
  سيستان وبلوچس�تان: كلنگ س��اخت ٦ هزار واحد مسكوني 
مددجويان كميته امداد حضرت امام)ره( در سيس��تان وبلوچستان با 
حضور رئيس كميته امداد امام)ره( كش��ور و اس��تاندار اين استان در 
شهرستان خاش به زمين زده شد. رئيس كميته امداد امام خميني)ره( 
كشور گفت: طي تفاهمنامه  مش��ترك كميته امداد با سازمان برنامه و 
بودجه كشور مقرر شد ٦ هزار واحد مسكوني ويژه مددجويان سيستان 
وبلوچستان ساخته ش��ود كه هزار واحد آن در شهرستان خاش است. 
سيدمرتضي بختياري افزود: براي توانمندسازي خانواده كميته امداد 
در سيستان وبلوچستان ٩ هزار شغل هدف گذاري شده بود كه بعد از 
بازديد از نمايش��گاه توانمندي هاي مددجويان براساس ظرفيت هاي 

مشاهده شده اين رقم به ١٢ هزار شغل افزايش داده شد. 
  بوشهر: رئيس بسيج جامعه پزشكي استان بوشهر گفت: درمانگاه 
صحرايي روستاي گلدشت شهرس��تان دشتستان با همت جهادگران 
سالمت سازمان بس��يج جامعه پزشكي و بسيج دانش��جويي دانشگاه 
علوم پزشكي استان تاكنون يك هزار و ٢۰۰ نفر را درمان كرده است. 
دكتر مرادعلي فوالدوند افزود: اين درمانگاه صحرايي به مدت هش��ت 
روز در منطقه )گلدشت، شول، ميلك، پلنگي( برپا شد تا خدماتي در 
زمينه هاي ارتوپدي، اطفال، زنان و مامايي، پزش��كي عمومي، تغذيه، 
روانشناسي، داخلي، دندانپزش��كي و همچنين تأمين دارو به بيماران 
ارائه كند. اين بيمارستان تا دو روز ديگر در منطقه گلدشت براي درمان 

رايگان بيماران داير است. 
   البرز: معاون هماهنگي امور عمراني استانداري البرز گفت: با توجه 
به اينكه تأمين امني��ت و حفظ جان مردم يك��ي از اولويت هاي اصلي 
است ضرورت دارد تكميل بيمارس��تان هاي نيمه تمام استان البرز در 
اولويت قرار بگيرد. علي درويش پور افزود: بكارگيري و استفاده از مشاور 
مقاوم سازي جهت رفع نواقص فني و عمراني بيمارستان ضرورتي است 
كه بايد از سوي مسئوالن ذيربط مورد توجه قرار گيرد. يكي از معضالت 
اصلي البرز در حوزه بهداشت و درمان، تكميل و احداث بيمارستان هاي 
نيمه تمام استان است كه با توجه به نياز مردم در اقصي نقاط استان بايد 

در دستور كار قرار گيرد. 

كاهش منابع آبي كه كشاورزي ايران به شدت به آن 
وابسته است، از جمله داليلي است كه سبب شده تا از 
حدود دودهه قبل پاي انواع فاضالب ها و پساب هاي 
ش��هري و صنعتي به اين توليدات باز ش��ود.  چند 
سال پيش بود كه رس��انه ها اعالم كردند: »برخي از 
توليدكنندگان سبزي در جنوب پايتخت و همدان 
براي توليد اين محص��ول پرمصرف از فاضالب هاي 
شهري و پس��اب ها اس��تفاده مي كنند.«  از آنجا كه 
آبياري سبزيجات با فاضالب خام براي صيفي كاران 
هزينه اي در برندارد، لذا برخي از آنها اين سموم آلوده 
را به راحتي به پاي زمين هاي خود آورده و بعضاً نيز 
مشاهده ش��ده كه بعضي از بهره برداران با شكستن 
لوله هاي پس��اب ها اقدام به آبياري زمين هاي خود 
مي كنندكه بهتري��ن نمونه ه��اي آن را مي توان در 
جنوب تهران و برخي از مناطق همدان مشاهده كرد. 

    از سبزي تا برنج 
در حالي كه بيشتر آبياري توليدات كشاورزي با 

پساب ها و فاضالب هاي شهري و صنعتي تا چند 
سال قبل متعلق به سبزي كاري ها بود حاال خبرها 
حكايت از آن دارد كه پاي اين مايعات به ش��دت 
سمي به برخي از شاليزها در اطراف شهرهايي كه 
در نزديكي استان ها قرار گرفته اند كشيده شده 
كه به عنوان نمونه مي توان از شاليزارهاي دورود 
در لرستان نام برد موضوعي كه در صورت تداوم 
مي تواند اين محصول پرطرفدار در كشور را به يكي 
از خطرناك ترين محصوالت غذايي تبديل كند. 

با وجود اينكه برخ��ي مدعي هس��تند كه برخي 
برنج كاران عم��داً اقدام ب��ه اس��تفاده از اين مواد 
بسيارآلوده براي ش��اليزارهاي خود مي كنند، اما 
بعضي ديگر نيز نبود سيس��تم تصفيه فاضالب و 
ريخته ش��دن اين مواد در داخ��ل رودخانه ها كه 
مهم ترين نقش را در تأمين آب مصرفي براي شرب 
و كش��اورزي دارند را از علل اين مه��م مي دانند.  
شهرس��تان دورود در لرس��تان يكي از مهم ترين 

مناطق كشاورزي در اين اس��تان به شمار مي رود 
كه عالوه بر توليدات انواع محصوالت كش��اورزي 
چند س��الي اس��ت كه در زمينه تولي��د برنج نيز 
فعاليت دارد.  با اين ح��ال به دليل محدوديت آبي 
برخي از كشاورزان و ش��اليكاران اين منطقه براي 
توليدات محصوالت خود مجبورند از پس��اب ها و 
فاضالب ها اس��تفاده كنند، اين در حالي است كه 
نبود سيستم تصفيه فاضالب در اين استان سبب 
شده تا اين موادسمي به راحتي وارد رودخانه هاي 
اين شهرستان شده و توسط كشاورزان به زمين هاي 
كشاورزي راه پيدا كند، كه به عنوان مثال مي توان به 
رودخانه تيره دورود اشاره كرد كه فاضالب شهري 
به درون آن ريخته و سپس از آب آن براي آبياري 

مزارع كشاورزي و شاليكاری استفاده مي شود. 
مديرجهاد كشاورزي دورود با تأييد اين موضوع 
و با بيان اينكه كار اين مديريت بيشتر آموزش و 
ترويج است در اين رابطه به ايسنا مي گويد: »در 

اين مورد تنها مي توانيم به افراد هشدار دهيم با 
اين حال جهاد كشاورزي نمي تواند در اين زمينه 
شاكي باشد و بايد محيط زيست و شبكه بهداشت 
به عنوان ش��اكي به اين موض��وع ورود كرده و با 

خاطيان برخورد كنند.« 
 محس��ن اكبري با بيان اينكه بيش از ١۰ هكتار 
شاليزار در اين منطقه وجود دارد كه در مركز شهر 
دورود قرار گرفته اس��ت، مي افزاي��د: »از آنجا كه 
كش��اورزان اين منطقه براي آبياري شالي خود از 
رودخانه تيره رود استفاده مي كنند، لذا با توجه به 
ورود فاضالب هاي شهري به داخل آن بايد سازمان 
آب و فاضالب هر چ��ه زودتر سيس��تم فاضالب 
را اجراي��ي كند.«  ب��ا توجه به اينكه كش��اورزي 
يكي از مهم ترين مش��اغل در لرس��تان خصوصاً 
دورود را تش��كيل مي دهد، برخ��ي از مديران از 
جمله فريبا بهاري فرماندار اين شهرستان با بيان 
اينكه كش��اورزي در برخي از اين زمين ها به طور 
غيرقانوني. از طرف افراد س��ودجو انجام مي گيرد 
معتقد اس��ت به همين دليل اين شاليكاران براي 
آبياري زمين هاي خود از فاضالب استفاده مي كنند 
كه با توجه به شكايت هاي انجام گرفته قرار است از 

طريق مجاري قانوني با اين افراد برخورد شود. 
   سيستم فاضالب نياز فراموش شده 

 چند س��ال پيش بود كه براي جلوگيري از نفوذ 
پس��اب ها و فاضالب هاي ش��هري و صنعتي به 
رودخانه و منابع آبي دورود طرح ايجاد سيستم 
تصفيه فاضالب كليد خورد، با اين حال بروز برخي 
مشكالت در راه سرعت گرفتن روند اجرايي اين 
سيستم موجب شده تا هنوز هم شاهد ورود اين 
آلودگي هاي به شدت سمي و خطرناك به داخل 
يكي از مهم ترين رودخانه هاي اين شهرس��تان 
باش��يم.  عباس ورمزياري مدي��راداره امورآب  و 
فاضالب دورود با بيان اينك��ه با تمام تالش ها در 
حال حاضر اين سيس��تم ٢۰ درصدي پيشرفت 
داشته است معتقد اس��ت به دليل وجود برخي 
مشكالت و كمبودها اجراي اين سيستم با كندي 
پيش م��ي رود به ط��وري كه فاض��الب توليدي 
به راحتي وارد رودخانه تيره كه مورد اس��تفاده 
كش��اورزان اين شهرستان است، مي ش��ود.  لذا 
اين موض��وع مي طلبد تا براي تس��ريع در ايجاد 
اين سيس��تم اقدام جدي و اصول��ي انجام گيرد.  
چرا كه به گفته كارشناس��ان، موادسمي كه در 
آب ه��اي فاض��الب وج��ود دارد مي تواند جذب 
محصوالت زراعي و وارد چرخه غذايي انسان شود، 
كه اين موضوع مي تواند از اين طريق مواد انگلي، 
بيولوژيك، شيميايي و فلزات سنگيني مثل سرب 
وارد چرخه غذايي انس��ان شده و به بيماري هاي 

انگلي و روده اي و حتي سرطان مبتال شود. 

س�رخ  ط�الي 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

زعفران هر سال 
وسعت بيشتري 
از مزارع سراس�ر كش�ور را به خ�ود اختصاص 
مي دهد، محصولي استراتژيك و ارز آور كه تنها 
در س�ال گذش�ته ب�ا ص�ادرات 105 ت�ن از آن 
145ميليون دالر براي كش�ور ارزآوری داشته 
اس�ت. همين موضوع در كنار بحث مهم اقليم 
مناسب، آفتاب هميشه تابان، ارتفاع مناسب از 
سطح دريا باعث شده كشاورزان شهركردي نيز 
نسبت به افزايش سطح زير كشت اين محصول 
مصرتر باش�ند. موضوعي كه در سال جاري به 
افزايش 50 هكتاري سطح زير كشت اين محصول 
در اس�تان چهارمح�ال و بختي�اري انجاميد. 
افزايشي كه هنوز حداقل ظرفيت استان را هم 
پوشش نمي دهد و با رونق آن مي توان بام ايران را 
به عنوان شهر خالق گياهان دارويي معرفي كرد. 

    
چهارمحال و بختياري به دليل شرايط آب و هوايي 
خاص اعم از اقليم مناسب، آفتاب هميشه تابان 
و ارتفاع مناسب از سطح دريا به عنوان رويشگاه 
حدود 3۰۰ گونه گياه دارويي شناخته مي شود. 
گياهاني كه برخي از آنها ناياب تر از آن هستند كه 
در مناطق ديگر كشور يافت شوند و نمونه واضح 
آن گياه پرطرفدار كرفس كوهي اس��ت كه طعم 
و عطر آن فق��ط براي چهارمح��ال و بختياري ها 
شناخته شده اس��ت و به دليل محبوبيت باالي 
آن حتي امكان صادراتش به خارج از اس��تان هم 
وجود ندارد. حاال در چنين منطقه اي كه برداشت 
گياهان دارويي رونق خاصي دارد، كشاورزان در 
راستاي اصالح الگوي كشت و افزايش درآمد خود 

دست به توليد زعفران زده اند. محصولي كه شايد 
تا چندين سال گذشته فقط در انحصار نقطه اي 
خاص از كشور بود و حاال شهركردي ها با افزايش 
زير سطح كش��ت آن اين انحصار را شكسته اند و 
فرصت درآمدزايي و اش��تغالزايي خوبي را براي 
خود ايج��اد كرده اند. محصولي كه امس��ال قرار 
اس��ت با افزايش 5۰ هكتاري س��طح زير كشت، 
در ٢۰۰ هكتار كش��ت ش��ود و يك تن زعفران 
از اين وسعت برداشت ش��ود. افزايش سطح زير 
كشتي كه ظرفيتي باالتر از 5۰ هكتار دارد و طي 
س��ال هاي آينده مي توان اميدوار بود با افزايش 
سود كش��اورزان اين محصول با حداكثر ظرفيت 
در استان توليد ش��ود. ظرفيتي كه امكان تبديل 
شهركرد به شهر خالق گياهان دارويي در سطح 

جهاني را ايجاد كرده است. 
   ارزآوري خوب كشت زعفران

گفتني اس��ت س��ال گذش��ته ١۰5 تن زعفران 
به ارزش ١45 ميلي��ون دالر به خارج از كش��ور 
صادر شده اس��ت. ظرفيتي كه آورده خوبي براي 
كش��ور دارد و رونق و توسعه كشت اين محصول 
را توجيه پذي��ر مي كند. در اي��ن خصوص معاون 
بهبود توليدات گياهي اداره كل جهاد كشاورزي 
چهارمحال وبختياري با اش��اره به اينكه امسال 
براي نخس��تين بار 5۰ هكتار از مزارع اين استان 
زير كش��ت مكانيزه پياز زعفران رفته اس��ت، به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: »در صورت تأمين 
تسهيالت اين ميزان تا ١5۰ هكتار قابل افزايش 
است.« حميدرضا دانش با اشاره به اينكه اكنون 

سطح زير كشت زعفران در اس��تان ٢۰۰ هكتار 
مي باشد و پيش بيني توليد يك تن محصول را از 
اين سطح داريم، ادامه داد: »عملكرد زعفران در 
هر هكتار 5 كيلو است كه با استفاده از روش هاي 
مكانيزه كاشت پياز زعفران، عملكرد اين محصول 

تا ١۰ كيلو افزايش مي يابد.« 
الزم به ذكر اس��ت با توجه به تغييرات اقليمي و 
كمبود منابع آبي چند سالي است كه تغيير الگوي 
كشت، استفاده از كشت محصوالت با مصرف كم 
آب به عنوان يكي از سياست هاي مهم اداره كل 
جهادكش��اورزي اس��ت. موضوعي كه با توجه به 
شرايط مورد نياز زعفران براي توليد،  اين محصول 
را به عنوان يكي از گزينه هاي مهم در جهت ايجاد 

درآمد و اشتغال معرفي مي كند. 
   ظرفيت باالي اشتغالزايي

كش��ت محصول زعفران عالوه بر ارزآوري خوبي 
كه براي اس��تان به ارمغان خواهد آورد، در زمينه 
اش��تغالزايي هم فرصت خوبي براي چهارمحال 
و بختياري ه��ا ايجاد مي كند به طوري كه س��ال 
گذشته 3 هزار نفر در مزارع زعفران استان مشغول 
به كار بودند. بنابر اين هر قدر س��طح زير كش��ت 
اين محصول افزايش يابد بر ش��مار اش��تغالزايي 
آن نيز افزوده مي ش��ود. البته الزم به ذكر اس��ت 
كش��ت زعفران در مزارع استان فقط فصلي است 
اما با اين حال باز هم ظرفيت ايجاد شده به لحاظ 
اقتصادي و اشتغالزايي از اهميت بااليي برخوردار 
است و همين موضوع توسعه كشت اين محصول 
را مقرون به صرفه مي كن��د. از همين رو ضروري 
است مسئوالن اس��تاني ضمن برنامه ريزي براي 
تشويق كش��اورزان به توليد زعفران، بازار فروش 

اين محصول را هم به خوبي ايجاد كنند.

شهركرد با افزايش سطح زير كشت زعفران ظرفيت تبديل به عنوان شهر خالق گياهان دارويي را دارد

رونق و توسعه كشت زعفران در بام ايران
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 توليد برنج با عطروبوي فاضالب هاي شهري 
در سايه بي توجهي به حل مشكالت شاليكاران لرستاني

88498441سرویس  شهرستان

 استقرار كنسولگري موقت عراق 
براي زائران اربعين در ايالم        

معاون سياسي، امنيتي استاندار ايالم      ايالم
گفت: كنسولگري موقت عراق طي ايام 
اربعي�ن در اي�الم ب�راي ارائ�ه خدم�ات مس�تقر مي ش�ود. 
محمد نوذري معاون سياسي، امنيتي استاندار ايالم با اشاره به استقرار 
كنس��ولگري موقت عراق براي زائ��ران اربعين در اي��الم گفت: يكي از 
مهم ترين موضوعات در استان ايالم با وجود 43۰ كيلومتر مرز مشترك 
با عراق، تردد بيش از ٦۷ درصد از زائران اربعين از مرز مهران بدون هيچ 
مشكل امنيتي است.  وي افزود: در سال گذشته حدود دو ميليون و 4۰۰ 
هزار نفر از زائران از مرز مهران تردد داش��تند، با توجه به حذف رواديد 
براساس پيش بيني ها امسال بيش از اين آمار تردد مي كنند.  نوذري اظهار 
داشت: در اين راستا اقدامات بس��يار خوبي در ستاد ويژه اربعين استان 
به رياست استاندار انجام شده است.  معاون استاندار ايالم تصريح كرد: 
اقدام بسيار خوبي كه امسال انجام گرفت اين بود كه سند جامعه اربعين 
را در حوزه هاي مختلف تدوين كرديم كه اين سند مشخص كننده مسير 
راه مسئوالن است.  وي ادامه داد: امسال نشست هاي مختلفي با مقامات 
عراقي در بحث پايانه مرزي مهران در حوزه امنيت، ارائه خدمات به زائران 
و ديگر بخش ها برگزار شده است.  وي تصريح كرد: همچنين جلسات 
مختلفي با استان هاي معين در اين حوزه داشتيم، اميدوار هستيم امسال 

بتوانيم اربعين را نسبت به سال هاي قبل باشكوه تر برگزار كنيم.

 ۳۴۰ هزار دانش آموز تبريزي 
آموزش شهروندي مي بينند

شهردار تبريز از تدريس مجموعه كتب     آذربايجان شرقي
آموزش ش�هروندي ب�راي ۳40 هزار 
دانش آم�وز تبري�زي در س�ال تحصيل�ي جدي�د خب�ر داد. 
ايرج شهين باهر شهردار تبريز با اعالم اين كه 34۰ هزار دانش آموز تبريزي 
آموزش ش��هروندي مي بينند، گفت: با ترويج آموزش هاي ش��هروندي در 
طوالني مدت مي توان به ش��هري آباد با شهرونداني مسئوليت پذير دست 
يافت.  وي با اش��اره به تدوين اين آموزش هاي شهروندي در قالب ٢٦ جلد 
كتاب و ٩ محور آموزشي افزود: بر همين اساس 4۰۰ هزار جلد كتاب براي 
تدريس در سال تحصيلي ٩۸ – ٩٩ چاپ و آماده شده است.  باهر ادامه داد: 
اين مباحث با مشاركت اداره كل آموزش و پرورش استان، از مقطع كودكستان 
تا دبيرستان براي دانش آموزان تبريزي آموزش داده شود.  شهردار تبريز از 
آموزش شهروندي در مدارس به عنوان عظيم ترين اتفاق فرهنگي كشور نام 
برده و گفت: نتيجه و بازخورد اين روي��داد مهم فرهنگي مي تواند تربيت و 
پرورش نسلي آگاه به محيط اطراف خود و مسئوليت پذير باشد چرا كه پس از 

پايان اين آموزش ها، نوجوان ما مي داند چطور بايد در شهر زندگي كند.

 كمك ۲ ميلياردي موقوفات گلستان 
به مجالس عزاداري امام حسين )ع( 

در ماه محرم و صفر حدود ۲0 ميليارد      گلستان
ريال از درآمد موقوفات صرف كمك 

به مجالس عزاداري امام حسين )ع( مي شود. 
حجت االسالم روح اهلل سليماني فر مديركل اوقاف و امور خيريه گلستان 
گفت: در محرم و صفر امسال بيش از ٢۰ ميليارد ريال اقالم خوراكي از 
محل درآمدهاي موقوفات بين هيئت هاي مذهبي استان توزيع شود. 

وي افزود: توزيع اقالم خوراكي مورد نياز هيئت هاي مذهبي در سطح 
استان گلس��تان آغاز شده و اين اقالم ش��امل برنج، روغن، چاي و قند 
است.  مديركل اوقاف و امور خيريه اس��تان بيان داشت: اين اقالم بين 
5۰۰ هيئت مذهبي استان براي برگزاري مراسم عزاداري سيدالشهدا 
عليه السالم توزيع مي شود كه 3۰۰ هيئت در مركز استان و٢۰۰ هيئت 

در شهرستان هاي ديگر خواهد بود. 
سليماني فر با اش��اره به اينكه اين اقالم با اولويت روستاها و مكا ن هاي 
داراي موقوفات توزيع مي شود، خاطرنش��ان كرد: ارزش اقالم اهدايي 
براي هر هيئت حدود 5 ميليون ريال اس��ت ك��ه پيش بيني مي كنيم 
تا پايان ماه صف��ر بيش از٢۰ ميليارد ريال م��واد غذايي از محل عوايد 
موقوفات بين هيئت هاي عزاداري توزيع شود.  وي افزود: هدف از اجراي 
اين طرح توزيع عوايد موقوفات بين مردم استان گلستان براي برگزاري 

هر چه باشكوه تر مراسم عزاداري سيد و ساالر شهيدان است. 

اشتغالزايي براي ۲ هزار نفر در پروژه هاي 
گازرساني به سيستان و بلوچستان  

معاون وزير نفت و مديرعامل شركت      سيستان وبلوچستان
مل�ي گاز ايران از ايجاد اش�تغالزايي 
براي ۲000 نفر در پروژه هاي گازرساني به سيستان و بلوچستان خبر داد. 
حسن منتظرتربتي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران 
با بيان اينكه دولت ۸ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در اين استان در 
حوزه گازرساني انجام خواهد داد، گفت: بيش از ٢هزار نفر نيرو هم اينك 
در حوزه گازرساني سيستان و بلوچستان مشغول كار هستند و به زودي 

افراد بيشتري وارد اين بخش خواهند شد. 
وي افزود: گازرساني سيستان و بلوچستان اولويت دولت و وزارت نفت 
است و در زمينه تأمين منابع گازرساني به اين استان هيچ محدوديتي 
وجود ندارد.  مديرعامل شركت گاز سيس��تان وبلوچستان نيز گفت: 
٢5 هزار مشترك در س��طح زاهدان از نعمت گاز برخوردارند. شهرك 
صنعتي جاده ميرجاوه، اولين سي ان جي زاهدان، بيمارستان ارتش و 

تأمين اجتماعي به شبكه گاز پيوسته اند.  
رضا پنجابي افزود: گازرساني به سه محور صنعتي برنامه ريزي شده و 
تا پايان س��ال طراحي اين پروژه ها به پايان مي رسد و عمليات اجرايي 
آغاز مي شود.  وي ادامه داد: پيمانكار اجرايي شهر خاش مشخص شده 
و اقالم و تجهيزات اين پروژه تأمين ش��ده است. گاز رساني به شهرك 
صنعتي ميرجاوه، انجام شد.  وي ادامه داد: س��ال جاري در سه محور 
صنعتي كرم��ان - زابل - س��ياهدك براي بهره من��دي ٦۰ واحد كار، 

مطالعات امكان سنجي، انجام و تا پايان سال اجرا خواهد شد. 

 ثبت ۱۴ حسينيه تاريخي خراسان رضوي 
در فهرست آثار ملي

14حسينيه تاريخي در استان خراسان      خراسان رضوي
رضوي در فهرس�ت آثار ملي به ثبت 

رسيده كه قدمت آنها به دوره قاجار مي رسد. 
محمود طغرايي مسئول دفتر ثبت آثار تاريخي و حرايم اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: ١4 حسينيه 
تاريخي از اين استان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده كه قدمت آنها به 
دوره قاجار مي رسد.  وي افزود: اين حسينيه ها شامل حسينيه قنادها در 
سبزوار مربوط به اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي، حسينيه زرگرها 
در سبزوار مربوط به اواخر دوره قاجار، حسينيه حاج كريمي در قوچان 
مربوط به دوره پهلوي، حسينيه هيئت حسيني باال در داورزن مربوط به 

اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي مي شود. 
اين مسئول فرهنگي ادامه داد: همچنين، حسينيه رحيميان در مشهد 
مربوط به اواخر دوره قاجار، حسينيه گلمكان در چناران مربوط به دوره 
قاجاريه، حس��ينيه تايباد مرب��وط به دوره پهلوي، حس��ينيه حصار در 
شهرستان بينالود مربوط به دوره پهلوي اول، حسينيه حاج خداداد در 
بجستان مربوط به دوره قاجاريه، حسينيه داورزن مربوط به دوره قاجاريه، 
حس��ينيه باالده برس در تربت حيدري��ه مربوط به اواخ��ر دوره قاجار، 
حسينيه چشمه علي در نيشابور مربوط به دوره قاجار، تكيه ابوالفضلي در 
نيشابور مربوط به دوره پهلوي اول، تكيه سفلي كنگ در بينالود مربوط 
به اواخر دوره قاجار از ديگر حسينيه هايي است كه در فهرست آثار ملي 
به ثبت رسيده است.  طغرايي تصريح كرد: اغلب حسينيه ها چادرپوش يا 
خيمه پوش بوده اند به نحوي كه به صورت موقت چادري بر روي بخشي از 
سقف آن نصب مي شده كه نمادي از خيمه امام حسين)ع( باشد و فضاي 

كربال را حين برگزاري تعزيه براي مردم تداعي كند. 

 رفع مشكالت هرمزگاني ها با تشكيل
 ۲۰۰ قرارگاه محله اي سپاه امام سجاد)ع(

س�پاه پاس�داران در كنار دفاع از مرزها و تماميت ارضي كش�ور، در 
زمينه رفع مشكالت اقتصادي، فرهنگي و محروميت زدايي در بيشتر 
استان هاي كشور خصوصاً سيستان وبلوچستان، كرمان، كردستان، 
خراسان رضوي و هرمزگان اقدامات خوبي را انجام داده است.  با اين حال 
وجود برخي كمبودها و كاستي ها كه موجب بروز آسيب هاي اجتماعي و 
فرهنگي شده است، سپاه را بر آن داشته تا در اين زمينه نيز گام بردارد 
كه در اين رابطه مي توان به اقدام اخير سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 
براي تشكيل ۲۰۰ قرارگاه محله اي به منظور رفع اين معضالت اشاره كرد. 

    
از مشكالت زير ساختي تا معضالت فرهنگي و اجتماعي در بيشتر محالت 
خصوصاً مناطق كم برخوردار در استان هاي مختلف كشور مي طلبد تا در 
زمينه رفع آن اقدام جدي انجام گيرد.  با اين حال برخي كمبودها سبب 
شده تا سازمان هاي مسئول كه دولتي نيز هستند نتوانند در اين مورد گام 
جدي بردارند.  بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر بيشتر استان هاي 
كشور خصوصاً محالت حاشيه نشين آنها از جمله سيستان وبلوچستان، 
كرمان، كردس��تان، خراس��ان رضوي و هرمزگان با معضالت بسياري 
همانند اعتياد و  بيكاري و معضالتي كه اين موارد س��بب آنها مي شود 
مواجه هستند موضوعي كه موجب شده تا در سال هاي اخير سازمان هاي 

مردم نهاد ازجمله بسيج وسپاه براي رفع آنها گام بردارند. 
   اقدام سپاه هرمزگان براي حل مشكالت محالت 

از كمبود زيرس��اخت ها تا وجود معضالت اجتماعي از جمله بيكاري، 
فقر، اعتياد و طالق در هرمزگان كه حاال با تبديل شدن به يك مشكل 
بزرگ در برخي از مناطق اين اس��تان شده، س��پاه امام سجاد)ع( اين 
استان را بر آن داشت تا براي رفع آن اقدام جدي انجام دهد. روز گذشته 
بود كه فرمانده سپاه امام س��جاد)ع( هرمزگان با اشاره به برنامه ريزي 
اين سپاه براي حل معضالت زير ساختي، اجتماعي و فرهنگي در اين 
شهر به باشگاه خبرنگاران گفت: »با هدف خدمت رساني در عرصه هاي 
مختلف بخصوص فرهنگي، اجتماعي در سطح اس��تان ٢۰۰ قرارگاه 
محله اي تشكيل شده است.« سرهنگ اباذر ساالري افزود: »با توجه به 
وجود برخي از توانمندي ها در محله هاي استان هرمزگان و بكارگيري 
نيروهاي متخصص مي ت��وان به حل معضالت اجتماع��ي و فرهنگي 
مردم منطقه كمك كرد.«  بررسي ها نشان مي دهد، در سال هاي اخير 
انوع خدمت رساني در زمينه هاي مختلف، كار هاي جهادي، راه اندازي 
صندوق هاي قرض الحسنه، توزيع بس��ته هاي حمايتي به مستمندان 
و رونق بخش��ي به كالس هاي اوق��ات فراغت و كالس ه��اي قرآني و 
سازماندهي جوانان براي برگزاري جشنواره هاي بومي محلي و همچنين 
ارتباط مستمر با دانش آموزان موجب شده تا به مقدار قابل توجهي از 

معضالت در مناطق مختلف اين استان حل شود. 
   بندرعباس شهري فرسوده و خسته از حاشيه ها 

حاشيه نشيني در كنار فرسودگي بسياري از مناطق بندر عباس در استان 
هرمزگان از جمله معضالتي است كه اين شهر با آن مواجه است.  در حال 
حاضر بسياري از مناطق اين شهرستان با خانه هاي فرسوده، كوچه هاي 
تنگ و باريك و نداشتن امكاناتي همچون  كمبود سلطل زباله، نبود پارك 
و كتابخانه هاي مناسب رنج مي برند.  بندرعباس به عنوان يكي از مهم ترين 
شهرهاي استان هرمزگان در چند دهه گذشته به علت موقعيت اقتصادي 
خاص، پذيراي مهاجران زيادي بوده كه با حاشيه نشيني گسترده اي روبه رو 
بوده اين در حالي است كه سايه افكندن ١۸ سال خشكسالي در هرمزگان 
به اين روند بيش از پيش اثر منفي گذاش��ته است.  اين مهم موجب شده 
تا بسياري از روس��تاييان براي پيدا كردن كار ودرآمد به حاشيه اين شهر 
مهاجرت كنند موضوع مهمي كه به شدت بر معضالت حاشيه اي آن تأثير 
منفي گذاشته است.  حاال با اين اقدام خوب سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان 

مي توان اميدوار به حل برخي از كمبودها در اين استان شد. 

از دودهه قب�ل زمزمه هايي مبني بر اس�تفاده از آب ه�اي فاضالب در 
توليدات برخي از مواد غذايي در بعضي از اس�تان هاي كش�ور به گوش 
مي رس�يد كه يك نمونه آن آبياري سبزي هاي كش�ت شده در جنوب 
اس�تان تهران و همدان بود.  موضوعي كه تا آنجا پيش رفت كه منجربه 
نابودكردن تولي�دات اين مزارع ش�د، حاال خبرها حكاي�ت از آن دارد 

كه راه پي�دا كردن پس�اب ها و فاضالب ه�اي صنعتي به م�زارع توليد 
برنج در برخ�ي از مناطق اس�تان ها از جمله لرس�تان موجب ش�ده تا 
توليدات اين شاليزارها مش�كوك به آلودگي شود موضوعي كه موجب 
ش�د تا رئيس جهاد كش�اورزي مازندران اين موض�وع را تأييد كرده و 
صحه بر آلودگي برن�ج توليدي در برخي از مناطق اين اس�تان بگذارد. 

پارسينا سوري

ترويج فرهنگ كارآفريني در مراكز آموزش فني و حرفه اي اردبيل
    اردبيل مديركل فني و حرفه اي اس�تان اردبيل گفت: با تجهيز 1۹ مركز 
آموزش ثاب�ت فني و حرف�ه اي اس�تان اردبيل تروي�ج فرهنگ 

كارآفريني و مهارت آموزي در اولويت قرار گرفته است. 
محمد پورقلي مديركل فني و حرفه اي استان اردبيل گفت: در حال حاضر ١٩ مركز آموزش ثابت فني 
و حرفه اي در استان اردبيل فعال هستند تا با تجهيز اين مراكز فرهنگ كارآفريني و مهارت آموزي بين 
كارآموزان ترويج يابد.  به گفته وي در سال گذشته براي تجهيز مراكز ثابت فني و حرفه اي اردبيل بالغ بر ۷ 

ميليارد ريال هزينه شده و تجهيز امكانات و وسايل مورد نياز در ٩5 رشته آموزشي انجام پذيرفته است.

۴۳ واحد مسكونی مددجويان در آستانه تكميل
مدير كل كميته امداد چهارمحال و بختياري گفت: 4۳ واحد مسكوني     چهارمحال وبختياري 
براي مددجويان كميته امداد در اين استان به زودی تكميل می شود. 
علي ملكپور مدير كل كميته امداد چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه 43 واحد مسكوني براي 
مددجويان كميته امداد در حال تكميل شدن است، گفت: اين تعداد واحد مسكوني در روستاهاي 
استان براي مددجويان احداث شده است.  وي افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون ١٩ واحد مسكوني 
روستايي براي مددجويان چهارمحال و بختياري احداث شده است.  اين مقام بيان كرد: عالوه بر آن 

١۷۸ واحد مسكوني مددجويان در استان چهارمحال و بختياري در سال جاري تعمير شد.
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