
  مرك�زي: دبير كميت��ه اجالس بان��وان كنگره نق��ش ملي حضرت 
امام خميني)ره( در دفاع مقدس و 6200 شهيد استان مركزي و مسئول 
كارگروه بانوان ستاد تدوين پيشينه رزم س��پاه روح اهلل از برگزاري اولين 
نهضت خاطره نويسي در سطح مدارس متوس��طه استان مركزي خبر 
داد و گفت: اين طرح در مقاطع تحصيلي اول و دوم متوس��طه دخترانه 
استان برگزار خواهد شد.  راضيه مجاوري افزود: زنان نقش تأثيرگذاري در 
حمايت از عرصه هاي مختلف در جنگ داشتند لذا مي بايست نقش تربيتي، 
فرهنگي، اجتماعي، سياس��ي و مبارزاتي زنان ايراني در پيروزي انقالب 

اسالمي و دفاع مقدس در جامعه و به ويژه براي نسل جوان تبيين شود. 
  سمنان: معاون امور صنايع س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
سمنان گفت: دو گروه صنايع فلزي و شيميايي، حدود 6۵ درصد اشتغال 
كل صنايع استان را تشكيل مي دهند.   رشيد يزدان فرد افزود:  باالترين 
اشتغال ايجاد شده در صنايع اس��تان به ازاي هر واحد، مربوط به صنعت 
نساجي است كه با ۴۷ نفر به ازاي هر واحد توليدي رتبه نخست را داراست 

كه نشان دهنده اهميت و كاربري بودن اين صنعت است. 
  البرز: عضو ش��وراي شهر كرج با اشاره به مش��كل راه هاي دسترسي 
فرودگاه پيام، گفت: اتصال متروي كرج به اين ف��رودگاه در اولويت قرار 
گرفته و بررسي مي شود.  محمدحسين خليلي اردكاني افزود: از آنجايي كه 
احداث بلوار مد نظر مسئوالن فرودگاه است، بايد گفت؛ با توجه به مشكالت 
نقدينگي شهرداري كرج و نياز مبرم پروژه هاي مترو و بزرگراه شمالي به 
منابع مالي نمي توان پروژه كالن ديگري تعريف كرد اما مي توان اتصال 

فرودگاه به ايستگاه هاي متروي كرج را در اولويت قرارداد. 
  بوشهر: شهردار كنگان اس��تان بوش��هر از اختصاص 200 ميليارد 
ريال براي اجراي ۴0پروژه  عمران شهرستان كنگان استان بوشهر خبر 
داد.  رحيم جمالي تكميل فاز نخس��ت دهكده گردشگري و اجراي بلوار 
امام حس��ين )ع( را از جمل��ه پروژه هاي كنگان دانس��ت و گفت: اجراي 
پارك هاي محله اي، زيرسازي و اجراي سنگ جدول بيش از 10 نقطه شهر، 
احداث المان هاي شهري در ميادين شهيد بهشتي و كوزه گري، احداث 
پارك چشمه اصالحات هندسي معابر، احداث ديوار حفاظتي در دو محل 

در محله كوزه گري از ديگر پروژه هاي عمران شهري كنگان است. 
  خراس�ان جنوبي: معاون ميراث فرهنگي خراس��ان جنوبي گفت: 
مرمت نماي بيروني مسجد باب الحوائج خوسف انجام شد. علي شريعتي 
منش افزود: مسجد باب الحوائج در مركز شهر خوسف مربوط به دوره قاجار 
بوده و طي مرمت هاي صورت گرفته در زمان هاي گذشته، صحن مسجد 
حذف و به شبستان اضافه گرديده است.  وي ادامه داد: جداره بيروني بنا 
در سال هاي اخير به صورت غير اصولي و با الحاق ديوار گري با مالت ماسه 
سيمان اجرا گرديده بود كه در مرمت اخير ديوار الحاقي جمع آوري و مجدد 

طبق الگوي قديم و با كاهگل مرمت گرديد.

جنگلهارانميخورند،ميبلعند!
اينكه جنگل ها حال و روز خوبي ندارند و بر اساس آمارهاي موثق اگر با همين 
سرعت كنونی پوشش جنگلي ايران را نابود كنيم، تا ۵0 سال آينده جنگلي 
نخواهيم داشت، يك بحث است و در مقابل آن، بي تفاوتي مسئوالن به نحوه و 

نوع تخريب جنگل ها و از بين رفتن اين موهبت هاي الهي، بحثي مهم تر. 
ايران در كمربند خشك جهان واقع است، سهم ما از آب نسبت به جمعيت مان 
كم است، بارش ها در نقاط مختلف كشور نسبت به استاندارد جهاني كمتر 
است، هوا هر س��ال گرم تر مي شود، جمعيت كشور بيشتر ش��ده، نياز به 
چوب و كاغذ بيشتر شده  و كلي حرف ديگر كه همه اش هم درست است 
اما هيچ كدام شان دليل نمي ش��ود كه ما همين پوشش گياهي و جنگلي 
محدودي را هم كه داريم از بين ببريم. يعني هيچ جاي دنيا هيچ كش��ور 
پيشرفته اي براي توليد كاغذ درختان جنگل هاي طبيعي اش با صدها سال 
عمر را قطع نمي كند بلكه از درخت هاي دست نشان استفاده مي كند يا هيچ 
جاي دنيا با چنين سرعت بااليي اقدام به از بين بردن جنگل ها و تبديل آنها به 
مزارع كشاورزي و چراگاه و ويال و شهرك هاي مسكوني نمي كنند. با اين حال 
جنگل هاي شمال ايران با سرعت بي سابقه اي در حال محو شدن هستند و در 

۴0 سال گذشته نزديك به 22درصد مساحت آنها از بين رفته است. 
تمام اين فجايع در شرايطي اتفاق مي افتد كه هم رهبري و هم قانون بر 
حفظ اين سرمايه هاي ملي تأكيد دارند اما در عمل كمترين تالشي از جانب 
هيچ كس به خصوص مسئوالني كه از بيت المال حقوق مي گيرند تا حفاظت 

از اين منابع را انجام دهند هم صورت نمي گيرد. 
كافي است سري به سرسبزترين مناطق ايران بزنيم. به استان هاي شمالي و 
به خصوص استان مازندران كه تغيير كاربري اراضي كشاورزي و عرصه هاي 
طبيعي در اين استان از زنگ خطر گذشته و به آژير و بحران مبدل شده و 

بكرترين مناطق، در وضعيت چراغ خاموش بلعيده مي شوند. 
اگر از شهروندان عادی هم بپرس��يد، خواهند گفت كه صاحبان قدرت و 
فرزندانشان و آنها كه خوب مي دانند خأل هاي قانوني كجاست، به همراه 
پولدارها و سلبريتي ها و ويژه خوارها در تغيير كاربري غيرمجاز و ساخت و 
سازها حتي در دست نخورده ترين نقاط مازندران نقش دارند، اما در مقابل 
اين حرف ها مسئوالن چنان حرف مي زنند كه گويي هيچ اتفاقي نيفتاده و 

اين تخريب ها توهمي بيش در ذهن مردم نيست. 
طبق قانون منابع طبيعي، روستاهاي موجود در حريم منابع طبيعي جزو 
منابع ملي به شمار مي آيند و كساني كه اين مناطق را تصرف كنند، مصداق 

متجاوز به عرصه ها محسوب مي شوند. 
همچنين طرح خروج دام و واگذاري زمين مابه ازاي خروج دام از عرصه هاي 
جنگلي نيز در برخي مواقع گريبان منابع ملي را گرفته و به اقدامي براي تغيير 
كاربري و ساخت و ساز در عرصه ها مبدل شده است.  برخي زمين هايي كه 
در قالب طرح به دامداران واگذار مي شود، براي اين است كه علوفه كاري 
كنند، اما تغيير كاربري داده مي شوند كه اين مسئله غيرمجاز و غيرقانوني 
است. البته بخشي از اراضي نيز با سند مالكيت به دامدار واگذار و از شمول 
عرصه هاي ملي خارج مي شود و اگر روستايي بخواهد در اين مناطق ساخت 
و ساز كند بايد به بنياد مسكن و كميسيون مربوطه مراجعه و مجوز اخذ كند.  
با اين تفاسير مشكل كار آنجاست كه منابع طبيعي رسماً اعالم مي كند پول 
و فرصت ندارد تا اين اراضي را بازپس گيري كند، زيرا هزينه هاي دادرسي و 

كارهاي ديگر بسيار سنگين است و به نوعي براي آنها به صرفه نيست. 
بر اساس مستندات موجود حدود ۳0 تا ۴0 هزار هكتار از عرصه هاي ملي در 
تصرف مردم است و تهيه و اجراي طرح كاداستر و اخذ سند منابع ملي به نام 
دولت مي تواند چاره ساز باشد و در حال حاضر براي 600 تا ۷00 هزار هكتار 
از عرصه هاي ملي طرح كاداستر تهيه و براي 1۳۵ هزار هكتار كاداستر و 

سند تك برگ به نام دولت صادر شده است.  
در استان مازندران هر قدر از ش��رق به سمت غرب حركت كنيم، تغيير 
كاربري هاي غيرمجاز به ساخت و ساز و ويالسازي مبدل مي شود چراكه 
قيمت باالي زمين، متناسب نبودن جريمه ها و عدم بازدارندگي سبب شده 

تا طمع براي ويالسازي و ساخت و ساز بيشتر شود. 
به هر حال جنگل ها خشك و بيابان مي شوند و در اين آشفته بازار كسي نيست 
تا جوياي حال درختاني شود كه شب مي خوابند و ديگر صبح را نمي بينند.

800زائراوليمهمانستاداجرايي
فرمانامام)ره(درراهپيمايياربعينبودند

س�تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( امسال نيز همانند سال هاي 
گذشته و به شكلي گسترده تر در برگزاري مراسم اربعين حضور داشت 
كه استقرار چندين موكب در مناطق چزابه، شلمچه، مهران، كربالي 
معلي، نجف اشرف و مسير بين اين دو شهر، حمايت از برپايي 35 موكب 
مردمي، فراهم كردن امكانات درماني و دارويي براي 50 هزار بيمار، 
مساعدت در اعزام 800 زائر اولي و تدارك بزرگ ترين پاركينگ  توسط 
اين ستاد براي رفاه حال زائران، از جمله  اين اقدامات به شمار مي رود. 

    
امسال و با راه اندازي پويش »رواديد بهشت«، در قالب 16 كاروان، ۸00 
زائر اولي از مناطق محروم كش��ور از جمله هيرمند، نيمروز و هامون در 
استان سيستان و بلوچستان، شاخن در خراسان جنوبي، احمد فداله در 
خوزستان، بش��اگرد در هرمزگان و مناطق ديگر توسط ستاد اجرايي به 
كربال اعزام شدند.  اين زائران تنها هزينه  ويزا را خودشان پرداخت كردند 
و مابقي مخارج سفر هر زائر معادل 12 ميليون ريال توسط ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( تقبل شد.  مديرعامل بنياد بركت احسان وابسته 
به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در خصوص چگونگي انتخاب 
اين ۸00 زائر مي گويد: »اين زائران از مناطق محرومي كه طرح توس��عه  
روستايي در آنها اجرايي شده است، انتخاب شدند. جوان بودن، داشتن 20 
تا ۴۵ سال سن و زائر اولي بودن از جمله مالك هاي گزينش اين افراد بوده 
است.« اميرحسين مدني از استقرار سه موكب ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( در مناطق مرزي مهران، شلمچه و چزابه و هم چنين برپايي موكب 
در كربال، نجف و مسير ميان اين دو شهر خبر داده و تأكيد كرد: »در اين 
موكب ها در قالب طرح احسان الحسين، روزانه 20 هزار غذا و حجم قابل 
مالحظه اي آب آشاميدني ميان زائران توزيع شد. هم چنين موكب ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( مستقر در كربال نيز قابليت اسكان ۵ هزار 

زائر را در شبانه روز داشت و به همين تعداد زائر را نيز اطعام مي كرد.«
   اعزام 240 پزشك و بهيار

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در مراسم پياده روي اربعين به ۵0 
هزار نفر از زائران حسيني، خدمات دارويي و درماني ارائه داد.  مديرعامل 
شركت بركت تل وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در اين 
باره مي گويد: »امسال ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با استقرار 
چهار ايستگاه در ش��هرهاي نجف و كربال، عمود ۸2۸ بين اين دو شهر 
و راه اندازي واحد س��يار ميان مرزهاي چزابه و شلمچه بيش از ۵ هزار 
نفر از زائران اربعين حسيني را ويزيت پزشكي كرد.« دكتر سيدمحمد 
پورحس��يني ادامه مي دهد: »ويزي��ت اين زائران به طور كامل ش��امل 
معاينه توسط پزشك و تجويز و تحويل دارو، كاماًل به شكل رايگان انجام 
پذيرفت.« وي از توزيع 1۳0 قلم دارو در اين ايستگاه هاي سالمت خبر 
داده و تأكيد مي كند: »1۴0 پزشك، پيراپزشك، پرستار و امداد جهادي 
در اين چهار ايستگاه به شكل داوطلبانه به خدمت رساني مشغول بودند. 
هم چنين 100 بهيار و پزشك نيز با تجهيز به كوله پشتي هاي حاوي دارو 
و ادوات اوليه درماني، در مسير نجف تا كربال در تردد بودند و به 12 هزار 

نيازمند خدمات درماني ارائه دادند.«
قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( نيز 
با اعزام نيروهاي جهادي ش��امل پزشكان، پيراپزش��كان و پرستاران در 
10روزه  منتهي به اربعين حسيني به ارائه خدمات به زائران پرداخت.  در 
همين رابطه مسئول قرارگاه جهادي خدمت رساني ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( اقدامات قرارگاه جهادي خدمت رس��اني ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( را به دو بخش متمركز و غيرمتمركز تقسيم كرده و 
مي گويد: »امسال تالش كرديم گروه هاي جهادي فعال در حوزه  سالمت 
و درمان را ساماندهي كنيم . در اين راستا، 1۴0 پزشك، پيراپزشك و بهيار 
با كوله پشتي حاوي دارو و در طول مسير پياده روي ميان نجف تا كربال به 
ارائه خدمات درماني به زائران پرداختند.« به گفته محمد ودود حيدري 
تالش اين قرارگاه متمركز بر اين مه��م بوده كه حالت مردمي پياده روي 
اربعين در بخش پش��تيباني هم حفظ شود و در اين راس��تا، از ۴0گروه 

جهادي فعال در عرصه هاي مختلف حمايت شده است.

وروداولينمحمولهدامزندهقزاقستان
ازطريقپايانهريلياينچهبرون

نخس�تين محموله دام زنده از كش�ور     گلستان
قزاقس�تان از طري�ق پايان�ه ريل�ي 

اينچه برون وارد كشور شد. 
 مديركل راه آهن ش��مال ش��رق 2 با اعالم اين خبر گفت: اين محموله 
نخستين محموله دام زنده است كه از كشور قزاقستان وارد استان گلستان 
مي شود.  محمدرضا قرباني افزود: اين محموله شامل ۴00 رأس گوسفند 
زنده است كه در بدو ورود به گلس��تان پس از گذراندن مراحل قانوني و 
قرنطينه هاي الزم از طريق خطوط ريلي اداره كل راه آهن شمال ش��رق2 
به استان گلستان وارد و در ايستگاه پتروشيمي تخليه شد.  وي ادامه داد: 
در سفري كه هيئت استان گلستان به رياست استاندار به كشور قزاقستان 
انجام شد و تفاهمنامه اي كه بين استانداران گلستان و استاندار منگستائو 
جمهوري قزاقستان امضاء شد يكي از محورهاي تفاهمنامه، توسعه كريدور 
ريلي ايران � تركمنستان � قزاقس��تان بود.  قرباني افزود: در اين نشست 
مقرر شد كه براي گسترش ارتباطات تسهيالتي در نظر گرفته و استفاده 
از حوزه ريلي براي مناسبات تجاري تأكيد شد كه در اين راستا نخستين 
محموله دام زنده از طريق حوزه ريلي وارد شد.  وي ادامه داد: خطوط ريلي 
يكي از ارزان ترين، امن ترين و مناسب ترين راه انتقال محموله هاي تجاري 
براي تجار و بازرگانان است كه بازرگاناني كه به واردات دام زنده از كشور 
قزاقس��تان تمايل دارند براي دريافت مجوز مي توانند تقاضاي خود را به 

ادارات دامپزشكي استان ارائه كنند. 

سجاد مرسليمحمدرضا هاديلو

 آب�ان م�اه س�ال 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
گذش�ته ب�ود كه 
معاون اش�تغال و 
خودكفاي�ي كميت�ه امداد اس�تان سيس�تان و 
بلوچستان اعالم كرد: »امسال واحد هاي مسكوني 
۶00 مددجوي روستايي به پنل خورشيدي مجهز 
مي ش�ود.« اين موض�وع درحالي بود ك�ه گرم و 
خشك بودن اين اس�تان دركنار سايه انداختن 
خشكسالي هاي دو دهه گذشته، موجب شده است 
مردم منطقه با مشكالت معيشتي و تأمين سوخت 
مواجه شوند.  به همين دليل كارشناسان براي رفع 
مشكل سوخت و معيشت مردم منطقه پيشنهاد 
ايجاد پنل هاي خورش�يدي را براي خانوارهاي 
روستايي كه درآمد بااليي ندارند، ارائه دادند تا 
درآمد پايدار 20 ساله اي را ايجاد كنند.  حاال و بعد 
از اجرايي ش�دن اين طرح در شمال سيستان و 
بلوچس�تان مديركل كميته امداد اين اس�تان 
مي گويد: »ايجاد پنل هاي خورش�يدي موجب 
ش�ده تا عالوه بر تأمين انرژي م�ورد نياز مردم 
منطقه، هر پنج كيلووات برق توليدي 800 هزار 
تومان درآم�د ب�راي خانواره�ا ايج�اد كند.« 

    
تأمين سوخت مورد نياز دركنار ايجاد يك درآمد 
پايدار براي م��ردم مناطق دورافت��اده و محروم 
سيستان وبلوچس��تان از جمله مسائلي است كه 
همواره مورد توجه مس��ئوالن بوده، چراكه اين 
دو نقش مهم��ي در زمينه ادامه س��كونت مردم 
در اين مناطق دارند.  دركنار اين مهم سيس��تان 
و بلوچستان به دليل بهره مندي از تابش مناسب 
خورشيد جزو مناطق مناس��ب براي استفاده از 
پنل هاي خورشيدي است، چراكه متوسط ميزان 
تابش اين استان بين 2 تا 2 هزار و ۳00 كيلو وات 
ساعت بر مترمربع در سال است كه بسيار مناسب 
براي نيروگاه هاي خورش��يدي اس��ت.  به گفته 
كارشناسان، از ش��مال به جنوب اين استان بين 

شهر زاهدان تا منطقه س��رباز كه شامل سراوان 
و خاش نيز مي ش��ود، به طور متوس��ط در سال 
2هزار و۳00 كيلو وات ساعت بر مترمربع تابش 
تخمين زده مي شود كه براي توليد برق از طريق 
پنل هاي خورشيدي تابش بس��يار خوبي است.  
عالوه بر آن مناطقي از قبيل زابل و زهك هم اين 
مزيت را دارند. مرز سيستان و بلوچستان با استان 
كرمان ه��م به دليل ميزان تابش نس��بتاً خوب و 
وجود زمين هاي منابع طبيع��ي، براي راه اندازي 

نيروگاه هاي خورشيدي بسيار مناسب است. 
   تجهيز600 واحد مس�كوني مددجويان

 به پنل هاي خورشيدي 
از آنجا كه يكي از وظايف كميته امداد رفع فقر و 
ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي محرومان است، 
لذا اين مهم موجب شد تا از چند سال قبل طرح 
س��اخت پنل هاي خورش��يدي در مناطق گرم و 
خشك و محروم در استان سيستان و بلوچستان 
كه بهترين ش��رايط را براي اين زيرساخت دارد 

را در دس��توركار خود قرار دهد.  آبان ماه س��ال 
گذش��ته بود كه مع��اون اش��تغال و خودكفايي 
كميته امداد استان سيستان و بلوچستان اعالم 
كرد:»امسال واحد هاي مسكوني 600 مددجوي 
روستايي كميته امداد استان به پنل خورشيدي 
مجهز مي شود.« ساخت نيروگاه هاي خورشيدي 
سياست جديد دولت براي كاهش مصرف سوخت 
فسيلي، توليد دي اكسيد كربن و گاز گلخانه اي و 
در نهايت استفاده از مزيت هاي رقابت پذير ساير 
اس��تان هاي بهره مند از نعمت انرژي خورشيدي 
است.  رمضان پودينه با اشاره به اينكه در شمال 
اين استان نصب ۳00 پنل خورشيدي برنامه ريزي 
شده كه در مرحله شناسايي و مطالعات مقدماتي 
قرار دارد، افزود:»نظارت فني بر پ��روژه از زمان 
مكان يابي نيروگاه ه��اي انرژي هاي تجديدپذير 
ش��روع ش��د و اين روند تا اتصال به شبكه توزيع 
و توليد ب��رق ادامه دارد. ش��رايط مح��ل اجراي 
طرح شامل شناسايي فضاي مورد نياز براي يك 

واحد پنج كيلوواتي حدود ۴0 ت��ا 60 مترمربع، 
نصب س��ازه در پش��ت بام مددجوي��ان و اتصال 
به ش��بكه برق منطقه اس��ت.« وي با بيان اينكه 
ميانگين درآم��د ماهانه براي اين ط��رح 600 تا 
۷00 هزار تومان است، ادامه داد:»اين پروژه براي 
خانوارهاي روس��تايي كه امكان سرمايه گذاري 
س��ودآور و ش��غل هايي با درآمد باالتر را ندارند 
يك درآمد پايدار 20 س��اله ايجاد مي كند.« اين 
موضوع موجب شد تا كميته امداد براي تشويق 
افراد عالقه مند تس��هيالت خوب��ي را در اختيار 
آنها قرار دهد، به طوري كه پرداخت تس��هيالت 
اش��تغال از محل صندوق قرض الحس��نه امداد 
»والي��ت« براي ۳00 نف��ر از مددجوي��ان واجد 
ش��رايط براي اجراي طرح هاي مولد خورشيدي 
)فتولتائيك( پنج كيلووات��ي برنامه ريزي و اجرا 
شد و عالوه بر آن تسهيالت الزم به ۵0 مددجوي 
تحت حمايت از محل صندوق اشتغال نيازمندان 
كميته امداد اختصاص ياف��ت.  مديركل كميته 
امداد سيستان و بلوچستان درخصوص اجراي اين 
طرح مي گويد:»با توجه به برنامه ريزي انجام شده 
تاكنون نيروگاه خورش��يدي روستاي »پدگي« 
شهرستان ميرجاوه به مدت 26 روز ۷۸1 كيلووات 
توليد برق داشته و ميزان توليد برق در روستاي 
»علي جان« از توابع شهرس��تان زهك نيز به ۵0 
كيلووات رسيده است.« رضا شهركي مي افزايد: 
»اكنون قرارداد ساخت ۷۸ نيروگاه خورشيدي در 
شهرستان زابل، 12 نيروگاه در شهرستان خاش 
و 10 نيروگاه در شهرستان ميرجاوه منعقد شده و 
همچنين مورد ارزيابي شركت توسعه برق و انرژي 

كميته امداد استان نيز قرار گرفته است.«
اين تسهيالت درحالي است كه به گفته شهركي، 
قيمت خريد برق از نيروگاه خورش��يدي خانگي 
با ظرفيت پنج كيلووات ۸00 هزار تومان اس��ت 
كه مي تواند ع��الوه بر تأمين نيازس��وخت براي 

محرومان درآمدزايي خوبي نيز داشته باشد. 

شب هاي سيستان و بلوچستانی ها با پنل هاي خورشيدي روشن مي شود

مهم نيست كدام فرد به عنوان رئيس جمهور امريكا 
معرفي شود؛ دموكرات باش��د يا جمهوري خواه، 
سال هاست كه سياست امريكا عليه تمام دنيا همين 
بوده اس��ت كه هس��ت. قدرت طلبي امريكايي  ها، 
س��تمگري ها و دخالت هاي دولت ش��ان همواره 
خس��ارات زيادي به مردم دنيا وارد كرده اس��ت. 
آنها هرگاه بخواهند با كش��وري وارد صلح ش��وند 
مي شوند و هرگاه بر خالف خواسته هايشان باشد 
زير تمام قراردادها و توافقاتش��ان مي زنند. همان 
اتفاقي كه درباره برجام نيز رخ داد. به رغم اينكه قرار 
بود تحريم ها برداشته شود اما يكباره ترامپ با يكه 
تازي زير تمام اين قراردادها زد و دوباره س��عي بر 
وارد كردن فشارهاي سياسي و اقتصادي بيشتري 
به ايران كرد. چرا كه ايران جزو معدود كشورهايي 
است كه ۴0 سال است زير بار ظلم و زياده خواهي 
امريكا نرفته است. 1۳ آبان ماه هم با توجه به اينكه 
با س��ه رويداد متفاوت تبعيد امام خميني )ره( در 
سال ۴۳، كش��تار دانش آموزان و دانشجويان در 
سال ۵۷ و تسخير النه جاسوس��ي امريكا توسط 
دانشجويان در سال ۵۸ به تاريخ ايران گره خورده 
است، نمادي از آرزوي برباد رفته اين كشور غاصب 
اس��ت. حاال امروز مردم غيور و هوش��يار ايران در 

سراسر كشور به پا می خيزند تا بار ديگر نشان دهند 
ايران هيچ وقت زير بار ظلم امريكا نمي رود و تشديد 

تحريم ها هم اثري بر مردم ندارد. 
   آمادگی استان ها برای بزرگداشت 13آبان

سياس��ت هاي س��تمگرانه، مغرضانه و فريبكارانه 
دولتمردان امريكا، اين كش��ور را ب��ه عنوان نماد 
حاكميت ش��يطاني در افكار عموم��ي جهان قرار 
داده، رفتارهايي كه سبب عصبانيت ملت ها مانند 
آنچ��ه در 1۳ آبان ۵۸ ايران رخ داد، ش��ده اس��ت. 
در اين خصوص فرمانده س��پاه ناحيه امام سجاد 
)ع( قزوين با اش��اره به اينكه مردم اس��تان قزوين 
باشكوه تر از سال هاي گذش��ته در اين راهپيمايي 
شركت مي كنند، مي گويد: »يوم اهلل 1۳ آبان نماد 
مقاومت و ايستادگي ملت واليت مدار ايران اسالمي 
در برابر استكبار جهاني و زورگويان است.« مهدي 
صادق پور مي افزايد: »اين روز يادآور حوادث بسيار 
مهمي است كه در شكل گيري، مقاوم سازي و تداوم 
انقالب اسالمي و شكست توطئه هاي پياپي امريكا به 
عنوان نماد كامل امپرياليسم جهاني و نظام سلطه گر 

تماميت خواه، نقش اساسي داشته است.« 
خطيب جمعه اردبيل نيز با اش��اره اينكه امريكا در 
بحث تحريم هاي نفتي شكست خورده است و مردم 

اردبيل اين را به خوبي مي دانند و گول تبليغات پوچ 
امريكا را نمي خورند مي گويد: »مقاومت ملت امروز 
نتيجه داد و امريكا مجبور شد از تحريم كل نفت ايران 
و به صفر رساندن صادرات آن عقب نشيني كند.« 
آيت اهلل سيدحسن عاملي با اشاره به اينكه امريكا 
در چند روز مانده به 1۳ آبان كه مي بيند امكان ندارد 
صادرات نفت ايران صفر شود، فعالً هند و كره جنوبي 
را استثنا كرده اس��ت، مي افزايد: »اگر گاز ايران به 
تركيه قطع شود، يك فاجعه رخ مي دهد و لذا تركيه 
نيز تقاضاي معافيت كرده است. اگر گاز ايران به عراق 
قطع شود اكثر نيروگاه هاي برق عراق كه براي آنها 
بسيار حياتي است، تعطيل مي شود. به همين جهت 
عراق نيز تقاضاي معافيت كرده است و اين سلسله 
معافيت ها  ادامه دارد. همچنين مهم تر اينكه آنها از 
محروم كردن ايران از »جامعه جهاني ارتباطات مالي 
بين بانكي« نيز عقب نشيني كردند چون ديدند اروپا 
در س��از و كار مالي خود به دنبال ايجاد يك فرآيند 
جديد براي مبادله ب��ا ايران بر آم��ده به نحوي كه 
جايگزين سوئيفت شود و جايگاه بين المللي سوئيفت 
را بشدت متزلزل مي كند.« امريكا به رغم تالش هاي 
چهل ساله در مقابل اس��تقامت مردم سراسر ايران 
در حال عقب نشيني است. اين نيز دليلي ندارد جز 

اينكه طي اين چهل سال جوانان ايراني با تمام توان 
تالش كردند و رهنمودهاي مقام معظم رهبري را با 
جان و دل پيش بردند. اتفاقي كه امروز باعث شده 
است كه كش��ورهاي اطراف به ادامه ارتباط با ايران 

نياز داشته باشند. 
   سراسر ايران يكصدا مي شوند

با اين تفاسير 1۳ آبان امسال روزي است كه بايد 
فريادها رساتر از گذش��ته با شعار مرگ بر امريكا 
همراه ش��ود. اين را امام جمعه رش��ت مي گويد 
و با اش��اره به نقش دانش آم��وزان در اين رويداد 
مي افزايد: »دانش آموزان در توسعه و رشد كشور 
نقش آفرين بوده و آموزش و پرورش بايد در تربيت 
آنها و پشتوانه سازي براي نظام اهتمام ويژه داشته 
باشد.« آيت اهلل رس��ول فالحتي با اشاره به اينكه 
دانش آموزان گيالني به دنبال رهنمودهاي مقام 
معظم رهبري در اين روز شركت مي كنند و مشت 
محكمي بر دهان امريكا مي زنن��د بيان مي كند: 
»مبازره با اس��تكبار جهاني و دف��اع از مظلوم از 
اهداف و آرمان هاي مهم انقالب اس��المي است و 
نسل جديد ما اين را به خوبي مي دانند و نسبت به 

سياست هاي ظالمانه امريكا آگاه هستند.«
ي��وم اهللهّ 1۳ آب��ان، ي��ادآور حماس��ه ها، ايثارها و 
فداكاري ه��اي دانش آموزان عزيز كش��ور اس��ت و 
مردم هوشيار استان اصفهان نيز همزمان با سراسر 
كشور در اين راهپيمايي عظيم شركت مي كنند و 
باري ديگر وحدت و همدلي مردم ايران را به سراسر 
دنيا نشان مي دهند. حجت االسالم سيدمحمدباقر 
عبادي، نماين��ده مردم شهرس��تان هاي بيرجند، 
درميان و خوسف در مجلس شوراي اسالمي نيز با 
بيان اينكه امريكا هر روز درصدد آسيب رساندن به 
اس��تقالل، آزادي و جمهوري اس��المي ايران است 
بيان مي كند: »مردم خراسان جنوبي در راهپيمايي 
1۳ آبان شركت مي كنند و يكصدا فرياد مي زنند و به 
همه كشورها بيدارباش مي دهند.« در حال حاضر 
تمام تدابير براي اين راهپيمايي بزرگ در استان هاي 
كشور انديشيده شده و برنامه منظمي هم براي تردد 
مردم در نظر گرفته شده است. امروز روزي است كه 
بايد تمام مردم از سراسر استان هاي كشور يكصدا در 
مقابل ظلم و ستمگري امريكا بايستند و يك بار ديگر 
نشان دهند سياست هاي ظالمانه امريكا نمي تواند به 

وحدت و اتحاد ايراني نفوذ كند.

13 آبان ي�ادآور حوادث بس�يار 
مهمي اس�ت كه در شكل گيري، 
مقاوم سازي و تداوم انقالب اسالمي 
و شكست توطئه هاي پياپي امريكا 
به عنوان نماد كامل امپرياليس�م 
جهاني و نظام س�لطه گر تماميت 

خواه، نقش اساسي داشته است
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13 آبان نماد شكست استكبارمقابل ايران است

غريوفريادجوانانونوجوانانسراسرکشور
برسرشيطانبزرگ

اجراي20کيلومترطرحهايآبوفاضالب
دراستانزنجان

امس�ال تاكنون بي�ش از 20 كيلومتر     زنجان
اصالح و بازسازي ش�بكه آب، اجراي 
خطوط انتقال آبرس�اني و توسعه شبكه آب در ش�هرهاي استان 

زنجان اجرايي شده است. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان زنجان با اعالم اين خبر گفت: در 
سال جاري 1000 متر مكعب به حجم مخازن آب شهرهاي استان افزوده 
شده و وارد مدار بهره برداري قرار گرفته است.  عليرضا جزء قاسمي افزود: 
امسال از لحاظ اجراي طرح هاي عمراني نسبت به زمان مشابه در سال 
گذشته عملكرد معاونت مهندسي و توسعه شركت آب و فاضالب استان 
زنجان بهتر بوده و با توجه به زمان باقيمانده از سال نيز احتمال مي روند 
اين روند بيشتر قابل لمس باشد.  وي ادامه داد: براي سال جاري 2۷ هزار 
متر مكعب مخزن آب در دست اقدام بوده و به مدار بهره برداري شهرهاي 
استان مي رسد.  اين مسئول گفت: حفر ۳ حلقه چاه و تجهيز ۳ حلقه چاه 
ديگر نيز از جمله اقدامات شركت آب و فاضالب استان زنجان در زمينه 
آبرساني به شهرهاي استان در سال جاري مي باشد.  مديرعامل شركت 
آب و فاضالب استان زنجان به احداث و توسعه شبكه جمع آوري فاضالب 
به طول بيش از 1۷ كيلومتر در شهرهاي استان نيز اشاره كرده و گفت: 
امسال 21 هزار متر مكعب نيز به حجم تصفيه خانه هاي فاضالب استان 
افزوده خواهد شد.  جزء قاسمي افزود: امسال ۴۳0 ميليارد ريال اعتبار 
براي اجراي طرح هاي عمراني آب و فاضالب در استان زنجان تصويب 
شده است كه از اين ميزان بيش از 22۴ ميليارد ريال به طرح هاي ملي 
و با ويژگي استاني اختصاص يافته است.  اين مسئول ادامه داد: از جمع 
تخصيص و اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي مصوب قانون بودجه 

سال 9۷ بيش از ۳00 ميليارد ريال تخصيص داده شده است. 

13 آبان با سه رويداد متفاوت تبعيد امام خميني )ره( در سال 43، كشتار 
دانش آموزان و دانش�جويان در س�ال 57 توس�ط ايادی رژيم پهلوی و 
تسخير النه جاسوسي امريكا توسط دانش�جويان در سال 58 به تاريخ 
ايران گره خورده است كه هر يك ريش�ه در ستمگري ها و دخالت هاي 
دولتمردان امريكا عليه مردم ايران دارد. امسال نيز به رغم توافق دولت 

سابق امريكا در خصوص برجام، ترامپ با يكه تازي زير اين توافقات زد 
و سياست ستمگري امريكا عليه تمام دنيا را رو كرد و 13آبان امسال را 
روز بازگشت همه تحريم ها يی اعالم كرد كه به لغو آنها متعهد بودند. از 
همين رو امروز 13 آبان مردم هوشيار و بيدار ايران از سراسر استان هاي 
كشور به پا می خيزند تا بارديگر بر استكبارس�تيزی خود تأكيد كنند.
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