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دومي�ن محصول 
استراتژيک گيالن 
و يكي از نوش�يدني هاي پرمص�رف همواره 
طرفداران بسياري را به سوي خود جلب كرده 
است. با اين حال ارگانيک بودن اين محصول 
س�بب ش�ده تا در مقابل چاي وارداتي كه به 
لطف اس�انس و رنگ هاي مصنوعي از طعم و 
رنگ خوبي برخوردار است، رنگ ببازد. با اين 
وجود قيمت باالي چاي وارداتي طي چند ماه 
اخير س�بب آشتي بيش�تر مصرف كنندگان 
خارجي اين محصول با نوع داخلي آن ش�د؛ 
موضوعي كه موجب ش�د تا رئيس س�ازمان 
چاي كشور از كاهش واردات چاي و افزايش 
مساحت باغات چاي از 17 هزار و 500 هكتار 

به 22 هزار هكتار خبر دهد. 

گيالن با داشتن ۹۰درصد باغ هاي چاي ايران، 
مهم ترين اس��تان توليدکننده چاي در کشور 

محسوب مي شود. 
با اين حال طعم و رنگ هاي فريبنده که در انواع 
چاي خارجي وجود دارد س��بب ش��ده تا ذائقه 
بس��ياري از مصرف کنندگان از چاي داخلي به 

سمت نوع خارجي آن تغيير پيدا کند. 
اين مهم موجب شد تا در سال هاي اخير ميزان 
توليدات چاي مازندران و گيالن از ۷۵ هزار تن 
به ۲۲ هزار تن کاهش يابد و عمالً توليدکنندگان 
داخلي را به سمت تغيير کشت يا توليد نكردن 

اين محصول سوق دهد. 
رئيس مجم��ع نمايندگان گيالن ب��ا تأييد اين 
موضوع مي گويد:» ميزان مصرف و نياز کش��ور 
در بحث چاي ساالنه حدود ۱۱۰ هزار تن است 
در حالي که ميزان توليد چاي شمال سال به سال 

در حال سير مسير نزولي خود است.«
جبارکوچكي نژاد ضع��ف مديريتي در صنعت 
چاي کشور را علت بسياري از اين نا بساماني ها 
دانسته و مي افزايد: »با وجود اينكه در سال هاي 
اخير در استان هاي شمالي و گيالن بيش از 6۰ 

هزار تن چاي توليد مي ش��د، اما به علت ضعف 
مديريت و برخي علل ديگر اين جايگاه با تنزل 

شديدي مواجه شد.«
 محصولي پرطرفدار در آن سوي مرزها 

به گفته کارشناسان، بسياري از ايرانيان مي دانند 
که درجه کيفي چايي که در شمال کشور توليد 
مي شود به  مراتب بيشتر از نوع وارداتي آن است، 
اما وجود انواع اسانس و رنگ هاي مصنوعي در 
انواع وارداتي اين محصول س��بب ش��ده تا اين 
محصول داخلي کمترين ميزان مصرف کننده 
در کشور را داشته باشد. اين در حالي است که 
ارگانيك بودن چاي توليدي در ش��مال کشور 
باعث شده که بس��ياري از کشورهاي همسايه 
تمايل بس��ياري به مصرف اين محصول کاماًل 

طبيعي و سالم داشته باشند. 
آمارها نش��ان مي دهد، ميزان صادرات چاي در 
ايران قابل توجه نيست اما بخشي از چاي توليدي 
ايراني به خارج از کشور صادر مي شود به طوري 
که در سال گذشته از مجموع ۳۱ هزار تن چاي 
توليدي ۲۷ هزار تن توس��ط مردم خريداري  و 

بقيه آن صادر شد. 

اين در حالي اس��ت که به گفته رئيس سازمان 
چاي کشور بخشي از چاي سفيد ايراني)غنچه 
گل چ��اي(، کيلويي يك ميلي��ون و ۲۰۰ هزار 
تومان به کشورهاي اروپايي و کشورهاي حاشيه 

خليج فارس صادر شد. 
محمدولي روزبهان با اشاره به اينكه چاي توليدي 
در شمال کش��ور بدون س��م توليد مي شود به 
همي��ن دليل عطروطع��م چاي ايراني نس��بت 
به چاي توليدش��ده ديگر کش��ورها بهتر است، 
مي افزايد:» اين مهم سبب ش��ده تا بسياري از 
کشورهاي اروپايي و منطقه خصوصاً خليج فارس 

عالقه بسياري به چاي ايراني داشته باشند.« 
 بازگشت رونق به مزارع چاي ايراني 

ورود انواع چاي خارجي ک��ه تنها به لطف انواع 
رن��گ و اس��انس ها توانس��ته در مي��ان برخي 
مصرف کنن��دگان جا باز کن��د ازجمله داليلي 
است که موجب ش��ده در چند سال اخير چاي 
ايراني کمتر در مي��ان خانواده هاي ايراني مورد 

مصرف قرار گيرد. 
با اين حال گراني چاي وارداتي در کنار کاهش 
کيفيت اين محصول سبب ش��ده تا بسياري از 

مصرف کنندگان به استفاده از اين محصول کاماًل 
ارگانيك ايراني روي آورند. 

رئيس سازمان چاي کشور با تأييد اين موضوع 
مي گويد: »گراني وکيفيت پايين اين محصول 
موجب ش��ده تا واردات کاهش يافته و افزايش 
مس��احت باغات چاي از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هكتار 
به ۲۲ هزار هكتار در مزارع چاي ش��مال کشور 

انجام بگيرد.«
حبي��ب جهانس��از مي افزايد: » کش��ت چاي 
ويژگي هاي اقليم��ي خاص��ي را مي طلبد و به 
عنوان مثال در اس��تان هايي که زمستان هاي 
بسيار سرد و تابستان هاي بسيار خشكي دارند، 
قابل انجام نيس��ت. اين محصول نيازمند آب و 
رطوبت فراوان اس��ت و به همين دليل تنها دو 
اس��تان گيالن و مازندران مس��تعد توليد اين 

محصول هستند.«
در حال��ي ک��ه در س��ال هاي قبل مش��كالت 
ريزودرش��ت س��بب ش��ده بود تا هر س��اله از 
ميزان باغات چاي در اين دو اس��تان ش��مالي 
کشور کاس��ته ش��ود، اما با رفع برخي موانع در 
کنارکاهش واردات سبب شد تا رونق به مزارع 

چاي بازگردد. 
از آنجا که يكي از مش��كالت چ��اي کاران دير 
پرداخت ش��دن مطالبات آنهاست لذا اين مهم 
سبب ش��د تا مبلغ يك ميليارد و ۵۱6 ميليون 
تومان از مطالبات به حس��اب چاي کاران واريز 
شود.  اين درحالي اس��ت که در مجموع ۲۰۰ 
ميليارد توماني که بايد به حس��اب چاي کاران 
واريز مي شد تاکنون بالغ بر ۱۳۲ميليارد تومان 

آن واريز شده است. 
حبيب جهانس��از مي افزاي��د: » افزايش ميزان 
فروش چ��اي خش��ك از ۱۹ هزار ت��ن به ۲۲ 
هزار تن، رس��يدن حجم تس��هيالت پرداختي 
به کارخانج��ات از صفر به 4۵ ميلي��ارد تومان، 
کاهش واردات چاي و افزايش مس��احت باغات 
چاي از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هكتار به ۲۲ هزار هكتار 
تنها گوش��ه اي از تحوالت حوزه چاي در طول 

فعاليت دولت تدبير و اميد است.«

يك شنبه هفته گذش��ته بود که مدير پيش بيني 
و هش��دار س��ازمان هواشناسي کش��ور از ورود 
سامانه بارشي به استان ها خبر داد. به رغم اينكه 
احد وظيفه در خصوص شروع بارش هاي پاييزي 
در استان هاي شمالي و غربي کشور هشدار داده 
بود اما باز هم بارندگي ها مش��كالت بسياري را به 
دنبال داشت.به طوري که اکنون برخي استان هاي 
کشور با مجموعه اي از خسارت ها روبه رو شده اند؛ 
مسئله اي که هر سال رخ مي دهد و برنامه اي براي 
جلوگيري از تكرار آن در س��ال هاي آتي نيست. 
امس��ال هم اين بي توجهي متوليان براي اصالح 
زيرس��اخت ها و جلوگيري از وقوع سيل و طوفان 
گريبان استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غربي، اردبيل، خراسان شمالي، خراسان رضوي، 
زنجان، سمنان، گلستان، مازندران و همدان را هم 

گرفته است. 
 سيل هر ساله بالي جان استان ها

بارش هاي بهاري و پاييزي که در گذشته سفره هاي 
زيرزمين��ي را سرش��ار از منابع آب��ي مي کرد، در 
س��ال هاي اخير بر اثر برخي بي  توجهي ها تبديل 
به سيالب هايي شده  که در مسير گذر اغلب پل ها، 

محورهاي ارتباطي، خانه هاي روستايي، مزارع و 
باغات را تخريب مي کند. در اين راستا کارشناسان 
حوزه آبخيزداري معتقدند که تخريب جنگل ها 
و مراتع، تجاوز ب��ه حريم رودخانه ها و برداش��ت 
بي رويه ش��ن و ماس��ه از رودخانه ها و قرارگرفتن 
روستاها در مناطق سيل خيز از مهم ترين عوامل 
تش��ديد خس��ارات وارده به مناط��ق مختلف به 
دنبال وقوع س��يل است. مس��ئله اي که با اجراي 
پروژه هاي آبخي��زداري و آبخ��وان داري با هدف 
حفاظت و تقوي��ت آب و خ��اک، مي تواند کمك 
بزرگي در راستاي کاهش خسارات ناشي از سيل 
باشد. عالوه بر اين با توجه به منابع محدود خاک، 
اجراي چني��ن پروژه هايي کم��ك بزرگي هم به 
حفظ خاک به عنوان يكي از ارزشمندترين منابع 
موجود مي کند. منابعي که طي چند سال اخير با 
تشديد خشكسالي و وقوع سيالب هاي ويرانگر با 
کاهش نگران کننده اي روبه رو شده است. حاال به 
رغم اينكه متوليان مي دانند که بايد در راس��تاي 
جلوگيري از وقوع س��يل و طوف��ان چه برنامه اي 
داشته باشند، اما بي توجهي و اهمال کاري هر ساله 
آنها در اجراي پروژه هايي که جلوي خسارات ناشي 

از سيل و طوفان را مي گيرد منجر به اين شده که 
هر سال با يك بارش بهاري و پاييزي خسارت  هاي 
متعددي به شهرها و روستاهاي کشور وارد شود؛  
اتفاقي که با شروع فصل پاييز در ۱۰ استان کشور 
رخ داده اس��ت. در بين اس��تان هايي که امس��ال 
ميزبان وقوع حوادثي چون سيل و طوفان هستند 
مي توان به استان اردبيل اشاره کرد که سوم مهر 
سال گذشته نيز  در مسيل هاي دره رود در بخش 
مرادلوي آن سيل به وقوع پيوست و 6 ميليارد ريال 
خسارت به اس��تان تحميل کرد. برابر آمار اعالم 
شده از سوي ستاد مديريت بحران استان اردبيل، 
شهرس��تان هاي گرمي، خلخال و مشگين شهر از 
مناطق سيل خيز استان به ش��مار مي آيند که در 
کنار داليلي مانند جغرافياي کوهستاني، تخريب 
پوشش گياهي و سرازيري سيالب به کوهپايه ها، پر 
شدن بستر رودخانه ها، ايجاد سازه هاي غيراصولي 
و وجود خانه هاي روس��تايي و م��زارع متعدد در 
حاشيه رودخانه ها نيز از جمله عوامل تشديدکننده 

سيل و خسارات ناشي از آن است. 
 تمام مسيرها باز شده اند

البته وقوع سيل هميش��ه به خسارت مادي ختم 

نمي ش��ود و گاهي مواقع خس��ارت هاي جاني را 
هم در پي دارد. اتفاقي که همين امسال در استان 
سمنان رخ داد. در اين راس��تا مديرکل مديريت 
بحران استانداري سمنان مي گويد:» سيالب در 
شهرس��تان ميامي يك کشته داش��ت و منجر به 
مفقود شدن هشت روستايي شده بود که خدا را 

شكر اين هشت نفر به سالمت پيدا شدند.«
ايرج رئيس��يان مي افزاي��د: » س��يالب در چهار 
شهرستان ميامي، شاهرود، دامغان و مهدي شهر 
سبب ايجاد خس��ارت هايي شده اس��ت که براي 
برآورد شدت خسارات وارده نياز به زمان بيشتري 
است.« به رغم اينكه مناطق ارميان، قدس و زيدر در 
شرق استان سمنان بيشترين خسارت  را از سيالب 
اخير ديده اند اما خوش��بختانه نيروهاي مديريت 
بحران و امداد و نجات به سرعت وارد ميدان شدند. 
در کنار اعزام نيروهاي امدادي ازجمله هالل احمر 
براي کمك رساني به مسافران و روستاييان در راه 
مانده، مس��يرهاي بس��ياري  از جمله مسيرهاي 
منتهي به نيشابور نيز مسدود شده بود که به همت 
نيروهاي امدادي بازگشايي شد. در اين خصوص 
شهردار شهر بار نيشابور با اشاره به بارش رگباري 
۳/ ۳ ميليمتري باران مي گويد: » اين بارندگي ها 
منجر به انسداد ۲۲ ساعته راه شهر بار به نيشابور 
شده بود.« حسن پارسا ادامه مي دهد: » با وجود 
تالش هاي بسيار و تماس هاي مكرر با عوامل اداره 
راهداري نيشابور، متأس��فانه اين اداره هيچ گونه 
همكاري براي باز شدن اين مسير نداشت. از اين 
رو با رايزني و هم��كاري بخش خصوصي و تأمين 
چندين دستگاه لودر اين مسير روز جمعه و پس از 
۲۲ ساعت بازگشايي شد.« در استان سمنان نيز به 
گفته متوليان استاني تمام مسيرهاي مسدود شده 
باز شده اند و تردد به روال عادي برگشته است. الزم 
به ذکر است که در استان هاي شمالي که در اغلب 
فصول سال با بارش هاي پراکنده اي روبه رو هستند 
هم همچنان حوادثي رخ مي دهد. در اين راس��تا 
مي توان به قرباني شدن يك نفر در استان گلستان 
اش��اره کرد. از اين رو با توجه به شدت خساراتي 
که هر ساله به مردم اس��تان ها وارد مي شود، الزم 
است هرچه س��ريع تر برنامه اي جامع براي تمام 
استان هاي کش��ور با توجه به شرايط اقليمي آنها 
در نظر گرفته شود. الزم به ذکر است که در حال 
حاضر بر اس��اس آمار اعالم ش��ده به 448 نفر در 
۲۱ شهر و روس��تا خدمات امدادي و درماني ارائه 
شده است و همچنان اين عمليات امدادرساني در 

مناطق سيل زده ادامه دارد. 

 كرمانشاه: مديرکل کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان استان 
کرمانشاه از حضور 4۰۰ هزار نفر در برنامه هاي تابستانه اين کانون خبر 
داد.  مهناز فتاحي استقبال کودکان و نوجوانان از برنامه هاي تابستانه 
مراکز مختلف کانون پرورش فكري کودکان و نوجونان را خوب توصيف 
کرد و اظهار داش��ت: برگزاري 8۰ کارگاه ويژه تابس��تاني و جشنواره 

»آوه زين« را از جمله برنامه هاي اين کانون در تابستان امسال بود. 
  كهگيلويه و بوير احمد: معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��كي 
ياسوج از دوازدهمين مورد اهداي عضو استان در سال جاري خبر داد.  
غالمعباس سبز افزود: اين اهداي عضو با حضور متخصصان پيوند اعضا 
در گچساران انجام شد.  به گفته وي خانواده مرحوم »مصطفي غالمي« 
از اهالي سردش��ت زيدون اعضاي بيمار خود را که در اثر تصادف دچار 

مرگ مغزي شده بود، اهدا کردند. 

خدمت رساني 4هزار جهادگر 
در مناطق محروم سيستان وبلوچستان

4هزار و 766 جهادگر در قالب 225    سيستان وبلوچستان 
گروه جهادي در اردوهاي سه تا 10 
روزه در حال خدمت به مردم مناطق محروم اين اس�تان هستند. 
فرمانده سپاه سلمان سيستان وبلوچس��تان با اعالم اين خبر گفت: ۲۹4 
عرصه در حوزه عمراني را مد نظر قرار داديم که ساخت و تعمير ۳۷ مدرسه، 
ساخت ۱6 مسجد و حسينيه، س��اخت ۱۰ خانه عالم، اليروبي پنج قنات، 
۹ مورد ديوارکشي، جمع آوري ش��ن هاي روان از هفت روستاي سيستان 
و تعمير و بازسازي 4۵ مدرس��ه در طرح هجرت نتيجه کار جهادگران در 
اين زمينه است.  به گفته سردار گشتاسبي توزيع ۱4۰۰ سبد کاال، توزيع 
۹ هزار بس��ته لوازم التحرير، ايجاد ۳۰ مورد فرصت اشتغال براي جوانان و 
نوجوانان و ارائه ۱۹۰ مورد خدمات مش��اوره از ديگر خدمات عمومي ارائه 
شده در عرصه هاي خدمت رساني و مردم ياري در قالب اين رزمايش است.  
وي افزود: اجراي طرح يك کاسب يك دانش آموز، شيفت ايثار در ادارات و 
کارخانجات و ميز خدمت در مساجد نيز يكي ديگر از بخش هاي رزمايش 
اقتدار عاشورايي است.  فرمانده سپاه سلمان سيستان و بلوچستان با بيان 
اينكه امسال رزمايش اقتدار عاشورايي با ايام محرم همزمان شده است، ادامه 
داد: براي اينكه در حوزه مس��ائل امنيتي يكپارچگي ايجاد کرده و بتوانيم 
از ظرفيت اين رزمايش به خوبي استفاده کنيم 4۱ گردان بيت المقدس و 
۱۹ گردان کوثر را سازماندهي کرديم تا از صبح روز تاسوعا تا شام غريبان 
قدرت و اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران را براي ايجاد آرامش به نمايش 
بگذارند.  سردار گشتاسبي خاطر نشان کرد: اقدام اساسي در اين همايش 
برگزاري همايش ۲۵ هزار نفري بس��يجيان در مرکز اس��تان است که در 

پنجمين روز از هفته دفاع مقدس برگزار مي شود. 

تشريح برنامه هاي هفته دفاع مقدس 
در استان البرز 

فرمان�ده س�پاه الب�رز از برگ�زاري       البرز
برنامه ه�اي ويژه بزرگداش�ت هفته 

دفاع مقدس در اين استان خبر داد. 
سردار يوسف مواليي در خصوص نخستين روز هفته دفاع مقدس در سي ويكم 
شهريور ماه سال جاري گفت: اين روز به نام صالبت و سلحشوري دفاع مقدس 
و صنايع نظامي نامگذاري شده است.  فرمانده سپاه استان البرز افزود: دومين 
روز دفاع مقدس مقارن با يكم مهرماه و به نام روز علم و صنعت، نخبگان و روز 
سرباز است که همزمان با بازگشايي مدارس ، دانشگاه ها و مراکز علمي کشور 
است چون بخشي از صنايع ما در اين مراکز مستقر است.  وي ادامه داد: روز 
دوم مهر ماه که روز س��وم هفته دفاع مقدس است به نام دفاع ملي جوانان و 
بصيرت افزايي نامگذاري شده که در اين روز به دفاع همه جانبه در همه حوزه ها 
مي پردازيم.  سردار مواليي با اشاره به نامگذاري روز چهارم هفته دفاع مقدس 
و همزمان با سوم مهرماه گفت: اين روز به نام انقالب اسالمي، مردم ساالري 
ديني، بيداري اسالمي و استكبارس��تيزي نامگذاري شده است و با توجه به 
اينكه چهلمين سالگرد انقالب را در پيش داريم بايد به مفاهيم ديني بيشتر 
توجه و پرداخته شود.  وي تشريح کرد: روز پنجم هفته دفاع مقدس همزمان 
با چهارم مهرماه است که به نام اقتصاد مقاومتي، توليد ملي، اصناف، پشتيباني 
و حمايت مردمي نامگذاري شده است چون کمك هاي مردمي در زمان دفاع 
مقدس بسيار اهميت داش��ته و در کنار آن پرداختن به اقتصاد مقاومتي به 
دليل دارا بودن منابع و استفاده از ظرفيت هاي موجود در کشور مهم است و 
بايد به تبيين آن پرداخت.  وي اشاره کرد که پنجم مهرماه روز ششم هفته 
دفاع مقدس به نام شهيدان، ايثارگران، جانبازان و فخرآفرينان نامگذاري شده 
است.  فرمانده سپاه اس��تان البرز گفت: روز هفتم هفته دفاع مقدس مقارن 
با ششم مهرماه است که به واليتمداري، زنان، خانواده و سالمت نامگذاري 
شده است که بر اساس آن در تمامي نهادها و ارگان هاي کشور روي اين موارد 
کار مي شود.  س��ردار مواليي افزود: روز آخر گراميداشت هفته دفاع مقدس 
روز فرماندهان، عزتمداران و پيشكسوتان است که بايد از آنها تجليل شود.  
وي ادامه داد: با توجه به نزديكي اجالسيه اصلي کنگره شهداي استان البرز 
نوآوري هايي انجام شده براي نمونه چاپ کارتي است که در قالب آن شخص 
به نام يك شهيد از يك يتيم حمايت مي کند و با اين نيت بيش از ۵هزار يتيم 

استان البرز با کمك هاي ماهانه حمايت خواهند شد. 

كشف خمره متعلق به دوره ساساني 
در مسجد ميرزا احمد اصفهان 

   اصفهان طي عمليات مرمت مسجد معروف 
به ميرزا احمد در سراي »نيم آورد« 
بازار بزرگ اصفهان، ي�ک خمره كامل متعلق به دوره ساس�اني و 

مقداري سفال كشف شد. 
بر اين اساس به طور موقت و براي بررسي هاي بيشتر کار بازسازي اين 
مسجد متوقف شده است.  بنا بر اعالم اداره کل ميراث فرهنگي استان 
اصفهان با توجه به تعطيالت ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني و روز جمعه 
بررسي هاي بيشتر و کاوش در اين محل براي يافتن اشياي بيشتر توسط 
کارشناسان باستان شناسي اداره کل ميراث پس از ايام تعطيالت انجام 
مي شود.  »نيم آورد« يكي از راس��ته هاي بازار بزرگ اصفهان است که 
مساجدي تاريخي مانند مدرسه علميه نيم آورد متعلق به دوره صفوي 
نيز در اين محله قرار دارد. اين مدرس��ه به دليل اينكه محل تحصيل 
مراجع مهمي مانند مرحوم آيت اهلل بروجردي و ديگر علماي طراز اول 

کشور بوده است نيز شهرت دارد. 

افتتاح 30 واحد مسکن محرومان
 و 40 طرح اقتصاد مقاومتي در هفته دفاع مقدس 
فرمانده س�پاه امام صادق )ع( استان     بوشهر
بوش�هر از افتتاح و واگذاري30 واحد 
مسكن ويژه مددجويان و40 طرح اقتصاد مقاومتي همزمان با هفته 

دفاع مقدس در بوشهر خبر داد. 
سردار علي رزمجو گفت: امس��ال به مناسبت هفته دفاع مقدس ۹۰۰ 
برنامه اجتماعي و فرهنگي توس��ط س��پاه امام صادق )ع( در اس��تان 

طراحي شده است. 
وي افزود: رژه نيروهاي مسلح، برپايي نمايشگاه دفاع مقدس، بازسازي 
عمليات ثامن االئمه)ع( و اعزام اکيپ پزش��كي به نقاط مختلف استان 
بوشهر و بهره برداري از ۳۰ واحد مسكوني کميته امداد، برپايي اردوهاي 
جهادي محله محور، نشست با رزمندگان ديروز و امروز، تجليل از راويان 
دفاع مقدس، برگزاري نشست هاي بصيرتي، تجليل از کارگران و افتتاح 

پروژه  در مناطق محروم از ديگر برنامه هاست. 
فرمانده سپاه امام صادق )ع( استان بوش��هر با اشاره به برپايي مرحله 
نخست رزمايش عاشوراييان س��پاهيان محمدرسول اهلل ۲ ادامه داد: تا 
کنون ۳هزار و ۷۳۲ جهادگر در قالب ۳6۰ گروه در تخصص هاي مختلف 

سازماندهي و به مناطق محروم استان بوشهر اعزام شده اند. 
رزمجو گفت: در اين مدت ۲هزار و 8۰۰ بس��ته اقالم معيشتي، ۲۰۰ 
کالس آموزش عقيدتي و اخالقي، ۵۰ مورد مسابقه فرهنگي، ورزشي 
و مذهبي، ويزيت ۲هزار و ۹۰۰ نفر، مرمت ۲۵ باب مس��جد، ۳۳ باب 
مدرسه، ۱۳ باب سرويس بهداش��تي، ۲۷ باب خانه نيازمندان و ۲6۱ 

مورد خدمات مشاره انجام شده است. 
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غافلگيري مسئوالن  
مقابل بارندگي هاي پيش بيني شده!

چاي ايراني با رنگي تازه به خانه ها بازمي گردد
كاهش واردات و افزايش عالقه به مصرف چاي ايراني 

سبب شده تا مساحت باغ هاي چاي از 17هزار و 500 هكتار به 22 هزار هكتار افزايش يابد

طرح نذر خون در خراسان شمالي 
با مراجعه ۵۵۷ داوطلب

مديركل انتقال خون خراسان شمالي      خراسان شمالي
گفت: امس�ال در روزهاي تاس�وعا و 
عاشورا، 557 نفر براي اهداي خون به مركز ثابت خون گيري بجنورد 

مراجعه كردند. 
احس��ان روش��ن  روان افزود: از اين تعداد مراجعه کنن��ده، ۲۲۳ نفر با 
گروه هاي خوني خاص منفي و مثبت در طرح نذر خون شرکت کردند 
و نوبت دهي شدند.  وي ادامه داد: همچنين در اين دو روز ۳۳4 نفر به 
منظور اهداي خون اعالم آمادگي کردند و از اين تعداد ۲۰۰ نفر موفق به 
اهداي خون شدند.  مديرکل انتقال خون خراسان شمالي با بيان اينكه 
شمار اهداکنندگان خون در تاسوعا و عاشوراي امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۵/۷ درصد رشد داشته اس��ت، گفت: از اين تعداد 
مراجعه کننده، ۲۰/۵ درصد رش��د در ميزان اهدا، ۷۰ درصد رشد در 
ميزان اهداي مستمر و 44 درصد رشد در نوبت دهي را نشان مي دهد. 

روشن روان تصريح کرد: مردم خراسان شمالي با ثبت نام در اين سامانه 
اينترنتي، اهداي خون را تنها به ايام تاس��وعا و عاشورا محدود نكرده و 
در يك دوره زماني، از ماه محرم تا پايان ماه صفر اين فريضه اخالقي و 

انساني را انجام مي دهند و نذر خود را ادا مي کنند.

اجراي 100 برنامه ويژه هفته دفاع مقدس
 در خرمشهر

دبير س�تاد بزرگداش�ت هفته دفاع        خوزستان 
مقدس خرمشهر گفت: امسال براي 
هفته دفاع مقدس اجراي 100 برنامه در نظر گرفته ش�ده  است كه 

حدود 20 تا 30 برنامه محوري هستند. 
 س��رهنگ ثامر چنعاني افزود: تجم��ع بزرگ نيروهاي مس��لح در بعد از 
ظهر نخس��تين روز از هفته دفاع مقدس در صحن شهداي مسجد جامع 
خرمش��هر برگزار مي شود.  دبير س��تاد بزرگداش��ت هفته دفاع مقدس 
خرمش��هر گفت: برنامه ريزي شده اس��ت در طول هفته دفاع مقدس دو 
برنامه مهم دانش آموزي برگزار شود که شامل برگزاري مسابقه در قالب 
جش��نواره خاطرات ماندگار ويژه دانش آموزان و دوم برگزاري مس��ابقه 
کتابخواني مقاومت ويژه قشر جوان است.  چنعاني همچنين از ساخت و 
نصب تابلوي نقش ۷۰۰ رزمنده خرمشهري در سومين روز از هفته دفاع 
مقدس خبر داد و افزود: جنس اين تابلو از آلومينيوم است که تصوير ۷۰۰ 
رزمنده خرمشهري که برخي از آنها به شهادت رسيده اند روي آن طراحي 
شده است. براي س��اخت آن ۱۳۰ ميليون تومان هزينه شده و قرار است 
در موزه دفاع مفدس خرمشهر نصب ش��ود.  چنعاني به برگزاري يادواره 
شهيد جهان آرا و پنج فرمانده شهيد خرمش��هري در آخرين روز از هفته 
دفاع مقدس نيز اش��اره کرد و گفت: قرار است يادواره اي براي فرماندهان 
شهيد خرمشهر صبح روز هفتم مهر در سينما نخل خرمشهر برگزار شود 
که در طول اين مراسم از دو کتاب دفاع مقدسي نيز رونمايي خواهد شد.  
کلنگ زني ساختمان اتاق اصناف، برگزاري نشست هم انديشي شاعران و 
نويسندگان و تجمع زنان زينبي همچنين برپايي نمايشگاه عكس و پوستر با 
موضوع دفاع مقدس از ديگر برنامه هايي بود که دبير ستاد بزرگداشت هفته 

دفاع مقدس خرمشهر از برگزاري آنها طي هفته دفاع مقدس خبر داد. 

هفته پيش بود كه كارشناسان سازمان هواشناسي از ورود سامانه بارشي به كشور 
خبر دادند. با اينكه پيش بيني هاي انجام شده حكايت از وقوع بارندگي هاي 
شديد داشت، اما باز هم مسئوالن 10 استان كشور با شروع باران هاي پاييزي 
غافلگير شدند؛ غافلگيري كه هر س�ال در آستانه شروع سومين فصل سال 

تكرار مي شود و خس�ارت هاي زيادي به زيرساخت  هاي استاني تا واحدهاي 
مس�كوني و مزارع وارد مي كند. امس�ال هم اس�تان هاي آذربايجان شرقي، 
آذربايج�ان غرب�ي، اردبي�ل، خراس�ان ش�مالي، خراس�ان رضوي،زنجان، 
س�منان، گلس�تان، مازندران و همدان متأثر از اين بي توجهي ها ش�ده اند. 

88498441سرویس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

بزرگ ترين آموزشگاه خيرساز زنجان 
به بهره برداري رسيد

بزرگ ترين آموزشگاه خيرساز در    زنجان 
ش�هر زنجان با 18 كالس درس و با 
4ه�زار و 700 مترمربع با حض�ور معاون وزير آم�وزش و پرورش، 
استاندار زنجان و مسئوالن استاني و خيران به بهره برداري رسيد. 
استاندار زنجان در آيين افتتاح اين مدرسه خيرساز گفت: هم اکنون 
اين استان ۳6۰ تشكل، مؤسسه و خيريه دارد.  اسداهلل درويش اميري 
با بيان اينكه فرهنگ خيرات در جامعه ايران ريشه تاريخي دارد، افزود: 
مردم با فرهنگ گذشت، ايثار، خيرات و فداکاري وارد عرصه کار و عمل 
مي شوند و از ثروت و اندوخته هاي مادي خود مي گذرند و در مسير دفاع 
از انس��ان ها و همنوعان خود هزينه مي کنند.  وي ادامه داد: در استان 
زنجان گذشتن از ثروت و ايثار در زندگي فردي براي پيشرفت و توسعه 
جامعه و رفع نيازمندي ها نهادينه ش��ده و در حوزه هاي مختلف قابل 
مشاهده است.  درويش اميري مدرسه خيرساز غالمحسين مطهري 
)توفيق سابق( را محصولي ارزش��مند براي نسل امروز و آينده جامعه 
دانست و گفت: اين بنا همراه با تاريخ خواهد ماند چراکه احداث آن با 
ديدگاه تعليم و تربيت رقم خورده است.  وي افزود: غالمحسين مطهري 
يكي از خيرين تواناي کشوري اس��ت که ۱۳ مدرسه در استان زنجان 
و ۲8 مدرسه نيز در استان سيستان و بلوچستان احداث کرده است.  
اس��تاندار زنجان نيز گفت: اين خير در بهره برداري هيچ کدام از اين 
پروژه ها نبوده و فقط نماينده اي از وي در اين مراسم ها حضور داشته 
است. درويش اميري اظهار اميدواري کرد که از اين مدرسه ثبوتي ها و 

استاد روزبه ها برخيزند و به جامعه بشري خدمت کنند. 

مجيد ميهن دوست | ايرنا

كارشناسان حوزه آبخيزداري 
معتقدند كه تخريب جنگل ها 
و مرات�ع، تج�اوز ب�ه حريم 
رودخانه ها و برداشت بي رويه 
شن و ماس�ه از رودخانه ها و 
قرارگرفت�ن روس�تاها در 
مناطق سيل خيز از مهم ترين 
عوامل تش�ديد خس�ارات 
وارده ب�ه مناط�ق مختل�ف 
به دنبال وقوع س�يل اس�ت


