
   آذربايجان ش�رقي: رئيس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
آذربايجان شرقي گفت: قطعه سازان استان در كمترين سطح از توليد، 
توان تأمي��ن ۳۰ درصد از قطعات خودرويي منطقه و كش��ور را دارند. 
حبيب امين زاده با اش��اره به راهكارهاي متنوع حمايت از توليد داخل 
افزود: عدم واردات، افزايش تعرفه واردات و عدم ثبت سفارش كاالهاي 

مشابه ساخت داخل از جمله اين راهكارهاست. 
  همدان: مدير امور طيور سازمان جهاد كشاورزي استان همدان از 
آغاز طرح سرشماري كلوني هاي زنبورعسل از ششم مهرماه در همدان 
خبر داد. عليرضا قراگوزلو گفت: طرح سرشماري از اين كلوني ها اهميت 
به سزايي دارد چرا كه اطالعات به دست آمده از آن مبناي برنامه ريزي 
سازمان جهاد كش��اورزي همدان براي صنعت زنبورداري استان و نيز 
خدمت رساني بهتر به زنبورداران اس��ت. وي با اشاره به اينكه براساس 
سرشماري سال گذش��ته 2 هزار و 166 بهره بردار به شغل زنبورداري 
در استان مشغول هستند ادامه داد: اين بهره برداران داراي 267 هزار 

كلوني زنبور عسل بوده و 2 هزار و 85۰ تن عسل نيز توليد كرده اند. 
  خراسان رضوي: استاندار خراس��ان رضوي گفت: راه اندازي خط 
پروازي مستقيم »مشهد- بيشكك« مشكالت تجار ايراني و قرقيزستاني 
را برطرف و توس��عه همكاري هاي اقتصادي بين دو كش��ور را تسهيل 
مي كند. علي رضا رزم حسيني افزود: اميدواريم موانع موجود در حوزه 
حمل ونقل بين دو كش��ور با تعأمل معاونت هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري و اتاق بازرگاني برطرف شود تا شاهد تأثيرات مثبت در اين 
زمينه باشيم. وي ادامه داد: متناس��ب با موافقتنامه امنيتي و انتظامي 
بين ايران و قرقيزستان حدود ۳۰۰ كاال به صورت ترجيحي و تخفيفي 
از طرف ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا صادر و در مقابل 5۰۰ 

كاال از آن كشورها به ايران وارد شود. 
  فارس: فرمانده سپاه ناحيه بقيه اهلل)عج( شيراز گفت: به مناسبت 
هفته دفاع مقدس 6۰۰ ويژه برنامه از س��وي سپاه ناحيه بقيه اهلل)عج( 
شيراز اجرا مي شود. مجيد علي پور افزود: نشست هاي ديني، اخالقي، 
بصيرتي توسط مس��اجد، حس��ينيه ها و پايگاه هاي مقاومت، يادواره 
شهداي محله هاي مهدي آباد، ركن آباد، مسجد امتياز و منطقه قره باغ، 
گلگوب، دهستان و روستاي بيد زرد از جمله برنامه هاي در دست اجراي 

ناحيه بقيه اهلل در هفته دفاع مقدس است. 
  البرز: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان البرز گفت: 
2۹5 دستگاه اتوبوس از 2۴ لغايت 2۹ مهرماه از كرج به شهر كرمانشاه 
براي بازگرداندن زائران البرزي اعزام مي شوند. مهرداد جهاني از اجراي 
طرح جابه جايي زائران اربعين حس��يني از 17 مهر لغايت سه آبان ماه 
خبر داد و گفت: سه ش��هر كرمانش��اه، همدان و انديمشك به عنوان 
شهرهاي هاب كه در واقع مراكز اصلي توزيع و بازگشت زائران به شهرها 
و مبادي اوليه زائران هستند به منظور تسهيل در تخليه مرزهاي كشور 
در بازگشت زائران حسيني از كربالي معلي در نظر گرفته شده است. 

عالوه بر دفاع از تماميت ارضي كه به س��پاه وزير 
مجموعه هاي آن از زمان تأسيس اين نهاد تاكنون 
سپرده شده است، بحث محروميت زدايي و ايجاد 
طرح هاي اقتصادي خصوصاً از نوع مقاومتي آن كه 
موجب رفع بحران بيكاري و درآمدزايي براي كشور 

مي شود نيز به اين مجموعه واگذار شده است. 
به دليل موقعيت هاي اس��تان هاي م��رزي ايجاد 
اشتغال و رفع محروميت ها همواره به طور جدي در 
اين استان ها دنبال مي شود، موضوعي كه با انتخاب 
سردار حسين سالمي اين اقدامات با جديت بيشتر 

دنبال مي شود. 
خراسان ش��مالي عالوه بر قرار گرفتن در منطقه 
مرزي، هم��واره از وج��ود برخي از كاس��تي ها و 
محروميت ها رنج مي برد، لذا اين مهم موجب شده 
تا در زمينه رفع آن اقدام��ات خوب و اثرگذاري از 
سوي سپاه و مجموعه هاي آن در دستور كار قرار 

گرفته و اجرايي شود. 
مسئله اي كه به گفته كارشناس��ان اين اقدامات 
عالوه بررونق اقتصادي در اين استان مي تواند در 
درازمدت موجب ايجاد امنيت پايدار در مرزهاي 

خراسان شمالي شود. 
 بهره برداري از طرح ها ب�ا حضور فرمانده 

كل سپاه 
وجود برخي از مشكالت ناشي از تحريم ها از جمله 
داليلي است كه فرماندهان عالي رتبه سپاه را بر آن 
داشته تا بارها اعالم كنند براي كمك به دولت و زير 
مجموعه هاي آن از هيچ كمكي دريغ نخواهند كرد 
و به همين منظور تمامي امكانات خود را براي رفع 

مشكالت بسيج خواهند كرد. 
در سال هاي اخير سپاه در استان هاي محروم كشور 
از جمله، خراسان جنوبي، سيستان وبلوچستان، 
كرمان، هرمزگان، بوش��هر و كردس��تان خصوصاً 

مناطق س��يل و زلزله زده خوزس��تان، كرمانشاه، 
لرستان و گلستان اقدامات عمراني و زير ساختي 
قابل توجهي را انجام داده است كه موجب رضايت 

مردم اين مناطق شده است. 
مشكالت ناشي از محروميت ها و مشكالت اقتصادي 
در خراسان شمالي از جمله داليلي بود كه سپاه را 
برآن داشت تا با كمك قرارگاه هاي خود اقدامات 

خوبي را در اين استان به سرانجام برساند. 
سرانجام پنج شنبه هفته گذش��ته بود كه سردار 
حسين  سالمي، فرمانده سپاه پاسداران در سفر به 
خراسان شمالي اقدام به افتتاح 686 طرح عمراني، 
خدماتي و فرهنگي كه با همت قرارگاه پيشرفت و 

آباداني سپاه اين استان ساخته شده بود، كرد. 
به گزارش رواب��ط عمومي س��پاه جواداالئمه )ع( 
خراسان شمالي از اين تعداد طرح 81 پروژه متعلق 
به دهس��تان گيفان بود كه با حضور فرمانده كل 

س��پاه و با اعتباري بالغ  بر ۴5 ميليارد و 86۰ هزار 
ريال افتتاح و به بهره  برداري رسيد. 

بر پايه اين گزارش، بخشي از پروژه ها شامل، ۳۳ 
پروژه آبرساني با اعتبار 2۴ ميليارد ريال، 21 پروژه 
خانه عالم و اتاقك ديجيتال ب��ا اعتبار 6 ميلياردو 
7۰۰ ميليون ريال و احداث ۹ مسجد روستايي با 

اعتبار ۳ ميليارد ريال است. 
همچنين پنج پروژه راه روستايي با اعتبار 5 ميليارد 
ريال، احداث سه سيل بند و ديوار ساحلي با اعتبار 
2 ميلياردو ۴۰۰ ميليون ريال، 8 مدرسه و مجتمع 
فرهنگي با اعتبار 1 ميلياردو 5۰۰ ميليون ريال و 
احداث دو حمام ضدكنه با اعتبار ۳۰۰ ميليون ريال 
از ديگر اين پروژه هاس��ت.  اين گزارش مي افزايد: 
»در مجموع اعتباري بالغ ب��ر ۴5 ميلياردو 86۰ 
هزار ريال هزينه شده كه 15 ميليارد ريال آن سهم 
دولت، 22 ميليارد ريال آن سهم قرارگاه پيشرفت 
و آباداني سپاه، 8 ميلياردو 5۰۰ ميليون ريال آن 

سهم مشاركت مردم است.«
   قول سردار براي ساخت مدرسه 

از آنجا كه مهم ترين مش��كل مردم در خراس��ان 
شمالي بحث زير س��اخت ها در اين استان است، 
لذا اين مهم موجب ش��ده تا فرمانده س��پاه نيز با 
تأييد اين موضوع در نظر س��نجي ها انجام گرفته 
و مشورت با افراد مطلع رسيدگي به اين كمبودها 
را از مهم ترين وظيفه س��پاه دانسته كه با جديت 

دنبال مي شود. 
سردار س��المي در مراس��م افتتاح اين طرح هاي 
عمران��ي و خدمات��ي گف��ت: »ب��ا توج��ه ب��ه 
برنامه ريزي هاي انجام شده و برطبق تقسيم  كار 
بين سپاه و استانداري خراسان شمالي، قرار بر اين 
شد تا زيرساخت ۳۰ كيلومتر راه روستايي قتليش 
تا شهر راز توسط سپاه انجام بگيرد و آسفالت كردن 

آن نيز برعهده استانداري خراسان شمالي باشد. 
از آنجا كه كمبود فضاي آموزشي يكي از مشكالت 
خراسان شمالي خصوصاً مردم ساكن در مناطق 
روستايي به شمار مي رود، لذا با توجه به درخواست 
مردم روس��تاي قلعه جوق بزرگ از فرمانده سپاه 
سردار س��المي قول س��اخت يك مدرسه شش 
كالسه را به اهالي اين روستا در آينده نزديك داد. 

اي��ن اقدام��ات در حالي اس��ت كه ارديبهش��ت 
ماه س��ال جاري نيز طي تفاهمنام��ه اي كه بين 
س��پاه جواداالئم��ه )ع( اس��تان و كميت��ه امداد 
خراسان شمالي بسته ش��د، 7 هزار و 1۰۰ پروژه 
محروميت زدايي ب��راي محرومان اين اس��تان از 
جمله، بازسازي و تعميرات خانه هاي محرومان و 
نيازمندان، ايجاد اشتغال، اهداي كاالهاي اساسي، 
آموزش كودكان و نوجوانان، ارائه خدمات بهداشتي 
و درماني و تأمين جهيزيه زوجين در دس��تور كار 

سپاه اين استان قرار گرفت.

گرمازدگي، س�رمازدگي، كمب�ود منابع آبي، 
تغييرات گس�ترده اقليم�ي و غي�ره از جمله 
عوامل�ي هس�تند ك�ه ام�كان دنب�ال كردن 
ش�يوه هاي قديمي ب�راي كش�ت محصوالت 
كش�اورزي را محدود ي�ا حتي زيان ب�ار كرده 
است. از همين رو تغيير الگوي كشت براي اغلب 
مناطق كشور انتخاب شده است تا كشاورزي 
از حالت زيان ده به اقتصادي و س�ودآور تغيير 
كند. اتفاقي كه اكنون در اس�تان هاي سمنان، 
ق�م، اصفهان و چن�د منطقه ديگ�ر به صورت 
جدي در حال پيگيري و اجرايي ش�دن است. 

    
هر سال بخشي از محصوالت كشاورزي استان هاي 
مختلف به دليل وقوع سرماي زودرس، گرمازدگي، 
كمبود منابع آبي و به طور كلي تغييرات اقليمي از 
دست مي رود. خسارتي كه گاه در حد از بين رفتن 
چند درصد كم از محصوالت كشاورزي است و گاه 
همچون س��ال گذشته در سيس��تان و بلوچستان 
7۴2 ميليارد تومان زيان به بار مي آرود. با اين حال 
با توجه به اينكه تغييرات آب وهوايي و مشكالتي كه 
مي توانند به مزارع و باغات خسارت بزنند مشخص 
نمي كنند كه قرار اس��ت در س��ال زراعي پيش رو 
چه مقدار خس��ارت بزنند از همين رو مس��ئوالن و 
كارشناسان تغيير الگوي كشت را به عنوان بهترين 
گزينه براي جلوگيري از مشكالت اين حوزه پيشنهاد 
مي دهند. به اعتقاد آنها مي توان با آموزش و آگاهي 
بخشي به كشاورزي جلوي زيان هاي ميليوني ساالنه 
به آنها را گرفت. در همين راستا نيز قرار است امسال 
در استان سمنان گونه هاي مقاوم به سرما با توجه 
به حجم باالي خسارات وارده به كشاورزان كشت 
شود. گفتني است شهرستان بسطام به عنوان يكي 
از مناطق مستعد براي تغيير الگوي كشت انتخاب 

شده است. استاندار سمنان از بخش بسطام به عنوان 
يك منطقه مستعد براي اجراي طرح پايلوت كشت 
گونه هاي مقاوم به س��رما نام  برده  و به ايسنا گفت: 
»كش��ت گونه هاي مقاوم به س��رما و تغيير الگوي 
كشت مي تواند به رونق زراعت و باغداري در بخش 
بسطام كمك شاياني كند.« عليرضا آشناگر با اشاره 
به اينكه شهرستان هاي بسطام و شاهرود به عنوان 
قطب بس��ياري از محصوالت باغي اس��تان است، 
اضافه كرد: »در همين راس��تا مذاكراتي با معاونت 
علمي و فناوري رئيس جمهوري صورت گرفته تا با 
بهره گيري از روش هاي علمي و نوين در اين زمينه 
چاره جويي صورت گيرد.« وي با اشاره به اينكه تغيير 
الگوي كشت گام نخست است، ادامه داد: »در مرحله 
بعد بايد به ايجاد صنايع تبديلي و واحدهاي فرآوري 

محصوالت زراعي و باغي توجه ويژه اي داشت.«

   تغيير كشت براي بهره وري و اشتغالزايي 
در حال حاضر به نظر مي رس��د تغيير الگوي كشت 
در استان سمنان براي مقابله با تكرار سرمازدگي به 
صورت جدي دنبال شود. كاري كه در استان قم نيز 
با اجراي طرح توسعه اي گلخانه هاي قم در راستاي 
طرح تغيير الگوي كشت در حال اجراست. در همين 
راس��تا نيز متوليان برنامه دارند با ارائه تس��هيالت 
مناسب، برگزاري دوره هاي آموزشي براي قمي ها و 
تشويق آنها به استفاده از شيوه هاي متناسب با شرايط 
اقليمي استانشان، ميزان خسارات وارده در هر سال را 
كاهش دهند و كشاورزي استان را به سمت كشاورزي 
اقتصادي س��وق دهند. در اين راستا رئيس سازمان 
جهاد كش��اورزي قم به ايرنا گفت: »طي سال هاي 
اخير، اجراي برنامه ه��اي عملياتي همچون راهبرد 
تغيير الگوي كش��ت، با حمايت دولت و مش��اركت 

فعال بخش خصوصي براي توسعه پايدار كشاورزي 
قم در دستور كار قرار گرفته كه در اين زمينه عالوه 
برافزايش ظرفيت توليد محصوالت، باال بردن سطح 
اش��تغال نيز مورد توجه اس��ت.« عباس پورميداني 
افزود: »با اجراي راهبرد تغيير الگوي كش��ت در قم 
به دنبال تأمين امنيت غذايي و مقابله با تحريم هاي 
ظالمانه دشمنان هس��تيم و در اين مس��ير، توليد 
محصوالت غذايي سالم را در دستور كار قرار داديم.« 

   تغيير الگوي كشت تشويقي است
گفتني اس��ت در اس��تان اصفهان هم ب��ا توجه به 
تغيي��رات اقليمي س��ال هاي اخي��ر و كاهش آب 
زاينده رود تغيير الگوي كشت بيش از گذشته مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. تغييري كه خود تضمين 
كننده ادامه فعاليت هاي كشاورزي خواهد بود. در 
اين خصوص اصغر رستمي، معاون بهبود توليدات 
گياهي سازمان جهادكشاورزي اصفهان با اشاره به 
اينكه تغيير الگوي كشت به هيچ عنوان يك سياست 
اجباري نيس��ت به ايمنا گفت: »الگوي كشت با در 
نظر گرفتن پارامتر هاي مختلف، به كشاورز توصيه 
مي كند كه كاش��ت چه محصولي به نفع اوست اما 

اجبار به كاشت نيست.« 
الزم به ذكر اس��ت كه در كنار مزاياي��ي كه تغيير 
الگوي كش��ت براي مقابله با تغييرات جوي دارد، 
داش��تن يك الگوي اقتصادي به كشاورزان كمك 
مي كند تا از شدت اين آش��فته بازاري كه هر سال 
در خصوص افزايش توليد ي��ا كاهش محصوالتي 
همچون هندوانه، سيب زميني، گوجه فرنگي، هويج 
و غيره در بازار شاهد هستيم و به كشاورز خسارت 
مي زند كاسته ش��ود. كاري كه اكنون در برخي از 
استان ها و در آستانه آغاز فصل كشت با تغيير الگو 
آغاز شده و اميد است در س��ال هاي آينده در ديگر 

استان ها هم انجام شود.

تغييرالگويكشت،راهيبرايخروجازكشاورزيزياندهدراستانها
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 افتتاح ۶۸۶ طرح عمراني و خدماتي
 با حضور فرمانده سپاه در مناطق محروم خراسان شمالي

88498441سرویس  شهرستان

ضرورت استانداردسازي يك چهارم فضاهاي 
آموزشي لرستان    

مديركل نوسازي مدارس لرستان از     لرستان
ض�رورت استانداردس�ازي ي�ك 
داد.  خب�ر  اس�تان  آموزش�ي  فضاه�اي  چه�ارم 
محمدرضا حيدري، مديركل نوسازي مدارس لرستان با اشاره به اينكه 
امسال دانش آموز بدون كالس درس در اس��تان نداريم، گفت: امسال 
بيش��ترين چالش ما در مدارس وجود بخاري هاي نفت س��وز اس��ت. 
همچنين براي سال تحصيلي پيش رو 11۳ مدارس تخريبي داريم كه 
اصالح 62 باب آنها شروع شده و مابقي به خاطر جانمايي شروع نشدند. 
وي با اشاره به اينكه 15۰ پروژه نيمه تمام در استان داشتيم، اضافه كرد: 
اگر اعتبارات داشته باشيم توانايي اداره كل نوسازي مدارس استان سه 
برابر االن است. حيدري ادامه داد: در استان 2881 كالس داراي بخاري 
نفت سوز داريم كه علمك گاز به درب مدارس آنها رسيده و اين مدارس 
خطرآفرين است. اين مسئول گفت: در تمام 2۴ منطقه آموزشي مناقصه 
انجام شده و تا اوايل فصل سرما وضعيت موانع اين مدارس برطرف خواهد 
شد. مديركل نوسازي مدارس لرستان بيان كرد: 16۰۰ تا 17۰۰ كالس 
باقي مي ماند كه علمك گاز ندارند. حيدري افزود: يك چهارم فضاهاي 
آموزش��ي اس��تان نياز به استانداردس��ازي دارند كه اين مهم براساس 
اعتباراتي كه داريم انجام خواهد ش��د. وي در خصوص معماري ايراني 
و اسالمي اظهار كرد: معماري ايراني و اس��المي جزء الينفك نوسازي 

مدارس است و اين مهم بايد در ساخت و ساز مدارس رعايت شود.

 بقاي محيط زيست گلستان 
در گرو احياي خليج گرگان 

انگار خليج گرگان به يك ب�ازي بي معني و بي پايان براي اس�تان 
گلستان تبديل ش�ده اس�ت. هر روز حرفي در مورد آن مي زنند 
و هر مس�ئول و تصميم گيرنده اي فكر مي كند حتم�ًا بايد چيزي 
بگويد. يا وعده مي دهند يا هش�داري در مورد بحراني ش�دن آن 
و آس�يب هايي كه در صورت خش�ك شدن آن به گلس�تان وارد 
مي ش�ود. اگر در س�ال 96 مديركل دفت�ر س�واحل و تاالب هاي 
س�احلي س�ازمان حفاظت محيط زيس�ت از توافق براي تشكيل 
س�تاد ملي احياي خليج گرگان و ت�االب ميانكاله خب�ر داده بود 
حاال اس�تاندار گلس�تان از مأمور ش�دن دانش�گاه منابع طبيعي 
گ�رگان جهت ارائ�ه طرحي ب�راي خليج گ�رگان خب�ر داده تا به 
قول خ�ودش از نابودي محيط زيس�ت اس�تان جلوگي�ري كنند. 

    
حدود دو س��ال پيش بود كه مديركل دفتر س��واحل و تاالب هاي ساحلي 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت اعالم كرد رئيس جمهور به شدت پيگير 
وضعيت خليج گرگان اس��ت و به همين خاطر دستور داده مجدانه مسئله 
احياي اين خليج در دستور كار قرار گيرد. هر چند شهرام فداكار تأكيد كرده 
بود كه رئيس جمهور، آب و محيط زيست را در اولويت دولت دوازدهم قرار 
داده است، اما با اين حال ملتمسانه خواستار حمايت هيئت دولت در زمينه 
تشكيل س��تاد ملي احياي خليج گرگان و تاالب ميانكاله شده و گفته بود: 
»در صورت تشكيل س��تاد ملي ضمن افزايش اختيارات، رديف بودجه اي 
مشخصي براي احياي خليج گرگان تخصيص داده مي شود و اين اقدامات 
مسير نجات خليج گرگان را هموارتر مي كند.« دو سال از آن روزها و دغدغه ها 
و اولويت هاي رئيس جمهور و خواسته هاي مديركل دفتر سواحل و تاالب هاي 
ساحلي سازمان حفاظت محيط زيست گذشته و حاال مشخص شده كه اصاًل 
كسي به اين موضوع فكر هم نمي كرده، چه برسد به اينكه پيگير احياي خليج 
باش��د. گواه اين ادعا همين بس كه طي روزهاي اخير مسئوالن استاني در 
گلستان به دنبال راه هاي ديگري براي نجات خليج گرگان باشند.  در گزارشي 
كه استانداري گلستان منتشر كرده اعالم شده هم اكنون عمق خليج گرگان 
به صورت ميانگين چهار متر است و طبق گزارش مشاور سازمان بنادر، هر 
سال تا حدود يك متر فرونشست مي كند و خشك مي شود. بنابر اين تا سال 
آينده ۴۰۰ كيلومتر مربع از آن يعني ۴۰ هزار هكتارش خشك خواهد شد. 
البته استاندار گلستان هم كه می داند از نگراني ها و پيگيري هاي مسئوالن در 
سطح كشوري آبی، گرم نمي شود، ترجيح داده دانشگاه منابع طبيعي گرگان 
را جهت ارائه طرح��ي براي اين خليج مأمور كند تا با احي��اي آن از نابودي 

محيط زيست استان جلوگيري كند. 
  ريزگردها پشت در گلستان

خشك شدن خليج گرگان حرف امروز و ديروز نيست. نزديك به يك قرن 
است كه كانال هاي انتقال آب دريا اليروبي نشده اند. در اين مدت چاه هاي 
زيادي به بهانه كشاورزي يا هر استفاده ديگري بي رويه حفر شده اند و با باال 
رفتن دماي كره زمين، خشك ش��دن خليج گرگان آغاز و موجب تبديل 
تنها خليج ايراني درياي خزر به صحراي بي آب و علف و گسترده وسيعي از 
گنداب شده است. اما نكته حائز اهميت اينكه، طي 2۰ سال اخير كه مسير 
خشك شدن اين خليج سرعت گرفته است، مسئوالن زيادي حرف زده و 
قول و وعده هاي زيادي داده اند، اما در عمل هيچ كاري صورت نگرفته و قدمي 
برداشته نشده است. البته باز هم بيش از هر چيز، حرف و دستور مي شنويم، تا 
عمل. مثل استاندار گلستان كه گفته: »به دوستان محيط زيست تأكيد كردم 
كه براي بقاي خليج گرگان نياز به آب است و از هر طريق مختلف همچون نكا 
رود، اليروبي كانال خوزيني يا چاپاقلي و... بايد آب خليج گرگان احيا شود.« 
هادي حق شناس با بيان اينكه بقاي استان گلستان در خطر است، ادامه داد: 
»در مناطق جنوب كشور شاهد هستيم كه ريزگرد بالغ بر 1۰۰ كيلومتر را 
مي پيمايد و از كشور عراق به اهواز و خوزستان مي رسد و اگر شرايط خليج 

گرگان اينگونه باقي بماند استان را خطر ريزگرد تهديد مي كند.«

ظرفيت پاركينگ هاي شلمچه و چذابه 2 برابر مي شود
 استقرار 5 هزار نيروي بهداشتي پشتيبان

در مرزهاي چهارگانه  
اربعي�ن نزدي�ك اس�ت و هم�ه در تالط�م. از زائ�ران گرفت�ه 
تا مس�ئوالن و خادم�ان و موكب داران كه در تالش�ند تا مراس�م 
امس�ال هم پرش�كوه تر از س�ال هاي قب�ل برگ�زار و راهپيمايي 
عظي�م اربعين چون خاري به چش�م دش�منان اس�الم ف�رورود. 
وزي�رراه و شهرس�ازي به خوزس�تان رفت�ه و از وضعي�ت مرزهاي 
ش�لمچه و چذابه بازديد ك�رده اس�ت و از ايالم هم خبر مي رس�د با 
توجه به پيش بيني تردد 60 درصد زائ�ران اربعين از مرز مهران، قرار 
اس�ت گيت هاي عودت زائران غيرمجاز در اين مرز راه اندازي شود. 

    
راه هاي استان خوزستان از اين جهت از اهميت بااليي برخوردارند كه به 
خاطر سيل هاي اوايل امسال خسارات زيادي به آنها وارد و از همه مهم تر، 
جاده هاي منتهي به مرز چذابه نيز مسدود شده بوند. با اين حال بهسازي 
و ترميم اين جاده ها در دس��تور كار قرار گرفت و به گفته وزير راه، امسال 
مي توان شاهد تردد باال و روان زائران اربعين حسيني در پايانه هاي مرزي 
خوزستان بود. محمد اس��المي با بيان اينكه پايانه مرزي چذابه ظرفيت 
بس��يار خوبي دارد و شرايط ايجاد ش��ده براي خروج و ورود اتوبوس هاي 
دربستي به عراق و جابه جايي مس��افران زائران اربعين حسيني را دارد و 
امس��ال بايد مورد اس��تفاده قرار بگيرد، گفت: »متناسب با تصميم ستاد 
مركزي اربعين حسيني، ش��هرهاي انديمش��ك، همدان و كرمانشاه به 
عنوان پس كرانه زائران برگشتي از مرزهاي استان ايالم معرفي شده اند و 
با توجه به اين تصميم و وسايل حمل و نقلي آماده شده براي تردد زائران 
اربعين، اميدوار هستيم نقل و انتقال زائران با ناوگان حمل و نقل به خوبي 
انجام شود.« اما خبر خوب از خوزس��تان اينكه زائراني كه با اتومبيل هاي 
خود قصد رس��يدن تا مرزهاي ايران را دارند مي توانند خودروهايشان را 
در پاركينگ ها پايانه هاي مرزي ش��لمچه و چذابه پارك كنند و به خاطر 
تس��هيل در رفت و آمدها، افزايش دو برابري ظرفيت اين پاركينگ ها در 

دستور كار قرار گرفته است. 
    راه اندازي گيت عودت زائران غير مجاز

فرمانده انتظامي ايالم اعالم كرده بود پيش بيني مي ش��ود 6۰ درصد 
زائران اربعي��ن از مرز مهران تردد كنند. مس��ئله اي كه مي تواند باعث 
ازدحام و شلوغي در اين مرز ش��ود. در همين رابطه چند روز پيش بود 
كه البته سردار نورعلي ياري با اشاره به كارهاي انجام شده در توسعه 
زيرساخت هاي استان گفته بود اين اقدامات كافي نيست و محورهاي 
مواصالتي ايالم همچنان نيازمند توجه بيش��تري هس��تند تا زائران 
بتوانند به سهولت تردد داش��ته باشند. حاال اين مس��ئول از ضرورت 
راه اندازي گيت عودت زائران غير مجاز در مهران صحبت كرده است.  
فرمانده انتظامي استان ايالم كه در نشس��ت قرارگاه اربعين در محل 
پايانه مرزي مهران، حضور داشت، با بيان اينكه با وجود كمبود منابع 
مالي، در زمينه توسعه زير ساخت هاي موجود، قدم هاي خوبي برداشته 
شده ، اما براي رسيدن به نقطه مطلوب نيازمند عزم همگاني هستيم ، از 
مسئوالن خواست تا در زمينه تجهيز پايانه مرزي مهران تالش كافي را 
انجام دهند. ياري با تأكيد بر اينكه آماده سازي پد هليكوپتر و فرودگاه 
قديم مهران بايد در دستور كار قرار بگيرد، گفت: »مديريت پاركينگ ها 
در مهران مهم است و از شهردار مهران مي خواهيم با بسيج امكانات و 
نيروي انساني و استفاده از تجربه كاركنان ، با توجه به حجم تردد بسيار 

زياد زائران نسبت به توسعه پاركينگ ها اقدام كند.«
به هرحال همه س��ازمان ها و نهاده��ا نيروهاي خود را بس��يج كرده اند تا 
اربعين امسال با شكوه و عظمت خاصي برگزار شود. در همين راستا معاون 
بهداشت وزارت بهداشت نيز به ايس��نا گفته كه 5 هزار نيروي بهداشتي 
پشتيبان و مستقر در مرزهاي چهارگانه كشور در ايام اربعين در آماده باش 

خواهند بود تا به خدمات رساني بپردازند. 
دكتر عليرضا رئيسي كه براي بازديد از مرز خسروي به كرمانشاه رفته 
بود با اشاره به زيرساخت ها و امكانات خوبي كه در اين مرز فراهم است، 
گفت: »در حال حاضر دو بيمارستان سرپل ذهاب و قصرشيرين براي ايام 
اربعين به حالت آماده باش در آمده اند و عالوه بر اين ها سه بيمارستان 
صحرايي هم در محل مرز خسروي برپا مي شود. در مجموع ۴۰۰ تخت 
بيمارستاني در استان كرمانشاه براي ايام اربعين جهت سرويس دهي به 

زوار آماده خواهد بود.«
به گفته اين مسئول 1۰۰ دس��تگاه آمبوالنس، چهار دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس و سه دستگاه بالگرد نيز آماده خدمات رساني به زوار اربعين 

در مرز خسروي خواهند بود.

توسعه تجهيزات ورزشي 
در مدارس مناطق محروم

معاون تربيت بدني و سالمت وزارت       البرز
آم�وزش و پ�رورش از اختصاص ۳۵ 
ميليارد به توسعه تجهيزات ورزشي مدارس ابتدايي مناطق محروم 

و حاشيه اي كشور خبر داد. 
مهرزاد حميدي معاون تربيت بدني و س��المت وزارت آموزش و پرورش 
كه در مراس��م اعزام دومين كاروان سراس��ري توزيع اق��الم و تجهيزات 
ورزشي و بهداشتي با اولويت مدارس دخترانه و كم برخوردار كه با شعار 
مهر با نشاط در كانون امام علي)ع( شهر كرج برگزار شد، حضور داشت، 
گفت: امسال 1۴ ميليون دانش آموز زير نظر بيش از يك ميليون معلم در 
مدارس راهي كالس درس مي شوند.  وي به اهميت توجه به تربيت بدني 
و سالمت به عنوان سواد حركتي، گفت: تصميم گيرندگان بايد بپذيرند 
كه كودك بي تحرك كودك كامل نيست.  اين مسئول با اشاره به اينكه 
تربيت بدني و سالمت از اركان پروژه مهر اس��ت، ادامه داد: ايمن سازي 
مدارس، آماده س��ازي حياط مدارس و توزيع سراسري اقالم بهداشتي و 
ورزشي از جمله موارد مهمي است كه در دستور كار است.  معاون تربيت 
بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش عمر اعزام كاروان هاي ارسال اقالم 
بهداشتي و ورزشي به مدارس را دو سال اعالم كرد و گفت: در سال جاري 
۳5 ميليارد تومان از اعتبارات آموزش و پرورش ب��ه مدارس ابتدايي در 
مناطق محروم و حاشيه اي شهرها اختصاص يافته و تجهيزات ورزشي و 
بهداشتي ارسال شده است.  حميدي اضافه كرد: در سال جاري ۴ ميليارد 
تومان براي آماده سازي سرويس هاي بهداشتي و بهداشت مدارس استان 
البرز هزينه شده است.   وي با تأكيد بر اينكه در چهله اول انقالب كارهاي 
بزرگي در حوزه تربيت بدني مدارس انجام شده است، گفت: به گونه اي كه 

آموزش و پرورش كشور بالغ بر ۳ هزار و۳۰۰ فضا و سالن ورزشي دارد. 

س�پاه پاس�داران، پس از پاي�ان 8 س�ال دفاع مق�دس ع�الوه بر باال 
بردن ت�وان نظامي و ب�ه روز رس�اني تجهي�زات دفاعي كش�ور طبق 
آخرين فناوري ه�اي روز دني�ا، طرح ه�اي عمراني و خدمات بس�يار 
زي�ادي را ني�ز در اقصي نق�اط كش�ور در دس�توركار خود ق�رار داد. 
يكي از برنامه هايي كه در اين چهار دهه همواره مورد توجه سپاه و زير 
مجموعه ه�اي آن بوده كمك ب�ه رفع محروميت ها ب�ا ايجاد طرح هاي 
عمران�ي و خدماتي خصوص�اً در مناط�ق كم برخوردار و مرزي اس�ت. 

در اين ميان خراس�ان ش�مالي از جمله استان هايي اس�ت كه به دليل 
برخي مش�كالت از توس�عه مطلوبي برخ�وردار نب�وده. موضوعي كه 
س�پاه را بر آن داش�ت تا با توجه به م�رزي بودن اين اس�تان اقدامات 
ويژه اي را در دس�تور كار خود قرار دهد. پروژه هاي�ي كه طي روزهاي 
اخي�ر بخش�ي از آنها ب�ه نتيج�ه رس�يده و در همين راس�تا مي توان 
به افتت�اح 686 ط�رح عمران�ي و خدماتي با حضور س�ردار حس�ين 
س�المي، فرمانده س�پاه پاس�داران در خراس�ان شمالي اش�اره كرد. 

سجاد مرسليمحمدرضا هادیلو

صادرات ۸0 درصد پسته سيستان و بلوچستان به خارج از کشور
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان      سيستان و بلوچستان
از صادرات 80 درصد پسته سيستان و بلوچستان به خارج از 

كشور خبر داد. 
غالم حيدر زورقي، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در جريان بازديد از 
باغات پسته گوهركوه خاش گفت: با توجه به شرايط اقليمي منطقه و اقدامات به  زراعي انجام شده 
پسته توليدي استان داراي كيفيت بااليي است. به طوري كه امسال قرار است 8۰درصد پسته توليدي 
استان توسط تجار به خارج از استان و كشور صادر شود. وي با اشاره به اينكه پسته كاري در استان 
زمينه اش��تغال 2۰هزار نفر را فراهم كرده افزود: در حال حاضر 1۰هزار و ۳۰1 هكتار باغ پسته در 

استان وجود دارد كه 6758 هكتار با توليد 7۴67 تن بارور است.

ساخت نيروگاه زباله سوز آمل در دستور کار    
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت ساخت نيروگاه زباله سوز مازندران    مازندران
از در دستور كار قرار گرفتن برنامه ساخت اين نيروگاه در استان خبر داد. 
احمد حسين زادگان، اس��تاندار مازندران در خصوص آخرين وضعيت محل دفن زباله شهرستان 
آمل گفت: با پيگيري هايي كه در سطح ملي و نيز شوراي تأمين استان تصميم گيري شده، منطقه 
پاساكش در جاده هراز به عنوان زمين نهايي ساخت كارخانه زباله سوز شهرستان آمل و شهرهاي 

همجوار آن انتخاب شده است. 
وي با اشاره به اينكه تيم هاي كارشناسي و عملياتي از اين زمين بازيد كردند، افزود: در حال حاضر با 
شركت هاي دانش بنيان و سرمايه گذاران بخش خصوصي مذاكره هاي خوبي انجام شده كه بزودي 

مقدمات عملياتي شدن اين پروژه مهم فراهم خواهد شد. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

ميترا   شهبازي
   گزارش 2


