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کرمانشاه

وطن امروز

سالمتی شهروندان در خطر است

سرازیر شدن فاضالب به رودخانه کرج!

بارشهای اخیر کشاورزی استان
را از بحران نجات داد

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی کرمانشاه
بارندگیهای اخیر را برای اس��تان بسیار مناسب
ارزیابی کرد و گفت :این بارشها کشاورزی استان
را از بح��ران نج��ات داد .به گزارش مهر به نقل از
روابط عمومی جهاد کش��اورزی ،خسرو شهبازی
با مناس��ب دانس��تن زمان بارشهای جوی اخیر
اس��تان گفت :ای��ن بارشها ح��ال اراضی زراعی
اس��تان را خوب کرد .وی افزود :از ابتدای مهرماه
شاهد وقوع بارندگیهای خوبی در استان نبودیم،
به نحوی که این موضوع کش��اورزی استان را در
وضعیت بحرانی قرار داده بود .شهبازی با یادآوری
اینکه اگر بارشهای اخیر رخ نمیداد ،قطعا میزان
تولیدات زراعی استان افت شدیدی میکرد ،ابراز
امیدواری کرد :در ادامه سال زراعی جاری شاهد
وقوع ریزشهای جوی خوبی در اس��تان باشیم.
وی در ادامه اش��ارهای هم به خس��ارات ناشی از
بارش تگرگ به بخش کشاورزی استان داشت و
افزود :جز بخشهایی از شهرستان گیالنغرب که
در حال برآورد خس��ارت آن هستیم ،کشاورزی
سایر شهرس��تانهای استان آسیب زیادی از این
تگرگها ندید.

عضو ش��ورای ش��هر کرج گفت :عمده فاضالب
منطقه اسالمآباد کرج و خیابان برغان بهوسیله یک
لوله به رودخانه کرج س��رازیر میشود که وضعیت
بسیار وحشتناکی را به وجود آورده است .به گزارش
مهر ،عباس زارع در نطق پیش از دس��تور جلس��ه
علنی اخیر ش��ورای شهر کرج با اش��اره به بازدید از
مس��یر رودخانه کرج که در محدوده شهر واقعشده
است ،گفت :در این مسیر شاهد مشکالتی هستیم
که از سالیان گذشته وجود داشته و مورد بیتوجهی
متولیان امر قرار دارد .وی با اشاره به انتقال تونلی آب
رودخانه کرج از زیر سد امیرکبیر به تهران که مورد
اعتراض ش��هروندان کرجی است ،گفت :متأسفانه
بخ��ش زیادی از آب رودخانه کرج از طریق تونل به
شهر تهران منتقل میشود .عضو شورای شهر کرج
با بیان اینکه سال نسبتاً خشکی در انتظار ما است،
گفت :منابع آبی شهرستان کرج با افت قابلتوجهی
همراه است .اگر شرکت آب منطقهای تهران و البرز به
این موضوع بیتوجهی کنند خطرات زیستمحیطی
بسیاری دامنگیر شهروندان خواهد شد .زارع با اشاره
به ج��اری ش��دن آب رودخانه کرج از زیر س��د به
طول  ۲۰کیلومتر که میتواند سفرههای زیرزمینی
پاییندس��ت را تحت تأثیر قرار دهد ،گفت :انتقال
تونلی آب رودخانه کرج اکوسیستم و پوشش گیاهی
منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد .وی تأکید کرد:
سالیان گذش��ته بهرغم جاری شدن آب رودخانه و
انتقال آن از محل آبگیر بیلقان باز شاهد کاهش افت

اجرای طرح نشاط روستایی
در اسالمآبادغرب

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمآباد
غرب از اجرای طرح نشاط روستایی با محوریت
برنامههای فرهنگی و هنری در این شهرس��تان
خبر داد .خسرو تمری در گفتوگو با مهر ،گفت:
محوریت این طرح برنامههای فرهنگی و هنری
خواهد بود .سرپرس��ت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اس�لامآبادغرب ،تقویت فرهنگ بومی ،نش��اط
اجتماع��ی و افزایش امید به زندگی را از اهداف
اجرای این طرح برشمرد .وی از اجرای این طرح
در روستاهای پرجمعیت شهرس��تان اسالمآباد
غرب خبر داد و گفت :امیدواریم در ادامه اجرای
این طرح بتوانیم آن را در سایر روستاها نیز اجرا
کنیم .تمری خاطرنشان کرد :کاهش آسیبهای
اجتماع��ی و تقویت فرهنگ بوم��ی از مهمترین
اهداف این طرح اس��ت که امیدواریم بتوانیم به
آنها دست یابیم .وی از همکاری نهادهایی چون
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمآباد غرب ،فرمانداری،
بخشداری ،شورای اس�لامی و دهیاریهای این
شهرستان در برگزاری این طرح خبر داد.

منابع آب زیرزمینی بودهایم ،قطعاً با انتقال تونلی آب
رودخانه به پایتخت در آینده ش��اهد افت چشمگیر
منابع آبی کرج خواهیم بود .عضو شورای شهر کرج
با اشاره به اینکه مخاطرات ناشی از انتقال تونلی آب
رودخانه کرج به پایتخت باید به اطالع ش��رکت آب
منطقهای ته��ران و وزارت نیرو برس��د ،گفت :اداره
کل محیطزیست استان البرز وظیفه دارد این مهم
را اطالعرس��انی کند .زارع با تأکید بر اهمیت مساله
تعیین حقابه از رودخانه کرج ،گفت :در صورت عدم
تحقق این مهم منطقه با خطرات زیس��تمحیطی
ج��دی مواجه خواهد ش��د .وی در بخش دیگری از

ذخیره مخازن سدهای اردبیل مطلوب نیست
مع��اون حفاظ��ت و بهرهبرداری ش��رکت آب
منطقهای اردبیل گفت :بهرغ��م بارندگیهای اخیر
ذخایر منابع آبی در پش��ت س��دهای این اس��تان
از وضعی��ت مطلوب��ی برخ��وردار نیس��ت .نبیاهلل
پاسبانعیس��یلو درباره آخرین وضعیت ذخیره آب
در پشت سدهای در دست بهرهبرداری استان اضافه
کرد :هماکنون  ۵۶درصد ظرفیت مخازن س��دهای
استان پر اس��ت .وی با اشاره به حجم  ۱۶۹میلیون
مترمکعبی این س��دها گفت :این میزان نس��بت به
مدت مشابه س��ال قبل  ۲۰درصد کاهش دارد ،این
درحالی اس��ت که کمتر از  ۲۰روز به ش��روع فصل

بهرهبرداری مانده است .وی با تاکید بر اینکه ورودی
به مخازن سدهای استان نیز نسبت به مدت مشابه
س��ال قبل  ۳۷درصد کاهش داش��ته است ،تصریح
ک��رد :در حال حاضر ورودی ثبتش��ده س��دهای
اس��تان  ۹۱میلیون مترمکعب اس��ت .وی با توجه
به وضعیت مناب��ع آبی منطقه از بهرهبرداران بخش
کشاورزی خواست نسبت به مدیریت مصرف بهینه
آب توجه داشته باشند .وی افزود :با توجه به کاهش
 ۴۵درصدی س��هم کشاورزی از سد یامچی نسبت
به س��ال گذشته با جلوگیری از اتالف آب ،از کشت
هرگونه محصول آببر بهاره ممانعت میشود.

اینها از آلسعود بدترند!
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
وی در ادام��ه با اطمینان
خاصی تاکید میکند« :بیشک و همانطور که در
همین مدت کوتاه شاهدش بودیم ،گروهی دوباره
بسیج میشوند تا خاک به سیمای واقعیت بپاشند.
این��ان به هر دری میزنند ک��ه حقیقت را پنهان
ک��رده یا مخدوش کنند .رون��د اصالحات در یکی
از بزرگترین کش��ورهای منطقه و حتی جهان را
صرفا محصول یک اراده شخصی و دستوری جلوه
دهند ،یا آن را توطئهای فریبنده بخوانند! آسمان به
ریسمان ببافند و اگر شده حقوق زنان را به جنگ
یمن پیوند بزنند تا همچنان آرامش گورستانی این
برکه راکد را حفظ کنند».

برکه راکد مدنظر نویس��نده محترم ،همین
جمهوری اس�لامی اس��ت که او و همفکرانش
چنین در آن آزادانه در مدح آلسعود قلم میزنند.
مدار تحوالت منطقهای و جهانی اما متاسفانه بر
خالف پندار مداحان آلسعود و کدخداپرستان
میچرخد .نتایج تجاوز اخیر آمریکا و نوچههایش
به روش��نی نشان داد س��عودیها به چه ستون
سستی بسته شدهاند .سرخوردگی کاربران العربیه
نشان میدهد مردم عادی نیز چنین واقعیتی را
بخوبی درک کردهاند .آمریکا ت��وان اعمال اراده
یکسویه خود بر منطقه را ندارد ،چرا که پیروزی
در جنگ و تسلط بر سرزمین ،با پرتاب موشک
و بمباران هوایی مقدور نیست و غرب و آلسعود

روی زمین حرفی برای گفتن ندارند .جنگهای
عراق ،افغانستان ،یمن ،غزه و لبنان بخوبی چنین
واقعیتی را گوشزد میکند.
اصالحطلب��ان اما باز هم آمادهاند تا همزمان
با ترویج زیست سعودی و س��ر دادن نوای «ما
چقدر بدبختیم!» از همین آمریکای دستبسته
هم غول بسازند و بگویند اگر برد موشکهایمان
را با «صاحبان دیگ» هماهنگ نکنیم ،غول از
شیش��ه بیرون میآید! انگار نه ان��گار که مث ً
ال
«برجام» قرار بوده س��ایه جنگ را از ایران دور
کند! راس��تی به نظر ش��ما آمریکا و آلس��عود
خطرناکترند یا س��عودیهای وطنی؟! من که
میگویم البته گزینه !2

دور حقارت بنسلمان در ایستگاه منافقین
ادامه از صفحه اول
روزنه
در ش��رایطی که ولیعهد
جوان س��عودی س��رمایهگذاری ریاض و سرویس
اطالعاتی عربس��تان را روی تروریسم تکفیری در
عراق و ش��ام شکستخورده میبیند ،آنقدر مقابل
آمریکاییه��ا و اروپاییها تحقیر ش��ده و س��رش
کاله رفته که برای چارهاندیش��ی درباره این اوضاع
نابس��امان از خیر تفالههای تروریس��تی همچون
منافقین هم نمیگذرد!
هرچند پیش از این سعودیها بارها به منافقین
کمک مال��ی کرده بودند ام��ا در بین حکام قبلی
آنقدر قوه عاقله وجود داشت که خودشان به دیدار
منافقین نروند و در عمل وجود چنین ارتباطی را
از اساس انکار کنند .حکام سابق سعودی پیش از
این از طریق سرویس اطالعاتی خود به گروههای
مختلف اپوزیسیون ایران به صورت کام ً
ال مخفیانه
کمک میکردند و در واقع جز حضور ترکی فیصل
که علل امنیتی و اطالعاتی داش��ت ،حتی عوامل
بازنشس��ته و سابق س��عودی نیز هیچگاه حقارت
نشست و برخاست با منافقین را نمیپذیرفتند.
در این میان برخی کارشناسان مسائل بینالملل
معتقدند ریاض بر خالف ظاهرس��ازی و عملیات

روانی گسترده که با حضور در ایاالت متحده و اروپا
آن را کلید زده است ،در حقیقت در شرایط بحرانی
و غیر قابل مدیریت قرار گرفته است که این مسأله
ریشه در اقدامات نسنجیده حکام سعودی طی چند
س��ال گذشته در منطقه غرب آسیا و در یک کالم
سیاست خارجی معلول این کشور دارد.
س��عودیها با ای��ن دیدار اثب��ات کردند دیگر
چیزی برای از دس��ت دادن ندارند .تجربه حمایت
از منافقی��ن برای مقابله با ملت ایران ،پیش از این
آنقدر شکست خورده است که دیگر به عنوان یک
گزینه حاش��یهای هم نمیتواند مطرح باشد و در
واقع حمایت از این گروه در عمل به معنی آن است
که فریب فضاس��ازی منافقین را خورده و عالوه بر
اینکه س��رمایهای را دور ریختهاند ،جبهه جدیدی
را نیز علیه خود باز کردهاند که میتواند زمینهساز
تغییر معادالت در سرزمین حجاز باشد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان مسائل امنیتی
با اش��اره به آش��وبهای دیماه در ایران و جایگاه
سازمان منافقین در آن ،این دیدار را به نوعی تشکر
کارفرما از کارگر تش��بیه کردند و آن را زمینهساز
ولخرجی س��عودیها ب��رای گس��ترش ناامنی در
داخل جمهوری اسالمی ایران و افزایش تهدید در

پیامک خوانندگان

حوزههای مختلف از سوی یک تشکیالت تروریستی
بومی با سرمایهگذاری خارجی عنوان کردند.
در ش��رایطی که بح��ران تروریس��م تکفیری
در منطقه غرب آس��یا به بهترین شکل ممکن از
س��وی جمهوری اسالمی کنترل ش��ده و در حال
مدیریت است و درس��ت در ایامی که بزرگترین
س��رمایهگذاری تروریستی سعودیها با آزادسازی
غوطه و انتقال موثرترین اهرم تروریستی ریاض در
س��وریه با برند «جیشاالسالم» از دوما به منطقه
جرابلس با یک ورشکس��تگی روبهرو ش��د ،دور از
ذهن نیس��ت که س��رویس اطالعاتی سعودی به
دنبال افزایش هزینه برای یک تشکیالت تروریستی
داخل��ی در ایران و انتقال ناامنی و تهدید به داخل
مرزهای س��رزمین اسالمی ایران باشد .اقدامی که
عالوه بر معنای ش��کلی ،از ی��ک ماهیت انتقامی
برخوردار اس��ت .همراهی بنس��لمان و رجوی از
یک سو با هدف احیای یک تشکیالت که همواره
خدمات ارزندهای را برای سعودیها به ارمغان آورده
از حاشیه به مرکز بحران انجام شده و از سوی دیگر
ماهیت این همراهی بیانگر استیصال آلسعود در
برخورد با مولفههای اثرگذار اسالم انقالبی ایران از
یمن تا دیرالزور و حتی از قلب اروپا تا ریاض است.
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صحبتهای خود اضافه کرد :شرکت آب و فاضالب
استان البرز در دوره چهارم شورای شهر کرج زمینی
به مساحت یک و نیم هکتار در حاشیه رودخانه کرج
را به ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران تحویل
داده بود تا تصفیهخانهای بابت حقابه ش��هر کرج از
رودخانه در این زمین احداث شود .عضو شورای شهر
کرج ضمن ابراز تأس��ف از اینکه تا به امروز اقدامی
برای احداث تصفیهخانه انجامنشده است ،گفت :در
حال حاضر شهر کرج از حقابه مذکور به دلیل عدم
احداث تصفیهخانه بیبهره اس��ت .زارع از شهرداری
خواس��ت وضعیت زمین یادشده را پیگیری کند تا

اگر بحث احداث تصفیهخانه منتفی است زمین به
شهرداری عودت داده ش��ود .وی در بخش دیگری
از س��خنان خود با تأکید بر اینک��ه عمده فاضالب
منطقه اسالمآباد کرج و خیابان برغان بهوسیله یک
لوله به رودخانه کرج س��رازیر میشود که وضعیت
بس��یار وحش��تناکی را به وجود آورده است ،گفت:
این وضعیت غیربهداشتی در هسته مرکزی کرج به
وجود آمده که باید مورد توجه واقع شود زیرا خطر
بیماری در کمین شهروندان است .عضو شورای شهر
کرج گفت :متأسفانه فاضالب سرازیر شده از منطقه
اسالمآباد و خیابان برغان در طول مسیر جاری است
و ب��ه باغ��ات منطقه کالک و خلجآب��اد هم منتقل
میشود .زارع تأکید کرد :یکی از اولویتهای اصلی و
اساسی مدیریت شهری ساماندهی آبهای سطحی
و یک��ی از اولویتهای مهم ش��رکت آب و فاضالب
استان ساماندهی فاضالبهای شهری است که باید
م��ورد توجه ویژه قرار گی��رد .وی اضافه کرد :جاری
ش��دن فاضالبهای ش��هری در کوچههای منطقه
اسالمآباد و سایر مناطق باید از سوی مدیریت شهری
مورد س��اماندهی قرار گیرد زیرا خطرات بهداشتی
زیادی را به دنبال دارد .عضو شورای شهر کرج تأکید
کرد :ش��هرداری کرج باید با مشارکت شرکت آب و
فاضالب نسبت به ساماندهی وضعیت فاضالبهای
شهری اقدام کند .زارع با اشاره به اینکه وجود چنین
مشکالتی در کالنشهر کرج جای تأسف دارد ،گفت:
ساماندهی فاضالبهای شهری باید در اولویت باشد.

پیگیری جدی و سالمت کاری؛ نقاط مثبت مخابرات گلستان
مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت :اقدامات
انجامش��ده در س��ال  96که منجر به توس��عه و
رضایتمندی بیش��تر شده اس��ت مرهون تالش
تمام کارکنان اس��ت .غالمعلی شهمرادی که در
جمع کارکنان مدیریت ارتباطات س��یار اس��تان
س��خن میگفت ،افزود :از نقاط برجسته و مثبت
حوزه ارتباطات سیار مخابرات منطقه گلستان دارا
بودن نیروهای متخصص ،توانمند و دلسوز است
بهطوری ک��ه بر خالف مخابرات مناطق دیگر در
سطح کشور ،بسیاری از پروژهها توسط کارشناسان
بومی انجام ش��ده که عالوه بر صرفهجویی مالی

ارزشهای فراوانی داشته و فرصت مغتنمی بوده
که در اختیار کارشناس��ان قرار گرفته است .وی
پیگیری ج��دی امورات ،س�لامت کاری و وجود
جریانهای کاری سالم را از نقاط قوت این حوزه
دانس��ت و ادامه داد :همزمان با تقویت نقاط قوت
باید تالش بیش��تری را در بهبود نقاط ضعف به
کار بندیم .شهمرادی با تشریح عملکرد مدیریت
ارتباطات سیار در سال گذشته یکی از نقاط قابل
بهبود را کنترل ،نظارت بر برآوردها ،صورتجلسات
و بازدیدها دانست و گفت :دقت در نظارت الزم و
ضروری و در بهبود شرایط بسیار موثر است.

شماره 5 2417
خوزستان

افتتاح نخستین سمپوزیوم
بینالمللی مجسمهسازی اهواز

نخستینسمپوزیومبینالمللیمجسمهسازی
اهوازباحضورکتانبافشهرداراهواز،فلسفیرئیس
و باباپور نایبرئیس شورای شهر ،حجتاالسالم
موسیپور ،ایزدی ،حاجتی ،حیدری ،موسویزاده،
لطفعلیزاده ،کعبعمیر ،موسوینژاد ،سنواتی و
قنوات از اعضای شورای اسالمی شهر اهواز و تنی
چند از معاونان و مدیران ش��هری و هنرمندان
داخلی و خارجی پذیرفتهش��ده در س��مپوزیوم
بینالمللی مجسمهسازی اهواز در پارک جزیره
افتتاح شد .در ابتدای این مراسم ،شهردار اهواز به
اهداف برگزاری این سمپوزیوم اشاره کرد و گفت:
امروز به دالیل گوناگون تامین نش��اط ،شادی و
سرزندگی ش��هری به یکی از دغدغههای اصلی
نظامهای مدیریت ش��هری بویژه در کشورهای
توس��عهیافته تبدیل شده اس��ت .وی نقش هنر
مجسمهس��ازی را در این فرآیند مهم دانست و
اذع��ان کرد :در این بین ،مجس��مهها نیز جزئی
از عناصر و مبلمان فضاهای شهری هستند که
نهتنها به غنای بصری ش��هر و فضای اجتماعی
ما کمک میکنند بلکه به عنوان نماد و نشانهای
از فرهنگ غنی و هویت جمعی ما قابل استفاده
هس��تند .وی افزود :تعداد  ۵۰۰اثر به دبیرخانه
س��مپوزیوم ارس��ال ش��د که ش��امل  ۲۰۰اثر
بینالمللی و  ۳۰۰اثر داخلی بوده است که هیات
داوران در چندین مرحله بازنگری آثار  ۲۵طراح
را واجد شرایط شرکت دانست و نتیجه آن حضور
 ۱۴هنرمند ملی و  ۱۱هنرمند بینالمللی است.

سازش پرونده مطالبه مالی
در شورای حل اختالف دزفول

با همت و وساطت اعضای شعبه  15صلحی
شورای حل اختالف دزفول پرونده مطالبه مالی
به مبلغ  2میلی��ارد و  760میلیون ریال پس از
 8س��ال و در ی��ک روز کاری با رضایت طرفین
منتهی به صلح و سازش ش��د .بهگزارش روابط
عمومی شوراهای حل اختالف استان خوزستان،
با ارجاع پرونده مطالبه مالی به مبلغ  2میلیارد و
 760میلیون ریال از سوی دادگستری دزفول به
ش��ورای حل اختالف این شهرستان که  8سال
بین طرفین این پرونده اختالف وجود داشت با
تالش ،همت و وساطت اعضای شعبه  15صلحی
ش��ورای حل اختالف دزفول این پرونده در یک
روز کاری با صلح و سازش مختومه شد.

