان
گلستان از آبگيري  ۷۵درصدي حجم
مخازنسدهاياستانمعادل ۲۰۲ميليونمترمكعب،تاكنونخبرداد.

علي نظري در بازديد از سرريز سد وشمگير با اعالم اين خبر گفت :با توجه
به شرايط مناسب بارشهاي زمستان امس��ال ،مخازن سدهاي استان
آبگيري مطلوبي شده كه تاكنون ،بزرگترين سد استان يعني گلستان
با حجم  44ميليون متر مكعب معادل  93درصد آبگيري شده است .وي
بيان كرد :همچنين سد وشمگير نيز با حجمي معادل  35ميليون متر
مكعب معادل  94درصد تاكنون آبگيري شده است .سد بوستان با 18
ميليون متر مكعب ،معادل  57درصد و سد كبودوال با حجم  22ميليون
مترمكعب معادل  91درصد آبگيري شده است .مديرعامل شركت آب
منطقهاي استان گلستان افزود :هماكنون وضعيت آبگيري تاالب سدهاي
استان نيز شرايط مطلوبي دارد .نظري با اشاره به سرريز سدهاي استان
در پي بارشهاي مطلوب بهمن ماه اظهار كرد :در پي بارشهاي مطلوب
بهمن ماه امسال ،سد وشمگير در استان سرريز شد.

واردات دام زنده
از مرز بازرگان از هفته آينده
مديركل دامپزشكي آذربايجانغربي
آذربايجانغربي
از واردات دام زنده طي هفتههاي آتي
به كشور از طريق مرز بازرگان خبر داد.

كاميار داهيم با اشاره به افزايش قيمت گوش��ت در كشور و مشكالت
ناشي از آن گفت :با هدف تأمين گوش��ت مورد نياز و تعديل قيمت در
استان و منطقه مجوزهاي الزم براي واردات دام زنده سبك و سنگين
از طريق مرز بازرگان صادر شده است .وي با بيان اينكه دامهاي زنده از
كشورهايي كه با آنها پروتكل بهداشتي امضا شده وارد ميشود ،افزود:
آذربايج��ان غربي و مرز بازرگان منطقه تعيين ش��ده ب��راي ورود اين
دامهاي زنده است كه مذاكرات الزم در اين خصوص انجام و مجوزهاي
مورد نياز نيز صادر شده است .داهيم خاطرنشان كرد :آذربايجانغربي
تنها استان معين در اين زمينه است كه برابر مقرارت تمامي دامهاي
زنده سبك و سنگين وارد شده از طريق مرز بازرگان در سه كشتارگاه
صنعتي اس��تان ذبح و در صورت نياز ضمن تأمين گوش��ت مورد نياز
آذربايجان غربي به ساير استانهاي كشور نيز ارسال ميشود.

خطر ريزش پل تاريخي ساساني در دزفول
به دلي�ل مرمت غي�ر اصول�ي ميراث
خوزستان
فرهنگي و نفوذ آب باران به بافت دروني
پل قديم دزف�ول احتمال ريزش و تخريب اين اث�ر تاريخي ميرود.

مدير سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري دزفول با اعالم اين خبر گفت:
پل ساساني دزفول ارزش جهاني داشته و با ۱۷۸۰سال قدمت ميطلبيد
مرمت اين اثر تاريخي به تيم كارشناس قوي و كاربلد واگذار شود .مسعود
شامديل گفت :ناظر اين پروژه ميراث فرهنگي استان خوزستان بوده كه
شوربختانه به طور دائم حضور نداشته و باعث بروز مشكالت زيادي شده
است .وي افزود :تخريب غير اصولي آجرهاي با ارزش تاريخي ،آجرهاي
مربوط به شهرهاي ديگر و غير هم رنگ و مالت غير سنتي و بندكشي
نامربوط از جمله مشكالت اين مرمت ميباشد .متولي نگهداري بافت
قديم شهرداري با اشاره به فصل بارندگي و عدم محافظت پوشش مناسب
جهت جلوگيري از نفوذ آب به درون پل ادامه داد :آب بارندگي به درون
اليههاي پل سرايت و خطر ريزش اين اثر تاريخي وجود دارد.
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