6

شهرستانها

اخبار کوتاه
معاون اقتصادی شهردار مشهد با اشاره به روند انتشار اوراق
در یک دهه اخیر اعالم کرد

بیشترین سود قطعی اوراق مشارکت را شهرداری
مشهد پرداخت کرده است
گــروه شهرســتانها :باید
نگاههای ســرمایهگذاری به مشهد
تغییر کند ،دیگر ســاخت مجتمع
تجاری آن هم به شیوه قدیم جواب
نمیدهــد و باید پروژهها بر مبنای
نیازهــای واقعی مــردم طراحی و
اجرا شود .معاون اقتصادی شهردار
مشهد گفت :فروش اوراق مشارکت
خط  ٢قطارشهری مشهد به مبلغ  ٧٠٠میلیارد تومان که از روز شنبه آغاز شده
است ،تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت .رضا خواجه نائینی در حاشیه سمینار
تخصصی بازار مسکن با توجه به تحوالت اخیر در جمع خبرنگاران اظهار کرد :این
اوراق با سود  ٢٠درصد ،پرداخت سود هر سه ماه یک بار ،معاف از مالیات و قابل
خرید در بورس در شعب منتخب بانک آینده عرضه شده است .وی افزود :در ده
سال اخیر شهرداری مشهد بیشترین سود قطعی اوراق را در بین شهرداری های
کشور داشته اســت .خواجه نائینی با بیان اینکه  ۵٠درصد از اصل و سود اوراق
مشارکت توسط دولت تضمین شده است ،افزود :باتوجه به اینکه نرخ سود بانکی
 ١۵تا  ١۶درصد اســت ،این اوراق از نرخ ســود مناسبی برخوردار است و عالوه
بر این در امر توســعه به افراد حس مشارکت میدهد .معاون اقتصادی شهردار
مشــهد اظهار کــرد ۴٠٠ :میلیارد تومان از ایــن اوراق مربوط به خط  ٢و ٣٠٠
میلیارد تومان هم مربوط به خط  ٣قطار شهری مشهد است .عالوه بر این ،برای
اوراق مشارکت جدید ویژه خطوط قطارشهری و بافت فرسوده پیگیریهای الزم
در حال انجام است تا این اوراق نیز در سال جاری منتشر شود .وی در خصوص
فاینانس خط  ٢قطارشــهری و ســرانجام آن با توجه به خروج آمریکا از برجام
گفت :این فاینانس باید مجوز شــورای اقتصاد را دریافت کند که اکنون درحال
طی روند اجرایی اســت اما با توجه به اینکه فاینانسور طرف مقابل چینی است،
مشــکلی از بابت برجام به وجود نخواهد آمد .وی همچنین افزود :باید نگاههای
سرمایهگذاری به مشهد تغییر کند ،دیگر ساخت مجتمع تجاری آن هم به شیوه
قدیم جواب نمیدهد و باید پروژهها بر مبنای نیازهای واقعی مردم طراحی و اجرا
شــود .وی ساخت مجتمعهای آبی ،شهربازی ،ایجاد خیابان غذا و نمایشگاه گل
را نگاهی نو به مشــارکتهای مردمی دانست و گفت :سرمایهگذاران و شهرداری
باید با شناســایی نیازهای مردم ،پروژههایی جدید را تعریف کنند .بهطور قطع
شهر مشهد با حضور  ٣٠میلیون زائر ظرفیتهای فراوانی در این خصوص دارد.

انتخاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان دانشگاه
نمونه کشور در حوزه مامایی
گروه شهرستانها :دکتر «عبدالخالق کشاورزی» معاون درمان دانشگاه علوم
پزشکی شیراز با اشاره به انتخاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان دانشگاه
نمونه کشور در حوزه مامایی از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،از
تالش برای تثبیت حضور ماماها در زایشگاهها ،طی موارد استخدامی امسال خبر
داد و گفت :باید پایداری ماماها در بیمارستانها بیشتر شود که اقداماتی در این
زمینه در حال انجام است .مژده دیگر معاون درمان دانشگاه،پیگیری برای تصویب
طرحی در شورای مبتنی بر عملکرد دانشگاه بود که بر اساس آن ،از محل سهم
بیمارستانها در زایمان طبیعی ،درصدی نیز به ماماها تعلق گیرد.
او افزود :با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی شیرازاین طرح در شورای معاونان
درمان کشور به تصویب رسیده است .معاون درمان دانشگاه یکی دیگر از مسایل
حوزه مامایی را مسوولیت حرفه ای ماماها خواند و ادامه داد :بر اساس پیگیری با
سازمان نظام پزشکی و بعضی از بیمهها ،امیدواریم بتوانیم زمینه مادام العمر شدن
مسوولیت حرفه ای ماماها و رفع دغدغههای موجود را فراهم سازیم.
رئیس امور  HSEشرکت ملی گاز ایران تاکید کرد

نظارت عالی شرکتهای گاز استانی
بر اصل مهم برون سپاری

گروه شهرستانها :محمدرضا یوســفیپور در سومین دوره آموزش اعضای
هیأت مدیره شــرکت ملی گاز ایران که به میزبانی شــرکت گاز استان اصفهان
برگزار شد بر نظارت عالی شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران ،بر اصل مهم
برون سپاری تاکید کرد و گفت :موضوع آموزشی؛ مدیریت قراردادها و پیمانها
و قوانین مربوط به این حوزه و برون ســپاری فعالیتها ،یک انتخاب سنجیده،
کارشناسی شــده و مورد نیاز مدیران است .رئیس امور  HSEشرکت ملی گاز
ایران ،با بیان اینکه صنعت گاز کشور درآستانه برون سپاری فعالیتهای بیشتری
از این صنعت به بخش خصوصی اســت بیان داشت :برون سپاری فعالیتها به
معنای فارغ شــدن از مسوولیت اجرای آن نیست ،بلکه میبایست حساسیت در
اجرای صحیح آن بیشتر شود که با نظارت عالیه و توجه به ایمنی کار میتوان به
این مهم دست یافت .وی ،تصریح کرد :تمامی کارکنان در خصوص فعالیتی که
برون سپاری شده از نظر دینی و فرهنگی مسئول هستند حتی اگر این فعالیت،
برون سپاری شده و از نظر قانونی و پیمانی تمام مسئولیت آن به پیمانکار واگذار
شده باشــد .رئیس امور  HSEشرکت ملی گاز ایران ،بیان داشت :صنعت نفت
کشور پس از پشت سر گذاشتن  50سال اول فعالیت خود بطور جدی برای ارتقاء
کیفیت خدمات عزم خود را جزم کرد که در این راستا موضوع HSEبیت الغزل
آن بود و خوشبختانه توجه مضاعف تری به آن شد .یوسفیپور تصریح کرد :اگر
بخواهیم نگاه واقع بینانهای داشته باشیم در سالهای اخیر  100درصد حوادث
صنعتی که در شــرکت ملی گاز ایران شاهد بوده ایم ،مربوط به پیمانکاران آن
بوده اســت ،این مهم بیانگر این است که بایستی تجارب  100سال صنعت نفت
و  50سال صنعت گاز به پیمانکاران منتقل شود .وی ،تصریح کرد :شرکت ملی
گاز ایران در راستای انتقال تجارب به پیمانکاران توانست در سال  92بیش از12
هزار نفر ســاعت و در ســال  94بالغ بر  22هزار نفر ساعت ،در حوزه HSEهم
اندیشی و دوره آموزشــی برگزارکند ،که این میزان در سال  97به  30هزار نفر
ساعت خواهد رسید.

بازدید مدیر مخابرات منطقه اصفهان
از مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان

گروه شهرســتانها :مدیر مخابرات منطقه اصفهان بــا حضور در مجتمع
فرهنگی مطبوعاتی اصفهان با اصحاب رســانه حاضــر در این مجتمع دیدار و
گفتوگو کرد .به مناســبت هفته ارتباطات مهندس حیدری زاده مدیر مخابرات
منطقه اصفهان در دیدار با خبرگزاریها و مطبوعات ساکن در مجتمع فرهنگی
مطبوعاتی اصفهان ضمن تاکید بر تعامل با رسانهها اظهار داشت :تعامل دو سویه
با رســانهها میتواند به ما در انجام رسالت مشتری مداری خود کمک مضاعف
کند .حیدری زاده با بر شــمردن نقش بیبدیل رسانهها در دنیای ارتباطات ،از
اصحاب رســانه خواست که مخابرات را در انعکاس فعالیتهای انجام شده اش و
آشنایی بیشتر مردم با سرویسهای قابل ارائه یاری کنند .گفتنی است در پایان
این دیدار مهندس حیدری زاده در جمع مدیران رســانهها گزارشی از اقدامات
صورت گرفته توسط مخابرات منطقه اصفهان و سرویسهای جدید قابل ارائه در
سطح استان ارائه کرد.

برداشتکنندگان شن و ماسه بالی جان رودخانهها
برداشــت غیر قانونی شن و ماسه باعث تخریب محیطزیست رودخانهها میشوند.
به گزارش ایسنا« ،ســعدی» ،رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان فومن
گفت :رودخانههای شهرستان فومن با حساسیت ویژهای تحت پایش اداره حفاظت
محیطزیست شهرستان قرار دارند .نســبت به منع قانونی هرگونه دستاندازی و
یا تخریب محیط زیســت رودخانهها و برداشــت غیر قانونی شن و ماسه از آنها
اطالعرســانی عمومی شده است و نســبت به مخربین محیطزیست رودخانهها و
برداشتکنندگان شــن و ماسه غیرمجاز اقدامات قانونی باز دارنده اعمال میشود.
سعدی تصریح کرد :دو متخلف که با برداشت غیرقانونی شن و ماسه باعث تخریب
محیطزیســت رودخانههای شهرستان فومن شده بودند .وی خاطرنشان کرد :این
افراد که در حین برداشــت غیرقانونی شن و ماســه و تخریب و دگرگونی محیط
زیست اراضی و یا رودخانههای شهرســتان فومن ،توسط نیروهای یگان حفاظت
اداره محیطزیست شهرســتان فومن توقیف شده و پرونده تخلف این افراد جهت
رسیدگی به دستگاه محترم قضایی ارسال و با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست،
به جرم تخریب محیطزیست و دگرگونی اکولوژیک رودخانهها و برداشت غیر مجاز
شن و ماسه به پرداخت 16میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدند.
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آسفالتی که راه زمین خواری را هموار میکند

نابودی در یک قدمی
زیارت گرگان

نماینده مــردم گرگان در مجلــس در حالی وعده داده
مســیر روستای زیارت به آبشار را آســفالت میکند که به
گفته مسووالن نه تنها این طرح مصوبه و اعتبار ندارد بلکه
شرایط زمینخواری را هموار میکند .به گزارش مهر،بر اساس
اسناد ســازمان میراث فرهنگی ،روستای ییالقی زیارت به
عنوان یکی از  ۱۰روســتای دارای بافــت با ارزش تاریخی
معرفی و با شــماره  ۵۰۳در فهرســت آثار ملی کشور ثبت
شــده است.اما این روستای ییالقی سالها است دستخوش
ساخت و سازهای غیر قانونی شده که جلوههای طبیعی آن
را از بین برده اســت .اکنون از بافت بکــر منحصر به فرد
روســتا فقط ویالهای چند هزار متری و ساختمانهای سر
به فلک کشــیده دیده میشــود.اگر چه از سه سال پیش
پیگیری مقطعی مصطفی حقی دادســتان پیشــین مرکز
استان گلســتان در برخورد با متخلفان سازنده ،قلع و قمع
ســازهای غیر مجاز موجب دلگرمی منتقدان شد ،اما ادامه
ی مجدد
دار نبودن برخوردهای قانونی منجر به دست انداز 
به عرصههای طبیعی این روستا شده است.از ویالسازیهای
غیــر مجاز که بگذریم ،طی چند روز گذشــته زمزمه وعده
آسفالت جاده زیارت تا آبشار توسط یکی از نمایندگان حوزه
گرگان و آققال در مجلس دوباره صدای اعتراض مخالفان را
نســبت به کم توجهی مسئوالن به این منطقه ییالقی بلند
کرده است .مخالفانی که معتقدند آسفالت کردن این جاده
به مثابه نابودی کامل زیارت و دســتاندازی بیشــتر زمین
خــواران تا از بین بردن کامل طبیعت روســتا اســت .نبی
هزارجریبی نظر هم با بیان اینکه اجرای این طرح خواسته
دهیار و اهالی روستای زیارت گرگان بوده ،به راحتی صورت
مساله را برای پاسخگوئی به منتقدان پاک کرده است.تخلف
ســاخت و سازهای غیر مجاز در حالی رو به فزونی گذاشت
که دستگاههای متولی از نظارت بر تخلفات سازهای در این
روســتا چشم پوشی کرده اند ،به طوری که سال  ۹۴عباس
رجائی ،سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص
برخــورد با متخلفان در منطقه ییالقــی زیارت به صراحت
اعالم کــرده که رد پایی از دولتیها در اینگونه ســاخت و
سازها به چشم میخورد و برخی دستگاههای دولتی با زمین
خواران تبانی کرده اند.حاال نماینده مردم گرگان و آق قالن
در حالی وعده پیگیری و به سرانجام رسیدن آسفالت جاده
زیارت تا آبشار را در صفحه شخصی خود در فضای مجازی

منتشر کرده است ،که به گفته مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان گلســتان ،تصمیمگیری آسفالت این جاده
در حیطه اختیارات نمایندگان نیست.ولی اهلل زمانی نژاد به
خبرنگار مهر گفت :باتوجه به اینکه اجرای آسفالت روستای
زیارت تا آبشار باید از داخل روستا بگذرد ،چنانچه مسیر این
آسفالت مرتبط به داخل بافت روســتا باشد ،این اداره کل
مجــوزی برای آن صادر نخواهد کرد .وی افزود :طرح هادی
روستای زیارت در ســال  ۹۱تصویب شد و از سمت پل تا
امامزاده زیارت داخل طرح هادی قرار دارد ،به همین دلیل
مسئوالن نمیتوانند وعده آسفالت محدودههای خاکی داخل
بافــت را بدون هماهنگی و دریافت مجوزهای الزم به مردم
روستا بدهند.زمانی نژاد ادامه داد :مسیرهای خاکی خارج از
بافت روســتا در حیطه تصمیمگیری این اداره کل نیست و
دستگاههای چون منابع طبیعی ،امور اراضی و محیط زیست
میتوانند به این مســاله واکنش نشان دهند.مدیرکل بنیاد
مسکن استان گلستان تصریح کرد :بی شک آسفالت جاده
زیارت تا آبشار بدون دخالت در حوزه بافت روستائی ممکن
است تبعاتی چون افزایش زمین خواری و ساخت و سازهای
غیر مجاز را به همراه داشته باشد .زمانی نژاد با اشاره به اینکه
از چند سال پیش باید جلوی ساخت و سازهای زیارت گرفته
میشد ،افزود :شیب زمین ،افزایش تراکمها و نوع ساخت و
سازها باید قبل از معضل افزایش سازههای غیرقانونی در نظر
گرفته میشــد که به علت کم توجهی برخی دستگاههای
اجرائــی ،امروز با تراکمهای بــاالی  ۶طبقه در این منطقه
ییالقی مواجهایم و وقوع ناگهانی ســیالبها و رانش زمین
تهدیدی جدی برای زیارت محسوب میشود.
وی بیان کــرد :چنانچه بخشهای خارج از طرح هادی
روستا در دست بنیاد مســکن بود بی شک مجوز آسفالت
آن بدون کار کارشناسی صادر نمیشد.زمانی نژاد افزود :در
حال حاضر منطقه ییالقی زیارت به دلیل کم توجهی آسیب
جدی در حوزه تجاوز به منابع طبیعی دیده و مشکالتی نظیر
کم شــدن آب چشمهها و برخی مشکالت زیست محیطی
گریبانگیر آن شده است.وی ادامه داد :با اجرای طرح آسفالت
ممکن است این روند شکل دیگری به خود بگیرد و شرایط
روستا وخیم تر از وضعیت فعلی شود.مدیرکل منابع طبیعی
استان گلستان هم با بیان اینکه طرح آسفالت جاده روستای
زیارت تا آبشــار در حیطه اختیاری این اداره کل نیست ،به

خبرنگار مهر گفت :دســتگاههای متولی باید در این حوزه
تصمیم گیری کنند و چنانچه احساس شود عرصههای منابع
طبیعی به خطر افتاده است به آن ورود خواهیم کرد.ابوطالب
قزلســفلو با انتقاد از وعده نماینده مردم گرگان و آق قال در
مجلس افزود :بررســی ابعاد این موضوع دست همه مدیران
متولی استانی و شهرستانی است تا از آسیب دیدگی بیشتر
به این روستا جلوگیری کنند.به سراغ مسئوالن استانداری
گلســتان رفتیم تا شــاید بتوانیم جزئیاتی از وعده نماینده
مجلس را از طریق این دستگاه مطلع شویم اما تمام مدیران
مرتبــط و غیر مرتبط با حوزه از این طرح اظهار بی اطالعی
کردند .یکی از مدیران کل که انتقاد فراوانی نســبت به این
وعده داشت و خواست نامی از او برده نشود ،به خبرنگار مهر
گفت :تصمیم گیری آســفالت این روستا تا آبشار در حیطه
دهیار نیست و دســتگاههای متعددی باید موافقت خود را
نســبت به این مســاله اعالم کنند.وی افزود :کشیده شدن
جاده فقط نیاز مند آسفالت نیســت و اقداماتی چون گارد
ریل محافظ ،چراخ کشــی و تدابیری چون سنجش حریم
جاده هم برای آن الزم اســت .این مســئول با بیان اینکه با
اجرای این طرح عمال دست زمین خواران بیشتری به زیارت
باز خواهد شد ،گفت :بهتر است مسئوالن به جای وعده برای
اجرای آسفالت کامل زیارت ،برای روستائیان و دهیاران این
مســاله را توضیح میدادند که اجرای چنین طرحی بدون
بررسی ابعاد همه جانبه تخریب بیشتری را متوجه روستا
خواهد کرد .وی ادامــه داد :در حال حاضر زیارت به دلیل
ساخت وســازهای بی رویه و غیر قانونی با مشکالتی چون
کمبود برق و آب مواجه شده و بسیاری از ویالهای غیر مجاز
به علت نداشــتن پایان کار ،دارای کنتور آب و برق نیستند
و این به آن معنی اســت که این افــراد به راحتی از منافع
ملی و سهم روستائیان اســتفاده کرده و بابت آن هزینهای
پرداخت نمیکنند.وی افزود :هنوز مشخص نیست که چرا

سد «گاوشان» سرریز کرد
سرپرست شــرکت آب منطقهای اســتان کرمانشاه از
سرریز سد «گاوشان» خبر داد.به گزارش ایسنا ،مروت
قبادیان اظهار کرد :بــه دنبال بارشهای خوبی که در
بهار امسال داشــتیم سد گاوشان سرریز کرد و مخزن
 554میلیون مترمکعبی آن پر شــده اســت.وی ادامه
داد :البته با شــروع سرریز سد ،دریچههای تحتانی آن
باز خواهد شــد تا هم سرریز سد ادامه پیدا نکند و هم
دریچهها رســوب زدایی شود.سرپرســت شرکت آب
منطقهای استان کرمانشــاه عنوان کرد :با سرریز این

بازگشت جام «مارلیک» به سرزمین مادری

سد امکان سیالبی شدن رودخانههای پایین دست آن
و آبگرفتگی ســاخت و سازهایی که متاسفانه در حریم
رودخانه انجام شــده که حتی شــامل مزارع پرورش
ماهی میباشــد نیز وجود دارد.قبادیــان با بیان اینکه
پیش از این سرریز چهار سد دیگر شامل آزادی ،تنگ
حمام ،سلیمانشاه و زاگرس را هم داشتیم ،عنوان کرد:
اکنون بیش از  812میلیون مترمکعب آب پشت هشت
سد در دست بهره برداری استان ذخیره است که عمده
ذخیره نیز مربوط به سد گاوشان میباشد.

هنوز مدارس کانکسی و تخریبی
در ماکو وجود دارد

مدیر آموزش و پرورش شهرســتان ماکو گفت :در ســایه خیرین مدرسه ساز
 ۱۲مدرســه با  ۶۴کالس درس تحویل آموزش و پرورش ماکو داده شده است .به
گزارش ایسنا ،اکبر باباپور در سومین دوره جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان
ماکو که در سالن آمفی تئاتر آموزش و پرورش ماکو برگزار شد ،توضیح داد :امروزه
وضعیت مدارس شهرســتان ماکو در شــان و لیاقت دانش آموزان این شهرستان
نیســت و با وجود کمکهای خیرین ،ســازمانها و ارگانهای دخیل در این بحث،
هنوز مدارس تخریبی و کانکســی در شهرستان خودنمایی می کند .وی تصریح
کرد :اگر فضاهای آموزشی نامطلوب باشد غالبا خروجی آن نیز نارسا خواهد بود،
لذا حضور خیرین و کمک نهادهای غیر دولتی بیش از پیش احســاس میشود.
باباپور ،خیرین نیک اندیش مدرسه ساز را بازوان توانمند دولت دانست و افزود :در
سایه خیرین مدرسه ساز  ۱۲مدرسه با  ۶۴کالس درس تحویل آموزش و پرورش
ماکو داده شده است .وی گفت :توسعه و گسترش فضاهای آموزشی از مهمترین
رســالتهای انجمن خیرین مدرسه ســاز در شهرستان ماکو است .مدیر آموزش
و پرورش شهرســتان ماکو ،مدارس را اصلیترین مراکــز تمرین آداب اجتماعی
و کارگاه ســاختن نســلهای پویا ،بعد از خانواده عنوان کرد و ادامه داد :مدرسه
جامعهای کوچک اســت که معماری جامع ه بزرگ را برعهده دارد .وی ،جامعهای
خالق ،پویا و با نیروی انسانی کار آمد و عالم را الزمه ایجاد و ترویج هرچه بیشتر
فضاهــای تعلیم و پرورش و جلوگیری از بازماندن دانش آموزان از تحصیل عنوان
کرد.

ورود خسارت به  20بند رسوبگیر در همدان
معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان از ورود
خسارت به بندهای رسوبگیر استان در پی وقوع سیالب خبر داد و گفت :نزدیک
به  20بند از نوع خشــکهچین در روســتاهای گلکهریز و بارابند در حوزه گنبد
همدان دچار آسیب شده است .مهدی آرتیمانی در گفتوگو با ایسنا،افزود :هزینه
بازسازی این بندها بیش از  100میلیون تومان برآورد شده که به مدیریت بحران
اســتانداری همدان گزارش خسارت شده اســت .وی در رابطه با میزان خسارت
سیالب در مناطق همدان ،قهاوند ،مالیر ،اسدآباد و بهار اظهار کرد :خسارتهایی
به حوزههای کشاورزی و دام این مناطق وارد آمده و آبگرفتگی منازل هم داشتیم
که میزان خســارتها جزیی بوده است .آرتیمانی با اشاره به وجود نزدیک به 25
هزار بند ســیلگیر و رســوبگیر از انواع مالتی ،خشکهچین ،گابیون و خاکی در
سطح اســتان همدان ادامه داد :از سال  71تا  96بیش از  74میلیون مترمکعب
کنترل روانآب در اســتان صورت گرفته که  22میلیون مترمکعب آن استحصال
شــده و در پشــت بند باقیمانده و به مرور زمان در سفرههای آب زیرزمینی نفوذ
کرده اســت .وی بیان کرد :در مدت این  25ســال ،افزون بر  27میلیارد تومان
بودجه صرف شــده و در ســطح حوضههای آبخیز بیش از  550هزار تن کنترل
فرسایش خاک انجام شده و  5000تن علوفه تولید شده است .آرتیمانی این آمار
را برای عملکرد سال  96اینگونه اعالم کرد :بیش از یک میلیون مترمکعب کنترل
روانآب 510 ،هزار مترمکعب استحصال آب 12 ،هزار در سطح  6هزار هکتار تن
کنترل فرســایش خاک و  630هزار کیلوگرم تولید علوفه در استان همدان انجام
شده است .وی در ادامه گریزی به چگونگی ساخت بندهای سیلگیر و رسوبگیر
زد و تصریح کرد :بندها در دامنهها و درهها با سازههایی از نوع مالتی ،خشکهچین
و گابیونی و با اســتفاده از مصالح ســیمان به صورت یکپارچه احداث میشــوند
که پشــت این بندها آب جمع میشود .معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی
و آبخیزداری اســتان همدان افزود :کنترل ســیل و کاهش حجم آب در مراحل
مختلف ،جمعآوری رسوبات در پشت بند و جلوگیری از انتقال آن به پایین دست
مخازن آبی ،کانالها و قنوات ،افزایش پوشش گیاهی و اصالح کاربری اراضی که در
نهایت منجر به اشتغال و درآمدزایی میشود ،از کارکرد سازههای آبخیزداری است.
وی با اشاره به برنامههای این معاونت در سال  ،97یادآور شد :انجام  3پروژه ملی
شامل  14زیرپروژه در مناطق گنبد ،معروف ،گلخندان ،طجرعلوی ،باشقورتاران،
نعمتآباد ،گرین ،کنجوران ،شــنجور و یک پروژه استانی شامل  12زیرپروژه در
مناطق منصورآباد ،عشــاق ،طاهرلو ،سهران ،لک ،سرکان ،همهکسی ،برکتآباد و
دارانی جزء برنامههای این معاونت محسوب میشوند .معاون آبخیزداری ادارهکل
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان در پایان اظهار کرد :برنامه پیشنهادی
امسال آبخیزداری برابر هشت هزار هکتار طرح استانی خواهد بود.

دستگاههایی چون اداره برق و آب روستائی تا کنون اقدامی
در این خصوص انجام ندادهاند و با آنکه ســاخت و ســازها
را غیر مجاز اعالم میکنند ،مدام به تعداد آنها اضافه شــده
و اقدام اساســی برای ممانعت از آن صورت نمیگیرد.برای
بررسی بیشتر موضوع موافقت دهیار با کشیده شدن جاده
زیارت تا آبشــار به سراغ مدیرکل امور روستائی و شوراهای
اســتانداری گلســتان رفتیم که وی عنوان کرد این مساله
ربطی به این اداره کل ندارد و ما فقط بر عملکرد دهیاریها
نظارت میکنیم .علی نصیبی با بیان اینکه مســائل مربوط
به کشــیده شدن این جاده در حیطه اختیاری این دستگاه
نیســت ،به خبرنگار مهرگفت :آنچه که در رابطه با عملکرد
دهیاری باشد و در محدوده روستا اتفاق بیفتد به ما مرتبط
اســت و تا کنون خبر رسمی در این باره نشنیدهام.وی پیرو
پیامهای ارسال شده مبنی بر بررسی بیشتر موضوع و توضیح
آن پاسخی برای خبرنگار مهر ارسال نکرد.پیگیریهای مکرر
برای دریافت نظرات مدیر کل محیط زیست استان گلستان
هم به جائی نرسید و وی به هیچ یک از تماسها و پیامهای
خبرنگار مهر برای بررســی بیشتر این موضوع پاسخی نداد.
بســیاری از مســئوالن در حالی از اجرای برخی طرحها در
روستای ییالقی زیارت اظهار بیاطالعی میکنند که به دلیل
واقع شدن این روستا در محدوده جهان نما ،این منطقه جزو
مناطق حفاظت شده به شمار میرود و دستگاههایی چون
محیط زیســت و منابع طبیعی باید بــر وجب به وجب آن
نظارت داشــته باشند .نظارتی که گویا فقط بر روی کاغذها
و مصوبههای ادرای مانده اســت و هیچ یک از دستگاههای
متولی قدرت ممانعت از ســاخت و سازهای بی رویه در این
روستا و یا برخورد با وعدههای بی پایه و اساس را ندارند.به
استناد آمار اداره امور اراضی گلستان در روستای زیارت بیش
از یک هزار و  ۵۰۰واحد غیرمجاز ســاخته شــده که مجوز
کمیسیون ماده یک تبصره یک جهادکشاورزی را ندارند.

مدیرکل میراث فرهنگی گیالن گفت  :جام مارلیک پس
از  5دهه به موطن خود باز گشت.به گزارش ایسنا« ،رضا
علیزاده» در مراسم رونمایی از جام مارلیک در موزه رشت
که با حضور اصحاب رســانه برگزار شد گفت :مجموعه
آثار باستانشناسی تپه مارلیک که طی سالهای 1339
تا  1341توسط دکتر نگهبان کشف شده بود پس از 57
سال به گیالن آورده و در موزه مردمشناسی شهر رشت
به نمایش گذاشته شده است.وی ادامه داد :جام مارلیک
یکی از مهمترین و اشیاء تاریخی بینالمللی کشف شده

در تپههای شهرســتان رودبار است که مربوط به عصر
آهن 3 ،هزار و  250سال قبل سدههای  6و  7قبل میالد
تاریخ گذرای شده است و این جام به همراه سایر اشیاء
کشف شده پرده از رازهای ناگفته فراوانی برای جهانیان
برداشته است.علیزاده اظهار کرد :جام مارلیک به همراه
 59قلم از اشــیاء ســیمین و زرین دیگر که همگی در
تپههای مارلیک کشــف شــدهاند برای نخستین بار تا
 13خرداد در موزه مردمشناســی رشت واقع در خیابان
بیستون در معرض دیدن عموم قرار داده خواهد شد.

جدول شماره 4598
افقی:
 -1پســتی در فوتبال -سلســلهای
از دیالمه کردســتان کــه در قرن 5
هـ .ق حکومت داشــتند و به دست
سلجوقیان منقرض شدند -پدران
 -2حیله باز و زیرک -النه پرندگان-
از شهرهای استان مرکزی
 -3باال بــردن پرچم و بیرق -جوش
چرکین بر پوست -امر به زادن
 -4از شهرهای اســتان خوزستان-
مخفف شاخه -هم صحبت و بسیار
صمیمی
 -5ربالنوع بزرگ آشوریان -پیروی
کردن -اتومبیل آمریکایی
 -6یار صندلــی -از خطاهای ورزش
بسکتبال -برگه میانی روزنامه
 -7فرقه مذهبی انگلیسی ساز حاکم
برعربســتان -میوهای شبیه توت اما
سیاه رنگ
 -8چاشنی غذا -لباس زنانه -کشور
اروپایی -اشاره به دور
 -9کنگر فرنگی -کثیر ،فراوان
 -10رشــته کوهــی در آمریــکای
شــمالی -محافظ جاده -ثابت شدن
تصویر فیلمبرداری بــرروی چیزی
خاص
 -11قــوه دریافــت و درک -پاک و
منزه -نهایت خواهش و آرزو
 -12پایتخت آنگوال -حرف همراهی -استراحت کردن
 -13حرف ندا -مخفف و اگر نه -از شهرهای ترکمنستان
 -14شهری در استان خراسان -حقی که سازمان ملل برای همه ملتها قایل
شده است به مبنی براین که ملتها حق دارند خود برای سرنوشتشان تصمیم
بگیرند -چهارمین سوره قرآن
 -15پارهای زمان -کشتی معروف انگلیسی در ابتدای قرن بیستم -واژه معادل
خدا در نزد تمام ملتهای آریایی نژاد باستان

عمودی:

 -1یهودی خســیس زمان بهرام گور -مکتب ادبی قرن
بیستم که مشکالت اجتماع را به تصویر میکشد
 -2مشهورترین فیلسوف چینی -فالتی در کشور آمریکا
 -3گدا -پایتخت غنا -دوخت نصفه نیمه
 -4نام پدر ابراهیم پیامبر -امپراطور روم در قرن  2م که
برای صلح با ایران حاضر شــد سرزمینهای وسیعی را به
ایران ببخشد
 -5مردار ،جسد -آدم آهنی -تیره
 -6مخفف کاشــتن -شــبه جزیرهای در شمال روسیه-
راهها ،سویها
 -7نابغه بزرگ فیزیک در قرن بیستم و ارائه دهنده تئوری
نسبیت -شادمانی -با هوی میآید
 -8ویتامین جدولی -فرمانــده یاغیان مصر که در زمان
داریوش اول قیام کرد اما از سپاه ایران شکست خورد -از
نامهای خدا به معنی بسیار بخشنده -لباس مردانه
 -9از نواحی شــمالی تهران -افســار ،لگام -واژه معادل
اتیکت مصوب فرهنگستان زبان پارسی
 -10خدای یهود -سخن با ارزش -نگاه کن
 -11اسم مصدر از رمیدن -وحشی و رام نشدنی -فیلمی
معروف و پرفروش اثر استیون اسپیلبرگ

 -12پیشرفتهای علمی و صنعتی -سئوال چهار جوابی
 -13از حروف الفبای انگلیســی -نامی که خوارج برخود نهاده بودند -امتحان
کردن
 -14اهل یکی از کشورهای آمریکای التین -نام پدر ضحاک ماردوش
 -15مقدار کمی از کاال برای تبلیغات -نوعی نان برشته سنتی ایرانی.
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