
   اردبيل: نماينده ولي فقيه در حج و زيارت استان اردبيل از ثبت نام 6 هزار 
و 650 نفر در قالب سامانه سماح براي حضور در كنگره بزرگ اربعين حسيني 
در كربالي معلي از استان اردبيل خبر داد. حجت االسالم عبداهلل بيدار با بيان 
اينكه زائران شمال غرب كشور به ويژه استان اردبيل به صورت زميني و از 
طريق مرز مهران عازم عتبات عاليات خواهند شد، گفت: ويزاي صادر شده 
براي زائران در اين ايام 20 روزه است و عمليات رفت و برگشت در اين مدت 
بايد انجام شود. از 8 آبان ماه اجازه تردد براي حضور در كنگره اربعين حسيني 
به زائران داده شده است كه انتظار مي رود زائران آرام آرام سفر معنوي خود 

را به كربالي معلي براي پياده روي زميني آغاز كنند. 
  اصفهان: جانشين فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان با بيان 

اينكه تعداد ش��هداي خميني ش��هر از پنج 
استان كشور بيشتر است، گفت: كوچك ترين 
دانش آموز شهيد در اين ش��هر متولد شده 
است.  سردار سرتيپ دوم مجتبي فدا، ادامه 
داد: خميني شهر حسينيه ايران و شهر شاهد 
كشور است كه 132 خانواده دو و سه شهيدي 
دارد. كوچك ترين دانش آموز شهيد در اين 

شهر متولد شده است و 62 شهيد جهادگر، 200 شهيد ارتشي، 128 شهيد 
ورزشكار، يكصد شهيد جاويداالثر و 41 شهيد طلبه دارد. 

  البرز: معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار البرز گفت: هم اكنون 
زيرساخت هاي استان البرز متناسب با جمعيت اين استان نيست و الزم 
است تصميم گيري هاي اساسي در اين خصوص از سوي مسئوالن گرفته 
شود. فتح اهلل حقيقي تأكيد كرد: در اين راستا الزم است تا با همفكري و 
همدلي و مشاركت مسائل و مشكالت استان البرز مرتفع شود و آسيب ها 
نيز از بين برود. وي با اشاره به وجود 120هزار اتباع خارجي در اين استان 
كه نيمي از آنها به صورت غيرقانوني در اين استان سكونت دارند، ادامه داد: 
اين اتباع 3تا 8 درصد جمعيت روستاهاي اين استان را تشكيل داده اند كه 

متأسفانه نيمي از آنها به صورت غيرقانوني هستند. 
  همدان: با هدف توس��عه همكاري هاي دوجانبه، با برنامه ريزي سازمان 
بسيج علمي پژوهشي استان همدان، سمينار آموزشي بهره وري در اقتصاد 
مقاومتي توسط مركز رشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان در محل سالن 
اجتماعات شهيد ايزدي دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد. مجيد هاديان رئيس 
خانه نخبگان بسيج استان همدان در اين سمينار گفت: امروزه مالك قدرت و 
توسعه و توانمندي هر كشوري را قدرت توليد علم، اطالعات و استفاده از دانش 
روز و توليد محصوالت كارآمد مي دانند و كشور ما هم به حول و قوه الهي در 
ده هاي كه به نام خودباوري، آگاهي و پيشرفت علمي نامگذاري شده است با 
استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي ايراني اسالمي خود حركت هاي رو به 

جلويي را شروع كرده و بسيار هم در آن موفق بوده است. 
  هرمزگان: معاون مهندسي عمران اداره كل بنادر و دريانوردي استان 
هرمزگان از برگزاري مانور پدافند غيرعامل به منظور پايدارسازي شبكه آب 
و برق بندر شهيد رجايي در شرايط بحراني به مناسبت هفته پدافند غيرعامل 
خبر داد. عباس كمال��ي گفت: به منظور ارزيابي تأسيس��ات و تجهيزات 
اضطراري كه در نقاط مختلف بندر شهيد رجايي تعبيه شده، مانور قطعي 
آب و برق در راستاي اهداف پدافند غيرعامل برگزار شد كه در بخش اول 
اين مانور، برق سراسري چند نقطه حساس و حياتي بندر قطع و سپس در 

سريع ترين زمان ممكن برق اضطراري وارد مدار شد.

در حالي كه به نيمه 

ميترا شهبازي
   گزارش2

دوم فص�ل پايي�ز 
ام�ا  رس�يده ايم، 
همچنان دشت هاي استان  چهارمحال و بختياري 
رنگ باران را به خود نديده و روز به روز تشنه تر 
مي ش�وند. اين اس�تان كه زماني به خوش آب و 
هوايي شهرت داشت، سال گذشته رتبه ششمين 
استان خشك را به خود اختصاص داد. اكنون نيز 
بسياري از مزارع كشاورزي چهارمحال و بختياري 
به واسطه نبود آب از زير كش�ت خارج شده  و به 
بوته زارهاي گياهان وحش�ي تبديل ش�ده اند. 
همچنين از طرفي به دليل برداشت بي رويه از 
ذخاير زيرزميني، مهم ترين دشت هاي استان 
كه شامل دشت هاي شهركرد، بروجن، فرادنبه، 
سفيددشت و خانميرزا مي شوند، ممنوعه اعالم 
شده اند. اكنون كمبود آب به بحراني بزرگ براي 
صنايع و بخش كشاورزي استان تبديل شده و 
ب�ه گفته مدي�ركل هواشناس�ي چهارمحال و 
بختياري ميزان بارش ها در سال زراعي جاري 
ب�ا كاه�ش 93 درصدي روب�ه رو بوده اس�ت. 

    
در حال گذر از نيمه فصل پاييز هستيم هنوز هيچ 
بارشي در بلندترين نقطه سكونتگاهي ايران ثبت 
نشده است. اس��تان چهارمحال و بختياري را كه 
در گذش��ته به عنوان يك��ي از مناطق خوش آب 
و هوا مي ش��ناختيم اكنون اسير ديو خشكسالي 
شده اس��ت. البته اين معضل تنها مختص به اين 
استان نيست و تشديد گرم ش��دن زمين و آب و 
هوا شرايط نيم كره شمالي زمين را به نحوي رقم 
زده كه بيشتر كشورها به شدت درگير خشكسالي 

و تغيير اقليم هستند. اين تغييرات اقليمي بدون 
شك در بروز خشكسالي هاي اخير ايران به ويژه در 

خطه چهارمحال و بختياري بي اثر نبوده است. 
   كاهش بارندگي ادامه دارد... 

خشكس��الي در اكثر نقاط كش��ور لنگر انداخته و 
هرساله بر ميزان و شدت آن افزوده مي شود. به طوري 
كه براساس نقشه هاي هواشناسي كه كارشناسان 
هواشناس��ي آن را تهيه كرده اند ب��ه طور ميانگين 
افزاي��ش 1/5 درجه اي دما و كاه��ش 20 درصدي 
بارش ها در پاييز امس��ال براي اس��تان هاي كشور 
پيش بيني شده است. رئيس مركز ملي خشكسالي 
و مديريت بحران سازمان هواشناسي كشور با تأييد 
اين موضوع و با اش��اره به اينكه روند تغيير اقليمي 

در كشور شدت بيش��تري مي يابد، مي  گويد: روند 
خشكسالي كشور در سال هاي اخير شدت گرفته 
و اگر اين روند از س��وي مس��ئوالن مديريت نشود 
خسارت هاي جبران ناپذيري را براي محيط زيست 
و بخش اقتصادي كشور به بارخواهد آورد.  شاهرخ 
فاتح با اش��اره به اينكه پيش بيني مي شود تا سال 
2039 هر سال نيم درجه دماي هواي كشور افزايش 
يابد، مي  افزايد: اس��تان چهارمح��ال و بختياري را 
 اكنون به عنوان يكي از 10 استان خشك در سال آبي 
95- 94 مي شناسيم و اكنون نيز 59 درصد مساحت 

اين استان درگير پديده خشكسالي شده است. 
   الگوهاي مصرف تغيير يابد

گرم ش��دن هوا يك پديده جهاني اس��ت و تنها 

مختص به كشور ما نيست. چراكه علت اصلي آن 
را توليد گازهاي گلخانه و س��وخت هاي فسيلي 
تشكيل مي دهد. مديركل هواشناسي چهارمحال 
و بختياري نيز با تأييد اين موضوع مي گويد: استان 
چهارمحال و بختياري به سمت گرم شدن پيش 
مي رود و بر اساس آمار از سال 1347تا سال 1395 
ميزان تبخي��ر و تعري��ق آب 10ميليمتر افزايش 
يافت��ه و در اين م��دت ميزان تبخي��ر از يكهزار و 
181ميليمتر به يكهزار و 800 ميليمتر در س��ال 
رسيده است. همچنين دماي هوا نيز از 17درجه 
سيلس��يوس به 18/6 درصد افزايش يافته است.  
مهرداد قطره س��اماني با اش��اره به اينكه ميزان 
بارندگي ها در سال زراعي جاري 93 درصد كاهش 
يافته است، مي افزايد: پيش بيني مي شود مجموع 
بارش هاي پاييزي نيز با كاهش 35 درصدي همراه 
باشد. متأسفانه كاهش ميزان بارندگي ها از يك سو 
به كاهش منابع آبي و از سوي ديگر به فعال شدن 
كانون هاي گرد و خاك در استان منجر مي شود.  
عالوه بر آنچه تاكنون گفته شد، استان هاي جنوبي 
كش��ور از جمله چهارمحال و بختياري با معضلي 
ديگر به نام تغيير نوع بارش ها از برف به باران مواجه 
شده اند و قطره س��اماني با تأييد اين موضع ادامه 
مي دهد: متأسفانه اين مشكل، ميزان ماندگاري 
بارش ها در استان را به دليل وجود اراضي شيب دار 
كمرنگ مي كند. بنابراين بايد با ايجاد طرح هاي 
آبخيزداري و آبخوان داري همين ميزان بارش ها را 
هم در اليه هاي زيرين زمين به صورت طبيعي نگه 
داريم تا از تبخير و هدررفت آن جلوگيري ش��ود. 
عالوه بر اين الگوهاي مص��رف نيز بايد با توجه به 

شرايط موجود تغيير يابد. 

براي خيلي ها عادت شده كه كسي باالي سرشان 
تذكر دهد و زماني ك��ه ناظ��ري را دور و بر خود 
نمي بينند به كارهاي خودس��ر حت��ي آتش زدن 
در دل طبيعت نيز بپردازند.  مس��ئوالن ش��هري 
نيز همواره آتش زدن در ناژوان را تهديدي جدي 
مي دانند و هش��دار مي دهند كه هرگونه بر پايي 
آتش در پارك طبيعي ناژوان ممنوع اس��ت زيرا 
در صورتي كه پارك طبيع��ي ناژوان دچار حريق 
شود خس��ارات جبران ناپذيري وارد مي شود، لذا 
الزم است گشت هاي ويژه از اين معضل جلوگيري 
كنند و از بروز خس��ارات مالي و جاني پيشگيري 
نمايند.  اما به رغم اينك��ه در پارك طبيعي ناژوان 

امكانات و تجهيزات ايمني براي طبخ غذا فراهم 
شده و اين مبلمان شهري در طول هفته پاسخگوي 
مراجعه كنندگان ب��ه اين پارك اس��ت اما بازهم 
ع��ده اي در اوج بي خيالي اقدام به روش��ن كردن 
آتش مي كنند.  مدير طرح س��اماندهي ناژوان با 
تأكيد بر حفظ پ��ارك جنگلي ن��اژوان مي گويد: 
ناژوان ريه اصفهان است و اكسيژن خالصي كه از 
1200هكتار فضاي سبز و درخت ناژوان به شهر 
اصفهان تزريق مي شود، امتيازي بزرگ براي اين 
شهر محسوب مي شود؛ بنابر اين شهروندان نبايد 
با روشن كردن آتش و ايجاد آلودگي غير از آسيب 
زدن به اين پارك طبيعي زيبا، ديگر نقاط ش��هر 

را نيز آلوده كنند.  حس��ن شفيعي در گفت وگو با 
»جوان« مي افزايد: همه ساله با شروع فصل سرما 
معضل زيس��ت محيطي روش��ن كردن آتش در 
ناژوان گريبانگير شهر و مديريت شهري اصفهان 
مي شود.  وي اظهار مي كند: افراد براي گذراندن 
اوقات فراغت بدون دلنگراني چ��وب درختان را 
مي شكنند و با آن آتش روشن مي كنند و در نهايت 
بدون اينكه مطمئن ش��وند آتش خاموش ش��ده 
چوب هاي س��وخته را رها مي كنن��د.  مدير طرح 
ساماندهي ناژوان با اش��اره به اينكه روشن كردن 
آتش در ناژوان عالوه بر وارد نمودن خس��ارت به 
درختان، فضاي س��بز و المان هاي پارك موجب 

تشديد آلودگي هواي شهر مي شود، عنوان مي كند: 
اين تشديد آلودگي باعث مي شود تا حجم زيادي 
دود از س��طح پارك به س��مت ب��اال حركت كند 
همچنين اغل��ب اوقات به دليل پدي��ده اينورژن 
در اليه هاي پاييني جو باقي مي ماند و باعث بروز 
مشكالتي براي بيماران تنفسي، قلبي و كهنساالن 
به ويژه خردساالن مي شود.  شفيعي ادامه مي دهد: 
در همين راس��تا 60 ني��رو از اول آبان ماه تا پايان 
اسفندماه به ويژه در ايام تعطيالت تمام ناژوان را 
براي جلوگيري از بروز حوادث، گشت زني مي كنند.  
وي با اشاره به اينكه آتش هاي برپا شده به وسيله 
تانكر آب و مخزن هاي حمل نفر خاموش مي شود، 
بيان كرد: مس��يرهاي اصلي ب��راي جلوگيري از 
حوادث ناگوار با هماهنگي نيروي انتظامي و پليس 

راهور مسدود مي شود.       
   افزايش نيرو براي مقابله با آتش سوزي 

مديرطرح ساماندهي ناژوان مي گويد: در روزهاي 
تعطيل و در زمان هاي پيك، استفاده شهروندان 
از پارك قابل توجه است به طوري كه براي نظارت 
براي جلوگيري از روشن كردن آتش نياز به تعداد 
نيروهايي برابر با تعداد درختان داريم كه اين مهم 
از بضاعت شهرداري خارج اس��ت و غير منطقي 
مي باشد.  ش��فيعي اطالع رس��اني و نظارت هاي 
فيزيك��ي را ب��راي فرهنگ س��ازي جلوگيري از 
روشن كردن آتش در اين پارك مهم عنوان كرده 
و مي گويد: سيس��تم انتظامات ناژوان به صورت 
شبانه روزي به ويژه در ش��ب ها و روزهاي جمعه 
نظارت ويژه اي دارد.  وي اظهار مي كند: با توجه به 
استقبال مردم در روزهاي آخر هفته از اين مكان 
طبيعي و روش��ن كردن آتش ب��راي طبخ غذا يا 
موارد ديگر نظارت بيشتري در اين محل صورت 
مي گيرد.  مديرطرح س��اماندهي ناژوان هشدار 
مي دهد:روشن كردن آتش عرصه محيط زيست 
و نظافت اي��ن پارك طبيعي و جنگل��ي را از بين 
مي برد، از اين رو بايد فرهنگ س��ازي بيش��تري 
دراين باره انجام ش��ود تا ش��هروندان به اهميت 
موضوع پي ببرند.  در حالي كه رهگذران و ساكنان 
محله هاي اط��راف ناژوان در روزه��اي تعطيل با 
دود پرحجمي كه از متن پ��ارك طبيعي ناژوان 
برمي خيزد، مواجه مي شوند و مي گويند مگر اين 
پارك ريه شهر اصفهان محسوب نمي شود »پس 
چرا دود؟«، شهرونداني كه اقدام به برپايي آتش 
در ناژوان مي كنند اگر قدري احساس مسئوليت 
كنند و هنگام ترك اين پارك حداقل آتش��ي كه 
خود برپا كرده اند را خاموش كنند تا درختان ريه 
اين شهر را به ورطه نابودي نكشانند به عبارتي ريه 

اصفهان را در ميان دود و آتش نسوزانده اند. 
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در حاليكه ح�وادث رانندگ�ي باالترين مي�زان آمار م�رگ و مير و 
مصدوميت ها را در كشور به خود اختصاص داده است اما در اين ميان 
نبايد از تأثير موتورسوارها در باال بردن اين آمار غافل بود.  در ميان 
استان هاي كشور قم از جمله مناطقي به ش�مار مي رود كه باالترين 
تعداد موتور سوار را به خود اختصاص داده است و اين موضوع موجب 
شده تا ركورد سوانح در اين زمينه به اين منطقه تعلق بگيرد و به گفته 
رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي قم تنها در يك 
هفته گذشته 366 تصادف موتورسيكلت در استان اتفاق افتاده است.

    
ارزان قيمت بودن در كنار تردد آسان در خيابان هاي شلوغ موجب شده 
تا در دو دهه اخير اين وسيله نقليه بيشترين متقاضي را در كشور به خود 
اختصاص دهد.  دراين ميان قم از جمله استان هاي كشور به حساب آمده 
كه باالترين ميزان موتورسوار را به خود اختصاص داده است و اين موضوع 
موجب شد تا چند سال قبل بزرگ ترين كارخانه موتورسواري در اين استان 
ساخته شود.  در حالي كه با توجه به وضعيت ترافيك در شهرهاي بزرگ 
استفاده از اين نوع وسيله نقليه مي تواند تا حدودي از مشكالت ترافيك 
بكاهد، اما ايجاد آلودگي هوا و صوتي در كنار عدم رعايت قوانين موجب 
شده تا اين وسيله نقليه كارايي مهم خود را از دست بدهد كه گواه اين مدعا 

اختصاص آمار70 درصدي تلفات حوادث رانندگي در قم است. 
   آمار باالي حوادث موتور سواري در قم

براساس آمارهاي رسمي در شهر قم 350هزار موتورسيكلت وجود دارد 
كه اين موضوع موجب شده تا به طورميانگين روزانه 35 تصادف توسط 
راكبان اين وس��يله نقليه رخ دهد.  طبق آمار ارائه شده توسط پزشكي 
قانوني قم، 60 درصد از تلفات سوانح موتورسيكلت ها را افراد كمتر از 30 
سال تشكيل مي دهند، از طرفي شكستگي و ضربه به سر دليل فوت 80 
درصد از افراد را شامل مي شود. پزشكي قانوني اعالم مي كند كه ضربه 
به س��ر با 61/2 درصد و ديگر شكس��تگي ها با 19/7 درصد علت مرگ 
موتورسواران است.  رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي 
قم با اشاره به آمار باالي تصادفات موتورسيكلت ها در اين شهر به »جوان« 
مي گويد: »تنها در يك هفته گذشته 366 تصادف موتورسيكلت معادل 

68 درصد كل تصادفات ديگر وسايل نقليه در قم رخ داد.« 
محمدرضا حس��ني مي افزايد: »با توجه به اينكه در اين حوادث  417 نفر 
مصدوم شدند لذا آمار باالي اين حوادث مي طلبد تا در اين زمينه به فكر 
چاره بود.« آمار باالي حوادث رانندگي موتورسيكلت سواران موجب شد 
تا چندي پيش فرمانده انتظامي اس��تان قم ضمن انتقاد از اين موضوع از 
مسئوالن شهري اس��تان بخواهد تا در اين خصوص چاره انديشي كنند.  
سردار مجتبايي در اين خصوص مي گويد:  »متأسفانه بي توجهي بيشتر 
موتورسيكلت سواران در قم موجب ش��ده تا هر روز شاهد حوادث ناگوار 
باشيم.« وي مي افزايد: »اين مشكل موجب شده تا عالوه بر مردم بزرگان 
نيز نسبت به اين موضوع هشدار داده و خواستار بهبود اين وضعيت شوند.« 
اين مقام انتظامي ادامه مي دهد: »طبق آخرين آمار بيش از 50 درصد از 
تصادفات شهر قم مربوط به موتورسيكلت ها بوده است.« مجتبايي با اشاره 
به آمار شش ماهه اخير مي گويد: »فقط در اين مدت 44 نفر كشته شده اند 
اين در حالي است كه در 86 درصد تصادفات شهري موتورسيكلت  سواران 
مقصر بودند.« فرمانده انتظامي استان قم با اشاره به برخورد بدون اغماض با 
موتورسواراني كه قانون را رعايت نمي كنند مي افزايد: »به همين منظوردر 
شش ماهه گذشته بيش از 10 هزار موتورسيكلت در شهر قم توقيف و به 
پاركينگ ها منتقل شده و عالوه برآن 77 هزار موتورسيكلت كه 38 هزار نفر 
از آنها از كاله ايمني استفاده نكرده بودند اعمال قانون شدند.«  با اين وجود، 
آنچه مي تواند بيشترين تأثير را در كاهش حوادث بگذارد نشان دادن عمق 
فاجعه هايي است كه در كمين موتورسيكلت س��واران بوده و گفت وگو با 

افرادي كه در اينگونه حوادث باالترين آسيب را ديده اند. 

 تعيين تكليف 34 پروژه نيمه تمام ورزشي 
در آذربايجان شرقي

   آذربايجان شرقي 34 پروژه نيمه تمام در سطح استان آذربايجان 
غربي وجود دارد ك�ه هرچه زودتر وضعيت 
انتقال يا حتي فروش اين مجموعه ها به بخش خصوصي مشخص خواهد شد. 
جمشيد نظمي مديركل ورزش و جوانان آذربايجان شرقي با اعالم اين خبر 
گفت: متأسفانه تيرآهن هاي سقف استخر به علت نبود هواكش زنگ زده 
و در حال تخريب و ريزش بود.  وي گفت: به زودي تا چند روز ديگر سقف 
استخر سرپوشيده هشترود نصب خواهد شد اما كارهاي داخلي استخر و 
تعميرات سقف كه تقريباً 6 ميليارد ريال اعتبار مي خواهد تا تكميل شود در 
بودجه سال 96 پيش بيني شده و در فصل كاري سال آينده ادامه عمليات 
بازسازي انجام خواهد شد.  نظمي افزود: 34 پروژه نيمه تمام در سطح استان 
وجود دارد كه هرچه زودتر وضعيت انتقال آنها به بخش خصوصي يا حتي 
فروش اين مجموعه ها به بخش خصوصي مشخص خواهد شد.  مديركل 
ورزش و جوانان آذربايجان شرقي از اجراي 300 برنامه فرهنگي ورزشي 
در راستاي ايجاد نشاط و شادابي و سالمتي در هفته تربيت بدني و ورزش 
در استان خبر داد.  وي افزود: توسعه ورزش در سطح استان مي تواند براي 
سالمتي ورزش استانمان مثمرثمر باشد و اگر سرمايه گذاري در ورزش و 
فضاهاي ورزشي را داشته باشيم بدون شك مردم نيز مي توانند سالمتي 
عمومي نيز داشته باشند.  نظمي گفت: امروز مسئوليتي سنگين و خطير 
متوجه جامعه ورزش جوانان است و تنها با تالش و همت باال مي توان با از 
پيش روي برداشتن مسائل و مشكالتي كه در حركت پرشتاب ورزش وقفه 

ايجاد مي كنند، به سوي اهداف توسعه ورزش حركت كرد. 

 آغاز به كار نخستين سمپوزيوم مجسمه سازي
سرديس شهداي اراك  

به همت سازمان زيباسازي شهرداري 
اراك و همكاري اداره كل حفظ آثار و     مركزي

نشر ارزش هاي دفاع مقدس اس�تان مركزي نخستين سمپوزيوم 
مجسمه سازي، سرديس شهدا و مفاخر اراك در نگارخانه اين اداره، 
فعاليت خ�ود را ب�ا حض�ور 10 هنرمند مطرح كش�ور آغ�از كرد. 
جانشين فرماندهي سپاه روح اهلل استان مركزي در اين باره با اشاره به اينكه 
بايد در زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهداي اين نظام با جديت گام برداشته 
ش��ود، اظهار كرد: آرامش و امنيت موجود در كش��ور در سايه تالش ها و 
مجاهدت هاي شهدا به وجود آمده و بايد تالش شود تا بتوانيم اين افراد را در 
جامعه به طور شايسته اي مورد حمايت و توجه قرار دهيم.  محسن گلشن زاده 
با اشاره به اينكه كمترين اقدامي كه در اين زمينه مي توان انجام داد ساخت 
مجسمه اين افراد و در معرض ديد قراردادن به منظور شناخت چهره ها و 
افراد شاخص به نسل جديد است، افزود: بايد تالش شود تا بتوانيم مجسمه 
اين افراد را در تمامي ميادين شهر به صورت علمي و كارشناسانه جانمايي 
كنيم تا به عنوان الگويي ارزشمند در اختيار نسل جوان جامعه قرار گيرد.  

آتش در ناژوان تهديدي براي ريه تنفسي نصف جهان
 60 مأمور، مسئول حفاظت از پارك طبيعي ناژوان اصفهان در برابر آتش شدند

خشكسالي در چهارمحال و بختياري لنگر انداخت
مديركل هواشناسي چهارمحال و بختياري از كاهش 93 درصدي بارش ها در سال زراعي جاري خبر مي دهد

تهديد آتش در پارك طبيعي ناژوان به عنوان ريه نصف جهان صحنه دلخراشي 
است كه اين روزها بسيار به چشم مي خورد. اين روزها وقتي به پارك طبيعي 
ناژوان سر مي زنيد ترس بر اندام دوستداران محيط زيست غلبه مي كند به 
طوري كه با خود مي گويند آتش زدن در گوشه گوشه اين پارك با چه تفكري 
انجام مي شود؛ آيا فقط براي مهيا كردن بساط كباب يا لحظه اي گرم شدن است! 
بر اساس ماده ۴۵ قانون حفظ و احياي منابع طبيعي آتش زدن در جنگل ها و 
پارك هاي طبيعي كه بدون اخذ اجازه و نظارت دقيق مأموران مربوطه كاماًل 
ممنوع است، در صورت بي مباالتي يا ايجاد حريق در اين مكان ها فرد مرتكب 
در مراجع قضايي يا ش�عب دادگاه ها به حبس تأديبي از دو ماه تا يك س�ال 

محكوم خواهد شد.  به استناد اصل ماده ۴6 قانون حفظ و احياي منابع طبيعي 
هر فردي كه مبادرت به روشن كردن آتش در تنه درختان كند، به زندان از سه 
ماه تا مدت يك سال محكوم خواهد شد و براي صدمه زدن به يك اصله درخت 
جنگلي كه در جريان برافروختن آتش از بين رفته به پرداخت جريمه نقدي 
محكوم مي شود.  در ماده ۴۷ قانون مذكور نيز آمده كه اگر فردي در سطوح 
جنگل و مرتع به صورت عمد آتش سوزي به وجود آورد، شعب دادگاه مجرم را 
به زندان مجرد از سه ماه تا 10 سال محكوم خواهد كرد.  حال باز اين سؤال مطرح 
است چرا شهروندان با اين همه موارد قانوني و جرايم سنگين اقدام به برپا كردن 
آتش در ناژوان مي كنند و هيچ ترس و واهمه اي از اين محكوميت ها ندارند؟

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي خبر داد
 توزيع 67 هزار بسته لوازم التحرير 

در ميان دانش آموزان محروم كشور 
معاون امداد مس�تضعفان آس�تان قدس     خراسان رضوي
رض�وي از توزيع ح�دود 67 هزار بس�ته 
لوازم التحرير در ميان دانش آموزان محروم و كم بضاعت كشور خبر داد. 
مصطفي خاكس��ار قهرودي با بيان اينكه از اين ميان 25 هزار بس��ته 
لوازم التحرير در استان هاي خراسان رضوي، ش��مالي و جنوبي توزيع 
شده است، خاطرنشان كرد: به جز استان هاي خراسان بزرگ، 42 هزار 
بسته لوازم التحرير شامل 30 هزار بسته لوازم دبستاني و 12 هزار بسته 
لوازم دبيرستاني، توسط آستان قدس رضوي و همكاري گروه جهادي 
نبي اكرم)ص( در سراسر كشور توزيع شده است.  وي افزود: حدود 5 هزار 
و 250 بسته لوازم التحرير نيز در مناطق محروم حاشيه شهر مشهد توزيع 
شده كه اين بسته ها شامل جامدادي، دفتر، مداد، نوشت افزار، مدادرنگي، 
كيف و... است.  معاون امداد مستضعفان آس��تان قدس رضوي با بيان 
اين مطلب كه در اين طرح شناسايي دانش آموزان بي بضاعت عموماً با 
همكاري ادارات كل آموزش و پ��رورش و خيريه هاي مردم نهاد صورت 
پذيرفته است، عنوان كرد: حمايت مادي و معنوي امروز ما از كودكان 
محروم، قطعاً باعث كاهش فقر و معضالت اجتماعي آينده خواهد شد. 

 بهره مندي 391 واحد توليدي سمنان 
از تسهيالت رونق توليد  

391 واحد توليدي استان سمنان، 2 هزار و 399     سمنان
ميليارد ريال تس�هيالت  دريافت كرده اند. 
 بهروز اسودي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با 
اعالم اين مطلب گفت: بيش از 2 هزار و 549 واحد توليدي براي دريافت 
تسهيالت رونق توليد در سايت بهين ياب ثبت نام كردند كه از اين تعداد 
پرونده هزار و 785 واحد توليدي در كارگروه هاي تخصصي تسهيل و رفع 
موانع توليد بررسي شد.  وي افزود: ارزش ارائه تسهيالت به واحدهايي 
كه پرونده هاي آنها در كارگروه هاي تخصصي تسهيل و رفع موانع توليد 
بررسي شد، 8 هزار و 100 ميليارد ريال است.  اسودي با بيان اينكه 43 
درصد مشكالت واحدهاي توليد استان سمنان به امور بانكي و 16 درصد 
از آن به امور زيربنايي مرتبط است، اضافه كرد: واحد هاي توليدي استان 
مشكالتي ديگر مانند ديركرد ماليات و پرداخت نشدن بيمه كارگران را با 

ادارات كل امور مالياتي و تأمين اجتماعي استان دارند. 

راضيه كشاورز
   گزارش يك

 اولين بسته تجهيزات از خراسان شمالي 
به كربال ارسال شد 

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات خراسان     خراسان شمالي
ش�مالي از ارس�ال اولين گ�روه تجهيزات 
خراسان شمالي ش�امل 14كاميون و تريلي تجهيزات و نيازمندي هاي 
پش�تيباني موكب خراسان ش�مالي در كربال به كش�ور عراق خبرداد. 
محمد صفري ارزش تجهيزات ارسالي را 300 ميليون تومان عنوان كرد و 
گفت: اين تجهيزات شامل امكانات برپايي موكب از جمله لوله، داربست، 
سرويس بهداشتي، حمام، موكت، پتو و مواد غذايي از جمله برنج، آرد، ميوه 
و آب معدني هستند. وي ادامه داد: موكب خراسان شمالي براي پذيرايي 
و اس��كان روزانه نزديك به 10 هزار نفر داير است و از 10 روز مانده به روز 
اربعين تا  چهار روز بعد از اربعين به زائران خدمات مي دهد.  وي افزود: مردم 
و خيران مي توانند كاالهايي همچون زيرانداز، پتو و ساير لوازم موردنياز را به 
همراه كمك هاي نقدي و غير نقدي به محل ستاد بازسازي عتبات عاليات 
يا حساب هاي مرتبط در بانك هاي مختلف استان واريز كنند.  رئيس ستاد 
بازسازي عتبات عاليات خراسان شمالي اظهار داشت: از ابتداي سال جاري 
تاكنون مردم اين استان 500 ميليون تومان وجه نقد براي بازسازي عتبات 
عاليات از طريق مختلف كمك كرده اند.  صفري گفت: عالوه بر آن در اين 
مدت 230 گرم طال و سه ملك مسكوني و آپارتمان از سوي خيران براي 
بازسازي عتبات عاليات توسط مردم خراسان شمالي اختصاص يافته است.  
وي خاطرنشان كرد: موكب خراسان شمالي در شهر كربال، ميدان علما، 

خيابان باب الحر به نام موكب اصحاب خراساني داير است. 

محمدرضا سوري

بناي رخت شوي خانه     ايران زيبا
يا مجموعه تاريخي 
رخت شوي خانه در قلب بافت تاريخي شهر زنجان كه 
منطبق بر حصار قديمي شهر مي باشد، در يك منطقه 
پرتراكم مسكوني احداث شده  است. مردم شهر لباس 
و رخت خود را در آن محل مي شس��ته اند. چنين 
كاربري براي يك بناي عمومي در جهان مشابه ندارد 
يا كم نظير است. اين بنا در حال حاضر تعمير و مرمت 
شده و به عنوان موزه مردم شناسي مورد استفاده قرار 
مي گيرد و مردم مي توانند از آن بازديد كنند. اين بنا 
در سال هاي گذشته به جهت وجود هواي سرد در 
زمستان ها براي بانوان زنجاني ساخته شده است.  آب 
اين محدوده كه داراي فضاهاي متعددي اس��ت از 

قنات قلعچه حاجي ميربهاالدين تأمين مي ش��د. 
فضاهاي اين مجموعه را مي توان به دو بخش مديريت 
رختشوي خانه ش��امل حياط و قسمت مسكوني و 
فضاي اصلي شست وشوي رخت كه خود داراي چهار 
قسمت است تقسيم كرد. حياط محوطه اي است به 
شكل مربع و مستطيل به ميزان 400 مترمربع شامل 
درختكاري و فضاي سبز و اعياني آن در جبهه شمالي 
محوطه به مقدار 60 متر مربع شامل دو اتاق و يك 
ورودي اس��ت كه اين ورودي فضاه��اي محوطه، 
سرايداري و محل شست وشوي رخت را به همديگر 
متصل مي نمايد. پالن و نماي اين واحد مسكوني، 
داراي بار فرهنگي بوده و به سبك معماري سنتي 

شناخته شده زنجان احداث شده  است.

رخت شوي خانه زنجان، شاهكار جهاني


