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نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی :دهکده پرواز به شکل تاکسی هوایی برای انتقال گردشگران استفاده خواهد شد

کوه سبالن ثبت
جهانی میشود

جاي خالي
بهداشت عمومي
در گرمي
بهد ا شــــت
محیط شهری
از جملــه موارد بدیهی اســت که
مردم و مســئوالن باید در زندگی
شهرنشینی به آن اهمیت دهند.
رعایت بهداشــت محیط سکونت
از وظایف هر شهروندی است و در
مقابل دستگاههای خدماترسان
به خصــوص شــهرداری وظیفه
تنظیــف معابر و حفــظ مبلمان
شهری را دارند .شهر گرمی به دليل
بیتوجهیهــا و کوتاهیهایی که
در طول سالهاي گذشته به خود
دیده است ،در این حوزه مشکالت
بســياري دارد و باید برای بهبود
وضعیــت بهداشــتی آن چارهای
اندیشیده شود .معموال جمعآوری و
دفن پسماند شهری در گرمی روال
مناسبی نداشــته و زمینه ترسیم
چهرهای زشت از شهر و شیوع انواع
بیماریها را فراهم کرده اســت.
از ســوی دیگر در چند سال اخیر
شهرداری با همکاری دستگاههای
دیگر بارها به الیروبی رودخانههای
شهر اقدام کرده است ،اما به علت
ریختن زباله اين رودخانهها دوباره
آلوده شدهاند...
صفحه 2را
بخوانيد
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تکثیرغمانگیز
تجرد

برگزاري سی و دومین تور
دوچرخهسواري آذربایجان در نیر
معاون اداره ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان
از برگزاري ســی و دومین دوره تور دوچرخهســواري
بینالمللی آذربایجــان در نیر خبر داد« .محمدرضا برادران» در نشســت
هماهنگی میزبانی شهرستان نیر در سی و دومین دوره تور دوچرخهسواری
بینالمللی آذربایجان به حضور  18تیم از  14کشور در این تور نیمهحرفهای
خبر داد...
صفحه 2را
بخوانيد

غار ویالدره سرعین

غارها؛ محيطزيست فرامو ششده استان

نهضت حسینی بزرگترین راهنمای
حقطلبی است
آیتاهلل ابوالقاسم علیدوست

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

یادداشت

پایتخت شیرین
ایران

آغاز ماه محرم حســینی با شــور و حرارتی عظیم در
سراسر کشور و همه جوامع شــیعی دنیا توأم است.
باید بکوشیم سال به سال این شور و عشق و حرارت با
بصیرت و معرفت حسینی بیشتر عجین شود .از تلفیق این شور و شعور برکتهای
بسیاری نصیب جامعه اسالمی ما خواهد شد .کما این که یکی از برکتهای عظیم
آن را در جریان دفاع مقدس و آن حماســهها و رشــادتهای مانــدگار به خوبی
مشاهده کردیم .نهضت حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) و قیام عاشورا با شعار کلیدی
«هیهات منا الذله» و هدف امر به معروف و نهی از منکر در زمینه احیای شعائر دین،
بزرگترین عالمت و راهنما برای جبهه حقطلبان عالم در جدال همیشگی خود
علیه جبهه باطل است .از این نظر باید عاشورا را بزرگترین دانشگاه انسانسازی
توصیف کرد که بشر را به سمت سعادت حقیقی رهنمون میکند و این هدایتگری
و نقشآفرینی فراتر از دین و نژاد و مذهب و قومیت و ملیت اســت؛ چون به تعبیر
زیبای رسول گرامی اسالم(ص) ،همانا امام حسین(ع) کشتی نجات و چراغ هدایت
است و هر کس در درون خود روحیه حقطلبی داشته باشد ،میتواند به این وجود
مقدس و مکتب نورانی تأسی کند .نکته حائز اهمیت دیگر این که قیام سرخ حسینی
آثار و دستاوردهای فرازمانی و فرامکانی دارد .به این معنا که عاشورا در طول تاریخ
و در جغرافیای متنوع کره خاکی ،منشأ بســیاری از تحوالت و خیزشها و قیامها
علیه ظلم و ستم بود و در شرایط کنونی نیز گفتمان عاشورایی و فرهنگ برآمده از
مکتب حسینی ،مایه تحول و تحرک انسانهای آزادیخواه و حقیقتطلب علیه
گروه باطلگرایان و ظالمان و مستکبران عالم است .وظیفه همه سخنرانان ،مبلغان
و مداحان در ماه محرم و صفر این است که از فرصت مراسم عزاداری برای تبیین
هرچه بهتر و بیشــتر اهداف واالی قیام حسینی و بصیرتافزایی حداکثر استفاده
ممکن را بکنند و در مســیر ترویج فرهنگ و گفتمان عاشورایی نقش مهم خود را
ایفا کنند .یکی از پیامها و درسهای اساسی که از عاشورای حسینی باید دریافت
کرد این است که در مسیر رضای الهی و احیای ارزشهای اسالمی نباید از مسیر
والیت اهلبیت(ع) خارج شویم و گرنه به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید .بزرگان
ما بارها فرمودهاند راه هدایت و نجات تمسک به ائمه اطهار(ع) به خصوص دستگاه
عظیم سیدالشهدا(ع) است و امام راحل به درســتی فرمودند« :ما هرچه داریم از
محرم و صفر است ».اگر به این جمله عمیق بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی توجه
کنیم ،متوجه میشویم اگر میخواهیم به عزت و سعادت برسیم ،اگر میخواهیم
بر دشمنان خود چیره شویم و از هویت و ارزشها و دستاوردهای دینی و انقالبی
خویش دفاع کنیم ،راه توفیقْ تمسک به فرهنگ حسینی و الگوگیری از قیام امام
حسین(ع) است .از این نظر ،اُلگوگیری عملی از سیره رفتاری ،اخالقی و مبارزاتی
اباعبداهلل الحسین(ع) برای همه مردم و به خصوص مسئوالن و مدیران جامعه ما
ضروری است .این را نیز باید بدانیم تا زمانی که در این مسیر گام برداریم ،دشمنان
هرقدر به ظاهر قوی و پرشمار باشند ،نمیتوانند بر ما غلبه کنند و اهداف شوم خود
را در برابر فرهنگ و جامعه ما تحقق بخشند.

روي خط خبر
کمبود اعتبار
عامل تاخیر در افتتاح برج آبگیر سد یامچی
مدیرعامل امور آب اردبیل معتقد است برج آبگیر سد یامچی باید در عرض  2سال
به بهرهبرداری میرســید که به دلیل نبود اعتبار اکنون از آغاز اجرای آن  4سال
گذشته است.
به گزارش ایرنا «اصغر سلیمانزاده» در جلسه شورای حفاظت منابع ،مجاری و
تاسیسات آبی استان با اشاره به اقدامات الزم برای تامین آب آشاميدني اردبیل در
درازمدت ،توجه به اجرای پروژههای آبرسانی و تصفیه آب از سد یامچی ،تامین
اعتبار و جذب فاینانس خارجی را ضروری دانست.
نماینده مجری طرحهای آبرسانی شــرکت آب منطقه اردبیل نیز در این جلسه
با اشاره به شکایتهای مردمی در خصوص کیفیت پایین آب آشاميدني اردبیل
گفت :سد یامچی برای مصارف کشاورزی تعیین شده که برداشت آب آشاميدني
از این ســد ،به دلیل نبود منابع دیگر آبی ،مشــکالتی مانند بوی بد را به دنبال
داشته است« .جبرائیل رمضانی» افزود :وجود الیهبندی در فصلهاي گرم سال
و برداشت آب از این الیهها نیز از دیگر دالیل افت کیفیت آب آشاميدني اردبیل
است .وی با اشــاره به اینکه تخلیه فاضالبهای روســتایی و شهری شهرهای
باالدست از جمله شهرســتان نیر از دیگر علل افت کیفیت آب سد یامچی است،
بیان کرد :نبود سیســتم برج آبگیری در مخزن سد نیز از دیگر مشکالت موجود
در این سد اســت که باید برای بهبود آن اقدامات الزم صورت گیرد .رمضانی به
اقدامات انجام گرفته در چند سال گذشته برای رفع بوی نامطبوع آب آشاميدني
اردبیل اشاره کرد و از راهاندازی  4برج شــناور روی این سد برای برداشت آب از
الیههای سطحی خبر داد .وی گفت :هزینه باالی نگهداری این برجها و کاهش
دبی آب نیز استفاده از این امکانات را با مشکل مواجه کرده است .وی از ساخت
ایستگاه پمپاژ آب در سد یامچی خبر داد و افزود :این طرح از سال  92آغاز شده
و تا مهرماه ســال  97به بهرهبرداری میرســد و با اجرای آن آب سد به صورت
زیرزمینی به تصفیهخانه وارد میشود .معاون امور عمرانی استاندار نیز گفت :در
بررسی چشمانداز  30ساله مدیریت آب آشاميدني اردبیل باید جمعیت متناسب و
استاندارد بررسی شود« .جعفر فهیمی» ادامه داد :اگر چشمانداز جمعیت بر اساس
آمارهای کنونی محاسبه میشود ،باید روند افزایش جمعیت نیز در سالهاي آینده
در نظر گرفته شود.
وی مدیریت تامین آب آشاميدني شهری و روستایی را ضروری دانست و گفت:
توجه به ایمنی اقدامات انجام شــده در خصوص حفاظت از آبهای زیرزمینی و
بارندگیها نیز از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.
فهیمی افزود :اگر بنا باشد از قزلاوزن نیز برای آب آشاميدني اردبیل بهرهبرداری
شود ،میتوان درخصوص افزایش سهیمه آن نیز رایزنیهایی انجام داد.
معاون امور عمرانی استاندار همچنین انجام مطالعات الزم درخصوص بهرهبرداری
از آب نئور و سد ســقزچی را یادآوری کرد و افزود :با بررسی کیفیت آب و نحوه
انتقال آن به مناطق شهری و روستایی میتوان از تمام ظرفیتهای آبی موجود
در استان بهرهگیری کرد.

7

حادثه واژگونی اتوبوس
در گردنه حیران

این اتوبوس حامل گردشگران استان اصفهان بود
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لزوم تقویت نقش اقتصادی طرح
مکانیابی بندر خشک استان
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بندر خشک
لزوم تقویت نقش اقتصادی
طرح مکانیابی بندر خشک استان
استاندار گفت :در مطالعات امکانسنجی و مکانیابی بندر خشک
باید به تقویت نقش اقتصادی طرح توجه بیشتری شود.
به گزارش تسنیم« ،مجید خدابخش» در جلسه بررسی مطالعات
امکانپذیری احداث پایانه لجســتیکی اصالندوز اظهار كرد :در
مطالعات امکانســنجی و مکانیابی پایانه استراتژیک کاال (بندر
خشک) باید به تقویت نقش اقتصادی طرح توجه بیشتری شود و
توجیه اقتصادی آن برای  2کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد
تا ایران و جمهوری آذربایجــان در قبال درآمدهای حاصله از این
پایانه ،برای تأمین هزینه اجرای طرح تمایل بیشتری داشته باشند.
وی افزود :با ایجــاد ایــن درگاه و اتصال به راهآهــن جمهوری
آذربایجان ،طول مســیر ترانزیت بار از باکو به نخجوان که روزانه
حدود  70کامیون از کشورمان عبور میکند  100کیلومتر کاهش
مییابد و صرفهجویی قابل توجهی در مصرف سوخت و هزینههای
حملونقل کاال متوجه کشور همسایه میشود.
استاندار گفت :از طرفی ظرفیت ترانزیتی کشورمان فرصتی برای
انتقــال محمولههای جمهوری آذربایجان از محل بندر خشــک
اصالندوز تا بندر جلفا خواهد بود که ایــن یک امتیاز بزرگ برای
ماست و باید به طور همهجانبه مورد توجه واقع شود تا بتوانیم به
همه اهداف خود در این زمینه دست یابیم.
خدابخش ادامه داد :منطقه آزاد تجــاری و اقتصادی ارس اعالم
آمادگی کرده اســت هزینههای ســاخت خط ریلی برای اتصال
اصالندوز به خط راهآهــن ارس را تأمین کند و با برنامهریزیهای
انجام شده ،صادرات به روسیه و کشورهای آسیای میانه ساماندهی
شده و به بندر خشک اصالندوز هدایت میشود.
وی تصریح کرد :در این زمینه باید مسئوالن و همکاران مربوطه با
ما همکاری و مشارکت همهجانبهای داشته باشند تا بتوانیم به همه
اهداف خود براي تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و منویات
مقام معظم رهبری دست یابیم.
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كشف  11کیلوگرم مواد مخدر در اردبیل

پيامك شما را درباره
روزنامه اردبیل م 
يخوانيم

فرمانده انتظامی استان از دستگیری یک قاچاقچی در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و مرزبانی استان خبر داد .به گزارش ايرنا ،سردار
«حسین عبدی» گفت :در این عملیات  10کیلو و  940گرم تریاک کشف شد .وي افزود :این قاچاقچی در پوشش مسافر اتوبوس تریاک حمل میکرد که با
هوشیاری و اقدام به موقع پلیس در پلیس راه «اردبیل ـ خلخال» دستگیر شد و در رساندن این محموله به مقصد ناکام ماند.

جاي خالي بهداشت عمومي در گرمي

خبر
برگزاري سی و دومین
تور دوچرخهسواري
آذربایجان در نیر

شهردار گرمی :بدون مشارکت مردمی تالشهای شهرداری و یا هر دستگاه دیگری نتیجهبخش نخواهد بود
علی قاسمیان

مغان ــ خبرنگار

شهر جزو ابتداییترین حقوق شــهروندی است و
جلوگیری از ایجاد مشکل بهداشتی برای اهالی قابل
اغماض نیست.
وی به مشکالت بهداشــتی حاصل از این وضعیت
اشاره کرده و اظهار ميكند :در صورت استمرار این
وضعیت ،زبالههای مانده در شهر باعث شیوع انواع
بیماریها میشود و سالمت شــهروندان را تهدید
میکند.
این مقام مسئول ادامه ميدهد :تميز كردن معابر و
پاکســازی کانالهای آب یکی از موضوعات مهمی
است که بارها در شورای سالمت شهرستان مطرح
شده اما تاكنون حرکت قابل توجهي در اين زمينه
دیده نشده است.
وی افزود :پیشنهاد ما اين است برای داشتن شهری
سالم و عاری از هرگونه زباله ،در کنار همت مردمی
برای پاک نگهداشتن محیط زندگی شهرداری نیز
برای مکانیزه کردن جمعآوری و دفن زباله در شهر
اقدام کند.

بهداشت محیط شهری از جمله موارد
شهري بدیهی اســت که مردم و مســئوالن
بایــد در زندگی شهرنشــینی به آن
اهمیت دهند .رعایت بهداشــت محیط سکونت از
وظایف هر شهروندی است و در مقابل دستگاههای
خدماترسان به خصوص شهرداری وظیفه تنظیف
معابر و حفظ مبلمان شهری را دارند.
شــهر گرمی به دليل بیتوجهیها و کوتاهیهایی
که در طول سالهاي گذشــته به خود دیده است،
در این حوزه مشــکالت بســياري دارد و باید برای
بهبود وضعیت بهداشتی آن چارهای اندیشیده شود.
معموال جمعآوری و دفن پسماند شهری در گرمی
روال مناسبی نداشته و زمینه ترسیم چهرهای زشت
از شهر و شیوع انواع بیماریها را فراهم کرده است.
از سوی دیگر در چند سال اخیر شهرداری با همکاری
دســتگاههای دیگر بارها به الیروبی رودخانههای
عآوری زبالههای شهری
کوتاهی در جم 
شهر اقدام کرده اســت ،اما به علت ریختن زباله اين
رودخانهها دوباره آلوده شــدهاند و اكنون وضعیت یکی از شــهروندان اهــل گرمی در ایــن زمینه به
همشهری ميگويد :کارکنان
مطلوبی ندارند .با بررســی
شــهرداری گرمــی بــرای
اجمالــی وضعیت کانالهای
جمعآوری پســماند شهری
آب و رودخانههای شهر گرمی
کوتاهــی میکننــد که این
بهنظر میرسد مردم همكاري
الزم را براي پاكيزه نگهداشتن شــهردار گرمی :برای داشتن
موضوع ناشی از ضعف نظارت
رودخانههــا و فضاي شــهر شــهری پاک و آباد الزم است مدیران ارشد ذیربط است.
مردم پای کار باشــند ،چراکه «نادر صبورمند» ميافزايد:
ندارند.
بدون مشارکت مردمی تالشهای بارها مشــاهده شــده است
وضعیت بهداشــتی شهر شهرداری و یا هر دستگاه دیگری کارکنــان شــهرداری همه
نتیجهبخش نخواهد بود .امسال پسماندها را از نقاط مشخص
گرمی مناسب نیست
رئیس مرکز بهداشت گرمی رودخانه گرمی چایی را الیروبی شــده جمعآوری نکردهاند و
مغان ميگويد :بــا توجه به کردیم ،اما به علــت رها کردن حجم زیادی را به حال خود
مشــکالت موجود در معابر زباله از سوی شهروندان مجددا رها کردهاند که عالوه بر به هم
و کانا لهــای آب ،وضعیت وضعیت نامطلوبــی دارد و این خوردن نظم شــهری ،باعث
بهداشــت عمومــی شــهر وضعیت باید به دست خود مردم مشکالت بهداشتی میشود.
وی با بیــان اینکه یک طرف
گرمی مناســب نيست و زیر تغییر یابد
این مشکل به اهالی ساکن در
شاخصهای الزم قرار دارد.
«اســام مجد» در گفتوگو با همشهری ميگويد :شهر نیز بازمیگردد ،تصریح کرد :بارها مشاهده شده
تأمین سالمت عمومی شهروندان با پاک نگهداشتن است با وجود تعیین نقاط مشخص برای قرار دادن

نمایی از رودخانه گرمی چایی

زبالهها ،برخی از اهالی بــه این موضوع بیتفاوتند و
پسماند را در نقاط مختلف شهر رها میکنند.
این شــهروند اهل گرمی اضافه ميكند :بهتر است
شهرداری و به خصوص شــورای شهر برای نهادینه
کردن فرهنگ شهرنشینی با اســتفاده از ظرفیت
رسانهها و نصب بنرهای مختلف در شهر اقدام کند تا
به مرور به فرهنگ غالب تبدیل شود.
نياز شهرداري به همكاري مردم

شــهردار گرمی ميگويد :برای داشتن شهری پاک
و آباد الزم است مردم پای کار باشند ،چراکه بدون
مشــارکت مردمی تالشهای شــهرداری و یا هر
دستگاه دیگری نتیجهبخش نخواهد بود.
«رسول حسنزاده» در گفتوگو با همشهری اظهار
ميكند :امســال رودخانه گرمی چایــی را الیروبی
کردیم ،اما به علت رها کردن زباله از سوی شهروندان
مجددا وضعیت نامطلوبی دارد و این وضعیت باید به
دست خود مردم تغییر یابد.
وی با بیان اینکه جمعآوری پسماند از شهر گرمی با
 30نفر از کارکنان انجام میشود ،ميافزايد :روزانه
 ۴۰تن زباله خانگی و غیرخانگی در شهر گرمی تولید

میشود که کارکنان شهرداری به صورت سنتی آنها
را جمعآوری میکنند.
شــهردار گرمی اضافه ميكند :ما در تالش هستیم
همه مراحل جمعآوری پســماند از نقاط شهری به
بخش خصوصی واگذار شــود تا به صورت مکانیزه
اقدام به این کار کنند .برای این منظور سال گذشته
 150ظرف فلزی زباله تهیه و در نقاط مختلف شهر
گرمی نصب کردیم.
وی به مشــکالت مالــی و فرســودگی تجهیزات
شــهرداری اشــاره میکند و ميگويد :بــه دلیل
فرســودگی تجهیزات و کمبود امکانات شهرداری،
جمعآوری پسماند شــهری با کندی انجام میشود
و انتظار داریم سایر دستگاهها و مردم در این زمینه
یاریگر ما باشند.
داشتن شــهری آباد فقط با همت شهرداری و سایر
دستگاهها ممکن نیست و همکاری و همراهی مردم
یکی از شرطهاي اصلی آن است.
بیشک همت جمعی برای پاکسازی شهر با تشکیل
انجمنهای مردمنهاد و فرهنگسازی جلوگیری از
پخش زباله در هر نقطه شهر ،در آینده شهر گرمی
مؤثر خواهد بود.

معاون اداره ورزشــی اداره کل ورزش و
جوانان اســتان از برگزاري سی و دومین
دوره تــور دوچرخهســواري بینالمللی
آذربایجان در نیر خبر داد.
به گزارش ایرنا «محمدرضا برادران» در
نشست هماهنگی میزبانی شهرستان نیر
در سی و دومین دوره تور دوچرخهسواری
بینالمللی آذربایجــان به حضور  18تیم
از  14کشــور در این تــور نیمهحرفهای
خبر داد و افزود :شهرستان نیر در مرحله
چهارم تور در مسیر آن قرار دارد و میزبان
 250رکابزن بینالمللی خواهد بود.
وی اظهار کرد :نیر در سالهای قبل نیز به
دلیل استقبال پرشور از رکابزنان به عنوان
شــهر برتر میزبان مورد توجه نمایندگان
فدراسیون و میهمانان خارجی قرار گرفته
بود و امیدواریم با هماهنگیهای به عمل
آمده امســال نیز در این خصوص موفق
باشد.
وی گفت :رکابزنان تور روز چهارشــنبه
 19مهرماه از ســاعت  10از تبریز خارج
میشوند و مسیر تبریز  -نیر  -سرعین را
رکاب خواهند زد .بر اساس پیشبینیها،
حوالی ساعت  14:30اولین دوچرخهسوار
از شهر نیر عبور خواهد کرد.
برادران ادامه داد :دوچرخهســواران در
مسیر برگشت روز پنجشنبه  20مهرماه
از ســرعین ،نیر و تبریز عبــور میکنند
و شــهروندان نیر حوالی ساعت 10:30
صبح شــاهد عبور رکابزنان از این شــهر
خواهند بود.
«مهدی بخشی» معاون فرماندار نیر هم در
این نشست از آمادگی تمام دستگاههای
اداری بــرای برگزاری شایســته این تور
خبــر داد و گفت :با تعامل مناســبی که
بین ادارات وجــود دارد ،تمهیدات الزم
برای مســیر برگــزاری تور اندیشــیده
شده است.

میز خبر

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اردبیلاز اجرای برنامه تدبیر در  ۴۰۰مدرسه ابتدایی براي اجرای سند تحول بنیادین و بهسازی مدیریت
آموزشگاهی در سال تحصیلی جدید خبر داد .به گزارش تسنیم «کمال عالیزاده» اظهاركرد :اعتماد به مدیران ،مقایسه نكردن مدارس با یکدیگر ،استفاده حداکثری
از ظرفیتهای موجود ،تقویت مشارکت و کار گروهی ،برنامهمحور بودن مدارس ،تقسیم کار و غیره از جمله رویکردهای اصلی برنامه تدبیر است.

غارها؛ محيطزيست فرامو ششده استان
المیرا فرخی

اردبیل ـ خبرنگار

غارها در ارتباط تنگاتنگ با سایر عوامل
زيست
محیطی نقــش بســزایی در پایداری
بوم
محیط ایفا میکننــد .دوم مهرماه در
تقویم زیستمحیطی تحت عنوان روز «غار پاک»
نامگذاری شده اســت که ضرورت حفظ و حمایت
از این چشماندازها و زیســتگاههای طبیعی را چه
از لحاظ تاریخی و چه از لحاظ اکوسیستم بیشتر از
پیش خاطرنشانمیسازد.
تأثیر برخی گروهها و گونهها که در شــرایط بسیار
خاص غار زندگی ،رشــد و تکثیر میکنند بهعنوان
حلقههایی از زنجیره حیات حتی در محیط بیرون
از غارها به اثبات رســیده است .از طرفی پدیدهها و
زیباییهای طبیعی جزئی از ســرمایههای ملی هر
کشور محسوب میشود که حفاظت و بهرهبرداری
خردمندانه از آنها اجتنابناپذیر است.
بسیاری از غارهای کشور به وسیله جریانهای آب
زیرزمینی تشکیل شدهاند و به طور مستقیم با منابع
آب ارتباط دارند.
با توجه به شرایط ویژه کشور و استان از لحاظ منابع

آبی و به ویژه سفرههای زیرزمینی ،توجه به غارها و
حفظ و حراست از آنها ضروری است.
با توجه به مطالعات انجام شــده نقش خفاشها که
از زیستمندان مهم غارها هستند ،در پیشگیری از
بیابانزایی از طریق مشارکت مؤثر در گردهافشانی و
انتشار دانه گیاهان به ویژه گیاهان بیابانی به اثبات
رسیده است.
نامگذاری دوم مهرماه به نام روز «غار پاک» زمینه
مناسبی برای فرهنگســازی و ارتقای آگاهیهای
عمومی است که در سالهای گذشــته در این روز
درباره معرفی غارهــا و ضرورت حفاظــت از آنها
اقدامات گستردهای انجام گرفته است.
ارزشهای زیستمحیطی غارها

مترجم و نویســنده فعــال حوزه محیطزیســت
درباره اهمیت حفاظت از غارهــا ميگويد :گرچه
غارها جلوهگر دنیایی از زیباییها و شــگفتیهای
آفرینش هستند ،اما گاه آنچنان که باید شگفتآور
نیســتند .هنگامی که تزئینات آهکی غاری دچار
آسیب شده و یا فضای بکر غارها با زبالهها پوشیده
شــدهاند درمييابيم که علت اصلی چنين فاجعه
زيســتمحيطي گروههاییاند کــه از غارها بازديد

میکنند و از روي عمد يا نادانسته موجب آلودگي يا
تخريب اين مكانهاي طبيعي ميشوند.
«طاهر شــاهواری» اظهار میکند :ساختوساز در
اطراف غارها و آلودگیهای صوتی تأثیرات جدی و
مهمی در زندگی جانوری غارها میگذارند .اگرچه
بســیاری از این عوامل مخرب را میتوان برطرف
یا آالیندهها را محو و پاک کرد ،اما بســیاری از این
تخریبها و آلودگیها غیرقابل جبران هســتند و
تأثیرات خود را باقی میگذارند.
وي تصریح میکند :اســتاالکتیت (ستونی از مواد
معدنی که به صورت قندیلی از ســقف غار آویخته
باشد) و استاالگمیت (ستونی از مواد معدنی است که
از کف غار باال آمده باشد) که برای به وجود آمدن و
ی آنها هزاران سال زمان صرف شده است،
شکلگیر 
اگر بر اثر سهلانگاری بازدیدکنندگان بشکند ممکن
است هیچ وقت دوباره رشــد نکند و به شکل اولیه
خود برنگردد .گاه نيز گونه کمیابی از خفاشهایی
که تنها در غار خاصی زندگی میکنند با از بين رفتن
محيط زندگي يا شــكار ممکن است برای همیشه
محو و نابود شوند.
این کارشــناس مطرح حوزه محیطزیســت ادامه
ميدهد :با وجود اینکه امروزه بسیاری از غارنوردان

خرس امانی خل کلور
غار
َ

براي تدوین دایرهالمعارف همــکاری میکنند .مدیر
کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان به
تدوین  ۴۰۰مدخل اشاره و تأکید کرد :با توجه به حجم
گسترده این طرح ،پیشبینی میشود اطالعات جامعی
در دایرهالمعارف گردآوری شود .واحد ابراز امیدواری
کرد تا پایان امسال دایرهالمعارف دفاع مقدس استان
به پايان برسد و بهعنوان یکی از منابع غنی مطالعاتی
معرفی شود .وی با تأکید بر ضرورت تدوین و گردآوری

نیاز اردبیل به ساخت قرائتخانه
رئیس شورای اســامی اردبیل بر ضرورت احداث قرائتخانه در شهر اردبیل و رفع
نیارمندیهای حوزه کتابخوانی و مطالعه تأکید کرد .به گزارش ایرنا« ،علیرضا پوستی»
در نشستی با مدیر کل کتابخانههای عمومی اســتان با بیان اینکه شهرداری باید در
حوزه فرهنگی ،عملکرد گستردهتری داشته باشــد ،اظهار کرد :ساخت قرائتخانه
باید در اولویت فرهنگی شــهرداری قرار بگیرد .وی به ضرورت توسعه کمی و کیفی
کتابخانههای عمومی در مناطق محروم شهر اردبیل اشاره کرد و افزود :شورای اسالمی
شهر اردبیل آماده همکاری با کتابخانههای عمومی در مناطق محروم است .پوستی
پرداخت نیمدرصد ســهم کتابخانههای عمومی از درآمدهای شــهرداری را وظیفه
قانونی شهرداری دانست و گفت :شهرداری اردبیل نیز باید ضمن تمکین به قانون ،در
پرداخت نیمدرصد سهم کتابخانههای عمومی جدیتر عمل کند .وی دعوت از مدیران
کتابخانههای عمومی را براي حضور در جلسات کمیسیون فرهنگی شورا از برنامههای
شورای اسالمی شهر اردبیل ذکر کرد .مدیر کل کتابخانههای عمومی استان نیز در این
جلسه خواستار حمایت شورا از اجرای قانون نیمدرصد سهم کتابخانههای عمومی شد.
«رباب عزیزخانی» ساخت کتابخانه در محلههای کم برخوردار اردبیل را از برنامههای
ضروری دانســت و افزود :اداره کل کتابخانههای عمومی استان با مشارکت خیران و
ساخت کتابخانههای عمومی مقدس اردبیلی در محله وحدت ،کتابخانه عمومی شیخ
شرفالدین در محله کلخوران و کتابخانه عمومی فارابی در محله اروجآباد تالش خود
را برای غنیسازی فرهنگی این مناطق به کار برده است .وی ادامه داد :برای ادامه این
روند مثبت ،نیازمند حمایت شورای اسالمی شهر و شهرداری اردبیل و خیران گرانقدر
برای ساخت کتابخانه در سایر نقاط کم برخوردار اردبیل هستیم.
عزیزخانی نبود قرائتخانه در شهر اردبیل را موجب مشکالت فراوان برای دانشآموزان
و دانشجویان دانست و افزود :در صورت ساخت قرائتخانه توسط شهرداری ،شاهد
کاهش ترافیک مراجعان به کتابخانههای عمومی جهت برای کتب درسی خواهیم بود.
او ساخت کتابخانه توسط شهرداری را موجب توسعه فرهنگی شهر بیان کرد و ادامه
داد :در بسیاری از کالنشهرها شاهد ورود شهرداری به مقوله ساخت کتابخانه هستیم،
زيرا این مهم رشد فرهنگ شهرنشینی را در پی دارد.

لزوم توجه آموزشوپرورش به پيشگيري
از آسيبهاي اجتماعي
فرماندار اردبیل معتقد است رویکرد پیشــگیرانه در آسیبهای اجتماعی بايد
مورد توجه آموزشوپرورش اردبیل باشــد تا نســل آینده را به سمت مصونیت
حرکت دهیم.
به گزارش تسنیم« ،جواد زنجانی» در مراسم زنگ مهر و مقاومت در مدرسه شاهد
اردبیل اظهار كرد :پیشدرآمد هر توسعه ،توسعه فرهنگی و انسانی است که به طور
قطع در این مسیر آموزشوپرورش باید نقش بیبدیل خود را به خوبی انجام دهد.
فرماندار اردبیل اظهار کرد :از اولیا ،معلمان و مدیــران مدارس انتظار میرود با
اخالق و رفتار شایسته خود زمینه الگوی تربیتی را برای نسل آینده فراهم کنند،
زيرا این افراد الگوی دانشآموزان به شمار میروند و رفتار آنها تأثیر بسزایی در
تربیت دانشآموزان دارد.
وی با اشاره به تقارن آغاز ســال تحصیلی با آغاز هفته دفاع مقدس و ایام محرم
گفت :مدرسه و مقاومت ریشــه در اعتقادات ،عواطف و مهربانیهای ماست که
میتواند زمینهساز رشد و بالندگی معنوی را در شــکوفایی بهار تعلیم و تربیت
فراهم آورد.
فرماندار شهرســتان اردبیل دنیای امروز را دنیای علم و پیشرفت و گفتوگو و
اقتدار بر پایه علم و دانایی توصیف کرد و افزود :دیگر عصر قلدرمابی و عربدهکشی
به اتمام رسیده است و باید زمینه حرکتهای منطقی را در جامعه فراهم کرد.
زنجانی با بیان اینکه بعد از گذشت  30ســال ما متوجه کار بیسابقه امام (ره) و
دوراندیشی ایشان هســتیم ،تصریح کرد :امام راحل هرگز تسلیم شدن در برابر
دشمنان را نپذیرفت ،بلکه اعالم کرد ما متجاوزان را تنبیه میکنیم و این تنبیه
 8ساله زمینهای را فراهم کرد تا هیچ کشــوری جرات و جسارت حمله به ایران
را نداشته باشد .وی با اشاره به آسیبهای اجتماعی جامعه بیان کرد :باید نسل
آینده را به سمت مصونیت حرکت دهیم که این کار را نمیتوانیم با محدودیت
انجام دهیم ،بلکه رویکرد پیشگیرانه باید مورد توجه آموزشوپرورش قرار گیرد.

صبح ديروز يكشنبه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محدوده گردنه حیران بعد از تونل
به طرف آستارا به اورژانس اعالم شد.
تعداد مصدومان اين حادثه براساس گزارش خبرگزاريها متفاوت اعالم شده است .تا
لحظه تنظيم اين گزارش دکتر «قدرت اخوان اکبری» رئيس دانشگاه علوم پزشكي
اردبيل تعداد حادثهديدگان را  32نفر اعالم كرد كه حال  2تن از آنها وخيم گزارش شده
است .در عين حال «عزیز ارشادیان» معاون امداد و نجات هالل احمر استان اردبيل
تعداد حادثهديدگان را  35نفر اعالم كرد.
سرپرست سازمان اورژانس کشور نيز در مورد جزئیات حادثه گفت :خوشبختانه این
حادثه مورد فوتی نداشت ،و حال بيشــتر مصدومان مناسب گزارش شده است .این
مصدومان در حال انتقال به بیمارستانهای فاطمی و نمین هستند.
«پیرحســین کولیوند» همچنین گفت :بعــد از اعالم حادثه بالفاصله  5دســتگاه
آمبوالنس  115و اتوبوس آمبوالنس برای کمکرسانی به مصدومان به محل حادثه
اعزام شد .اما معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر در مورد این حادثه گفت :هنوز
به طور کامل تعداد دقیق مصدومان حادثه مشخص نیست ،اما به احتمال زیاد حدود
 20نفر بر اثر واژگونی اتوبوس مصدوم شدهاند.
«شــاهین فتحی» اضافه کرد :پس از اعالم حادثه 3 ،تیم عملیاتــی هالل احمر ،از
پایگاههای حیران و شعبه نمین به منطقه اعزام شدند.
این اتوبوس حامل گردشگران استان اصفهان بود و باحدود  40سرنشين قصد عزيمت
از سرعين به اصفهان را داشت .سرهنگ «نادر رحماني» رئيس مركز كنترل ترافيك
راهور علت حادثه را تخطي از سرعت مطمئنه عنوان كرد .هرچند لغزنده بودن جاده و
بريدن ترمز نيز به عنوان داليل اوليه تصادف اعالم شده است.

دهکده پرواز در اردبیل راهاندازی میشود
به گفته نماینده مردم شهرســتانهای اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای
اســامی ،با برنامهریزیهای انجام شــده و تعامل نمایندگان مجلس استان ،زنجیره
سرمایهگذاری برای تسهیل روند ســرمایهگذاری بخش خصوصی در اردبیل راهاندازی
میشــود .به گزارش تســنيم« ،رضا کریمی» اظهار كرد :راهاندازی دهکده پرواز که به
صورت تاکسی هوایی خواهد بود ،میتواند برای انتقال گردشگران از شهرهای مختلف
اردبیل مؤثر باشــد .این طرح مورد مطالعه قرار گرفته است و دستاوردهای مناسبی در
حوزه گردشگری به دنبال خواهد داشت .وی از برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاران
در حوزه گردشگری خبر داد و اظهار کرد :استان ظرفیت باالیی در بخش گردشگری دارد
که با حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی این ظرفیتها به طور همهجانبه شکوفا
میشود .نماینده مردم شهرســتانهای اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای
اسالمی از برنامهریزی برای همایش ســرمایهگذاران با حضور تمام نمایندگان استان و
مسئوالن مربوطه خبر داد و گفت :این همایش با هدف تسهیل روند سرمایهگذاری ،ایجاد
انگیره در بین آنان و برداشتن موانع و سنگاندازی برای سرمایهگذاران برگزار میشود.
این همایش سبب میشود تعامل همهجانبهای میان سرمایهگذاران ،مسئوالن استان و
نمایندگان مجلس ایجاد شود .کریمی بیان کرد :با برنامهریزیهای انجام یافته و تعامل
نمایندگان مجلس استان زنجیره سرمایهگذاری برای تسهیل روند سرمایهگذاری بخش
خصوصی در اردبیل راهاندازی میشــود تا بتوانیم زمینه حضور سرمایهگذاران بخش
خصوصی را در اردبیل توسعه دهیم .وی با اشــاره به اینکه حضور سرمایهگذار در تمام
مناطق استان برای نمایندگان مجلس از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است ،افزود :با
راهاندازی زنجیره سرمایهگذاری در اردبیل انتظار میرود حمایتهای الزم در مناطق
مختلف استان برای حضور سرمایهگذاران فراهم شــود .نماینده مردم شهرستانهای
اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی گفت :یکی از برنامههایی که در
حال حاضر مورد بحث و بررســی قرار گرفته ایجاد دهکده پرواز در اردبیل است که این
طرح مطالعه شده و با حضور سرمایهگذار بخش خصوصی راهاندازی میشود.
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مدیر کل محیطزیست استان :شناسایی غارها نیازمند تجهیزات و اعتبار مالی است

غار آسله دم در روستای درو بخش شاهرود خلخال  -عکس :همشهری  -مهدی ویسانیان

و زیستشناســان برای محافظــت و رفع آلودگی
غارها تالش میکنند ،اما بیشتر اوقات نتایج ناشی
از آلودگیها هیچ وقت از بین نخواهند رفت و یا قبل
از اینکه آنها را رفع کنیم تأثیرات خود را بر محیط
میگذارند .شــاهواری در مورد ضــرورت حفظ و
محافظت غارها به ارزشهای علمی ،مادی (جذب
گردشگر) ،زیستمحیطی ،میراثی ،طبیعی و معنوی
اشاره میکند و میافزاید :عوامل بسياري سالمت و
پایداری غارها را به خطــر میاندازند که میتوانند
خارج از دهانه غار باشند .برای مثال جادهسازی در
اطراف دهانه غار و نتایج ناشی از آن و یا در داخل غار
و فضای آن مثل ریختن زباله که بیشتر این عوامل
داخلی تهدیدکننده غارها هستند.
تخریبها و آلودگیهای داخل غارها توسط کسانی
صورت میگیرد که از آنها بازدیــد میکنند .نبود
شــناخت افراد بازدیدکننده از عوامل آلودهساز و یا

  شناسنامهدار شدن غارها

حادثه واژگونی اتوبوس در گردنه حیران
تاریخ دفاع مقدس اضافه کرد :دفاع مقدس بخشــی
کلیدی از تاریخ این کشــور بوده و تحوالت اساسی در
طول جنگ تحمیلی تجربه شده است.
مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزشهــای دفاع مقدس
تدوین کتب و گردآوری معلومات این برهه تاریخی را با
هدف شناخت هرچه بیشتر آن دانست و یادآور شد :به
ویژه با منابع غنی مطالعاتی میتوان دفاع مقدس را به
نسلهای آينده معرفی کرد.

پيامك شما را درباره
روزنامه اردبیل م 
يخوانيم

اردبیل

فعالیتی تخریبکننده میتواند به صورت غیرعمدی
بر غارها تأثیرات منفی داشــته باشد .در استان نیز
غارهای زیادی شناسایی شدهاســت غار یخگان،
بینه لر ،هفتگانه ،دورسونخواجه نیر ،کلخوران ویند
سرعین ،داشکسن در مشگینشهر از جمله غارهای
مهم استان هستند.
گردشگری پایدار و تنوع زیستمحیطی

مدیر کل حفاظت محیطزیســت اســتان معتقد
اســت :مطالعه غارها نیازمند وســایل و تجهیزات
غارنوردی اســت و در صورت تخصیص اعتبار تهیه
شناســنامههای تمام غارهای اســتان براســاس
دســتورالعمل حفاظت و بهرهبرداری غارها انجام
خواهد شد« .محمد خداپرست» با اشاره به اهمیت
و ارزش حفاظتی غارهای منطقــه اظهار میکند:
غارها بخشی از اکوسیستم طبیعی هر منطقه بوده

و حفاظت و بهرهبرداری اصولی از آن با مشارکت و
حضور جوامع بومی ضروری است.
او همچنین با اشاره به تشــکیل جلسات کارگروه
غارهای اســتان ،هدف از تشــکیل این کارگروه را
اجرای دستورالعمل حفاظت و بهرهبرداری از غارها
میداند و میافزاید :مصوبات این کارگروه گام مهمی
در مدیریت غارهای استان است.
وی میگوید :با هدف گســترش گردشگری پایدار
و حفاظت از تنوع زیستی غارها بهرهبرداری پایدار
از غارهای استان منوط به شناسایی و درجهبندی
آنهاست.
خداپرســت اضافه میکند :اســتفاده از ظرفیت و
توانمندسازی دهیاریها ،شوراهای اسالمی و جوامع
بومی ـ محلی برای فرهنگسازی و ارتقای آگاهی
عمومی گردشــگران و بازدیدکننــدگان از غارها
میتواند در حفاظت و معرفی آنها راهگشا باشد.

مدیر کل دفتر فنی استانداری از برنامهریزیهای انجام شده برای شناسنامهدار شدن غارها ميگويد« .موسی کنعانپور» اظهار میکند :باید از مشاوران متخصص و کارآمد برای مطالعات
شناسایی غارهای منطقه استفاده شود تا بتوانیم از این طریق غارهای منطقه را به طور مطلوب شناسایی کنیم .کنعانپور تصریح میکند :شناسنامهدار شدن غارها اقدام مفیدی است که
باید با دقت کافی انجام شود تا بتوانیم اطالعات کاملی از آنها داشته باشیم .عالوه بر آن گسترش گردشگری پایدار و حفاظت از تنوع زیستی غارها با بهرهبرداری پایدار از غارهای استان
منوط به شناسایی و درجهبندی آنهاست.

اخبار

جغرافیای نظامی اردبیل در دایرهًْالمعارف دفاع مقدس
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان
از اضافه شدن جغرافیای نظامی استان به دایرهالمعارف
دفاع مقدس خبر داد .به گزارش مهر« ،علی واحد» در
جمع خبرنگاران تصریح کرد :تدویــن دایرهالمعارف
دفاع مقدس همزمان با سراسر کشــور در استان نیز
آغاز شــده اســت .وی افزود :در تدوین دایرهالمعارف
 ۳۰نویسنده همکاری داشــتند و در  3بخش شهدا و
اشخاص ،جغرافیای نظامی و بخش فرهنگی و اجتماعی

اجراي طرح تدبیر در  ۴۰۰مدرسه استان
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تخلفات پزشکی کاهش یافت

با وجود تشــدید نظارت بر خدمات درمانی ،دریافت زیرمیزی از ســوی برخی
پزشکان همچنان یکی از دالیل شکایات مردمی اســت ،هرچند آمارها در این
خصوص نسبت به سالهای قبل کاهش دارد.
به گزارش مهر ،با وجود اینکه پزشکان تعرفه مشخص درمانی دارند که ملزم به
نصب و رعایت آن هستند ،همچنان گلهمندیهایی از دریافت مبالغ بیشتر برای
درمان و ارائه خدمات درمانی از سوی شهروندان به گوش میرسد.
از گرفتن شماره و ویزیت بدون نوبت تا درمان و عمل جراحی مواردی است که از
سوی شهروندان معترض به عنوان بهانههای دریافت هزینه بیشتر از تعرفه و نرخ
اعالمی عنوان شده است.
افزایش امکانات درمانی ،افزایش تعداد پزشــکان متخصص و حتی آگاهسازی
شهروندان از تعرفهها نیز موجب نشده اســت دریافت زیرمیزی و شکایتهای
پیرامونی آن به صفر برسد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد :ســامانه  ۱۶۹۰رسیدگی به
شکایات اعالم شده اســت تا شــهروندان مواردی از تخلفات درمان و ویزیت را
اطالعرسانی کنند.
«قدرت اخواناکبری» با بیان اینکه بعد از فعالسازی سامانه شکایتها کاهش
یافته اســت ،اضافه کرد :با وجود این همچنان مــواردی از دریافت هزینههای
غیرمتعارف اعالم میشود.
وی ادامه داد :در یکی از موارد پزشــک از طبابت محروم شد و مثال موردی در
شهرستان پارسآباد داشتیم که حتی محل طبابت خود را ترک کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اســتان تأکید کرد :در موضوع زیرمیزی این خود
شهروندان هســتند که بايد مشارکت داشته باشــند و موارد مشاهده شده را با
مستندات به دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی ارجاع دهند.
اخواناکبری با تأکید بر اینکه زیرمیزی تخلف است و در برخی موارد محرومیت
از طبابت را به دنبال دارد ،اضافه کرد :به همین دلیــل انتظار میرود زمانی که
گلهمندی در این خصوص وجود دارد ،شهروند معترض با مستندات گالیه خود
را مطرح کند.
وی تصریح کرد :برای مثال شــکایتی از پزشکی مطرح شــده بود که زیرمیزی
درخواست کرده است ،اما با بررسی دقیقتر عدم صحت آن اثبات شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اســتان با تأکید بر اینکه هنوز شکایتها در این
خصوص به صفر نرسیده اما به شدت کاهش یافته است ،ادامه داد :انتظار میرود
برای کاهش تخلفات فردی که قادر به دریافت خدمات بخش خصوصی نیست از
امکانات بیمارستانهای دولتی استفاده کند.
اخواناکبری تأکید کرد :هرگونه شکایت در این خصوص به جد بررسی میشود
و در صورتی که با مستندات همراه باشد به نظام پزشکی ارجاع داده میشود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

پست الكترونيك همشهری اردبیلardebil@hamshahri.org :

چاپ :جام جم(تبریز)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

پروژه باغ موزه دفاع مقدس اردبیل در نیمه راه

صدای همشهري
[ستون صدای همشهري براي بازتاب دادن مشكالت شما شهروندان است .نکات اعالم شده
ازسوی شما در روزنامه منعكس ميشود تا مســئوالن بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي

در  2سال گذشته  60کتاب حوزه دفاع مقدس در استان منتشر شده است
یاشار پورمجید

اردبیل  -همشهری

هفته دفاع مقدس یادآور  8سال از تاریخ پرافتخار
فرهنگ ایران اســامی در دوران جنگ تحمیلی است و
ایران برای همیشه به شــجاعت ،ایثار و از جان
گذشــتگی فرزندان غیورش در آن مقطع درخشــان افتخار
خواهد کرد.
استان اردبیل نیز به سهم خود نقش ارزندهای در دوران دفاع
مقدس داشته اســت و به تناســب جمعیت ،مردم آن پس از
اصفهان باالترین شهید و آزاده و جانباز را تقدیم انقالب اسالمی
کردهاند .از این رو است که ثبت آثار شهدا و خاطرات رزمندگان
اســتان در دوران دفاع مقدس اهمیت بســزایی دارد .درباره
فعالیتهای در حال انجام در این حوزه گفتوگویی انجام دادیم
با علی واحد ،مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
استان اردبیل که در ادامه میخوانید.

رفع آنها برآیند.شما شــهروندان عزیز اردبیلی میتوانید برای ارایه نظرات و پیشنهادات خود

در ساعات اداری با شماره تلفن  021 - 88932308یا  33454400تماس بگیرید].

از شعرای پیشکسوت استان که با موضوعات مربوط به شهادت،
قیام امام حسین (ع) و دفاع مقدس سروده شدهاند.

a r d e b i l @ h a m s h a h r i . o r g

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
استان در بخش تدوین آثار مکتوب چه پروژههای دیگری
در دست اجرا دارد؟

عالوه بر انتشار کتاب خاطرات 3 ،پروژه بزرگ دیگر در بخش
آثار مکتوب داریم که عبارتند از :تاریخ شفاهی جنگ ،تدوین
دایرهالمعارف دفاع مقدس استان و طرح بزرگ فرهنگی تبیین
نقش استان اردبیل در دفاع مقدس.
بــرای تدوین تاریخ شــفاهی جنــگ تاکنون بــا برگزاری
همایشهــای الزم حدود هزار فرم بین افراد واجد شــرایط
توزیع شــده اســت و در حال حاضر روزانه خاطرات  10تا
 14نفر ثبت میشــود .بــرای تدویــن دایرهالمعارف دفاع
مقدس استان هم با حمایت استانداری همکاری مناسبی با
نویسندگان و پژوهشگران در حال انجام است .شورای علمی
و برنامهریزی این پروژه خطیر فرهنگی تشکیل یافته است
درباره فعالیتهای انجام شده در حوزه تدوین که ترکیب اعضای آن را فرماندهان ،اساتید و محققان تشکیل
میدهند و جلسات منظم و مستمری
کتا بهای خاطــرات دوران دفاع
دارند .به همین منظور  30نفر در قالب
مقدس توضیح دهید.
در  2ســال گذشــته با همکاری بنیاد
 3گروه  10نفره در  3کارگروه شــهدا
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تاکنون  70شــهید گمنام در  30و اشــخاص ،جغرافیا و امور نظامی و
و نویسندگان شاخص استان  60عنوان نقطه اســتان به خاک سپرده همچنین فرهنگی و اجتماعی مشغول
کتاب با موضوعات زندگینامه شــهدا شــد هاند .همچنین ساخت  11کار هســتند .تاکنون  400مدخل در
و خاطرات رزمنــدگان و خانوادههای یادمان شهدای گمنام در استان این کارگروهها مطرح شده و در نهایت
ایثارگــران و آزادگان اســتان تالیف و به اتمام رسیده است و رونمایی پس از بررسی و پایش این تعداد 282
منتشر شده است .انتشار  30عنوان از
مدخل به تصویب نهایی رسیده است.
شد هاند .در حال حاضر ساخت
این کتابها در ســال  94و  30عنوان
در حال حاضر کار بررســی اکثر این
 15یادمان دیگر برای شــهدای
مدخلها به اتمام رســیده یا در حال
دیگر در سال  95صورت گرفته است.
گمنام در مناطق مختلف استان
تکمیل اســت .البته سوژهیابی و طرح
امســال کار تدوین و تالیف کتابهای
مختلفی در این حــوزه در حال انجام در حال اجراست که بعضی از آنها پیشــنهاد برای مدخلهــای جدید
است که برخی از آنها به اتمام رسیدهاند 85 .تا  90درصد پیشرفت فیزیکی همچنان امکانپذیر است و امیدواریم
از جمله کتابهایی کــه تا پایان هفته داشتهاند
این کار بزرگ تحقیقاتی و فرهنگی تا
دفاع مقدس رونمایی میشوند عبارتند
پایان سال  96به اتمام برسد.
از« :از حجله تا حرم» خاطرات روایت شده از طرف خانواده و طرح بزرگ فرهنگی دیگر پروژه تبیین نقش استان اردبیل در
دوستان شهید علی آقایی از شهدای مدافع حرم اردبیل« ،تشنه دفاع مقدس است .این پروژه شامل  10مجموعه کتاب خواهد
در آتش» خاطرات هوشنگ عبدی از رزمندگان مدافع حرم ،بود که هر کتاب با موضوع نقش یک شهرستان در دفاع مقدس
«پشت پنجره انتظار» شامل خاطرات همسران آزادگان استان ،به نگارش درمیآید .برای تکمیل این طــرح قراردادی با 10
«از قبیله زینب» با موضوع نقش زنان استان در دفاع مقدس و نویسنده زبده استان منعقد شده است و در حال حاضر در هر
در نهایت «شهید شعر» شامل مجموعه اشعار رسول ناصر آزاد شهرستان کار تحقیقاتی به شــکل هیاتامنایی و با همکاری

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در اردبیــل:
نورالدين امامي -نشانی :اردبيل،خيابان سعدي ،نبش بزرگراه
شــهدا ،پالك ، 503طبقه  - 2تلفــن045 -33454400 :

بوي بد سطلهاي زباله

سطلهای زباله محله مالباشی بسیار کثیف است .بوی تهوعآور آنها هنگام رد
شدن از کنارشان قابل تحمل نیســت .نظافت آنها با ماشینهای آبپاش کافی
نیست ،چراکه فقط مقداری آب روی آنها پاشیده میشود که بیفایده است .از
واحد خدمات شهرداری منطقه  3درخواست داریم به این مشکل رسیدگی کنند.
یک شهروند از محله مالباشی اردبیل
دريافت هديه اجباري از دانشآموزان

به اطالع مسئوالن آموزشوپرورش برسانید در یکی از مدارس ابتدایی دولتی
كتاب بچهها را گرو نگه داشتهاند تا هدیه به مدرسه بیاورند .كتاب دانشآموزان
دیگر را هم در مقابل دانشآموزانی که هدیه ندادهاند به آنها دادهاند تا باعث تحقیر
دانشآموز شوند .مسئوالن يك مدرسه باید راه برخورد با نسل آینده را بدانند نه
اینکه برخورد نامناسبي با آنان داشته باشد.
وحیدی از اردبیل

موزه شهدای اردبیل  -عکس :مهر

فرماندهان نیروهای مســلح ،رزمندگان شاخص و ائمه جمعه
پیش میرود.

ایجاد مرکز فرهنگی باغموزه دفاع مقدس در
استان از آرزوهای دیرینه خانوادههای شهدا و ایثارگران
و دوستداران تاریخ جنگ است .درباره وضعیت این پروژه
بگویید.

این پروژه با عنوان باغموزه دفاع مقدس در زمینی به وســعت
 4هکتار در جوار شهرک نادری و دریاچه شورابیل اردبیل در
حال اجراست .بنای این پروژه به شکل کشتی طراحی شده و
با مساحت  6250مترمربع درحال ساخت است که طبق اعالم
مهندس ناظر ،پیشرفت فیزیکی آن به  45درصد رسیده است.
برای احداث این ساختمان حداقل به  15میلیارد تومان اعتبار
نیاز است که تاکنون  4میلیارد تومان آن هزینه شده است .از
سال  95به این سو روند تخصیص اعتبار به این پروژه سرعت
گرفته است و همزمان با احداث ساختمان ،کار ایجاد محتوا و
تهیه اسناد و آثار الزم برای این مرکز بزرگ و مهم فرهنگی در
حال انجام است.
به همین منظور تیم  25نفرهای در اســتان از  7ماه پیش کار
سوژهیابی و تهیه اسناد را در  4محور آغاز کردهاند .این محورها
عبارتند از« :پیشــینه تاریخی استان اردبیل»« ،تاریخ انقالب
اسالمی در استان»« ،تاریخ دفاع مقدس و نقش استان اردبیل»
و «مقاومت و پایداری».

اعضا در آغاز کار هر هفتــه و در حال حاضر هر  2هفته یک بار
جلسات هماهنگی و همفکری برگزار میکنند .برای نمایش
آثار مربوط به هر کدام از این محورها ،درصدی از فضای پروژه
مشخص و تعیین شده اســت .تاکنون  350سوژه استحصا و
تصویب شده و با روندی که کار پیش میرود ،تعداد سوژههای
نهایی شده تا بیش از دو برابر قابل افزایش است.
همچنین در حال تهیه و انتقــال ادوات و غنایم جنگی به جا
مانده از دفاع مقدس برای نمایش در این باغموزه هســتیم و
تاکنون  75درصد از ادوات مورد نیاز تامین و به محل باغموزه
منتقل شده است.
در خصوص وضعیت یادمان شهدای گمنام در
مناطق مختلف استان هم توضیح دهید.

تاکنون  70شــهید گمنام در  30نقطه استان به خاک سپرده
شدهاند .در همین زمينه ساخت  11یادمان شهدای گمنام در
استان به اتمام رسیده و رونمایی شدهاند .در حال حاضر ساخت
 15یادمان دیگر برای شهدای گمنام در مناطق مختلف استان
در حال اجراســت که برخی از آنها  85تا  90درصد پیشرفت
فیزیکی داشتهاند .همچنین کار طراحی  4یادمان شهدا برای
شهدای گمنامی که اخیرا در شهرهای هیر ،مرادلو و دانشگاه
آزاد اسالمی پارسآباد و دانشکده رازی به خاک سپرده شدهاند،
به اتمام رسیده است و امسال ساخت این یادمانها کلنگزنی
میشود.

کوه سبالن ثبت جهانی میشود
به گفته مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
میراث ثبت جهانی قله ســبالن در جایگاه یک اثر فرهنگی و طبیعی در
مراحل اولیه است و در صورت تأمین اعتبار الزم ،مطالعه ثبت این اثر
شروع میشود .به گزارش ایرنا« ،کریم حاجیزاده» در نشست خبری با خبرنگاران
اســتان افزود :این اثر در صورت ثبت جهانی اولین اثر طبیعی و فرهنگی جهان
میشود .وی ادامه داد :برای مطالعه ثبت این اثر  30میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز
است که قرار اســت  7میلیارد ریال آن را سازمان میراث فرهنگی تأمین کند و 7
میلیارد ریال هم از اعتبارات استانی برای مطالعه این طرح اختصاص یابد .او ادامه
داد :در صوت تأمین اعتبار مورد نیاز ،مطالعات این طرح یک تا  2سال آینده تکمیل
میشود و برای ثبت جهانی به سازمان یونسکو ارسال خواهد شد .حاجیزاده با
اشاره به افزایش تعداد ورودی مسافران خارجی به اردبیل افزود :تعداد مسافران
خارجی به طور میانگین نسبت به سال گذشته  12/5درصد افزایش داشته که این
امر نشان میدهد شیب مالیم مسافران خارجی به استان در حال افزایش است .وی
با بیان اینکه بقعه شیخ صفی مهمترین جاذبه گردشگری برای مسافران خارجی
است ،گفت :بیشتر مسافران خارجی به قصد بازدید از بقعه شیخ صفی به اردبیل
سفر میکنند و این جذابیت ناشی از ثبت جهانی این اثر تاریخی است که باعث
شناخته شدن آن در کشورهای مختلف شده است.

صنایع دستی
پروانه تولید  ۲۵هزار صنعتگر صنایع دستی ثبت نشد
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان گفت :نزدیک به ۲۵
هزار صنعتگر صنایع دستی در استان
فعالیت میکنند که تاکنون امکان ثبت
پروانه تولید برای ایــن صنعتگران در
سامانه میسر نشده است.
به گزارش تسنیم «کریم حاجیزاده»
در جلسه بررسی توسعه تولیدات صنایع
دســتی اردبیل اظهار كرد :اردبیل در
حوزه صنایع دستی جزو آن استانهایی
است که توانسته فراتر از توان نیروهای
پرســنلی و اعتبــارات دولتــی ظاهر
شود .اخذ  3نشــان ملی جغرافیایی از
عملکردهای شــاخص این استان در
این حوزه در ســالهای گذشته است.
سیاست ســازمان میراث فرهنگی نیز
در حوزه صنایع دستی برطرف کردن
مشکالت زیرساختی و بنیانی است.
وی با بیــان اینکه در اســتان بيش از
 16هزار صنعتگر صنایع دستی دارای
پروانه تولید مشــغول فعالیت هستند،
افزود :نزدیک به  25هزار نفر دیگر نیز
در سطح اســتان در این حوزه فعالیت

میکنند که تاکنون امکان ثبت پروانه
تولید برای این صنعتگران در ســامانه
میسر نشده است.
حاجــیزاده گفت 52 :رشــته صنایع
دستی در استان فعالند .درمجموع بین
این رشتهها  16رشــته شاخص وجود
دارد که در آنها حرفی برای گفتن داریم.
اين رشتههای حائز اهمیت ورنی ،گلیم،
جاجیم ،معــرق و منبت چوب ،صنایع
تلفیقی چوب ،تولید محصوالت چرمی،
ســراجی ســنتی ،ملیله نقره و مس،
ورشوســازی ،زیورآالت سنتی و غیره
هســتند .اخیرا در حوزه قلمزنی روی
فلزی نیز پیشــرفتهای قابل توجهی
داشتهایم و موفق به کسب نشان ملی
مرغوبیت شدهایم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع
دستی و گردشــگری استان با اشاره به
عملکردهای شــاخص این سازمان در
حوزه صنایع دســتی بیان کرد :ســال
گذشــته  10نشــان ملی جغرافیایی
در کل کشــور صادر شــده است که از
مجموع آنها  3نشان به جاجیم خلخال،
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ورنی مغان و گلیم عنبران در اســتان
اردبیل اختصاص یافته است و این یک
موفقیت بزرگ برای مــا در این حوزه
محسوب میشود.
وی تصریح کرد :امســال نیــز پرونده
نشــان جغرافیایی برای ملیله اردبیل
در روزهای پایانی خود به ســر میبرد
و تا پایان مهرماه این نشان به سرانجام
خواهد رسید .عالوه بر آن ،کسب نشان

جغرافیایی برای معرق نمین و مرصع
ســنگ خلخال را هم در دســتور کار
داریم .مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان اظهار کرد:
برای بینالمللی کردن این نشــانهای
جغرافیایی نیــز اقداماتی انجام گرفته
و تالش میشود تا پایان سال میالدی
پروندههــای ملی که تاکنون کســب
کردهایم حداقل اعالم وصول شود.

