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طرح شهيد رهنمون 
»اعتالي بس�يج« 
براي بررسي مشكالت بهداشتي درماني و همچنين 
آس�يب هاي اجتماعي مناطق محروم در سراسر 
كش�ور كليد خورده و بس�يجيان كانون بس�يج 
بيمارستان رضوي )شهيد ديالمه( نيز كه در عرصه 
خدمت ياري به محرومان، امام مهرباني ها را اسوه 
خود قرار داده اند، در اين ط�رح حضور يافته اند. 
حاال روس�تاي منزل آباد در 5 كيلومتري ش�هر 
مشهد به عنوان محل خدمت رساني جهادگران 
كانون بسيج جامعه پزش�كي بيمارستان رضوي 
)ش�هيد ديالمه( اس�ت. منطقه اي كه قرار است 
مباحث بهداشت، درمان، آموزش و پيشگيري در 
موارد س�المتي در آن به مدت 4 سال اجرا شود. 
خدماتي كه هر ماه، يك تا دو نوبت اعزام را در بر 
مي گيرد و بر همين اساس، نخستين اعزام در دهه 
نخس�ت ماه محرم س�ال جاري ص�ورت گرفت. 

    
منزل آباد يكي از قديمي ترين روستاهاي همجوار 
مشهد است. روستايي محروم كه فقط 5 كيلومتر 
با مركز اس��تان فاصله دارد. حاال منزل آباد هم به 
مانند بسياري از روس��تاهاي حاشيه اي شهرها 
در برزخ بين ش��هر و روس��تا گرفتار شده است و 
به همين خاطر با مشكالت زيادي به خصوص در 
زمينه بهداشت و درمان و سالمت دست و پنجه 
نرم مي كند.  بيشتر كوچه هاي منزل آباد آسفالت 
ندارد و پياده روهاي خيابان آن نيز خاكي و ناهموار 
اس��ت و با اينكه براي جمع آوري زباله و نظافت 
كوچه ها از هر خانواده مبلغي مي گيرند، كوچه ها 
را تميز نمي كنند و زباله ها به موقع جمع نمي شود، 
شكايت ها هم به جايي نمي رسد. همين بي توجهي 
به وضعيت بهداشت روستا، گرفتاري هاي زيادي 

براي ساكنان به وجود آورده است. 
  شهادت، تخصصي ترين حرفه جهادگران

وقتي از جهادگران صحبت مي كنيم، كم نيستند 

آنهايي كه در كار خودش��ان متخصص و شهادت 
تخصصي ترين كارش��ان بود. ش��هدايي همچون 
ش��هيد آويني كه در حرفه كارگردان��ي و هنر به 
تصوير كشيدن وقايع، ش��هيد چمران به عنوان 
چهره متخصص علوم پايه و ش��هيد مدافع حرم، 
دكتر محمدحسن قاسمي كه تكنسين بيهوشي و 
مسئول بيمارستان هاي ميداني در چند منطقه از 
سوريه بود. شهيدي كه پس از حدود ۳ سال حضور 
در ميدان هاي نبرد در راه دفاع از حريم اسالم به 
همراهان ش��هيدش پيوست. وارس��تگاني كه با 
شهادت خود، به همگان آموختند، علم هم زكات 
دارد و پرداخت آن واجب است.  در اين ميان شهيد 
دكتر محمدعلي رهنمون يك��ي از ماندگارترين 
نام ها در عرصه جهاد و شهادت است. شهيدي كه 
پس از اتمام تحصيالتش در دانشگاه علوم پزشكي 
اهواز از پذيرش مسئوليت هاي شهري سر باز زد و 
خود را وقف خدمت به جنگ و مجروحان و مردم 
كشورش كرد و ساماندهي تجهيزات بيمارستاني و 
پزشكان متخصص براي كمك رساني به جبهه ها از 

دغدغه هاي او شد تا اينكه سرانجام در ميان حضور 
پرثم��رش در عمليات خيبر، زم��ان براي حيات 
دنيوي او متوقف شد.  اكنون طرح شهيد رهنمون 
»اعتالي بسيج « براي بررسي مشكالت بهداشتي 
درماني و همچنين آسيب هاي اجتماعي مناطق 
محروم در سراسر كشور كليد خورده و بسيجيان 
كانون بسيج بيمارستان رضوي )شهيد ديالمه( كه 
در عرصه خدمت ياري به محرومان، امام مهرباني ها 
را اس��وه خود قرار داده اند نيز در اين طرح حضور 

بهم رسانيده اند. 
  بيمارستان رضوي هميشه در آماده باش

جانشين كانون بسيج جامعه پزشكي بيمارستان 
رضوي)شهيد ديالمه( درباره حضور كاركنان اين 
مركز درماني در اين طرح، به »جوان« مي گويد: 
»براي كانون ش��هيد ديالمه، منطقه روس��تاي 
منزل آباد مش��خص ش��ده تا مباحث بهداشت، 
درمان، آموزش و پيش��گيري در موارد سالمتي 
در آن منطقه طي حدود 4 س��ال اجرا ش��ود. در 
هر ماه، يك ت��ا دو نوبت اعزام خواهيم داش��ت و 

نخس��تين اعزام در دهه نخس��ت محرم الحرام 
جاري صورت گرفته اس��ت و در هر اعزام، 7 نفر 
حضور خواهند داشت.« محمد جوانمرد با بيان 
اينكه در هر فعاليت جهادي كه صورت مي گيرد، 
اس��تمرار و تالش براي انجام فعاليت��ي ماندگار 
و جاودان مهم ترين ركن اس��ت، ادامه مي دهد: 
»درباره منزل آباد هدف ما تسكين موقت نيست 
و سعي بر هدفمند بودن فعاليت هاست و در اعزام 
اوليه، هدف غربالگري فشار خون و ديابت بود. در 
مواجهه با برخي مش��كالت هم اگر بيمار نياز به 
ارجاع به مراكز درماني داشته باشد و زندگي آينده 
فرد تحت تأثير آن درمان قرار بگيرد، با هماهنگي 
بيمارستان به بهترين شكل صورت اين كار انجام 
مي شود.« وي مي گويد: »از اهداف اصلي اين طرح، 
پيشگيري و آموزش اس��ت. كانون شهيد ديالمه 
با همكاري واح��د ارتقاء س��المت در اين زمينه 
مي كوشد تا سطح آگاهي افراد منطقه منزل آباد 
را افزايش دهد. دانش آموزان كه آموزش پذيرترند 
در اولويت اين فعاليت هاي آموزش��ي قرار دارند. 
تاكنون اين كانون عالوه بر برپايي ايس��تگاه هاي 
صلواتي ب��راي پايش قند و فش��ار خ��ون و نيز 
خدمت رساني به زائران ايراني و غيرايراني مانند 
پاكستاني ها، آموزش بهداشت و پيشگيري را در 
مدارس محروم در كارنامه خود داش��ته است.« 
سال هاس��ت كه كانون بس��يج جامعه پزشكي 
بيمارستان رضوي)شهيد ديالمه( تيم خود را براي 
خدمت رساني به مردم در مناسبت هاي مختلف 
بسيج كرده و گويي آنها هميش��ه در آماده باش 
هستند. از جمله فعاليت هاي قبلي آنها مي توان 
به برپايي بيمارستان س��يار رضوي با تجهيزات 
بي نظيري مانن��د راديولوژي، سي تي اس��كن و 
تصويربرداري هاي ويژه، آزمايشگاه، دندانپزشكي، 
اورژانس و تخت هاي بستري و اتاق عمل در مسير 
پياده روي زائران امام حس��ين)ع( در ايام اربعين 
حسيني اشاره كرد كه امسال نيز به همين قوت 

برگزار خواهد شد.

باران مي بارد، اما مديريتي براي منابع آبي نيست. 
منابع ارزشمندي كه هرس��اله در اثر بي تردبيري 
متوليان اس��تاني و كش��وري به ه��در مي روند و 
روزهاي گرم تابس��تاني را براي مردم س��خت و 
طاقت فرسا مي كند. مس��ئله اي كه هرسال وقوع 
آن به گردن تغييرات اقليمي و افزايش خشكسالي 
مي افتد. تغييرات اقليمي و افزايش خشكس��الي 
وجود دارد و غير قابل انكار اس��ت. اما در كنار اين 
اتفاقات جاي مديريت منابع آبي هم خالي است. 
همين مسئله امسال منجربه اين شده است كه 22 
شهرستان استان هاي گيالن، گلستان و مازندران 
درگير س��يل و خسارت ش��وند. از همين رو طي 
گزارش هاي سازمان امداد و نجات جمعيت هالل 
احمر تا روز گذشته به 709 نفر امدادرساني شده 
اس��ت. اين نيز درحالي است كه طي گفت وگوي 
روزنامه »جوان« با كارشناس سازمان هواشناسي، 
بارندگي هاي پاييزي كه از هفته پيش شروع شده 
تا فردا »دوش��نبه« ادامه دارد. بارندگي هايي كه 
پيش بيني مي شود طي آن رودخانه ها، مسيل ها و 
مناطق منتهي به ارتفاعات البرز سيالبي تر شوند 
و خسارت هاي بيشتري را براي اين 22 شهرستان 
ببار بياورد. در خصوص وضعيت آب و هوايي هفته 

جاري كبري رفيعي مي گويد: »طي دو روز آينده 
در اثر ورود جريان هاي سرد شمالي در دامنه هاي 
البرز و نوار شمالي كشور بارش باران، گاهي رگبار، 
رعد و برق، وزش باد شديد و كاهش محسوس دما 
پيش بيني شده است.« وي با اشاره به استان هايي 
كه از ورود اين سامانه بارشي متأثر مي شوند، ادامه 
مي دهد: »روز شنبه بيشترين بارش ها محدود به 
اس��تان هاي گيالن، مازندران، گلستان، خراسان 
شمالي و شمال خراسان رضوي شده است. البته در 
استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي و كردستان، 
كرمانش��اه، لرس��تان، همدان، مركزي و زنجان، 
قزوي��ن، البرز، تهران و س��منان ه��م بارش هاي 
رگباري را داش��تيم.« وي با اشاره به وضعيت آب 
هوايي امروز يك ش��نبه اضافه مي كن��د: »امروز 
بيشترين بارش ها متعلق به اس��تان هاي گيالن 
و جنوب و غرب مازندران، تهران و غرب س��منان 
خواهد بود. روز دوش��نبه نيز در برخي از مناطق 
زاگرس مركزي و جنوب شرق بار ش هاي پراكنده 

را پيش بيني كرده ايم. «
  رودخانه ها اليروبي نمي شوند!

ج��دا از پيش بين��ي بارندگي هاي اي��ن چندروز، 
مسئله اي كه كارشناسان با توجه به زيرساخت هاي 

اس��تان ها بخصوص مناط��ق ش��مالي همچون 
گلستان، گيالن و مازندران پيش بيني مي كنند، 
سيالبي شدن مسيل ها و طغيان رودخانه هاست 
كه همين حاال هم روس��تاها و شهرهاي بسياري 
از اين اس��تان ها را درگير كرده است. معضلي كه 
هرساله رخ مي دهد و خسارت هاي بي شماري به 
تأسيسات و زيرساخت هاي روس��تايي و شهري، 
راه ها و مسيرها، مزارع و باغات و مناطق مسكوني 
وارد مي كند. مسئله اي كه نمايندگان اين استان ها 
دليل وقوع آنه��ا را نبود زيرس��اخت ها و مديريت 
استاني اعالم مي كنند. در اين خصوص با توجه به 
سيالبي شدن مناطق شرقي استان گيالن، نماينده 
مردم لنگرود در مجلس شوراي اسالمي به »جوان« 
مي گويد: »ميزان بارندگي هاي چهارس��اعته روز 
گذش��ته 266 ميلي متر اعالم ش��د كه اين مقدار 
بارندگي كل سال كشور اس��ت.« مهرداد الهوتي 
ادامه مي دهد: »خوش��بختانه به دليل بارش هاي 
مداوم در استان هاي ش��مالي هميشه براي وقوع 
چنين حوادثي آمادگي كام��ل را داريم.« اما باز با 
تمام اين شرايط مناطق مختلف استان سيل جاري 
شده است و پيش بيني مي ش��ود اين بارندگي ها 
مناطق مركزي و غربي اس��تان را هم درگير كند. 

اين نماينده مجلس دليل بروز خسارت هرساله در 
اثر بارندگي ها را عدم توجه مسئوالن وزارت نيرو به 
زيرساخت  ها و اليروبي رودخانه ها اعالم مي كند و 
ادامه مي دهد: »حدود 5 الی 6 سال پيش اداره آب 
اس��تان از تجهيزات اليروبي رودخانه ها برخوردار 
بود و هرساله رودخانه ها را اليروبي مي كردند، اما 
يكباره به بهانه خصوصي سازي تمام اين تجهيزات 
به بهاي كمي فروخته ش��د و حاال سال هاست كه 
هيچ اليروبی اي انجام نشده است.« همين مسئله 
طغيان و ايجاد خسارت هرساله را براي گيالني ها 

در اثر سيل رقم مي زند. 
  ساخت كانال هاي انتقال آب تسريع يابد

 عالوه بر ع��دم اليروبي رودخانه ها، مس��ئله ديگر 
ساخت كانال هاي انتقال آب است. همان كانال هايي 
كه س��يالب هاي جاري شده روي س��طح معابر و 
جاده ها را به زير مي كش��د و نمي گ��ذارد مناطق 
مسكوني خسارت ببينند. در اين خصوص نماينده 
مردم قائمش��هر در مجلس به »جوان« مي گويد: 
»تقريباً بارندگي در تمام نقاط استان مازندران به 
يك ميزان اس��ت، اما اينكه مي بينيم يك منطقه 
همچون شهرستان ساري خسارت كمتري مي بيند 
و قائمشهر دچار سيل زدگي شديد مي شود به دليل 
زيرساخت هايي است كه ساري دارد و قائمشهر از 
وجودشان محروم است.« عبداهلل رضيان با اشاره 
به كم كاري مسئوالن ش��هرداري قائمشهر ادامه 
مي دهد: »ساخت و تعريض كانال  هاي آب از جمله 
مهم ترين مسائلي است كه تمام شهرداري ها بايد در 
نظر بگيرند.« وي با اشاره به اينكه اين مسائل بارها 
به مسئوالن وزارت كشور گوشزد شده است، ادامه 
مي دهد: »با توجه به جلس��ات و نشست هايي كه 
براي رفع اين معضل برگزار كرده ايم و قول هايي كه 
از استاندار گرفته ايم، قرار است اعتبارات الزم براي 
ساخت مناطق فاقد كانال هاي استاندارد انتقال آب 

در مازندران در نظر گرفته شود.« 
  خسارت بارندگي ها در نبود مديريت مسئوالن

حاال در كنار تمام مس��ائلي كه گفته ش��د و از اين 
رحمت الهي،  بالي آسماني ساخته است، به همان 
معضل تغيير اقليم و خشكس��الي ب��ر مي گرديم. 
در اين خصوص نماينده م��ردم علي آباد كتول در 
مجلس شوراي اسالمي ضمن اش��اره به سيالبي 
شدن شهرها و روستاهاي استان گلستان در گفتگو با 
»جوان« تأكيد مي كند: »متأسفانه تغييرات اقليمي 
وتغييرات آب و هوايي را در سراس��ر كشور شاهد 
هستيم. از طرفي جنگل ها و محيط زيست هم روز 
به روز با تخريب بيشتري روبه رو مي شوند. « اسداهلل 
قره خاني مي گويد: »در كنار تمام اين مسائل كه با 
يك رگبار بارندگي فاجعه اي بزرگ را براي مناطق 
شمالي رقم مي زند، معضل عدم تخصيص اعتبارات 
براي اجراي زيرس��اخت ها را داري��م.«  وي تأكيد 
مي كند: »تنها با اصالح زيرساخت هاست كه مي توان 
جلوي خس��ارت هاي ميلياردي هرساله را گرفت. 
بايد اين بارندگي ها را به عنوان يك هديه آسماني 
در نظر بگيريم و با احداث سد و آب بندان آنها را براي 

روزهاي سخت و گرم تابستان ذخيره كنيم.«

 بنگالدش 
مشتری خرمای سیستان و بلوچستان شد

با وجود گرم و خشك بودن سيستان و بلوچستان اما توانمندي اين 
اس�تان در توليد برخي  محصوالت ازجمله خرما در كنار رونق صيد 
و صيادي سبب شده اس�ت اين منطقه در زمينه صادرات حرف هاي 
بسياري براي گفتن داشته باشد.  موضوعي كه موجب شد پاي سفير 
بنگالدش به اين استان باز شود و اعالم كند:»با توجه به كيفيت باالي 
خرماي توليدي و رونق صيادي در سيس�تان و بلوچستان خواهان 
صادرات اين محصوالت به كشور خود هس�تيم.« اين درحالي است 
كه ميزان مبادالت تجاري بين دو كشور ايران و بنگالدش كمتر از 150 
ميليون دالر است كه اين مهم مي تواند به افزايش مبادالت كاال بين دو 
كشور اسالمي و رونق هرچه بيشتر سيستان و بلوچستان منجر شود. 

    
عالوه بر توليد باكيفيت برخي محصوالت كش��اورزي در سيس��تان و 
بلوچستان كيفيت باالي خرماي توليدي در اين استان باعث شده است 
بسياري از مشتريان پس از مصرف اين محصول به شدت عالقه مند آن 
شوند، اين درحالي است كه شرايط مناسب صيد و صيادي دراين منطقه 
نيز از جمله ظرفيت هاي اقتصادي اس��ت كه در صورت كامل ش��دن 
زيرساخت هاي مورد نياز مي تواند نقش مهمي در رونق اقتصادي مردان 
آن داشته باشدكه دراين ميان مي توان از توليد 40 هزار تن گندم، 50 
هزار تن خرما ، 100 ه��زار تن صيفي جات و 700 ه��زار تن علوفه در 
شهرستان ايرانشهر نام برد كه موجب ش��ده است اين منطقه به  يكي 
ازمهم ترين و بارزترين قطب هاي توليد محصوالت دامي و كش��اورزي 
سيستان و بلوچستان تبديل شود.  اين درحالي است كه عالوه بر اين 
ظرفيت ها وجود بيش از 10هزار نفر ش��تر در منطقه افزايش پرورش 
شتر و لزوم گسترش سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در اين بخش 

مي تواند به رشد و توسعه اين شهرستان كمك بسياري كند. 
  خرما و صيد نياز مردم بنگالدش

يكي از مس��ائلي كه مي تواند به رون��ق اقتصادي منطقه سيس��تان و 
بلوچس��تان كمك كند رواب��ط تجاري اين اس��تان با داخ��ل و خارج 
است؛موضوعي كه مي تواند آينده نويدبخشي براي اين استان محروم 
كش��ور به ارمغان آورد.  معاون بهبود توليدات گياهي جهادكشاورزي 
سيس��تان و بلوچس��تان با تأييد اين موضوع مي گويد:»ساالنه 220 
هزارتن انواع خرما در سيستان و بلوچس��تان توليد مي شود.«  يوسف 
ريگي با اشاره به اينكه سيستان و بلوچس��تان در بخش توليد خرما از 
ظرفيت هاي خوبي برخوردار است، به طوري كه از نظرسطح زيركشت 
رتبه   اول و سطح توليد رتبه دوم كش��ور را دارد، مي افزايد:» 55 هزار 
هكتار از سطح باغ هاي سيستان و بلوچستان به كشت خرما اختصاص 

دارد كه 45 هزار هكتار آن بارور است.« 
اين درشرايطي است كه بيش از70 رقم خرما در استان وجود دارد كه 
ربي و مضافتي بيشترين سطح زيركشت و ارقام خرماي توليدي استان 
را تشكيل مي دهد كه بيشتر خرماي توليد شده استان جنبه صادراتي 
دارد.  اين مهم موجب شد تا بنگالدش به عنوان يكي از مشتريان پروپا 
قرص خرماي اين منطقه به شمار آيد.  مسئله اي كه سبب شد پاي سفير 
اين كشور براي خريد اين محصول به استان باز شود.  سفير بنگالدش 
با تأييد اين موضوع مي گويد:»كشور بنگالدش با جمعيت 160 ميليون 
نفري كه مسلمان نيز هستند، به ويژه در ماه مبارك رمضان به خرماي 
توليدي سيستان و بلوچستان نياز دارد به همين دليل خواهان واردات 
خرما از سيستان و بلوچستان به كشور خود هستيم.«  مجيب الرحمان 
بويان با اش��اره به اينكه در حال حاضر ميزان مبادالت تجاري بين دو 
كش��ور ايران و بنگالدش كمتر از 150 ميليون دالر اس��ت و به دنبال 
افزايش مبادالت هستيم ، مي افزايد:»اين كشور چهارمين توليدكننده 
برنج دنياست و از طرفي نيازمند كود اوره توليد ايران است كه اميدوارم 
شرايط براي مبادله اين كاالها فراهم شود.« اين درحالي است كه استاندار 
سيستان و بلوچستان با اشاره به عالقه مندي روابط تجاري ميان دو كشور 
مي گويد:»سيستان و بلوچستان خرما و صيد و صيادي خوبي دارد و به 
كنف و نخ توليدي بنگالدش نياز دارد كه آمادگي مبادله پاياپاي را با اين 
كشور داريم.« سيددانيال محبي مي افزايد:»وجود نخيالت، گردشگري، 
س��واحل بكر و بي بديل، صيد و صيادي، حمل و نق��ل دريايي ، معدني 
و پتروش��يمي از جمله ظرفيت هاي مهم س��رمايه گذاري درسيستان 
و بلوچستان اس��ت كه كش��ور بنگالدش مي تواند به عنوان يك كشور 
مسلمان در اين زمينه سرمايه گذاري كند.« وي ادامه مي دهد:»با وجود 
توليد و پرورش دام در ايران اما با توجه به مصرف باالي گوشت در كشور 
مي توانيم كمبود اين قسمت را از طريق كشور بنگالدش تأمين كنيم.«

 طرح خانه موزه امام راحل 
در خمین تهیه شد

طرح خانه موزه امام راحل تهيه شده و     مركزي
با تأمين مناب�ع از طرف دولت عمليات 

اجرايي آن سال آينده آغاز مي شود. 
مع��اون فرهنگي، هن��ري و ارتباطات مؤسس��ه تنظيم و نش��ر آثار امام 
خميني با اعالم اين خبر گفت: محوريت اين خانه موزه در روايت زندگي 
و شخصيت پدر امام خميني)ره( و امام راحل براي بازديدكنندگان است 
تا آنان به وي��ژه بازديدكنندگان خارجي با ويژگي هاي ش��خصيتي امام 
راحل و كاركردهاي بيت تاريخي بنيانگذار جمهوري اسالمي آشنا شوند.  
حجت االسالم علي كمساري افزود: خانه موزه به مجموعه فرهنگي و هنري 
بيت متصل مي شود و در اين مجموعه نيز موزه تخصصي با استفاده از هنر 
چندرسانه اي، فناوري جديد و اشيا تاريخي راه اندازي مي شود.  وي با بيان 
اينكه بيت امام راحل بايد محور توسعه پايدار شهرستان شود، گفت: صنعت 
گردشگري و جذب گردشگر خارجي از عوامل مهم توسعه پايدار است و 
اين مكان تاريخي و معنوي ظرفيت جذب گردشگران داخلي و خارجي را 
دارد.  حجت االسالم كمساري تأكيد كرد: رويكرد سياست مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام خميني)ره( براساس ارائه خدمت به مردم خمين توسط 
برگزاري فعاليت هاي فرهنگي و هنري در اين مكان است.  معاون فرهنگي 
و هنري و ارتباطات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره( افزود: بيت 
تاريخي و معنوي امام راحل بايد با حضور مردم به ويژه جوانان و تشكل هاي 
مردمي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي برگزار شود.  
وي ادامه داد: مسئوالن شهرستان از ظرفيت منحصربه فرد گردشگري 
بيت امام راحل براي ايجاد اشتغال استفاده كنند.  امام جمعه خمين نيز 
در اين آيين گفت: ساده زيستي بنيانگذار انقالب اسالمي همواره مورد 
توجه آزادي خواهان جهان است.  حجت االسالم سيد »علي حسيني پور« 
افزود: انقالب اسالمي باعث اقتدار ايران شده است و نظام اسالمي از اين 
اقتدار براي ايجاد صلح اس��تفاده مي كند.  وي تأكي��د كرد: انقالب هاي 
زيادي در تاريخ جهان رخ داده اما انقالب اسالمي ايران كه برخاسته از قيام 

امام حسين)ع( است مقتدرترين انقالب است. 
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استان های شمالی را آب برد!
 كارشناس سازمان هواشناسي در گفت وگو با »جوان«: 

آب گرفتگي و جاري شدن سيل در مسيل ها و رودخانه هاي فصلي 16 استان كشور تا روز دوشنبه ادامه دارد

 طي 4 سال، هر ماه، يك تا دو نوبت اعزام شامل 7پزشك و متخصص 
بحث ويزيت شهروندان و بهداشت و سالمت منزل آباد را رصد كرده و بيماران نيازمند را به بهترين بيمارستان ها اعزام خواهند كرد

اردوي 4 ساله بسيج بيمارستان رضوي در روستاي محروم منزل آباد

 ممنوعیت تنظیم سند پیش فروش ها 
در بنگاه هاي معامالتي امالك      

بنگاه هاي معامالتي ام�الك، مجاز به     آذربايجان شرقي
تنظيم س�ند عادي ب�راي واحدهاي 

ساختماني پيش فروش شده نيستند. 
سرپرست معاونت اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم دادگستري كل 
آذربايجان ش��رقي با اعالم اين خبر گفت: برخي آسيب هاي اجتماعي و 
جرايم به لحاظ عدم آشنايي مردم به برخي مقررات و قوانين يا بي توجهي 
به آن قوانين روي مي دهد و موجب تشكيل پرونده هاي متعدد شده و وقت 
و انرژي تشكيالت قضايي صرف پرونده هايي مي شود كه در صورت آگاهي 
مردم تشكيل نمي شد كه »پيش فروش واحدهاي س��اختماني« از اين 
موارد است.  بابك محبوب عليلو با اشاره به قانون »پيش فروش ساختمان« 
افزود: پيش فروش واحدهاي ساختماني الزاماً بايد با تنظيم سند رسمي از 
طريق دفاتر اسناد رسمي انجام يابد و افراد نمي توانند از طريق بنگاه هاي 
معامالتي امالك و به طور كلي با تنظيم سند عادي به پيش فروش واحدهاي 
ساختماني اقدام كنند.  سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
دادگستري كل استان با اشاره به مواد 2، ۳، 21،  2۳ و 24 قانون پيش  فروش 
ساختمان افزود: واگذاري قرارداد پيش فروش واحدهاي ساختمان با سند 
عادي و همچنين انتشار آگهي پيش فروش واحدهاي ساختماني قبل از 
اخذ مجوز از اداره كل راه و شهرسازي، جرم محسوب مي شود؛ نشريات بايد 
قبل از انتشار آگهي پيش فروش واحدهاي ساختماني، مجوز انتشار آگهي را 
رؤيت كنند. بنگاه هاي معامالتي امالك نيز مجاز به تنظيم سند عادي براي 
واحدهاي ساختماني پيش فروش شده را نمي باشند.  محبوب عليلو ادامه 
داد: اگر بنگاهي بدون رعايت ممنوعيت قانوني اشاره شده براي بار اول اقدام 
به تنظيم سند عادي در اين رابطه كند، پروانه كسب آن به مدت يك سال و 
براي بار دوم به مدت دو سال تعليق شده و چنانچه اين موضوع براي بار سوم 

تكرار شود، پروانه كسب آن به طور كلي باطل مي شود.

  ثبت جهاني خاويار ايران 
در سازمان جهاني مالكیت فكري       

    گلستان با اقدامات و تالش سازمان صنعت، معدن 
و تج�ارت و مديري�ت ام�ور ماهي�ان 
خاوياري استان گلستان، محصول مهم و صادراتي خاويار ايران توسط 
دفتر حمايت از مالكيت صنعت وزارت صنع�ت، معدن و تجارت، در 
سازمان جهاني مالكيت فكري )wipo ( به ثبت جهاني رسيده است. 
مديركل شيالت گلستان با اعالم اين خبر گفت: به منظور شناسنامه دار 
كردن خاويار ايران، در ص��ورت تصويب طرح »دس��تورالعمل درج كد 
بين المللي حمايت از اسامي مبدا محصوالت ثبت شده در سازمان جهاني 
مالكيت فكري« از س��وي هيئت دولت، و تعري��ف QR Code، توليد 
كنندگان و تجار از مزاياي ثبت نش��ان جغرافيايي و ايجاد ارزش افزوده 
بهره مند خواهند شد.  سيدجواد قدس علوي افزود: خاويار به عنوان يك 
محصول مهم و استراتژيك در بازارهاي داخلي و خارجي از اهميت و جايگاه 
تجاري و اقتصادي بااليي برخوردار است كه ثبت ملي و جهاني اين محصول 

سبب مي شود تا فرصت رقابتي در توليد و فضاي تجارت ايجاد شود. 

فعالیت 257 خانه قرآني شهري و روستايي 
در آذربايجان غربي      

رئي�س اداره ام�ور قرآن�ي تبليغات      آذربايجان غربي
اس�المي آذربايجان غربي از فعاليت 
257 خانه قرآن�ي ش�هري و روس�تايي در اين اس�تان خبرداد. 
سجاد جعفرزاده گفت: از اين تعداد خانه قرآني 204 خانه قرآني روستايي و 
5۳ خانه قرآني شهري است.  وي با بيان اينكه 47 جلسه قرآني نيز از ابتداي 
سال جاري تاكنون توسط اين خانه هاي قرآني برگزار شده، افزود: توسعه 
و ترويج فرهنگ و آموزه هاي قرآني از اهداف راه اندازي اين خانه هاست.  
رئيس اداره امور قرآني تبليغات اسالمي آذربايجان غربي ادامه داد: 116 
مؤسسه قرآني مجوز دار در س��طح استان فعاليت مي كند و 15 مؤسسه 
قرآني بدون مجوز نيز در تالش براي كسب مجوزهاي الزم است.  وي گفت: 
نبود نظارت بر انتخاب مديران مؤسسه ها، نبود اعتبار و پشتيباني كافي از 
تشكل هاي قرآني، موازي كاري دستگاه هاي فرهنگي و اجرايي از مهم ترين 
مشكالت اين مؤسسه ها در استان است.  جعفرزاده افزود: در سال جاري ۳ 
هزار نفر در كالس هاي آموزش حفظ جزء ۳0 قرآن كريم و 5 هزار نفر نيز 

در كالس هاي آموزش عمومي شركت مي  كنند. 

 اجرايي شدن 22طرح اشتغال روستايي 
در دامغان       

    سمنان فرماندار دامغان با اشاره به پرداخت 
۹ميلي�ارد و ۳4۶ ميلي�ون توم�ان 
تسهيالت اشتغال روس�تايي در اين شهرستان، گفت: اين ميزان 
تس�هيالت به 22 ط�رح اش�تغال روس�تايي تعلق گرفته اس�ت. 
علي اصغر مجد افزود: با پرداخت اين ميزان تسهيالت براي ۸4 نفر در سطح 
روستاها شغل ايجاد شده است.  وي ادامه داد: تسهيالت پرداختي با هدف 
ايجاد اشتغال روستايي در قالب پسته، توليد چوب و مبل، كارخانه آلومينيوم 
و كشت زعفران بوده است.  فرماندار دامغان تصريح كرد: از ابتداي اجراي طرح 
اشتغال روستايي در اين شهرستان ۸4 طرح به كارگروه اشتغال روستايي 
از سوي دستگاه هاي اجرايي ارائه و با اعتبار 4۳ ميليارد تومان به بانك هاي 
عامل ارسال  شده است.  مجد افزود: از ۸4 طرح ارائه  شده اشتغال روستايي به 
بانك ها ۳۳ طرح با اعتبار 2۳ ميليارد و 9۸۸ ميليون تومان در بانك هاي عامل 
به تصويب رسيد.  وي اضافه كرد: اعتبار اشتغال روستايي استان سمنان 1۸4 
ميليارد و ۸00 ميليون تومان بوده كه سهم دامغان از اين اعتبار رقمي معادل 

2۸ ميليارد و 276 ميليون تومان بوده كه به خود اختصاص داده است. 

 ۸۳ هزار تن انگور از تاكستان هاي 
استان زنجان برداشت مي شود 

    زنجان امسال از س�طح ۱۶ هزار هكتار باغات 
بارده استان زنجان حدود ۸۳ هزار تن 

محصول انگور برداشت مي شود. 
مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي زنجان با اعالم اين خبر گفت: 
زنجان از نظر سطح و توليد جزو استان هاي مهم توليد كننده انگور در كشور 
است. بهنام اجاق لو، افزود: امسال برداشت محصول انگور از تاكستان هاي 
استان از نيمه دوم شهريور ماه آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.  وي 
ادامه داد: عسگري، بيدانه، ياقوتي، شاهاني، فخري و قره اوزوم از ارقام انگور 
توليدي در استان زنجان است.  مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي 
زنجان تأكيد كرد: نزديك به 40 درصد انگور استان زنجان بعد از تكميل 
فرآيند در كارخانه هاي فرآوري به  صورت كشمش به بازار عرضه مي شود. 

بارش هاي پاييزي از هفته گذشته در اغلب استان هاي كشور شروع شده 
است. به رغم اينكه در مناطق ش�مالي كشور همچون استان هاي گيالن، 
گلستان و مازندران همواره بارندگي هاي گاه و بي گاه پيش بيني مي شود؛ اما 
نبود زير ساخت ها از اين رحمت الهي، بالي آسماني ساخته و منجربه جاري 
شدن سيل در 22 شهرستان اين استان ها شده است. معضلي كه از نبود 
مديريت منابع آبي در سراسر سال حكايت دارد. اتفاقي كه هرساله سبب 

غافلگيري متوليان و جاري شدن سيل در فصول سرد سال مي شود و در 
مقابل با عدم مديريت صحيح اين روان آب ها، افزايش خشكسالي و كاهش 
سطح زيركشت كشاورزي را رقم مي زند. معضلي كه با اليروبي رودخانه ها 
و ايجادكانال هاي هدايت كننده آب و احداث سدها به طور كامل قابل كنترل 
است. اما همين مسئله از سوي متوليان ناديده گرفته مي شود و خسارت هاي 
بي ش�ماري را روي دس�ت مردم و زيرس�اخت هاي كش�ور مي گ�ذارد. 
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