
   سمنان: مديرتعاون روستايي اس��تان سمنان گفت: ۸۳ تن برنج 
و ۵۰ تن ش��كر، به منظور تنظيم بازار ويژه ماه محرم با قيمت دولتي، 
بين هيئت هاي عزاداري معرفي ش��ده از س��وي س��ازمان تبليغات 
اسالمي توزيع مي شود.  احسان عباس��پور افزود: قيمت تنظيم بازار 
ش��كر ويژه ماه محرم به ازاي هر يك كيلوگرم ۳۴ هزار و ۵۰۰ ريال و 
برنج به ازاي هريك كيلوگرم ۷۳ هزار و ۸۰۰ ريال به مصرف كنندگان 

عرضه مي شود. 
   آذربايجان شرقي: مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي آذربايجان شرقي از اتمام فاز نخست مرمت سراي ايكي قاپيلي 
بازار تاريخي تبريز تا پايان مهر ماه سال جاري خبر داد.  مرتضي آبدار 
با بيان اينكه مرمت بخش هاي آسيب ديده س��راي ايكي قاپيلي بازار 
تاريخي تبريز از مورخ ۱۳ خرداد ۹۸ به طور مستمر ادامه دارد، گفت: 
از تاريخ مذكور تا به امروز مرمت بخش هاي آس��يب ديده اين سراي با 
نظارت متخصصان و كارشناس��ان اداره كل ميراث فرهنگي استان در 
حال انجام است و فاز نخست اين عمليات تا پايان مهر ماه سال جاري 

به اتمام خواهد رسيد. 
   البرز: رئيس اتحاديه صنف نوشت افزار و كتاب فروشان شهرستان 
كرج گفت: فروش فوق العاده نوش��ت افزار ۱۵ درص��د زير قيمت بازار 
از بيس��تم ش��هريورماه در ۴۰ واحد صنفي كرج آغاز مي شود.  بهرام 
آجرلو افزود: فراخوان اين مهم انجام شده است، اكنون مراحل ثبت نام 
متقاضيان، نمونه گيري و پلمب قيمت ها در حال انجام اس��ت.  وي در 
خصوص اينكه فروش فوق العاده نوشت افزار در واحدهاي صنفي تعيين 
شده مشتمل بر چه مواردي است، توضيح داد: در اين موارد متقاضيان 
شركت كننده در طرح فروش فوق العاده بايد اقالم خود را ۱۵ درصد زير 

قيمت بازار به مشتريان عرضه كنند. 
   چهار محال وبختياري: يادواره يك هزار و ۲۰۰ شهيد يگان هاي 
ويژه كشور و ۱۰ ش��هيد يگان ويژه چهارمحال وبختياري در شهركرد 
برگزار ش��د.  در اين مراس��م فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري 
گفت: شهدا براي رضاي خدا در اين مسير گام برداشتند و با جانفشاني 
و ايثار از مرزهاي كشور دفاع كردند.  سردار غالمعباس غالمزاده افزود: 
چهارمحال و بختياري ۲ هزار و ۴۰۰ شهيد تقديم انقالب اسالمي كرده 

است كه از اين تعداد۱۴۴ شهيد متعلق به نيروي انتظامي است. 
   زنج�ان: مديركل نوس��ازي و تجهيز م��دارس اس��تان زنجان با 
بيان اينكه از هزار و ۵۷۱ مدرس��ه ۶۰۸ مدرس��ه مقاوم اس��ت، گفت: 
۹۰۳ مدرسه استان نيازمند مقاوم سازي اس��ت.  جهانگير صفري، به 
استانداردسازي سيستم گرمايشي مدارس اس��تان زنجان اشاره كرد 
و افزود: در حال حاضر سيستم گرمايشي ۹۱۷ مدرسه استان نيازمند 
استانداردسازي است.  به گفته وي در سال ۹۷ با توجه به رشد اعتبارات 
ملي و استاني در سطح استان ۵۵ پروژه بااعتبار ۸۲ ميليارد تومان آغاز 
شد و امسال ۲۸ پروژه در دستور كار است كه  با تأمين اعتبار الزم ۲۵ 

كالس براي مهرماه تحويل آموزش وپرورش خواهد شد. 
   سيستان وبلوچس�تان: استاندار سيس��تان وبلوچستان گفت: 
موضوع جمع آوري و انتقال گاندوها به منطقه حفاظت شده )محوطه 
اصلي سد پيشين( با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست در دست 
انجام است.  احمدعلي موهبتي افزود: با توجه به اتفاقات اخير و حمله 
تمساح پوزه كوتاه بومي سيستان و بلوچستان )گاندو( به برخي ساكنان 
جنوب استان، جمع آوري و انتقال آنها به محدوده حفاظت شده مورد 

توجه قرار گرفت.

باز هم در يك گوشه ديگر از كشور حريقي گسترده 
رخ داد و چندين هكتار از عرصه هاي جنگلي طعمه 
آتش شد. آتشي كه تجهيزاتي براي اطفاي آن نبود و 
محيط بانان با كمترين وسايل به جنگ با شعله هاي 
فروزان رفتند. ش��عله هايي كه گفته مي شود مو و 
صورت يكي از محيط بانان را هم به صورت جزئي 
سوزانده است تا بتواند بخشي از حريق را اطفا كند. 
با اين حال هرچند نيروهاي انساني از هركاري براي 
خاموش كردن آتش خشم جنگل  دريغ نكردند اما 
باز هم به گفته مس��ئول روابط عموم��ي اداره كل 
حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي ۶۳۲ هكتار 
از جنگل هاي ارسباران سوخت. داوود قاسم زاده در 
اين باره به »جوان« مي گويد: » فعاًل آتش سوزي ها 
مهار ش��ده اس��ت و آن طور كه بررسي شده عامل 
اين حريق گسترده هم انساني بوده است.« وي با 
اشاره به اينكه در حال حاضر فرد خاطي دستگير 
ش��ده اس��ت، ادامه مي دهد: »نهادهاي امنيتي از 
جمله قوه قضاييه به موضوع ورود پيدا كرده است 

و درحال بررسي عمدي يا غيرعمدي بودن موضوع 
هستند.«

   نبود تجهيزات اطفاي حريق 
هر چند اعالم شده اس��ت كه ۶۳۲ هكتار از ۱۶۲ 
هزار هكتار عرصه هاي طبيعي ارسباران در استان 
آذربايجان شرقي سوخته است اما به گفته مسئول 
روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيس��ت 
آذربايجان شرقي با توجه به اينكه تنها ۸۸ هكتار از 
محل حادثه متعلق به عرصه هاي جنگلي و مابقي 
مرتعي بوده است، اميد است با يك بارندگي خوب 
و طي يكس��ال آينده بخش قابل توجه خسارت 
وارده جبران شود. قاسم زاده در اين راستا تأكيد 
مي كند: »بخ��ش مرتعي حادث��ه قابليت ترميم 
دارند. براي جبران خس��ارت بخش جنگلي هم 
اكنون درحال رايزني با افراد با تجربه و دانشگاه ها 
هس��تيم تا بتوانيم درخت��ان و گونه هاي بومي را 
دوباره با كاشت احيا كنيم.« وي با اشاره به اينكه 
۱۲ نقطه در اين حادثه سوخت ادامه مي دهد: »از 

ابتداي امسال تاكنون ۲۴ بار شاهد حادثه بوديم 
كه اين ۱۲ نقطه طي چهار روز طعمه حريق شد.« 
حريقي كه هرچند آسيب زا بود اما اگر محيط بانان 
از تجهيزات كافي برخوردار بودند حجم خسارات 
كاهش مي يافت و به طور حتم خيلي زود هم اطفا 
مي ش��د. اما با اين حال در زمان آتش س��وزي نه 
اداره حفاظت از محيط زيست استان از تجهيزات 
برخوردار بود و نه استان هاي اطراف توانستند در 
اين رابطه كمكي كنند. در اين خصوص قاسم زاده 
بيان مي كند: »با توج��ه به اينكه خيلي از مناطق 
آتش گرفته صعب العب��ور بودن��د و از تجهيزات 
كافي برخوردار نبوديم زمان اطفاي حريق افزايش 
يافت.« وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا از ادارات 
حفاظت از محيط زيست استان هاي ديگر كمك 
نگرفتند مي گويد: »از چهار استان اطراف از جمله 
آذربايجان غرب��ي، اردبيل، زنجان و كردس��تان 
درخواس��ت كمك كرديم اما آنها هم تجهيزاتي 
نداشتند و نتوانستند بالگرد بفرستند.« به گفته 

اين مس��ئول در روز دوم برحسب درخواست اين 
اداره حفاظت از محيط زيست بالگردي از استان 
كرمانشاه فرس��تاده ش��د و نيروهاي اين بخش 

توانستند با كمك آن خشم آتش را فرونشانند. 
   ضرورت توجه به عوامل بازدارنده

نبود تجهيزات اطفاي حريق در استان ها موضوع 
تازه اي نيست و هرسال هكتار هكتار از عرصه هاي 
مرتعي و جنگلي در آتش كم توجهي مي سوزند و 
خاكستر مي شوند. بخشي از اين عرصه ها دوباره 
قابليت ترميم دارند و بعد از يكي دوس��ال دوباره 
مراتع از نو ساخته مي شوند اما بخش جنگلي زمان 
زيادي نياز دارند تا بازسازي شوند. موضوعي كه 
كارشناس محيط زيست نيز درباره آن به »جوان« 
مي گويد: »خوشبختانه بخش هاي مرتعي قابليت 
ترميم دوباره را دارند و مشكل اصلي ما در بحث 
جنگلي است.« حميدرضا ميرزاده با اشاره به بحث 
كمبود تجهيزات اطفاي حريق در استان ها اضافه 
مي كند: »خوش��بختانه طي يكي دوسال اخير 
با اختصاص بودجه كمي از مش��كالت در حوزه 
تجهيزات برطرف شده است.« وي ادامه مي دهد: 
»محيط بانان ما در گذش��ته از تجهيزات آبپاش 
محروم بودند و همين موضوع اغلب جان آنها را 
به خطر مي انداخت. موضوعي كه س��ال گذشته 
هم باعث درگذش��ت دو محيط ب��ان در مريوان 
ش��د.« ميرزاده با اش��اره به اينكه مسئله اصلي 
در بحث آتش س��وزي جنگل ها فقط تجهيزات 
اطفاي حريق نيس��ت و اكنون كشورهايي چون 
امريكا هم ضمن برخورداري از بهترين امكانات و 
تجهيزات پيشرفته باز هم با دوماه حريق جنگلي 
مواجه هستند مي گويد: »با توجه به اينكه تقريباً 
مي توان گف��ت تمام آتش س��وزي هاي جنگلي 
در اي��ران به واس��طه عامل انس��اني رخ مي دهد 
بهترين ش��يوه براي كاهش خس��ارات و حفظ 
عرصه هاي طبيعي آموزش و اطالع رساني به مردم 
در راستاي پيشگيري است و در كنار اين ها بايد 
قوانين مجازاتي هم در انتظار افراد خاطي باشد تا 
ديگر به خاطر يك اختالف قومي قبيله اي، دست 
درازي به عرصه هاي طبيعي و تغييركاربري و از 
آن بدتر يك پيك نيك روز تعطيل شاهد سوختن 

درختان نباشيم.«
گفتني است كه جنگل هاي ارسباران قرار بود پيش 
از جنگل هاي هيركاني در س��ال گذشته به ثبت 
يونسكو برسد و مسئوالن اين استان همواره درصدد 
انجام اين كار بودن��د اما حاال با توجه به ش��رايط 
پيش آمده و نبود تجهيزات مناسب براي حفاظت 
از منطقه اي كه قرار بود به ثبت جهاني برسد بيم 
آن مي رود كه ارسباران هيچ وقت در ليست ميراث 

جهاني يونسكو قرار نگيرد.

از  جلوگي�ري 
محمدرضا هداوند

   گزارش 2
ترافي�ك درون 
شهري اصفهان، 
نزديك تر كردن فاصله زماني و مكاني شهرهاي 
تهران، اصفهان تا ش�يراز و از همه مهم تر اتصال 
كريدور جنوب به شمال كشور از جمله اهدافي بود 
كه موجب شد تا ساخت ابر طرح آزادراه كنارگذر 
شرقي اصفهان در دس�تور كار مسئوالن كشور 
خصوصاً اصفهاني ها قرار بگيرد.  سرانجام با گذشت 
چند سال از برنامه ريزي ها براي اجراي اين پروژه 
بزرگ كه نخستين آزادراه بتني ايران با شش باند 
رفت و برگش�ت به ط�ول 105 كيلومتر به ش�مار 
مي رود.   روز گذش�ته بود كه مديرعامل سازمان 
همياري هاي شهرداري هاي استان اصفهان از آغاز 
ساخت آزادراه كنار گذر شرقي اصفهان خبر داد.  به 
گفته كارشناسان اين پروژه قرار است اين طرح در 
سه قطعه س�اخته ش�ود كه يكي از آنها ابر طرح 
آزادراه كنارگ�ذر ش�رقي اصفه�ان اس�ت. 

    
نياز به ساخت كريدور ش��مال به جنوب كشور كه 
استان هاي جنوبي را به شمال كشوروصل می كند و 
موجب می شود تا فاصله استان هايي كه در اين مسير 
قرار دارند از جمله تهران، اصفهان و شيراز به كمترين 
ميزان از لحاظ مسافت و زمان مسير برسد، از جمله 
مواردي بود كه موجب شد تا ساخت ابر طرح آزادراه 
كنار گذر شرقي اصفهان در دستور كار قرار بگيرد.  
موضوعي كه با س��اخت آن عم��اًل موجب كاهش 
ترافيك ترددهاي خودروهايي كه مجبورند براي عبور 

از اين مسيرها از شرق اصفهان عبور كنند مي شود. 
   آغاز ساخت قطعه اول 

سرانجام با گذشت چهار سال از انجام برنامه ريزي ها 
براي ايجاد اين طرح روز گذشته بود كه مديرعامل 

سازمان همياري هاي شهرداري هاي استان اصفهان 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر از آغ��از روند اجرايي 
آن خبر داد و گفت: »اي��ن آزادراه از ابتداي گردنه 
»الشتر« تا انتهاي باغ رضوان و به طول ۳۳ كيلومتر 
ساخته مي شود كه بودجه مورد نياز براي آن ۵ هزار 
ميليارد ريال تخمين زده مي شود و قرار است بعد از 

۳۰ ماه به بهره برداري نهايي برسد.«
 ناصر نف��ري با بيان اينك��ه اين آزادراه بخش��ي از 
كريدور ش��مال به جنوب كشور اس��ت، افزود: »از 
آنجا كه چندين ج��اده آنتني به اي��ن آزادراه وارد 
مي ش��ود، با ورود به اي��ن آزادراه مس��ير اصفهان 
به تهران ۵۰ كيلومتر نزديك تر خواهد ش��د.« به 
گفته كارشناسان و دست اندركاران اين طرح قرار 
اس��ت دو قطعه از آزادراه كنارگذر شرقي به طول 
۶۷ كيلومتر توسط س��ازمان بازنشستگي كشور 

به بهره برداري برس��د.  از آنجا ك��ه ۳۳ كيلومتر از 
مسير ۱۰۰ كيلومتري اين بزرگراه با سرمايه گذاري 
سازمان همياري ش��هرداري هاي استان اصفهان 
است.  با توجه به هزينه باالي س��اخت اين پروژه، 
سازمان همياري شهرداري هاي استان اصفهان به 
عنوان سرمايه گذار و پيمانكار پروژه آزادراه كنارگذر 
شرقي اصفهان مي تواند براي رسيدن به هزينه هايي 
كه براي ساخت آن صرف كرده است تا ۱۷ سال اين 
آزادراه را در اختيار بگيرد تا از محل عوارض آزادراه 
سرمايه برگردانده ش��ود و پس از آن به وزارت راه 
واگذار خواهد شد.  به گفته طراحان اين پروژه، اين 
كنارگذر جاده اصفهان اردس��تان را قطع و با عبور 
به سمت بزرگراه اصفهان- نايين در غرب و سپس 
منطقه باغ رضوان به سمت جنوب مي رود، سپس با 
عبور از كنار شهر جديد بهارستان و گردنه الشتر به 

بزرگراه )آزادراه( اصفهان- شيراز متصل مي شود و با 
راه اندازي و استفاده از اين مسير )كنارگذر شرقي(، 
استان هاي جنوبي و همچنين بخش جنوبي استان 

اصفهان ۵۰ كيلومتر به تهران نزديك تر مي شود. 
   ويژگي هاي ساخت اين بزرگراه 

به گفته كارشناسان اين آزاد راه نخستين بزرگراه 
بتني ايران است كه قرار اس��ت با شش باند رفت و 
برگشت به طول ۱۰۵ كيلومتر ساخته  شود.  يكي 
از مزاياي اي��ن طرح كه مي توان به آن اش��اره كرد 
كوتاهي مسير وكاهش بار ترافيكي است.  بررسي ها 
نشان مي دهد، آزاد راه شرق اصفهان كريدور جنوب 
به شمال كش��ور را به يكديگر متصل مي كند و با 
بهره گيري از اين آزادراه فاصله تهران به شيراز ۲/۵ 
ساعت و فاصله تهران به اصفهان يك ساعت كوتاه تر 
مي ش��ود.  همچنين احداث اي��ن بزرگراه موجب 
كاهش بار ترافيكي در شهرها شده و باعث مي شود 
تا كساني كه مقصدشان اصفهان يا شيراز است بدون 
نياز به ورود به شهرهاي يزد و كرمان مسير خود را 
طي كنند.  آزادراه س��پاهان از كيلومتر ۳۰ آزادراه 
اصفهان- نطنز- كاشان شروع و به طول ۹۳ كيلومتر 
به سمت ش��رق ادامه مي يابد.   از ديگر مزايايي كه 
اجراي اين طرح دارد كاهش هزينه سوخت مصرفي 
و همچنين استفاده از سيمان براي ساخت آن به 
جاي آسفالت اس��ت.  احداث اين آزادراه به دليل 
كوتاه تر شدن مسيرها موجب كاهش هزينه سوخت 
و به دليل درگير كردن كارخانه هاي سيمان موجب 
بهبود فضاي اقتصادي كشور مي گردد. همچنين 
در اين پ��روژه، برنامه هاي جانبي ب��راي راه اندازي 
انبارهاي عمومي و مراكز تعميرات و ارائه خدمات به 
ماشين آالت سنگين در نظر گرفته شده است.  بنابر 
پيش بيني ها قرار است تا ۶۳ كيلومتر از اين آزادراه تا 

مقصد اصفهان ظرف مدت دوسال اجرايي شود. 

كاهش 50 كيلومتري فاصله تهران تا اصفهان با ساخت آزادراه كنار گذر شرقي اصفهان
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 632 هكتار از جنگل هاي ارسباران 
طي 4 آتش سوزي از دست رفت

 مسئول روابط عمومي حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي در گفت وگو با »جوان«: براي اطفاي حريق جنگل هاي ارسباران 
از 4 استان اطراف آذربايجان شرقي درخواست كمك كرديم اما آنها هم در نبود تجهيزات نتوانستند كمكي كنند

88498441سرویس  شهرستان

 آغاز عمليات اجرايي گازرساني
 به 7 روستاي فريدونشهر       

با حضور مش�اور وزير نف�ت عمليات      اصفهان
اجرايي پ�روژه بزرگ گازرس�اني به 

روستاهاي بخش مركزي فريدونشهرآغاز شد. 
محمود آستانه مشاور وزير نفت در مراسم آغاز عمليات اجرايي گازرساني 
به هفت روستاي فريدونشهر در اصفهان گفت: يكي از ضعف هاي بزرگي 
كه طي دولت هاي مختلف وجود داش��ته عدم برقراري توازن اس��تقرار 
جمعيت بين روستاها و شهرهاست، به گونه اي كه در حال حاضر جمعيت 
شهري كشور بالغ بر ۷۰ درصد است و رفع اين مشكل راهي جز اين ندارد 
كه در روس��تاها امكاناتي فراهم گردد كه بتوانيم سطح زندگي و درآمد 
مردم را از طريق فراهم كردن بستر اشتغالزايي ارتقا دهيم.  وي، در ادامه 
علت تأخير در گازرساني به روستاهاي اين منطقه را صعب العبور بودن 
روستاها، جمعيت كم و هزينه باالي گازرساني دانست و افزود: بر اساس 
قانون هزينه گازرساني براي هر خانوار سقف ۶ ميليون تومان تعيين شده 
است اما براي گازرساني به اين روستاها براي هر خانوار حدود ۲۲ ميليون 
تومان هزينه خواهد شد.  در ادامه سيد مصطفي علوي مديرعامل شركت 
گاز اس��تان اصفهان گفت: پروژه گازرساني به هفت روستاي اسالم آباد، 
كرچان، سكان، راچه، مزرعه سيب، زرد فره و مزرعه ميربخش مركزي 
فريدونشهر شامل چند بخش است، در اين پروژه يك خط لوله از روستاي 
فرسشت انتقال مي يابد، يك ايستگاه تقليل فش��ار احداث و پس از آن 

عمليات شبكه گذاري هر هفت روستا اجرايي خواهد شد. 

 متخلفان حوزه سالمت در گيالن 
تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند 

   گيالن سرپرس�ت دانش�گاه علوم پزشكي 
گيالن با تأكي�د بر برخ�ورد قانوني با 
متخلفان حوزه سالمت، گفت: مقوله پيشگيري در همه زمينه ها از 
اهميت بااليي برخوردار است و توجه به اين امر در حوزه بهداشت 

و درمان نيز بسيار حايز اهميت است. 
ارسالن ساالري سرپرست دانشگاه علوم پزشكي گيالن با اشاره به اينكه 
متخلفان حوزه سالمت در گيالن تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند بيان 
كرد: نظارت ها بر مراكز ارائه خدمات سالمت بايد عادالنه، مستمر و بدون 
هيچ نوع تبعيضي انجام شود.  وي افزود: براي اينكه نظارت ها و پايش هاي 
دوره اي، مثمرثمر باشند، نياز است تا در اين زمينه برنامه ريزي مدون 
و منسجمي در دستور كار قرار گيرد.  سرپرست دانشگاه علوم پزشكي 
گيالن با بيان اينكه نظارت دقيق و مس��تمر، باعث پيشگيري از وقوع 
تخلف و به دنبال آن كمتر شدن آسيب هاي اجتماعي متأثر از تخلفات 
مي شود، يادآور شد: گاهاً با يك تذكر شفاهي مي شود جلوي يك تخلف 
بزرگ را گرفت، كه جا دارد در اين زمينه بيشتر كار شود.  همچنين در 
ادامه اين نشس��ت پرونده شش مركز درماني ش��امل جراحي محدود، 

بيمارستان هاي خصوصي و ۱۷ پرونده شكايات مردمي بررسي شد. 

افزايش ۸۰ درصدي صادرات كاالهاي غيرنفتي 
از گمركات هرمزگان  

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت      هرمزگان
هرمزگان از افزايش ۸0 درصدي صادرات 
كاالهاي غيرنفتي از گمركات هرمزگان نسبت به سال گذشته خبرداد. 
خليل قاسمي رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به 
افزايش ۸۰ درصدي صادرات كاالهاي غيرنفتي از گمركات هرمزگان گفت: 
در چهار ماه امسال بيش از ۵ ميليارد و ۸۳۰ ميليون دالر كاال از گمركات 
استان صادر شده است.  وي تصريح كرد: محصوالت فوالدي، صنايع گچ، 
محصوالت بهداشتي و كشاورزي از جمله كاالهاي صادراتي استان است كه 
به كشورهاي چين، تايلند و كشورهاي حوزه خليج فارس صادر شده است.  
اين مسئول با بيان اينكه هدف گذاري امسال صادرات از گمركات استان 
۹ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر است، افزود: محصوالت فوالدي، قير، صنايع 
معدني و معادن كروميت ظرفيت هاي صادراتي است.  رئيس سازمان صنعت 
معدن و تجارت هرمزگان خاطرنشان كرد: رونق بيشتر بنادر كوچك استان 

از جمله برنامه هاي امسال براي افزايش صادرات است.

 درخواست بازگشايي گذر مرزي چيالت
 و بازارچه چنگوله در ايام اربعين   

    ايالم استاندار ايالم بر بازگشايي گذر مرزي 
چيالت و ايجاد بازارچه چنگوله در ايام 

اربعين تأكيد كرد. 
قاسم سليماني دش��تكي استاندار اردبيل گفت: از س��فير ايران در عراق 
خواس��تيم تا بازارچه چنگوله را باز كرده و پيگير بازگش��ايي گذر مرزي 
چيالت در مرز عراق باشد.  وي افزود: امسال به خاطر حذف ويزا حجم تردد 
از مرزهاي استان بيشتر مي شود و در اين راستا به خاطر كاهش بار ترافيك 
از مرز مهران بازگشايي گذر مرزي چيالت نيز حايز اهميت است.  اين مقام 
در ادامه خواستار ارائه خدمات موكب هاي ايراني در كشور عراق در مسير 
تردد زوار كشور تا چند روز بعد از اربعين شد وی تصريح كرد: از آنجا كه 
موكب هاي عراقي در پايان روز اربعين جمع مي شوند و زوار كشور تا چند 
روز بعد از اربعين در تردد هستند لذا مي طلبد كه موكب هاي كشورمان 
چند روز قبل و چند روز بعد از اربعين در مسير ها مستقر باشند.  استاندار 
ايالم در ادامه خواستار تعيين تكليف ارز در ايام اربعين شد و گفت: اگر قرار 
است به زوار ارزي داده شود بهتر است اين كار در داخل كشور انجام شود 
تا مشكالت سال گذشته تكرار نشود.  سليماني دشتكي در ادامه خواستار 
ضابطه مند شدن تردد خودرو ها در مرز شد و گفت: اگر قرار است چون سال 
گذشته خودروي كاپيتاژ شده داشته باشيم بايد بدون ضرب العجل و بر 

طبق يك جدول زمانبندي شده اين موضوع انجام شود. 

 استان بوشهر رتبه دوم 
اينترنت سيار جاده اي نسل چهارم همراه 

مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات      بوشهر
اس�تان بوش�هر گف�ت: 5۸ درصد از 
جاده هاي اصلي استان بوشهر تحت پوشش اينترنت نسل چهارم 

همراه قرار دارند. 
علي سمليان مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان بوشهر گفت: 
حدود ۵۸ درصد از جاده هاي اصلي اس��تان تحت پوشش اينترنت نسل 
چهارم همراه قراردارند كه رتبه دوم كشوري در پوشش سرويس اينترنت 
سيار جاده اي را براي استان بوشهر ثبت كرده است.  وي با بيان اينكه استان 
بوشهر بيش از ۲ هزار و ۱۰۰ كيلومتر جاده اصلي و مورد تعهد اپراتورهاي 
همراه دارد افزود: در بيش از ۸۸ درصد اين جاده ها امكان استفاده از مكالمه 
تلفن همراه فراهم اس��ت.  مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان 
بوشهر با اشاره به بهبود شاخص هاي ارتباطي در سطح استان تصريح كرد: 
۹۸ درصد خانوارها در سطح استان بوشهر به تلفن ثابت دسترسي دارند.  
سمليان افزود: حدود ۲۷۶ هزار خانوار در محل سكونت خود داراي اينترنت 
ثابت هستند كه اين امر در كنار استقبال روستاييان منجربه رتبه برتر استان 
در خريد و فروش اينترنتي روستايي در سطح كشور شده است.  وي با بيان 
اينكه اينترنت ثابت در روستاهاي استان نقش بسيار مهمي در توسعه كسب 
و كارهاي الكترونيكي، فروش صنايع دستي و اشتغالزايي داشته است تصريح 
كرد: سير صعودي استفاده از پهن باند ثابت باعث صعود استان به رتبه پنج 

كشوري در اين شاخص با ضريب نفوذ ۱۲/۹۱ درصد شده است. 

 اهداي خون، نذري كه در محرم و صفر
 رونق دوچندان مي گيرد 

هرساله همزمان با آغاز ماه محرم و پس از آن ماه صفر بازار پخش انوع 
نذورات در كشور داغ مي شود كه اين مهم از پخش چاي، شير وشربت 
و پختن غذا گرفته تا دادن انواع خدمات رايگان به عزاداران حسيني 
را شامل مي شود.  در كنار اين نذورات يكي از نذرهايي كه در چند سال 
اخير به شدت مورد توجه قرار گرفته و هر ساله نيز برميزان آن افزوده 
مي شود نذر خون است كه پس از برداشته شدن رسم موهن قمه زني از 
اهميت دوچنداني برخوردار شده است.  چند روز پيش بود كه مديركل 
انتقال خون خراسان رضوي با اشاره به قرار گرفتن ذخاير خوني استان 
در وضعيت هش�دار از شهروندان خواس�ت تا مانند سال هاي اخير 
در ايام محرم وصفر اقدام به اهداي خون كنن�د.  موضوعي كه حاال 
موجب شده تا همانند سال هاي گذشته مسئوالن انتقال خون بيشتر 
استان هاي كشور از جمله سمنان نيز اعالم كنند كه افراد عالقمند 
مي توانند در اين ايام با مراجعه به اين مراكز خون خود را اهدا كنند. 

    
چند سالي اس��ت كه در كنار انواع نذوراتي كه در ايام ماه محرم وصفر 
داده مي شود، اهداي خون نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است به 
طوري كه در اين ايام بيشتر خون مورد نياز در استان هاي كشور تأمين 
و در اختيار بيماران نيازمند و مراكز خون قرار مي گيرد، موضوعي كه 
ضمن تأمين نياز خوني كشور و عدم نياز به واردات موجب شده تا مقادير 
زيادي از اين خون ها و فرآوردهاي آن به خارج از كشور نيز صادر شود. 

  بحراني بودن ذخاير خون در خراسان رضوي 
با وجود اينكه در طول س��ال افراد قابل توجهي اق��دام به اهداي خون 
مي كنند، اما در برخي از فصول سال از جمله تابستان به دليل گرماي 
هوا حضور اهدا كنندگان به حداقل ممكن مي رس��د موضوعي كه در 
برخي مواقع ميزان ذخاير خون��ي و فرآوردهاي آن را به حداقل ممكن 
مي رساند.  چند روز پيش بود كه مديركل انتقال خون خراسان رضوي با 
اشاره به قرار گرفتن ذخاير خوني استان در وضعيت هشدار از شهروندان 
خواست تا با مراجعه به مراكز انتقال خون در اين استان اقدام به اهداي 
خون كنند.  حميدرضا اسالمي با اشاره به اينكه در برخي از فصول سال 
از جمله تابستان اهداي خون كاهش پيدا مي كند به ايسنا گفت: »اما در 
ايامي همچون ماه محرم وصفر خصوصاً روزهاي تاسوعا و عاشورا افراد 
بسياري با مراجعه به مراكز انتقال خون اقدام به نذر خون مي كنندكه 
امس��ال نيز اين طرح از تاريخ ۱۰ ش��هريور تا ۲۷مهرم��اه در تمامي 
شهرهاي استان انجام مي گيرد.« به گفته اين مسئول سال گذشته ۳۳ 
هزار و ۲۱۶ نفر در طرح نذر خون حسيني ش��ركت كردند، كه از اين 
تعداد ۲۵ هزار و ۶۹۹ نفر موفق به اهداي خون شدند.  طبق آمارها اين 
ميزان اهداي خون در خراسان رضوي موجب شد تا اهداي خون نسبت 

به سال پيش از آن رشد ۵۶ درصدي برخوردار شود. 
   آمادگي مراكز انتقال خون در سمنان 

در ميان استان هايي كه امسال قرار است همچون سنوات گذشته در ايام 
ماه محرم وصفر پذيراي اهدا كنندگان خون باشد بايد نامي از سمنان برد.  
روز گذشته بود كه مديركل پايگاه انتقال خون سمنان با اشاره به آغاز 
اجراي طرح ملي نذر خون كه قرار است همزمان در سراسر كشور و اين 
استان اجرايي شود به مهر گفت: »از آنجا كه عمليات خون گيري از افراد 
۱۸ تا ۶۰ سال با وزن باالي ۵۰ كيلوگرم انجام مي شود، لذا افراد متقاضي 
مي توانند براي دادن نذر خون همه  روزه از هشت صبح الي ۱۸ عصر به 

پايگاه هاي انتقال خون در شهرهاي اين استان مراجعه كنند.«
اين موضوع در حالي است كه به گفته اسفنديار عزيزي متقاضيان اهداي 
پالسماي خوني مي توانند در قالب اجراي اين طرح پالسماي خوني خود را 
اهدا كنند.  به گفته كارشناسان سازمان انتقال خون كشور در چند سال اخير 
روند اهداي خون با توجه به استقبال خوب مردم استان هاي مختلف كشور 
روند روبه رشدي داشته است به طوري كه تنها در هشت ماه نخست سال 
گذشته، استان سمنان با ۸۰ درصد، بوشهر با ۷۵ درصد و خراسان شمالي با 

۷۳ درصد ركورددار اهداي خون مستمر در كشور هستند.

164هزار هكتار از جنگل هاي ارسباران كه سال گذشته قرار بود به ثبت جهاني 
برسد از ابتداي امسال 24 بار طعمه حريق شد؛ حريقي كه طي همين آخرين 
آتش سوزي 632 هكتار از عرصه هاي جنگلي و مرتعي را به خاكستر تبديل 
كرد و حاال مشخص نيست باز هم مسئوالن بتوانند اين جنگل را به ثبت جهاني 

برسانند يا نه؟ موضوعي كه عالوه بر داستان تكراري آتش سوزي هاي عمدي و 
غيرعمدي انساني بحث كمبود تجهيزات اطفاي حريق را به مسئوالن گوشزد 
مي كند. تجهيزاتي كه اگر نه فقط در استان آذربايجان شرقي بلكه در چهار 
استان اطراف آن هم وجود داشت اين حجم از عرصه هاي طبيعي قرباني نمي شد. 

پارسينا سوري

حذف 4۰ كالس درس سنگي در خراسان شمالي 
    خراسان شمالي مديركل نوسازي مدارس خراسان شمالي از برچيده شدن 40 كالس 
درس سنگي در اين اس�تان تا اواخر آبان ماه سال جاري خبر داد. 
حسن فالح مدير كل نوسازي مدارس خراسان ش��مالي با اشاره به حذف ۴۰ كالس درس سنگي در 
خراسان شمالي گفت: اين تعداد كالس درس در قالب ۱۷ مدرسه سنگي هستند.  وي افزود: هم اكنون 
۱۷ مدرسه با جايگزين اين مدارس در حال ساخت هستند.  فالح ادامه داد: دانش آموزان اين مدارس 

به صورت موقت تا تكميل ساخت مدارس مذكور به ساير نقاط براي ادامه تحصيل جابه جا شده اند.

افزايش 5۰ درصدي سطح زير كشت نيشكر در خوزستان
   خوزستان مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با اشاره به برنامه 
كشت نيشكر در سطح 20 هزار هكتار از اراضي خوزستان گفت: 
اس�ت.  داش�ته  افزاي�ش  50 درص�د  در خوزس�تان  نيش�كر  زي�ر كش�ت  س�طح 
عبدعلي ناصري مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي با اشاره به افزايش ۵۰ درصدي سطح زير 
كشت نيشكر در خوزستان افزود: برنامه كشت نيشكر در ۲۰ هزار هكتار از اراضي كشت و صنعت هاي نيشكر 

عملياتي شد و تالش مي شود در چهارچوب برنامه ريزي شده به وضعيت توليد پايدار در نيشكر برسيم.  

ميترا شهبازي
   گزارش يك


