
كاغذ نيس�ت. خبر 

ميترا شهبازي
   گزارش2

 نگ�ران كنن�ده اي 
ك�ه اي�ن روزه�ا 
مطبوعاتي ها، صاحبان نش�ر، دانش آموزان و 
دانش جويان را درگير خود كرده است. با توجه به 
اينكه منابع جنگلي محدود هستند، نمي توان 
اين ريس�ك را هم پذيرفت كه كارخانه ها براي 
توليد كاغذ از درختان تغذيه كنند. از طرفي هم 
معلوم نيست منابع موجود در انبارها تا چه زماني 
كفاف نياز كشور را بدهند. از همين رو كارشناسان 
در سراسر كشور بر توليد كاغذ از سنگ آهكي 
تأكيد مي كنند. به دنبال همين ماجرا نيز هفته 
پيش عمليات احداث كارخانه توليد كاغذ آهكي 
در نائين اصفهان آغاز شد كه ظرفيت توليد آن 
به بيش از 10 هزار تن كاغذ در سال مي رسد و قرار 
اس�ت 6 ماهه به مرحل�ه بهره برداري برس�د. 

    
كاغذ نيس��ت و توليد اين محصول از درختان هم 
با هزار و يك ريسك انجام مي شود چرا كه باغات 
توليد درختان مورد مصرف در صنعت چوب و توليد 
كاغذ كش��ور جوابگوي نياز مصرف اين محصول 
براي بخش ه��اي متعددي همچ��ون مطبوعات، 
انتش��ارات ها و غيره را نمي دهند. از طرفي هم با 
توجه به ظرفي��ت محدود و حيات��ي جنگل هاي 
كشور نمي توان به اين بخش نيز دست درازي كرد 
چرا كه درختان جنگل ه��اي هيركاني و زاگرس 
به اندازه كافي زي��ر بار تازيانه هاي س��وزان آتش 
سوزي هاي گاه و بي گاه كمر خم كرده اند. از همين 
رو كارشناسان گزينه توليد كاغذ از طريق سنگ 
آهك را روي ميز مسئوالن قرار داده اند. شيوه اي 

از توليد كاغذ كه نه به محيط زيست خسارتي وارد 
مي كند و نه مي گذارد بازار كاغذ كشور وابسته به 
شرايط خارجي ها باش��د. همچنين جلوي خروج 
ارز و بي ثباتي بازار داخلي كاغ��ذ را هم مي گيرد. 
ظرفيت هايي ك��ه مي توانند عالوه ب��ر تأمين نياز 
داخلي فرصتي براي خودكفايي و اشتغالزايي هم 
باشند. بنابر اين طي چند س��ال اخير و به دنبال 
نوس��انات مكرر قيمت كاغذ و گاهاً ناياب ش��دن 
آن كلنگ ه��اي متع��ددي از پروژه ه��اي احداث 
كارخانه  هاي توليد كاغذ از سنگ آهنك بر زمين 
خورده است. براي مثال نخستين كارخانه توليد 
كاغذ از س��نگ آهكي در تاريخ 18 شهريور سال 
95 توسط وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 

استان يزد افتتاح شد. بعد از اين كارخانه كلنگ هاي 
ديگري هم بر زمين زده شد. براي نمونه مي توان 
به كلنگ زني كارخانه توليد كاغذ از سنگ در اواخر 
سال گذشته در استان فارس اش��اره كرد كه قرار 
است بعد از افتتاح براي 300 نفر اشتغالزايي كند. 
ارديبهش��ت امسال نيز لرس��تان به عنوان محلي 
براي اح��داث كارخانه هايي در نظر گرفته ش��د و 
كلنگ بزرگ ترين كارخانه توليد كاغذ از سنگ در 
آن به زمين زده شد. حاال هم هفته گذشته عمليات 
احداث كارخانه اي در اصفهان و شهرستان نائين 

اين استان آغاز شده است. 
  مشكل تأمين كاغذ رفع مي شود

كارخانه توليد كاغذ از سنگ شهرستان نائين كه 

در مساحتي به وسعت 34 هزار متر مربع در حال 
احداث است، قرار است پس از بهره برداري عنوان 
بزرگ ترين كارخانه ايران و خاورميانه را در حوزه 
توليد كاغذ دريافت كند. نماينده مردم شهرستان 
نائين در مجلس شوراي اسالمي در راستاي احداث 
اين كارخانه به »جوان« مي گويد: »مدتي است كه 
تكنولوژي توليد كاغذ از س��نگ آهك وارد كشور 
شده است. اتفاق بزرگي كه بدون خسارت زدن به 
محيط زيست مي تواند نياز كشور به كاغذ را برطرف 
كند.« از همين رو ضروري است مسئوالن مسير 
سرمايه گذاران خصوصي را باز بگذارند تا با حمايت 
سرمايه گذار داخلي جلوي واردات كاغذ و خروج ارز 
از كشور گرفته شود. عباسعلي پوربافراني با تأييد 
مطالب فوق مي افزايد: »عالوه بر تسهيل در روند 
اهدای مجوز احداث كارخانه به س��رمايه گذاران، 
دولت موظف است براي واردات تجهيزات ضروري 
به سرمايه گذاران نيز كمك ترجيحاً مالي كند.«  وي 
با اشاره به ظرفيت توليد اين كارخانه ادامه مي دهد: 
»قرار است بعد از بهره برداري كارخانه نائين، ساالنه 
10 هزار تن كاغذ در اين شهرستان توليد شود.« 
گفته مي شود سرمايه گذار بخش خصوصي زمان 
بهره برداري از اين طرح را 6ماهه اعالم كرده است. 
از اين رو اگر مانعي بر سر مسير كارخانه ايجاد نشود، 
مي توان اميد داشت كه تا پايان  امسال كاغذ داخلي 
بر روي مدار توليد قرار بگيرد.  اين نماينده مجلس 
با اشاره به س��رمايه گذاري 25 ميليارد توماني در 
راستاي احداث پروژه بيان مي كند: »اين كارخانه 
براي 70 نفر به طور مستقيم اشتغالزايي مي كند 
و براي جمعيت بسياري هم به طور غير مستقيم 

ظرفيت اشتغالزايي دارد.«

نهم ش��هريورماه بود كه اولين مرحله از رزمايش 
بزرگ تحت عنوان س��پاهيان محمد رسول اهلل2 
در س��ه اس��تان قم، كهگيلويه و اردبيل كار خود 
را آغاز كرد و قرار شد  طي اين مرحله بسيجيان 
اس��تان هاي مختلف ت��ا پايان اي��ن رزمايش در 
بيست ونهم شهريور ماه به مردم مناطق محروم 
خود ك��ه نيازمند كمك هس��تند امداد رس��اني 
كنند.  همچني��ن مرحله دوم اي��ن رزمايش در 
يكي  از روزهاي هفته دفاع مق��دس و با اجتماع 
700 هزار نفري بس��يجيان در مراكز اس��تان ها 
اجرايي مي ش��ود. نقطه اوج اين مرحله اجتماع 
100 هزار نفري بسيجيان در تهران است. در اين 
اجتماع 100 هزار نفر از بس��يجيان سازماندهي 
ش��ده ش��ركت مي كنند.  اين درحالي است كه 
مهار ريزگردها، فعاليت در امدادرس��اني به زلزله 
كرمانشاه، كمك به كميته امداد در ساخت خانه 
براي محرومان و ايجاد راه هاي روستايي از جمله 
حوزه هايي اس��ت كه بسيج اقش��ار درچند سال 
گذشته بيشترين فعاليت را دراين زمينه داشته 
است و عالوه برآن سازمان بسيج سازندگي نيز در 

زمينه محروميت زدايي فعاليت دارد. 
  100گروه درخدمت حاشيه نشينان 

مسئول بسيج سازندگي سپاه عاشوراي آذربايجان 
ش��رقي، با بيان اينكه در كل كشور 7014 گروه 
جهادي در اين رزمايش به مناطق محروم شهري 
اعزام مي شوند، گفت:»سهم آذربايجان شرقي در 

اين رزمايش 300 گروه است كه 100 گروه در 9 
محله حاشيه نشين تبريز ارائه خدمات مي كنند.«  
جعفر رزمي افزود:»مأموريت اصل��ي راه اندازي 
حركت ه��اي جهادي اس��ت كه با بسترس��ازي، 
عرصه يابي، س��ازماندهي بسيجيان و آحاد مردم 
و اع��زام به اج��راي پروژه هاي جهادي، بخش��ي 
از مش��كالت مردم را ح��ل كني��م.«  وي با بيان 
اينكه يكي از محل هايي ك��ه گروه هاي جهادي 
فعاليت دارند، حاشيه شهرهاس��ت ادامه داد:»با 
آسيب شناس��ي كه انجام داديم، متوجه ش��ديم 
مش��كل عمده مردم، مباحث معيش��تي است و 
باي��د در اين ح��وزه اقداماتي ص��ورت گيرد، لذا 
امروز به س��متي مي رويم كه در مسير معيشت، 
آموزش و اش��تغال گام برداريم.« ب��ه گفته اين 
مس��ئول، خدمات متنوع در محالت حاش��يه از 
خدمات پزشكي، دندانپزشكي تا خدمات عمراني، 
مش��اوره اي، آموزش��ي و ديني ازجمله اقداماتي 
است كه به حاشيه نشينان داده خواهد شد.  رزمي 
همچنين ش��عار رزمايش را »وحدت، ايستادگي 
و پيش��رفت« عنوان كرد و گفت:» كليدواژه اين 

اردوها »خدمت بي منت« است.«
  7 هزار بسيجي همداني در آماده باش 

در اين ميان يكي از اس��تان هايي ك��ه در زمينه 
خدمت رس��اني فعاليت خود را آغاز كرد اس��تان 
همدان بود. روز گذش��ته رزمايش بزرگ اقتدار 
عاشورايي سپاهيان محمد رسول اهلل2 شهرستان 

همدان با حض��ور هفت نفر از فرماندهان س��پاه 
انصارالحسين)ع(، مسئوالن سپاه استان و ناحيه 
همدان، خانواده شهدا، ايثارگران و آحاد بسيجيان 

در ورزشگاه شهيد بهشتي همدان آغاز شد. 
در اين مي��ان يكي از مناطقي ك��ه در اين زمينه 
فعاليت دارد بسيجيان شهرستان فامنين است. 

فرمانده سپاه ناحيه فامنين از حضور بيش از 700 
نفر از بسيجيان اين شهرستان  در رزمايش اقتدار 
عاشورايي سپاهيان محمد رسول اهلل2 خبر داد.  
حسن بهادري يكتا با اشاره به اجراي اين رزمايش 
در س��ه مرحله گفت:» مرحله اول نمايش اقتدار 
عاشورايي بسيجيان و مرحله دوم شامل اقدامات 
محروميت زدايي و خدمات رساني براي نيازمندان 
در حاشيه ش��هر بوده و مرحله سوم اين رزمايش 
نيز با حضور و اجتماع 20 هزار نفري بسيجيان در 

مركز استان خواهد بود.«
به گفته وي، در حال حاضر فش��ار دشمن بيشتر از 
ناحيه اقتصادي است و دش��منان به عمد سفره و 
معيشت مردم را نشانه رفته اند كه راه حل اين نيرنگ، 
همكاري و تعامل بيش از پيش مسئوالن ، مديران و 
نهادهاست.  در حقيقت اين رزمايش ها و حركت هاي 
بسيج پاس��خي محكم به ياوه گويي هاي استكبار 
جهاني است و براي مردم ايران اميد و ايستادگي و 
توانستن را صرف مي كند.  پس از شهرستان فامنين، 
كبودرآهنگ نيز حضوري پررنگ داشت.   فرمانده 
س��پاه ناحيه كبودرآهنگ گفت:»رزمايش اقتدار 

عاشورايي سپاهيان محمد رسول اهلل2 با حضور 30 
گروه جهادي و شركت 400 نفر بسيجي و با هدف 
ارائه خدمت رساني و محروميت زدايي در عرصه هاي 
مختلف در مناطق كم برخ��وردار كبودرآهنگ در 
حال اجراست.«  سرهنگ محمود بداغي افزود:»در 
مرحله اول اين رزمايش گروه جهادي و بس��يجي 
با هدف ارائه خدمت رس��اني و محروميت زدايي در 
عرصه هاي س��ازندگي، عمراني، پزشكي، فرهنگي 
و... در مناطق ك��م برخوردار در حال اجراس��ت.« 
وي ادامه داد:» مرحله دوم رزمايش در دو سرفصل 
مختلف اجرا مي ش��ود كه ابتدا دو گردان تاكتيكي 
بيت المقدس به صورت س��ازمان يافت��ه به روش 
اردوكشي مسير ميدان امام حس��ين)ع( تا ميدان 

رسالت را طي مي كنند.«
  ويزيت50 هزار بيمار محروم 

يكي از خدماتي كه به شدت مناطق محروم به آن 
نيازمند هستند ارائه خدمات بهداشتي و پزشكي 
اس��ت؛ موضوعي كه همواره مورد توجه پزشكان 
جهادگر بسيجي در اس��تان هاي مختلف كشور 
بوده است.  اين مسئله سبب ش��د تا تنها در يك 
روز از رزمايش اقتدار عاشورايي سپاهيان محمد 
رس��ول اهلل 2 در دو اس��تان هرمزگان و خراسان 
شمالي حدود 50 هزار نفر به طور رايگان ويزيت و 

از خدمات تخصصي پزشكي بهره مند شوند. 
  فعاليت 210 گروه جهادي در ايالم 

جانش��ين فرمانده��ي س��پاه اميرالمؤمنين)ع( 
گف��ت:»در ادام��ه رزماي��ش س��پاهيان محمد 
رسول اهلل 2 در اس��تان ايالم 210 گروه جهادي 
كار خود را آغاز كردند.«  سرهنگ پاسدار جمال 
ش��اكرمي افزود:»در اي��ن دوره از اعزام ها تالش 
شده است افراد نخبه، تأثيرگذار، خير و نيكوكار از 
اين اردوها بازديد داشته باشند و از نزديك شاهد 
فعاليت جهادگران در عرص��ه محروميت زدايي 
باشند. در حقيقت هدف از اين اقدام اين است كه 
مشاركت اين افراد در اقدامات محروميت زدايي 
افزايش پيدا كند. بر همين اساس ما شاهد حضور 
قهرمانان ورزشي استان علي هاشمي و ذبيح اله 
پورش��يب در اين اردوها بودي��م.« وي ادامه داد: 
»محور كلي اردوهاي جهادي محروميت زدايي و 
تحقق اقتصاد مقاومتي است كه در اين رزمايش 
هم ف��ارغ از فعاليت برون مرزي ب��ه دنبال رفع و 
كاهش محروميت و ارائه خدم��ات، فقرزدايي و 
كاهش آس��يب هاي اجتماعي هس��تيم.« يكي 
از اس��تان هايي كه در زمينه رزمايش س��پاهيان 
محمد رسول اهلل 2 فعاليت خود را به طور ويژه آغاز 
كرد بسيجيان س��پاه حضرت قمر بني هاشم)ع( 
چهارمحال و بختي��اري بودند كه ب��ا هدف رفع 
محروميت ها اقدامات جهادي خود را آغاز كردند. 
فرمانده س��پاه حض��رت قم��ر بني هاش��م)ع( 
چهارمح��ال و بختي��اري دراي��ن خص��وص 
گفت:»هم اكنون 150 گروه جهادي براي انجام 
خدم��ات س��ازندگي در مناطق مح��روم حضور 
دارند.«  س��ردار علي محمداكبري افزود:» ارائه 
خدم��ات پزش��كي، دندانپزش��كي و جراح��ي، 
همچنين ساخت منازل مسكوني و توزيع البسه و 

مايحتاج از جمله فعاليت هاي اين گروه است.« 

  ايالم: رئيس دانشگاه علوم پزش��كي ايالم از جذب دانشجوي عراقي در 
دانشگاه علوم پزشكي ايالم در آينده اي نزديك خبر داد.  كريم همتي گفت: 
جذب دانشجويان عراقي در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و پرستاري در 
دانشگاه علوم پزشكي ايالم تبادل نظر صورت گرفته و مقرر شد براي اجرايي 
شدن و عينيت بخشيدن به درخواس��ت هاي طرفين، رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي ايالم هماهنگي هاي الزم را با عوامل ذيربط و معاونت آموزشي و اداره 

كل امور بين الملل وزارت بهداشت به عمل آورد. 
  بوشهر: رئيس شوراي هيئت هاي مذهبي كشور از آمادگي 92 هزار هيئت 
مذهبي براي برگزاري مجالس و محافل حسيني در محرم خبر داد و گفت: در 
سطح كشور 500 همايش ميثاق عاشورائيان برگزار مي شود.  نوشاد نوشادي 
افزود: در سطح كشور 92 هزار هيئت مذهبي آماده برگزاري مراسم و مجالس 
دهه اول محرم هستند كه هماهنگي الزم با اين هيئت ها صورت گرفته است. 
  چهارمحال و بختي�اري: رئيس جهاد كش��اورزي چهارمحال و 
بختياري گفت: 760 تن بذر گندم در چهارمحال و بختياري براي كشت 
توزيع مي شود.  ذبيح اهلل غريب با اش��اره به اينكه 760تن بذر گندم در 
چهارمحال و بختياري براي كشت توزيع مي شود، افزود: همچنين 680 
تن بذر اصالح شده جو نيز براي توزيع در بين كشاورزان آماده شده است 

و به زودي توزيع آن آغاز مي شود. 
  خراسان جنوبي: معاون اش��تغال كميته امداد خراسان جنوبي گفت: 
تعداد 504 طرح اشتغالزايي براي مددجويان كميته امداد از ابتداي امسال 
با اعتبار 8 ميليارد و 917 ميليون تومان ايجاد شده است.  سيدرضا حسيني 
بابيان اينكه تسريع و تسهيل در ارائه خدمات اشتغال هدفمند به مددجويان 
تحت حمايت در اولويت برنامه هاي اين نهاد است، افزود: طبق برنامه ريزی هاي 
انجام شده در سال جاري طرح هاي اشتغال توليد محور با ايجاد فرصت هاي 
شغلي مناسب و براساس مهارت و عالقه مندي گروه هاي مختلف مددجويي، 

براي افراد تحت حمايت ايجاد مي شود. 

 جاده چالوس 
مراکز اقامتي و  گردشگري می خواهد

جاده چالوس را نمي توان فقط يك مسير در نظر گرفت، چرا كه اين 
جاده مقصد بسياري از مسافران است. جاده چالوس كه روزگاري به 
عنوان چهارمين جاده گردشگري دنيا و امروز در ليست 10 جاده برتر 
قرار گرفته، اين روزها با مشكالت و معضالت بي شماري مواجه شده كه 
امكان خروج آن از ليست برترين ها را قوت بخشيده است. معضالتي 
همچون زباله و شلوغي و آلودگي و حاال هم ساخت و سازهاي غير مجاز. 

    
اين جمله تكراري را بارها و بارها شنيده ايم كه »جاده چالوس يكطرفه 
شد!« يكطرفه شدن يعني ازدحام ماش��ين، يعني شلوغي و ترافيك، 
يعني توليد زباله و تخريب محيط زيست. حاال ديگر زور جاده چالوس به 
ترافيك نمي رسد و اين در شرايطي است كه ساكنان حاشيه اين جاده 
سال هاست در هزار پيچ مشكالت زيبايي هاي جاده را نمي بينند و در 
بن بست مصائب يك طرفه ش��دن اين محور مانده اند.  در همين رابطه 
شهردار آسارا نبود مراكز اقامتي - گردشگري در محور كرج - چالوس را 
باعث بروز مشكالت زيادي از جمله در حوزه مديريت پسماند دانست. 
محمدباقر آس��رايي با اش��اره به اهميت اجراي طرح ه��اي اقامتي - 
گردشگري در محور كرج - چالوس به منظور اسكان مسافران عبوري 
از اين جاده، مي گوي��د: در مح��دوده اي از اين محور ك��ه جزو حوزه 
استحفاظي استان البرز است مجموعه اي مناسب وجود ندارد كه از نظر 
امكانات و تجهيزات اقامتي براي استفاده مردم درخور و شايسته باشد. 
وي ادامه مي دهد: در محدوده اطراف پل خواب در محور كرج - چالوس 
همواره تعداد زيادي از مسافران چادرهايي را برپا كرده و به استراحت 
مي پردازند اما اين روش اس��كان موقت در بستر رودخانه و كنار جاده، 
تهديدي براي جان مسافران است و از س��ويي كنترل مناسبي هم بر 

زباله هاي رهاشده در آنجا و حفاظت از محيط زيست منطقه نيست. 
  جاده چالوس هميشه قفل است

پليس راهور بارها و بارها اعالم كرده كه هيچ تمايلي به انسداد راه ندارد، 
چراكه اين امر مش��كالت زيادي را براي پليس به همراه دارد، ترافيك و 
درگيري هاي ميدان اميركبير و پاس��خگويي به مردم و مسافران حجم 
زيادي از توان و ان��رژي پليس را به خود اختص��اص مي دهد.  به عنوان 
مثال در نوروز 97  بيش از 600 هزار تردد از جاده چالوس در مسير رفت 
و برگشت انجام ش��د كه اين حجم تردد ضرورت ايجاد زيرساخت ها در 
اين مس��ير را تبيين مي كند بنابر اين بايد به همه راهكارها نگاه ويژه اي 
داشت.  البته راه اندازي بزرگراه تهران – شمال مي تواند نقشي مؤثر در 
كاهش ترافيك و حذف انسداد راه داشته باش��د.  هرچند هم اكنون در 
بخش اطالع رساني هم بسيار ضعيف عمل مي شود زيرا با به كارگيري 
سيستم vms و استفاده از ظرفيت تلويزيون هاي شهري به ويژه در ميدان 
اميركبير و امثال آن در اين حوزه ضرورت دارد.  وقتي جاده مملو از ماشين 
و مسافر مي ش��ود به تبع آن توليد زباله هم افزايش مي يابد. به خصوص 
زماني كه ترافيك هاي طوالني مدت تردد در اين مسير را مختل مي كند، 
ميزان توليد آشغال هم چند برابر مي شود.  آس��رايي با بيان اينكه بايد 
مردم را به سوي اسكان و حضور در فضاهايي كه شهرداري ايجاد خواهد 
كرد هدايت كنيم، مي گويد: بدين منظور از حدود چهار س��ال گذشته 
ايجاد يك طرح اقامتي - گردش��گري در محدوده »ري زمين« واقع در 
محور توريستي كرج - چالوس را دنبال كرده ايم.  شهردار آسارا با اشاره 
به اينكه حضور مردم در مجموعه اقامتي - گردشگري كمك مؤثري به 
بحث مديريت پسماند در محور كرج - چالوس مي كند، ادامه مي دهد: 
اجراي طرح اقامتي – گردشگري در ري زمين يك شروع خوب در ايجاد 
مجموعه هاي گردشگري مناسب در طول اين محور زيبا خواهد بود كه با 

حمايت مسئوالن استاني البرز از اين قبيل طرح ها محقق خواهد شد.

با حضور وزير بهداشت
مرکز خدمات جامع سالمت شهري و روستايي 

مرگنلر افتتاح شد 
مركز خدمات جامع س�المت شهري و    آذربايجان غربي
روستايي مرگنلر شهرس�تان شوط با 

حضور وزير بهداشت افتتاح شد. 
روز گذشته مركز خدمات جامع سالمت ش��هري و روستايي مرگنلر 
شهرستان شوط كه با اعتبار 21 ميليارد ريال و در زميني به زيربناي 
1100 مترمربع احداث شده است، افتتاح و آماده استفاده عموم شد.  
اين مركز با حضور سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت درمان 
و آموزش پزشكي و محمد مهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي و 

جمعي از مسئوالن استان طي مراسمي افتتاح شد. 

سد دالكي دشتستان با 568ميلياردتومان
اعتباراحداث مي شود    

مديرعامل شركت آب منطقه اي بوشهر     بوشهر
از ساخت سد دالكي دشتستان استان 
بوش�هر ب�ا اعتب�اري بال�غ ب�ر 568 ميلي�ارد توم�ان خب�ر داد. 
ش��اهپور رجايي گفت: براي س��اخت س��د دالكي 568 ميليارد تومان 
اعتبار پيش بيني شده كه بودجه مصوب امس��ال اين سد 10 ميليارد 
تومان معادل 6 درصد اعتبار ساالنه است.  وي با بيان اينكه براي تكميل 
سد دالكي بر اساس برنامه زمان بندي، بايد 150 ميليارد تومان اعتبار 
اختصاص يابد افزود: امسال براي اجراي سد باغان دشتي 5 ميليارد تومان 
اختصاص داده شده و براي سد خاييز تنگستان اعتباري مصوب نشده 
است.  مديرعامل شركت آب منطقه اي بوشهر با عذرخواهي از مشكالت 
كم آبي در دشتستان اظهار داشت: براي جبران كمبود آب آشاميدني 
دشتستان حفر يازده حلقه چاه در دستور كار قرار گرفت كه در شبانه روز 
5 هزار مترمكعب به ظرفيت آب دشتستان افزوده شده است.  رجايي با 
بيان اينكه برداشت از اين منبع فقط براي تأمين اضطراري آب پيش بيني 
شده است تصريح كرد: حدود 220 ميليون مترمكعب ساالنه از منابع 
آب زيرزميني دشتستان معادل 40 درصد از مصرف آب زيرزميني كل 
استان بوشهر در دشتستان برداشت مي شود.  وي با اشاره به مشكالت 
آب آشاميدني در شهرهاي بوش��هر، برازجان، آبپخش، جم، تنگ ارم، 
بوشكان، كلمه و عسلويه گفت: اين ش��هرها در معرض تنش آبي قرار 
دارند كه مرجع طبقه بندي شهرهاي داراي تنش آبي وزارت نيرو است.  
مديرعامل شركت آب منطقه اي بوشهر با اشاره به اينكه تأخير در ساخت 
اين سدها سبب تشديد مشكالت كم آبي مي شود خاطر نشان كرد: با 
تأخير در اجراي اين سدها مردم در پايين دست آنها براي جلوگيري از 

خشك شدن اراضي كشاورزي، چاه غيرمجاز حفر مي كنند.

 اجراي شبكه جمع آوري بهداشتي فاضالب 
در 7 شهر زنجان    

مدي�ر عام�ل ش�ركت آب و فاضالب     زنجان
زنجان از اج�راي ش�بكه جمع آوري 

بهداشتي فاضالب در 7 شهر استان خبر داد. 
عليرضا جزء قاس��مي گفت: هم اكنون 3 واحد تصفيه خانه فاضالب در 
شهر هاي زنجان، ابهر و ماهنشان در مدار بهره برداري قرار دارد و ارتقا مدول 
اول تصفيه خانه فاضالب زنجان و احداث مدول دوم آن با بيش از يك هزار 
و 115 ميليارد ريال اعتبار در حال انجام مي باشد.  وي افزود: تصفيه خانه 
فاضالب شهر هاي خرمدره، دندي و زرين آباد نيز در دست اجرا بوده و به 
زودي مشتركان شهرهاي زرين آباد و دندي از خدمات تصفيه خانه فاضالب 
بهره مند خواهند شد.  قاس��مي گفت: در حال حاضر 19 طرح بزرگ در 
شركت آب و فاضالب استان زنجان شامل 4 طرح فاضالب، 13 طرح آب 
و 2 طرح مطالعاتي در دستور كار قرار دارد كه با اجراي اين طرح ها شاهد 
بهره مندي بيشتر مردم شهر هاي اس��تان زنجان از خدمات حوزه آب و 
فاضالب خواهيم بود.  جزء قاسمي همچنين به اجراي شبكه جمع آوري 
بهداشتي فاضالب در 7 شهر استان شامل زنجان، ابهر، خرمدره، زرين آباد، 
ماهنشان، ارمغانخانه و دندي اشاره كرده و گفت: اجراي شبكه جمع آوري 
بهداشتي فاضالب و تصفيه فاضالب جمع آوري شده طرحي است كه به 

مرور زمان در تمامي شهر هاي استان اجرايي خواهد شد. 

مرمت بافت تاريخي ميامي آغاز شد    
مس�ئول نمايندگي ميراث فرهنگي،     سمنان
صنايع دس�تي و گردشگري ميامي از 
آغاز مرحله ديگري از مرمت بافت تاريخي ميامي واقع در حد فاصل 

خيابان مسجد جامع خبر داد. 
س��يدمحمد صادق رضويان گفت: در اين مرحله از مرمت، كار برداشت 
الحاقات، انجام پي بندي، اجراي ازاره سنگي، انجام كاهگل استر و سيم گل 
بدنه و اصالح ناودان ها انجام مي شود.  وي افزود: در اين مرحله با توجه به 
روند مرمت و نگهداري اين بافت تاريخي كه پيش از اين بيش از پنج مرحله 
مورد مرمت قرار گرفته بود، با مراجعه به الگوهاي موجود در بافت نسبت به 
مرمت جداره ها و احياء آن اقدام شده است.  مسئول ميراث فرهنگي ميامي 
گفت: در بافت تاريخي ميامي كاروانسراي شاه عباسي، مسجد آقايان، آب 
انبار عمارت، عمارت آقايان، حمام  آقايان و نيز تعدادي ساباط و داالن وجود 
دارند كه جلوه خاصي را به سيماي شهري مي بخشند و در همين راستا 
بافت تاريخي ميامي به عنوان يك عنصر تاريخي و حائز اهميت و با هدف 

حفاظت و نگهداري، مورد مرمت و بازسازي قرار مي گيرد. 
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 ويزيت رايگان 50 هزار نفر
 توسط پزشكان بسيجي هرمزگان و خراسان شمالي

در آغاز دومين هفته از رزمايش اقتدار عاشورايي بسيجيان  ويزيت رايگان ، ارائه خدمات عمراني، مشاوره اي، آموزشي و ديني به محرومان پيگيري شد

بسيج ملت برای خدمت

نائين  قطب توليد كاغذ آهكي كشور مي شود
 نماينده مردم نائين در مجلس در گفت وگو با »جوان«: كارخانه توليد كاغذ از سنگ آهكي كه در شهرستان نائين كلنگ زني شده است

مي تواند جلوي خروج ارز را بگيرد و 10 هزارتن از كاغذ مورد نياز كشور را تأمين كند

 ۱۴00 مبلغ ديني در ايام محرم 
به سراسر استان مرکزي اعزام مي شوند

همزمان با آغاز ايام عزاداري حسيني، يك     مركزي
هزار و ۴00 مبلغ ديني ب�ه منظور ترويج 
آموزه هاي مكتب عاشورايي به نقاط مختلف استان مركزي اعزام مي شوند. 
حجت االس��الم صفر قربانپور مديركل تبليغات اسالمي استان مركزي 
با اعالم اين خبر گفت: امسال در ماه ضيافت الهي يك هزار و 200 مبلغ 
ديني به نقاط مختلف اس��تان مركزي اعزام ش��دند و مقرر است در ايام 
عزاداري ماه محرم نيز اعزام يك هزار و 400 مبلغ ديني به سراسر استان 
صورت پذيرد.  وي اف��زود: 600 نفر از اين مبلغان ديني از قم به اس��تان 
اعزام مي شوند و 800 نفر نيز روحانيون مستقر در استان مركزي هستند، 
همچنين امسال يكصد روحاني و مبلغ زن در ميان مبلغان اعزامي خواهند 
بود.  قربانپور ضمن اشاره به اينكه هدف از اعزام مبلغان در ايام عزاداري 
سيد الشهدا)ع( ترويج و اش��اعه آموزه هاي مكتب عاشورايي است، بيان 
كرد: در مورد محتواي برنامه هاي روحانيون و مبلغان اعزامي و همچنين 
مراسمات سوگواري هيئت هاي مذهبي چندين جلسه توجيهي از سوي 
اداره كل تبليغات اسالمي استان مركزي طي هفته هاي اخير برگزار شده 
تا مراسمات سوگواري از محتواي مطلوب و غني برخوردار باشند.  مديركل 
تبليغات اسالمي استان مركزي خاطرنشان كرد: از جمله مواردي كه تأكيد 
شده در برنامه هاي مبلغان اعزامي و هيئت هاي مذهبي مورد توجه قرار 
گيرد، تبيين ارزش هاي واقعه عاشورا و نهضت حضرت سيدالشهدا)ع(، 
حق جويي و مبارزه با باطل، تقويت اتحاد و همبس��تگي، ترويج س��بك 
زندگي اس��المي، عمل به واجبات ديني و عفاف و حجاب و گسترش امر 
به معروف و نهي از منكر اس��ت.  وي تصريح كرد: تالش ها براي برگزاري 
پرمحتواتر برنامه هاي سوگواري حسيني به منظور بيان پيام اصلي و ابعاد 
ارزشمند قيام عاشورا و ايجاد ارتباط قلبي و معنوي هر چه بيشتر مردم و 

جوانان با اهل بيت عصمت و طهارت)ع( صورت مي گيرد. 

آغاز پروازهاي مسافري از فرودگاه پيام کرج  
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي     البرز
كش�وري از صدور مجوز انج�ام پرواز 
مسافري در فرودگاه پيام پس از بازرسي كارشناسان اين سازمان 
خبر داد و گفت: از 2۳ شهريور هفته اي 2 پرواز رفت و برگشت بين 

كرج و مشهد در اين فرودگاه برقرار مي شود. 
رضا جعفرزاده اظهار داشت: پس از بازرسي هاي مختلف از سوي كارشناسان 
و بازرسان سازمان هواپيمايي كشوري، مجوز انجام پروازهاي مسافري در 
فرودگاه پيام كرج صادر شد.  وي ادامه داد: اولين پرواز مسافري فرودگاه 
پيام روز 23 شهريور 97 آغاز مي شود كه در مسير مشهد به كرج و سپس 
كرج به مشهد خواهد بود.  مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري 
ادامه داد: قرار است اين پروازها با هواپيماي شركت هواپيمايي تابان در 
مسير كرج- مشهد- كرج انجام ش��ود.  وي با بيان اينكه هواپيماي پرواز 
كرج- مشهد بوئينگ MDاست، گفت: هفته اي 2 پرواز رفت و برگشت در 
مسير كرج- مشهد- كرج در فرودگاه پيام انجام خواهد شد. همچنين زمينه 
انجام پرواز كرج- كيش- كرج هم در فرودگاه پيام فراهم است و به زودي 
اين پرواز توسط يكي از شركت هاي هواپيمايي انجام مي شود.  جعفرزاده 
اظهار داشت: بازرسان س��ازمان هواپيمايي كشوري پس از بررسي همه 
تجهيزات ناوبري و فرودگاهي و زيرس��اخت هاي مسافري اين فرودگاه، 
مجوز پروازهاي مسافري فرودگاه پيام را صادر كردند.  مديركل عمليات 
فرودگاهي پيام استان البرز هم از آغاز فروش اينترنتي بليت نخستين پرواز 
هواپيماي مسافربري اين فرودگاه خبر داد.  علي كاملي افزود: ساعت 14روز 
جمعه 23 شهريور نخستين هواپيماي مسافري با مبدأ مشهد مقدس در 

فرودگاه بين المللي پيام به زمين خواهد نشست. 

آمادگي براي دف�اع از مرزها و ارزش ه�اي معنوي دركنار رس�يدگي به 
مشكالت مردم مناطق محروم ازجمله اهدافي بود كه موجب شد  سازمان 
بس�يج با انجام برنامه ريزي هاي مدون رزمايش بزرگ س�پاهيان محمد 
رس�ول اهلل 2 را با حضور 7014 گ�روه جهادي با ه�دف محروميت زدايي 

از مناطق محروم ب�ه مرحله اج�را درآورد.  اين درحالي ب�ود كه به گفته 
سردارغالمحس�ين غيب پرور، فرمانده بس�يج مرحله اول اين رزمايش 
20روزه با ويزيت رايگان نيازمندان در استان خراسان شمالي و هرمزگان 
آغاز و قرار ش�د اين رزمايش درتمامي اس�تان هاي كش�ور برگزار شود. 
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