
  كرمانشاه: فرماندار قصرش��يرين گفت: ۴۸ مدرسه شهري و روستايي 
اين شهرس��تان در قالب ۱۸۸ كالس درس براي آغاز سال تحصيلي جديد 
آماده سازي شده است. افزود: در جريان زلزله ۲۱ آبان ۹۶، تعداد پنج مدرسه 
تخريب شد كه از اين مدارس دو مدرسه شهري و دو مدرسه روستايي بازسازي 

و به بهره برداري رسيده كه اول مهرماه به چرخه آموزشي برمي گردد. 
  البرز: مديركل بهزيستي استان البرز گفت: ساخت ۴هزار واحد مسكوني 
براي اسكان معلوالن اين استان در دس��تور كار قرار گرفته است. اسداهلل 
حيدري افزود: طي هشت سال گذش��ته تاكنون در اجراي طرح نهضت 
مسكن ويژه معلوالن 3 هزار و ۷۰۰ واحد مسكوني تحويل خانواده هاي اين 
افراد در استان البرز شده است. اكنون نيز ۴ هزار واحد مسكوني ديگر در 
برنامه كاري اداره كل بهزيستي استان البرز قرار دارد كه با ساخت آنها مشكل 

مسكن بخش ديگري از خانواده هاي معلوالن استان برطرف مي شود. 
  كردستان: رئيس دانشگاه علوم پزشكي كردستان گفت: امسال بيش 
از يك هزار تخت بيمارستاني و ۱۰۰ تخت ويژه به تخت هاي بيمارستاني 
استان اضافه ش��ده است. وحيد يوس��في نژاد با اش��اره به افزايش سرانه 
تخت هاي بيمارستاني استان، افزود: طي س��ال هاي اخير ۶3۷ تخت به 
بيمارستان كوثر س��نندج، 3۲ تخت به بيمارستان سروآباد، 3۲ تخت به 
بيمارستان دهگالن، بيمارستان ۹۶ تخت به بيمارستان بانه و ۲۱۷ تخت به 

بيمارستان سقز اضافه شده است.

تغييرات اقليمي و آب و هوايی در جهان نش��ان 
مي دهد ك��ه باي��د در انتظار ح��وادث طبيعی و 
غيرمترقبه باش��يم و  گواه آن بارش شديد باران 
و جاري شدن س��يل در كش��ورهاي مختلف از 
جمله ايران اس��ت.  وقوع دودهه خشكسالي در 
كشور موجب شد تا با وجود هشدارهاي برخي از 
كارشناسان در خصوص حفظ حريم رودخانه ها 
واليروبي و س��اماندهي آنها در اين رابطه غفلت 
انجام بگيرد. مسئله اي كه با جاري شدن سيل بر اثر 
بارش ها در فروردين ماه سال جاري رنگ واقعيت به 
خود گرفت.  تنها در فروردين ماه سال جاري وقوع 
بارش ها در استان هاي مختلف كشور كه مهم ترين 
آنها در لرستان، خوزستان و گلستان بود موجب 
شد تا حدود ۴۰۰ شهر و روستا در ۱۵ استان كشور 

درگير سيل و خسارت شوند. 
موضوعي ك��ه دوباره بحث حريم و س��اماندهي 
رودخانه ه��ا را نه تنها از زبان كارشناس��ان بلكه 

از طرف مس��ئوالن كش��وري دوبار مطرح كرد 
مس��ئله اي كه به گفته كارشناس��ان در صورت 
بي توجهي به آن بايد شاهد حوادث مشابه اي با 

شدت بيشتر در سال هاي آتي باشيم. 
   سهم اندك ساماندهي رودخانه ها 

جنگل ه��ا و رودخانه ه��ا مهم ترين نق��ش را در 
س��اماندهي بارش ها و انتقال آنها به س��فره هاي 
زير زمينی دارند با اين حال در چند سال گذشته 
حفظ و نگهداري آنها به فراموش��ی سپرده شده 
است مس��ئله اي كه با وجود هشدار كارشناسان 
در اين خص��وص تنها زماني ورد زب��ان برخي از 
مس��ئوالن مي ش��ود كه انواع حوادث طبيعي بر 
اثر اي��ن غفلت ها تأثي��ر منفي خود را گذاش��ته 
است.  آمارها نش��ان مي دهد با وجود ۱۴۷ هزار 
كيلومتر رودخانه در كشوركه ۷۰ هزار كيلومتر 
آن در مراكز جمعيتي ق��رار دارد، تنه��ا ۷ هزار 
كيلومتر آن ساماندهي ش��ده است.  معاون وزير 

كشور و رئيس س��ازمان مديريت بحران با تأييد 
اين آمار به ايس��نا مي گويد: »مطالعه ۲۵ س��اله 
رودخانه ها در كش��ور نش��ان مي دهد به لحاظ 
مديريت بحران، ط��ي يك دوره ۵۰۰ س��اله در 
كشور موضوع س��اماندهي و اليروبي رودخانه ها 
مورد بي توجهي قرار گرفته كه با وقوع سيل اخير 
در استان ها اين مهم خود را نشان داد.« بررسي ها 
نش��ان مي دهد در برخي مناط��ق حتي حريم 
رودخانه نيز با توجه به بي آبي آنها در س��ال هاي 
خشكسالي به شدت مورد بي توجهي قرار گرفته و 
حتي بر روي آنها جاده سازي و ساخت و ساز شده 
كه به عنوان مثال مي توان از ش��يراز نام برد كه 
اين سهل انگاری سبب شد تا ۲۱ نفر از مسافران 
نوروزي و شهروندان جان خود را در سيل اخير 

از دست بدهند. 
   تأخير در تصويب قانون مديريت بحران 

يك��ي از قوانيني ك��ه مي تواند به رون��د اجرايي 

شدن برخي اقدامات در زمينه كاهش صدمات 
و آسيب ها در بحران ها كمك كند قانون دائمي 
شدن مديريت بحران هاست موضوعي كه سال ها 

طول كشيد تا در مجلس به تصويب برسد. 
پس از زمين لرزه بم بود كه مقام معظم رهبري با 
اشاره به اينكه كشور مكرر درگير مشكالت ناشي 
از وقوع مخاطرات طبيعي از جمله زلزله در نقاط 
مختلف اس��ت، بر لزوم تشكيل س��ازماني براي 
سياست گذاري، برنامه ريزي، هدايت و حمايت 
در مراحل مختلف مديري��ت مخاطرات طبيعي 
سخن گفته و تأكيد كردند كه اين سازمان بايد 
با حضور تمام دس��تگاه هاي مس��ئول اقدامات 
الزم براي تأمين نيازهاي مختلف در بخش هاي 
نجات، امداد، اس��كان موقت، امني��ت و تنظيم 
آيين نامه ها، پيش بيني ه��ا، امكانات و تجهيزات 
الزم را تدارك ببيند تا به هنگام وقوع مخاطرات 
طبيعي در سريع ترين زمان ممكن، خدمات به 
صورت متمركز آغاز ش��ود.  سال ۷۸ بود كه اين 
قانون براي تصويب به مجلس فرستاده شد، اما 
برخي مسائل موجب شد تا تصويب آن ماه ها به 
طول بكشد.  سرانجام بررسي اين قانون به مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي سپرده 
ش��د كه پس از برگزاري 3۲ جلسه كارشناسي 
با محوريت سازمان و نمايندگاني از هالل احمر، 
سازمان پدافند غيرعامل، سازمان شهرداري ها 
متن نهايي تدوين ش��د.   طبق مف��اد اين قانون 
مقرر شد تا اجراي آن به مدت پنج سال به شكل 
آزمايشي ادامه پيدا كند و در اين مدت نيز خألها 
و مشكالت اجرايي اين قانون احصا شده و تحت 
عنوان قانون��ي دائمي براي تصوي��ب به مجلس 

شوراي اسالمي فرستاده شود. 
   ساماندهي رودخانه ها در قزوين و تهران 

با وجود اينكه سعي شده تا در بيشتر استان هاي 
كشور رودخانه ها ساماندهي شوند تا در صورت 
بارندگي ها بتوان آب ناشي از بارش ها را كنترل 
كرد، اما هنوز هم برخي از استان هاي كشور در 
اين زمينه مورد غفلت قرار گرفته اند، كه در اين 

ميان مي توان به تهران و قزوين اشاره كرد. 
به گفته كارشناسان در حال حاضر بزرگراه هاي 
»ام��ام علي«، »م��درس«، »صياد ش��يرازي« و 
»ستاري« و همچنين مسيل رودخانه »كن« از 
مهم ترين مناطق به شمار مي روند كه در صورت 
ش��دت گرفتن بارش ها در تهران مستعد جاري 
شدن سيل به ش��مار مي روند، مسئله اي كه نياز 
اس��ت تا هرچه زودتر در اين زمينه اقدام جدي 
انجام بگيرد.  در استان قزوين نيز رودخانه هايي 
همچون »خر رود« و چن��د رودخانه ديگر نيز از 
جمله مناطقي هستند كه براي جلوگيري از بحران 

سيل نيازمند اليروبي و ساماندهي هستند.

هرس�ال ب�راي 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

واردات سيمان 
چ�اه نف�ت ب�ه 
كشور 6 ميليون دالر ارز از كشور خارج مي شود. 
س�يماني كه از آن براي محافظ�ت از لوله هاي 
استخراج نفت و گاز در مقابل فشارهاي ناشي از 
اليه هاي زمين و حمالت يون هاي مخرب موجود 
در خاك و آب هاي زيرزميني استفاده مي شود. 
محصولي كه براي بومي سازي آن شركت هاي 
دانش بنيان به كمك شركت هاي توليدكننده 
سيمان كرمان آمده اند و قصد دارند با دست يابي 
به تكنولوژي اين محصول مهم، ايران را از نياز 
ب�ه واردات س�يمان چاه نف�ت بي ني�از كنند. 

    
عمده مصرف س��يمان چاه نف��ت در صنايع نفت 
و گاز است. اين س��يمان براي لوله هاي استخراج 
نفت به كار مي رود تا جلوي فش��ارهاي ناش��ي از 
اليه هاي زمين و حمالت يون هاي مخرب موجود 
در خاك و آب هاي زيرزميني را بگيرد. از همين رو 
ادامه فعاليت صنايع نفت و گاز بدون سيمان چاه 
نفت دور از انتظار است و با توجه به اينكه تاكنون 
تكنولوژي اين محصول نيز در داخل بومي سازي 
نشده بود،  تمام سيمان چاه نفت مصرفي در كشور 
از طريق واردات تأمين مي شد. وارداتي كه ساالنه 
منجر به خروج حداقل ۶ ميليون دالر ارز مي شد. 
بنابر اين با توجه به حجم ب��االي ارزبري، ضرورت 
كنترل ميزان خروج ارز از كش��ور ب��راي كنترل 
اقتصاد داخلي و از همه مهم تر توجه به بيانات مقام 
معظم رهبري در راستاي ضرورت حمايت از توليد 
داخل و پيش رفتن صنايع به سمت بومي سازي، 
شركت هاي دانش بنيان به س��مت داخلي سازي 

فناوري اين محصول حركت كردند و حاال سيمان 
چاه نفت داخلي سازي ش��ده است. داخلي سازي 
كه با توان توليد ساالنه ۵۰ هزار تن سيمان، ضمن 
صرفه جويي در خروج ارز، توانمندي آن را هم دارد 

كه كليه نياز داخلي را پوشش دهد. 
  كيفيت باالي محصول داخلي

براساس بررسي هاي كارشناسي انجام شده كيفيت 
سيمان بومي سازي ش��ده به نسبت سيماني كه از 
خارج از كشور وارد مي شد بهتر است. چرا كه به گفته 
كارشناسان مشخصه هاي يك س��يمان چاه نفت 
خوب پايين بودن ويسكوزيته و قابليت پمپاژ باالي 
آن است تا دوغاب بتواند در جاي مناسب در درون 
چاه قرار گيرد و بالفاصله به اس��تحكام الزم برسد. 
استانداردهايي كه گفته مي شود سيمان چاه نفت 

كرمان سطح بهتر و باالتري از آن را دارد. در اين راستا 
مدير آزمايشگاه و كنترل كيفي سيمان كرمان ضمن 
تشريح ابعاد فني و تخصصي اين محصول جديد به 
سيمان خبر گفت: »سيمان حفاري فراساحل كرمان 
در كليه شاخص هاي فني و تست هايي كه با حضور 
كارشناسان ش��ركت هاي معتبر اروپايي و اماراتي 
صورت گرفته نتايج قابل توجه و بسيار باالتر از حد 
استاندارد داشته و ركوردهاي كيفي اين محصول 
به حدي باالست كه كمتر محصول مشابه خارجي 
توان رقابت با آن را دارد.« رضا فرازمند با اش��اره به 
استفاده از اين محصول افزود: »اين محصول در فاز 
عملياتي در چاه هاي فاز ۱۴ پارس جنوبي توس��ط 
يكي از شركت هاي حفاري مورد استفاده قرار گرفته 
كه نتايج مطلوب و باالتر از حد استاندارد به همراه 

داشته است.« وي با اشاره به ويژگي هاي مهم توليد 
اين محصول در داخل ادامه داد: »عالوه بر كيفيت 
برتر و ممتاز، هزينه مقرون ب��ه صرفه، خودكفايي 
كشور و جلوگيري از خروج ارز، اين سيمان در كمتر 
از ۷۲ ساعت از زمان ثبت سفارش توسط شركت هاي 

حفاري به دست مشتري اين صنعت مي رسد.«
  ضرورت ممنوعيت واردات توليدات دانش بنيان

سياس��ت مداران امريكايي روزي كه تحريم هاي 
خصمانه خود بر عليه ايران را به اجرا در آوردند فكر 
اين را نمي كردند كه دانشمندان و مهندسان جاي 
جاي كشور به اين تهديدها به عنوان فرصتي مهم 
نگاه كنند و بومي سازي را در صنايع مختلف پيش 
 بگيرند. هدفي كه اكنون نه فقط در صنايع مستقر 
در كالن شهرهاي كش��ور بلكه در تمام استان ها از 
جمله كرمان هم در حال پيگيري اس��ت و يكي از 
نتايج آن همين موضوع بومي سازي مواد اوليه مورد 
نياز استخراج صنعت نفت و گاز به نام سيمان چاه 
نفت است. محصولي كه به طور قطع ظرفيت توليد 
آن طي س��ال هاي آينده افزايش مي يابد و به جاي 
واردات حتي امكان صادرات هم پيدا خواهد كرد. 
البته گفتني است كه برنامه ريزي براي بومي سازي 
اين صنعت به گفته فري��دون رحماني مديرعامل 
كارخانه سيمان كرمان از س��ال ۷۸ آغاز شده بود 
و حاال كارشناسان اين حوزه به دانش فني سيمان 
چاه نفت دس��ت يافته اند. از همين رو براي توليد 
و رس��يدن به مرحله صادرات نياز است متوليان از 
اين بخش حمايت كنن��د. اولين گام براي حمايت 
از اين بخش هم جلوگيري از واردات س��يمان چاه 
نفت است. سيماني كه از اين پس نمونه با كيفيت تر 
و ارزان تر آن به كمك شركت هاي دانش بنيان در 

داخل كشور توليد مي شود. 

توليد سيمان چاه نفت به عنوان محصولي دانش بنيان، ايران را از واردات اين محصول از خارج از كشور بي نياز مي كند

صرفه جويي 6 ميليون دالري با بومي سازي سيمان چاه نفت در كرمان
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 خطر سيل در كمين ۷۰ هزار كيلومتر 
از حاشيه رودخانه هاي كشور

از 1۴7 هزار كيلومتر رودخانه در كشور، تنها 7 هزار كيلومتر آن تاكنون ساماندهي شده است

88498441سرویس  شهرستان

بازگشت پيكر مطهركارمند شهيد بيمارستان 
شهيد بهشتي بابل پس از 33 سال       

ب�ا شناس�ايي پيكر ش�هيد صدرايي      مازندران
۳۳سال پس از ش�هادت و انتقال آن، 

شميم كربال و عاشورا در ديار علويان پيچيد. 
سردار عبداهلل ملكي مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
مازندران با اشاره به شناسايي پيكر ش��هيد »ولي اهلل صدرايي« پس از 

33سال، گفت: پيكر اين شهيد روز گذشته وارد استان مازندران شد. 
وي با اش��اره به شناس��ايي پيكر ش��هيد »ولي اهلل صدرايي« در منطقه 
دهالويه، اظهار داشت: مراسم تشييع پيكر اين شهيد ساعت ۱۰ صبح 
پنج شنبه )امروز( ۱۴ ش��هريور از مسجد جامع به س��مت ميدان شهر 
پل سفيد برگزار و سپس براي خاكسپاري به روستاي شورمست منتقل 
خواهد شد.  قرار است پيكر شهيد »رضاعلي ابراهيم نژاد« روز شنبه ۱۶ 
شهريور در معراج الشهداي تهران تحويل سپاه ناحيه بابل شود و مراسم 
وداع با پيكر شهيد ابراهيم نژاد يك شنبه ۱۷ شهريور ساعت ۱۷ بعد از ظهر 
در حسينيه سپاه بابل برگزار مي شود.  همچنين؛ ۱۸ شهريور همزمان با 
تاسوعاي حسيني در اجتماع بزرگ عزاداران حسيني بابل تشييع و سپس 
در گلزار ش��هداي اين شهرستان به خاك س��پرده خواهد شد. بسيجي 
شهيد »رضاعلي ابراهيم نژاد« كارمند بيمارستان شهيد بهشتي بابل بود 
كه اسفندماه سال ۱3۶۵ در عمليات كربالي ۵ به شهادت رسيد و پيكر 

پاك و مطهرش پس از 33 سال به زادگاهش بابل بازگشت. 

 پرداخت 141 ميليارد تومان تسهيالت 
به كشاورزان سيل زده گلستاني 

   گلستان مبلغ 1۳6 ميليارد توم�ان برای جبران 
خس�ارات بخ�ش كش�اورزي اس�تان 
تخصيص يافته و عالوه بر آن تا 24 مرداد نيز 92 ميليارد و 400 ميليون 
تومان كمك بالعوض به كشاورزان سيل زده گلستان پرداخت شده است. 
ميرمحمد غراوي معاون هماهنگي امور عمراني استاندار گلستان با اشاره 
به پرداخت ۱۴۱ ميليارد تومان تسهيالت كمك بالعوض به كشاورزان 
سيل زده گلستاني گفت: برآوردها نشان مي دهد ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ هكتار 
از اراضي كشاورزي استان صددرصد خسارت ديده و در سامانه سجاد ثبت 
شده اس��ت.  وي افزود: به دليل اختالفات جهاد كشاورزي با پژوهشكده 
فضايي كش��ور روند پرداخت غرامت ها كند و مقرر شد اختالفات تا ۱۵ 
شهريور حل و فصل شود و روند پرداخت به كشاورزان از سرگيري شود.  
معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار گلس��تان با اشاره به تسهيالت 
پرداختي به كشاورزان خسارت ديده، يادآور ش��د: ۲۵۲ ميليارد تومان 
تسهيالت به كشاورزان گلستاني تخصيص داده ش��د و ۱۲ هزار و ۸۴۴ 
پرونده تشكيل شد و به ميزان ۱۸۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان پرونده به 
بانك ها معرفي شده و تاكنون ۴۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان تسهيالت 
پرداخت ش��ده اس��ت.  غراوي با بيان اقدامات ص��ورت گرفته در زمينه 
زيرساخت هاي كشاورزي خس��ارت ديده، تصريح كرد: تاكنون ۱۵۰۰ 
كيلومتر جاده بين مزارع مرمت شده و از ۴ هزار دام سبكي كه توسط ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به استان اختصاص يافته، ۱۱۰۰ دام به 

دامداران و كشاورزان تحويل شده است. 

بازگشت 5۰ واحد صنعتي كهگيلويه و بويراحمد 
به چرخه توليد 

از سال 92 تاكنون بيش از ۵0 واحد      كهگيلويه و بويراحمد
صنعتي غيرفعال موقت در استان، 

احيا و به چرخه توليد برگشتند. 
»دارا فرامرزي«  مع��اون امور صنايع و معادن س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به بازگشت ۵۰ واحد صنعتي 
كهگيلويه و بويراحمد به چرخه توليد گف��ت: در حال حاضر ۵۱۰ واحد 
صنعتي با سرمايه گذاري بيش از يك هزار ميليارد تومان و اشتغال ۷۶۸۹ 
نفر در سطح استان داراي پروانه بهره برداري معتبراند كه نزديك به ۶۵ 
درصد اين واحدها فعال و مابقي غير فعال هستند.  وي با اشاره به وضعيت 
واحدهاي غيرفعال استان افزود: از سال گذشته و با اجراي پروژه شناسايي 
ظرفيت هاي توليد ملي و بازديد از تمامي واحدهاي صنعتي استان و به  
روزرساني اطالعات صنعتي استان و بر اس��اس گزارشات كارشناسي و 
نظارتي موجود، عمده واحدهاي غير فعال استان، غير فعال موقت هستند، 
يعني زمين، مستحدثات، زيرساخت ها و حتي ماشين آالت خطوط توليد 
هم وجود دارند اما به داليل متعدد از جمله مشكالت مالي، نبود سرمايه در 
گردش، بدهي بانكي، فرسودگي ماشين آالت، عدم توان رقابت با محصوالت 
جديد و نبود بازار، مشكالت مديريتي و... در حال حاضر غير فعال هستند 
كه در صورت رفع اين مش��كالت،  برگش��ت اين واحدها به چرخه توليد 
امكانپذير خواهد بود.  معاون امور صنايع و معادن سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان كرد: براساس شاخه هاي 
صنعتي، واحدهاي توليدي استان متنوع هستند و در بخش هاي صنايع 
كاني غير فلزي، صنايع معدني، صنايع غذايي و آش��اميدني، شيميايي، 

الستيك و پالستيك، صنايع فلزي و... دسته بندي مي شوند. 

 6۰ درصد از مدارس همدان 
مقاوم سازي شدند   

مدير كل نوس�ازی، توس�عه و تجهيز      همدان
م�دارس هم�دان از مقاوم س�ازي 60 
درصد مدارس اين استان خبر داد و گفت: طبق آمار اعالم شده از 
طرف آموزش و پرورش، استان همدان به لحاظ مقاوم سازي مدارس 

رتبه ششم را بين استان ها دارد. 
فرزاد تيموري مديركل نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس همدان از 
مقاوم س��ازي ۶۰ درصد مدارس اين اس��تان خبرداد و افزود: به لحاظ 
مقاوم سازي مدارس، استان همدان در بين ديگر استان ها در وضعيت 
خوبي است.  وي با اش��اره به اينكه اميدواريم بتوانيم ۴۰ درصد باقي 
مانده از مدارس نيازمند به بازسازي را با توجه به اعتبارات ملي، استاني 
و همچنين مشاركت خيران مدرسه س��از بازسازي كنيم، افزود: طبق 
قانون برنامه ششم توسعه، استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي نوسازي 
مدارس پيش بيني شده اس��ت كه اميدواريم از اين طريق بودجه الزم 
براي نوسازي مدارس صورت بگيرد.  تيموري درباره وضعيت مدارس 
استان همدان به لحاظ اس��تفاده از بخاري هاي نفتي، تصريح كرد: با 
توجه به اقداماتي كه در س��ال هاي گذشته در اس��تان همدان صورت 
گرفت، در دهه فجر س��ال ۹۷ تمام بخاري هاي نفتي مدارس اس��تان 

حذف و با بخاري هاي گازي يا شوفاژي جايگزين شدند. 
مديركل نوسازي مدارس استان همدان درباره اقدامات صورت گرفته 
در پنج ماهه اول سال ۹۸ نيز گفت: تعمير سيستم هاي گرمايشي، خريد 
تجهيزات الزم و توزيع آنها بين مدارس، تعمير نيمكت ها و صندلي هاي 
دسته دار مدارس و ادامه پروژه هاي در درست اقدام از جمله فعاليت هاي 
پنج ماهه اول سال ۹۸ است.  وي با بيان اينكه مدارس عشايري داراي 
مشكالتي بود كه در پنج ماهه اول سال ۹۸ با خريد صندلي فايبرگالس 

و تحويل آن به مدارس عشايري اين مشكالت رفع شد.

فرمانده سپاه امام صادق)ع( مطرح كرد
 كارنامه درخشان استان بوشهر 

در حماسه سازي  
اس�تان بوش�هر داراي كارنام�ه اي      بوشهر
درخشان و پيش�ينه اي حماسه ساز 
است و در عرصه هاي مختلف دفاع از دين و شرف ايران در زمين، 
دريا و هوا س�ابقه اي بي بدي�ل از خود به يادگار گذاش�ته  اس�ت. 
سردارعلي رزمجو فرمانده س��پاه امام صادق)ع( بوشهر در آيين يكصدو 
چهارمين يادواره شهيد رئيسعلي دلواري با بيان اينكه اين استان داراي 
كارنامه اي درخشان و پيشينه اي خوب در حماسه سازي دارد گفت: شهيد 
حجت االسالم ابوتراب عاشوري در مبارزه با استبداد، شهيدرئيسعلي دلواري 
در مبارز با استعمار و شهيد نادر مهدوي در مبارزه با استكبار از كارنامه هاي 

زرين اين استان در دفاع از آب و خاك كشور محسوب مي شوند. 
وي افزود: مبارزه با امريكا، انگليس و رژيم ستم شاهي و هرگونه مبارزه براي 
دفاع از دين و ميهن بوده در استان بوشهر رقم خورده است، در مبارزه با 
استعمار شهيد رئيسعلي دلواري، در مقابل استبداد شهيد ابوتراب عاشوري 
و در مقابل استكبار شهيد مهدوي و هم رزمانش در خليج فارس حماسه 
آفريده اند.  فرمانده سپاه امام صادق )ع( اس��تان بوشهر ادامه داد: قدرت 
جمهوري اسالمي ايران توانس��ت نيروهاي امريكا را در آب هاي نيلگون 
خليج فارس به زانو درآورد و ب��ا تقديم ۲ هزار و ۱۲۱ ش��هيد به درخت 
تنومند انقالب اسالمي گواه بر ايستادگي و استكبار و استعمارستيزي اين 
استان دارد.  رزمجو با بيان اينكه كنگره سرداران و ۲ هزار شهيد استان ۲۵ 
دي ماه امسال در استان برگزار مي شود، افزود: امروز كنگره شهيد رئيسعلي 
دلواري نخستين اجالسيه برگزاري كنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهيد استان 
بوشهر است.  وي تصريح كرد: استان بوشهر دو قرن مبارزه با استعمار و 
استكبار را در كارنامه خود دارد و در اين عرصه هم با امريكايي ها و هم با 
انگليسي ها در تجاوز به س��رزمين ايران مبارزه كرده و شهيد داده است.  
اين مقام مسؤل تأكيد كرد: در هر مبارزه اي كه الزم بوده در استان بوشهر 

حماسه اي ارزشمند و ستودني رقم خورده است. 

 2 هزار گردشگر از3۰ كشور دنيا 
مهمان مراسم محرم يزدي ها 

مراسم سوگواري ساالر شهيدان در استان هاي مختلف ايران كه در 
طول دو ماه محرم وصفر برگزار مي شود، عالوه بر تنوعي كه براي مردم 
مناطق مختلف كشور دارد موجب شده تا حتي پاي خارجي ها نيز به 
اين مراسم باز شود.  در اين ميان يزد از جمله مناطقي از كشور به شمار 
مي رود كه متنوع ترين مراسم را در اين ايام خصوصاً دهه اول محرم دارد 
موضوعي كه هرساله عالقمندان بسياري را از ساير كشورهاي جهان به 
اين استان مي كشاند.  اين مهم موجب شد تا مسئول بخش بين الملل 
دبيرخانه بين المللي يزد حس�ينيه ايران از حضور 2 هزار گردشگر 
خارجي از ۳۰ كش�ور دنيا در برنامه هاي محرم امسال يزد خبر دهد. 

    
با وجود اينكه مراسم سوگواري محرم وصفر در جاي جاي كشور از يك 
قائده مشخصي پيروي مي كند، اما برخي ويژگي ها موجب شده تا اين 
برنامه ها با تنوعي خاص برگزار شود.  يزد به عنوان يكي از شهرهاي مهم 
و مذهبي ايران به شمار مي رود كه برنامه هاي آن در ايام محرم وصفر 
كمي خاص تر از بقيه استان هاي كشور است كه در اين رابطه مي توان 
به مواردي همچون نخل برداري، كتل بستن، طبخ آش، پرسه زني در 
تاسوعا، مراسم جوش دوره، اجغه زني، دس��ته سقا و سيزده عاشورا يا 

همان مراسم سوم شهداي كربال اشاره كرد. 
به گفته بسياري از افرادي كه در اين مراسم حضور پيدا كرده اند جذابيت 
اين مراسم به حدي است كه بيش��تر اين افراد حتي در سال هاي بعد 
نيز مشتاق حضور در اين مراسم هس��تند.  جذابيت و تنوع اين مراسم 
موجب شده تا در سال هاي اخير حتي پاي مسافران خارجي نيز به اين 
مراسم باز شود و برگزار كنندگان را بر آن دارد تا با در اختيار قرار گرفتن 
مترجمان عظمت و اهداف قيام عاش��ورا در كنار چرايي برگزاري اين 

مراسم را براي آنها بازگو و تشريح كنند. 
   برنامه هاي ويژه براي مهمانان خارجي 

عالقه بسيار مسافران خارجي كه بعضاً مسلمان هم نيستند از حضور در 
مراسم متنوع تاسوعا و عاشورا در برخي مناطق مختلف كشور موجب 
شده تا مسئوالن مذهبي و فرهنگي براي استفاده بيشتر آنها و رساندن 
خوب و دقيق پيام كربال متنوع ترين برنام ها را براي آنها تدارك ببينند. 
از آنجا كه يزد يكي از استان هاي محل حضور اين عالقمندان به شمار 
مي رود لذا امسال نيز به مانند سال هاي گذشته دست اندركاران فرهنگي 
و مذهبي اين اس��تان متنوع ترين برنامه ها را ب��راي خارجيان در نظر 
گرفته اند.  مسئول بخش بين الملل دبيرخانه بين المللي يزد حسينيه 
ايران با بيان اينكه طبق پيش بيني ها امسال بيش از ۲ هزار گردشگر از 3۰ 
كشور دنيا در برنامه هاي محرم يزد حاضر خواهند شد به مهر مي گويد: 
»از آنجا كه گردشگران خارجي كه براي اين مراسم به يزد مي آيند از اول 
محرم تا ۱3محرم در اين استان حضور دارند، لذا برنامه هاي آيين سنتي 

و برنامه هاي عزاداري يزد به طور ويژه امسال اجرا خواهد شد.«
حجت االس��الم عليرضا ميرجليلي مي افزايد: »ب��ا توجه به حضور اين 
مهمانان در مراسم هاي سينه زني، روضه ها، پخت  آش نذري، تاسوعا در 
مسجد حظيره، نخل برداري در تفت، اشكذر، مهريز و ديگر شهرستان ها 
و برگزاري شام غريبان لذا در اين رابطه برنامه ريزي هاي خوبي در نظر 

گرفته شده كه اجرايي مي شود.«
از آنجا كه ممكن است اين مراسم سؤاالتي را در ذهن خارجيان ايجاد كند 
لذا به منظور پاسخ به شبهات آنها امسال روحانيون و كارشناساني كه به 
زبان هاي مختلف دنيا تسلط دارند، براي پاسخگويي در مكان هايي همچون 
مجموعه هاي اميرچخماق، مسجد جامع و امامزادگان يزد حضور خواهند 
داشت.  همچنين ارائه كتابچه هايي به زبان انگليسي در مورد زيبايي هاي 
اسالم و فلسفه قيام امام حسين)ع( اهداي ماكت هاي نخل و بادگير و ديگر 
نمادهاي يزد از جمله برنامه هاي فرهنگي است كه امسال قرار است در اين 
مراسم اجرايي شود.  اين در حالی است كه با توجه به حضور عالقمندان 
خارجي در اين مراسم عاشوراي حسيني طي ۱۰ سال گذشته مسئوالن 
فرهنگي يزد با همكاري جامعه المصطفي حوزه علميه قم، سازمان ميراث 
فرهنگي، اوقاف، حسينيه ها و شهرداري توانسته اند اين حركت فرهنگي را به 

الگويي براي ديگر شهرها از جمله اصفهان، شيراز و كاشان تبديل كنند. 

وقوع س�يل در اوايل س�ال جاري كه منج�ر به خس�ارت ۳5 ميليارد 
توماني به زيرساخت ها در برخي از استان هاي كشور از جمله، لرستان، 
خوزستان و گلس�تان گرديد، سبب شد تا مس�ئوالن بار ديگر به اين 
نكته اعتراف كنند كه بي توجهي به حفظ حريم رودخانه و ساماندهي 
وضعيت آنه�ا از جمل�ه مهم ترين عام�ل در بروز اين ح�وادث در اين 
استان ها بوده است.  با اين حال س�رعت اندك براي ساماندهي حريم 

رودخانه ها موجب ش�د تا معاون وزير كشور و رئيس سازمان مديريت 
بحران اعتراف كن�د: »از 1۴7 هزار كيلومتر رودخانه در كش�ور كه 7۰ 
هزار كيلومت�ر آن در مراكز جمعيتي قرار دارد، تنه�ا 7 هزار كيلومتر 
آن ساماندهي ش�ده است.« اين در حالي اس�ت كه با نزديك شدن به 
فصل پاييز و زمستان كه زمان آغاز بارش هاست بايد دوباره شاهد بروز 
حوادث ناگواري در زمينه جاري ش�دن س�يل و بروز خسارت باشيم. 

رضا وراميني

برقراري دوباره پرواز اصفهان– دمشق
مديركل فرودگاه هاي اس�تان اصفهان از برق�راري مجدد پرواز      اصفهان
مس�افربري در مس�ير دمش�ق - اصفهان - دمش�ق خب�ر داد. 
حسن امجدي مديركل فرودگاه هاي اس��تان اصفهان با اعالم برقراري دوباره پرواز اصفهان- دمشق، 
گفت: با توجه به درخواست مسافران در برقراري پرواز در مسير اصفهان به دمشق و پيگيري هاي انجام 
شده، شركت هواپيمايي شام وينگز سوريه، اقدام به برقراري پروازهاي هفتگي خود در مسير دمشق- 

اصفهان- دمشق پس از هشت سال وقفه كرد.

اهداي نوشت افزار به دانش آموزان مددجوي كميته امداد فارس
مديركل كميته امداد امام خميني )ره( فارس گفت: در راس�تاي     فارس 
حمايت از دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد 100 بسته نوشت 
اف�زار در مرحل�ه اول ب�ه دانش آم�وزان مددج�وي اي�ن مجموع�ه ارائ�ه مي ش�ود. 
محمد بذرافشان مديركل كميته امداد امام خميني )ره( فارس بيان كرد: با توجه به نزديك شدن فصل 
بازگشايي مدارس و همزمان با برگزاري جشن عاطفه ها در استان، در مرحله اول ۱۰۰ بسته نوشت افزار 
ايراني- اسالمي در بين دانش آموزان بي بضاعت و نيازمند تحت حمايت كميته امداد توزيع مي شود. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

خبرگزاری ايرنا


