
هر روزي كه مي گذرد بر جمع عاش��قان حسيني 
افزوده مي شود. عاش��قاني كه تعداديشان مسير 
خدمت رس��اني ب��ه زوار را انتخ��اب كرده ان��د و 
دلدادگاني هم كه مي خواهند ب��ه دور از زندگي 
مادي چند روزي را در حرم مطهر امام حسين)ع( 
به راز و نياز بپردارند. براي اين حضور پرش��ور كه 
بر اساس اعالم دفتر آيت اهلل سيستاني 8 آبان ماه 
عنوان شده است، 12 گروه جهادي با جمعيتي بالغ 
بر 2 هزار نفر براي خدمت رساني به زوار در داخل 
ايران و در منطقه عراق حاضر خواهند شد. داوود 
دروديان، دبير ستاد اربعين گروه هاي جهادي در 
اين خصوص مي گويد: »سه موكب جهادگران براي 
خدمت رساني به زوار حسيني در داخل ايران برپا 
مي شود و مابقي همگي در عراق جاي مي گيرند.« 
عالوه بر اين موكب ها كه اغلب خدماتي همچون 
تهيه سه وعده غذايي گرم و متنوع، فراهم كردن 

محلي براي اسكان موقت زائران، يافتن گم شدگان، 
ارائه خدمات درماني، ارائه س��رويس هاي ش��ارژ 
موبايل، كفش داري، واكس كفش و غيره را برعهده 
دارند؛  معاون بهداشت و درمان سپاه نيز از برپايي 
10 بيمارستان صحرايي در مناطق مرزي شلمچه، 
چذابه و مه��ران و همچنين مس��ير راهپيمايي 
اربعين از نجف تا كربال خبر مي دهد. سردار احمد 
عبداللهي در اين خصوص مي گويد: »پيش بيني 
ش��ده اس��ت تا در صورت نياز از اورژانس هوايي 
نيز براي ارائه بهتر و س��ريعتر خدم��ات به زائران 

استفاده شود.« 
  حضور جهادگران درمانگر در مسير اربعين

عالوه ب��ر ارائه خدم��ات درماني كه ب��ا توجه به 
حضور ميليوني زائران از اهميت بااليي برخوردار 
است؛ س��ردار بهمن كارگر، رئيس ستاد مركزي 
راهيان نور كشور نيز مي گويد: »امكانات راهيان 

ن��ور از جمله اس��كان، پذيرايي و ارائ��ه خدمات 
متنوع فرهنگي، تبليغ��ي و خدماتي اردوگاه ها و 
يادمان هاي هشت س��ال دفاع مقدس در اختيار 
زائرين اربعين حس��يني عليه الس��الم همچون 
سال  هاي گذشته قرار مي گيرد.« الزم به ذكر است 
كه محدوده جغرافيايي اين ابالغيه، اس��تان هاي 
كرمانشاه، ايالم و خوزستان به ويژه يادمان هاي 
شلمچه، چذابه، دهالويه، قالويزان )نقطه ايثار(، 
مرصاد و مسيرهاي مواصالتي عنوان شده است. 
رئيس سازمان امداد و نجات خدمات درون مرزي 
اربعين نيز با اش��اره به اينكه چهار قرارگاه مرزي 
هالل احمر براي اربعين ايجاد مي شود، مي گويد: 
» ۴۷۷ پاي��گاه هالل احمر براي اربعين امس��ال 
آمادگي كام��ل دارند.« مرتضي س��ليمي تأكيد 
مي كند: »اين طرح از 21 مهر آغاز مي شود و تا 11 
آبان ادامه دارد.« الزم به ذكر است كه هالل احمر 

با 12 هزار و ۹۳۶ نفر نيروي عملياتي كه ۹۴۷1 
نفر از آنها در داخل كش��ور و ۳۴۶۵ نفر در خارج 
از كشور استقرار دارند، آماده ارائه خدمات رساني 
هس��تند. همچنين 200 تن دارو و تجهيزات به 
همراه ۴00 قل��م دارو و 80 قل��م مصرفي در 1۴ 
تريلر به عتبات عاليات از سوي اين مركز ارسال 
خواهد شد. عالوه بر آمادگي سازمان هايي كه در 
زمينه ارائه خدمات پزش��كي فعاليت مي كنند؛ 
سيدابوالحس��ن فيروزآبادي، دبير شوراي عالي 
و رئيس مرك��ز ملي فضاي مجازي كش��ور نيز از 
راه اندازي موكب مجازي و س��ه بالن براي بهبود 
ارتباطات اربعين خبر مي دهد. الزم به ذكر است 
كه وزارت ارتباطات عراق نيز ارائه اينترنت رايگان 

طي اين چند روز را بر عهده گرفته است. 
   شور و شوق حسيني در سراسر كشور

افزون بر خدماتي كه قرار اس��ت در مس��يرهاي 
منتهي به حرم ارائه ش��ود و حضور ميليوني زوار 
حسيني را از سراسر كشور تسهيل كند، كميته 
امداد نيز قرار اس��ت مددجويان دلداده حسيني 
را به صورت رايگان از اس��تان ها به س��مت كربال 
اعزام كند. رئيس كميته امداد امام خميني)ره( 
در اين باره با اش��اره به اينكه افراد تحت پوشش 
كميته امداد مش��تاق حض��ور در س��فر اربعين 
هستند مي گويد: »اعزام هاي زيارتي ما از طريق 
كمك هاي مردمي صورت مي پذيرد.« سيدپرويز 
فتاح ادام��ه مي دهد: »س��ال گذش��ته از طريق 
كمك خي��ران حدود ۳۵ ه��زار نفر عازم س��فر 
اربعين ش��دند.« عالوه بر مددجوي��ان، معلوالن 
و جانب��ازان و خادمان حرم امام رض��ا )ع( هم به 
اربعين حسيني اعزام مي ش��وند. در اين بين نام 
جعفر خس��روي يك��ي از جانبازان خوزس��تاني 
هش��ت س��ال دفاع مقدس نيز مي درخش��د كه 
امسال قرار است به نيابت از شهداي مدافع حرم 
به زيارت برود. الزم به ذكر اس��ت كه نخس��تين 
كاروان تجهيزاتي و بخشي از خدام موكب اصحاب 
خراساني نيز اكنون رهسپار كشور عراق شده اند. 
در اين خصوص سعيد س��بحاني معاون حمل و 
نقل اداره كل راهداري خراسان شمالي مي گويد: 
»۷2 كاميون دار و خادم بجنوردي براي خدمت 
به زوار الحسين)ع( عازم كربال شدند.« با توجه به 
اينكه هر روزي كه مي گذرد به رويداد راهپيمايي 
اربعين هم نزديك تر مي شويم شور و اشتياق زوار و 
جهادگران نيز در سراسر استان های كشور بيشتر 
و بيشتر مي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت كه پس از 
موافقت رئيس جمهور با اعمال ۳۵ درصد تخفيف 
در ارز مورد ني��از ويزاي اربعين، س��ازمان حج و 
زيارت نرخ جديد ثبت ن��ام اربعين را 2۳۴ هزار و 

8۷۵ تومان اعالم كرده است. 

مأموريت آستان قدس براي آب رساني به بشاگرد
مهررضويعطشبشاگردرارفعميكند

بشاگرد؛ منطقه اي كوهستاني در دل كوه هاي هرمزگان كه اين روزها 
دربند خشكسالي شديد گرفتار است. فقدان منابع آبي زيرزميني، 
كمبود ش�ديد آب ش�يرين و ش�رب و كاهش بارش ها گلوي مردم 
اين خطه را مي فشارد. ش�رايط خاص جغرافيايي و اقليمي در كنار 
محروميت هاي امكاناتي مدت هاست كه بشاگرد را در تشنگي غرق 
كرده و حاال آستان قدس رضوي ابزار و تجهيزات آب رساني را به اين 
منطقه فرستاده تا با برنامه اي مدون، پاياني بر بي آبي هاي بشاگرد باشد. 

    
ارديبهشت ماه سال جاري بود كه حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم 
رئيسي، توليت آستان قدس رضوي در بازديد از مناطق محروم شهرستان 
بشاگرد در استان هرمزگان به بخش هاي امدادرسان آستان قدس دستور 
مساعدت و تالش براي رفع مشكل آب شرب مناطق محروم اين منطقه را 
صادر مي كند و حاال پس از گذشت كمتر از پنج ماه مصطفي خاكسار قهرودي 
معاون امداد مستضعفان آس��تان قدس رضوي از اهداي ادوات آب رساني 
توسط اين نهاد براي رفع مش��كل آب شرب مناطق محروم اين شهرستان 
خبر مي دهد.  خاكسار در گفت وگو با »جوان« كم آبي را يكي از مهم ترين 
مشكالت و معضالت شهرستان بشاگرد معرفي مي كند و مي گويد: »منابع 
آبي اين شهرستان محدود به چشمه هاست و متأسفانه در سال هاي اخير 
به علت كاهش نزوالت آسماني اين منابع آبي خشك يا بسيار كم آب شده 
و تأمين آب روستاهاي اين منطقه با مشكالت بسياري مواجه بوده است.« 
وي ادامه مي دهد: »توليت آس��تان قدس رضوي در سفري كه ارديبهشت 
ماه سال جاري به منطقه محروم بشاگرد داشتند، دستور امدادرساني براي 
تأمين آب آشاميدني مردم آن منطقه را صادر كردند كه در اين راستا ادوات 
آب رساني از جمله تعدادي كاميون تانكردار براي انتقال آب به اين مناطق 
محروم اهدا ش��د.« وي مي افزايد: »در اين سفر تجهيز مسجد جامع شهر 

بشاگرد نيز در دستور كار آستان مقدس رضوي قرار گرفت.«
    ويزيت 10 هزار نفر 

حدود يكماه پيش بود كه 100 پزش��ك متخصص براي ارائه خدمات 
درماني رايگان به مناطق محروم بشاگرد اعزام شدند. پزشكاني كه در 
يك جهاد بزرگ سالمت و بهداشت را براي ساكنان مناطق محروم به 
ارمغان بردند.  معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي در اين باره 
مي گويد: »100 دندانپزشك و پزشك متخصص با حمايت و پشتيباني 
معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي اردوهاي جهادي سالمت 
خود را در اين منطقه محروم برگزار كردند.« خاكسار با اشاره به اينكه 
اين گروه پزش��كي در بازه زماني 1۵ روز حضور خود در اين منطقه به 
بيش از 10 هزار نفر از محرومان اين منطقه مح��روم خدمات رايگان 
درماني ارائه كردند، ادامه مي دهد: »در اين اردوي جهادي بيش از يك 
هزار عينك رايگان بين نيازمندان و افراد كم بينا توزيع و ۶ معلول ناتوان 
جسمي نيز در اين مناطق توسط گروه جهادي شناسايي و ويلچرهايي 
براي آنها تهيه و اهدا شد. همچنين 20 نيروي فرهنگي نيز با اين گروه 
جهادي همراه شده و خدمات آموزشي مختلفي را در حوزه هاي علمي 
و سالمت به ويژه بهداشت دهان و دندان به كودكان اين منطقه محروم 
ارائه دادند.« در همين رابطه ابوالقاسم جراره سرپرست دفتر نمايندگي 
آستان قدس رضوي در اس��تان هرمزگان هم با اشاره به مشكل شديد 
مردم شهرستان بش��اگرد در تأمين آب شرب سالم و بهداشتي، گفته: 
»اهداي ادوات آب رس��اني به اين منطقه محروم توسط آستان قدس، 
باعث رفع مشكالت آب شرب شهرستان بش��اگرد و بخش هاي تابعه 

گافر، پارامون و گوهران اين شهرستان خواهد شد.«

»ندوشن«رازيباببينيدتازيبابماند
هرگز نبايد از يزد به عنوان يك استان نام برد. چراكه يزد يك تاريخ است. 
منطقه اي در كوير ايران، با يك دنيا ظرفيت و توان در زمينه هاي مختلف 

صنعتي و طبيعي و گردشگري. 
همين سال گذشته بود كه براي مردم دارالعباده يزد اتفاقي جهاني رقم 
خورد و خالقيت در معماري، طراحي شهري و تكنولوژي و تعامل زمين 
با طبيعت در يزد، اين شهر را به سمت جهاني شدن سوق داد تا ايران 

بيست و دومين اثر جهاني خود را ثبت كند. 
ثبت جهاني بافت تاريخي يزد، پاسداش��ت سخت كوش��ي نسل هاي 
متمادي اين ديار تاريخي در بنا نهادن و حفظ و حراست از اين ميراث 

گرانقدر و انتقال آن به نسل هاي بعد است. 
در س��ال ۹۶ هويت تمدن ديرينه س��رزمين ايران و بخش��ي از تاريخ 
شكوهمند بشريت به نام ميراث جهاني بافت تاريخي يزد ثبت جهاني 

شد تا يزد با اين شعار به استقبال روزهاي خوش تر برود. 
با اين تفاسير، يزد درگير مشكالت ريز و درشتي است كه نيازمند تعامل 
و همفكري تمام مسئوالن اس��تاني و همراهي آنها با يكديگر است تا 
خدمت رساني هر چه بيشتر و بهتر به مردم در سايه حركت درست همه 

دستگاه هاي اجرايي امكانپذير شود. 
بافت تاريخي و ميراث فرهنگي در شهرهاي مختلف استان يزد با دارا 
بودن آثار و جاذبه هاي تاريخي و گردش��گري متعدد، زيبا و منحصربه 
فرد به دليل كم توجهي و بي مهري متوليان امور، روزهاي ناخوشي را 
سپري مي كنند و شواهد هم نشان مي دهد كه تالش مسئوالن محلي 

براي رفع مشكل تا امروز، بي نتيجه بوده است. 
»ندوشن« يكي از شهرهاي استان يزد اس��ت. شهري تاريخي از توابع 
شهرستان ميبد كه در فاصله 80كيلومتري شمال غرب يزد قرار دارد، 
با ميراثي زيبا. ام��ا تعطيلي نمايندگي ميراث فرهنگ��ي، نبود نيروي 
حفاظتي و مراق��ب آثار، كمب��ود اعتبار و كاهش ح��وزه فعاليت هاي 
مرمتي براي نگه��داري از آثار موجود در اين ش��هر كافي نبوده و حاال 
پاسخگو نبودن به نيازها و مشكل مالكان بناهاي تاريخي، نبود نظارت 
بر مكان هاي بكر گردشگري از جمله سنگ آب هاي ارزشمند، چشمه 

سارها و محل هاي تاريخي نيز بر مشكالت افزوده شده است. 
از سوي ديگر به دليل نبود متولي ميراث فرهنگي در ندوشن، برخي ناآگاهان 
به ارزش هاي تاريخي و ميراث فرهنگي و برخي عتيقه فروشان و گنج يابان 

طمع كار با سوء استفاده از موقعيت به دنبال سودجويي هستند. 
در گذشته اين منطقه داراي مراقب آثار و استاد كاران ميراث فرهنگي 
بود كه با دلسوزي كار مي كردند؛ اما هم اكنون به داليل مختلف از اين 
ظرفيت ها محروم اس��ت و برخي از اين نيروها در بخش اداري ميراث 

فرهنگي مركز استان يزد مشغول به كار هستند. 
گزارش هاي مستند نش��ان مي دهد كه عناصر تش��كيل دهنده بافت 
تاريخي ندوش��ن بيش از 2۵0بنا ش��امل حمام، مس��جد، حسينيه، 
خانه هاي تاريخي، برج و بارو، گذر، س��اباط و سازه هاي آبي متعلق به 

دوره هاي قاجار و صفويه و حتي ايلخاني است. 
از ويژگي هاي اين بافت، جاري ب��ودن قنات آن با آب دهي ۴۵ ليتر در 
ثانيه و عبور آن از داخل بافت قديم ندوش��ن است كه مهم ترين عامل 
زنده نگه  داشتن بافت به شمار مي آيد.  كوچه پس كوچه ها، بادگيرها، 
حسينيه ها، آب انبارها، دربندها و خانه هاي تاريخي ندوشن زيبايي را 
به رخ هر بيننده اي مي كشد.  اميد مي رود كه نگاه ها به مناطق تاريخي 
تغيير كند و بافت تاريخي و منحصر به فردي مثل ندوشن را »به شيوه 

ديگر ديد و در واقع زيباتر ديد تا زيباتر شود.«

بهرهبردارياز62پروژهازمحلاعتباراتسفر
مقاممعظمرهبريبهخراسانشمالي

   خراسان شمالي  امسال از محل سفر مقام معظم رهبري، 
۶۲ پروژه با اعتباري افزون بر 110ميليارد 

تومان در استان خراسان شمالی به بهره برداري مي رسد. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار خراسان شمالي با اعالم اين خبر 
گفت: تكميل مركز آموزش فني و حرفه اي، احداث خانه هاي س��ازماني 
براي نظاميان، احداث پاسگاه انتظامي و كالنتري جزو پروژه هاي ناتمام 
استان به شمار مي رود كه امسال به بهره برداري مي رسد.  مجيد پورعيسي 
افزود: سفر مقام معظم رهبري به خصوص در حوزه پروژه هاي اقتصادي و 
عمراني بسيار تأثيرگذار بود و دليل اين تأثيرگذاري اين است كه اگر طبق 
روال عادي در مسير بهره برداري از پروژه ها قرار مي گرفتيم 1۵ سال طول 
مي كشيد تا پروژه هاي مورد نظر افتتاح و بهره برداري شود.  وي تصريح 
كرد: طبق برآوردها در حوزه هاي مختلف زيرساختي، اجتماعي، فرهنگي 
و غيره به پيش��رفت هاي قابل توجهي حتي به لحاظ كيفيت رسيده ايم.  
معاون هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار خراسان ش��مالي بيان كرد: 
1۷00 ميليارد تومان از منابع مختلف همچون استاني، رديف سفر مقام 
معظم رهبري، دفتر مقام معظم رهبري، سازمان مديريت و برنامه ريزي و 
وزارتخانه ها به خراسان شمالي اختصاص يافته است.  پورعيسي افزود:  اين 
مقدار اعتبارات، مقرر شده تا طي پنج سال تزريق شود ضمن اينكه 2هزار 
و ۳00ميليارد تومان نيز تسهيالت در اختيار استان قرار گرفته كه از اين 

مقدار 12۵0 ميليارد تومان مربوط به تعهدات بانك هاست. 

اعزام182دانشآموزدخترصومعهسرايي
بهمناطقعملياتي

فرمانده سپاه شهرستان صومعه سرا از     گيالن
اع�زام 18۲ دانش آم�وز دخت�ر اي�ن 
شهرس�تان به مناط�ق عملياتي ش�مال غرب كش�ور خب�ر داد. 
سرهنگ پاس��دار كيا عاش��وري گفت: اين تعداد دانش آموز در مدت 
۳ روز از مناطق عملياتي س��رپل ذهاب، بازي دراز، قصر شيرين، تنگه 
چهار زبر و مرصاد بازديد مي كنند. وي هدف از اعزام اين دانش آموزان به 
سرزمين هاي سراسر نور شمال غرب كشور را كه به خون بهترين جوانان 
كشور عزيز آغشته بوده، آشنايي آنها با فرهنگ جهاد و شهادت ذكر كرد و 
افزود: اعتقاد ما اين است اين سرزمين هاي پاك، به لحاظ داشتن فضايل 
و خوبي هاي عالم كه به واسطه رشادت هاي رزمندگان ايجاد شده روحيه 
معنوي جوانان دهه ۶0 را افزايش داد و همين اثرگذاري را هم مي تواند 
در نسل فعلي جوان جامعه ايجاد كند.  وي دفاع مقدس را تابلوي زيبايي 
از همه خوبي ها و فضيلت ها كه مي تواند مسير راه زندگي درست را به ما 
بياموزد عنوان كرد و ادامه داد: دفاع مقدس تاريخ پر افتخاري را براي ما 
رقم زد كه نسل جوان بايد بداند و ببيند كه رزمندگان ما چگونه با دست 
خالي در مقابل امپراطوري هاي بي بديل تاريخ بشر، قدرت هاي بزرگي 
كه مي توانند چندين بار كره زمين را نابود كنند ايستادند و باعث عزت و 

افتخار كشور عزيزمان شدند و تاريخ پرافتخاري را براي ما خلق كردند.

محمدعلي فرقانيحوريه ملكي

هر ساله با نزديك ش�دن به بازگشايي مدارس 
برخي از مسئوالن قول هايي را در زمينه نوسازي 
مدارس داده و مدعي مي شوند كه تا پايان سال 
تحصيلي سال جاري تمام مدارس گلي، فرسوده 
و كانكس�ي از مراكز آموزشي كش�ور برچيده 
خواهند ش�د؛ اين در حالي اس�ت كه هنوز هم 
ش�اهد درس خواندن دانش آموزان در اينگونه 
مدارس هستيم. اين بار نوبت به رئيس سازمان 
نوسازي مدارس كشور رسيد تا در سفر به استان 
لرستان با اشاره به وجود باالترين مدارس فرسوده 
در اس�تان هاي ته�ران، از برنامه ريزي ها براي 
جمع آوري مدارس خشتي و گلي تا پايان سال 
تحصيلي ۹۷ خبر ده�د.  موضوعي كه احتمال 
مي رود با گذش�ت زم�ان دوباره به فراموش�ي 
سپرده شود و باز هم سال بعد و وعده های تازه تر! 

    
فرسودگي و كهنگي مدارس، استاندارد نبودن وسايل 
گرمايشي و سرمايشي در كنار كمبود معلم و مدارس 
ازجمله مشكالتي است كه به شدت آموزش و پرورش 
كشور را تحت تأثير خود قرار داده است.  آمارها نشان 
مي دهد، هم اكنون اس��تان هاي تهران، لرس��تان، 
سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمان ازجمله 
مناطقي هستند كه به ش��دت نيازمند اقدام جدي 
در زمينه مرتفع شدن اين كاستي ها هستند.  رئيس 
سازمان نوسازي مدارس با تأييد فرسودگي مدارس 
در استان هاي مختلف كش��ور مي گويد: »به طور 
ميانگين ۳0 درصد مدارس كشور فرسوده هستند 
اما پراكندگي اين مدارس متفاوت است.« مهراهلل 
رخش��اني مهر مي افزايد: »در اين ميان فرسودگي 
مدارس در سيستان، تهران و لرستان باالتر از ديگر 
استان هاست و اين مهم ايجاب مي كند تا در زمينه 

نوسازي مدارس اقدام جدي انجام گيرد.«
   30 درصد مدارس كشور فرسوده اند

بر اساس آمارها ۳0 درصد مدارس كشور فرسوده و 
نيازمند مقاوم سازي، تخريب و بازسازي هستند. 
اين در حالي اس��ت كه 10۷ هزار فضاي آموزشي، 
پرورش��ي و ورزش��ي و ۵۳0 هزار كالس درس در 
كشور وجود دارد كه بر اساس برآوردها از اين تعداد 
۳2 هزار فضاي آموزش��ي نيازمند مقاوم س��ازي و 
تخريب است. همچنين ساختمان هاي با عمر مفيد 
۳0 تا ۳۵ سال و بيشتر، تخريبي شناخته مي شود 

و با توجه به اين كه زم��ان تصويب اولين آيين نامه 
زلزله به سال 1۳۶۷ برمي گردد، مدارسي كه قبل 
از اين تاريخ ساخته شده اند نسبت به زلزله، مقاوم 
نيستند و بايد تخريب يا مقاوم سازي شوند.  معاون 
فني و نظارت سازمان نوسازي در تأييد اين موضوع 
و بيان اين نكته كه بودجه ساخت هر كالس درس 
200 ميليون تومان است، مي گويد: »اعتبار ساالنه 
در حدود 2 هزار ميليارد تومان است. اين در حالي 
است كه اگر بخواهيم به  طور ويژه تمام مدارس را 
بازسازي كنيم، مبلغ ۴0 هزار ميليارد تومان بودجه 
الزم داريم.« داريوش ورناصري مي افزايد: »حدود 
1۵ استان كشور زير خط ميانگين فضاي آموزشي 
شهري هستند كه در اين ميان مي توان به مدارس 
استان هاي سيستان و بلوچستان، البرز، آذربايجان 
غربي، تهران، خراس��ان رضوي، كرم��ان، گيالن 
و گلس��تان كه زير خط ميانگين فضاي آموزشي 
روستايي قراردارند، اشاره كرد.« در اين ميان لرستان 
نيز ازجمله استان هايي به شمار مي رود كه باالترين 
مدارس فرسوده را به خود اختصاص داده كه اين مهم 
سبب شده تا پس از تهران در رتبه دوم قرار بگيرد.  
مديركل آموزش  و پرورش ناحيه يك خرم آباد در 
تأييد اين موضوع مي گويد: »۶0 درصد از مدارس 
در لرستان فرسوده بوده كه از اين تعداد حدود ۳0 
تا ۴0 درصد تخريبي هستند.« اسداهلل عباس زاده 
مي افزايد: »اين مهم موجب شده تا براي جلوگيري 
از افت تحصيلي دانش آموزان برخي از مدارس در 
اين استان دونوبته باشند كه اين امر هم بر كيفيت 
آموزشي تأثيرگذار است و هم فعاليت هاي فوق برنامه 

را پايين مي آورد.«
   قولي تكراري براي نوسازي مدارس 

با وجود اينكه هر ساله در آستان بازگشايي مدارس 
مسئوالن قول هايي در رابطه با تخريب و نوسازي 
مدارس فرس��وده مي دهند، اما تاكن��ون اقدامي 
جدي در اين زمينه انجام نگرفته اس��ت.  رئيس 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
با تأكيد بر اينكه امسال يك هزار و ۷10 ميليارد 
تومان اعتب��ارات عمراني براي نوس��ازي مدارس 
اختصاص يافته است، مي گويد: »بر همين اساس 
طبق برنامه ريزي مدارس با خطر باال مثل مدارس 
خش��تي و گلي را تا پايان س��ال تحصيلي جديد 
جمع آوري كنيم.« مهراهلل رخشاني مهر با اشاره 

به اينكه برنامه ريزي ب��راي اتمام پروژه نيمه تمام 
خيرساز در لرستان به عنوان اولويت اول در دستور 
كار اس��ت، مي افزايد: »پروژه هايي داريم كه فرد 
خير سهم خود را داده اما دولت امكان تأمين مالي 
نداشته و نيمه تمام مانده اند؛ امس��ال اين اعتبار 

تأمين شده تا پروژه ها تعيين تكليف شوند.« لذا 
با توجه به اي��ن اظهارات بايد منتظ��ر ماند و ديد 
آيا امسال آخرين سال تحصيلي دانش آموزان در 
مدارس فرسوده درس خواهد بود يا همچنان شاهد 

حوادث دردناكي خواهيم بود!

وعده هاي مسئوالن براي نوسازي مدارس پاياني ندارد

اين بار وعده جمع آوري مدارس خشتي و گلي تا پايان سال تحصيلي ۹۷
محمدرضا سوري
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سپاه10بيمارستانصحرايیدرمسيراربعينبرپامیكند
 اين بيمارستان ها در مناطق مرزي شلمچه، چذابه و مهران و همچنين در مسير نجف تا كربال برپا مي شوند

آمادگی جانبازان و مددجويان كميته امداد برای حضور در راهپيمايی اربعين

توليدروزانه۳۵0تنپسمانددرشهراراك
شهردار اراك گفت: روزانه حدود 3۵0     مرکزی
تن زباله توس�ط ش�هروندان در شهر 

اراك توليد مي شود كه فقط 30 درصد از آن زباله خشك است. 
داود تاجران اظهار داش��ت: روزانه حدود ۳۵0 تن زباله جامد توس��ط 
ش��هروندان در اراك توليد مي ش��ود كه از اين ميزان ۳0 درصد زباله 
خشك و ۷0 درصد را زباله تر تش��كيل مي دهد.   وي ضمن بيان اينكه 
زباله خشك مشمول كاغذ، مقوا شيش��ه، فلزات، نان خشك و. . . بوده 
و زباله تر هم پس��ماندهاي آش��پزخانه، مواد غذايي، ميوه جات و. . . به 
شمار مي روند افزود: اگر جداسازي اين دو ضايعات، يعني زباله خشك 
و  تر انجام ش��ود، روزانه به طور ميانگين حدود 10۵ تن زباله خش��ك 
جدا سازي و س��پس به چرخه صنعت بازيافت وارد مي گردد.   تاجران 
ادامه داد: زباله  تر را هم مي توان در مركز زباله، با يك عمل آوري و يك 
دوره تخليه هوازي ب��ه كود گياهي تبديل كرد ك��ه كود هم به چرخه 
صنعت و كش��اورزي راه مي يابد.  وي گفت: اگر اين عمليات در چرخه 
بازيافت به درستي صورت بگيرد، ديگر چيزي به عنوان زائد و غير قابل 
استفاده و دور ريختني نخواهيم داشت.   شهردار اراك تصريح كرد: در 
اين زمينه تالش مي كنيم در ميان مردم فرهنگ سازي شود. البته بيشتر 
بهره برداري از فرهنگ شود چراكه ايرانيان در ادوار گذشته زباله ها را 
جدا مي كردند و از آن ها استفاده مفيد مي بردند كه بايد تالش كنيم اين 

فرهنگ در كشور مجدداً احيا شود. 

تقويم ديواري با ه�ر روزي كه مي  گذرد؛ از نزديك و نزديك تر ش�دن 
روز دلدادگي عاشقان حسيني كه قرار است با بزرگ ترين راهپيمايي 
جهان اسالم همراه شود، خبر مي دهد. روزي كه ميليون ها نفر از زوار 
حسيني كيلومترها مس�ير را به عشق امام س�وم پاي پياده به سمت 
حرم مي پيماين�د و جهادگ�ران با برپاي�ي موكب هاي متع�دد از آنها 
پذيرايي مي كنند. در حال حاضر پنج مرز ش�لمچه، مهران، خسروي، 

چذابه و سومار آماده حضور زوار هستند؛ زواري كه با برنامه ريزي هاي 
انجام ش�ده در بين ش�ان جانب�ازان، معل�والن و مددجوي�ان كميته 
امداد اس�تان ها نيز حضور دارند. در كنار زيرس�اخت هايي كه امسال 
براي تس�هيل اين رويداد تاريخي جهان اس�الم در نظر گرفته ش�ده 
است؛ سپاه پاس�داران نيز قرار اس�ت 1۰ بيمارس�تان صحرايي را در 
مس�ير راهپيمايي اربعي�ن در داخل و خ�ارج از مرز اي�ران برپا كند. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
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