
آتش به جان تاالب 

ميترا شهبازي
   گزارش2

هورالعظيم افتاده 
اس�ت. از اي�ن رو 
هرچه مس�ئوالن در داخل و خارج از ايران در 
راستاي اطفاي حريق آن تالش مي كنند، به دليل 
گستردگي اين تاالب بين المللي فاييده اي ندارد. 
بنابر اين امام جمع�ه موقت اهواز در راس�تاي 
ضرورت رها سازي آب جهت آبياري و خاموش 
كردن شعله هاي فروزان اين تاالب تأييد مي كند 
و معتقد اس�ت كه در صورتي ك�ه وزارت نيرو 
مق�داري از آب س�د كرخه را جه�ت آبگيري 
هورالعظيم رها نكند، اين تاالب به كانون جديدي 
براي ريزگردهاي خوزس�تان تبديل مي شود. 

    
ت��االب بين الملل��ي هورالعظي��م كه براس��اس 
بررس��ي هاي انجام شده از س��وي كارشناسان 
محيط زيست ايران مساحت آن حدود ۱۱۸۰۰۰ 
هكتار اعالم شده است، در مرز ايران و عراق قرار 
دارد و حدود يك س��وم آن با نام تاالب هويزه در 
ايران و دو سوم آن نيز در كشور عراق است. گفته 
مي ش��ود كه اين تاالب از نظر مناب��ع جانوري و 
گياهي بس��يار غني بوده اس��ت كه اكنون اين 
منابع با نابودي روبه رو هستند. وقوع خشكسالي، 
كاهش ورود آب به تاالب، آتش سوزي هاي گاه 
و بي گاه از جمله عوامل تهديد كننده اين تاالب 
عنوان مي شوند كه اين مش��كالت در محدوده 
عراقي آن به نسبت خيلي بيش��تر است. به رغم 
اينكه در بخ��ش داخلي تاالب كه ب��ه نام تاالب 
هويزه شناخته مي شود مقاديري آب وجود دارد 
و اغلب مناطق باتالقي هس��تند، ام��ا در بخش 
خارجي آن كه در خاك عراق ق��رار دارد، مقدار 

منابع آبي بسيار ناچيز است. همين موضوع هم 
بر موج مشكالت افزوده و منجر به اين شده است 
كه از ۱2 تيرماه س��ال جاري تاكنون اين تاالب 
اسير آتش سوزي باش��د. در حالي كه گروه هاي 
متعددي از ايران ب��راي اطفاي حريق اين تاالب 
به عراق اعزام شده اند، اما باز اين آتش سوزي ها 
ادامه دارد. حريقي كه در همان ابتدا دود آن ۱4۰ 
كيلومتر از خوزستان را فرا گرفت و نفس كشيدن 

را براي تعداد بي شماري از مردم دشوار كرد. 
   خنك كردن هور با رهاسازي آب

حاال بع��د از گذش��ت تقريب��اً 2 ماه از ش��روع 
آتش س��وزي هاي هورالعظي��م، دوس��ت داران 
محيط زيست و كارشناسان بيم اين را دارند كه 
تمام نيزارهاي تاالب طعمه حريق شوند و كانون 

جديدي از ريزگردها در خوزس��تان ايجاد شود. 
از همين رو امام جمعه موقت اهواز ضمن اظهار 
نگراني در خصوص ايجاد كانون ريزگرد جديدي 
در استان مي گويد: »وزارت نيرو مقداري از آب 
سد كرخه را بايد جهت آبگيري هورالعظيم رها 
كند و چاره اي جز اين نيست زيرا با آتش گرفتن 

نيزارها، هور به كانون ريزگرد تبديل مي شود.«
آيت اهلل محسن حيدري آل كثير مي افزايد: »دود 
اين آتش به چشم مردم خوزس��تان رفته است؛ 
با آتش سوزي نيزارها در بخش عراقي هور، خاك 
آن به كان��ون ريزگرد تبديل مي ش��ود و به علت 
جهت وزش باد، آسمان خوزس��تان را فراخواهد 
گرفت.« موضوعي كه طي همين چند ماه آتش 
س��وزي تاالب، خوزس��تاني ها بارها ف��را گرفتن 

آسمان شهرشان با دود را تجربه كردند. از همين 
رو ضروري اس��ت هرچه س��ريع  تر در راس��تاي 
جلوگيري از ايج��اد كانون ريزگ��ردي جديد در 
استان برنامه ريزي ش��ود. مهم ترين اقدام هم از 
نظر امام جمعه موقت اس��تان همان رها س��ازي 
آب است. چرا كه تاكنون عمليات هوايي اطفاي 
حريق نتيجه اي نداشته است. عملياتي كه پيش 
از مذاكره مسئوالن ايران و عراق به موضوع تاالب 
اميد مي رفت كارآمد باشد. اما بعد از ناموفق بودن 
عمليات اطفاي حريق زميني به واس��طه وجود 
مرداب ها و مسيرهاي صعب العبور و بعد از آن ادامه 
عمليات اطفاي حريق هوايي مش��خص شد اين 
اقدامات نتيجه بخش نخواهند بود. از اين رو شايد 
تنها راه براي در امان ماندن خوزس��تان از كانون 
جديد ريزگردي همين رها سازي آب باشد. اقدامي 

كه بايد با مطالعات كارشناسي انجام گيرد. 
   كانون جديد ريزگرد در انتظار خوزستان

گفته مي ش��ود كه طي ماه هاي اخي��ر به دليل 
شمالي شدن جريان هاي بادي منطقه هورالعظيم، 
دود ناشي از سوختن نيزارها به شهرهاي آبادان 
و خرمش��هر منتقل ش��ده اس��ت. وضعيتي كه 
سرپرست اداره كل هواشناسي استان خوزستان 
از كاه��ش عمق دي��د خوزس��تاني ها در برخي 
از ش��هرهاي اس��تان به كمتر از 4 كيلومتر خبر 
مي دهد. محم��د س��بزه زاري در اين خصوص 
مي گويد: »ج��دا از بحث دود ناش��ي از تاالب، با 
توجه به شرايط جوي استان، احتمال برخاستن 
ريزگردها هم وجود دارد.« حاال با اين شرايط كه 
هنوز معضل پديده ريزگردهاي اس��تان برطرف 
نشده است، متوليان موظف هستند جلوي ايجاد 

كانون هاي جديد ريزگرد را هم بگيرند. 

ازآنجا كه روس��تاييان استان هاي مختلف كشور 
نقش مهم��ي را در زمينه توليدات كش��اورزي و 
دامي دارند، لذا اين مهم موجب شده تا آنها براي 
رسيدن به اهداف خود نيازمند برخي از حمايت ها 
باشند.  از آنجا كه در بيشتر موارد دولت نمي تواند 
در زمينه نياز مناطق روستايي گام بلندي را بردارد 
لذا اين مهم سبب ش��ده تا نيروهاي بسيجي در 
قالب جهادگران به مناطق نيازمند روستايي اعزام 
شده و به رفع مشكالت آنها بپردازند.  در اين ميان 
از آنجا كه يكي از اهداف رزمايش عاش��ورا كمك 
به محرومان است لذا استان هاي مختلف در اين 
زمينه كارهاي قابل توجهي را به انجام رساندند كه 

مازندران يكي از آنها بود. 
   پزشكان بسيجي در خدمت محرومان 

ازآنجا كه اقدامات تخصص��ي در زمينه درمان از 
مهم ترين دغدغه هاي مناطق روستايي و محروم 
كش��ور اس��ت لذا اين مهم همواره م��ورد توجه 
پزشكان بسيجي قرار دارد.  اين مهم موجب شد تا 
در همين راستا يك تيم از جامعه پزشكي در قالب 
گروه دندانپزشك و پزشك عمومي ضمن حضور 
در محله كوي عرفان به ويزيت و درمان بيماران مد 
نظر بپردازند.   مسئول كانون بسيج جامعه پزشكي 
شهرس��تان كردكوي كه به همراه همكارانش به 
اين منطقه آمده است در اين خصوص مي گويد: 

»نيازمندي محرومان منطقه به اقدامات پزشكي 
خصوصاً در زمينه تخصص هاي مختلف س��بب 
شده تا پزش��كان متخصص به اين مناطق اعزام 
ش��وند.« دكتر غفوري هدف از اين طرح پزشكي 
را محروميت زدايي بهداشتي و درماني محرومان 
عنوان كرد و افزود: »امروز به مناطق حاشيه نشين 
ش��هر آمديم چراكه اين عزيزان مشكالت زيادي 
دارند و بايد مش��كالت آنها برطرف شود.« وي با 
اشاره به ويژگي پزشكان بسيجي و تيم همراه بيان 
كرد: »تيم پزشكان، شامل چندين پزشك عمومي 
و متخصص و كارشناس بهداشت محيط است كه 
بيشتر مشكالت پزش��كي مردم محله را بررسي 
كرده و آنها را مداوا كرديم.« غفوري در خصوص 
طرح بي مزد پزشكي به محرومان افزود: »اين قبيل 
طرح ها انسان را سبك مي كند و خدمت بي مزد ما 
پزشكان جامعه بسيج پزشكي زكات علم ماست 
و اميدوارم اين تفكر جهادي در عرصه پزش��كي 

سراسر كشور فراگير شود.«
   7 گروه جهادي در روستاهاي سوادكوه 

فرمانده ناحيه مقاومت سوادكوه شمالي با اعالم 
اينكه ۷۰ نف��ر از بس��يجيان در قالب هفت گروه 
جهادي به سه روس��تاي هدف در قالب رزمايش 
بسيج اعزام ش��دند، گفت: »رزمايش خدمت از 
۹تا 2۹ شهريور در شهرستان سوادكوه شمالي در 

حال برگزاري است. خدمت رساني به مردم و ايجاد 
عدالت اجتماعي يكي از راهبردهاي اصلي انقالب 
اسالمي است. بسيج در اين راه ميدان دار است.« 
سرگرد محمدرضا خميسه افزود: »در سال هاي 
گذش��ته اين كار مقطعي بوده اس��ت اما اكنون 
براي اثرگذاري بيش��تر اين خدمت رساني سه تا 
پنج سال ادامه خواهد داشت.« وي ادامه داد: »از 
جمله برنامه هاي اردوهاي جه��ادي خدمت در 
حوزه هاي عمران، بهداشت و سالمت، كشاورزي 
و دامپروري، توليد و اشتغال، فرهنگ و اجتماع و 
ترويج سبك ايراني- اس��المي است كه اين مهم 
اتحاد و هم افزايي ميان بسيج و ادارات شهرستان 
را كه موجب خدمت بيش��تر، اثرگذار و كيفي به 
مردم اس��ت، افزايش مي دهد.« وي با اش��اره به 
رزمايش رزم گردان بيت المقدس كه در سوادكوه 
شمالي برگزارش��د، گفت: »مأموريت اين گردان 
حفظ و حراست از دستاوردهاي انقالب و آموزش 
الزم براي مقابله با تهديدات امنيتي، بيوتروريسم 
و آمادگي دفاعي است.« فرمانده ناحيه مقاومت 
سوادكوه شمالی با بيان اينكه گشت محله محور 
اولويت اصلي ماس��ت، از ديگر خدمات بسيج به 
ساماندهي افراد در گش��ت محله محور و مردمي 
كردن ايجاد امنيت در س��طح محالت اشاره كرد 
و افزود: »اين افراد با هم��كاري نيروي انتظامي 

در تم��ام اوقات ش��ب و روز در برق��راري امنيت 
تالش دارند.« فرمانده ناحيه مقاومت س��وادكوه 
آموزش و ترويج ب��راي رونق كش��اورزي بومي، 
ايجاد صندوق قرض الحسنه براي توليد و اشتغال 
خانگي، حضور داوطلبانه پزشكان و متخصصان در 
مناطق، مقابله با آسيب، شنيدن مطالبات مردم 
و پيگيري آن را از بركات بسيج اعالم كرد و ادامه 
داد: »گردشگري نيز با توجه به پتانسيل منطقه 
و امكان ايجاد اشتغال از مطالبات مردم بوده كه 

نيازمند ساماندهي است.«
   رزمايش جهادگران بسيجی در كاشان

فرمانده ناحي��ه مقاومت بس��يج كاش��ان گفت: 
»رزمايش سراس��ري س��پاهيان حضرت محمد 
رس��ول اهلل)ص( 2 با حضور يك هزار و ۵۰۰ نفر از 
جهادگران بسيجي كاشاني در اين شهرستان آغاز 
شد.« سرهنگ پاسدار مرتضي عمومهدي با اشاره به 
حضور بسيجيان گردان هاي بيت المقدس، كوثر، 
امنيتي امام علي)ع( و امام حسين)ع( شهرستان 
كاشان در اين رزمايش افزود: »اميدواري مردم به 
نظام مقدس جمهوري اسالمي و دفع و خنثي كردن 
توطئه هاي دشمنان از اهداف اين رزمايش دو روزه 
است.« وي افزود: »اين رزمايش در دو بخش عمومي 
و تخصصي برگزار مي ش��ود كه در بخش عمومي 
بسيجيان با حضور در سطح شهرستان اقتدار خود را 
به نمايش گذاشته و در بخش تخصصي با حضور در 
اردوگاه به مدت 24 ساعت به صورت تئوري و عملي 

با مباحث امنيتي و دفاعي آشنا مي شوند.«
   350 گروه جهادي در خراسان رضوي 

فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوي گفت: 
»۳۵۰ گروه جهادي از ۹ تا 2۹ شهريورماه در نقاط 
محروم استان مش��غول خدمت رساني هستند.« 
سردار يعقوب علي افزود: »امروز حدود ۱۷۰ گردان 
در سراسر استان خراسان رضوي چنين اجتماعي 
را پا كردند و همچني��ن ۷4 گردان بيت المقدس 

برنامه تاكتيكي خود را دنبال كردند.«
   رزمايش بزرگ »شيفت ايثار« در رودبار 

مس��ئول بس��يج كارگري، كارمن��دي و اصناف 
شهرستان رودبار گفت: »سازمان بسيج كارگري 
شهرس��تان رودبار همزمان با سراس��ر كش��ور، 
رزمايش بزرگ خدمت رس��اني بس��يج كارگري 
تحت عنوان »شيفت ايثار« را با همراهي كارگران 
بسيجي در كارخانه سيمان خزر و نيروگاه شهيد 
بهش��تي لوش��ان برگزار كرد.« محمد عبدي با 
بيان اينكه اين رزماي��ش به منظور آمادگي براي 
مقابله با جنگ اقتصادي و تحريم دشمن طراحي 
شده اس��ت، افزود: »در دوران هشت سال دفاع 
مقدس و انقالب ۱4 هزار شهيد از جامعه كارگري 
تقديم انقالب شده است و اكنون نيز كارگران در 
جنگ اقتصادي براي همراهي با انقالب و كمك 
به اقتصاد كش��ور اقداماتي از قبي��ل اضافه كاري 
بدون دستمزد با عنوان ش��يفت ايثار يا كمك به 
جمع آوري ضايعات كارخانه ها، تعمير و نگهداري 
دستگاه ها، ايمني و بهداش��ت و... را در مراكز كار 
و توليد سراسر كشور به ويژه شهرستان رودبار در 

قالب رزمايش انجام دادند.«

  ايالم: رئيس پليس راه استان ايالم از ضبط ۱۱۰ جلد گواهينامه رانندگي 
به دليل مصرف مواد مخدر در محورهاي مواصالتي استان توسط تيم كنترل 
سالمت رانندگان در طرح تابستاني س��ال جاري خبر داد.  سرهنگ رضا 
همتي زاده با بيان اينكه اين طرح در اجراي بند ب ماده ۱۰ قانون راهنمايي 
و رانندگي و با هدف پيشگيري از تصادفات دلخراش رانندگي در محورهاي 
مواصالتي استان اجرا شده است، گفت: اجراي اين طرح نقش مهمي در 

كاهش تصادفات رانندگي در طرح تابستاني سال جاري داشته است. 
  زنجان: مديركل تعزيرات حكومتي استان زنجان گفت: با فرا رسيدن 
سال تحصيلي جديد طرح نظارت ويژه بازگشايي مدارس در قالب گشت هاي 
مشترك اجرا مي شود.  مرتضي مميزي با بيان اينكه طرح نظارتي ويژه ماه 
محرم و بازگشايي مدارس در زنجان توسط تعزيرات حكومتي زنجان اجرا 
مي شود، افزود: اين طرح به صورت همزمان در سراسر كشور تا ۱۰ مهرماه 
سال ۹۷ برگزار مي شود.  وي ادامه داد: در اين طرح نظارت بر عرضه كنندگان 
كيف و كفش، لوازم التحرير، لباس فروشي افزايش داشته تا از بروز تخلفات 

احتمالي به خصوص گران فروشي جلوگيري شود. 
  س�منان: نماينده مردم دامغان در مجلس بابيان اينكه ۱۸ استان 
كشور درگير مسئله خشكسالي و بحران آب هستند، گفت: براي جبران 
اين چالش نيازمند حداقل ۳۰ميليارد مترمكعب آب از درياها هستيم.  
ابوالفضل حسن بيگي ادامه داد: منابع آبي موجود محدود هستند و براي 
پيشگيري از آينده خطرناك ناشي از بحران خشكسالي بايد همه براي 

توليد آب دست به دست دهيم. 
  سيستان وبلوچستان: كارشناس هواشناسي سيستان و بلوچستان 
گفت: وزش باد با سرعت ۸۰ كيلومتر بر ساعت ميزان غلظت ذرات معلق 
در هواي زابل را به بيش از شش برابر حد مجاز رساند.  علي مالشاهي افزود: 
با توجه به اينكه حد مجاز ذرات معلق در هوا ۱۵۰ ميكروگرم بر متر مكعب 
است اين ميزان از ذرات معلق در هوا نشان دهنده اين است كه ميزان غلظت 
ذرات معلق در هواي شهر زابل به بيش از شش برابر حد مجاز رسيده است.

يزد، اولين استان بدون مدارس نامتعارف
هميشه بحث مدارس نامتعارف و غير استاندارد از جمله مباحثي 
بوده كه از ابتداي سال تحصيلي تا پايان آن ادامه داشته و در طول 
تعطيالت تابستاني هم از مبحث خارج نشده و درخواست ها براي 
بهبود وضعيت آنها تداوم مي يابد. مدارس كپري، كانكسي و خشتي 
و مدارسي كه محروم از تجهيزات اوليه مثل سيستم گرمايشي و 
سرمايشي يا امانات بهداشتي براي آموزش هستند. با اين اوصاف 
از يزد خبر مي رس�د كه به عن�وان اولين اس�تان توانس�ته تمام 
كالس هاي غير متعارف خود از چرخه آموزش خارج و حذف كند. 

    
طي سال هاي اخير ساخت مدارس با معماري اسالمي از جمله كارهايي 
است كه در دستور كار اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس استان يزد قرار 
گرفته است و در همين راستا مدرسه شهيد مطهري از نمونه هاي معماري 
اسالمي و ايراني است كه با حياط مركزي ساخته شده است و همچنين 
نما سازي مدارس با نماي خشت و گلي از اقدامات حول اين موضوع است. 

   از بيستم تا اول
اوايل امسال بود كه اميرحسين رادمنش، رئيس هيئت مديره مجمع 
خيران مدرسه ساز استان يزد گفته بود: شهرك هاي جديد و فضاهاي 
آپارتمان نشيني اس��تان نياز به 6۰ مدرس��ه دارد كه در اين زمينه نيز 
همت و تالش خيران اس��تان را مي طلب��د.  وي ۳۵ درصد از مدارس 
استان يزد را فرسوده اعالم و اضافه كرد:» ۳۰۰ مدرسه در سطح استان 
نياز ضروري به بهسازي، بازسازي و مقاوم سازي دارد و با توجه به رشد 
۹ درصدي دانش آموزان در سال تحصيلي جديد و جمعيت 2۳۰ هزار 
نفري آنها، نياز اس��ت كه به صورت جدي نسبت به ساخت و بازسازي 
مدارس سطح استان اقدامات الزم صورت گيرد.« حاال كه چند روزي 
به آغاز رسمي مدارس باقي مانده اس��ت، اقدامات مربوط به نوسازي و 
تجهيز مدارس اس��تان يزد در حال به بهره برداري رس��يدن است.  از 
زمان ورود سازمان نوسازي و تجهيز مدارس استان يزد جهت نوسازي 
و تجهيز در همه ابعاد فرهنگي، آموزشي، ورزشي بالغ بر ۳۰۰ طرح از 
قبيل ساخت اماكن ورزشي، كتابخانه، مراكز مشاوره، مراكز فرهنگي 
تربيتي در دستور كار اين س��ازمان قرار گرفت و در اين بين با نگاه به 
مناطق كمتر پيشرفته استان، محرومان هم در اين سازندگي بهره مند 

شده و سال جديد را به معناي واقعي كلمه، نو آغاز مي كنند.  
مديركل نوس��ازي و تجهيز مدارس اس��تان يزد با بيان اينكه از سال 
۹4 تا ۹6 رش��د بودجه عمراني اين نهاد را به دليل شناسايي و تعريف 
طرح هاي مورد نياز بيش از 2۰۰ درصد بيان كرد، گفت: »از 22 ميليارد 
تومان اعتبار س��ال ۹4 و افزايش آن به 4۵ ميليارد تومان در سال ۹۵ 
اكنون به اعتب��اري در حدود 6۵ ميليارد تومان رس��يده ايم كه اين در 
نتيجه تعريف پروژه هاي مختلف اس��ت.« محمدرضا عارفي ادامه داد: 
»تالش هاي سازمان نوسازي و تجهيز مدارس استان يزد در سال ۹۷ به 
ثمر نشست و با توجه به اقدامات فني و عمراني انجام گرفته موفق شد 
رتبه اين سازمان را از رتبه بيس��تم در بين سازمان هاي كشور به رتبه 
اول كشور ارتقا دهد كه اين خود انقالبي در زمينه نوسازي و سازندگي 
مدارس استان محسوب مي ش��ود. همچنين اين موفقيت در روزهاي 
نزديك با تقدير از استاندار محترم توسط رئيس سازمان نوسازي كشور 
رسانه اي خواهد شد.« وي از ميزباني همايش ساالنه وزارت آموزش و 
پرورش با عنوان »معماري ايراني؛ مدرس��ه ايراني« براي اولين بار در 
استان يزد خبرداد و زمان آن را ۱4 تا ۱۷ اسفند اعالم كرد در اهميت 
اين امر گفت: »بيش از ۷۰۰ نفر از مهمانان اين همايش هستند كه با 
حضور وزير محترم آموزش و پرورش و معاون اول رئيس جمهور برگزار 
مي شود و شركت هاي بزرگ معماري كشور آخرين دستاوردهاي خود 
را با محوريت فوق در اين همايش ارائه مي دهند كه گامي مؤثر در جهت 

ايراني كردن معماري مدارس است.«

از محل سفر مقام معظم رهبري صورت گرفت
 اختصاص ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار

 براي ساخت محور سنندج به مريوان   
اس�تاندار كردس�تان از تخصي�ص     كردستان
۱۰۰ميليارد تومان اعتب�ار ديگر براي 
تسريع در ساخت جاده سنندج به مريوان از محل سفر مقام معظم 
رهب�ري و اعتب�ارات مل�ي س�ازمان برنام�ه و بودجه خب�رداد. 
بهمن مرادنيا در حاشيه بازديد معاون وزير راه و شهرستازي از جاده سنندج 
– مريوان با بيان اينكه با پيگيري هاي صورت گرفته و ضرورت اجراي محور 
سنندج به مريوان در مجموع اعتباري به مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان به اين 
پروژه اختصاص يافت، اظهار داشت: در دو سال گذشته تحرك خوبي بر اين 
پروژه حاكم بود و ما نيز در تالشيم اين جاده حايز اهميت در كمترين زمان 
ممكن به بهره برداري برسد.  وي به سفر چند روز اخير معاون برنامه ريزي 
وزارت راه و شهرسازي به اس��تان و بازديد وي بهمراه جمعي از مديران و 
مسئوالن استاني از اين محور اش��اره كرد و افزود: در راستاي تسريع در 
ساخت اين پروژه ۵۰ ميليارد تومان از محل سفر مقام معظم رهبري و۵۰ 
ميليارد تومان ديگر نيز از محل اعتبارات ملي طرح در پروژه هزينه مي شود.  
استاندار كردستان با بيان اينكه در اين سفر مقرر شد 6۰ ميليارد تومان 
ديگر در اليحه بودجه سال ۹۸ براي اتمام پروژه لحاظ شود، ادامه داد: در 
مجموع ۱6۰ ميليارد تومان براي اتمام اين پروژه از سنندج تا سه راهي 
سقز مريوان هزينه خواهد شد و اميدواريم اين جاده حايز اهميت تا پايان 
سال ۹۸ به بهره برداري برسد.  معاون وزير راه و شهرسازي اميدواريم ۱۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار مورد نياز اين طرح كه نيمي از آن از محل مصوبات 
سفر مقام معظم رهبري به استان است، هرچه زودتر تأمين شود تا اين 
پروژه تكميل شود.  امير اميني اظهار داشت: اين طرح از شريان هاي مهم 
اقتصادي استان كردستان و كشور اس��ت و مي طلبد تا وزارت راه تالش 

بيشتري براي تأمين بودجه مورد نياز آن انجام دهد.

۵ پروژه آب شرب در روستاهاي هرمزگان 
انجام مي شود 

مديرعامل آب و فاضالب روس�تايي     هرمزگان
هرمزگان از اجراي 5 پروژه آب شرب 
در روس�تاهاي هرمزگان با مش�اركت بخش خصوص�ي خبرداد. 
عبدالحميد حمزه پور با اشاره به امضاي تفاهم نامه تأمين سرمايه ۵پروژه 
آب شرب تعداد ۵۳ روستاي هرمزگان گفت: اين تفاهم نامه در حضور 
معاون اول رئيس جمهوري، وزير نيرو و سرمايه گذاران حوزه آب و برق 
به امضا رسيد و مقرر شد تا ۵ پروژه تأمين آب شرب تعداد ۵۳ روستا به 
ارزش 2۷۰ ميليارد ريال با مشاركت بخش خصوصي انجام شود.  وي 
با اظهار اينكه دولت حمايت هاي ويژه اي در حوزه آبرس��اني روستايي 
داشته است، افزود: در هفته دولت گذش��ته 2۰ پروژه در 6۳ روستا با 
جمعيت ۵۰ هزار نف��ري و اعتبار ۳۳۰ ميليارد ريال��ي به بهره برداري 
رساند.  وي ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ روستا توسط تانكر آبرساني 
مي شود در حالي كه تا 4 سال گذشته تعداد 4۰۰روستا به صورت تانكر 
آبرساني مي شد و با پروژه هاي در دست اقدام تعداد روستاهاي فاقد آب 
شرب از ۱۰۰ روستا به تعداد اندكي كاهش خواهد يافت.  به گفته اين 
مسئول، هرمزگان در احداث و بهره برداري از سايت هاي آب شيرين كن 
در كشور رتبه اول را دارد و سعي خواهيم كرد تا دهه فجر امسال چند 

پروژه آب شيرين كن ديگر هم مورد بهره برداري قرار دهيم.

 پيشرفت ۹۰ درصدي ساخت 
بزرگراه همت تا كرج     

   البرز استاندار البرز از پيشرفت ۹0 درصدي 
ادامه اتوبان همت تا ك�رج خبر داد و 
گف�ت: اي�ن پ�روژه ب�ا تنگناه�اي مال�ي روب�ه رو اس�ت. 
محمدعلي نجفي در بازديد از روند تكميل اتوبان همت گفت: اين پروژه 
اهميت زيادي براي كشور به خصوص شهروندان البرزي دارد.  وي به 
بازديدهاي مستمر از اين پروژه اش��اره كرد و افزود: نسبت به آخرين 
بازديدي كه به همراه مديران كل مربوطه و ديگر همكارانمان از مراحل 

اجراي داشته ايم پيشرفت بااليي حاصل  شده است.  
استاندار البرز پيش��رفت كنوني پروژه تكميل آزادراه همت را بيش از 
۹۰درصد عنوان كرد و ادامه داد: اين پروژه ديگر معارض جدي ندارد 
و تنها در خصوص تزريق منابع مالي براي آن و پيش��برد سريع تر كار 
يكس��ري تنگناهاي مالي وجود دارد.  نجفي توضيح داد: اقدامات الزم 
براي تزريق بودجه به پروژه ادامه اتوبان همت تا كرج در حال انجام است 
تا تأمين بخشي از اين تزريق مالي كه مورد نياز است، انجام شود.  وي 
اظهار اميدواري كرد كه مشاور، پيمانكار و شركت مجري پروژه به خوبي 
و با همين سرعت به كار خود ادامه دهند و تا قبل از اتمام سال جاري اين 

پروژه به بهره برداري برسد. 
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 »شيفت ايثار« كارگران بسيجی 
در كارخانه های لوشان و رودبار

پيوستن آحاد مردم به جهادگران از جمله دستاوردهای رزمايش اقتدار عاشورايی بسيجيان است

خطر تبديل هورالعظيم به كانون جديد ريزگردهاي خوزستان
 اگر وزارت نيرو مقداري از آب سد كرخه را جهت آبگيري هورالعظيم رها نكند

به گفته امام جمعه موقت اهواز اين تاالب به كانون جديدي براي ريزگردهاي خوزستان تبديل مي شود

افتتاح مدرسه 6 كالسه خيرساز در بناب   
يك باب مدرسه خيرساز شش كالسه      آذربايجان شرقي
در شهرس�تان بن�اب افتت�اح ش�د. 
مدير آموزش و پرورش بناب در حاش��يه مراس��م افتتاح مدرسه شش 
كالسه گفت: براي ساخت اين مدرس��ه بيش از ۱۳ميليارد ريال اعتبار 
از طرف خير مدرسه ساز ش��ادروان حاج يعقوب فشنگچي هزينه شده 
اس��ت.  محمود قهرماني افزود: زيربناي اين مدرسه به مساحت ۱۰۰۰ 
متر است كه كلنگ ساخت آن خرداد ماه سال ۹4 زده شد و با راه اندازي 
اين واحد ۱۸۰دانش آموز پسر از فضاي آموزشي مطلوب بهره مند شدند.  
مديرآموزش و پرورش بناب با بيان اينكه تعداد دانش آموزان مش��غول 
به تحصيل اين شهرستان 26 هزار نفر اس��ت، تصريح كرد: شهرستان 
بناب پرجمعيت ترين شهر دانش آموزي استان آذربايجان شرقي بعد از 
شهرهاي تبريز، مراغه و مرند اس��ت.   وي به كمبود فضاي آموزشي در 
شهرستان اشاره كرد و افزود: در مدارس دوشيفت در نوبت عصر بازدهي و 
كيفيت تحصيل پايين آمده و براي جبران آن، احداث ۱6 باب مدرسه نياز 
است تا همه دانش آموزان شهرستان فقط در نوبت صبح تحصيل كنند. 

 تردد 2۵6هزار مسافر 
از پايانه مرزي پيرانشهر

از ابتداي سال  تاكنون ۲5۶ هزار و ۱0۲ مسافر      آذربايجان غربي
از پايانه م�رزي تمرچين ت�ردد كرده اند. 
مديرپايانه مرزي تمرچين پيرانش��هر با بيان اينكه از اين تعداد مسافر 
4۳ درصد ايراني و ۵۷ درصد خارجي بودن��د گفت: اين ميزان تردد در 
مقايسه با مدت زمان مشابه پارسال 6 درصد رشد نشان مي دهد.  رحيم 
غالميان با بيان اينكه اين مسافران با 2 هزار و 6  دستگاه اتوبوس از اين 
مرز تردد كرده اند افزود: اين تعداد نيز در مقايس��ه با مدت زمان مشابه 
سال گذشته 2۳ درصد رشد دارد.  وي با بيان اينكه پايانه مرزي تمرچين 
پيرانشهر پايانه صادراتي است گفت: از ابتداي سال تاكنون 4 هزار و ۸6۰ 
دستگاه كاميون صادراتي از مرز تمرچين تردد كرده است كه 4۹ درصد 
رشد دارد.  غالميان تعداد تردد خودروهاي ترانزيتي از اين مرز را 6 هزار 
دستگاه برشمرد و اعالم كرد: اين ميزان تردد امسال ۱۳ درصد كاهش 
نشان مي دهد.  وي در خصوص آخرين وضعيت ساخت و ساز در پايانه 
مرزي تمرچين پيرانشهر گفت: امسال براي تكميل عمليات عمراني در 
پايانه مرزي تمرچين پيرانشهر ۱42 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته 
شده است.  غالميان محوطه سازي زون چهار، ساخت كريدور مسافري و 
ديوار نهايي ترانزيت مسافري را از اقدامات عمراني در پايانه مرزي عنوان 
و خاطرنشان كرد: تسهيل تردد از پايانه مرزي تمرچين و ارتقاي كيفيت 

خدمات از مهم ترين اهداف اجراي اين طرح است. 

درحالي كه در هفته پاياني رزمايش اقتدار عاشورايي به سر مي بريم، خبرها 
از گوشه و كنار كشور حكايت دارد كه بسيجيان استان هاي مختلف با حضور 
در مناطق محروم كشور برنامه هاي ويژه اي را براي رفع محروميت ها دارند كه 
مهم ترين آنها اقدامات پزشكي و انجام كارهاي عمراني است؛ موضوعي كه 
مي تواند در زمينه مهاجرت روستاييان از روستاها و كمك به رونق توليدات 

در اين مناطق كه نقش مهمي در مباحث اقتصاد مقاومتي دارد، ايفا كند.  در 
اين ميان بايد به شهرهاي مختلف اس�تان مازندران اشاره كرد كه طي اين 
رزمايش اقدامات قابل توجهي را به انجام رساندند كه به عنوان نمونه مي توان 
از اعزام ۷۰نفر در قالب هفت گروه جهادي و پزشكي به سه روستاي هدف 
در روستاهاي محروم سوادكوه شمالي در قالب رزمايش بسيج اشاره كرد. 

88498441سرویس  شهرستان

محمدرضا سوري
   گزارش يك


