
  آذربايجان شرقي: استاندار آذربايجان شرقي از جذب 50 درصد 
اعتبار ابالغي تسهيالت روستايي در 6 ماهه اول سال خبر داد و گفت: اين 
مبلغ 151 ميليارد و 200 ميليون تومان است كه در اين ارتباط تعداد 
يك هزار و 770 طرح داشتيم و اعتبار مورد نياز اين طرح ها 592 ميليارد 
تومان عنوان شده است. بنابر اين پيش بيني اشتغال اين تعداد طرح 10 
هزار و 865 عنوان شده است. مجيد خدابخش افزود: از اين طرح ها تعداد 
567 طرح با اعتبار 214 ميليارد و 200 ميليون تومان و اشتغالزايي 3 

هزار و 793 نفر مصوب شده است. 
  فارس: مديركل ميراث فرهنگي فارس از مرمت مس��جد جامع عتيق، 
كهن ترين مسجد تاريخي شهر شيراز خبرداد. مصيب اميري با اشاره به اينكه 
مسجد جامع عتيق به عنوان هسته مركزي هويت شهري بافت تاريخي شيراز 
قلمداد مي شود اعالم كرد: اين اداره كل طي 10 سال گذشته اعتباري بالغ 
بر يك ميليارد تومان براي مرمت اين مسجد تاريخي تخصيص داده است. 
در سال هاي گذشته مرمت اين بناي تاريخي به تناوب صورت گرفته است و 

مرمت حال حاضر آن نيز از پيشرفت فيزيكي 80 درصد برخوردار است. 
  گلستان: سرپرست معاونت امالك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي 
گفت: در6 ماهه نخست سال جاري بيش از 4 هزار مترمربع از اراضي دولتي رفع 
تصرف شده است. محمود تيموري افزود: زمين هاي تصرف شده در شهرهاي 
مختلف استان از جمله گنبد، بندر گز، گميشان و كردكوي بودند كه توسط 
برخي افراد متخلف و سودجو تصرف شده بود و از طريق عوامل يگان حفاظت 

از اراضي اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان رفع تصرف گرديد. 
  چهارمحال و بختياري: مديرعامل ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
چهارمحال و بختياري گفت: به  منظور پيشگيري از آلودگي آب و خاك 
در راستاي حفاظت از محيط زيست پنج شهرك صنعتي در چهارمحال و 
بختياري، مجهز به تصفيه خانه  فاضالب شدند. عليرضا شفيع زاده با اشاره 
به وجود 21 شهرك صنعتي در استان، افزود: حدود 590 واحد توليدي 
در 5 شهرك  صنعتي شهركرد، بروجن، س��امان1، سامان 2 و كوهرنگ 
تحت پوشش تصفيه خانه  فاضالب هستند. تصفيه خانه هاي مذكور طي 
سال هاي مختلف با اعتباري حدود 160 ميليارد ريال در اين 5 شهرك 

صنعتي احداث و مورد بهره برداري واقع شدند. 
  زنجان: مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان با بيان اينكه 
براي چهارمين بار طرح سرشماري ويژگي هاي مسكن روستايي همزمان 
با سراسر كشور در اس��تان زنجان از 21 مهرماه آغاز شده است، گفت: در 
اين طرح 4 هزار و 336 واحد مسكن روستايي سرشماري مي شود. سجاد 
صنعتي منفرد همچنين با اشاره به مقاوم سازي مساكن روستايي افزود: 
از 91 هزار و 265 واحد مسكن روستايي استان زنجان بيش از 47هزار و 

270واحد مسكوني معادل 52 درصد مقاوم سازي شده است. 
  سيستان و بلوچستان: رئيس سازمان محيط زيست گفت: خشك 
شدن هامون سبب شده تا ريزگرد ها، طوفان هاي شن و گرماي طاقت فرسا 
مشكالتي را براي مردم سيستان به وجود آورد. از همين رو عيسي كالنتري 
افزود: اجراي برنامه هاي احياي تاالب هامون در كوتاه مدت از اولويت هاي 

كاري سازمان حفاظت محيط زيست شده است.

هر س��اله با آغاز فصل بارش ها در پاييز و زمستان 
شاهد جاري ش��دن س��يل در برخي از استان ها 
هس��تيم. اين در حالي اس��ت كه اين بارش ها در 
استان هاي شمالي كشور ازجمله مازندران، گيالن 
و گلستان به دليل ش��رايط آب و هوايي از شدت 
بسياري برخوردار است؛ موضوعي كه دليل هدايت 
نشدن به سوي آب بندها و مسيل ها موجب شده 
تا هر ساله شاهد خسارت بسياري ازجمله تلفات 
انساني و تخريب زيرساخت ها در اين مناطق باشيم.  
اواس��ط مهرماه س��ال جاري بود كه كارشناسان 
سازمان هواشناس��ي با اش��اره به آغاز بارش ها در 
فصل جديد بارندگي ها در سه استان شمالي كشور 
از شهروندان خواستند به هيچ عنوان در تفرجگاه ها 
و مناطق گردشگري حريم رودخانه ها و مسيرهاي 
درون شهري و برون شهري اسكان نداشته باشند.  
اين هشدار در حالي بود كه شدت بارش ها عالوه بر 
جاري شدن سيل در استان هاي گيالن و مازندران 
و گلستان سبب ش��د در اس��تان هاي آذربايجان 
شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و خراسان شمالي، 
البرز و زنجان و همدان و قزوين نيز شاهد شدت اين 
بارش ها باشيم.  پس از وقوع اين سيالب ها رئيس 
سازمان مديريت بحران كشور اعالم كرد: »بارش 

باران س��بب س��يل و آبگرفتگي و رانش زمين در 
برخي از استان ها شده و خساراتي را نيز به برخي از 
مزارع، باغات و اماكن مسكوني وارد كرده است.« 
اس��ماعيل نجار افزود: »اين مهم سبب شد تا در 
سه استان شمالي، 160 واحد مسكوني كه دچار 
آبگرفتگي شده اند، تخليه شوند.« اين در حالي بود 
كه به گفته كارشناسان هواشناسي، رامسر با 237 
ميليمتر در استان مازندان و رودسر با 222 ميليمتر 

ركورددار ميزان بارش بودند. 
   نقش آب بندها و جنگل ها در هدايت سيالب ها 
آب بندها و مسيل ها از جمله مكان هايي هستند 
كه مي توانند نقش مهمي در هدايت آب هاي روان 
و سيالب ها داشته باش��د و از خطراتي كه در دل 

آنها نهفته است جلوگيري كنند. 
كارشناس آبخيزداري و كنترل منابع آبي در اين 
خصوص مي گويد: »احداث س��دهاي انحرافي و 
هداي��ت آب به س��ردهنه ها و آبگيرهاي كوچه و 
تجم��ع آن در آب بندان ها يكي از مناس��ب ترين 
راهكارها براي مهار آب هاي سطحي است؛ چراكه 
آب بندان هايي كه حوزه آبريز هس��تند عالوه بر 
اينكه سبب تغذيه منابع آبي زيرزميني مي شوند، 
مي توانند در فصول كاشت، آب مصرفي كشاورزان 

را نيز تأمين كنند.« اسماعيل طلوعي مي افزايد: 
»ايران فاقد توزيع مناسب زماني و مكاني نزوالت 
جوي بوده و از اين حيث داراي دو فصل ترسالي و 
خشكسالي است و بايد با ذخيره آب در فصول  تر از 

آن براي فصول خشك سال كمك گرفت.« 
اين محقق و پژوهشگر با اشاره به اينكه در بسياري 
از كشورها آب باران با ورود به ناودان ها به سمت 
تانكرهاي نگه��داري هدايت ش��ده و از آن براي 
مصارف غيرآش��اميدني بهره برداري مي ش��ود، 
تأكيد مي كند: »با توجه به بارندگي هاي مداوم در 
شمال كشور مي توانيم با ذخيره و هدايت نزوالت 
جوي در تانكرهاي مخصوص از آن براي مصارف 
غيرآشاميدني به ويژه در بخش كشاورزي استفاده 
بهينه و مطلوبي كنيم.« در كنار اين مهم از آنجا كه 
جنگل ها و مراتع نقش مهمي در هدايت آب هاي 
روان دارند لذا هرگونه تخري��ب آنها مي تواند به 
جاري ش��دن س��يل بر اثر بارش ها منجر ش��ود.  
كارشناس ارشد جنگلداري با تأييد اين موضوع و 
اينكه پوشش گياهي در مناطق باالدست موجب 
حفظ آبخيز و مانع از طغيان رودخانه ها مي شود، 
مي گويد: »وجود دام در مراتع به ويژه دام سبك، 
باعث برهم زدن پوشش گياهي ش��ده و كلوئيد 

خ��اك را تخريب كرده و به پايين دس��ت منتقل 
مي كند.« محمديوس��ف س��جادي با بيان اينكه 
وقتي كلوئيد خاك تخريب ش��ود آب صاف وارد 
حوزه آبريز نش��ده و روان آب در ارتفاعات اتفاق 
مي افتد، مي افزايد: »تجمع روان آب هاي حاصل 
از تخريب پوشش گياهي در پايين دست سيل را 
به دنبال داشته و باعث فرسايش خاك مي شود.«  
اين محقق و پژوهشگر حوزه جنگل، نقش پوشش 
گياهي را در آبخي��زداري حياتي توصيف كرده و 
ادامه مي دهد: »آبخي��زداري بزرگ ترين فعاليت 
براي حفظ آب و منابع آبي بوده و چگونگي هدايت 
آن و نحوه تغذيه منابع زيرزميني از جمله اموري 

است كه در آبخيزداري بايد رعايت شود.«
  بهسازي ۲۴ هزار هكتار آب بندان 

از آنجا كه آب بندان ها نقش مهمي در مهار بارش ها 
خصوصاً ن��وع سيل آس��اي آن دارند ل��ذا اين مهم 
مي طلبد كه براي حفظ و مرمت آنها اقداماتي جدي 
انجام گي��رد.  اين مهم موجب ش��د ت��ا معاون آب 
و خ��اك وزارت جهاد كش��اورزي از اج��راي طرح 
بهسازي 24 هزار هكتاري آب بندان در سه استان 
مازندران، گيالن و گلس��تان خبر ده��د.  عليمراد 
اكبري با اش��اره به امضاي تفاهمنامه اي ميان وزير 
جهاد كشاورزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و سه 
استاندار مازندران، گيالن و گلستان مي گويد: »براي 
اجراي اين طرح 676 ميليارد تومان در بازه زماني دو 
ساله پيش بيني شده كه 50 درصد آن اعتبار ملي و 
50 درصد ديگر استاني است.« هدف از اجراي طرح 
بهسازي 24 هزار هكتاري آب بندان ها جمع آوري 
يك ميليارد مترمكعب از آب هاي هرز و روان آب ها 
در اثر بارندگي است. ساالنه نزديك به 10 ميليارد 
مترمكعب آب باران بدون بهره برداري مناس��ب به 
درياي خزر مي ريزد.  به گفته مع��اون آب و خاك 
وزارت جهاد كشاورزي آب استحصال شده از طريق 
آب بندان ها در شاليزارها استفاده خواهد شد.  اين در 
حالي است كه قرار اس��ت پس از اين سه استان فاز 
دوم طرح احياي اراضي استان هاي خوزستان و ايالم 

در سطح 255 هزار هكتار نيز به زودي آغاز شود.

قامت برج قابوس در حال خم شدن است
آنها كه سري به گلس��تان ايران زده باش��ند حتماً يك عكس يادگاري 
هم با برج قابوس در شهرس��تان گنبدكاووس گرفته اند. برج قابوس بن 
وشمگير بلندترين برج آجري جهان و يكي از آثار ارزشمند معماري در 
دوره اسالمي است.  اين برج كه در رديف بناهاي تاريخي ايران قرار دارد 
از سده چهارم هجري به جاي مانده و حاال در ميان پاركي زيبا و در سه 

كيلومتري شهر تاريخي جرجان است. 
در سال 1391 برج قابوس در فهرست آثار جهاني به ثبت رسيد و امروز 
اين بناي ارزش��مند 55 متري كه بر فراز تپه اي خاكي قرار گرفته كه با 
احتساب ارتفاع 17 متري تپه، چيزي حدود 70 متر ارتفاع دارد، گويي 
تاب ايستادن ندارد و به خاطر بي توجهي هايي كه در ساخت و سازهاي 

اطرافش به وقوع مي پيوندد، تنش هر روز هزار بار مي لرزد. 
گذر هر ماشيني از خيابان هاي اطراف برج، آسيبي بر تن و پيكر آن وارد 
مي كند. چي��زي كه بارها و بارها بر آن تأكيد ش��ده و عنوان ش��ده تردد 
خودروهاي سنگين و ترافيك شهر در فاصله نزديك برج اين اثر را تهديد 
مي كند.  البته اين اثر هم مثل هزاران اثر ديگر چشم انتظار نگاه مسئوالن 
است و براي تبديل خيابان هاي اطراف محوطه برج به پياده راه بايد اعتباري 

ملي روانه گنبد كاووس شود. 
هم اكنون پي و سازه هاي برج در وضعيتي قرار گرفته اند كه در زمان اوج 
ترافيك شهر يا تردد خودروهاي سنگين، لرزش ساختمان پايگاه برج 

قابوس به صورت ملموس احساس مي شود. 
مروري بر صفحات تاريخ نشان مي دهد كه برج قابوس قرن هاست كه با 
عوامل طبيعي كنار آمده و شايد اين انسان و تكنولوژي هاي دست ساز 

آن باشند كه عمر برج را به پايان برسانند. 
اين بناي فاخر معماري حدود هزار سال قبل يعني در سال 397 هجري 
قمري برابر با 375 هجري خورشيدي و در زمان سلطنت شمس المعالي 
قابوس بن وشمگير در شهر جرجان كه پايتخت پادشاهان آن ديار و آل 
زيار بود، بنا شد.  آجرهايي كه در آن برج به  كار رفته از خاك گلشن است 
كه خاك ساروجي است و اين خاك را در زمان س��اخت برج با اسب از 
دامنه كوه مينودشت آوردند و معماران زبردست و كارگران براي ساختن 

اين برج ده ضلعي پنج سال كار كردند. 
روزنه كوچكي در سقف بنا و رو به شرق ساخته  شده كه به نظر مي رسد باز 
گذاشتن روزنه و به  خصوص زينت دادن به آن بي ارتباط با عادات چندين 
هزارساله چادرنشينان نباشد كه هميشه منفذ چادرهايشان را رو به آفتاب 

قرار مي دادند تا نخستين پرتو آفتاب در هر بامداد به پيكر قابوس بتابد. 
اين بنا به شماره ثبت 86 در تاريخ 15 دي ماه 1310 در فهرست آثار ملي و 

پانزدهمين اثر فاخر ايران در فهرست يونسكو جاي گرفته است. 
حاال برجي كه بيش از 10 قرن سرفرازانه سر به آسمان كشيده تا تمدن 
كهن مردم اين ديار را به رخ جهانيان بكشد، قامتش در حال خم شدن است 
و اين اتفاق هيچ دليلي ندارد جز حضور مصنوعات ساخت بشر در كنار آن و 

بي توجهي هاي دولتمردان به آثار به جاي مانده از گذشتگان. 
هر چند س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گلس��تان تالش زيادي 
در جهت حفظ آثار و بناهاي تاريخي دارد اما تجربه نشان داده اگر تمام 
سازمان ها و نهادها، به خصوص شهرداري و استانداري و در سطحي باالتر 
مسئوالن دولتي و كشوري نخواهند از سازمان ميراث فرهنگي و صنايع 
دستي و گردشگري استان ها حمايت كنند، حتماً زور اين نهاد هم به همه 
عوامل مخرب نخواهد رسيد و از همين االن بايد فاتحه بسياري از بناهايي 

كه زخم و ترك تخريب بر تنشان نشسته را بخوانيم.

 آغاز به كار 
بازارچه دائمي دستفروشان فرديس   

ش�هردار فرديس با اشاره به مشكالت     البرز
اجتماعي دستفروشي مانند سد معبر و 
مزاحمت براي اصناف و مردم، اعالم كرد كه طرح س�اماندهي اين 

قشر در يك بازارچه اجرايي شده است. 
منوچهر غفاري گفت: براين اساس زميني در كانال شرقي فرديس براي 
ساماندهي دستفروشان در يك بازارچه دائمي با 260 غرفه اختصاص يافت. 
وي افزود: اكنون دستفروشان فرديس در حال انتقال به اين مكان مناسب 
بوده و با تحويل غرفه  داراي شغل ثابت مي شوند. از اين رو تمام دستفروشان 
سطح شهر فرديس در اجراي طرح پاكسازي معابر و ساماندهي مشاغل 
جمع آوري خواهند شد. شهردار ادامه داد: 330 دستفروش در اين شهر 
شناس��ايي ش��ده كه 260 تن آنان در بازارچه دستفروشان ساماندهي 
مي شوند و مابقي نيز به تدريج در مكان ديگر اسكان خواهند يافت. وي 
تأكيد كرد كه اقدام ش��هرداري فرديس در س��اماندهي دستفروشان با 
رضايت مندي اين قشر و مردم همراه شده است. غفاري يادآور شد: با توجه 
به مهاجرپذير بودن فرديس و مشكل اشتغال، شهرنشيناني كه از سطوح 
درآمدي پاييني برخوردار هستند به دستفروشي رو مي آورند، به گونه اي 

كه هر روزه شاهد افزايش معضل دستفروشي در شهر هستيم.

 نخستين پرواز مسافربري فرودگاه 
سمنان به مشهد به زودی انجام مي شود 

سرپرس�ت معاون�ت هماهنگ�ي امور     سمنان
عمراني اس�تانداري س�منان از انجام 
نخستين پرواز مسافربري فرودگاه سمنان به مقصد مشهد مقدس 

در روزهاي آتي خبر داد. 
قدرت اهلل ابك گفت: ستاد پشتيباني فرودگاه سمنان هر هفته با حضور 
مسئوالن مربوطه انجام ش��ده تا فرودگاه عملياتي ش��ده و پرواز از اين 
فرودگاه انجام شود. وي با بيان اينكه سمنان ظرفيت بسيار خوبي براي 
توسعه حمل و نقل هوايي دارد افزود: اين استان مي تواند به  عنوان فرودگاه 
معين تهران در مواقع الزم استفاده شود. سرپرست معاونت هماهنگي امور 
عمراني استانداري س��منان با بيان اينكه به زودي پروازهايي فرودگاه از 
مقصد سمنان انجام مي شود ادامه داد: اين مهم با هدف توسعه گردشگري 
استان س��منان صورت مي گيرد. ابك با بيان اينكه استان سمنان داراي 
ظرفيت هاي گردشگري بسياري است خاطرنشان كرد: با برقراري پرواز در 
فرودگاه سمنان آژانس هاي مسافرتي مي توانند به مقصد سمنان تورهاي 
چند روزه داشته باشند. وي گفت: ش��روع پروازهاي فرودگاه سمنان به 

صورت همزمان با ابالغ مرز هوايي فرودگاه شاهرود است. 

محمدرضا هاديلو

اربعي�ن نزدي�ك 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

اس�ت و روزها به 
س�رعت س�پري 
مي ش�وند تا راهپيمايي بزرگ جهان اس�ام و 
دلدادگي آنان به امام سوم را به نمايش بگذارند. 
نمايشي از وحدت بزرگ اسامي كه توجه تمام 
دنيا را به مس�لمانان جلب مي كند و طي آن از 
سراسر اس�تان هاي ايران ميليون ها زائر عازم 
كربا مي شوند. عاوه بر اين استان هاي سيستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و 
ديگر اس�تان هاي مرزي نيز خود را براي ورود 
زائران كشورهاي همس�ايه آماده و مسير اين 
راهپيمايي ب�زرگ را هموار مي كنن�د. در حال 
حاضر دبير س�تاد مردمي اربعين سيس�تان و 
بلوچستان ورود ۷۰ هزار زائر پاكستاني اربعين 
حسيني از مرز »ميرجاوه« براي اعزام به كربا را 
براي مراسم اربعين پيش رو پيش بيني مي كند. 

    
پنج مرز شلمچه، مهران، خسروي، چذابه و سومار 
آماده حضور زائران اربعيني هستند. زائراني كه از 
سراسر كشور راهي كربال مي شوند و مي خواهند 
اين مس��ير را با پاي پياده بپيمايند و تعدادي هم 
از كشورهاي همس��ايه وارد اين مسير مي شوند. 
از همين رو اس��تان هاي مرزي از جمله سيستان 
و بلوچستان آمادگي خود در راستاي ورود زائران 
خارجي را اعالم كرده اند. در اين راستا دبير ستاد 
مردمي اربعين سيس��تان و بلوچستان مي گويد: 
»پيش بيني مي شود امسال 70 هزار زائر پاكستاني 
اربعين حس��يني از مرز »ميرجاوه« براي اعزام به 
كربال وارد كشور ش��وند.« رضا بختياري با اشاره 
به اينكه مقصد اين زائران مرز »ش��لمچه« است، 
مي افزايد: »از همين رو س��تاد مردم��ي اربعين 
سيستان و بلوچستان با توجه به نياز به رسيدگي 
به زائ��ران پاكس��تاني حضرت اباعب��داهلل)ع( كه 
وارد كش��ور مي ش��وند و با هدف خدمت رساني 
به اين عزيزان ش��كل گرفته اس��ت.« بر اس��اس 
گفته اين مقام مس��ئول خدمت رس��اني به زوار 

پاكس��تاني از 21 مهرماه آغاز شده و تا 7 آبان نيز 
ادامه خواهد داش��ت. الزم به ذكر اس��ت كه تمام 
خدمات و برنامه ريزي هاي اين ستاد با كمك مردم 
واليت مدار استان و همين طور به صورت آتش به 
اختيار در حال انجام و پيگيري است. بختياري با 
اش��اره به خدماتي كه قرار اس��ت به زوار خارجي 
ارائه ش��ود، ادامه مي دهد: »ستاد مردمي اربعين 

استان سيستان و بلوچستان در 5 بخش حمل و 
نقل، بهداشت و درمان، اطعام، اسكان و فرهنگي 
به اين زائران عزير خدمت رس��اني مي كند.« وي 
همچنين با اشاره به اينكه ارائه بسته هاي فرهنگي، 
بسته ويژه كودك و برپايي ايستگاه هاي صلواتي از 
ديگر برنامه هاي ستاد اربعين در اين ايام است، بيان 
مي كند: »قطعاً در راستاي خدمت بهتر و مناسب تر 
به زائران پاكس��تاني از هرگونه كمك و همياري 

سازمان ها، ادارات و نهادها استقبال مي شود.«
   آمادگي مرز شلمچه براي زائران خارجي

الزم به ذكر اس��ت كه عمده زوار خارجي متردد 
اتباع كشورهاي پاكستان، افغانستان، آذربايجان، 
هند، چين، تركيه و روس��يه هس��تند كه اغلب 
نيز از مرز بين المللي ش��لمچه عبور مي كنند. در 
اين خصوص مس��ئول كميته فرهنگي و آموزش 
ستاد اربعين حس��يني خرمش��هر مي گويد: »با 
توجه به اينكه مرز ش��لمچه تنها مرز مجاز براي 
تردد اتباع در اربعين اس��ت، بسته هاي فرهنگي 
و آموزشي براي زوار خارجي تدوين  شده است.« 
حجت االسالم عادل رويوران اضافه مي كند: »بر 

اس��اس برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در كميته 
فرهنگ��ي و آم��وزش س��تاد اربعين حس��يني 
خرمش��هر، در قالب خدمات رس��اني اين كميته 
در اربعين امس��ال، مي��ان زوار خارجي مراجعه 
كننده به م��رز بين المللي ش��لمچه بروش��ور و 
جزوه هاي چندزبانه توزيع مي شود. اين بروشورها 
و جزوات ش��امل ادعيه، زي��ارت، آداب و احكام 
زيارت اربعين حسيني همچنين انتقال تجربيات 
س��اير زوار، آش��نايي با اماكن مقدس در مسير 
پياده روي اربعين حسيني در كشور عراق و مراكز 
خدمات رساني در اين كش��ور است.« همچنين 
تهيه محتواي فرهنگي با موضوع معرفت عاشورا 
و اربعين حس��يني ب��ه زبان هاي روس��ي، اردو و 
تركي در حال پيگيري اس��ت كه در اين راس��تا 
مجموعه هاي فرهنگي از سراسر كشور به صورت 
خودجوش آمادگي خ��ود را براي توليد محتوا به 

زبان هاي خارجي اعالم كرده اند. 
    ارائه خدمات پزشكي به زوار 

الزم به ذكر اس��ت كه عالوه بر خدماتي كه 2 هزار 
جهادگر دلداده حسيني قرار اس��ت در اين ايام به 
زائران ايراني و خارجي ارائه دهند؛ سپاه پاسداران 
نيز قرار اس��ت 10 بيمارس��تان صحرايي را براي 
افزايش سطح سالمت مس��افران برپا كند. عالوه 
بر اين مسئوالن اس��تان ايالم نيز در نظر دارند سه 
بيمارستان صحرايي در مرز مهران برپا كنند. الزم به 
ذكر است كه مرز مهران جزو پرتردد ترين مرزهاي 
ايران براي اربعين عنوان مي شود و بر اساس گفته 
مسئوالن استاني امسال ظرفيت تردد ميليون ها نفر 
را با توجه به زيرساخت هاي فراهم شده دارد. رئيس 
فوريت هاي پزشكي استان ايالم با اشاره به خدمات 
پزشكي برنامه ريزي شده براي ارائه در اين مسير، 
مي گويد: »تمامي بخش هاي پزشكي استان براي 
خدمات رس��اني به زوار اربعين آماده شده است.« 
صيدنور عليمرادي ادامه مي دهد: »امسال بالغ بر 
150 آمبوالنس سبك، 10 اتوبوس آمبوالنس، 5 
فروند بالگرد و 5 درمانگاه موقت براي خدمات رساني 

به زوار پيش بيني شده است.«

زائران پاكستانی اربعين از ميرجاوه و شلمچه به كربا می رسند
 دبير ستاد مردمي اربعين سيستان و بلوچستان از آمادگي استان براي ورود ۷۰ هزار زائر پاكستاني اربعين حسيني 

از مرز »ميرجاوه« براي اعزام به كربا خبر مي دهد

با توجه به بارندگي هاي مداوم در 
شمال كشور مي توانيم با ذخيره و 
هدايت نزوالت جوي در تانكرهاي 
مخص�وص از آن ب�راي مص�ارف 
غيرآش�اميدني به ويژه در بخش 
كشاورزي استفاده بهينه و مطلوبي 
كنيم و  از آنجا كه جنگل ها و مراتع 
نقش مهم�ي در هداي�ت آب هاي 
روان دارند لذا هرگونه تخريب آنها 
مي تواند به جاري شدن سيل بر اثر 

بارش ها منجر شود

تهيه محتواي فرهنگي با موضوع 
معرفت عاشورا و اربعين حسيني 
به زبان هاي روسي، اردو و تركي در 
حال پيگيري است كه در اين راستا 
مجموعه هاي فرهنگي از سراس�ر 
كشور به صورت خودجوش آمادگي 
خود را براي توليد محتوا به زبان هاي 

خارجي اعام كرده اند
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بهسازي ۲۴ هزار هكتار از آب بندان هاي شمال برای مهار سيل
ساالنه نزديك به 1۰ ميليارد مترمكعب آب باران بدون بهره برداري مناسب به درياي خزر مي ريزد

 مراسم روز ملي مبارزه با استكبار
در ۵۰ نقطه استان مركزي برگزار مي شود       

رئيس ش�وراي هماهنگ�ي تبليغات     مركزي
اس�المي اس�تان مركزي از برگزاري 
مراس�م راهپيمايي س�يزدهم آبان و روز ملي مبارزه با اس�تكبار 

جهاني در ۵۰ نقطه استان مركزي خبرداد. 
حجت االسالم عباس هاشمي در نخستين جلسه برنامه ريزي برگزاري 
مراسم روز سيزدهم آبان امسال در اراك گفت: حساسيت هاي چهلمين 
سالگرد انقالب اسالمي ايران، خصوصاً سيزدهم آبان سال جاري بر كسي 
پوشيده نيست و همه در جريان نيرنگ و حيله هاي دشمنان قسم خورده 
نظام جمهوري اسالمي ايران، به خصوص امريكا هستند. رئيس شوراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي اس��تان مركزي افزود: همه اين نيرنگ ها و 
دسيسه هاي استكبار جهاني به شكل مثلث شومي كه بين امريكا و آل سعود 
و اسرائيل شكل گرفته، تاكنون با حمايت مردم و تدبير و انديشه هاي به 
موقع رهبر معظم انقالب به شكست كشيده شده است. هاشمي ادامه داد: 
با توجه به برنامه ريزي هاي دشمن براي اجراي نيات شوم خود در زمينه 
تشديد تحريم هاي تدارك ديده شده، حساسيت سيزدهم آبان ماه امسال 
نسبت به سال هاي گذشته بيشتر است. رئيس شوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي استان مركزي گفت: حضور مردمي و حمايت مردم از دولتمردان، 
از نظام و رهبري باعث شده كه هميشه توطئه ها و نيرنگ هاي دشمنان 
خنثي شود و تمام تالش ها و هجمه هاي دشمن بي نتيجه بماند و استحكام 
نظام تثبيت شود. وي اضافه كرد: حضور مردم و اقشار مختلف در صحنه 
روز سيزدهم آبان امسال باعث مي شود كه برگ زرين ديگري از حمايت 
و پش��تيباني مردم از نظام در تاريخ انقالب اسالمي افزوده شود. هاشمي 
تصريح كرد: دشمنان بدانند كه جدايي بين نظام اسالمي و مردم وجود 

ندارد، چراكه نظام جمهوري اسالمي ايران نظام مردمي است. 

 ۵۰ درصد سود تسهيالت سرمايه گذاران 
در خراسان جنوبي بخشيده مي شود        
استاندار خراسان جنوبي از بخشودگي     خراسان جنوبي
۵۰ درصدي نرخ سود تسهيالت بانكي 
به سرمايه گذاراني كه در خراسان جنوبي فعاليت كنند، خبر داد. 
محمد مهدي مروج الشريعه در ش��وراي اداري خراسان جنوبي گفت: 
سرمايه گذاراني كه در يكي از استان هاي 9 گانه شامل شوراي امنيت و 
پايدار توسعه شرق و غرب ورود كنند از 50 درصد بخشودگي نرخ سود 
تسهيالت بانكي بهره مند مي شوند كه فرصتي مغتنم است. اين اقدام در 
راستاي كاهش محروميت ها و توسعه زيرساختي و اقتصادي استان هايي 
همچون خراسان جنوبي صورت مي گيرد. استاندار خراسان جنوبي بيان 
كرد: فرمانداران به زيرس��اخت هاي امنيتي اس��تان بايد توجه ويژه اي 
داشته باشند. وي با بيان اينكه سند آمايش استان به همت كارگزاري و 
مجري گري دانشگاه بيرجند تهيه شده است، گفت: اين اقدامي بزرگ 
بوده كه در خراس��ان جنوبي رقم خورده و س��ندي مستند براي استان 
است. مروج الش��ريعه با بيان اينكه حضور50 هزار دانشجو در خراسان 
جنوبي در چرخه اقتصاد استان تأثيرگذار است، افزود: خراسان جنوبي به 
دليل شرايط خاص اقليمي مي تواند به عنوان قطب دانشگاهي بدرخشد. 
استاندار خراس��ان جنوبي ادامه داد: دانشگاه بيرجند مي تواند به عنوان 
الگويي براي ديگر دانشگاه ها در چگونگي طي كردن مسير توسعه باشد. 

 دشت ميناب 
با ترميم شن چاله هاي رودخانه احيا مي شود        

معاون ط�رح و توس�عه ش�ركت آب     هرمزگان
منطقه اي هرمزگان از احياي دش�ت 
ميناب با اجراي طرح ترميم شن چاله هاي رودخانه ميناب خبر داد. 
شهروز ش��جاعي در توضيح اجراي اين طرح گفت: اجراي اين طرح در 
درازمدت باعث  ترميم فروچاله هاي دش��ت ميناب و كاهش آسيب هاي 
زيس��ت محيطي مي ش��ود. وي اضافه كرد: برداش��ت بي رويه ماس��ه از 
رودخانه هاي ميناب در س��ال هاي اخير باعث به وجود آمدن چاله هاي 
بزرگ در بستر رودخانه شده است. اين مقام مسئول ادامه داد: ايجاد اين 
چاله هاي بزرگ سبب تغيير بستر رودخانه ميناب شده كه عالوه بر احتمال 
تشديد سيالب در مقاطع بحراني مي تواند منجربه پديد آمدن مشكالت 
زيست محيطي و همچنين وقوع فجايع انساني شود. معاون طرح و توسعه 
شركت آب منطقه اي هرمزگان گفت: در اجراي اين طرح چاه ها به  وسيله 
تعدادي كانال به يكديگر وصل مي شوند كه يك بند آبگير نيز براي انتقال 
سيالب به شن چاله ها تعبيه  شده است. شجاعي افزود: در صورت وجود 
سيالب و سرازير ش��دن آن، در جريان روان آب ها در چاله ها تله اندازي 
مي شوند و به مرور زمان به حالت اوليه خود باز مي گردد. الزم به ذكر است 
كه از خطرات به وجود آمدن اين فروچاله ها مي توان به ايجاد حفره هاي 
بزرگ و عميق كه موجب تلفات انساني مي شود يا تغيير جهت و سرازير 

شدن سيل به سمت روستاها و شهرهاي كنار رودخانه اشاره كرد. 

وقوع باران هاي سيل آسا در چند سال اخير در استان هاي شمالي كشور 
در كنار نب�ود راهكارهاي مدون ب�راي هدايت اين آب ها در مس�يل ها و 
آب بندان ها ك�ه در موارد مختلفي مورد اس�تفاده قرار مي گيرد س�بب 
ش�ده تا هر س�اله با وقوع بارش هاي نسبتاً شديد ش�اهد خسارت هاي 
ش�ديدي به باغات و م�زارع در اين مناطق باش�يم.  س�رانجام تكراري 

شدن اين حوادث سبب شد تا معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي 
اعام كند: »طرح بهس�ازي ۲۴ هزار هكتاري آب بندان در س�ه اس�تان 
مازندران، گيان و گلس�تان اجرا مي ش�ود.« اين در حالي است كه قرار 
اس�ت پس از اين س�ه اس�تان فاز دوم طرح احياي اراضي اس�تان هاي 
خوزس�تان و ايام در س�طح ۲۵۵ هزار هكت�ار نيز به زودي آغاز  ش�ود. 
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