
  س�منان:  مديركل آم��وزش و پرورش اس��تان س��منان از اجراي 
طرح تربيتي امين و مش��اوره مذهبي به منظور تقويت اعتقادات ديني 
دانش آموزان در140 مدرسه استان خبر داد.   محمدرضا جهان با اشاره 
به اينكه روحانيت كمك بسيار ارزنده اي به آموزش و پرورش كرده است، 
گفت: حضور روحانيان در مراكز آموزشي موجب تقويت روحيه دينداري و 
گرايش نسل جوان به فرهنگ ناب اسالمي مي شود.  وي با بيان اينكه شعار 
سال تحصيلي 96- 95 بر اهميت نماز در مدارس تكيه دارد، گفت: اقامه 
نماز در مدارس نجات دهنده دانش آموزان از آسيب هاي اجتماعي است. 

  مركزي: رئيس مجمع نمايندگان استان مركزي از تشكيل كميته كاري 
مشترك بين استانداري مركزي و مجمع نمايندگان استان براي پيگيري 

مصوبات سفر رياس��ت جمهوري و هيئت 
دولت به اين استان خبر داد.  محمد حسيني 
گفت: با توجه به سوابق سفرهاي استاني در 
گذشته، تجربه نشان داده بود كه اگر مصوبات 
پيگيري نشوند اجراي آنها عملياتي نخواهد 
شد، لذا قرار بر اين شد كه با پيگيري مجمع 
نمايندگان و مديريت استان در كميته كاري 

مشترك طعم شيرين سفر هيئت دولت را در اقدام و عمل به مردم هديه 
كنيم.  وي افزود: قرار بر اين شد كه چه در حوزه شهرستاني و چه در حوزه 
استاني از طريق رايزني با وزراي مربوطه و نيز رئيس سازمان مديريت و 

برنامه ريزي مصوبات پيگيري شود تا نتيجه مطلوب حاصل شود. 
  كردستان: مديركل ورزش و جوانان كردستان در خصوص واگذاري 
پروژه هاي ورزشي به بخش خصوصي اعالم آمادگي كرد.  حامد جواليي 
گفت: آماده ايم پروژه ها و س��الن هاي ورزشي كه شرايط الزم را دارند از 

طريق ماده 27 به بخش خصوصي واگذار كنيم.  
  خراسان رضوي: از ابتداي سال جاري تاكنون 3 هزار و 282 خانوار 
روس��تايي در خراس��ان رضوي از نعمت گاز طبيعي بهره مند ش��دند.  
مديرعامل شركت گاز خراسان رضوي با اعالم اين خبر گفت: هم اكنون 
1300 روستاي خراسان رضوي به شبكه سراسري گاز متصل هستند.  
فاني افزود: هم اكنون عمليات گازرساني به 685 روستاي خراسان رضوي 
درحال اجرا است كه با اتصال اين تعداد، ضريب نفوذ گاز در بخش روستايي 

استان به 88 درصد ارتقا خواهد يافت. 
  البرز: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان البرز با تأكيد بر استمرار 
طرح برخورد با خودروهاي دودزا در اين استان گفت: اين طرح با هدف كاهش 
و رفع آلودگي هوا اجرايي شده است.  همايون شريفي گفت: يكي از مهم ترين 
اقدامات و طرح هايي كه از سوي پليس راهنمايي و رانندگي استان البرز اجرايي 
مي شود، طرح برخورد با خودروهاي دودزا است.  وي ادامه داد: متأسفانه برخي 
از رانندگان بدون توجه به نقش دودزا ب��ودن خودروي خود در آلودگي هوا، 
 همچنان با اين عيب خودرو در سطح شهر تردد مي كنند، از اين رو طي ماه 

گذشته بيش از يك هزار و 940 خودرو در اين استان اعمال قانون شده اند. 
  هرمزگان: مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان از برداشت 
بيش از 54 تن محصول ارزن در استان خبر داد.  سيد رضا اميري زاده گفت: 
امسال 60 هكتار از اراضي كشاورزي استان به زير كشت محصول ارزن مي رود. 
به دليل بهره گيري از بذر مرغوب و رعايت اصول فني در كاشت پيش بيني 

مي شود توليد امسال نسبت به سال قبل 10درصد افزايش داشته باشد. 

 شهرستان دير در 

محمدرضا سوري
   گزارش2

اس�تان بوش�هر از 
جمله مناطقي است 
كه با وجود داش�تن جمعيت 50 ه�زار نفري از 
داشتن يك مركز درماني مناسب كه بتواند حداقل 
نياز هاي مردم را در امر س�امت مرتفع سازد به 
شدت رنج مي برد. اين موضوع موجب شد تا پنج 
سال قبل، شركت ملي نفت با همكاري قرارگاه 
س�ازندگي خاتم االنبيا)ص( تصميم به ساخت 
بيمارستان 38 تختخوابي در اين شهر بگيرند. با 
وجود تمام قول هايي كه در اين زمينه داده شد اما 
تأمين نشدن بودجه مورد نياز، موجب شد اين 
مركز درماني ك�ه از لحاظ فيزيك�ي 95 درصد 
پيشرفت داشته همچنان نيمه كاره باقي بماند. 

    
شهرستان دير در استان بوش��هر از جمله مناطق 
محروم كشور بوده كه به شدت از نبود بيمارستان 
و پزشكان متخصص مراكزي همچون سونوگرافي، 
آزمايش تخصصي، فيزيوتراپي، س��ي تي اسكن و 
زايمان رنج مي برد و اين كمبودها موجب ش��ده تا 
بيماران براي معالجه خود مجبور شوند به شهرستان 
همجوار، مركز استان يا استان فارس مراجعه كنند.  
نايب رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر دير با اشاره به 
كمبود مراكز درماني و پزشكان متخصص مي گويد: 
»به عنوان مثال نبود زايشگاه و پزشك متخصص 
موجب ش��ده تا اهالي اين شهرس��تان براي انجام 
زايمان طبيعي و سزارين مسافت زيادي را طي كرده 
كه گاهي اين موضوع موجب بروز حوادث ناگواري 
مي شود.«  طالب عاشوري مي افزايد: »اين كمبودها 
موجب شده تا مراكز تحت پوشش تأمين اجتماعي 
بار درمان مردم منطقه را به دوش بكشند كه نبود 

امكانات ادامه كار را براي آنها دشوار مي كند.«
   قرارداد ساخت بيمارستان 

نبود زيرساخت هاي درماني و مشكالتي از اين قبيل 
موجب شد تا پنج سال قبل ساخت بيمارستان 38 
تختخوابي در دس��تور كار قرار بگيرد.  قرار گرفتن 
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و نياز آنها به وجود 

يك مركز درماني موجب شد تا وزارت نفت با همكاري 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( تصميم به ساخت 
نخستين بيمارستان در اين شهر بگيرد.  سال 91 
بود كه مديرعامل مؤسسه الهادي قرارگاه سازندگي 
خاتم  االنبيا )ص( پس از بستن قرارداد ساخت اين 
بيمارستان در نشس��ت خبري كه آن زمان برگزار 
شد گفت: »طبق برنامه ريزي ها قرار شد اين مركز 
درماني در زيربناي 6 هزار و 48 متر مربع و در زميني 
به مس��احت 16 هزار متر مربع اجرا ش��ود.«  جواد 
زارع پور همچنين در خصوص بودجه در نظر گرفته 
شده براي س��اخت اين مركز درماني افزود: »طبق 
برآورد هزينه ها و با توجه به اينكه اين قرارگاه معموالً 
كمترين مبلغ را براي ساخت پروژه ها طلب مي كند 
لذا قرادادي به مبلغ 57 ميليارد و 414 ميليون ريال با 
شركت ملي نفت بسته شده و قرار شد اين مجموعه تا 

پايان سال ساخته و تحويل داده شود.«
   گاليه و توجيه تأخير5 ساله 

با وجود اينكه طبق قرارداد قرار بود اين بيمارستان 
تا پايان س��ال تكميل و آماده بهره برداري شود، اما 
به موقع نرس��يدن بودجه براي ساخت موجب شد 

تا روند س��اخت اين مركز درماني تنه��ا 68 درصد 
پيشرفت فيزيكي داشته باش��د.  سال گذشته و در 
پي اعتراض م��ردم به تأخير در س��اخت اين مركز 
درماني فرماندار شهرس��تان دير در يك نشس��ت 
خبري با اشاره به مش��كالت موجود اعالم كرد: »از 
آنجا كه اعتبار ساخت اين بيمارستان از سوي وزارت 
نفت تأمين مي شود لذا برخي مشكالت موجب شد تا 
اين مجموعه نتواند به تعهداتش پايبند باشد.« حمزه 
اعتماد افزود: »سرانجام با رفع مشكالت مالي، اخيراً 
مبلغ 20 ميليارد ريال از سوي منطقه ويژه اقتصادي 
ان��رژي پارس براي تس��ريع در س��اخت اين مركز 
درماني پرداخت شد.« اين مس��ئول ادامه داد: »در 
بررسي هاي انجام شده اين مركز درماني 68 درصد 
پيشرفت داشته و با توجه به اين روند در هفته دولت 

شاهد افتتاح و راه اندازي آن خواهيم بود.« 
   وعده اي كه به حقيقت نپيوست 

با وجود اينكه فرماندار شهرس��تان دي��ر اعالم كرده 
بود كه اين مركز درماني س��ال 94 و در هفته دولت 
به بهره برداري خواهد رسيد اما اين اتفاق نيفتاد.  اين 
درحالي بود كه اين مسئول دوباره قول بهمن ماه سال 

گذشته را داد اما سال 94 هم گذشت و اتفاق خاصي 
براي افتتاح اين بيمارستان نيفتاد.  سرانجام چند روز 
پيش بود كه معاون امور عمراني استاندار بوشهر اعالم 
كرد: از آنجا كه بخش��ي از زمين مقابل بيمارس��تان 
شهرستان دير داراي معارض است لذا بايد ابتدا تكليف 
اين موضوع روشن شود.  سيدمحمد حسن باستي كه 
براي بازديد روند آخرين مراحل ساخت بيمارستان دير 
به اين مكان آمده بود افزود: »به همين منظور شهرداري 
دير با همكاري دانشگاه علوم پزشكي متعهد شدند كه 
در صورت ارائه مدرك و سند معتبر از سوي مالكان با 
آنها نشست هايي داشته باشند تا اين مشكل هرچه 
زودتر حل شود.« اين مسئول با اشاره به پيشرفت 95 
درصدي ساخت اين مركز درماني ادامه داد: »با توجه 
به اختصاص 8 ميليارد ريال به بخش برق رساني اين 
بيمارستان، اميدواريم تا دوماه آينده به بهره برداري 
برسد.«  نماينده مردم دير وكنگان در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با »جوان« درخصوص راه اندازي 
اين بيمارستان مي گويد: »خوشبختانه پس از گذشت 
26سال با همكاري مسئوالن استان، وزارت بهداشت 
و صنعت نفت شاهد س��اخت نخستين بيمارستان 
دير هستيم.« سكينه الماس��ي با اشاره به مشكالت 
پيش روي ساخت اين مركز درماني مي افزايد: »نبود 
بودجه مناسب و مشكالتي از اين دست موجب شد تا با 
وجود تمايل شركت ملي نفت، آنها نتوانند به تعهدات 
خودعمل كنند كه با رفع تحريم ها اين شركت توانست 
به تعهدات خود عمل كن��د.« وي ادامه مي دهد: »با 
توجه به شرايط پيش رو و اقدامات انجام شده، تا پايان 
سال اين مركز به بهره برداري خواهد رسيد.« نماينده 
جنوب استان بوشهر در ادامه با اشاره به موافقت وزير 
بهداشت در خصوص تكميل و تجهيز اين مركز درماني 
مي گويد: »در نشستي كه چندي پيش با وزير محترم 
داشتيم وي قول داد عالوه برتكميل اين مركز نيروهاي 
متخصص را نيز در اختيار اين بيمارستان بگذارد.«  اين 
در حالي است كه به گفته كارشناسان تجربه اثبات 
كرده پس از ساخت بيمارستان در كشور، تازه داستان 
تجهيز آن به پزشكان و دستگاه هاي تخصصي آغاز 

مي شود كه آن نيز حكايت ديگري دارد. 

زمان برداشت محصول نيشكر در استان خوزستان 
از اواخر مهرماه و اوايل آبان ماه ش��روع مي شود و 
متناسب با شرايط آب و هوايي و بارندگي تا اواخر 
فروردين ماه ادامه مي يابد. به گفته مسلم كريمي 
زند، مدير كشت و صنعت نيش��كر دهخدا ميزان 
وسعت مزارع نيشكر استان خوزستان بيش از 110 
هزار هكتار است كه اميد است اين مقدار در سال هاي 
آتي افزايش يابد. برداشت اين محصول به صورت 
سبز يا به صورت آتش زدن كاكل نيشكرها است. 
به گفته برخي از مسئوالن اين آتش زدن ها با توجه 
به شرايط آب و هوايي اس��تان خوزستان بر حجم 
آلودگي هاي هواي اين استان افزوده است.   درحالي 
كه روز گذشته وضعيت آلودگي هواي خوزستان 
بازهم ب��راي چندمين بار در ش��رايط بحراني قرار 
گرفت و مدارس استان تعطيل شدند، فرا رسيدن 
زمان برداشت نيشكر هم مشكل ديگري است كه 
مسئوالن حفاظت محيط زيس��ت استان را نگران 
كرده است. مديركل حفاظت محيط زيست استان 
خوزستان در گفت وگو با خبرنگار »جوان« ضمن 
اشاره به انجام مطالعاتي در قالب طرح جامع آلودگي 
هواي استان خوزستان مي گويد: سهم تمام صنايع 
آلوده كننده با ميزان درصد آنها مشخص شده است. 

به طوري كه تقريباً س��هم صنعت در آلودگي هوا 
چيزي حدود 60 درصد تا 65 درصد است و سهم 
حمل و نقل و خودرو نزديك به 30 درصد و 5 درصد 

هم ساير منابع را شامل مي شود. 
  فصل جديدي از آلودگي ها در خوزستان

با اينكه اي��ن تحقيقات به گفت��ه مديركل حفاظت 
محيط زيست استان خوزس��تان در كالنشهر اهواز 
انجام شده اس��ت اما با درصدي تفاوت مي توان آن 
را به كل استان تعميم داد. احمدرضا الهيجان زاده 
با اش��اره به اينكه بخش صنعت ح��دود 60 درصد 
آلودگي هواي اس��تان را در بر مي گي��رد، مي افزايد: 
90 درصد از اي��ن آلودگي ها ناش��ي از فعاليت هاي 
وزارت نفت در خوزستان اس��ت. يعني منشأ اصلي 
اين آلودگي ها را گاز همراه نفتي تشكيل مي دهد كه 
وزارت نفت آتش مي زند. با توجه به افزايش توليد نفت 
در خوزستان انتظار مي رود اين آلودگي ها نيز بيشتر 
شود.  وي با اشاره به افزايش آلودگي ناشي از آتش زدن 
گودال هاي سوخت ادامه مي دهد: اين مواد نفتي اغلب 
مواردي هستند كه در حين تعميرات دكل هاي چاه 
نفت به جاي مي مانند را توي اين گودال هاي سوخت 
مي فرس��تند و آتش مي زنند. متأس��فانه در استان 
خوزستان نزديك به 2هزار حلقه چاه داريم كه اينها 

مدام تعميرات دارند و به صورت مداوم در حال آتش 
زدن مواد تخليه شده هستند و بر حجم آلودگي هاي 
استان مي افزايد.  عالوه بر بخش صنعت كه عمده ترين 
منبع آلودگي استان را تشكيل مي دهد، سيستم حمل 
و نقل هم درد ديگري بود كه به گفته الهيجان زاده، 
اقدامات نسبتاً خوبي در چند سال اخير انجام گرفته و 
براي مثال مي توان به توزيع سوخت يورو 4 از ابتداي 
سال 94 در كالنشهر اهواز، آبادان و شادگان اشاره كرد 

كه از حجم آلودگي هاي اين بخش مي كاهد. 
  توليد نيشكر يا افزايش آاليندگي؟

به فصل برداش��ت نيش��كر از زمين هاي اس��تان 
خوزستان رسيده ايم و اين محصول تا اواخر فروردين 
ماه سال آتي با توجه به شرايط آب و هوايي برداشت 
مي شود و برخي از دوستداران محيط زيست توليد 
نيش��كر در خوزس��تان را به عنوان يكي از داليل 
افزايش آلودگي هواي خوزستان مي شناسند.  در 
اين رابطه مديركل حفاظت محيط زيست استان 
خوزستان با اشاره به اينكه توليد نيشكر در دو بخش 
خالصه مي شود كه شامل صنعت و كشاورزي است، 
مي گويد: در بخش صنعت هف��ت كارخانه توليد 
شكر در استان داريم كه اين تعداد قباًل با سوخت 
مازوت كار مي كردند كه منجر به افزايش آلودگي  

هوا مي شد اما خوشبختانه از دو الي سه سال قبل 
تمام هفت كارخانه سوختش��ان را به گاز طبيعي 
تغيير داده اند كه آاليندگي كمتري دارد. عالوه بر 
اين هر هفت كارخانه نيز به سيستم تصفيه فاضالب 
صنعتي مجهز شده اند. البته اين در بعد آلودگي هوا 
نيست اما در بخش آلودگي خاك و محيط زيست 
استان نقشي اساسي داشت كه از اين طريق برطرف 
شده است.  الهيجان زاده با اشاره به آاليندگي توليد 
نيشكر در بخش كشاورزي ادامه مي دهد: مجموع 
مزارع نيشكر استان حدود 110 هزار هكتار است 
كه اينها در حين برداشت بخشي از محصول را به 
صورت سبز برداش��ت مي كنند و اما بخش اصلي 
برداشت محصول به روش آتش زدن انجام مي شود. 
متأسفانه اين آتش زدن مزارع نيشكر به عنوان يكي 
از معضالت زيست محيطي خوزس��تان شناخته 
مي شود كه بوميان روستاهاي اطراف مزارع به دليل 
افزايش آلودگي هوا اعالم نارضايتي مي كنند. يكي از 
اين واحدها به نام دهخدا كه تقريباً در 10 كيلومتري 
اهواز قرار دارد اغلب معضل زيادي را براي كالنشهر 
اهواز و شهرهاي مجاور آن ايجاد مي كند.  اين مقام 
مسئول با اش��اره به اينكه براي رفع اين مشكل دو 
الي سه كار انجام داده ايم، مي گويد: اول اينكه طبق 
ضوابط و مقرراتي كه داشته ايم عليه اين واحدهاي 
نيش��كر مثل دهخدا كه آتش مي زنند در مراجع 
قضايي اعالم جرم كرده ايم ت��ا جلوي اين معضل 
گرفته شود. سپس به موازات آن جلسات كارشناسي 
برگزار شد تا بتوانند روش برداشت را اصالح كنند 
و آتش زدن ها را به حداقل برس��انند.  متأس��فانه 
اين واحدها همان برداشت سبزي را هم كه انجام 
مي دهند براي كشت بعدي، تمام مزارع را به آتش 
مي كشند. اكنون مسئوالن محيط زيست استان با 
كمك به واحدهاي توليد نيشكر در زمينه واردات 
ماشين آالت پيشرفته براي توليد كود كمپوست، 
توليد علوفه دامي و همچنين برداش��ت محصول 
بدون آتش زدن مي خواهند از اين درد چند ساله 
آلودگي هواي خوزستان بكاهند. متأسفانه بيش از 
45 سال است كه اين روند برداشت نيشكر در استان 
انجام مي شود و اميد است با رسيدن تجهيزات تا پنج 

سال آينده به طور كامل اين معضل برطرف شود. 
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شير به مدارس استان ها نرسيد

با وجود گذشت نزديك به دو ماه از شروع سال تحصيلي، طرح توزيع 
شير رايگان در مدارس شهري و روس�تايي برخي استاها معلق مانده 
است. طرحي كه 16 سال پيش با هدف ارتقاي سطح سامت دانش آموزان 
كليد خورد و قرار بود در مناطق محروم كشور با جديت بيشتري اجرايي 
شود، اما هر سال بنا به داليلي از ليست دغدغه هاي سال تحصيلي جديد 
جا مي ماند و گاهي تا ماه هاي پاياني سال هم شير به بچه ها نمي رسد!

امسال هم چون س��ال هاي پيش تداوم توزيع شير در مدارس در جلسه 
هيئت دولت در حالي به تصويب رسيد كه وزارت آموزش و پرورش هنوز 
نتوانسته از پس تسويه بدهي اش به كارخانجات لبنيات بر بيايد. به همين 
دليل دانش آموزان بسياري از استان ها از جمله خراسان شمالي، سيستان 
و بلوچستان، يزد و چندين استان ديگر تا به امروز نتوانسته اند شير رايگان 
دريافت كنند.  اين در شرايطي است كه قبل از شروع سال تحصيلي مسئول 
كميته توزيع شير مدارس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزايش بودجه 
مصوب ش��ير مدارس اعالم كرده بود از اوايل مهرماه اين طرح در سراسر 
كشور اجرايي خواهد شد. منصور مجاوري گفته بود هر سال جامعه آماري 
اين طرح گسترده تر مي شود از اين رو بودجه 150 ميلياردي تخصيصي 
از محل بودجه عمومي در سال 94، به 200 ميليارد تومان و بودجه 400 
ميلياردي تخصيصي از محل هدفمندي يارانه ها به 500 ميليارد افزايش 

يافته و بودجه مصوب امسال به 700 ميليارد تومان رسيده است!
با اين حال اخبار رسيده از استان هاي مختلف از عدم اجراي اين طرح تا 
به امروز حكايت مي كند. به عنوان نمونه چندي پيش مديركل آموزش و 
پرورش خراسان شمالي اعالم كرد: هنوز اعتبارات توزيع شير در مدارس 
استان ابالغ نشده و اميدواريم با رفع اين مشكل از نيمه آبان سال جاري 
شير رايگان در مدارس شهري و روس��تايي توزيع شود.  گزارش هاي 
رسيده از مدارس شهري و روستايي استان هايي چون لرستان، سيستان 
و بلوچستان، كرمان، خراسان جنوبي، يزد و كرمانشاه هم عدم توزيع 

شير در بين دانش آموزان را تأييد مي كند. 
   زمان اجراي طرح مشخص نيست!

به رغم اذعان خود مسئوالن در خصوص اثرگذاري اجراي طرح توزيع 
شير در س��المت دانش آموزان اما پس از گذشت 16 سال از آغاز طرح 
مذكور هنوز تأمين منابع مالي مورد نياز به عنوان اصلي ترين مانع اجراي 
كامل طرح توزيع ش��ير رايگان در مدارس اعالم مي شود. مشكلي كه 
سال هاست خودنمايي مي كند اما انگار آنگونه كه بايد به چشم نمي آيد. 
چراكه امسال هم دبير انجمن صنايع لبني توزيع شير مدارس را مشروط 
به پرداخت بدهي هاي پيشين دولت دانسته است.  رضا باكري در اين 
خصوص مي گويد: دولت هنوز معوقات كارخانجات لبني بابت ش��ير 
مدارس را از سال گذش��ته نپرداخته و در صورت عقد قرارداد با ما در 

عرض يك روز شير را در تمام مدارس توزيع مي كنيم! 
 وي با تأييد اينكه با گذشت بيش از 40 روز از آغاز سال تحصيلي همچنان 
خبري از توزيع شير در مدارس نيست، مي افزايد: دولت همچنان بدهي 
خود به كارخانه هاي لبني بابت توزيع ش��ير مدارس از سال گذشته را 
نپرداخته است و امسال هم مصوبه اي براي توزيع شير در دولت بوده، اما 
همچنان در اجرا خبري نيست.  با اين تفاسير شايد نمي توان به توزيع 
شير رايگان در مدارس استان هاي محروم اميدوار بود چراكه در صورت 

تأمين اعتبار مدارس استان تهران در اولويت قرار مي گيرند!

امروز، رزمايش الي بيت المقدس در اصفهان
در روز مب�ارزه ب�ا اس�تكبار 84 گردان      اصفهان
بيت المقدس و كوثر بس�يج در راستاي 
ايجاد آمادگي هاي رزمي، ايجاد توان نظامي، دف�اع از كوي و برزن و 
عمليات امداد و نجات در رزمايش الي بيت المقدس شركت مي نمايند. 
جانشين فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان ضمن اعالم اين 
خبر گفت: 13 آبان به خاطر اتفاقاتي كه در طول تاريخ معاصر در آن روي داده 
مانند شهادت دانش آموزان در اعتراض به رژيم پهلوي در سال 56، تبعيد 
امام )ره( سال 42 و تسخير النه جاسوسي در سال 58 به عنوان يك روز ملي 
و يوم اهلل در خاطر ملت ايران شكل گرفته كه مهم ترين موضوع در اين روز 
مقابله با شيطان بزرگ امريكا است.   سردار مجتبي فدا يكي از راه هاي مقابله 
با امريكا و نظام استكبار را حفظ آمادگي نيرو هاي مسلح دانست كه بسيج نيز 
از آن مستثني نيست.  وي تأكيد كرد: يكي از ظرفيت هاي مهم بسيج ايجاد 
آمادگي رزمي و آمادگي جسماني مي باشد و حوزه ها، پايگاه ها و گردان هاي 
مختلف در طول سال برنامه هاي مختلفي در راس��تاي باال بردن آمادگي 
و توان رزمي خود انجام مي دهند از جمله حفظ انس��جام، فراخواني هاي 
هشت ساعته، 24 ساعته و ميادين تير كه همه  اين ها ظرفيت تمرينش در 
رزمايش هاي مختلفي است كه به مناسبت هاي گوناگون برگزار مي شود.  
جانشين فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( تأكيد كرد: رزمايش هاي الي 
بيت المقدس با هدف باال بردن توان نظامي و آمادگي نظامي گردان هاي 
بيت المقدس مي باشد و همراه آموزش هاي مختلف از قبيل دفاع از كوي و 
برزن، عمليات امداد و نجات، عمليات كمين و ضد كمين و ساير تاكتيك هاي 
مختلفي كه در مأموريت هاي رزمي استفاده مي شود با برنامه ريزي منسجم و 

طرح ريزي در تعدادي از نواحي استان اجرا خواهد شد.

 تدارك امكانات براي زائران 
در مسير 80 كيلومتري نجف – كربال  

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان 
اردبيل از تهيه امكانات تغذيه اي و بهداشتي     اردبيل

در مسير 80 كيلومتري نجف تا كربا براي زائران اربعين حسيني خبر داد. 
اسفنديار هوش��يار گفت: با راه اندازي موكب هاي خودمان در ديوانيه عراق 
و مسير پياده روي زائران با پشتيباني كامل در كنار مردم عراق كه خدمات 
بي منتي را به زائران امام حس��ين)ع( انجام مي دهند فعاليت هايمان را در 
حوزه هاي مختلف اعم از تغذيه، اسكان، حمل و نقل و امور بهداشتي انجام 
مي دهيم.  وي با بيان اينكه همچنان ثبت نام از طريق سامانه سماح براي اعزام 
به كربالي معلي به شكل زميني و هوايي در حال انجام است، افزود: هموطنان 
در قالب كاروان ها بايد ثبت نام خود را انجام دهند تا در اين سفر معنوي بتوانند 
از امكانات موجود استفاده كنند.  رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان 
اردبيل يادآور شد: براي زائراني كه قصد پياده روي در مسير نجف تا كربال را 
دارند بايد تا مرز مهران با وسايط نقليه اي كه تعيين شده است حركت خود را 
انجام دهند و در آن سوي مرز نيز امكاناتي فراهم شده تا زمينه براي تردد راحت 
زائران مهيا شود.   وي با بيان اينكه براي مجموعه ستاد اربعين تأمين امنيت و 
آرامش زائران و ايجاد امكانات رفاهي با پوشش بيمه اي و اسكان و تأمين و امور 
بهداشتي مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در مسير 80 كيلومتري نجف 
تا كربال ما در بخش  هاي مختلف مقدمات ارائه خدمات به زائران را به شكل 
مطلوب و مناسب فراهم كرديم كه البته خود عراقي ها نيز از زائران اربعين 
حسيني استقبال شايسته اي را انجام مي دهند. رئيس ستاد بازسازي عتبات 
عاليات استان اردبيل به حال و هواي معنوي ايجاد شده در اين زمينه اشاره 
كرد و گفت: آنچه در اين زمينه بايد به آن توجه كرده و مورد دقت قرار دهيم 
حفظ آرامش و همچنين اقدامات قانوني است كه بايد در مسير پياده روي تا 

كربال به شكل منسجم و با تمهيد برنامه ريزي هاي درست انجام شود.

دود برداشت سنتي نيشكر در چشم خوزستاني ها
 45 سال است برداشت نيشكر از طريق آتش زدن مزارع صورت مي گيرد

 كه موجب آاليندگي محيط زيست هم مي شود

وعده پايان سال براي بهره برداري از بيمارستان دير
بيمارستان 38 تختخوابي دير پس از گذشت 5 سال با 95 درصد پيشرفت نيمه كاره مانده است

زندگي خوزستاني ها سال هاست با س�رفه هاي دردناك و تنگي نفس آميخته 
شده است. موضوعي كه دليل اصلي آن را فعاليت بخش هايي چون صنايع، حمل 
و نقل و كشاورزي شكل مي دهد كه دود آن به صورت هواي آلوده و حجوم انبوه 
ريزگردها در چشم مردم مي رود. درحالي كه با فرا رسيدن فصل سرد سال اميد 
است كمي از درد و رنج مردم كاهش يابد اما باز هم روز گذشته مدارس استان به 
دليل افزايش غلظت گردوغبار و پيش بيني تداوم اين پديده از سوي مديركل 

مديريت بحران خوزستان تعطيل اعام ش�د. عاوه بر اين با نزديك شدن به 
زمان برداشت نيش�كر از مزارع بايد منتظر فصل جديدي از حجوم آلودگي ها 
باشيم. وسعت مزارع نيشكر استان خوزستان به بيش از 110هزار هكتار مي رسد 
كه بخش زيادي از محصول اين مزارع از طريق آتش زدن برداش�ت مي ش�ود. 
موضوعي كه بيش از 10سال اس�ت سازمان جهادكش�اورزي و محيط زيست 
نمي توانند جلوي آن را بگيرند و اين مسئله نفس خوزستاني ها را تنگ كرده است. 

افزايش همكاري اقتصادي بين ارمنستان و گيالن  
س�فير ارمنس�تان در ايران در س�فر     گيالن 
 به گيالن ب�ر افزايش رواب�ط اقتصادي 
بي�ن اي���ن اس����تان و ارمنس����تان تأكي�د ك����رد. 
توماس آرتاشس تومانيان در جريان بازديد از واحدهاي توليدي و صنعتي 
فعال، ظرفيت هاي تجاري و زيرساخت هاي گردشگري منطقه آزاد انزلي وجود 
زيرساخت ها و فعاليت هاي منطقه آزاد انزلي را براي كارآفرينان و بازرگانان 
ارمنستان قابل توجه دانست و گفت: راه اندازي مجتمع بندري كاسپين در 
منطقه آزاد انزلي بخش زيادي از مشكالت صادرات كاالي ارمنستان را برطرف 
مي كند.  وي معرفي شرايط ويژه منطقه آزاد انزلي به كارآفرينان ارمنستان در 
راستاي جذب ايده هاي نو به اين منطقه را در توسعه همكاري ها مهم دانست 
و افزود: همكاري موفق تجار دو كشور مستلزم شناخت متقابل از مزيت ها و 
ظرفيت هاي دو طرف است.  آرتاشس تومانيان با بيان اينكه ايران كاالهاي 
بس��يار باكيفيتي دارد، گفت: اطمينان مي دهم كه كاالهاي ارمنستان نيز 
كيفيت قابل قبولي دارند و فعاالن دو كشور مي توانند تجارب خود را با يكديگر 
به اشتراك بگذارند و از تجربه هاي موفقيت آميز منطقه آزاد انزلي نيز بهره مند 
شوند.  وي همچنين از احداث سومين منطقه آزاد ارمنستان در مرز ايران خبر 
داد و يادآور شد: ارمنستان داراي دو منطقه آزاد تجاري است كه در زمينه طال، 

جواهرات، سنگ هاي قيمتي و تكنولوژي هاي برتر فعاليت مي كنند. 

بازديد گردشگران از موزه مردم شناسي قجر  
42  ه�زار و 34 نف�ر از ش�هروندان و     قزوين 
گردشگران قزوين در شش ماه نخست 
س�ال ج�اري از م�وزه مردم شناس�ي قج�ر بازدي�د كردن�د. 
معاون سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين با اعالم اين خبر گفت: در اين 
مدت گردشگراني از كشورهاي چين، كره جنوبي، ايتاليا، آلمان، امريكا،  تايلند، 
بلژيك، انگليس، مجارستان، مكزيك، هلند، فرانسه، سوئد، دانمارك، بحرين و 
گردشگران ايراني از شهرهاي جنوبي، تهران، اصفهان، كرج، سمنان، كرمان و 
يزد از اين موزه بازديد كردند.  صادق آريان با اشاره به اينكه موزه مردم شناسي 
قجر از مراكز محوري و مهم قزوين در جذب گردشگر محسوب مي شود، افزود: در 
مناسبت هاي مهمي همچون نوروز، جشنواره هاي روز قزوين و بازي و اسباب بازي 
كودكان ديروز و امروز گردشگر زيادي را داشته است.  آريان ادامه داد: حمام قجر 
يكي از كهن ترين و بزرگ ترين گرمابه هاي قزوين است كه از سوي اميرگونه خان 
از اميران شاه عباس صفوي در محله عبيدزاكان فعلي اين شهر به نام حمام شاهي 

ساخته شد و پس از مرمت هم اكنون به موزه مردم شناسي تبديل شده است. 

ميترا شهبازي
   گزارش يك

كاشان عضو شوراي جهاني صنايع دستي مي شود 
مدير مركز ارتباط�ات و امور بين الملل     كاشان
شهرداري كاشان از پيوستن كاشان به 
داد.  خب�ر  دس�تي  صناي�ع  جهان�ي  ش�وراي  عضوي�ت 
محمدعلي فرج��ي گفت: هدف اصلي ش��وراي جهاني صنايع دس��تي، 
برپايي جنبش صنايع دس��تي جهت ارائه آينده اي بهتر براي سازندگان 
يا توليدكنندگان صنايع دستي در سراسر جهان است.  وي با بيان اينكه 
شوراي جهاني صنايع دستي )World Crafts Council(  در 
سال 1964 تأسيس شده است، افزود: از اهداف اين شورا، توان بخشي جايگاه 
صنايع دستي به مثابه بخشي حياتي از فرهنگ و زندگي اقتصادي، ارتقاي 
همكاري ميان سازندگان صنايع دستي در جهان، تشوق، كمك و راهنمايي 
آنها و توسعه اقتصادي از طريق فعاليت هاي ايجاد درآمد است.   وي گفت: 
عضويت كاشان در اين شوراي جهاني نشانه ارج نهادن شهرداري كاشان به 
ميراث ملموس و ناملموس است.  فرجي با اشاره به اينكه امروزه اين شهر 
با عنوان مركز توليد منسوجات، فرش و گالب شناخته شده است، افزود: 
شهرداري كاشان عالوه بر كنترل و هدايت زيرساخت هاي هوشمند سعي 
دارد به حفظ صنايع دستي و ميراث فرهنگي و تاريخي كاشان بپردازد.  وي 
يادآور شد: كاشان با داشتن بيش از 800 اثر تاريخي داراي موقعيت ويژه 
گردشگري است و صنايع دستي كاشان نيز مي تواند فرصت مناسبي براي 

جذب گردشگر و معرفي فرهنگ و آداب و رسوم اين مرز و بوم باشد.

مريم احمدي

مدي�ركل حفاظت محيط زيس�ت 
استان خوزس�تان: طبق ضوابط و 
مقرراتي كه داشته ايم عليه برخي 
واحدهاي نيشكركه مزارع راآتش 
مي زنند در مراجع قضايي اعام جرم 
كرده ايم تا جلوي اين معضل گرفته 
شود. همچنين جلسات كارشناسي 
برگزار شد تا بتوانند روش برداشت 
را اصاح كنند و آت�ش زدن ها را به 

حداقل برسانند


