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گردشگري از جمله 
ظرفيت هايي است 
كه در صورت ايجاد زيرس�اخت ها مي تواند به 
رونق اقتصادي م�ردم منطقه اي منجر ش�ود. 
سيستان وبلوچستان از جمله استان هاي گرم 
وخشك كشور به شمار مي رود كه به علت دارا 
بودن زمينه هاي مختلف گردش�كري ازجمله 
مناط�ق روس�تايي و ان�واع صنايع دس�تي و 
محصوالت غذايي نام آشنايي در اين زمينه است. 
با اين حال وجود اماكن مذهبي و زيارتي در اين 
استان كه كمتر شناخته شده است مي تواند به 
رون�ق اقتص�ادي م�ردم منطقه منجر ش�ود؛ 
موضوعي كه موجب ش�د تا مدي�ركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و 
بلوچستان، گردشگري مذهبي را ظرفيتي بسيار 
خوب در سيس�تان و بلوچس�تان عنوان كند. 

    
ب��ا وج��ود گ��رم و خش��ك ب��ودن اس��تان 
سيستان وبلوچس��تان، اما اين موضوع نتوانس��ته 
تأثيري در كاهش مناطق ديدني اين منطقه بگذارد.   
گل افش��ان، شهر باس��تاني ۵هزار س��اله، ساحل 
صخره اي، روستاي تيس با قدمتي حداقل ۲۳۰۰ 
ساله در دوران هخامنشيان، از بندر هاي مهم ايران 
در درياي مکران، قبرستان جن ها، غارهاي سه گانه، 
قصرقند، وده ها منطقه ديگر از جمله مناطق مهم 
تاريخي وگردش��گري در اين اس��تان هستند كه 
مي توانند گردش��گران بس��ياري را به سوي خود 
جذب كنند.  اين درحالي اس��ت كه شاخص ترين 
اثر باستاني اين منطقه شهري 6هزار ساله »شهر 
سوخته« است كه در آن آثار بديعي از جمله اولين 
چشم مصنوعي جهان، اولين انيميشن جهان، اولين 
جراحي جمجمه جهان و اولين جرقه تفکر بشري 
كشف شده است.  بر اساس ش��واهد موجود مردم 
اين شهر از متمدن ترين انسان هاي كره خاكي در 
زمان خود بوده اند و زنان نيز در آن جايگاه خاصي 
داشته اند كه نقش خزانه داري و اقتصادي آنان در 
اين شهر را نمي توان كتمان كرد.  اين شهر مجهز 
به سيستم لوله كش��ي فاضالب و آب بوده است و 
زندگي در آن قدمتي حدود ۲ هزار و ۵۰۰ سال دارد.  
درياچه اساطيري هامون اينك خشکيده اما در ايام 
نوروز سبزه هاي بستر آن جان مي گيرد و كوه خواجه 
كه در قلب اين درياچه سر برآورده و در دامنه هاي 

خود آثار شهري باستاني دارد نيز از ساير ديدني هاي 
اين منطقه اس��ت.  اين خطه قلعه هاي باس��تاني 
متعددي دارد كه از نمونه هاي آن مي توان به قلعه 
رستم و زاهدان كهنه اشاره كرد كه عظمتی همچون 
ارگ قديمي بم دارد اما به دليل معرفي نشدن در 
حاشيه قرار گرفته است.  آس بادها )آسياب بادي( 
نيز از ابتکارات مردم اين خطه محسوب مي شود و 
نشان مي دهد كه مردم باستان اين سامان با استفاده 
از هوش خود قدرت باد را به تسخير درآورده بودند و 

گندم خود را آسياب مي كردند. 
   ظرفيت مناسب در گردشگري مذهبي

يکي از عواملي كه مي تواند موجب جذب حداكثري 
گردشگر به سيستان وبلوچس��تان شود ظرفيت 
مناسب اماكن مذهبي در اين استان است.  وجود 
تعداد چهار بقعه متبركه در زابل، يك بقعه متبركه در 
ايرانشهر و مساجد بين راهي كهورک، خاش و بزمان 
سبب شده تا اين استان يکي از قابل توجه ترين مکان 
مذهبي را به خود اختصاص دهد.  بقعه سيد مهدي 
در ايرانشهر، آرامگاه سيد غالم رس��ول در چابهار، 
زيارتگاه ملك سياه، مسجد جامع خاش و مسجد 
دزک س��راوان، از جمله مکان هاي مذهبي در اين 
استان به شمار مي رود كه هر ساله پذيراي تعداد قابل 
توجهي از زائران اين اماكن است.  مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سيستان و 
بلوچستان، گردشگري مذهبي را ظرفيتي بسيار 
خوب در سيس��تان و بلوچستان توصيف مي كند 

و مي گويد: »با توج��ه به اينکه همه س��اله زائران 
پاكستاني مشتاق زيارت اباعبداهلل الحسين)ع( با 
گذر از اين اس��تان به كربالي معلي و ساير اماكن 
زيارتي كشور مشرف مي ش��وند، تمام تالش ها با 
همکاري نهادهاي مختلف به  كار بس��ته شده تا از 
اين ظرفيت  بت��وان براي رونق اي��ن نقطه از ايران 
اسالمي و نشان دادن فرهنگ غني مردم ما به مردم 

پاكستان استفاده كرد.« عليرضا جاللزايي مي افزايد: 
»استفاده از ظرفيت هاي مذهبي در استان مي تواند 
به رونق گردشگري مذهبي و رونق اقتصادي مردم 

منطقه منجر شود.«
   واحدهاي بوم گردي به 200 رسيد

از آنجا كه آشنايي با آداب و رسوم هر منطقه، حفظ 
و گسترش مشاغل در روستاها، ايجاد كسب و كار 
جديد و فرصت هاي نو ب��راي جوان ترها و پايداري 
محيط زيست از جمله مهم ترين مزاياي راه اندازي 
واحدهاي بوم گردي اس��ت، لذا اين مهم مي طلبد 
تا در اين زمينه برنامه ريزي شود.   مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري سيستان 
و بلوچس��تان در تأييد اين موضوع مي گويد: »هم 
اينك موافق��ت اوليه براي راه ان��دازي 8۰ اقامتگاه 
بوم گردي در اين استان صادر شده است كه با  اين 
اقدام تعداد اين اقامتگاه ها از 1۵ مورد كنوني به ۲۰۰ 
اقامتگاه افزايش مي يابد.« جاللزايي مي افزايد: »طبق 
برنامه ريزي ها براي هر شهرس��تان يك محصول 
شناسايي و معرفي و سپس منطقه با برند آن محصول 
معرفي مي شود و عالوه بر آن گردشگري مذهبي هم 
يکي ديگر از راه هاي جذب گردشگر است و با توجه 
به اين نقش مصوب شد تا هر سال مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در ايام محرم و 

صفر، رئيس ستاد زائران اربعين باشد.«

برآورد ها نشان مي دهد نياز بخش شرب و بهداشت 
اس��تان يزد در بحث آب در افق س��ال 1۴۲۵ به 
ميزان ۲۳۰ ميليون متر مکعب مي رسد در حالي 
كه با توجه به محدوديت منابع آبي موجود استان 
برنامه ريزي براي تأمين آب شرب از منابع خارجي 
اس��تان انجام شده اس��ت.  در همين رابطه اوايل 
امس��ال بود كه وقتي امام جمعه يزد از مسئوالن 
استاني خواست تا پيگير مسئله انتقال آب به اين 
استان باشند مدير كل آب منطقه اي يزد از تالش 
مسئوالن براي حل مش��کالت خط انتقال آب به 
اين استان خبر داد.  جواديان زاده گفت: »متأسفانه 
امسال عمده بخش هاي كشور درگير خشکسالي 
شديد بودند و در فالت مركزي كه يزد هم شامل 
آن مي شود خشکسالي هاي گزارش شده در ۵۰ 
سال اخير بي سابقه است.« با اينکه آمار و ارقام ها 

و گزارش هاي ارائه شده از طرف مسئوالن استاني 
نش��ان مي دهد كه همه آنها از عمق فاجعه مطلع 
هس��تند اما گويي هيچ عزمي براي حفظ منابع 
موجود وجود ندارد و مسئله آب و كمبود بارش ها 
به موضوعي براي سخنراني ها تبديل شده و بس. 

گواه اين ادعا همين بس كه از يزد خبر مي رس��د 
ترانش��ه هاي حاصل از برداشت   ش��ن و ماسه در 
محدوده مهم ترين منابع آب زيرزميني اين استان 
در حالي به محلي براي تخليه غيرقانوني و شبانه 
نخاله هاي صنعتي و ش��يميايي تبديل ش��ده كه 
دستگاه هاي نظارتي چشم هايش��ان را بر روي اين 
مسئله بسته اند و هنوز واكنشي به اين موضوع نشان 
داده نشده است.  برداشت  هاي بدون نظارت قانوني و 
زيست محيطي شن و ماسه در محدوده اي آبرفتي به 
وسعت پنج كيلومتر مربع با عمق 1۰ متر در نزديکي 

روستاي شحنه در مسير جاده خضرآباد يزد در حالي 
صورت مي گيرد كه به گفته ش��اهدان هم اكنون 
ترانشه هاي حاصل از آن به محلي براي تخليه شبانه 
و غيرقانوني نخاله هاي صنعتي و شيميايي تبديل 
شده است.  استفاده برداشت كنندگان شن و ماسه 
از رانت وقتي مشخص مي شود كه بدانيم آنها به ازاي 
هر تن برداشت شن و ماسه از اين اماكن تنها ۴۰۰ 
تومان به دولت پرداخت مي كنن��د و هر تن از اين 
مصالح طبيعي برداشت شده در بازار آزاد، با قيمتي 

بيش از 6۰ هزار تومان به فروش مي رسد. 
  مسئوالن بي خيال، بالي جان محيط زيست

وقتي در معدني ش��ن و ماسه برداش��ت مي شود، 
تراشه ايي عميق به وجود مي آيد كه معموالً خالي 
مي ماند اما در يزد تراش��ه هاي ايجاد شده در محل 
كه به بافت هاي درشت دانه رسيده، به محل تخليه 

ضايعات صنعتي تبديل شده. نکته حائز اهميت اين 
است كه اين تراشه بر روي مهم ترين و بهترين منابع 
آب زيرزميني اس��تان يزد ق��رار دارد و بارش باران 
يا بروز س��يالب هاي فصلي در اين منطقه منجر به 
نفوذ آلودگي  هاي شيميايي به ويژه فلزات سنگين 
به منابع آب شرب استان مي ش��ود.  به غير از آلوده 
ش��دن آب، ذرات رس، گوگرد، كربن، آرسنيك و 
روي به صورت ميکروني در هنگام برداشت شن و 
ماسه وارد هوا شده و آلودگي  هاي زيست محيطي 
را نيز به همراه دارند.  معاون حفاظت و امور اراضي 
منابع طبيعي استان مشکل به وجود آمده در اراضي 
منطقه باال دست روستاي شحنه و تخليه نخاله  ها در 
اين منطقه را موضوعي قديمي مي داند كه قرار است 
در جلسه اي با معاونت عمراني استانداري مطرح و 
مورد بررسي قرار گيرد.  جعفر اسماعيلي پور در حالي 
مي گويد: »مقرر است در اين جلسه عالوه بر معاون 
عمراني استاندار، ديگر متوليان امر مانند نماينده 
اداره مسکن و شهرسازي، محيط زيست و شهرداري 
نيز دعوت شوند تا پس از تصميم  گيري در اين مورد با 
افراد خاطي در اين موضوع برخوردهاي قانوني و الزم 
انجام شود.« كه هر روز بخش زيادي از آب يزد آلوده 
مي شود.  متأسفانه معاون حفاظت و امور اراضي منابع 
طبيعي استان يزد هنوز معتقد است همه مسائل بايد 
بررسي شوند و موضوعات به اين مهمي را به تشکيل 

جلسات در آينده اي نامعلوم موكول مي كند!
اين مسئول در مورد مجوزهاي صادر شده در اين 
مورد هم مي گويد: »وضعيت مجوز برداشت كنندگان 
اين منطقه بايد جه��ت مديري��ت و جلوگيري از 
تخلفات در اين مورد بررس��ي و تعيين شود.« وي 
با اش��اره به تخليه ضايعات به صورت غيرقانوني و 
بدون حضور مسئول ناظر، ادامه مي دهد: »قبل از 
تخليه، هيچ نيرويي به عنوان ناظر در محل مذكور 
وجود ندارد تا دارا بودن مجوز اين افراد بررسي شود و 
نظارت نيروهاي گشت اداره كل منابع طبيعي استان 

نيز به صورت دائمي نيست.«
   آب شيرين كن ها در راهند

استان يزد با 1۰ شهرستان و يك ميليون و 1۳8هزار 
نفر جمعيت در ناحيه مركزي ايران، كمتر شاهد نفوذ 
ابرهاي باران  زاست.  دوري و دسترسي نداشتن يزد به 
دريا يکي از عوامل پايين بودن ميزان بارندگي است 
و به همين دليل مردمان اين بخش از ايران پهناور 
از لحاظ تأمين آب، متکي به منابع آبي زير زميني 
و خارج از استان خود هس��تند.  در اوج گرما و تب 
تابستان، شركت آب و فاضالب استان يزد با خريد 
چهار دستگاه آب شيرين كن تصميم گرفت تا اولين 
نمونه آن را در يکي از مناطق شهري 6۰۰ هزار نفري 
خود نصب كند.  با اين تفاسير و با اين هزينه كردها، 
در شرايطي بخشي از آبنهاي زير زميني استان در 
س��ايه بي توجهي و بي كفايتي مس��ئوالنش آلوده 
مي شود كه بر اساس آمارها س��االنه 1۳۰ درصد از 
آبهاي تجديد شونده يعني ۳۰ درصد مازاد بر ظرفيت 
استان مصرف مي شود. البته بايد فراموش نکنيم كه 
هر سال بر جمعيت استان هم اضافه شده و مشکل 

تأمين آب و نياز به اين مايع را بيشتر مي كند.

 نذورات فرهنگی
برای مراسمی آسمانی

محرم در ايران نه يك ماه و نه يك سنت كه عشق است و اعتقاد. مراسمات 
مختص عزاداري براي ساالر ش��هيدان در يك طرف و نذر و نذورات افراد و 
هيئت ها در طرف ديگر، شور و حالي حسيني در تمام نقاط كشور به وجود 
مي آورد كه خود زبانزد خاص و عام اس��ت. حاال ديگر نذورات فقط مختص 
كمك هاي نقدي و اطعام نمي شود و بسياري از افراد با تخصص هاي خود و 
حتي با نذر زمان خود سعي مي كنند از قافله كربال عقب نمانند. كافي است 
سري به اس��تان هاي مختلف بزنيم تا محرم را با حال و هواي ساكنان آنجا 
حس كنيم. واقعاً اين حسين)ع( كيست كه عالم همه ديوانه اوست؟ در اكثر 
استان ها محرم به سه دهه تقسيم مي شود و هر دهه برنامه هاي خاص خودش 
را دارد.  در سرزمين سيستان و بلوچستان، محرم رنگ و بوي ديگري دارد. 
چون مردمان شيعه و سني اين ديار در اين ايام نيز با يکدلي و وحدتي مثال 
زدني ماه محرم را گرامي مي دارند و حتي در شهرهاي جنوبي استان عالوه بر 
شيعيان، بسياري از برادران و خواهران اهل سنت نيز با حفظ حرمت اين ماه 
عزيز و ايام سوگواري امام حسين )ع( در آيين هاي ويژه اي شركت مي كنند. 
جالب است بدانيم بس��ياري از برادران و خواهران اهل سنت سيستان و 
بلوچستان روزهاي تاسوعا و عاشوراي حس��يني به توزيع انواع نذورات 

می پردازند و معتقدند اين كار  در اين ايام اجر و ثواب بسياري دارد. 
البته پخت حلوا، انواع غذاهاي محلي و همچنين پخش شير و خرما نذري 
ميان خانواده هاي كم درآمد از ديگر آيين هاي اين ايام در منطقه بلوچستان 
است.  در كنار انواع نذورات، اما چند سالي است كه پويش نذر فرهنگي كه در 
شهرهاي مختلف كشور به صورت خودجوش راه اندازي شده، به يك اقدام 
فرهنگي براي اثبات ارزشمندي مشاركت مردمي در امور اجتماعي تبديل 
شده است.  براي آگاهي از اين نذر مي توانيم سري به اراک در استان مركزي 
بزنيم. يك حركت اجتماعي و فرهنگي تحت عنوان پويش »نذر فرهنگي« 
كه توسط تعدادي از جوانان فعال در حوزه اجتماعي، فرهنگي و زيستي 
محيطي به راه افتاده و به عنوان يك حركت مطلوب فرهنگي هر سال در 

نقاط بيشتري شاهد فعاليت اين گروه هاي خودجوش و مردمي هستيم. 
اين پويش در حقيقت ارائه خدمتي مفيد به جامع��ه را مدنظر خود قرار 
داده و به نحوي به دنبال اجراي يك نذر فرهنگي است. از جمله انواع اين 
پويش فرهنگي و اجتماعي مي توان به پاكسازي سطح شهر از زباله در ايام 

سوگواري تاسوعا و عاشورا اشاره كرد. 
نخستين بار پويش نذر فرهنگي در سال ۹۴ در شهر اراک راه اندازي شد و 
به تدريج بر تعداد افرادي كه به اين پويش پيوستند افزوده شد، به طوري 

كه اين تعداد امسال به چند صد نفر رسيد. 
فعاليت اين پويش پاكسازي فضاي شهري از زباله هاي سطح شهر در ايام 
سوگواري محرم است و در حقيقت اين گروه، انجام يك نوع فرهنگ سازي 
و كار اجتماعي را مدنظر دارند كه هدف از آن مراقبت از محيط زيس��ت، 

نهادينه سازي فرهنگ صحيح شهروندي و مسائل ديگر است. 
امسال در شمال ايران هم از نذري خاص رونمايي شد و آن هم استادكار و 
هنرمندان بابلي بودند كه در شب هاي محرم با ابتکاري خالقانه و نو از طرح 
ضريح اباعبداهلل حسين )ع( رونمايي كردند. گروهي كه در آرزوي سفر به كربال 
هستند. جالب اينکه اين گروه هرگز از نزديك شاهد حرم مطهر آقا اباعبداهلل 

الحسين)ع( نبوده اند و حاال ضريحي براي ساالر شهيدان ساخته اند. 
مردم كاشان هم صدها سال است كه با نذر سقايي و انداختن مشك بروي 
دوش خود مردم عزادار و تش��نه را به ياد لب هاي تشنه اباعبداهلل سيراب 
مي كنند.  اصفهاني ها كه از ديرباز ارادت خاصي به سيد و ساالر شهيدان 
داشته اند، با هرچه كه در توان داشتند در زنده نگاه داشتن ياد عاشورا در 
طول تاريخ تالش كردند.  با اين ارادت خاص، نذر كردن به منظور عرض 
ارادت به منش كريمانه اهل بيت در رسيدگي به نيازمندان در نصف  جهان 
جايگاه خاصي دارد به نوعي كه در تمام طول سال مجالس ذكر اهل بيت 
عصمت و طهارت برپا مي شود كه خود يك شيوه و منش در پياده سازي 
فرمايش امامان حق در راستاي زنده  نگه داشتن ياد امام حسين )ع( و در 
كنار آن رسيدگي به افرادي است كه شايد گاهي جز اين مجالس مامني 

امن و بي منت براي آسان  ساختن گذران زندگي خود ندارند. 

با دستور توليت آستان قدس رضوي
150 هزار بسته تحصيلي ميان دانش آموزان 

محروم سراسر كشور توزيع مي شود  
با دستور توليت آستان قدس رضوي     خراسان رضوی
150 ه�زار بس�ته تحصيل�ي مي�ان 

دانش آموزان محروم سراسر كشور توزيع مي شود. 
مصطفي خاكسار قهرودي معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي 
با اعالم اين خبر گفت: در آس��تانه آغاز س��ال تحصيلي جديد با دستور 
توليت آستان قدس رضوي 1۵۰ هزار بسته تحصيلي با ارزشي بالغ بر 8۰ 
ميليارد ريال در ميان دانش آموزان روستاها و مناطق محروم كشور توزيع 
مي شود.  وي اقالم اين بسته ها را شامل كيف، مداد، خط كش، جامدادي، 
مداد رنگي، مداد تراش، مداد پاكن، دفتر نوشتاري و نقاشي معرفي و ابراز 
كرد: اين بسته ها عموماً توسط دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي در 
استان هاي مختلف كشور و با اولويت مناطق غير شهري و محروم، در ميان 
دانش آموزان نيازمند و بي بضاعت توزيع مي شود.  خاكسار گفت: معاونت 
امداد مستضعفان آستان قدس رضوي در سال ۹۵ تعداد 67 هزار بسته و 
در سال ۹6 تعداد 1۰۰ هزار بسته نوشت افزار ايراني را همزمان با بازگشايي 
مدارس در ميان دانش آموزان محروم سراسر كشور توزيع كرده و بنا بود 
امسال نيز 1۰۰ هزار بسته توزيع شود كه با نگاه ويژه توليت آستان قدس 

رضوي اين تعداد به 1۵۰ هزار بسته تحصيلي افزايش يافته است. 

برپايي پنجمين بيمارستان صحرايي 
درمهريزيزد 

پنجمين بيمارس�تان صحرايي و فوق     يزد
تخصص�ي در خورمي�زات مهري�ز تا 

شش مهرماه برپا مي شود. 
محمدرضا قاسمي راد مس��ئول پنجمين بيمارستان صحرايي مهريز گفت: 
هرساله به همت بس��يج جامعه پزش��کي يزد مانور واقعي و ميداني در قالب 
بيمارستان صحرايي در محروم ترين نقطه شهر يزد و در مناطقي كه نياز به 
پوشش مناسب در مواقع بحران دارد برگزار مي ش��ود.  وي ادامه داد: امسال 
تصميم گرفته شد كه اين بيمارس��تان در يکي از شهرستان هاي استان يزد 
برگزار شود.  اين مسئول گفت: هدف از برپايي بيمارستان صحراي تنها يك 
مانور نيس��ت كه در مدتي خاص انجام و تمام شود بلکه مهم ترين هدف اين 
است كه اگر در ش��رايط و بحران خاص قرار بگيريم كه ناخواسته و غير قابل 
پيش بيني بر ما تحميل شود آمادگي داشته باشيم.  قاسمي راد افزود: بيش از ۲6 
متخصص، شش پزشك عمومي و دو پزشك طب كار در اين مدت با بيمارستان 
صحرايي همکاري مي كنند و تمامي مراحل صفر تا 1۰۰ بيمار را به طور رايگان 
انجام خواهند داد. همچنين در صورتي كه بيمار نياز به بستري داشته باشد با 
برنامه ريزي به مراكز بيمارستاني به طور رايگان ارسال خواهد شد.  وی تصريح 
كرد: جامعه پزشکي اعم از دولتي و خصوصي در اين مانور همکاري خواهند 
داشت و پيش بيني مي ش��ود بيش از 16 هزار نفر از خدمات اين بيمارستان 
استفاده كنند.  پنجمين بيمارستان صحرايي و فوق تخصصي در خورميزات 
مهريز از تاريخ ۳1 شهريور الي 6 مهر ماه برپا مي باشد. اين بيمارستان مجهز 
به ۵۰ چادر، چهار كانکس، يونيت دندانپزشکي، اتاق عمل، چادر اتاق بستري 
خواهران و براداران و چادرهاي ويژه فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين 

طب كار رايگان و داروخانه با داروهاي ايراني در دسترس افراد است. 

  5۴ هزار هكتار از اراضي بهار
 زيركشت محصوالت پاييزه مي رود

مدير جهاد كشاورزي شهرستان بهار     همدان
گفت: امسال بيش از 5۴ هزار هكتار از 
اراضي كش�اورزي شهرس�تان بهار در اس�تان همدان زيركشت 

محصوالت پاييزه مي رود. 
هوشنگ كرمی افزود: كشت پاييزه در شهرستان بهار از اوايل مهر ماه آغاز 
مي شود و تا پايان آذرماه بايد مراحل كشت به پايان برسد.  اين كارشناس 
كشاورزي ادامه داد: كشاورزان شهرستان بهار امسال در قالب كشت پاييزه، 
حدود 7۵۰۰ هکتار گندم آبي و ۳۴ هزار هکتار گندم ديم كشت مي كنند.  
مدير جهاد كشاورزي شهرستان بهار گفت: همچنين در سطح شهرستان 
نيز حدود 1۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع به كشت محصول جو اختصاص 
مي يابد كه ۴۵۰۰ هکتار آن آبي و 1۰ هزار هکتار ديگر نيز به صورت ديم 
است.  كرمي افزود: همچنين براي  امسال حدود 7۰۰ هکتار كلزا براي كشت 
پاييزه در نظر گرفته شده كه توسط كش��اورزان در حال كشت هستند و 
تاكنون بيش از 1۲۵ هکتار كشت انجام شده است.  وي با توصيه به كشاورزان 
در خصوص رعايت بازه زماني مشخص در هنگام كشت محصول گفت: با 
هماهنگي هاي به عمل آمده كود و سم مناس��ب در شهرستان بهار آماده 
ارائه به كشاورزان است و در اين زمينه جاي نگراني وجود ندارد.  مدير جهاد 
كشاورزي شهرستان بهار با تأكيد بر لزوم بيمه محصوالت كشاورزي گفت: با 
توجه به تغييرات ناگهاني هوا كه هر ساله خساراتي به محصوالت كشاورزان 

وارد مي سازد؛ كشاورزان بايد نسبت به بيمه محصوالت خود اقدام كنند. 
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 نفوذ آلودگي در منابع آب يزد
 مسئوالن فرصت تشكيل جلسه ندارند!

آالينده های شيميايی در رگ هاي خشك ترين استان ايران

 200 واحد بوم گردي
گردشگري سيستان وبلوچستان را رونق مي بخشد

30 هزار نفر تحت پوشش درماني مؤسسه 
تأمين درمان بسيجيان قرار گرفتند   

در طول رزم��ايش بزرگ خدمت رساني      تهران
ب�س�يج از س�وي س�ازمان بس�يج 
مستضعفان،  مؤسس�ه تأمين درمان بس�يجيان نيز با ابالغ بنياد 
تع�اون بسيج در خصوص ارائه خدمات پزشكي و دندانپزشكي به 

ارائه خدمت در مناطق محروم پرداخت. 
بر پايه اين گزارش مؤسسه تأمين درمان بسيجيان در ۵۰ مركز درماني 
و با اع�زام بيش از 6۰ تيم پزش��کي به مناطق محروم و حاشيه شهرها، 
با همکاري ۵۰۰ نفر از كادر درماني بس��يجي به انجام مامويت پرداخت. 
كادر درماني بسيجيان متشکل از پزش��ك متخصص، پزشك عمومي، 
دندانپزشك، دستيار دندانپزشك، ماما، روانشناس، پرستار و تداركات بودند 
كه از بيستم شهريورماه تا اول مهرماه با هدف خدمت و كمك به ارتقا سطح 
س��المت و ايجاد رضايت مندي مردم مناطق حاشيه شهرها و محرومان 
به صورت س��ازمان يافته اقدام به ارائه خدمات درماني، ويزيت پزشکي، 
دندانپزش��کي، معاينه، جراحي، خدمات مامايي، خدم�ات پرس��تاري، 
خدمات دندانپزشکي )كشيدن، جرم گيري، ترميم و نظاير آن(، خدمات 
مشاوره اي )مشاوره روانشناسي، تغذيه، آسيب هاي اجتماعي، مشاور اعتياد 
و مواد مخدر( نمود. در اين طرح حدود ۳۰ هزار نفر به ارزش بيش از يك 
ميليارد تحت پوشش درماني توسط مؤسسه تأمين درمان بسيجيان قرار 
گرفتند.  الزم به ذكر است با شروع هفته دفاع مقدس ارائه اين خدمات از 
سوي اين مؤسسه ادامه خواهد داشت كه پيش بيني مي شود تا آخر هفته 

دفاع مقدس بيش از 1۰ هزار نفر ديگر تحت درمان قرار بگيرند. 

 طرح فيبر نوري 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان افتتاح شد

فيبر نوري ورزشگاه نقش جهان با حضور       اصفهان
معاون وزير ارتباطات در اصفهان افتتاح 

و اين ورزشگاه به شبكه مخابراتي كشور وصل شد. 
سيدحسين دهدشتي در مراس��م افتتاح اين طرح، با اش��اره به اينکه 
اين طرح طي تفاهم بين ش��ركت فوالد مباركه، حوزه مخابرات وزارت 
ارتباطات و باشگاه سپاهان اجرايي شده است، اظهار داشت: اين طرح 
باعث سهولت كار خبرنگاران و تماشاگراني كه به اين ورزشگاه مي آيند 
خواهد شد.  وي ادامه داد: حمايت بخش صنعت از طرح هاي عمراني و 
ورزشي در اصفهان بايد الگوي ساير استان ها نيز قرار گيرد.  معاون امور 
دولت، مجلس و استان هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: 
وزارت ارتباطات اين آمادگي را دارد كه در همه ورزشگاه هايي كه پيش 

قدم شوند طرح اتصال به شبکه فيبرنوري را راه اندازي كند.

افزايش 6 درصدي جمعيت دانش آموزي 
استان بوشهر

مديركل آموزش و پرورش استان بوشهر       بوشهر
گفت: امسال شاهد افزايش دانش آموزان 
در مدارس نس�بت به س�ال مش�ابه تحصيلي اس�تان مي باشيم. 
ناصر كرمي افزود: س��ال تحصيلي جديد با حض��ور ۲۳۰ هزار و 8۰۰ 
دانش آم��وز در 7 ه��زار و ۹۵۰ كالس درس در قالب ۲ ه��زار و ۲۰۰ 
واحد آموزشي در استان بوشهر سال تحصيلي جديد را آغاز مي كنند.   
وي ادامه داد: با توجه به آغاز س��ال تحصيلي جديد حضور و همکاري 
خانواده ها در كنار اولياي مدرسه از جمله ضرورت هايي است كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد.  مديركل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: 
با توجه به مش��کالت و تهديدهايي كه جوانان و نوجوانان با آن روبه رو 
هستند وظيفه خانواده ها در مقابل فرزندان خود با بازگشايي مدرسه ها 
بيشتر مي شود.  كرمي افزود: جمعيت دانش آموزي اين استان امسال 
1۴ هزار نفر و تعداد كالس ها ۳88 كالس درس نسبت به سال گذشته 

افزايش نشان مي دهد.

اگر موضوع كمبود آب را در ايران يك درد مشترك براي تمام استان ها در نظر 
داشته باشيم اما استان هايي هستند كه نامشان با كوير گره خورده و هر قطره 
آب حكم زندگي را برايشان دارد. يزد از جمله آنهاست و مشكل كمبود آب 
در اين استان آن قدر حاد است كه در اوايل امسال امام جمعه يزد براي رفع 
مشكل آب شرب يزد از مسئوالن خواست تا با جديت پيگيري انتقال آب به 

اين استان باشند. اما حاال و در ميان اين همه قحطي آب، ترانشه هاي حاصل از 
برداشت   شن و ماسه در محدوده مهم ترين منابع آب زيرزميني استان يزد در 
حالي به محلي براي تخليه غيرقانوني و شبانه نخاله هاي صنعتي و شيميايي 
تبديل شده كه هنوز واكنشي از سوي مسئوالن استان به اين موضوع نشان 
داده نشده و هر روز بخش عظيمي از آب هاي باقيمانده را نيز آلوده مي كنند. 
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