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شناورهاي صيادي 
 سيستان وبلوچستان

 به دريا نروند
ــي سيستان و  ــناس هواشناس كارش
ــه وزش باد  ــتان گفت: با توجه ب بلوچس
ــدن درياي عمان  ــواج ش ــا و م روي دري
در سواحل جنوب استان بويژه شرق آن، 
شناورهاي صيادي و لنج هاي كوچك از 

رفتن به دريا خودداري كنند.
ــن وضع تا  ــا آزادمنش افزود: اي رض
ــه دارد و در اين  ــه جاري ادام ــر هفت اواخ
ــه متر نيز  ــدت ارتفاع موج گاهي به س م
ــه وزش باد  ــا بيان اين ك ــد.وي ب مي رس
نسبتا شديد  همراه با گرد و خاك تا پايان 
ــتان و بلوچستان  ــمال سيس هفته در ش
ــرد: براي نواحي  ــه  دارد، تصريح ك ادام
ــتان نيز در اين مدت  مركزي و غربي اس
ــراه با  ــاعات هم ــاد در برخي س  وزش ب
ــت غبار  ــش غلظ ــاك و افزاي ــرد و خ گ

پيش بيني مي شود.
ــتان به دليل بروز  سيستان و بلوچس
ــاله و وزش بادهاي  ــالي 17 س خشكس
موسمي 120 روزه در سيستان و مونسون 
در درياي عمان و سواحل چابهار همواره 
ــديد و گرد و غبار  با بادها و توفان هاي ش
بااليي روبه روست كه بعضا سبب كاهش 
ــتر از 20 برابر حد  ــد و آلودگي هوا بيش دي

استاندارد مي شود./ ايرنا
 نمايش دلفين ها 

در دو روستاى قشم 

ــت  ــركل حفاظت محيط زيس مدي
ــت: با  ــم گف ــه آزاد قش ــازمان منطق س
ــد دلفين هاي  ــج گله جدي ــايي پن شناس
گوژپشت در اطراف جزيره قشم، تا پايان 
ــال دو روستاي جديد براي تماشاي  امس
 دلفين ها به ظرفيت گردشگري اين جزيره

 اضافه مي شود. 
ــم داخته با اشاره به  سيد محمدهاش
برنامه ريزي و حمايت مديرعامل سازمان 
ــرح، افزود:  ــم از اين ط ــه آزاد قش منطق
پيش بيني مي شود با معرفي اين روستاها 
ــگري،  ــوان مقاصد جديد گردش ــه عن ب
ــتقيم  براي بيش از 50 نفر به صورت مس
و افزون بر 350 نفر به صورت غيرمستقيم 
ــتغال زايي شود.وي يادآور شد: اكنون  اش
ــتاي گردشگري در روستاهاي  سه روس
ــتان و جزيره هنگام  ــيب دراز، ديرس ش
ــاي دلفين ها معرفي و حدود  براي تماش
ــتقيم صاحب  ــه صورت مس ــر ب 300 نف
ــه زنان  ــي ك ــده اند و درصورت ــغل ش ش
ــتي را كه قبل  هنرمند عرصه صنايع دس
ــتاها  ــگري روس از رونق صنعت گردش
صاحب شغل شده اند نيز محاسبه كنيم، 
افزون بر  هزار نفر به صورت غيرمستقيم 
ــده از مزاياي اجراي  در روستاهاي يادش

اين طرح ها استفاده مي كنند.
ــاكنان روستاهاي  داخته آموزش س
هدف را  كه در آينده نزديك متولي اجراي 
ــد به  ــرح بازديد از دلفين ها خواهند ش ط
عنوان اولويت نخست برنامه ريزي هاي 

اين اداره كل اعالم كرد.
جزيره قشم با يك بيش از 9 اثر طبيعي 
ملي دركنار ذخيره گاه زيست كره حرا، از 
غني ترين بوم هاي زيستي خليج فارس و 
كشور ايران به شمار مي رود كه حفظ اين 
اكوسيستم ها در كنار بهره برداري پايدار 
ــگري مسئوليت پذير  آن درقالب گردش
ــف مردم اين جزيره و  از مهم ترين وظاي

مديريت محيط زيست قشم است. 
بتازگي پنج گله جديد دلفين گوژپشت 
در اطراف جزيره قشم شناسايي شده است 
كه در آب هاي اين منطقه به صورت دائم 

زندگي مي كنند./ ايرنا

ايران زمين

گروه ايران    
فاطمه مراد زاده

ــه اى از آغاز ماه مبارك  ــاال ديگر دو هفت ح
ــر  ــاه مهمانى خدا مى گذرد. سراس رمضان، م
ــواى رمضان و قرآن  ــور يكپارچه حال و ه كش
گرفته است، هرچند اين حال و هوا در شهرهاى 
مذهبى چون مشهد و قم پرشورتر، معنوى تر و 
ــت، آن قدر كه دلت مى خواهد  ــب تر اس دلچس
ــمان اين شهرها و مهمان  ــى تا اوج آس پر بكش
ــحر اماكن متبركه  ــاى ناب افطار و س لحظه ه
ــهر و خيابان و كوچه پس كوچه هاى  و حتى ش

آغشته به عطر رمضان آنها باشى. 
ــيرينى و حالوت خاصى در  ماه رمضان، ش
مذاق ما ايرانيان دارد؛ اما اين شيرينى در شهرى 
ــى امام هشتم به  ــهد كه بارگاه قدس چون مش
ــيده، گواراتر و  ــال و هواى ملكوتى بخش آن ح
ــت و رنگ و بوى ديگرى دارد.  ــين تر اس دلنش
ــبانه روز  ــه هنگام از ش ــى هم نمى كند چ فرق
ــوى؛  ــهر ش راهى خيابان ها و محالت اين ش
ــروب، لحظات قبل و بعد افطار  صبح، ظهر، غ
ــهر با  ــب، رمضان هر لحظه در اين ش يا نيمه ش
ــالم مى كند و اين را  ــاده اش به تو س روى گش
ــالوت قرآن كه در  ــى مى توانى از عطر ت براحت
ــات متعدد قرائت و تفسير  ــهر پيچيده، جلس ش
ــه اعالن هايش تو را به  ــاجد ك در خانه ها و مس
سوى خود مى خواند، رستوران ها و اغذيه هايى 
ــاعات روز پابه پاى روزه  داران لب  كه در تمام س
فروبسته و از عرضه خوراكى خوددارى مى كنند 
ــال و هواى بارگاه قدس  ــر از همه از ح و مهم ت
رضوى و تمام محالت و معابر پرشور و سرزنده 

منتهى به آن دريافت. 
ــت،  ــت ماه هاس ماه مبارك رمضان، بهش
ــى نمى توانى  ــچ نقطه اى از اين گيت ــا در هي ام
ــام خوبى ها  ــدازه لحظاتى كه در حرم ام ــه ان ب
ــادى و سرور  حضور يافته اى، خود را غرق در ش
ــور كنى. از  ــت تص ــدن در اين بهش ــرود آم  ف
ــن روح نواز اذان  ــحر و پيچيدن طني هنگامه س
ــى قرآن كريم در صحن  صبح و تالوت گروه
ــور و  ــراهاى حرم گرفته تا ثانيه هاى پرش و س
شيرين افطار كه سفره كريمانه امام هشتم، زائر 
ــاند، همه و همه،  و مجاور را در كنار هم مى نش
ــت اين ماه را در تو به يقين  باور حضور در بهش
ــفره هاى افطار حرم مطهر كه در  مى رساند. س
قالب طرح اكرام رضوى، هر شب ده ها هزار زائر 
ــاور روزه دار را اطعام مى كند، حال و هواى  و مج

ديگرى به حرم و شهر مشهد بخشيده است. 
ــن متبركه و امور  ــه معاون اماك آن طور ك
ــام جم  ــوى به ج ــتان قدس رض ــران آس زائ

ــرام رضوى»  ــرح ضيافت اك ــد: « ط مى گوي
ــته در صحن هدايت  ــنوات گذش همچون س
ــود و در ماه  ــور رضوى برگزار مى ش ــارگاه من ب
مبارك رمضان مجموعا 360هزار نفر روزه دار 
ــى الرضا(ع)  ــر خوان نعمت على ابن موس بر س
ــد. به اين ترتيب كه هرشب  مهمان خواهند ش
حدود 12 هزار نفر از مجاوران بر سر سفره هاى 
ــت و با غذاى گرم اطعام  ــار در صحن هداي افط

مى شوند. 

 سفره اى به طول 90 كيلومتر
ــاره به اين كه طول  سيدخليل منبتى با اش
ــاه مبارك  ــده در تمام م ــن ش ــفره هاى په س
ــد،  ــان در مجموع به 90 كيلومتر مى رس رمض
ــه 2500 كيلوگرم برنج ،  مى افزايد: طبخ روزان
ــازى سوپ  ــت و آماده س 2500 كيلوگرم گوش
ــر و 3000 ليتر آب  ــورد نياز براى 20 هزار نف م
جوش مورد نياز، گستره و حجم خدمت رسانى 
ــان مى دهد كه اين امر  به زائران روزه دار را نش
ــئوليت  ــط بيش از 500 خدمتگزار كه مس توس
ــى از مهمانان را ــخ و پذيراي ــازى، طب  آماده س

 به عهده دارند، صورت مى گيرد.
ــارى طرح اكرام  ــا بيان اين كه افط وى ب
ــهدى است،  ــهروندان مش رضوى خاص ش
ــهروندان  ــوص چگونگى دعوت از ش درخص
ــاى دعوت اين ضيافت در  مى گويد: كارت ه
ــور تصادفى در  ــح و عصر به ط ــت صب دو نوب
ــهد و در منازل توزيع و  ــالت مختلف مش مح
به هر خانواده چهار عدد كارت تقديم مى شود 
كه در روزهاى جمعه،  19، 21 و 23 ماه مبارك 
ــفره  ــترى از خوان س رمضان تعداد افراد بيش
حضرت رضا(ع) بهره مند مى شوند. همچنين 

ــان حرم رضوى  ــاه مبارك رمض در روز 21 م
ــاون اماكن  ــت.به گفته مع ــان ايتام اس ميزب
ــتان قدس رضوى،  ــه و امور زائران آس متبرك
از زائران نيز هر افطار در مهمانسراى حضرت 
ــبزى، خرما، قند،  و با اقالمى همچون پنير، س
ــذاى گرم  ــك چاى و غ ــله زرد، نم ــاى، ش چ
ــه در طول  ــود. ضمن اين ك ــى مى ش پذيراي
ــته افطارى  ــاه مبارك، حدود دو ميليون بس م
ــته ) نيز در ميان  ــبك ( روزانه 60 هزار بس س
زائران و مجاوران در بين صفوف نماز جماعت 

ــر توزيع  ــرم مطه ــاى ح ــا و رواق ه صحن ه
ــته ها شامل شير و عسل،  مى شود كه اين بس

كيك رولت و خرماست.
مسئول روابط عمومى حرم مطهر نيز در اين 
ــود: در مجموع هنگام افطار  زمينه يادآور مى ش
صد هزار نفر در حرم حضور دارند و مهمان امام 
ــورو حال  ــتند كه اين جمعيت خود ش رضا هس
ــرم مى دهند و  ــه فضاى ملكوتى ح ديگرى ب
بسيارى از آنان تا سحر در حرم بيتوته مى كنند. 
ــم  ــا جام ج ــو ب ــم آبادى در گفت وگ هاش

ــد: تردد اين افراد به حرم رضوى، حال  مى افزاي
و هواى شهر بويژه محالت مجاور و منتهى به 
ــور زندگى توام با عطر و  ــرم را تغيير داده و ش ح
طراوت رمضان را در فضاى شهر مى پراكند كه 
ــور و هيجان در شب هاى قدر چند برابر  اين ش
ــب ها ( بنابر آمار سال  ــود، زيرا در اين ش مى ش
ــزار نفر فقط در اماكن  ــته) 600 تا 700 ه گذش
متبركه حرم حضور مى يابند، در حالى كه جمع 
ــرى هم در خيابان هاى اطراف حرم بيتوته  كثي

مى كنند.
ــهد  وى درباره ميزان حضور زائران در مش
در ماه مبارك رمضان هم مى گويد: شايد بتوان 
ــهد، به  ــور زائران در اين ماه در مش گفت حض
ــبت ماه هاى ديگر كمتر است، زيرا بسيارى  نس
ــد دارند از فيوضات حرم  ــى كه قص از هموطنان
ــوند، نمى خواهند فرصت  ــر بهره مند ش مطه
ــت  ــم از دس ــان را ه ــاه رمض روزه دارى در م
ــى مى توانند  ــن فقط در صورت ــد، بنابراي بدهن
ــند كه براى سفر به  ــته باش اين دو را با هم داش
ــهد قصد ده روزه كنند و اين براى بسيارى  مش
از هموطنان با توجه به شرايط كسب و كار آنها 
ــان زيادى هم  ــت. هرچند هموطن ــوار اس دش
ــهد حضور  ــا نيت ده روزه در مش ــتند كه ب هس
ــات تالوت  ــاهد حضور آنها در جلس يافته و ش
 گروهى قرآن كريم يا افطار و ديگر برنامه هاى 

حرم مطهر هستيم. 
ــاه حال و  ــه در اين م ــواردى ك ــى از م يك
ــرده، برگزارى  ــهد را متاثر ك ــهر مش هواى ش
ــم از ترتيل خوانى گروهى در  محافل قرآنى اع
ــازل، تالوت  ــاجد، تكايا و من حرم مطهر، مس
ــط قاريان برجسته ايرانى و مصرى  قرآن توس
همچون محمود عبدالباسط، برگزارى محافل 
ــگاه  ــخنرانى و برگزارى نمايش ــى و س  مذهب

بين المللى قرآن و عترت است.
ــگاه قرآن از  ــم آبادى، نمايش به گفته هاش
ششم تير در محل نمايشگاه بين المللى مشهد 
آغاز شده و به مدت ده روز ادامه دارد و در آن انواع 
ــى آستان قدس  محصوالت فرهنگى آموزش
ــير قرآنى «  ــده و جلد 28 مجموعه تفس ارائه ش
ــر بالغته» كه  ــم فى فقه لغه القرآن و س المعج
منحصربه فردترين تفسير جهان و مجموعه آرا 
و تفاسير علماى سنى و شيعه است نيز رونمايى 

خواهد شد.  
ــت، نمايشگاه قرآن نيز كه با  وى معتقد اس
ــتقبال زيادى از سوى شهروندان مشهدى  اس
ــيار دورتر از حرم  ــده و در نقطه اى بس مواجه ش
ــر قرار گرفته، حال و هواى ديگرى به اين  مطه

شهر بخشيده است.

احداث طوالني ترين تونل انتقال آب 
كشور در كرمان

مديرعامل شركت آب منطقه اي كرمان 
گفت: طوالني ترين تونل انتقال آب كشور با 
38 كيلومتر طول از سد صفارود براي تامين 
آب ميان مدت شهر كرمان احداث مي شود.

ــا، محمدرضا بختياري  به گزارش ايرن
ــاي پيش رو براي تامين آب  افزود: برنامه ه
ــش برنامه هاي  ــه بخ ــتان كرمان به س اس
ــيم  كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تقس

مي شود.
وي بيان كرد: انتقال آب از بهشت آباد به 
شهرهاي شمال استان كرمان، انتقال آب از 
ــد صفارود به منظور تامين آب آشاميدني  س
ــال آب از خليج فارس  ــان و رابر و انتق كرم
ــده است.  ــتان در نظر گرفته ش براي اين اس
ــامل طرح انتقال آب از  برنامه ميان مدت ش

سد صفارود به كرمان است.
بختيارى با اشاره به اين كه انتقال آب از 
سد صفارود در سال هاي گذشته كليد خورده 
ــفانه اين طرح طي چند  ــت، گفت: متاس اس
ــل مختلف فقط 15 درصد  ــال اخير به عل س
ــد صفارود 50 درصد پيشرفت فيزيكي  و س

داشته است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي كرمان 
اظهار كرد: سال 83 يكسري اقدامات انجام 
ــركت اتريشي به عنوان  ــال 84 يك ش و س
پيمانكار انتخاب شد؛ اما با اشتباهاتي كه در 
مجموعه استان صورت گرفت اين طرح به 

سمت خط لوله رفت.
بختيارى  گفت: اين پروژه تقريبا متوقف 
شده بود و بايد در چهار سال گذشته وارد مدار 
مي شد كه چنين نشد. يكي از مشكالتي كه 
ــان را با كمبود آب مواجه  ــتان كرم امروز اس
كرده همين است و اتمام طرح باوجود اين كه 

به نظر ساده مي آمد، اما پيشرفت نداشت.
وي از مهندسي مجدد اين پروژه خبر داد 
و گفت: سال گذشته بحث هاي فني طرح به 
ــيد و به مناقصه گذاشته شد كه 30  پايان رس

پيمانكار با توجه به حجم عمليات و برند آن 
شركت كردند.

ــازندگي  ــئول گفت: قرارگاه س اين مس
ــينه و  ــا توجه به پيش ــاء(ص) ب خاتم االنبي
ــداث تونل دارد، به  ــدي اي كه در اح توانمن
عنوان پيمانكار طرح انتخاب شد و كار انتقال 

تجهيزات و حفاري نيز شروع شده است.
بختيارى  بيان كرد: اين پروژه با داشتن 
ــبت به انتقال از طريق خط لوله كه  تونل نس
ــود نزديك به  ــال انجام ب ــته در ح در گذش
2000 ميليارد ريال ارزان تر تمام خواهد شد، 
در ضمن اين تونل به عنوان كريدور جنوب 
ــتان عمل خواهد كرد، زيرا از  ــمال اس به ش

ارتفاعات رد مي شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اي كرمان 
ــن تونل نزديك به 700  ــزود: با احداث اي اف
ــتان  ــمال اس ــون مترمكعب آب به ش ميلي
كرمان منتقل خواهد شد و مشكل آب شرب 

شهرهاي كرمان و رابر برطرف مي شود.
ــن طرح مي تواند  ــا بيان اين كه اي وي ب
يك برند براي كشور و استان محسوب شود، 
ــفر رياست جمهوري به  گفت: همزمان با س
ــل به صورت  ــان، حفاري تون ــتان كرم اس
ــمي آغاز مي شود و اجراي آن نزديك به  رس

15 هزار ميليارد ريال هزينه دارد.
اين مقام مسئول اظهار كرد: مهلت اتمام 
ــت كه با اقدامات انجام  اين طرح60 ماه اس
ــده و برنامه ريزي ها، اتمام 40 ماهه براي  ش

آن پيش بيني شده است.
ــه بلندمدت  ــاري ادامه داد: برنام بختي
شامل انتقال آب از بهشت آباد چهارمحال و 
بختياري به اين منطقه مي شود كه در دستور 

كار قرار گرفته است.
ــر اين طرح با  ــان كرد: اگ وي خاطرنش
ــود منابع مالي مواجه  مواردي از جمله كمب
نشود، طي شش يا هفت سال آينده به پايان 

خواهد رسيد.

حال و هواى رمضان در شهرهاى زيارتى

ــا عنوان  ــي ب ــي چاپ گزارش در پ
ــا،  ــوراده در دن ــت آش ــرار سرنوش  تك
ــراث  ــازمان مي ــي س ــط عموم رواب
فرهنگي كشور جوابيه اي ارسال كرد.

ــت:  ــده اس ــه آم ــن جوابي در اي
تصميمات دولت براي بهره برداري از 
ــوراده به منظور گردشگري  جزيره آش
ــگري  ــه قطب گردش ــل آن ب و تبدي
ــررات  ــن و مق ــام قواني ــاس تم براس
ــت محيطي  ذي ربط و مالحظات زيس
ــن  ــت اي ــي اس ــده و طبيع ــاذ ش اتخ
ــت  ــط دول ــي توس ــات قانون تصميم
ــتگاه هاي اجرايي  ــيله دس  بايد به وس

مورد توجه و عمل قرار گيرد.

ــه در مورد  ــن موضوعي ك همچني
ــتفاده از  ــوراده مطرح مي باشد اس آش
ــگري  ــره به صورت گردش ــن جزي اي
ــي فعاليت هايي  ــت و تمام طبيعي اس
ــد،  ــه در اين جزيره انجام خواهد ش ك
ــاس تائيد هر دو سازمان ميراث  براس
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ــازمان حفاظت محيط زيست و با  و س
ــت محيطي ــت مالحظات زيس  رعاي

 خواهد بود. 
ــوراده اتفاق مي افتد  لذا آنچه در آش
ــته هاي مردمي و  ــا خواس ــق ب مطاب
ــراي طرح هاي بوم گردي  درجهت اج

براي توسعه منطقه است.

ــي و آبخيزداري  ــع طبيع مديركل مناب
ــاري، از تصويب طرح  ــال و بختي چهارمح
ــق در مناطق  ــع مديريت و كنترل حري جام

طبيعي استان خبر داد.
ــي محمدي مقدم  ــنا، عل به گزارش ايس
ــوزي در جنگل جزو  ــان اين  كه آتش س با بي
حوادث غيرمترقبه است، افزود: با اجراي اين 
طرح و تأمين اعتبار، اقدامات پيشگيرانه قبل 
از وقوع حريق، حين و بعد از حريق با تفكيك 

وظايف بين دستگاه ها اجرا مي شود.
وي گفت: با اجراي اين طرح براي مقابله 
ــترين وقوع  با حريق، در مكان هايي كه بيش
ــد، آب انبارهايي ايجاد  ــوزي را دارن آتش س

مي شود.
ــجام ميان  ــي و نبود انس وي ناهماهنگ
ــود مديريت واحد  ــي، نب ــتگاه هاي دولت دس

ــتن پشتيبان واحد را از  اطفاي حريق و نداش
مشكالت موجود دانست و افزود: اميد است با 

تصويب اين طرح، مشكالت برطرف شود.
ــازماندهي و آموزش  محمدي مقدم، س
نيروهاي مردمي و تشكل هاي مردم نهاد در 
راستاي اقدامات مناسب در قبل، حين و پس 
از وقوع حريق را از اقدامات اين طرح دانست 
ــا آموزش مردم  ــار كرد: در اين طرح ب و اظه
ــوازم اطفاي  ــاي حريق، ل ــوص اطف درخص
ــار دهياران  ــود و در اختي ــق تهيه مي ش حري
ــرد تا در كوتاه ترين زمان ممكن،  قرار مي گي

آتش سوزي مهار شود.
ــاني را از  ــال عوامل انس ــن ح وي در عي
ــت و  ــوزي دانس عمده ترين عوامل آتش س
توجه آحاد جامعه به منابع طبيعي و حفاظت از 

اين منابع خدادادي را از آنان خواستار شد.

 تصميمات دولت در آشوراده 
مطابق با مالحظات زيست محيطي است

 اجراي طرح جامع مديريت و كنترل حريق
 در كهگيلويه و بويراحمد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ــاورزي اين  ــتان فارس در شوراي كش اس
ــتان گفت: در صورت ادامه بي توجهي  اس
ــال هاي  ــتان فارس در س به منابع آبي، اس

آينده خالي از سكنه مي شود.
ــزارش فارس ، علي همتي افزود:  به گ
ــتاييان و كشاورزان ما هنوز نمي دانند  روس
ــيده و 7000  وضع  آب به چه نقطه اي رس
سال ذخيره آبي كشور ظرف چند دهه نابود 

شده است.
وي با بيان اين كه با وجود گزارش هاي 
نگران كننده    درباره آب هنوز عزم جدي در 
اين زمينه شكل نگرفته است، تصريح كرد: 
آنچه ما امروز با آن دست  به  گريبان هستيم 
ــت نيست، چراكه  تنها موضوع الگوي كش

ــت برنج را در  امروزه دولت ممنوعيت كش
مناطقي از فارس اعالم كرده، اما بايد ابزار 
ــن كار و جايگزين هاي آن براي  اجراي اي

معيشت شاغالن عنوان شود.
ــان كرد: صنايع  اين مسئول خاطرنش
ــيمي و فوالد  ــتان مانند پتروش بزرگ اس
ــن وضعيت ما در  ــتند و در همي آب بر هس
ــبند، فسا و جهرمي كه همين  داراب، فراش
االن مشكل آب شرب دارند، صنايع آب بر 

احداث كرده ايم.
ــيمي ها  ــرد: من از پتروش ــراز ك  وي اب
دعوت كردم و با آنها مشكل آب را در ميان 
ــدم آنها مساله تأمين  گذاشتم و متوجه ش
ــي فرض كرده و براي آن هيچ  آب را بديه

برنامه اي نداشته اند. 

 زندگى در سايه خشكسالى 
در فارس ــتاد بحران آذربايجان شرقي  مديركل س

ــك شدن درياچه اروميه،  گفت: عوارض خش
ــعاع  ــاورزي را تا ش زندگي افراد و اراضي كش

500 كيلومتر تحت تاثير قرار مي دهد.
ــاعي افزود:  ــا، خليل س ــزارش ايرن به گ
ــكي نجات  ــه را نتوان از خش ــر اين درياچ اگ
ــود اين محل به كانون  داد، پيش بيني مي ش
اصلي ريزگردهاي نمكي منطقه تبديل شود 

ــعاع 650 كيلومتر نيز  ــاي آن تا ش و ريزگرده
ــد.به گفته وي، تبديل زمين هاي  اثرگذار باش
ــاورزي به بيابان و تحت تاثير قرار گرفتن  كش
معيشت مردم و همچنين شيوع شديد برخي 
بيماري هاي ريوي و سرطاني در استان هاي 
ــهرهاي واقع در مسير ريزگردها  همجوار و ش
ــكي درياچه اروميه  از مهم ترين عواقب خش
است.مديركل ستاد بحران آذربايجان شرقي 

ــون دولت با تدوين  ــان كرد: هم اكن خاطرنش
ــه اروميه، تالش  ــتاد احياي درياچ برنامه س
ــال 1402 تراز آبي اين درياچه را  مي كند تا س
به تراز اكولوژيك برساند و آب درياچه بايد به 

حدود 14/5 ميليارد مترمكعب برسد.
ساعي يادآور شد: در آذربايجان شرقي نيز 
در كنار برنامه ملي ستاد احياي درياچه اروميه، 
برنامه پنجساله تدوين شده تا بتوان با كاهش 
ــدي مصرف آب، ميزان مصرف آب  40 درص
استان از سه ميليارد و 160 ميليون مترمكعب، 
به يك ميليارد و 460 ميليون مترمكعب برسد.

وي تصريح كرد: احياي درياچه اروميه، نيازمند 
ــاركت همگاني بوده و اگر اين اتفاق روي  مش
ندهد، اراضي كشاورزي شهرستان عجبشير 
به وسعت 88 هكتار در چند سال آينده به بيابان 

و شوره زار تبديل مي شود.

عواقب خطرناك خشكي درياچه روميه

ــگاه علوم پزشكي و خدمات  رئيس دانش
ــدان گفت: به ازاي  ــتي-  درماني زاه بهداش
ــتايي سيستان و  هر 6000 نفر جمعيت روس
ــك عمومي در مراكز  ــتان، يك پزش بلوچس

بهداشتي-  درماني روستايي استقرار دارد.
ــنا افزود:  ــا ايس ــو ب ــري در گفت وگ مي
ــي، مراكز  ــك عموم ــتقرار 137 پزش ــا اس ب
ــتيـ  درماني روستايي تحت پوشش  بهداش
ــدان از مرحله  ــكي زاه ــگاه علوم پزش دانش
ــت.   ــك عبور كرده اس ــران كمبود پزش بح
ــتيـ  درماني  ــه مراكز بهداش ــون در هم اكن

روستايي و شهرهاي زير 20 هزار نفر استان، 
پزشك عمومي حضور دارد.وي گفت: حضور 
ــك عمومي به نظام سالمت  اين تعداد پزش
ــت و درمان  كمك كرده تا برنامه هاي بهداش
در مناطق روستايي با استانداردهاي باالتري 
اجرا شود.وي افزود: اولويت در حوزه بهداشت، 
ــك مورد نياز در مراكز بهداشتيـ   تامين پزش
ــود و در حال حاضر با  ــك ب درماني فاقد پزش
ــك، وارد مرحله   ــور از بحران كمبود پزش عب

بعدي ارتقاي كيفيت خدمات شده ايم.
ــائل را ازجمله  ــري اولويت بندي مس مي

ــت نظام  ــاي مديري ــن تكنيك ه مهم تري
ــمرد و افزود: مهم ترين اولويت  سالمت برش
ــگاه در امسال، كاهش موارد  بهداشتي دانش
ــرخ ابتالء به  ــادران باردار و ن ــرگ و مير م م
تاالسمي است.رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
ــالمت  ــت: برنامه مديريت س ــدان گف زاه
ــگاه  ــادران به صورت ابتكاري در اين دانش م

طراحي و اجرا شده است.
ــه صورت  ــرح ب ــن ط ــه وي، اي ــه گفت ب
ــتي- درماني  ــي در 14 مركز بهداش آزمايش
روستايي و مناطق عشايري تحت پوشش آن 

به اجرا درآمده و با توجه به موفقيت آميز بودن 
ــايي و نجات مادران باردار  اين طرح در شناس
ــر مناطق  ــرض خطر، بزودي در سراس در مع
ــش اين دانشگاه اجرا  ــتايي تحت پوش روس
ــد.ميري با  تجليل از همكاري اداره  خواهد ش
ــالمت استان در تامين اعتبارات  كل بيمه س
ــكل  ــتايي كه باعث حل مش طرح بيمه روس
ــده  ــتايي ش ــك در مراكز روس ــود پزش كمب
ــتاندارد و قابل قبول  ــت، گفت: سرانه اس اس
ــك به ازاي هر 3500 تا 4000 نفر  يك پزش
ــت و برنامه دانشگاه  ــتايي اس جمعيت روس

ــمت  ــكي زاهدان، حركت به س ــوم پزش عل
ــتيابي به اين جايگاه مطلوب در شاخص  دس
ــرانه پزشك عمومي به جمعيت است.وي  س
ــده و تامين  ــزود: با پيگيري هاي انجام ش اف
اعتبارات مورد نياز، بستر مناسب براي جذب 
ــكان عمومي فراهم  ــتري از پزش تعداد بيش
ــت؛ اما نبود و كمبود محل اسكان  ــده اس ش
مناسب در مجاورت درمانگاه هاي روستايي 
از مهم ترين موانع موجود براي افزايش تعداد 
ــاغل در برنامه پزشك  ــكان عمومي ش پزش

خانواده است.

وجود يك پزشك  به ازاي هر 6000 نفر در سيستان و بلوچستان
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قم نيز دومين شــهر مذهبي ايران اســت كه بواسطه بارگاه حضرت معصومه (س)، 
شور و حال ديگري در ماه مبارك رمضان پيدا كرده است. البته گرماي شديد هوا در 
اين شــهر از يك ســو و هجرت هزاران روحاني و طالب ساكن در قم به ساير شهرها و 
روستاهاي كشور براي تبليغ موجب شده، اين شهر خلوت تر از بقيه ايام سال باشد و 
با آرامش و سكوت بيشتري اين ماه مبارك را سپري كند. گرچه حرم حضرت معصومه 

طي شبانه روز با ويژه برنامه هاي متعدد ميزبان مجاوران و زائران قمي است.
بــه گفته حجت االســالم مهــدي احمدي، معــاون فرهنگي آســتان مقدس حضرت 
معصومه(س)، ترتيل خواني، تالوت و تفســير قران در ساعات مختلف شبانه روز و 
ويژه برنامه هاي شــب هاي قدر از جمله برنامه هايي اســت كه در صحن و سراي اين 

حرم در ماه مبارك به اجرا در مي آيد. 
شــيراز نيز به عنوان ســومين شهر مذهبي كشــور اين روزها حال و هواي روحاني 
خاصي دارد كه اين حال و هوا در شــاهچراغ مشــهودتر است. اما يكي از برنامه هاي 
جالبي كه در اين ايام در شــيراز برگزار مي شــود، طرح «دولت قرآن» اســت كه در 
مجموعه حافظيه شــيراز اجرا مي شــود و نه تنها مورد اســتقبال مردم قرار گرفته، 
بلكه گردشــگران خارجي را نيز مجذوب كرده اســت.پيام ُغرابي، سرپرســت امور 
فرهنگــي و ارتباطات اداره كل ميراث فرهنگي اســتان فــارس، درباره اين طرح به 
تسنيم مي گويد: طرح «دولت قرآن» كه از تابستان سال 1392 مصادف با ماه مبارك 
رمضان در مجموعه حافظيه شــيراز آغاز شــده است، همچنان ادامه دارد و در تمام 
روزهاي ماه مبارك رمضان با حضور صدها نفر از مردم و گردشگران برگزار مي شود 
و با اقامه نماز مغرب و عشا  به جماعت پايان مي يابد. به گفته وي عالوه بر قرائت يك 

جزء از قرآن، غزلياتي از حافظ نيز در فضايي صميمي و مردمي قرائت مي شود.

 طنين روح افزاى قرآن
 در قم و شيراز
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