
   همدان: رئيس حفاظت محيط زيست شهرستان بهار گفت: پسماندهاي 
عفوني مطب ها و مراکز خصوصي در اين شهرستان ساماندهي شد.  معصومه 
پارچيان گفت: به دنبال پيگيري هاي اين اداره و ش��بکه بهداشت، تمام 
آزمايش��گاه ها و مطب ها و مراکز خصوصي شهرستان بهار نسبت به عقد 
قرارداد با شرکتي به منظور امحا و بي خطرسازي پسماندهاي عفوني اقدام 
کرده اند.  پارچيان افزود: در شهرستان بهار ۲۶ مطب و آزمايشگاه مشغول 

فعاليت هستند که همه آنها نسبت به عقد قرارداد اقدام کرده اند. 
   آذربايجان غربي: مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان غربي از ثبت پنج اثر ناملموس استان در فهرست آثار ملي خبر 
داد.  جليل جباري با بيان اينکه فن و مهارت س��اخت ساز عاشيقي، بازي 
سنتي بش داش، دؤز دؤز، تهيه نقل بيدمشک و بيت و حيران خواني آثاري 
هستند که در فهرست آثار ملي ثبت شدند، افزود: با ثبت اين آثار، تعداد کل 
پرونده هاي ميراث ناملموس استان تاکنون به ۳۳ عنوان مورد رسيد.  وي 
از ثبت دو اثر طبيعي آبشار سوله دکل و منطقه گردشگري مارميشو نيز در 
فهرست آثار ملي خبر داد و گفت: در بخش آثار منقول نيز هشت اثر تاريخي 

در حوزه تپه حسنلو به ثبت ملي رسيد. 
   اصفهان: شهردار اصفهان گفت: در حاش��يه اجالس شانگهاي، با 
يک شرکت بين المللي در خصوص ترامواي اصفهان مذاکره شد و قرار 
است مسئوالن اين شرکت به اصفهان بيايند.  قدرت اهلل نوروزي افزود: 
از شرکت مترو، تراموا و خطوط آنها و از چند مجموعه در حوزه مديريت 
شهري نيز بازديدهايي به عمل آمد که اميدوارم با توجه به شرايط فعلي 
بتوانيم از طريق اين کشورها برخي مشکالت موجود را برطرف کنيم. 
همچنين در خصوص گردشگري نيز مالقات هايي با سفير ايران در پکن 
و مسئوالن کنسولگري در گوانجو برقرار شد که اميدوارم شرايط بهتري 

براي سفر چيني ها به ايران فراهم شود. 
   خراسان شمالی: مديرکل کميته امداد خراسان شمالي گفت: سال 
گذشته ۴۷۳ خانوار مددجوي تحت حمايت اين نهاد صاحبخانه شدند.  
مجيد الهي راد با اشاره به برنامه هاي فراگير اين نهاد در جهت رفع مشکل 
مسکن تمام مددجويان و همچنين خانه دار شدن تمام خانوارهاي داراي 
يتيم تحت حمايت اين نهاد، اظهار کرد: امس��ال هيچ مددجويي تحت 
حمايت اين نهاد بدون مسکن يا س��اکن مسکن نامناسب نخواهد بود.  
مجيد الهي راد با بيان اينکه طبق نيازسنجي انجام شده، ۷۵۰ خانوار اين 
نهاد نيازمند ساخت مسکن مقاوم هستند، افزود: اين در حالي است که 
به دليل آسيب هاي سيل و بارندگي امسال منازل يک هزار خانوار مددجو 
نيز دچار آسيب شده است که امسال براي تمامي اين خانوارها مسکن 

مقاوم و استاندارد ساخته مي شود. 

رودخانه ارس به عنوان يک رودخانه دائمي و مرزي 
اي��ران ، جمهوري آذربايجان و ارمنس��تان، نقش 
مهمي در تأمين آب آشاميدني ، کشاورزي و ساير 
مصارف را با خود يدك مي کشد.  وقوع خشکسالي 
و کم آبي طي سال هاي اخير سبب شده تا استفاده 
از حقابه اين رودخانه از سوي کشورها و مناطقي 
که اين رودخان��ه از آن مي گذرد به ش��دت مورد 
توجه قرار بگيرد به طوري که هم اکنون اين مهم 
در اس��تان هاي اردبيل و آذربايج��ان غربي مورد 
بهره برداري قرار گرفته اس��ت. اي��ن موضوع حاال 
با توجه به شرايط خشکس��الي از سوي مسئوالن 

استان آذربايجان شرقي نيز مورد توجه است. 
   پيشرفت 85درصدي طرح توسعه 

 قرار گرفتن استان آذربايجان شرقي در شرايط 

خشکس��الي از جمله داليلي بود که در سال 81 
طرح توسعه و استفاده از حقابه از رودخانه ارس 
در دستور کار مسئوالن اين منطقه قرار گرفت و با 
وجود برخي مشکالت و کمبودها اقداماتي خوبي 

در اين رابطه انجام شد. 
مديرعامل ش��رکت آب منطق��ه اي آذربايجان 
شرقي با اشاره به پيشرفت فيزيکي 8۵ درصدي 
طرح توسعه بهره برداري از رودخانه مرزي ارس 
در اين خصوص مي گويد:» اعتبار هزينه ش��ده 
براي اجراي طرح تا پايان سال 1۳9۷، مبلغ ۶8۶ 
ميليارد تومان بوده و ۳۶۰ ميليارد تومان نيز براي 
اتمام طرح مورد نياز اس��ت.« يوسف غفارزاده با 
اش��اره به اهميت اجرايي ش��دن اين طرح مهم 
مي افزايد: » طرح توس��عه بهره ب��رداري ارس با 

هدف برداش��ت 1۰۲ ميليون متر مکعب آب از 
حقابه جمهوري اسالمي ايران از رود ارس براي 
تأمين آب کش��اورزي و احداث شبکه آبياري و 
زهکشي به ميزان 1۶هزار و 1۷۰ هکتار اجرا شده 
است.« به گفته وي، اين طرح يکي از طرح هاي 
بزرگ ملي وزارت ني��رو در اس��تان آذربايجان 
شرقي و شمال غرب کشور است.   نماينده مجري 
طرح توس��عه بهره برداري ارس نيز در خصوص 
اهميت اين طرح مي گوي��د: » در پي اجراي اين 
طرح براي 1۵ ه��زار نفر به صورت مس��تقيم و 
۷هزارو۵۰۰ نفر به صورت غيرمس��تقيم ايجاد 
اشتغال مي شود.«  زينال عربلويي مي افزايد: »اين 
طرح که از سال 1۳81 آغاز شده است، شامل دو 
سد گرديان و گلفرح، ش��ش پمپاژ اصلي و پنج 

واحد عمراني است و مهم ترين ويژگي آن استفاده 
از الکتروموتورهايي با قدرت باالست.«

   سرسبزي آذربايجان شرقي در گرو  ارس 
عبور رودخانه مرزي ارس از آذربايجان ش��رقي 
سبب شده تا اين استان به يکي از مناطق سرسبز 
و خ��وش آب وهوا که اس��تعداد بااليي در زمينه 
توليدات باغي، کش��اورزي و آبزي پروري دارد، 
تبديل شود.  اين رود که مهم ترين و پرآب ترين 
رودخانه ش��مالي آذربايجان شرقي است از کوه 
بينگول داغ )هزار برکه( واقع در حوالي سرچشمه 
فرات در ترکيه سرچشمه گرفته و به سوي خاور 
روان مي شود و در نهايت به درياي خزر مي ريزد. 
در ازاي بخش مرزي اين رود ۴۷۵ کيلومتر و در 
ازاي سرتاس��ري رودخانه حدود 91۰ کيلومتر 
است. رود ارس از شهرستان هاي ماکو، اهر، مرند 
و گرمي در استان هاي آذربايجان شرقي و غربي 
و اردبيل عبور مي کند.  عبور اين رودخانه از مرز 
ارسباران در آذربايجان شرقي سبب شده پارك 
ملي ارس��باران داراي تن��وع گونه هاي گياهي و 
جانوري و زيستگاه هاي جنگلي منحصر به فرد 
ش��ود به طوري که در حال حاضر و بيش از هزار 
گونه گياه��ي، ۳۰۰ گونه جان��وري، ۲1۰ گونه 
پرنده، ۲9 گونه خزنده، پنج گونه دوزيست و ۴8 

گونه پستاندار در منطقه وجود دارد. 
   ثبت ارس ب�ه عنوان مي�راث ناملموس 

3 استان 
اهميت رودخانه ارس خصوصاً براي س��ه استان 
اردبيل و آذربايجان غربي و شرقي موجب شده 
تا اواخر سال گذشته رئيس گروه باستان شناسي 
اداره کل ميراث فرهنگي اس��تان اردبيل از ثبت 
رودخانه مرزي ارس به عنوان ميراث ناملموس با 
مشارکت سه استان آذربايجان غربي، آذربايجان 
ش��رقي و اردبيل خبر دهد.  روح اهلل محمدي با 
اشاره به اينکه اين رودخانه يکي از رودهاي مرزي 
است که در فولکلور شمال غرب کشور ريشه اي 
عميق دارد، اف��زود: » اين رودخان��ه همواره در 
باور مردم ساکن در منطقه آذربايجان اهميت و 
جايگاه ويژه اي داشته و افسانه ها و داستان هاي 
متعددي در طول تاريخ پيرامون آن شکل گرفته 
اس��ت.« رئيس گروه باستان شناس��ي اداره کل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
اس��تان تصريح کرد: »همچنين آث��ار تاريخي 
متعددي در کنار اين رودخانه احداث شده که هر 
يک روايتي از تاريخ مردم ساکن در حاشيه آن را 

به تصوير مي کشد.«

پ�ل ارتباطي بين 
محمدرضا عباسي

   گزارش 2
روستاي گلدسته 
و شهرک گلشهر 
در بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر که در 
اثر طغيان رودخانه کن در سيل فروردين  ماه سال 
جاري تخريب  شده است، راه ارتباطي اين دو روستا 
بود که پس از گذش�ت نزدي�ک به دو م�اه هنوز 
بازسازي نشده و اهالي منطقه را با مشکالت عديده 
مواجه کرده اس�ت. اين پل که قدمتي حدود 75 
سال دارد محل تردد روزانه بيش از هزار نفر از مردم 
اين منطقه و ديگر نقاط شهرس�تان اسالمش�هر 
است؛ بنابراين همين حجم تردد بر ضرورت توجه 
مسئوالن و بازسازي هرچه سريع تر پل تأکيد دارد. 

    
فروردين امس��ال پل ارتباطي ۷۵ ساله ای که بين 
روس��تاي گلدسته و ش��هرك گلش��هر در بخش 
چهاردانگه شهرس��تان اسالمشهر قرار گرفته بود، 
بر اثر طغيان رودخانه و س��يل تخريب شد و حاال 
مردم اين شهرستان ها و ديگر نقاط از نزديک ترين و 
کوتاه ترين مسيل ارتباطي بين اين دو روستا محروم 
شده اند؛ مسيري که بعد از گذشت دو ماه هنوز مورد 
توجه متوليان قرار نگرفته است. واضح است که با 
فروکش کردن آب رودخانه، پيگيري اهالي محل و 
اعضاي شوراي روستاي گلدسته و بخش چهاردانگه، 
براي مرمت و بازسازي اين پل آغاز و در اين رابطه 
نامه نگاري ها و پيگيري هاي حضوري از بخشداري 
و فرمانداري انجام ش��ده است. مس��ئوالن امر نيز 
اقدامات و پيگيري ه��اي الزم را آغاز کردند، ولي تا 
کنون نتيجه اي حاصل نشده است. مهدي يکي از 
اهالي اين منطقه که به سختي از مسير صعب العبور 
پل مي گ��ذرد، در گفت وگو با خبرن��گار »جوان« 
مي گويد: » بنده ساکن گلشهر هستم و محل کارم 

در گلدسته است، براي رس��يدن به محل کار اين 
مسير نزديک ترين راه است و چاره اي جز عبور از اين 
پل شکسته ندارم، البته امثال من زياد هستند.« وي 
با انتقاد از عملکرد مسئوالن منطقه اضافه مي کند: 
» در دورافتاده ترين نقاط کشور که همزمان با اين 
منطقه سيل آمده، راه هاي عبور و مرور مردم سريع 
بازسازي و بازگشايي شد، ولي ما که در جوار پايتخت 
هستيم مجبوريم خطرات زيادي را به جان بخريم و 

از اين مسير عبورکنيم.«
   تشريفات اداري ترک شود

» بارها از مسئوالن امر بازسازي اين پل و بازگشايي 
مسير تردد مردم را پيگيري کرديم، ولي هنوز به 
رغم قول هاي مساعدي که داده اند، اين پل درست 
نشده است.« اين را عليخاني رئيس شوراي بخش 
چهاردانگه مي گويد و اضافه مي کند: »آنچه براي 

مردم مهم است بازسازي اين پل و دسترسي آسان 
آنها به دو طرف پل اس��ت، اما با اي��ن روند پيش 
رو معلوم نيس��ت تا چه زماني بايد اين پل به اين 
وضعيت بماند.« فرماندار شهرستان اسالمشهر هم 
در گفت وگو با خبرنگار »جوان« ضمن عذرخواهي 
از تأخير به وجود آمده براي بازسازي پل ارتباطي 
بين گلدس��ته و گلش��هر مي گويد: » از نخستين 
ساعات ريزش پل، اقدامات الزم براي جلوگيري از 
بروز حوادث بيشتر آغاز و مکاتبات و پيگيري هاي 
الزم از دس��تگاه هاي ذيرب��ط و مقامات اس��تاني 
انجام  شده است.« مسعود مرس��ل پور با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته اضاف��ه مي کند: » با توجه 
به اينکه اين پل مس��ير دسترس��ي تعداد زيادي 
از اهالي اس��ت و ضرورت براي اح��داث آن وجود 
دارد بهترين و س��ريع ترين راه براي بازسازي اين 

پل تخريب شده، ترك تشريفات قانوني و استفاده 
از اختي��ارات اس��تاندار تهران اس��ت.«  فرماندار 
شهرستان اسالمش��هر ادامه مي دهد: »در بازديد 
ميداني که کارشناسان عمراني استانداري از محل 
پل داشتند، طرح پيش��نهادي مورد بررسي قرار 
گرفته و محل تأمين اعتبارات مالي موردنياز نيز 
پيش بيني ش��ده و در حال حاضر در انتظار صدور 
مجوز آغاز فعاليت از سوي استانداري هستيم تا کار 
بازسازي را آغاز کنيم.« مرسل پور با تأکيد بر اينکه 
اگر احداث اين پل با انجام مراحل قانوني برگزاري 
مناقصه و انتخاب پيمانکار انجام شود مدت زمان 
زيادي بايد سپري مي شد، مي گويد: » با انجام ترك 
تشريفات و اخذ مجوز از استانداري، ما آمادگي الزم 
را داريم که با انتخاب يک پيمانکار مجرب و متعهد 
و توانمند، در کوتاه ترين زمان ممکن نس��بت به 

بازسازي اين پل اقدام کنيم.«
   وعده هايي که خاک مي خورند

به  هر حال با توجه به توضيح��ات اهالي و فرماندار 
اسالمشهر انتظار مي رود که مسئوالن امر و استاندار 
تهران با تس��ريع موانع و تس��هيل امور، نسبت به 
بازگشايي مسير دسترسي روس��تاهاي گلدسته 
و گلش��هر اقدام کنند. گفتني است که انوشيروان 
محسني بندپي، اس��تاندار تهران نيز در تاريخ 1۵ 
ارديبهشت ماه وعده داده بود که به زودي بازسازي و 
مرمت پل ارتباطي بين روستاي گلدسته و شهرك 
گلشهر با انتخاب پيمانکار مجرب و زبده اي و بدون 
رعايت تشريفات قانوني آغاز خواهد شد. با اين حال 
ش��هروندان و اهالي منطقه در تماس هاي مکرري 
که با خبرنگار »جوان« داشتند، متذکر شده اند که 
هنوز به رغم قول ها و وعده هاي مسئوالن هيچ اقدام 
جدي اي براي بازسازي اين پل و بازگشايي اين مسير 

مشاهده نشده است. 

تخريب پل ارتباطي روستاي گلدسته و شهرک گلشهر به دنبال جاري شدن سيل، تردد روزانه بيش از هزار نفر را با مشکل مواجه کرده است

2 ماه تعلل براي بازسازي يک پل در اسالمشهر
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حقابه ارس زمين هاي کشاورزي آذربايجان شرقي را 
سيراب مي کند

 هم اکنون طرح توسعه بهره برداري با هدف برداشت 102 ميليون مترمکعب حقابه از رود ارس
 براي تأمين آب کشاورزي و احداث شبکه آبياري و زهکشي به ميزان 16 هزار و 170 هکتار در حال اجراست

88498441سرویس  شهرستان

 افتتاح پروژه هاي درماني اردبيل 
در سفر رئيس جمهور     

همزمان با سفر رئيس جمهور به استان     اردبيل
اردبيل چندين پروژه  دانشگاه علوم 
پزشکي اين استان در حوزه درماني افتتاح و عمليات اجرايي برخي 

آغاز خواهد شد. 
رئيس دانشگاه علوم پزشکي اردبيل گفت: بيشتر اين پروژه ها در حوزه 
درماني تعريف ش��ده اس��ت که از اهميت ويژه اي در راستاي توسعه 
خدمات اين بخش در اس��تان برخوردار مي باشد.  قدرت اخوان اکبري 
افتتاح بيمارستان و مرکز تروما )سوانح و سوختگي(، کلينيک تخصصي 
امام علي )ع( و راه اندازي بخش پيوند کليه ب��راي اولين بار در اردبيل 
و افتتاح رسمي بيمارس��تان جديد پار  آباد را از جمله طرح هاي حوزه 
درماني آماده بهره برداري برشمرد.  رئيس دانشگاه علوم پزشکي اردبيل 
در عين حال به آغاز عمليات اجرايي مهم ترين پروژه بيمارستاني اين 
استان در سفر آينده رئيس جمهور و وزير بهداشت اشاره کرد و متذکر 
شد: در اين سفر روند اجرايي و روند ساخت بيمارستان 1۰۰۰تختخوابي 
اردبيل به عنوان يکي از بزرگ ترين مراکز بيمارستاني کشور آغاز خواهد 
شد.  وي با بيان اينکه قرارداد اجرايي اين پروژه عظيم درماني با قرارگاه 
خاتم االنبيا نهايي و از سوي وزير بهداشت ابالغ شده است، بيان داشت: 
بخش مهمي از مشکالت و کمبودهاي درماني استان اردبيل با ساخت 

اين بيمارستان بزرگ و مجهز رفع خواهد شد.

 برگزاري پنجمين اجالسيه استاني نماز
 در خراسان جنوبي     

رئيس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبي    خراسان جنوبی
از برگزاري پنجمين اجالسيه استاني 

نماز در آبان ماه سال جاري در استان خبر داد. 
حجت االسالم حسين کميلي با اشاره به برنامه هاي ماه مبارك رمضان 
بيان کرد: طي اين ماه مبارك، مسابقه پيامکي »رمضان با قرآن« در سطح 
استان برگزار مي شود.  وي با اشاره به برنامه هاي فرهنگي ستاد اقامه نماز 
در سال جاري بيان کرد: برگزاري ۷۰ نشست نمازشناسي و شيوه هاي 
دعوت به نماز براي گروه هاي مؤثر شامل بازاريان، اصناف، دانشگاهيان، 
دهياران و شوراها برگزار مي شود.  حجت االس��الم کميلي از برگزاري 
1۰۰ نشس��ت دانش آموزي با موضوع نماز خبر داد و افزود: همچنين 
۷۰ نشست خانواده با شيوه هاي دعوت به نماز از ديگر برنامه هاي سال 
جاري است.  رئيس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبي بيان کرد: برگزاري 
جشنواره فرهنگي و هنري نماز ويژه مهدهاي کودك  و برگزاري مسابقه 
کتابخواني نماز از ديگر برنامه هاي قابل اجراست.  وي بيان کرد: برگزاري 
پنجمين اجالسيه استاني نماز در آبان ماه سال جاري يکي از برنامه هاي 
مهم ستاد اقامه نماز خراسان جنوبي در سال جاري است.  حجت االسالم 
کميلي اظهار کرد: برگزاري جشنواره نماز دانش آموزي با عنوان »ترنم 
الهي« و برگزاري جشنواره سراسري نمايشنامه نويسي، رمان، قصه و شعر 

از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده است.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

سيم کشي هاي نقش جهان مستعد آتش سوزي 
 کابوس بازار تبريز 

آرامش نقش جهان را بر هم زده است
وضعيت ب�ازار ميدان نق�ش جهان از نظ�ر آتش س�وزي بحراني 
اس�ت و بايد ب�ه موضوع س�يم هاي برق اي�ن بازار به ط�ور جدي 
رسيدگي ش�ود چراکه آتش س�وزي مثل آنچه در تبريز روي داد 
در اين بازار با وجود چنين سيم کش�ي هايی دور از ذهن نيس�ت. 

    
اينها بخشي از صحبت هاي مدير پايگاه جهاني ميدان نقش جهان است 
که بعد از حادثه پالسکوي تهران و آتش سوزي چند روز پيش بازار تبريز، 
حاال در مورد معروف ترين بازار ايران که ش��هرت جهاني دارد، هشدار 
مي دهد.  فريبا خطابخش در خصوص آخرين وضعيت ميدان تاريخي 
نقش جهان گفت: در حال حاضر از 1۶ تَرك گنبد مسجد جامع عباسي 

1۳ تَرك کامل شده است و تنها سه ترك ديگر باقي مانده است. 
وي افزود: اگر اعتبارات براي اين گنبد تأمين شود مي توان گفت يک تا 
يک سال و نيم ديگر گنبد مسجد جامع عباسي نيز از بند داربست هاي 
فلزي رها خواهد شد، اما بايد اعتبارات آن که براي هر تَرك حدود ۵۰۰ 

هزار تومان است، تأمين شود. 
مدير پايگاه جهاني ميدان نقش جهان به گنبد مس��جد شيخ لطف اهلل 
اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون براي استحکام بخشي گنبد مسجد شيخ 
لطف اهلل 1۰۰ ميليون تومان هزينه شده است و اين گنبد نيز داراي 1۶ 
تَرك براي مرمت است و دو تَرك دو تَرك اين مرمت انجام مي شود، با 
توجه به اينکه گنبد مسجد شيخ لطف اهلل گنبد خاصي است و بايد حتماً 

از کاشي هاي خود آن استفاده شود اين مرمت زمان بر خواهد بود. 
   حساسيت ها در مسجد شيخ لطف اهلل 

خطابخش گفت: گنبد مسجد شيخ لطف اهلل در بخش شرقي يا بيروني 
ميدان نقش جهان بايد با حساسيت بيشتري نسبت به زواياي ديگرش 

مرمت شود چراکه اوضاع در پشت اين مسجد نيز حساس است. 
وي به موضوع بازار ميدان نقش جهان اشاره کرد و گفت: وضعيت بازار 
ميدان نقش جهان از نظر آتش س��وزي بحراني است و بايد به موضوع 
س��يم هاي برق اين بازار به طور جد رسيدگي شود چراکه آتش سوزي 
مثل آنچه در تبريز روي داد در اين بازار با وجود چنين سيم کشي هايي 
دور از ذهن نيست.  مدير پايگاه جهاني ميدان نقش جهان تاکيد کرد: 
سيم هاي مخابراتي و برق در اين بازار به بدترين نوع کشيده شده و حجم 
کار را در بازار بسيار زياد کرده است، اميدوارم اعتبار خوبي در اين بخش 

ارائه شود تا بتوان بازار را از اين بحران نجات داد. 
خطابخش در مورد مشکل بصري که س��يم ها در داخل ميدان ايجاد 
کرده اند نيز گفت: در حال حاضر در بحث نورپردازي سعي کرده ايم که 
نورهاي اضافي را حذف کنيم و اکثر مغازه ها داراي نور يکسان باشند، اما 

بيشترين مشکل، بصري و بحران مربوط به داخل بازار است. 
وي خاطرنش��ان کرد: تاکنون کار در س��رويس بهداش��تي بانوان در 
مسجد جامع عباسي به اتمام رسيده و مرمت انجام شده و با فاصله اي 
بدون اينکه با ديواره هاي مس��جد ديگر ارتباطي وجود داش��ته باشد 
سرويس هاي بهداش��تي قرار گرفتند. در بخش مردانه نيز عمليات در 

آستانه شروع است و تا پايان امسال اين موضوع نيز به پايان مي رسد. 

ايجاد 50هزار شغل در مناطق سيل زده 
ازسوی ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 

رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( اعالم کرد که متعهد است با 
همکاري بنياد مسکن براي سيل زدگاني که با وام هاي دولت نمي توانند 
خانه خود را تعمير کنند، در تعمير و بازسازي منازل به آنها کمک کند. 

    
روز گذشته رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( که در مراسم 
امضاي تفاهمنامه تکميل و تعمير واحد هاي مسکوني آسيب ديده در 
مناطق سيل زده استان هاي کشور شرکت کرده بود با بيان اينکه پس 
از سيل اخير، جزو نخستين دستگاه هايي بوديم که در مناطق سيل زده 
حضور يافتيم و در تمامي استان ها قرارگاه داير کرديم، گفت: » متعهد 
شديم با همکاري بنياد مسکن براي سيل زدگاني که با وام هاي دولت 
نمي توانند خانه خود را تعمير کنند، در تعمير و بازسازي منازل به آنها 

کمک کنيم.«
دکتر محمد مخبر با اش��اره به اينک��ه نزديک به ۳ ميلي��ون قلم کاال و 
تجهيزات به مناطق سيل زده ارس��ال کرديم، تصريح کرد: » در جريان 
بازديدها از مناطق س��يل زده تصميم بر اين شد که ستاد اجرايي چهار 
فعاليت را در مناطق سيل زده انجام دهد. بر همين اساس ارسال بسته هاي 
لوازم خانگي، توزيع دام سبک، کمک به بازسازي و تعمير منازل و ايجاد 
اشتغال، چهار فعاليت اين ستاد در مناطق سيل زده است.« وي با بيان 
اينکه ۳۰ هزار بسته لوازم خانگي با بودجه اي بالغ بر 1۵۰ ميليارد تومان 
به مناطق سيل زده ارسال شده اس��ت، گفت: » تمامي اين بسته ها به 
اين مناطق ارسال شده و هم اکنون که اينجا هستيم در حال واگذاري 
است.« اين مسئول با تأکيد بر ايراني بودن اقالم بسته هاي لوازم خانگي 
در سال رونق توليد افزود: » طي بخش��نامه اي در تمامي استان ها اين 
درخواست را داشتيم که اگر در استان هاي سيل زده کارخانه اي تعطيل 
يا نيمه تعطيل شده است، در تهيه اقالم بسته ها از اجناس اين کارخانه ها 
استفاده شود. کارخانه هاي يخچال سازي در لرستان و نيشابور نمونه اي 

از اين کارخانه ها هستند که تعطيل يا نيمه تعطيل بودند.«
  اجراي تعهدات پيش از مدت معين شده

رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اشاره به اينکه قبل از اتمام 
مدت زماني که وعده  داديم، عمل کرديم، گفت: » 1۰ هزار دام سبک در 
مناطق سيل زده توزيع شد. استانداري ها موظفند که اسامي بهره مند آن 
را در اختيار ما قرار دهند.« مخبر درباره کمک به بازسازي و تعمير منازل 
مناطق سيل زده ادامه داد: » متعهد شديم با همکاري بنياد مسکن براي 
سيل زدگاني که با وام هاي دولت نمي توانند خانه خود را تعمير کنند، در 
تعمير و بازسازي منازل به آنها کمک کنيم. مبالغ متغير است که آن هم 
با تشخيص بنياد مسکن خواهد بود.« وي با اشاره به اينکه ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در سال 98 متعهد شده تا 1۰۰ هزار شغل را در 
کشور ايجاد کند، يادآور شد: » وعده داديم تا 1۴ هزار شغل مستقيم و 
۳۵ هزار شغل غيرمستقيم را در مناطق سيل زده ايجاد کنيم.« رئيس 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با بيان اينکه ۵۵۰ ميليارد تومان 
براي ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: »اميدواريم 

بتوانيم با عمل به وعده هايمان مردم را خوشحال کنيم.«

براي نخستين بار در کشور مسابقه مناظره 
دانش آموزي در ايالم کليد خورد

   ايالم مسابقات مناظره دانش آموزي در دو 
بخش دختران و پسران براي نخستين 
بار در کشور، در محل سالن اجتماعات اتحاديه انجمن هاي اسالمي 

دانش آموزان استان ايالم برگزار شد. 
 اولين دوره مسابقات مناظره دانش آموزي با حضور اساتيد دانشگاهي 
و با حضور شش تيم از اعضاي دختران و هفت تيم از اعضاي پسران به 
ميزباني اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان استان ايالم، با رويکرد 

ترويج فضاي نقد و مناظرات علمي در بين دانش آموزان برگزار شد. 
 گزاره هايي همچون  حذف کنکور، تش��کل هاي دانش آموزي، فضاي 
مجازي، داليل باال رفتن سن ازدواج و برگزاري اردوهاي جهادي از پر 
چالش ترين گزاره هاي اولين دوره مسابقات مناظره دانش آموزي بود. 

مسئول اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان استان ايالم و دبير 
اولين مناظره دانش آموزي کش��ور با بيان اينکه مناظره فرصتي براي 
بروز استعدادها، نگرش ها و ساليق دانش آموزان در حوزه هاي مختلف 
اس��ت، گفت: يکي از مطالبات رهبري در فضاي نخبگان دانش آموزي 
تأکيد بر آزادانديشي و تضارب آرا و مناظره است.  روح اهلل پارسي ادامه 
داد: اين دوره از مسابقات با حضور داوراني از اساتيد دانشگاه هاي ايالم و 
فرهيختگان استاني و همچنين شش تيم از دانش آموزان دختر و هفت 
تيم از دانش آموزان پسر در محل سالن اجتماعات اتحاديه انجمن هاي 
اس��المي دانش آموزان اس��تان برگزار ش��د.  وي افزود: در اين دوره از 
مسابقات ۲9 گزاره در حوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و 
ورزشي در اختيار دانش آموزان قرار گرفت که پس از اعالم نظر تيم ها، 

پرچالش ترين گزاره ها را براي مسابقات انتخاب کرديم.

نياز به آب آش�اميدني و کش�اورزي از جمله موضوعات پراهميتي است که 
موجب شده تا بهره برداري از منابع آبي همواره مورد توجه باشد.  در اين ميان 
مي توان به  رودخانه ارس اشاره کرد. عبور اين رودخانه از مرزهاي استان هاي 
اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي موجب شده تا استفاده از حقابه اين رودخانه 
در چند سال اخير مورد توجه ويژه قرار بگيرد.  اين مهم باعث شد تا مديرعامل 

ش�رکت آب منطقه اي آذربايجان شرقي با اش�اره به پيشرفت فيزيکي 85 
درصدي طرح توسعه بهره برداري از رودخانه مرزي ارس اعالم کند: » طرح 
توسعه بهره برداري ارس با هدف برداشت 102 ميليون مترمکعب آب از حقابه 
جمهوري اس�المي ايران از رود ارس ب�راي تأمين آب کش�اورزي و احداث 
شبکه آبياري و زهکش�ي به ميزان 16 هزار و 170 هکتار در حال اجراست.«

محمدرضا هادیلو سيد احمد هاشمي اشکا

تاالب ميقان اراک ساماندهي مي شود    
»با توجه به ظرفيت باالي تاالب ميقان اراک در حوزه گردشگري بايد     مركزي

ساماندهي و مطالعه اين طرح تسريع شود .« 
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مرکزي با اعالم اين خبر گفت: مطالعات اين طرح گردشگري بايد با 
تأکيد استاندار مرکزي صورت بگيرد و وضعيت منطقه از شرايط کنوني خارج شود.  مهدي زنديه وکيلي افزود: 
کارفرمايي اين مجموعه بر عهده ميراث فرهنگي استان است و هزينه انجام مطالعه طرح گردشگري تاالب نيز 
بر عهده شرکت امالح معدني خواهد بود.  وي تصريح کرد: در صورتي که مطالعه طرح توسط محيط زيست 

استان انجام شود اجراي آن با کمترين مشکل مواجه و نتايج اثربخش تري عايد گردشگري استان مي شود.

مالچ پاشي 100 هکتار از کانون هاي شن هاي روان سيريک     
بيش از ۱۰۰ هکتار از کانون هاي شن هاي روان در شهرستان سيريک     هرمزگان

مالچ پاشي شد. 
رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري سيريک گفت: به منظور بيابان زدايي و تثبيت خاك و مقابله با شن هاي 
روان يکصد هکتار از زمين هاي روستاي کندال از توابع بخش بماني شهرستان سيريک مالچ پاشي شد.  اصغر 
بيژني افزود: براي اجراي اين پروژه بيش از ۴ميليارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ملي هزينه شده است.  وي 
ادامه داد: يکي از معضالت شرق استان و شهرستان سيريک پديده بيابان زايي مي باشد که ساکنان مناطق 

روستايي را تحت تأثير خود قرار داده و زندگي  ای با چالش هاي جدي براي آنان  ايجاده کرده است. 
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