
۱۰۰هزار برگ سند      مازندران
در 7هزار عنوان، 
7۵۵ م�ورد مصاحب�ه و ۴۰ م�ورد كت�اب به 
مناسبت برپايي كنگره بزرگ شهداي روحاني 
مازن�دران جم�ع آوري و تدوي�ن ش�د. 
حجت االسالم جعفر رعايتي مسئول دفتر نمايندگي 
ولي فقيه سپاه كربال در نشست تخصصي و هم انديشي 
رسانه در بسيج و سپاه با اشاره به تقديم ۴۰۰شهيد 
روحاني دوران دفاع مقدس در استان مازندران گفت: 
۱۹نفر از اين شهدا جزو سرداران بزرگ دفاع مقدس 
هستند. وي با اينكه در دوران دفاع مقدس، روحانيت 
حضور گسترده اي داشته است، افزود: بيشترين آمار 
و شهدا مربوط به روحانيت بوده و 3هزارو ۸۸۸ شهيد 
روحاني در دوران دفاع مقدس تقديم شده است كه  
3هزار و ۷3۹ نفر روحاني شيعه و مابقي از علماي اهل 
تسنن هستند.  اين مسئول ادامه داد: همچنين 3۸ 
شهيد مدافع حرم و ۹۹ شهيد مفقوداالثر روحاني 

تقديم شده است و روحانيان در رسته هاي مختلف 
نظير فرمانده گردان، مسئول تبليغات و غيره ايفاي 
نقش مي كردنللد.  حجت االسللالم رعايتي توحيد، 
ايمان به خدا و استقامت در راه خداوند را از مهم ترين 

توصيه هاي شللهداي روحاني ذكر كللرد و گفت: از 
۱۰هزار و ۴۰۰ شللهيد مازندران ۴۰۰ شهيد، ۵۰۰ 
رزمنده، ۲۰ آزاده و ۵۷ جانباز متعلق به قشر روحاني 
است.  وي با بيان اينكه ۱۰درصد شهداي روحاني 

كشللور مربوط به مازندران اسللت، افزود: ۵۰ نفر از 
آنها سادات هستند و اولين شللهيد روحاني مدافع 
حرم كشللور، شللهيد محمدمهدي ماالميري اهل 
منطقه كجور از نوشهر و اولين شهيد شمال كشور، 
شهيد ولي اهلل سللليماني فر اهل چهاردانگه ساري 
اسللت.  اين مسللئول ادامه داد: ۲۱ نفر از شللهداي 
روحاني بيسلليمچي و ۲۱نفر تخريبچللي بودند و 
مسن ترين شهيد روحاني حجت االسالم علي قاسمي 
سللوادكوهي نماينده وقت مجلس ۴۸ سال سن و 
كم سن ترين شللهيد روحاني ۱۴ سال سن داشت.  
حجت االسالم رعايتي با اشاره به برپايي كنگره بزرگ 
شهداي روحاني تصريح كرد: جمع آوري ۱۰۰هزار 
برگ سللند در ۷هزار عنوان، ۷۵۵ مورد مصاحبه، 
تأليف ۴۰ مورد كتاب، تهيه ۴۵مستند تلويزيوني، 
3۰ اثر تجسمي و ايجاد ۱۰ يادمان از جمله اقدامات 
انجام گرفته بللراي برپايي كنگره بزرگ شللهداي 

روحاني مازندران است. 

جمع آوری100هزار برگ سند به مناسبت برگزاري كنگره شهداي روحاني مازندران
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88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسلي

اجراي طرح آبرساني به 28 روستاي شهرستان ساوه
عمليات اجرايي      مركزي
طرح آبرساني 
به ۲۸ روستاي شهرستان ساوه در روستاي 
باغشاهي به عنوان پايلوت اين طرح آغاز شد. 
سعيد طاعتي مديرعامل شركت آبفای شهرستان 
ساوه در مراسم آبرساني به روستاهاي شهرستان 
ساوه كه در روستاي باغشاهي انجام شد، گفت: 
مهم ترين اقدامات پيش بيني شده در اجراي اين 
طرح شامل ايجاد تأسيسللات آب اعم از تجهيز 
و حفر چاه، احداث ايستگاه پمپاژ و مخزن ذخيره آب اسللت.  وي افزود: اين طرح در مجتمع آبرساني 
سردار سليماني روستاهاي منطقه كوهپايه با هدف آبرسللاني به شش روستا و در مجتمع سرداران كه 
۲۲روستاست را از نعمت آب آشاميدني بهره مند خواهد كرد.  اين مسئول ادامه داد: احداث مخازن ذخيره 
در روستاهاي چرمك، شرفلو، ملك آباد، حقانيه و همچنين احداث يك باب مخزن تقليل فشار در مسير 
خط انتقال روستاي سيليجرد به عنوان زيرمجموعه هاي اين طرح آبرساني انجام خواهد شد.  طاعتي گفت: 
احداث خط انتقال آب باغشاهي و سيليجرد، بازسازي و بهسازي چشمه سيليجرد و اجراي خط انتقال 

روستاي يل آباد به الوسجرد به طول ۵ هزار و ۶۰۰ متر از ديگر اقدامات در اين طرح است.

افتتاح پرديس سينمايي همافران حوزه هنري مازندران در نوشهر
پرديس سينمايي     مازندران
همافران نوشهر 
تكمي�ل ش�د و ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
مهدي معصومي گرجي مديركل حوزه هنري 
مازندران در مراسللم افتتاح نخستين پرديس 
سينمايي حوزه هنري در شهرستان نوشهر با 
بيان اينكه توسعه سالن هاي سينمايي در قالب 
پرديللس و مجتمع از اهداف اين طرح اسللت، 
گفت: احداث پرديس ها به نوعي توسعه شهري 
است كه در كنار سالن سينما، فروشگاه  و گالري، رستوران و شهربازي در آن ديده شده است.  وي اعتبار 
هزينه شده در اين پرديس سينمايي را ۸ميليارد تومان از سوي مؤسسه بهمن سبز اعالم كرد و افزود: 
در صورتي كه فيلم هاي خوب توليد شود مردم استقبال زيادي از سينما خواهند داشت.  اين مسئول با 
اشاره به خطرات و آسيب هاي جدي فضاي مجازي ادامه داد: توسعه فضاهاي فرهنگي راه حل مهمي 
برای دوري از اين فضاست.  معصومي گرجي با بيان اينكه در مجتمع همافران ۴۰۰ متر به اين منظور 
اختصاص يافته اسللت، گفت: در ۱۲ بهمن ماه قرارداد ايجاد پرديس سينمايي با چهار سالن با حوزه 

هنري مازندران بسته شد تا ظرف مدت چهار ماه اين پرديس احداث شود.

اجرای تئاتر بچه هاي مسجد با عنوان »محرابيان«
تئات�ر بچه هاي      قزوين
مسجد با عنوان 
محرابيان در 7۵ مسجد استان قزوين اجرا شد. 
محمدرضا قوامي مدير واحد هنر هاي نمايشي 
حوزه هنري اسللتان قزوين با اعللالم اين خبر 
گفت: سلسله رويداد نمايشللي تئاتر بچه هاي 
مسجد با هدف ايجاد زمينه رشد و اعتالي هنري 
گروه هاي نمايشللي و همچنين توسعه فراگير 
فعاليت هاي تئاتر مردمي بچه هاي مسجد برگزار 

شد.  وي مسجد محوري را از مهم ترين رويكرد هاي فرهنگي و هنري اين نهاد اعالم كرد و افزود: پرورش 
و تربيت نوجوانان با استاندارد هاي آموزشي در عرصه تئاتر بچه هاي مسجد با جديت دنبال مي شود.  اين 
مسئول فرهنگي ادامه داد: آذرماه سال گذشته پس از فراخوان جشنواره تئاتر مردمي بچه هاي مسجد 
با عنوان »محرابيان« دبيرخانه اين جشنواره در استان شكل گرفت و ۲۲گروه از استان قزوين در سامانه 
ملي محرابيان ثبت نام كردند.  قوامي با تأكيد بر اينكه تئاتر بچه هاي مسجد، فرصت پرورش و تربيت 

نيرو هاي هنري متعهد و كارآمد است، گفت: براي آينده بايد نيرو هاي ارزشي مسجدي تربيت شود.

 بسيج سازندگي سمنان
 61 كارخانه را به چرخه توليد بازگرداند

 سپاه منطقه دوم نيروي دريايي در بوشهر
 671 واحد مسكوني براي مددجويان ساخت

بسيج سازندگي     سمنان
سمنان 6۱ كارخانه 
اين اس�تان را كه در زمينه توليد بر اثر مش�كالت 
تعطيل ش�ده بودند به چرخ�ه تولي�د بازگرداند. 
مهدي كاشفي رئيس سازمان بسيج سازندگي 
استان سمنان با اشاره به اينكه حضور داوطلبانه 
گروه هللاي جهللادي در عرصه هللاي مختلف 
محروميت زدايللي و خدمات رسللاني بلله مردم 
مناطق محروم نمونه بارز كار جهادي و انقالبي 
است، گفت: اين گروه ها منابع انساني و ظرفيت 
اثرگذار بسلليج سازندگي محسللوب مي شوند.  
وي با بيان اينكه هللزار و ۲3۴ گروه جهادي در 
عرصه هاي مختلف در اسللتان سمنان تشكيل 
شللده اسللت، افزود: اين گروه هاي جهادي در 
۱۴عرصه مختلللف از جمله عمرانللي، اقتصاد 
مقاومتي، اشتغالزايي، آسلليب هاي اجتماعي، 
سللالمت، بهداشللتي، كشللاورزي، دامداري، 
عشللايري، علمي و آموزشللي، هنر و رسللانه و 
دانش بنيان سازماندهي شللده اند.  اين مسئول 
جهادي با اشاره به نامگذاري سال ۱۴۰۱ از سوي 
رهبر معظم انقالب اداملله داد: به همين منظور 
۱۱ گروه جهادي در زمينلله عرصه دانش بنيان 
در استان تشكيل داده ايم.  كاشفي در خصوص 

اقدامات سازمان بسيج سللازندگي در خصوص 
حل مشكالت صنايع سللمنان هم تصريح كرد: 
در حوزه رفع موانع توليد، تاكنون ۶۱ كارخانه در 
اين استان توسط گروه هاي جهادي و مجموعه 
سپاه و بسلليج رفع موانع و احيا شده است.  وي 
با اشللاره به اينكه در حوادث مختلف اسللتاني 
و برون اسللتاني از جمله سلليل و زلزللله اعزام و 
سازماندهي گروه هاي جهادي در دستور كار قرار 
گرفته است، افزود: اعزام ۷۰گروه جهادي به زلزله 
سي سخت و ترميم ۱۸۰واحد مسكوني، حضور 
۲۰۰ جهادگر در سيل چم مهر لرستان و ترميم 
۲۰۰ واحد مسكوني و اهداي ۴۰۰ سري لوازم 
منزل در اين مناطق، اعللزام ۱۵۰ گروه جهادي 
به پلدختر لرستان در جريان سيل اين استان، 
ترميم ۱۰۰واحد مسكوني در اين منطقه و اعزام 
۱۸۰تريلي كمك به مردم سر پل ذهاب كرمانشاه 
تنها بخشي از خدمات گروه هاي جهادي استان 
سمنان در چند سال اخير در خارج از استان بود.  
رئيس سازمان بسيج سازندگي سمنان با اشاره 
به فعاليت گروه هاي جهادي در استان ادامه داد: 
۴۸ گروه جهادي در منطقه كالپوش و 3۵گروه 
جهللادي در جريان سلليل روسللتاهاي جنوب 

دامغان فعاليت داشته اند.

67۱ واح����د     بوشهر
مسكوني توسط 
منطقه دوم دريايي سپاه ساخته و به نيازمندان 
روستاهاي محروم استان بوشهرتحويل داده شد. 
سردار رمضان زيراهي فرمانده منطقه دوم نيروي 
دريايي سللپاه در آيين تقدير از دست اندركاران 
سللاخت واحدهاي مسللكوني مددجويي ويژه 
نيازمنللدان بوشللهري بللا بيللان اينكه سللپاه 
پاسللداران عالوه بر مأموريت ذاتللي، طرح هاي 
محروميت زدايي را در دسللتور كار دارد، گفت: 
طرح هاي قابل توجهي ازسوي سپاه پاسداران و 
نيروي دريايي در استان هاي مختلف اجرا شده 
است.  وي ساخت مسكن مددجويي با همكاري 
سپاه پاسللداران وكميته امداد امام خميني)ره( 
را مورد اشللاره قرارداد و افزود: اين نهاد در نقاط 
صعب العبور و محروم ساخت مسكن مددجويان 
را در دستور كار قرارداده و در اين راستا تاكنون 
طرح هاي مهمي را اجرا و تكميل كرده است.  اين 
مسئول اجرای طرح هاي محروميت زدايي را يكي 
از برنامه هاي مهم نيروي دريايي سللپاه دانست 
و تصريح كرد: دراين راسللتا طرح هاي عمراني و 
زيرساختي در نقاط روسللتايي و كم برخوردار با 
همكاري نيروي دريايي سپاه اجرايي شده است.  

زيراهي با اشاره به سللاخت واحدهاي مسكوني 
مددجويي توسللط نيروي دريايي سللپاه گفت: 
دراين راستا در مدت سه سال طرح هاي ساخت 
مسللكن مددجويي در استان بوشللهر اجرا شد 
و۶۷۱ واحد مسكن توسللط منطقه دوم نيروي 
دريايي سپاه ساخته و بر اساس برنامه زمانبندي 
تحويل نيازمندان روسللتاهاي محروم شد.  وي 
با اشللاره به اجرای طرح هاي آبرسللاني در نقاط 
مختلف استان بوشهر افزود: اكنون اين طرح ها در 
روستاهاي مختلف استان بوشهر توسط منطقه 
دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران اجرايي شده كه 
نوسازي شبكه آبرساني در اولويت است.  فرمانده 
منطقه دوم نيروي دريايي سپاه با بيان اينكه طرح 
آبرساني با مشاركت شركت آب و فاضالب استان 
بوشهر اجرايي شده است ادامه داد: در اجرای اين 
طرح ضمن نوسازي۱۰۰كيلومتر شبكه آبرساني، 
ساخت مخازن ذخيره آب مورد توجه قرارگرفته 
است.  زيراهي بهسازي و اجرای طرح هاي مورد 
نياز روستاها را مورد اشاره قرارداد و گفت: نيروي 
دريايي سپاه تعمير و بازسازي منازل مددجويان، 
ساخت مسجد و حسينيه و خانه عالم، سرويس 
بهداشتي و ديگر طرح هاي مورد نياز محرومان 

را اجرا كرده است.

  خراسان رضوي: رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مراسم تكريم و 
معارفه سرپرست دانشكده علوم پزشكي تربت جام گفت: بر اساس شاخص هاي 
جمعيتي، استان خراسان رضوي نيازمند ۲هزار و ۸۰۰ تخت بيمارستاني 
است.  دكتر محمدعلي كياني افزود: براي رفع كمبود تخت بيمارستاني بايد از 
پتانسيل و ظرفيت حوزه خيرين سالمت استفاده شود و براي كمك به توسعه 

كمي و كيفي مطابق با سند آمايش شرايط الزم ايجاد شود. 
   مركزي: رئيس سازمان مديريت پسماند شهرداري اراك گفت: از نيمه 
اول خردادماه طرح تفكيك از مبدأ پسللماندها در اراك آغاز خواهد شد.  
مهدي فدوي افزود: طرح تفكيك از مبدأ پسللماندها از طريق اپليكيشن 
»اكو« كه توسط شركتي در مشهد پشتيباني مي شود، اجرا خواهد شد و 
شهروندان اراكي مي توانند با استفاده از اين اپليكيشن پسماندهاي خشك 

خود را به شهرداري تحويل دهند و هزينه آن را دريافت كنند. 
  خوزستان: معاون بهره برداري شللركت برق منطقه اي خوزستان 
گفت: در فروردين ماه سال جاري ۲هزار و ۷۷۵ گيگاوات ساعت برق در 
خوزستان توليد شده كه در مقايسه با سال ۱۴۰۰ افزايش ۱۷درصدي 
را نشان مي دهد.  سيدمهرداد بالدي موسوي افزود: سهم نيروگاه هاي 
برق  آبي در اين مدت برابر ۶۶۴ گيگاوات ساعت معادل ۲۴ درصد، سهم 
نيروگاه هاي حرارتي و سيكل تركيبي برابر ۲هزار و ۶۷ گيگاوات ساعت 
معادل ۷۴/۵ درصد و سللهم نيروگاه هاي توليد پراكنده ۴۴ گيگاوات 

ساعت معادل۵/۱درصد از كل انرژي توليدي بوده است. 
  كرمانشاه: بهمن اميري مقدم استاندار كرمانشللاه از راه اندازي دفتر 
منطقه آزاد تجاري قصرشيرين خبر داد و گفت: هفته آينده دفتر منطقه 
آزاد در قصرشيرين افتتاح خواهد شد كه امور اجرايي طرح جامع منطقه و 

همچنين مقدمات كاري و دعوت از سرمايه گذاران انجام شود. 
  گلستان: حجت االسالم عباسعلي گرزين مديركل تبليغات اسالمي 
گلستان گفت: در راستاي تبيين اقشار مختلف مردم، اصناف، نخبگان، 
اساتيد و مسئوالن و اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها، تعداد ۵۰ مدرس و 
استاد به سراسر استان اعزام شدند تا اين دوره از تغيير سياست حمايتي به 

خوبي پشت سر گذاشته شود.
  هرمزگان: ۲۰۷ طرح مخابراتي با حضور مديرعامل شركت مخابرات 
ايران در هرمزگان به صورت تصويري به بهره برداري رسيد.  رضا حيدري 
مديرعامل شركت مخابرات هرمزگان گفت: اين طرح ها شامل توسعه 
تلفن همراه، فيبر نوري و دسترسللي اينترنت خانگي و توسللعه مركز 

تلفن هاي ثابت و سيار روستايي است.

افزايش 79درصدي در صادرات 
بازارچه هاي مرزي  سيستان و بلوچستان 

ص�ادرات از بازارچه ه�اي م�رزي     سيستان و بلوچستان
سيس�تان و بلوچستان نس�بت به 
مدت مشابه س�ال  گذش�ته 7۹درصد افزايش يافته كه مي تواند 

موجب تحول و پيشرفت در منطقه شود. 
حسين مدرس خياباني استاندار سيستان و بلوچستان با بيان اينكه حركت 
جديدي در سيستان و بلوچستان ايجاد شده و اين نگاه توسعه محور در 
تمام پروژه  ها جريان پيدا كرده اسللت، گفت: در همين راستا صادرات از 
بازارچه هاي مرزي نسبت به مدت مشابه سال  گذشته ۷۹درصد افزايش 
يافته كه اين مصداق تحول و پيشرفت منطقه اسللت.  وي تصريح كرد: 
۲هزار و ۷۰۰ روستاي كشور در قالب طرح جهاد آبرساني از آب آشاميدني 
بهره مند مي شللوند كه ۲۸ درصد اين طرح به سيسللتان و بلوچسللتان 
اختصاص دارد.  استاندار سيسللتان و بلوچستان با بيان اينكه بيشترين 
اعتبارات سللفر رئيس جمهور و اعتبارات سللال ۱۴۰۱ براي اين استان 
است، تصريح كرد: باالترين نرخ اعتبارات جهادي به سيستان و بلوچستان 
اختصاص يافته است.  وي با اشاره به اينكه ۶3 كيلومتر از جاده هاي شمال 
سيستان و بلوچستان تكميل و تقريباً تمام پروژه هايي كه در اين منطقه 
متوقف بود، مجدد احيا شده است تأكيد كرد: اين استان داراي كمترين 
نرخ تصادفات جاده اي اما باالترين ميزان كشته هاست كه اكثراً در تصادفات 
رخ به رخ ناشي از جاده هاي دو طرفه غيراستاندارد روي مي دهد.  مدرس 
خياباني با بيان اينكه بايد يك شوراي نخبگي براي توسعه و پيشرفت استان 
تشكيل شود و كميته هاي تخصصي را زيرمجموعه آن قرار دهيم تصريح 
كرد: در بازديدهاي ميداني يكي از مهم ترين گروه ها دانشگاهيان و اساتيد 
دانشگاه هستند. در اين راستا در همه جلساتي كه براي اجراي پروژه ها 
مي گذاريم، اين قشللر فرهيخته حضور دارند.  وي افزود: طبق فرمايش 
رهبر معظم انقالب مديران بايد حلقلله اي از نخبگان جوان را برگزينند، 
بنابراين ما دائم نياز داريم با نخبگان و دانشگاهيان در جهت آسيب شناسي 
و رفع مشكالت و ارائه راهكارهاي علمي و تخصصي ارتباط داشته باشيم.  
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: ما به صورت مرتب با دانشگاهيان و 
گروه هاي جهادي ارتباط داريم و اين امر باعث شده كه اولويت هايمان در 
استان كاماًل مشخص شود.  وي بيان كرد: در فهرست مشكالت به وفاق 
رسيده ايم، اولويت هاي سيستان و بلوچستان شناخته شده اما آن چيزي 

كه اهميت دارد حل اين مشكالت است. 

اقتدار گرد و غبار در تعطيلي استان ها
»گرد و غبار« واژه اي كه طي سال هاي اخير تقريباً تمام استان هاي 
كش�ور با آن درگير بوده و مش�كالت زيادي به وجود آورده اس�ت، 
حاال چتر خود را چنان بر سر ايران گسترانده كه مي تواند به يكباره 
چندين استان را به تعطيلي بكشاند و شهروندان را خانه نشين كند. 
ريزگردهايي كه اوايل هفته وارد حريم هوايي استان هاي جنوب غرب 
شده بودند طي روزهاي اخير نفس ش�هروندان را به شماره انداخته 
و با اقتدار توانس�تند به يكباره در يك روز، شهرهاي مختلفي را در 
استان هاي همدان، لرستان، ايالم، البرز، كرمانشاه، مركزي، خوزستان، 
بوش�هر، كردس�تان و حتي پايتخ�ت  كامل به تعطيلي بكش�انند. 

    
اگر تا چندي پيش هجوم ريزگردها فقط چند استان در جنوب يا غرب 
را در بر مي گرفت اما حاال وضعيت تغيير كرده اسللت و بيش از نيمي از 
كشور چنان تحت تأثير اين پديده قرار گرفته  كه ادارات و مدارس را به 
تعطيلي كشانده است. ديگر مهم نيست منشأ گردوغبارها كجاست، چون 
از هر كجا كه مي آيند خاكشان در خشم شهروندان است.   اوايل هفته 
جاري گرد و غبار استان هاي جنوب غرب كشور را در بر گرفت و كم كم 
به مركز هم رسيد، به طوري كه از دو روز پيش مدارس شهرهاي مختلف 
استان هاي خوزستان و كرمان را به تعطيلي كشاند.  اما با تداوم اين پديده 
استان هاي بيشتري در غبار فرو رفت و ريزگردها با عبور از آسمان جنوب 
و غرب ايران راهي مركز شدند و راه شرق را در پيش گرفتند.  تعطيلي 
شهرهاي مختلف آن هم در دومين ماه بهار هشداري براي روزهاي سخت 
تابستان است.  نكته حائز اهميت اينكه ريزگردها هر بار شديدتر از بار قبل 

به راه مي افتند و مشكالت جدي تري براي شهروندان به بار مي آورند. 
   شرق ايران در تيررس گردوغبار

روز گذشته و با ورود موج بزرگ تر و شللديدتر از دفعات قبل، گرد و غبار 
برخي استان هاي كشور را در بر گرفت و شدتش آنقدر زياد بود كه شاخص 
آلودگي هوا را به حد هشللدار و اضطرار رسللاند.  اتفاقي كه در ساده ترين 
حالت مدارس، دانشگاه ها و ادارات اسللتان هاي همدان، لرستان، ايالم، 
البرز، كرمانشاه، مركزي، خوزستان، بوشللهر، كردستان و پايتخت را به 
تعطيلي كشاند.  بر اساس اعالم سازمان هواشناسي كشور، گردوغباري كه 
از روزهاي گذشته در عراق شكل گرفته بود، حاال نواحي مركزي، غربي و 
دامنه هاي جنوبي البرز از جمله تهران را فراگرفته است. نقشه ها، اطالعات 
و تصاوير ماهواره اي نشان مي دهد با توجه به درشت بودن و فرونشيني اين 
ذرات معلق، شرايط كيفيت هوا در بيشتر مناطق كشورمان رو به بهبود 
خواهد بود.  معصومه احمدي كارشناس سازمان هواشناسي كشور با بيان 
اينكه شمال شرق كشور يعني استان هاي خراسان شمالي، شمال خراسان 
رضوي و استان گلستان با وزش باد شديد و انتقال گردوغبار همراه هستند، 
از تداوم بارش هاي پراكنده در شمال غرب، سواحل خزر و ارتفاعات البرز و 

شمال شرق كشور همراه با رعد و برق و رگبار خبر داد. 
   خوزستان، هميشه گردوخاكي

موج تعطيلي كه گرد و غبارها به راه انداخته اند، از خوزستان شروع شده و حاال 
به پايتخت رسيده است. خاكي كه مي تواند شهر را به اغما ببرد و نفس همه 
را به شماره بيندازد.  كارگروه اضطرار آلودگي هواي خوزستان اعالم كرده 
است، با توجه به تداوم استقرار توده گرد و غبار با غلظت باالتر از حد مجاز در 
سطح استان و بررسي آخرين پيش بيني وضعيت جوي، ميزان غلظت ها و 
مناطق تحت تأثير آن توسط اين كارگروه )آيين نامه اجرايي تبصره 3ماده3 
قانون هواي پاك( و تبادل نظر اعضاي كارگروه، تمامی ادارات و دستگاه هاي 
اجرايي خوزستان جز مراكز امدادي، درماني بهداشللتي، اورژانس ۱۱۵، 
خدمات شللهري شللهرداري ها، بخش هاي عملياتي و داراي نوبت كاري، 

بيمارستان ها و آتش نشاني ها )روز سه شنبه( تعطيل اعالم مي شود.  
ناگفته نماند روز دوشنبه اين كارگروه مدارس و دانشگاه ها را تعطيل اعالم 
كرده بود.  بوشهر كه كنار خوزستان هميشه زودتر از ديگر استان ها درگير 
گرد و غبار مي شود، اين بار هم مجبور شد در كنار مدارس، چراغ ادارات را 
هم خاموش كند.  به گفته معاون عمراني استاندار، به دليل شرايط جوي و 
آلودگي بيش از حد هوا، ادارات و دسللتگاه هاي اجرايي در شهرستان هاي 
استان بوشهر تعطيل خواهد بود.  محمدهادي رستميان با بيان اينكه به دليل 
شدت آالينده ها و ريزگردها ادارات در شهرستان هاي بوشهر، گناوه، ديلم 
و تنگستان تعطيل خواهد بود، گفت: »دستگاه هاي خدمات رسان استان از 

جمله بانك ها، مراكز درماني، اورژانس و مراكز انتظامي تعطيل نيستند.«
 مديركل دفتر مديريت بحران استانداري بوشهر نيز در اين باره گفت: »ميزان 
ريزگردها در استان افزايش يافته اسللت و از شهروندان مي خواهيم جز در 
موارد ضروري از منزل خارج نشوند.« به همين دليل ادارات و دستگاه هاي 
اجرايي در شهرستان هاي تعطيل شدند.  كوروش دهقان با اشاره به تعطيلي 
همه مدارس، دانشگاه ها و اداره هاي حوزه ستادي در چهار شهرستان بوشهر، 
گناوه، ديلم و تنگستان افزود: »مراكز خدمات رسان باز هستند و بايد به امور 

مردم رسيدگي و ارائه خدمت شود.«
   استان هاي سرسبز هم اسير ريزگردها

البرز كه روزي به عنوان نزديك ترين منطقه خللوش آب و هوا به تهران 
به شللمار مي آمد، حاال چنان درگير گرد و غبار است كه وضعيت ناسالم 
براي هواي اين منطقه اعالم شده است.  وزش باد شديد و لحظه اي، گرد 
و خاك و تردد خودروها عامل كاهش كيفيت هوا در البرز اعالم شده است.  
بر اساس آخرين داده هاي ايستگاه هاي سنجش كيفيت آلودگي هواي 
استان البرز، شاخص بر خط كيفيت هوا، ذرات معلق كمتر از ۲/۵ميكرون 
در ايسللتگاه كرج هم اكنون روي عدد ۱۱۹ قرار گرفته و كيفيت هوا در 
وضعيت ناسللالم براي گروه هاي حسللاس قرار دارد و به ساكنان كرج و 
نظرآباد به ويژه گروه هاي حساس از جمله بيماران قلبي يا ريوي، كودكان 
و سالمندان اعالم شده اسللت غير از موارد ضروري از خانه خارج نشوند.  
احد جليليان سرپرست محيط زيست كرمانشللاه با بيان اينكه وضعيت 
هوا در ايستگاه هاي اسللالم آباد غرب، زيباپارك كرمانشاه، سرپل ذهاب، 
قصرشيرين، كرمانشاه شللهرداري مركزي و كنگاور در وضعيت قهوه اي 
و خطرناك قرار دارد، گفت: »غلظت ذرات معلق كمتر از ۱۰ميكرون در 
شش ايستگاه پايش كيفي هواي استان كرمانشاه در پي ورود توده هاي 
گرد و غبار از غرب كشور بسيار بيشتر از حد مجاز بوده و شرايط بحراني را 
رقم زده است.« گرد و غبار كالس هاي حضوري تمامی مقاطع تحصيلي 
در كل استان مركزي را هم به تعطيلي كشاند و در اين منطقه اعالم شد 
فعاليت مراكز آموزشللي را به صورت مجازي دنبال و ادارات هم با تأخير 
آغاز به كار خواهند كرد.  مهللدي زنديه وكيلي رئيللس كميته اضطرار 
آلودگي هواي استان مركزي با توجه به روند افزايشي غلظت گرد و غبار و 
پيش بيني افزايش آن با بيان اينكه مدارس در تمام مقاطع تحصيلي در دو 
نوبت صبح و عصر در كل استان مركزي به صورت مجازي پيگيري خواهد 
شد، گفت: »برگزاري هر گونه اردوی دانش آموزي و ورزش در فضاي باز 
هم ممنوع است.« در همين راستا ادارات شش شهرستان كردستان هم 
به دليل آلودگي هوا تعطيل شد.  به دنبال هشدار هواشناسي كردستان 
مبني بر سطح نارنجي و تداوم آلودگي هوا، تمامي ادارات، سازمان هاي 
دولتي، بانك ها، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي شهرستان هاي مريوان، 

بانه، سقز، سنندج، سروآباد و كامياران تعطيل اعالم شد.

 تشكيل حلقه هاي صالحين 
ويژه فرهنگيان در لرستان 

با توجه به انتخاب لرس�تان به عن�وان پايل�وت برنامه هاي 
علم�ي س�ازمان بس�يج فرهنگي�ان كش�ور، حلقه ه�اي 
صالحين ويژه فرهنگيان در اين اس�تان تش�كيل مي شود. 
علي خسروي مسئول بسيج فرهنگيان لرسللتان در ديدار شوراي 
راهبردي بسيج فرهنگيان لرستان با فرمانده سپاه ابوالفضل)ع( گفت: 
مجمع بسيج فرهنگيان به صورت منسجم در چهار منطقه استان 
برگزار شد تا فرهنگيان مطالب و دغدغه هاي خود را بيان كنند و در 
اين راسللتا اليحه اي تنظيم و به وزارت آموزش و پرورش ارائه شد.  
وي با بيان اينكه از طرف سازمان بسيج فرهنگيان، لرستان پايلوت 
برنامه هاي علمي سازمان بسيج فرهنگيان كشور معرفي شده است، 
خاطرنشان كرد: در سپاه مأموريت ذاتي بسيج برگزاري حلقه هاي 
تربيتي صالحين است كه در بسيج فرهنگيان اين حلقه هاي صالحين 

به عنوان تيم پيشرفت مدرسه نامگذاري شده اند.

بهره برداري از مركز نيكوكاري تخصصي 
هنرمندان در جيرفت 

مركز نيكوكاري تخصصي هنرمندان به منظور جمع آوري كمك هاي 
مردمي به ويژه هنرمندان براي كمك به نيازمندان راه اندازي شد. 
يحيي صادقي مديركل كميته امداد كرمان در مراسللم افتتاح مركز 
نيكوكاري تخصصي هنرمندان، هدف از راه اندازي اين مركز نيكوكاري 
را ترويج فرهنگ نيكوكاري و نوعدوستي و كمك به نيازمندان اعالم كرد 
و گفت: تالش خواهيم كرد تا با بهره گيري از توان همكاران رسانه اي در 
جنوب كرمان براي ارتقاي فرهنگ نيكوكاري و نوعدوستي در جامعه 
گام هاي مؤثري برداريم.  وي افزود: ايللن مركز به منظور جمع آوري 
كمك هاي مردمي به ويژه هنرمندان براي كمك به نيازمندان جامعه 
راه اندازي شده است.  اين مسئول ادامه داد: معرفي نيكوكاران و خيران 
به ويژه خيران رسانه اي و هنرمندان، شناسايي نيازمندان و همچنين 
كمك به ترويج فرهنگ نيكوكاري از جمله اهللداف راه اندازي مركز 

نيكوكاري هنرمندان در شهرستان جيرفت است.

انجام طرح تغذيه مصنوعي سفره هاي 
آب زير زميني در زنجان 

سال گذشته طرح هاي تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني 
با حجم ۱۱ميليون متر مكعب در اس�تان زنجان انجام ش�د. 
اسماعيل افشاري مديرعامل شركت آب منطقه اي زنجان گفت: به 
منظور تقويت سفره هاي آب زيرزميني طرح هاي تغذيه مصنوعي با 
حجم ۱۱ميليون متر مكعب انجام شد.  وي افزود: اين مهم در استان 
از سال ۹۱ آغاز شده و  طرح توسللط شركت آب منطقه اي استان با 
مديريت خوبي انجام مي شود.  اين مسئول ادامه داد: طي سال گذشته 
بيش از ۲۶۶ چاه غير مجاز در استان مسدود و از هدررفت آب زيادي 
جلوگيري شد.  افشاري بر لزوم مديريت مصرف آب در زنجان تأكيد 
كرد و گفت: شهروندان زنجاني بر اين امر واقف باشند كه بارش ها در 
استان كاهش يافته است و بايد مديريت الگوي مصرف آب را مدنظر 
قرار دهند.  وي افزود: براي جلوگيللري از كمبود آب و گذراندن اين 

دوران نياز است تا انجام مديريت آب به درستي انجام شود.

   زنجان   كرمان    لرستان

 سال تحصيلي جديد هيچ كالس درسي 
در كرمان بدون معلم نيست

آموزش و پرورش استان كرمان براي      كرمان
اينكه با كمبود ني�رو در آينده مواجه 
نشود، نظارت بر فرآيند نقل و انتقاالت را در دستور كار قرار داده تا 
نباش�د.  معل�م  ب�دون  درس�ي  كالس  هي�چ  مه�ر  اول  از 
رضا رضايي مديركل آموزش و پرورش استان كرمان گفت: نظارت بر فرآيند 
نقل و انتقاالت ضروري است و اول مهر ۱۴۰۱ هيچ كالس درسي نبايد خالي 
از معلم باشد و با كمبود نيرو در آينده مواجه باشيم.  وي با بيان اينكه آموزش و 
پرورش هم به لحاظ ساختاري و هم محتوايي اصلي ترين و مهم ترين دستگاه 
نظام اسللت، افزود: طبق فرموده اخير مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
»آموزش و پرورش محور توسعه اين كشور است« تا زماني كه مسئول هستيم 
بايد براي تعالي آموزش و پرورش تالش كنيم، فراموش نكنيم »عمر چون 
برف است و آفتاب تموز« به ويژه عمر مسئوليتي كه كوتاه تر است، به ناگاه 
مي بينيم كه زمان به سرعت گذشته و دسللتمان خالي است، بايد به شدت 
پيگير مسائل تربيتي دانش آموزان و نسل كودك و نوجوان باشيم.  رضايي 
تأكيد كرد: توجه به حضور و غياب همكاران، موضوع ثبت نام دانش آموزان، 
نگهداري با حساسيت اموال مدارس، توجه به موضوع بيكاري پنهان و دقت 
در اجراي طرح رتبه بندي معلمان بايد در دستور كار قرار گيرد.  وي تصريح 
كرد: همه امتيازهاي همكاران براي اجراي طرح رتبه بندي معلمان محاسبه 
مي شللود، هر همكاري هر رتبه اي بگيرد تا پنج سللال آينللده رتبه ديگري 
نمي گيرد.  مديركل آموزش و پرورش استان كرمان گفت: كارشناسان ارزيابي 
عملكرد و پاسخگويي به شكايات بايد مأمن مردم به ويژه قشر فرهنگي و پيگير 
مسائل آموزش و پرورش باشند و به گونه اي رفتار كنند كه مردم بتوانند آزادانه 

مشكالت و حرف هاي خود را با اين كارشناسان در ميان بگذارند.

تشكيل قرارگاه مبارزه با احتكار به همت سپاه گيالن 
قرارگاه مقابله با     گيالن
احتكار به همت 
بسيج و س�پاه اس�تان گيالن تشكيل شد. 
سرهنگ الياس كوثري جانشين فرمانده سپاه 
گيالن در جلسلله شللوراي هماهنگي بسلليج 
مستضعفين اين استان كه براي مقابله با تخلفات 
اقتصادي تشكيل شد، گفت:  قرارگاه مقابله با 
احتكار در هر استان توسللط بسيج و سپاه بايد 
تشكيل شود كه اين مهم در گيالن تشكيل شده 
وكار خود را آغاز كرده است.  وي نقش بسيج در مقابله با احتكار كاال را بسيار مهم دانست و تصريح كرد: 
سپاه و بسيج در بطن جامعه بوده و از همه امكانات خود در راستاي مقابله با احتكار كاال استفاده مي كنند، 
زيرا گرانفروشي و احتكار اعالن جنگ با مردم است.  اين مقام ادامه داد: بدون شك سودجويان مشكالتي 
را در بازار براي طرح مردمي سازي يارانه ايجاد مي كنند كه بايد اين افراد شناسايي شوند و با آنان برخورد 
جدي شود.  كوثري ادامه داد: تمامي دستگاه هاي اجرايي در راه تحقق اين امر بايد پاي كار باشند و از هيچ 

تالشي دريغ نكنند.  وي گفت: با كمك مردم مي توان اين دوران را به راحتي سپري كرد.


