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فرماندار شهرســتان دشــتی گفت :تا پایان ســال جاری
 21کالس درس جدید در بخش کاکی احداث میشود.
«غالمرضا مهرجو» اظهار کرد :دانشآموزان این بخش همواره در عرصههای مختلف
تحصیلی و دانشگاهی موفقیتهای تحصیلی کسب کردهاند و این موضوع در چند
سال اخیر چشمگیر بوده است .وی افزود :ضرورت دارد برای ارتقای تحصیلی این
عزیزان زیرساختهای الزم را فراهم کنیم تا دانشآموزان شهرستان دشتی و بخش
کاکی در سراسر کشور ب ه خوبی افتخارآفرینی و درخشش الزم را داشته باشند.

 8سال حماسه عاشقانه
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آتشسوزی جنگلها و مراتع
کهگیلویه و بویراحمد
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آب شیرین کن های فعال هرمزگان
آب آشــامیدنی مورد نیــاز  25از درصد
منابع
روســتاهای هرمزگان با  20سایت آب
شیرین کن تامین میشود« .عبدالحمید
حمزه پور» مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
هرمزگان در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :امسال 12
سایت آب شیرین با ظرفیت  20هزار مترمکعب در حال
اجراست .وی ادامه داد :تا سه سال آینده آب اشامیدنی
 50درصد روستاهای استان با بهره گیری از آب شیرین
کن تامین خواهد شد .این مسئول با اشاره به در دست
ساخت بودن  32مجتمع آبرسانی در هرمزگان ،گفت:
با ســاخت این مجتمعهای آبرســانی  500روستا در
هرمزگان از نعمت آب آشــامیدمی ســالم بهرهمند

میشوند .وی با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید
برای آبرســانی به مناطق محروم گفت :سال گذشته
یکصد میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به روستاهای
محروم این استان توسط دولت تدبیر وامید هزینه شد
که بیش از چهار برابر سالهای گذشته بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب روستایی هرمزگان
یاد آورشد :با اقدامهای انجام شده و اجرای پروژههای
آبرســانی ،تعداد روســتاهای آبرســانی بــا تانکر از
 ٤٠٠روستا به کمتر از ١٠٠روستا رسیده است.
حمزه پور گفــت :امیدواریم با نــگاه و توجه ویژه ای
که در برنامه ششــم توســعه به ابرســانی روستایی
شــده بتوانیــم اســتان هرمــزگان را در بخــش

معطل ماندن آمایش سرزمینی در ایالم

شورای اقتصاد مقاومتی ،برنامه ریزی وتوسعه استان ایالم با حضور
نشست استاندار ایالم برگزار شد.
به گزارش همشــهری ،محمدرضا مروارید دراین نشست با انتقاد
از ناتمام ماندن مطالعات طرح آمایش سرزمین در استان خواستار اجرایی شدن
برش های طرح آمایش سرزمینی در استان شــد و از ناتمام بودن مطالعات آن
طبق مالحظات زمانی انتقاد کرد.
وی ،اجرای طرح سامانه گرمســیری ،وجود منابع غنی نفت و گاز و همچنین
سایر ظرفیت های ویژه مرز مهران را از ضرورت مطالعات طرح آمایش نام برد.
استاندار ایالم با اشاره به اینکه مشارکت با بخش خصوصی یکی از شاخصه های
اقتصاد مقاومتی بوده و دولت موظف است زیرساختهای الزم برای فعالیت این
بخش را فراهم آورد ،تاکید کرد :با فراهم شدن بسترهای موجود در منطقه می
توان عالوه بر ایجاد اشتغال شرایط را برای تحول رونق اقتصادی نیز فراهم کرد.
مروارید افزود :تالش برای احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی در استان
از سوی دستگاه های متولی در حال انجام است و شاهد رشد در این زمینه نیز
هســتیم ولی همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داریم و اگر بتوانیم رونق را به
بخش مسکن و ساخت و ســاز برگردانیم  ،ضمن ایجاد اشتغال در بخش قابل
توجهی از بافت های فرسوده را احیا کرد.
اســتاندار ایالم با اشــاره به برنامه دولت برای تقویت طرح کارورزی در استان
های مختلف برای ایجاد فرصت های شــغلی و آمادگی جوانــان برای ورود به
بازار کار یادآور شد :جذب کارورزان بستری در بهبود حوزه کسب و کار است و
دستگاههای اجرایی استان باید به این مقوله توجه جدی داشته باشند و در صورت
نیاز نشست های تخصصی را در این خصوص برگزار کنند.

روســتایی بــه منطقــه پایــدار تبدیل کنیــم .وی
اظهار کرد :متوســط نرخ روســتا نشــینی اســتان
 50درصد است که  21درصد باالتر از رقم متناظر ملی
است و شاخص برخورداری روســتاهای استان از آب
شرب فقط 72درصد است.
تعــداد کل روســتاهای اســتان هرمــزگان یــک
هزارو730روستا ،تعداد کل روستاهای دارای تاسیسات
آبرسانی یک هزارو 245روستا ،تعداد روستاهای تحت
پوشش شرکت1030روستا است که  375حلقه چاه،
 54دهنه چشــمه ،یک رشــته قنات 18 ،سایت آب
شیرین کن و سایر انشعابات آب روســتایی استان را
تامین میکنند.

بازسازیخانههایبهداشت
رئیس دانشــگاه
جامعه
علوم پزشکی ایالم
از اختصاص اعتبار
جدید برای بازسازی خانههای
بهداشت ایالم خبر داد.
علی دل پیشــه درگفت وگوبا
همشــهری افزود :انعقاد تفاهم
نامــه بیــن وزارت بهداشــت،
اســتانداری و دانشــگاه علوم
پزشــکی ایــام در راســتای
بازسازی و نوسازی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی بالغ بر ۶۰
میلیارد تومان بوده که در  ۳۰سال گذشته بی نظیر است.
وی افزود :اســتخدام بهورزان به منظور رفع نیازهای انسانی وکمبودها دراین حوزه
درخانه های بهداشت در سراسراستان درآینده نزدیک در دستورکاردانشگاه قراردارد.
ارائه خدمات بهورزان به جامعه روســتایی را یکی ازاساســی ترین خدمات درحوزه
بهداشت ودرمان دانست.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایالم نيزگفت :در سال  62خانههای بهداشت تاسیس
شد و افرادی به عنوان بهورز برای خدمت به روستائیان تربیت شدند.
علیرضا شریفی ادامه داد :اگر در زمینه ارتقای شاخصهای مرگ مادران ومرگ نوزادان
وبیماری های واگیردراستان پیشــرفت هایی داشته ایم ،حاصل تالشهای شایسته
بهورزان در روستاها بوده است.
وی یادآورشد :دریک سال گذشته تعداد  ۲۲پروژه در شهرستان ایالم تعریف شده که
از این تعداد  ۱۰پروژه مختص به احداث خانه های بهداشت در روستاها بوده است.
معروف بسطامی فرماندار شهرستان ایالم نیز ضمن تقدیر از خدمات بهورزان گفت:
طرح تحول نظام سالمت ازطرحهای موفق و ارزشمند دولت تدبیر و امید است که در
کشور و استان به نحو مطلوبی اجرا شده و توانسته و رضایتمندی مردم را به دست آورد.
مســئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایالم نيز
گفت :بیش از  ۱۰۰مورد خدمت بهداشــتی و درمانی از سوی بهورزان در خانههای
بهداشت روستاها به مردم ارائه می شود.
حجت االسالم ســید محمد باقری هاشمی افزود :ســامت جامعه ،امنیت روحی و
روانی ،آمار و اطالعات مطلوب از بهداشــت و درمان در روستاها ،بهداشت محیط و
سایر فعالیتهای بهداشتی حاصل تالش و خدمت صادقانه این قشر زحمت کش است.
وی ابراز کرد :ارائه خدمات متنوع و مختلف در خانه های بهداشــت باعث شده تا در
همان روستاها سالمت ساکنان آنان تامین شود و شاخص های بهداشتی و درمانی به
بهترین وجه ممکن ارتقا یابد.
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طی یک سال اخیر حدود  911پرونده بخشودگی جرائم با هدف کمک به رفع مشکل بیمه شدگان در استان سمنان بررسی شد

تامین اجتماعی اســتان سمنان از
جامعه
کارفرمایــان و کارگاههــای بخش
خصوصی و دولتی این استان بیش
از  100میلیارد تومان طلب دارد.
به گزارش ایرنــا احمد اخالقی از بخشــودگی
بخشــی از بدهکاری کارفرمایان خوشحساب
اداره کل تامین اجتماعی سمنان با هدف کمک
به بهبود شــرایط واحدها خبــر داد و گفت :در
یک ســال اخیر حدود  911پرونده بخشودگی
جرائم با هدف کمک به رفع مشکل بیمه شدگان
در استان سمنان بررسی شــد که  756پرونده
مشمول بخشودگی جرائم شدند و  155پرونده
نیز مشمول نشدند .اخالقی ،حق بیمه وصولی از
این تعداد پرونده را  68میلیارد ریال اعالم کرد
و گفت :در مجموع حــدود  25میلیارد ریال از
بدهیهای این پروندهها بخشیده شد .مدیرکل
تامین اجتماعی استان ســمنان با بیان اینکه
واحدهای برخوردار از این مزایا متعهد شدند تا
حق بیمه خود را به موقــع پرداخت کنند ،بیان

مكث

مدیر آبفای ایالم از تعویض  1644دســتگاه کنتور خراب در این
شهر خبر داد.
محمد پیر باوه پور به همشــهری گفت :تعویض این تعداد کنتور
عالوه بر اینکه از هدر رفت بیش از اندازه آب و اثرهای منفی آن بر
تاسیسات آبرسانی جلوگیری می کند.
وی افزود :با تعويض كنتورها شرایط الزم برای به کنترل در آوردن
مصرف و خدمات رسانی بهینه تر به مشترکان و شهروندان فراهم
می شود.
پیرباوه پور در خصوص انجام آزمایــش های آب بیان کرد :روزانه
آزمایش هایی توسط کارشناسان آزمایشگاه از نقاط مختلف شهر
انجام شده که میزان سالمت ،بهداشت و باال بودن سطح کیفی آب
آشامیدنی تأیید شده است.
وی این آزمایش ها را شــامل  88مورد آزمایش شــیمیایی آب ،
93مورد انجام آزمایش های میکروبی آب و 52مورد انجام آزمایش
های کلر باقیمانده شبکه توزیع ومخازن دانست.
این مسئول با تاكيد براينكه درنیمه نخســت امسال 2300متر
شبکه آب اجرا شده است اظهاركرد :واگذاری تعداد  1114فقره
انشعاب آب ،واگذاری  1082فقره انشعاب فاضالب ،تعویض 2034
دستگاه کنتور خراب ،شســت وشوی مخازن ذخیره به حجم 43
هزار متر مکعب بخشی ازعملکرد امور آب و فاضالب شهر ایالم در
نیمه نخست سال جاري است.
پیرباوه پورافزود :آبفاي ايالم آشکارســازی شیرآالت به تعداد46
مورد،هم ســطح ســازی دریچه هــای فاضالب به تعــداد 25
مورد،استاندارد سازی  254فقره انشــعاب آب ،رفع  2454مورد
شکستگی شبکه توزیع آب و رفع  640مورد گرفتگی فاضالب را
نيز انجام داده است.

02123023914

کشف مواد مخدر در هرمزگان
فرمانده انتظامی هرمزگان ازکشف2تن و222کیلوانواع مواد مخدردراین استان خبرداد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس،
سردارعزیزاهلل ملکی گفت :پلیس استان  5طرح مقابله با سوداگران مرگ را درشهرستان های بندرلنگه وجاسک اجرا کردکه
طی آن 17دستگاه خودروتوقیف و57متهم دستگیرشدند ویک تن و985کیلوتریاک و 237کیلوحشیش نیزکشف شد.

اجرایی شدن پروژه راه آهن در ایالم
اســتان ایــام بــرای رهایــی از
محرومیت نیازمند ایجاد زیرساخت
های مهم راه آهن است.
نماینده مردم ایــام در مجلس با
بیان این مطلب به همشهری گفت:
دستور اجرایی کردن پروژه راه آهن
استان اخذ شده است.
سالم امینی تصریح کرد :با توجه به
نزدیک شــدن به ایام اربعین در استان ایالم ،جاده های استان در
حال توسعه ،اصالح و بهسازی هستند و اکنون مسیر ایالم -مهران،
تونل قالجه و راه ارتباطی ملکشــاهی -مهران در حال اجرا شدن
است.

کرد :پرونده حدود  43بیمه شده که بدهی خود
را تقســیط کرده بودند به دلیل عمل نکردن به
تعهد خود ،دوباره به حال تبدیل شد و به جریان
افتاده است.
تاخیر پرداختیها

احمد اخالقی گفت :با اشاره به این که زیر پوشش
قراردادن  11میلیون نفر در بیمه سالمت برای
دولت هزینه پیشبینینشدهای به همراه داشت،
خاطرنشان کرد :از سویی نیز ،شورای عالی بیمه
به سازمان تامین اجتماعی اجازه نداد متناسب با
افزایش  2.2درصدی تعرفهها سرانه درمان بیمه
شــدگان را افزایش دهد و این مســاله نیز برای
تامین اجتماعی مشکالتی ایجاد کرد.
«مجتبی اکرم» افزود :هزینــه پرداختی مردم
تا قبل از اجرای طرح تحول نظام ســامت برای
پزشــکان عمومی بیــش از  50درصــد و برای
پزشکان متخصص  61درصد بود که این اتفاق در
سازمان تامین اجتماعی موجب تاخیر پرداخت

افزایش  275درصدی هزینههای بیمه سالمت سمنان
مدیر کل بیمه سالمت استان سمنان گفت :در حال حاضر منابع درآمد طرح تحول سالمت از محل
هدفمندی یارانهها تامین میشود و این مقدار از اعتبارات تخصیصی جوابگوی هزینههای درمانی
اجرای طرح تحول سالمت نیســت« .علیرضا اعرابی» تصریح کرد :سطح بندی خدمات درمانی از
اقدامات مطلوبی است که میتواند هزینه اجرای طرح تحول سالمت را از این طریق مدیریت کرد.
وی اظهار کرد :اداره کل بیمه سالمت استان سمنان در سال  92بیش از  26میلیارد تومان برای اجرای
طرح سالمت در استان هزینه کرد که در ســال  95این اعتبار با بیش از  275درصد افزایش به 95
میلیارد تومان رسید.
مدیرکل بیمه سالمت استان ســمنان اضافه کرد :نظارت بر ارائه خدمات در طرح تحول سالمت از
دیگر چالشهای مهمی است که برای افزایش رفاه اجتماعی از مسیر طرح تحول سالمت باید مدنظر
قرار گیرد.
اعرابی اضافه کرد :بعد از اجرای طرح تحول سالمت شاهد کاهش بزهکاریهای اجتماعی و افزایش
امنیت روانی و احساس آرامش در جامعه بودیم و باید این طرح مهم برای کاهش دغدغه مردم برای
تامین هزینه درمانی بیش از پیش کاهش یابد.
مدیرکل بیمه سالمت استان ســمنان گفت :هم اکنون بیش از  109هزار و  30نفر از اقشار روستایی
سمنان از مزایای بیمه سالمت بهره مند هستند ،بیش از  36درصد روستاییان سمنان و  50درصد
از روستاییان شاهرود زیر پوشش بیمه سالمت قرار دارند و جایگاه استان در پوشش بیمهای اقشار
محروم و کمتر برخوردار نسبت به میانگین کشوری مطلوب است.
مدیرکل بیمه سالمت استان سمنان با اشاره به اجرای سامانه یکپارچه بهداشت «سیب» گفت :یکی
از اهداف اجرایی شدن سامانه یکپارچه بهداشت «سیب» و متصل شدن بیمه سالمت به این سامانه،
مدیریت منابع و کنترل هزینههای درمانی است.

از گوشه و کنار
تخصیص 80میلیارد تومان برای ساماندهی
سکونتگاههای غیر رسمی ایالم
مدیر بافت فرسوده اداره کل راه و
شهرسازی ایالم از تخصیص80
میلیارد ریــال اعتبــار از محل
منابــع وزارت راه و شهرســازی
برای توانمندسازی ،ساماندهی و
احیای سکونتگاههای غیررسمی
این استان خبر داد.
«لیال کالنتری» در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد :دولت تدبیر و امید ســاماندهی
سکونت گاههای غیررسمی و مطالعات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری
را در دستور کار قرار داده و در این استان هم ســاماندهی این سکونت گاهها و
بافتهای فرسوده شروع و مطالعات بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر هم
تهیه شده است .وی افزود :سال گذشته و در راستای اجرای طرح بازآفرینی در
محالت ناکارآمد و سکونتگاههای غیر رسمی استان  270میلیارد ریال از محل
اعتبارات ملی(وزارت راه و شهرسازی) ،استانی و شهرداری هزینه شد .کالنتری
به وضعیت بافتهای فرسوده استان اشــاره کرد و یادآور شد :هم اکنون احیا و
نوسازی بافتهای فرسوده و ســکونت گاههای غیر رسمی در سطح شهرهای
آبدانان ،ایالم ،ایوان ،دره شهر ،ملکشاهی ،زرنه و چوار تعیین محدوده ،ابالغ شده
است و موارد مربوط به شــهرهای مهران و دهلران نیز در آینده نزدیک ابالغ و
مصوب خواهد شد.
وی با اشاره به سهمیه مناســب  8هزار واحدی این استان در زمینه تسهیالت
نوسازی بافتهای فرسوده در سال گذشــته گفت :از این میزان سهمیه استان
در ســال  95تنها یک هزار و  600نفر برای بازسازی منازل مسکونی خود ثبت
نام کردند .مدیر بافت فرسوده اداره کل راه و شهرســازی ایالم اضافه کرد :این
فرصتی بود که میتوانست به احیای بافت فرسوده شهری کمک زیادی کند ،اما
با استقبال کم مردم مواجه شد و سهمیه جذب این میزان تسهیالت تغییر و در
سال جاری به صورت ماهانه اجرایی خواهد شد.
وی تأکید کرد :منافع توانمندسازی و ایمن سازی بافتهای فرسوده و سکونت
گاههای غیر رسمی شامل حال همه مردم شــهر میشود و مردم باید در زمینه
نوسازی بافتهای فرسوده مشارکت و همراهی بیشتری داشته باشند.

مرگ مبهم نهنگ در سیری
علت مرگ نهنگ  35تنی درجزیره سیری نامشخص است.
به گزارش ایســنا ،روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت هرمزگان به گِل
نشستن و مرگ نهنگ  35تنی در جزیره سیری را تایید کرد.
به دلیل متالشی شدن الشه ،علت مرگ این نهنگ نامشخص است .الشه این نهنگ
 22شهریور در ساحل جزیره سیری مشاهده و پس از هماهنگی های فنی در محل
مناسب دفن شد.
این نهنگ  35تنی از نوع براید  ،جنس نر و دارای باله دمی به اندازه  3متر و اندازه کل
بدن آن 14متر بود.

آتشسوزی جنگلها و مراتع
کهگیلویه و بویراحمد
حدود  500هکتار از جنگلها و مراتع کهگیلویه و بویراحمد در آتش سوخت.
به گزارش ایسنا ،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت :این
میزان از جنگلها و مراتع استان از ابتدای سال جاری تاکنون براثر وقوع آتش سوزی
دچار خسارت شدهاست.
عزت اهلل بهشتی فر افزود :امسال  87فقره آتش سوزی در مناطق مختلف کهگیلویه
و بویراحمد مهار شد.
وی بیان کرد :جنگلها و مراتع پیچاب ،کوه الر ،کوه عنا در باشــت ،انبار شــاهی در
گچســاران ،مختار و گردوه در بویراحمد ،بهرام بیگی در دنا و شــرابگروه در چرام از
مناطق آتش سوزی شده در سال جاری است.
بهشــتی فر آتش زدن «پس چر» مزارع بعد از برداشــت محصــول و بی احتیاطی
گردشــگران را از مهم ترین علتهای آتش ســوزی در جنگلها و مراتع این استان
ذکر کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت :نبود چرخبال اطفای
حریق و کمبود نیروهای قرقبان از موانع مهار آتش سوزی در مناطق سخت گذر این
استان است.
وی عنوان کرد :به دلیل سخت گذر بودن بسیاری از مناطق این استان نیروهای امداد و
نجات پس از ساعتها پیاده روی به منطقه بروز حادثه میرسند که این امر در طوالنی
شدن مهار آتش و افزایش خسارتها نقش مهم دارد.
بهشــتی فر گفت 26 :نقطه در معرض خطر آتش ســوزی شناســایی کهگیلویه و
بویراحمد برای کاهش آتش سوزیها شناســایی ،پهنه بندی و با انتخاب دیده بان و
ارائه کالسهای آموزشی در قالب طرح حفاظت مشارکتی به مردم واگذار شده است.
براساس برآورد کارشناسان ،آتش ســوزی جنگلها و مراتع ملی این استان از سال
 1385تا پایان سال  1395بیش از  8هزار و  700هکتار از منابع ملی را نابود کرده است.

شد.
وی اظهار کرد :در برنامه ششم توسعه به عنوان
یکی از طرحهای زیرســاختی ،طرح پزشــک
خانواده در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه
پیش بینی شــده اســت .مدیر درمــان تامین
اجتماعی اســتان ســمنان با بیان این که طرح
تحول نظــام ســامت باید در بخش بســتری
بیمارستانها اجرایی میشد ،خاطرنشان کرد:
خدمات فوق تخصصی تقریبــا رایگان به مردم
ارایه میشــود و دولت برای اجرای طرح پزشک
خانواره نیاز به پشتیبانی مالی ویژه دارد.
وی با بیــان این که اکنــون و با اجــرای طرح
تحول نظام سالمت بیماران با حداقل پرداخت
دسترسی به پزشک فوق تخصص دارند ،افزود:
یکی از ایرادات طرح تحول نظام سالمت این بود
که طرح مشمول حال بیماران بستری بود ولی
بیمارانی که سرپایی درمان میشدند نیز مشمول
این طرح شدند که هزینههایی در برداشت و ترمز
بزرگی در جلوی اجرای طرح پزشــک خانواده
گذاشت.
بدهی بیمهها به دانشگاه علوم پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی اســتان ســمنان با اشــاره به مطالبات
حوزه سالمت از بیمهها در سراسر کشور ،گفت:
مطالبات این دانشگاه از بیمهها در استان 850
میلیارد ریال است.
«مهدی شــادنوش» افزود :هــدف رهبر معظم
انقالب در حوزه ســامت این است که بیمار جز
درد بیماری دغدغه دیگری نداشــته باشد ،اما
امروزه به هر دلیلی حمایت بیمهها وجود ندارد و
با وجود این مطالبات ،فشار زیادی بر دوش حوزه
سالمت قرار دارد و با وجود رضایت قابل توجهی
که در مردم ایجاد شده ،بیمهها از حوزه سالمت
حمایتی نمیکنند و دانشگاههای علوم پزشکی
فشار زیادی را تحمل میکنند.
وی درباره طلب دانشــگاه علوم پزشکی استان
سمنان تشــریح کرد :این دانشگاه  850میلیارد
ریال مطالبه بیمهای دارد و این به این معنا است
که خدماتــی از  9ماه پیش تا کنــون به بیمهها

فروخته شده ،اما هنوز مبالغ آن پرداخت نشده این مسئول با اشــاره به این که در سمنان 22
داروخانه ،دامغــان  ،11گرمســار و ایوانکی ،9
است.
شــادنوش تصریح کرد :این در حالی اســت که مهدیشــهر و شــهمیرزاد  4و یک داروخانه در
قانون بیمههــا را مکلف کرده اســت که بعد از سرخه فعال اســت که از این تعداد  2داروخانه
ارائه اســناد از طرف بیمارستانها 60 ،درصد از شبانهروزی در سمنان یک مورد در دامغان و یک
مطالبهها را نقدی و حداکثــر در یک بازه زمانی مورد هم در گرمســار فعال است و تا کنون هیچ
داروخانهای به دلیل مطالبات
سه ماهه  40درصد باقی مانده
از ســوی بیمهها در اســتان
را پرداخت کنند ،که این اتفاق
سمنان تعطیل نشده است.
نیفتاده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مطالبات،فشارزیادیبردوش وی یاد آور شــد :جــدای از
و خدمات بهداشــتی درمانی حوزه سالمت قرار داده و با آمار رسمی این داروخانهها،
استان سمنان گفت :دانشگاه وجود رضایت قابل توجهی که ســمنان  4داروخانــه دیگر
علــوم پزشــکی مجموعهای در مردم ایجاد شده ،بیمهها بــا احتســاب بیمارســتان
اســت که  6حوزه بزرگ و در از حوزه ســامت حمایتی خصوصی و تامین اجتماعی،
حــد اداره کل را اداره میکند نمیکنندودانشگاههایعلوم در دامغان و گرمسار هر کدام
و در ابعاد مختلــف فرهنگی پزشکی فشار زیادی را تحمل یک داروخانه فعال دیگر هم
دارند.
اجتماعــی تاثیرگــذار و بــا میکنند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
قشرهای مختلفی از مردم در
ارتباط اســت و این مطالبات میتواند تاثیرات و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان افزود:
در دولت یازدهم  3داروخانه در سمنان 3 ،مورد
منفی را در جامعه باقی بگذارد.
وی گفت :با پرداخت نشدن این مطالبهها ،مبالغ در گرمسار ،یک مورد در دامغان و یک داروخانه
ســنگین غیرقابل تحمل به دانشگاههای علوم دیگر در شهرستان آرادان به تعداد داروخانههای
پزشکی تحمیل شده است و برای حل این مشکل استان سمنان اضافه شــد تا به ارتقای خدمات
با تعامل و گفت و گو تالش زیادی شده است ،اما حوزه بهداشت و درمان از سوی بخش خصوصی
افزوده شود.
این مهم اتفاق نیفتاده است.

مردم شمال سیستان و بلوچستان خواستار مقابله جدی با سگهای ناقل بیماری هستند
اندیشی الزم انجام شود.
معاون بهداشــتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی
زابل گفت :از ابتدای امسال تاکنون هزار و  201نفر
حیوان گزیدگی توسط سگهای ولگرد در منطقه
رخ داده در حالی در طول  12ماه سال گذشته افزون
بر هزار و  400نفر حیوان گزیدگی بوسیله سگ به
وقوع پیوسته که افزایش این آمار زنگ خطری برای
منطقه است.
«جواد اکبــری زاده» اظهار کــرد 7 :نفر از ابتدای
امســال تاکنون بر اثر ابتال به بیمــاری هاری در
شهرهای شــمالی استان سیســتان و بلوچستان
وی تأکید کرد :ســازمان شهرداریها و دهیاریها
فوت کرده اند.
وی افزود :از این تعداد  5نفر ایرانی و  2تبعه افغان باید برای کنتــرل جمعیت ســگهای ولگرد در
بودند که به دلیل دیــر مراجعه کــردن به مراکز منطقه سیســتان برخورد جدی داشــته باشد و
درمانی و ابتال به بیماری هاری جان باختند .معاون اعتبــارات ایــن بخــش را تامین کننــد چرا که
بهداشتی و درمان دانشــگاه علوم پزشکی زابل از شــهرداریها و دهیاریهای این منطقه از لحاظ
افرادی که به حیوان گزیدگی توســط سگ دچار مالی توان آن را ندارند.
میشوند خواست در همان دقایق ابتدایی به مراکز این مسئول بیان کرد :پس از مثبت شدن بیماری
هاری در منطقه سیســتان دانشگاه علوم پزشکی
درمانی مراجعه کنند.
اکبری زاده تأکید کرد :همه خدمات دانشگاه علوم زابل ،دامپزشــکی ،شــهرداریها و دهیاریها به
پزشــکی زابل به افرادی که دچار حیوان گزیدگی صورت آماده باش کامل در آمدند و اتالف سگهای
توسط سگ میشوند به صورت رایگان ارائه میشود .ولگرد را در دستور کار خود قرار دادند.
این مســئول ادامه داد :درمان هر فردی که توسط فرماندار شهرســتان ویژه زابل گفــت 75 :درصد
سگ دچار حیوان گزیدگی میشــود افزون بر  5از ســگهای ولگرد با افزایش تــوان و حمایت از
دســتگاههای دســتاندرکار باید تا
میلیون ریال برای
قبل از آغاز ســال تحصیلی جدید از
مجموعه بهداشت
بین بروند .ناظری اظهار کرد :منطقه
و درمــان منطقه
هزینه در بر دارد که خشکسالیها در داخل افغانستان سیســتان افزون بر  300کیلومتر با
از بیماران دریافت و منطقه سیســتان ایران سبب افغانستان هم مرز است که این کشور
شــده بســیاری از روستاییان با شــاخصهای بهداشــت جهانی
نمیشود.
آنسوی مرز ســگهای خود را فاصله زیادی دارد و ایــن امر زمینه
رها کنند و با توجه به وجود مرز ورود بســیاری از بیماریهــا را بــه
مبارزه بیاعتبار
معاون اســتاندار زمینی سگهای ولگرد نیز که به داخل ایران فراهم کرده اســت .وی
و بیماری هاری مبتال هستند وارد گسترش مرزهای بهداشتی در زمینه
سیســتان
کنترل بیماری هاری از طرف وزارت
بلوچســتان و روستاهای ایران شده و مردم را
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
فرماندار شهرستان نگران میکنند
را خواستار شد و تأکید کرد :مسائل
ویژه زابــل گفت:
هیچ اعتبار ویژه ای تا کنــون برای کنترل بیماری آموزشی برای پیشــگیری از بیماری هاری باید به
هاری و مبــارزه با ســگهای ولگــرد در منطقه آن سوی مرزها سوق داده شود تا شاهد کاهش این
سیســتان اختصاص پیدا نکرده و نیازمند تعیین بیماری در منطقه باشیم.
رئیس شورای اسالمی شهر زابل نیز در این نشست
ردیف بودجه ملی در این رابطه است.
«هوشنگ ناظری» اظهار کرد :همان گونه که برای گفت :یک میلیارد و  700میلیــون ریال اعتبار از
کنترل و کاهــش بیماری تب کریمــه کنگو ،فلج ابتدای امســال تا کنون برای اتالف بیش از  4هزار
اطفال و ماالریا طرحهایی به صورت ملی دیده شده و  200ســگ ولگرد در منطقه سیستان اختصاص
ضروری است برای کنترل بیماری هاری در منطقه یافته است« .مهدی ســرگلزایی» افزود :نزدیکی
سیســتان نیز ردیف بودجه خاصی در نظر گرفته روستاها به شهر زابل سبب هجوم سگهای ولگرد
شود زیرا این منطقه به جد نیازمند این اعتبار است .به داخل شهر شده است.

پيامك شما را درباره
روزنامه استانی م 
يخوانيم

 8سال حماسه عاشقانه

در جنگ نابرابر ایران و عراق ،جوانان رشید ما در مقابل همه دنیا ایستادند
خبرنگار

اضطراب شیوع «هاری» در سیستان
بیماری هاری به دغدغه مهم مردم سیســتان در
شمال استان سیستان و بلوچســتان تبدیل شده
است.
به گزارش ایرنا مردم سیســتان در شــمال استان
سیستان و بلوچســتان با معضل سگهای ولگرد
مبتال به بیماری هاری که به گفتــه از طریق مرز
زمینی از کشــور افغانســتان وارد میشوند ،دچار
شده اند.
یکی از بانوان شــهروند ســاکن شهرستان زهک
در این شهرستان شــاهد افزایش تعداد سگهای
ولگرد هستیم.
«زهــرا دهمرده» بانوی  53ســاله افــزود :وجود
ســگهای ولگرد در معابر عمومی این روزها رفت
و آمد را برای مردم سیستان به ویژه در روستاها با
مشکل رو به رو کرده است به طوری که روستاییان
هر زمانی کــه میخواهند از منزل خارج شــوند
احساس ترس و نگرانی از حمله سگها را دارند.
وی ادامه داد :این مشکل معضالت فراوانی را برای
مردم رنج دیده شمال استان ایجاد کرده و ضروری
است مسئوالن دست اندرکار برای حل این معضل
چاره اندیشی کنند.
یکی دیگر از شــهروندان سیســتانی به خبرنگار
ایرنا گفت :این روزها به دلیل شیوع بیماری هاری
درمنطقه سیستان ترس و اضطراب مردم منطقه را
فرا گرفته است.
«رضا بزی» افزود :بســیار درد آور است که کودک
یا فرد میانسالی امروز در سیستان به دلیل بیماری
هاری جان خود را از دست بدهد.
وی ادامه داد :برای مردم این دیار که سالهاســت
با خشکســالیهای پی در پی دســت و پنجه نرم
میکنند و همیشــه با صبوری تمام مشــکالت را
تحمل کرده اند بســیار ناگوار اســت شاهد فوت
عزیزان خود به دلیل بیماری هاری باشند.
«علی سراوانی» از شهروندان شهرستان هیرمند نیز
گفت :خشکسالیها در داخل افغانستان و منطقه
سیستان ایران سبب شده بســیاری از روستاییان
آنسوی مرز سگهای خود را رها کنند و با توجه به
وجود مرز زمینی سگهای ولگرد نیز که به بیماری
هاری مبتال هســتند از طریق مرز وارد روستاهای
ایران شده و مردم را نگران کنند.
وی افزود :با وجود تالشهای انجام شــده از سوی
برخی دستگاههای دست اندرکار به ویژه سازمان
دامپزشکی برای واکسیناسیون و سمپاشی دامهای
اهلی متاسفانه سگهای ولگرد همچنان در شهرها
و روستاها رها هستند و موجب نگرانی و ترس مردم
شده اند و در واقع کودکان و افراد سالخورده بیشتر
در معرض خطر قــرار دارند کــه امیدواریم چاره

آغاز توزیع کتب درسی بین دانشآموزان ایالمی
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایالم از آغاز توزیع کتب درســی بین دانشآموزان ایالمی خبر داد .علی
بیرانوند در گفت و گو با همشهری افزود :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده کتب درسی مورد نیاز دانش
آموزان در همه مقاطع آماده شده و به سهولت در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.

رسول عودهزاده
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جبهه یعنی نخلهای ســوخته قربانی شده برای
ســامتی وطن .یعنی تحمل آتش خمپارهها برای
آزادی از قید و بندها .یعنی نوجوانی که ناگهان مرد
جنگ شده و عشقبازی میکند با خدا .جبهه یعنی
ایستادن با هدف برای دفاعی مقدس برای حفظ نام و
آبرو و برای پاسداری از دین و شرف.
قلبهای بیقرار و زخمهای بیشمار  8سال همراه
مردمی بودند که خار چشم دشمنان شدند .با هر بانگ
آژیر خطر ،جلوهای از عزت و پایمردی و با هر بانگ اهلل
اکبر ،موزهای از دلدادگی و جانفشانی را رقم زدند.

مردان مردی که گفتند «مترس از جانفشــانی گر
طریق عشق میپویی» و با خود عهد بستند که «در
طریق جانفشانی از شراری کم مباش» و به ما ثابت
کردند که «به اختیار چو پروانه جانفشانی کن».و ما
همهساله جشن میگیریم این مقاومت سرسخت،
این عظمت عاشقانه و این جانفشانی بینشان را تا
فراموش نکنیم که خطر همیشه در کمین ،پیروزی در
وحدت و بزرگی در فداکاری است.
ســالگرد هفته دفاع مقدس جشنی است در میانه
همه سختیها و رنجهای جنگ .سالروز آغاز حمله
رژیم بعثی صدام به ایران در آخرین روز شــهریور
سال  1359درسی اســت در میانه همه صفحههای
کتاب زندگی ما.

عظمت عشق

یادداشت

نویسندگانجنگویکحسمشترک
رؤياي نویسندگان جنگ چیزی به جز صلح نبود
احمد منصوری

خبرنگار

ما یک سالم نظامی به نویسندگان حوزه دفاع مقدس
بدهکاریم که یک حس مشــترک بــرای همه ما خلق
کردهاند .آنها فقط به دنبال افزایش میزان فروش یا تیراژ
کتابهای خود نبودهاند .آنها قلم و سوژه داستانهای
خود را بر مدار جنگ گذاشتند و برای همیشه ماندگار
شدند .جنگ را به نفع خود مصادره نکردهاند و فقط برای
کسانی نوشتند که دور از شهر و نزدیک به خدا بودند.
نگاهی به مطالب منتشر شــده در خصوص تاثیر دفاع
مقدس بر ادبیات کشور بیانگر آن است که نویسندگان
ما مفهوم دفاعمقدس را که تعبیری است از یک دورهای
به بعد در ادبیات شــفاهی و بعدها بــه ادبیات مکتوب
ما اضافه شد ،عینیت بخشــیدند و قداست تعبیر دفاع
مقدس را پذیرفتند .آنها با این تعبیر چارچوبی به وجود
آوردند که قانونهای نانوشــتهای را به هنر متاثر از آن
دوران تحمیل میکند.
شهریور سال  ٥٩نیروهای بعثی به ایران حمله میکنند
و جنگی آغاز میشود که 8سال طول میکشد .با دفاع
مقدس بود که مهاجمان اجازه پیدا نمیکنند که حتی
یک وجب از آب و خاک ایران از آن جدا شود و به دست
آنها بیفتد.
حماســه پیر و جوان و زن و مرد و شــهری و روستایی
در هشتسال دفاع مقدس پدیدآورنده صدها و شاید
هزاران قصه بینظیر اســت؛ از فتح خرمشهر گرفته تا
شکست حصر آبادان ،از شکست حصر سوسنگرد تا فتح
بستان .برخی از این قصهها نوشته شده و ماندگار شدهاند
و درباره بسیاری از موضوعات هنوز هم میتوان نوشت
و نوشت و نوشت.
ملل گوناگونی کهتاریخ آنها نیزبه پدیده جنگ مبتال

تزدهاند که به
بوده به آفرینش ادبیات دراینباره دســ 
فراخور نقش و موضعگیریای که در جنگداشتهاند ،با
عناوین متفاوتی شناخته شده است:ادبیات دفاع کبیر
میهنی (روســیه) ،ادبیات مقاومت (فرانســه) ،ادبیات
جنگ (ایاالتمتحده) ،ادبیات ضدجنگ (آلمان پس از
ن) .ادبیات
جنگ) و ادبیات دفاع مقدس یا پایداری (ایرا 
داستانی و جنگدر ایران پیوند عجیبی با هم خورده و
به یکی از ژانرهای مهم ادبی این دیار تبدیل شده است.
نوشتن درباره جنگ عرصه گســتردهای را پیش روی
داســتاننویس قرارمیدهد که میتواند از طریقثبت
هنرمندانه وقایــع ،تصویرگردالوریها ،حماســهها،
پیکارها ،شکســتها و پیروزیهــا و نگارگرعوارض و
تبلیغات آن باشد .در دو قرناخیر  ،رمانها و داستانهای
کوتاهبسیاریبا بهرهگیری از زمینه رویدادهای جنگی
نوشته شده است.«همینگوی» ضمن اینکه در مبارزات
داخلی اسپانیا حضور داشت ورمان «ناقوسها برای که

استانی
چهارشنبه 29 .شــهریور  . 96شــماره 7203

جانفشانی در رکاب وطن

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به همزمانی هفته
دفاع مقدس با بازگشایی مدارس ،ضمن یادآوری
شهادتطلبی دانشآموزان میگوید 15 :درصد
همه شــهدای کشورمان شــهدای دانشآموز
هســتند .این یک پدیده بینظیر است که باید
این فرهنگ را به دنیا نشان بدهیم تا ملتهای
تحت ظلم و استکبار که نیازمند چنین فرهنگی
هستند ،مقاومت و رشد کنند.
آیتاهلل «محســن حیــدری» در گفتوگو با
همشــهری تأکیــد میکنــد :روحیــهای که
دانشآمــوزان ما در دفاع مقدس از خودشــان
نشان دادند از معجزات تاریخ اسالمی است.
وی به تقارن هفته دفاع مقدس امســال با ایام
محرم اشــاره میکند و آنها را از هم جدانشدنی
میداند و میافزاید :به فرمایش امام خمینی(ره)
ما هر چه داریم از محرم و صفر اســت .برای پی
بردن به عمــق تأثیر فرهنگ عاشــورا در دفاع
مقدس باید جلوهها و یادگارهای دفاع مقدس
یعنی وصیتنامهها ،نوشتهها و خاطرات شهدا،
تابلوهای جبهه و جنگ ،اسامی اماکن ،مقرها،
سنگرها ،مناطق عملیاتی و محورها ،لشکرها،
گردانها ،گروهانها و علیالخصوص عملیاتها
و رمز عملیاتها و شــعرها و شعارهای جنگ را
مطالعه و بررسی کرد.
به گفته امام جمعه موقت اهواز ،شهادتطلبی
فرهنگی اســت که امام امت از فرهنگ اسالم و
مکتب سیدالشهدا (ع) به ملت ما آموزش داده
است .ملت ما نیز با این فرهنگ رشد کرده و این
فرهنگ اکنون منتشر شده است.
آیتاهلل حیدری میگوید :در جنگ تحمیلی که
دشمنان برای سرنگونی حکومت نوپای انقالب
اســامی به وجود آوردند ،مردم ما از هر صنف،
قوم و نژادی به صحنه آمدنــد و با رهنمودهای
حکیمانه بنیانگذار جمهوری اســامی علیه
دشمنان اسالم خروشیدند و از اسالم و انقالب
اسالمی پشتیبانی کردند.
آیتاهلل «عبدالکریم فرحانــی» دیگر نماینده
خوزســتان در مجلس خبــرگان رهبری ،نیز
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مینوازد»او برگرفته ازاین جنگداخلی است ،خود از
زخمیان جنگ جهانی اول نیز بود.
در البهالی کتابهای شاخص در حوزه ادبیات داستانی
دفاع مقدس در ایران میتوان بــه آثاری چون «زمین
ســوخته» احمد محمود« ،زمســتان  »62اسماعیل
فصیح« ،دوشنبههای آبی ماه» محمدرضا کاتب« ،پل
معلق» محمدرضا بایرامی« ،کوه روی شانههای درخت»
نرگس آبیار« ،سکان ،سمت ،میانه اروند» فیروز جاللی
زنوزی« ،ما از دوکوهــه آمدهایم ،اینجا غریبیم» مجید
پورولی کلشتری« ،خواب سبز عشق» اعظم بروجردی،
«گنجشکها بهشت را میفهمند» حسن بنیعامری،
«نخلهای بیســر» قاسمعلی فراســت ،و «نخلهای
تشنه ،کنارهای سیراب» سمیرا اصالنپور اشاره کرد.
« آرش شفاعی» شاعر و روزنامه نگار جایی نوشته است:
اگرچه در ســالهای اخیر برخی آثار نویسندگان ما در
عرصه ادبیات دفاع مقدس از مرزهای داخلی گذشته و
خوانندگانیهرچند کمشمار پیدا کرده است و میتواند
باز هم این عرصه به روی داستانهای جنگی و ادبیات
دفاعی ما گشوده باشد ،اما هنوز هم این عرصه سرشار
است از راههای نرفته و گامهای پیموده نشده و فاصله
میان آنچه باید انجام میشد و آنچهانجام شده ،زیاد و
طوالنی است.
مثل کارگاههای داستاننویسی،
فراگیرشدن مولفههایی ِ
ناشران تخصصی ادبیات ایران ،گستردگی فضای وب و
طرح این آثار و از همه مهمتر جدیشــدن
مجازی در ِ
پذیرفتن
پدیده فروش ،باعثشــده ناگزیر باشــیم از
ِ
واقعیتهای جدیدی که در این دهه شاهدش بودهایم،
اما به قطع و جــزم میتوان نتیجه گرفــت که رؤياي
نویسندگان جنگ چیزی به جز صلح نبود.

درباره نقش مردم خوزستان در دفاع مقدس به
همشهری میگوید :مردم خوزستان همراهی و
پیروی از والیت را چه در دوران انقالب اسالمی
و چه پس از آن به ویژه در دفاع مقدس به طور
کامل نشان دادند.
وی بیــان میکند :مــردم خوزســتان ثابت
کردند در همــه عرصهها در دفــاع از صیانت
جمهوری اســامی ایران تابلو اســتقامت و
فداکاری هستند .آنها در  8سال دفاع مقدس
در شــرایطی که هنوز نه ارتش سازمان یافته
بود و نه بسیج شکل گرفته بود در مقابل یورش
دشمن ایستادند و از امنیت ایران دفاع کردند
تا پیروز شوند.
رئیس شــورای محتوایــی صالحین کشــور
میافزاید :اگر ما توانســتیم انقالب اسالمی را
پیش ببریــم ،به خاطر رزمندگان بــود .اگر در
دوران دفاع مقدس حتی یک متر از خاک ایران
واگذار نشــد ،فقط به خاطر دلیرمردانی بود که
در جبهه حضور یافتند و از دین و میهن ما دفاع
کردند.
آیت اهلل فرحانی ادامه میدهد :ایران اسالمی در
هر جنگی که رخ داد بخشی از خاکش جدا شد،
ولی تنها جنگ نابرابــر که در آن در مقابل همه
دنیا ایستادیم و یک وجب از خاکمان را ندادیم،
جنگ تحمیلی بود و این موضوع به دلیل حضور

رزمندگان جانبرکف در جبهــه و میدانهای
جنگ محقق شد.
تیر دشمنان به سنگ خورد

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان
نیــز در گفتوگو با همشــهری اظهار میکند:
شهدایی که روزی با قدی رشید از خانوادههای
خود جدا شدند و دنیا را پشت ســر نهادند تا با
دیوصفتان و صدامیان متجاوز بجنگند قهرمانانی
هستند که سالیان ســال در بیابانهای جنوب
گمنام ماندند و امروز روح پاک این شهدا است
که ملت ما را زنده کرده است.
سردار «حسن شاهوارپور» میگوید :اگر آن روز
دشمنان ما ایرانهراسی را شعار دادند و تبلیغ
کردند و صدام خیرهســر هم باورش شــد ،این
جوانان آمدند در میدان مبــارزه و مثل مردان
مردی که در حادثه عاشــورا به دشــمن «نه»
گفتند ،ایستادگی کردند.
او میافزاید :امروز دشمنان ما اسالمهراسی را در
منطقه شعار میدهند و در کشورهای اروپایی
با تبلیغات گســترده اســام را دین خشونت و
تروریســم معرفی میکنند ،اما بعد از اینکه در
ایرانهراسی و اسالمهراسی موفق نشدند آمدند
و گروههای تکفیری را اجیــر کردند ،اما باز هم
مدافعان حرم وارد عرصه شــدند و به امام خود

لبیک گفتند و تیر دشمنان به سنگ خورد.
سردار شاهوارپور ادامه میدهد :امروز ایستادهایم
تا به همه دنیا و تمام کســانی که آن روز از یک
انسان خیرهســر و متجاوز پشــتیبانی کردند
بگوییم ملت ایران مردانه ایستادهاند و همچنان
با همه توان از آب و خاک میهن اسالمی و از دین
و شرف خود محافظت و پاسداری میکنند.
فرمانــده ســپاه حضــرت ولیعصــر (عــج)
خوزستان ۳۱شهریور سال  ۵۹را روزی بزرگ
میخواند و میافزاید :هم تلخیهای ثبت شده
در تاریخ آن روز و هم شــیرینیهای حاصل از
مقاومت و ایستادگیها را باید ثبت کرد.
وی تاکید میکند :ایران توانســت با اعتقاد به
خود و با تکیه بر توانمندیهــای داخلی امروز
در حوزه امنیــت مقتدر ظاهر شــود و امنیتی
پایدار در منطقه ایجاد کند .نیروهای جمهوری
اسالمی به عنوان ستون مقتدر منطقه در برابر
زیادهخواهیها ایستادگی میکنند.
اســتعانت از خدای متعال ،هدایت مقام معظم
رهبری و تکیه بر توانمندیهــای جوانان این
ملت تنها عاملی اســت که میتواند کشور ما را
پیروز کند و ما تنها به ایــن روش میتوانیم به
اهداف متعالی و مقدسی که برای پیشبرد نظام
جمهوری اسالمی است دست یابیم.
دشمن نتوانست قامت ملت ایران را خم کند

دشمن تا بن دندان
 31شهریور  37سال پیش،
ِ
مســلح به قصد تصاحب بخشهــای مهمی از
خاک کشــور عزیزمــان و نیز با هــدف درهم
شکستن قدرت ملت و نظام جمهوری اسالمی
وارد خاک ایران شــد و  8ســال برای رسیدن
به ایــن رؤیا تخریــب کرد ،زخــم زد ،مجروح
کرد و مــادران و پدران زیادی را ســیاهپوش و
فرزندان بسیاری را یتیم کرد ،اما هرگز نتوانست
قامت ملــت ایــران را اندکی خم کنــد .هرگز
نتوانست.
جوانان برومند ایــران در هر خطه از این خاک،
در خوزستان ،لرســتان ،کرمانشــاه ،ایالم و...
جانبرکف قــدم به میدان گذاشــتند و آبروی
ایران و ایرانیان را تا ابد حفــظ کردند و اعتبار
دشمن بعثی و حامیانش را برای همیشه درهم
شکستند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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آوای سوگواری درکوچههای شهر
فاطمه امامی

خبرنگار

صدای زنــگ کاروان امام حســین(ع) که از دور
میرســد ،محرم با هیاهوی آرامشبخشش از راه
میرسد .همان روزهایی که شــهرها جامه سیاه
بر تن میکنند و مردها و زنها دلهایشــان را در
جوی اشک چشمانی میشویند که داغدار ساالر
شهیدان است .محرم که از راه میرسد باز سفرهاش
را در مسجد و محله و کوچه و خیابان پهن میکند.
همان ســفرهای که برکتش سراســر ایران را در
برمیگیرد و لقمههایش شفای بیماریهای روح و
جسم مردم میشود.
محرم با نــوای «هل من ناصــر» اباعبداهلل(ع) از
راه میرسد و باز حقیقتی با نام «کل یوم عاشورا
و کل ارض کربــا» در عمق جانــت هیاهویی به
راه میاندازد .از کودکی در ایــن مکتبخانه قد
کشیدهای و به خوبی میدانی این جنگ تا صبح
قیامت پایدار اســت ...به خوبــی میدانی وقتی
حسین(ع) دست عزیزترینهای روزگار را گرفته
و با خود به صحرای کربال برده ،معنیاش چیزی
جز اتمام حجت نیست .اتمام حجت با همه کسانی
که قرار اســت در هیاهــوی روزگار ،میان حق و
باطلهای هر روزه زندگیشــان یکی را انتخاب
کنند و هر بار باید از خود بپرســند پاسخ لبهای
تشنه را چه کسی میدهد؟
سنتهای عزاداری در شهرهای مختلف

محرم که میآید شــمال و جنوب نمیشناسد .از
ســاحل دریای خزر گرفته تا جزایر خلیج فارس
همه و همه در این داغ مشترک عزادارند و هر کس
به شــیوه خود این حزن و اندوه را نشان میدهد.

«نخلگردانــی ،طبقکشــی ،طشــتگذاری،
دستههای شاخسی واخسی ،زارخاکِ ،گلمالی،
بیلزنــی و »...فقط بخش کوچکــی از جلوهها و
مراســم عزاداریای اســت که مردم شــهرهای
مختلف ایران در این روزها و شبهای عزای سید
و ساالر شــهیدان انجام میدهند .طشتگذاری
رسمی است که آذریزبانهای کشور در مساجد
و حســینیهها پیــش از محرم به جــا میآورند.
نخلگردانی از آداب عزاداری در میدان بزرگ شهر
یزد است .مردم زنجان این روزها در تدارک برپایی
یک مراسم عظیم در حســینیه بزرگ این شهر
هستند .مشهدیها مراســم را با محوریت بارگاه
امام هشــتم(ع) پیش میبرند و قمیها با داشتن
هیأتهای بسیار قدیمی و رسومی که مخلوطی
از آداب ملل مختلف است ،به اســتقبال این ماه
میروند .در تهــران و تبریز و شــیراز بازار محور
اصلی برگزاری مراســم محرم است و در لرستان
مراسم سوگ سیاوش قرار است سختیهای ظهر
عاشورا را به مردم نشــان دهد .امام حسین(ع) با
همه حکمتها و زیباییهای مکتبش از کودکی تا
کهنسالی هر فرد از ملت ایران ،عنصر هویتی بسیار
پررنگ است طوری که حتی اقلیتهای مذهبی
ایران نیز در ایام عزای سیدالشهدا(ع) سیاهپوش
این داغ میشوند .مراسمی که این روزها در کوچه
به کوچه شهرها و روســتاهای کشورمان برگزار
میشود هر کدام میتواند مدرســه بزرگی برای
آموزش درست زندگی کردن باشد.
هزینه  2هزار میلیارد تومانی برای اطعام

همانگونه که حجتاالســام «علــی دارابی»،
معاون سازمان تبلیغات اسالمی ،میگوید :در دهه
اول محرم در کشــور حدود ۲هزار میلیارد تومان

اخبار روز
جلوگیری از هزینههای
غیرضروری
در کهگیلویه وبویراحمد
اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد بــرای جلوگیری از
هزینههای غیرضروری وتوجه بیشــتربه سیاســت های
اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ســازی در این استان دستور
ویژه ای صادر کرد.
به گزارش ایرنا ،دستور ویژه علی محمد احمدی در قالب
یک نامه برای معاونین وی و مدیران کل دســتگاه های
اجرایی ،روسای سازمان ها ،نهادها ،فرمانداران ،شهرداران
و بخشداران استان ارسال شده است.
وی از معاونین خود و مدیران کل دســتگاه های اجرایی،
روســای ســازمان ها ،نهادها ،فرمانداران ،شــهرداران و
بخشداران استان خواسته است در راستای سیاست های
اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه های غیرضروری از ارسال
گل ،نصب بنر ،چاپ آگهی و پیام های تبریک در جراید و
رسانه ها خودداری کنند.
وی تاکید کرده است که این رویه در سفرهای درون استانی
و بازدیدهای استاندار ،معاونان و مدیران وهمچنین اعیاد و
مناسبت های مختلف مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کارت شناسایی سالمت
برای مادران باردار
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان ازصدورکارت
شناسایی سالمت درکنارتشــکیل پرونده برای وضعیت
مادران بارداردرغرب استان خبرداد.
دکترســید حســین داودی درحاشــیه بازدیــد
ازمراکزبهداشــتی غــرب هرمزگان درگفــت وگوبا ایرنا
اظهارکرد :سالمت مادروکودک ازجمله شاخص های مهم
سالمت است و وزارت بهداشــت نیز حساسیت و نظارت
خاصی بر این مساله دارد.
وی ادامه داد :در همین راستا اساس کار دانشگاه در ابتدا
شناسایی خانواده هایی اســت که تصمیم به فرزندآوری
دارند و در تالش هســتیم که این بانوان از سه ماه قبل از
بارداری ،شناسایی و تحت پوشش مراقبت های الزم توسط
بهورز و مامای مستقر قرار گیرند.
دکتــرداودی با بیــان این کــه صدورکارت شناســایی
سالمت نیزدرهمین راستا دردســت انجام است ،گفت:
صدورکارت های شناســایی در  3رنگ مختلف که رنگ
سبزنشانگرسالمتی کامل ،رنگ زرد نشانه نیاز به مراقبت
و رنگ قرمزنشانه وضعیت پرخطرمادرباردار است ،انجام
می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهارکرد :صدوراین
کارت ها به مراقبان کمک می کند ضمن داشتن آماردقیق
ترودســته بندی پرونده ها ،مراحل رسیدگی را با سرعت
بیشتری انجام دهند.

برای اطعام عزاداران هزینه میشــود .این یعنی
محرم اوج مشارکت مردمی اســت .در واقع این
مدرسه عالوه بر درسهای بزرگی مانند شناخت
حق و باطل و از جان گذشتگی در مسیر حق ،به
مــا درس همافزایی در امور خیــر را یاد میدهد.
برگزاری مجالس عزای کوچک در خانهها و توسط
بانوان یکی از جلوههای بیهمتای این روزهاست.
مجالســی که میتواند با ذکر نکتههای کلیدی
و ساده توســط مبلغان آموزشدیده ،در اصالح
سبک زندگی و بهبود فضای فرهنگی جامعه نقش
بسزایی داشته باشد.
بهترین فرصت برای اصالح امور

«هیأتها نمیتوانند ســکوالر باشند ،هیأت امام
حسین ســکوالر ما نداریم! هر کس عالقهمند به
ِ
امام حسین(ع) اســت ،یعنی عالقهمند به اسالم
سیاسی ،اسالم مجاهد ،اسالم مقاتله ،اسالم خون
دادن و اسالم جان دادن است؛ معنای اعتقاد به امام
حسین(ع) این است ».اینها سخنان مقام معظم
رهبری اســت .از نظر ایشــان ایام محرم بهترین
فرصت برای اصالح بســیاری امــور در جامعه و
حتی جهان اسالم است .استفاده از ظرفیت محرم
یعنی حتی کودکان میانمار هم در لحظه به لحظه
این حرکت جمعی مردم ایران شــریک و حاضر
باشند .همانطور که امام راحل میگفتند ،محرم
و صفر اسالم را زنده نگه داشته است .در واقع بقای
تشیع به این مکتب پرشور وابسته است و عجیب
نیست اگر مراجع تقلید و علمای تشیع بیشترین
حساسیت را نسبت به ویژگیهای عزاداری داشته
باشــند و برای رفع آســیبهای آن تالش کنند.
ترجیح ندادن عزاداری به نماز اول وقت ،لزوم بیان
مسائل شــرعی در منابر ،پرهیز از خرافاتگرایی

پرداخت حقوق معوقه معدنکاران
طزره
دستمزد عقب افتاده ماههای تیر و مرداد  96بیش از  800تن از معدنچیان
معدن
و کارکنان معدن طزره این شهرستان پرداخت میشود.
«علی اصغرمجد» فرماندار دامغان در گفت و گو با ایرنا افزود :در نشســتی
که عصر امروز در فرمانداری دامغان برای رفع مشکل پرداخت نشدن مطالبات کارگران
معدن طرزه برگزار شد ،جمعی از مدیران ارشد این مجموعه معدنی حضور داشتندکه با
جدیت تمام پرداخت مطالبات کارگران در دستور کار قرار گرفت .دستکم  500تن از
کارگران این معدن امروز با اجتماع در محوطه این معدن ،مطالباتشان را خواستار شدند.
وی اظهار کرد :براساس برنامه ریزیهای انجام شده ،دستمزد معدنچیان این مجموعه
معدنی از طریق بدهی که شرکت ذوب آهن اصفهان به معدن البرز شرقی دارد ،پرداخت
میشود.
فرمانــدار دامغان بدون اشــاره بــه زمــان پرداخت دســتمزد کارگران ایــن معدن
گفــت :امیدواریم با برنامــه ریزیهای انجام شــده در کمترین زمــان ممکن بیش از
 25میلیارد ریال از معوقات این کارگران هرچه زودتر پرداخت شود.
مجد افزود :فرمانداری دامغان با همدلی سایر مسووالن درصدد رفع مشکالت معدنچیان
معدن طزره این شهرستان است و برای پرداخت تمامی مطالبات با این افراد همراه است.
به گزارش ایرنا 500 ،تن از کارگران معدن زغال ســنگ طزره از زیرمجموعههای زغال
سنگ البرز شرقی به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان امروز اجتماع کردند .معدن طزره
در  60کیلومتری شمال دامغان واقع اســت و در بازدید «محمد نعمت زاده» وزیروقت
صنعت ،معدن و تجارت در اسفند  93از این منطقه ،مقرر شد با حمایت دولت ،سرمایه
گذاری ویژه در این معدن انجام شود.
تعداد تونل فعال درمجموعه طزره دامغان سه دهنه بوده و ساالنه بیش از  50هزارتن زغال
سنگ خام در این معدن تولید میشود .تعداد کارکنان این مجموعه بیش از  800نفر است

آبرسانی به روستاهای سمنان تا سال 97
تا پایان ســال آینده5 ،
آبفار
روستای باالی  20خانوار
این استان سمنان از مدار
آبرسانی با تانکر خارج میشود.
«منصور کشاورزیان» مدیرعامل آب
و فاضالب روســتایی اســتان سمنان
در گفت وگو با ایرنا افــزود :اکنون به
17روستای ســمنان با تانکر آبرسانی
میشود که براساس برنامه ریزیهای
انجام شــده با تخصیــص اعتبار 50
میلیارد ریالــی ،تعــدادی دیگری از
روستاهای با جمعیت بیش از  20خانواز از نعمت آب آشامیدنی برخوردار میشود.
وی بیان کرد :یکی از دالیل مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به شهر در سمنان نبود
زیرساختها و کمبود آب آشامیدنی اســت که با درایت دولت تدبیر وامید اکنون بخش
قابل توجه از این مشکالت برطرف شده است.
وی اضافه کرد :یکی از اقدامات الزم برای توسعه اقتصادی و گردشگری در سمنان توجه به
زیرساختها در مناطق روستایی است و در چهار سال گذشته با درایت دولت تدبیر وامید
بیش از  30روستایی باالی  20خانوار سمنان از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شدند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی سمنان گفت :این شرکت آمادگی دارد تا با حفر
چاه و انتقال و تامین آب از حوزههای همجوار از سوی شرکت آب منطقهای برای تمامی
روستاهایی که از نعمت آب آشامیدنی برخوردار نیست ،اقدام کند .وی تصریح کرد :برای
تامین آب آشامیدنی در  17روستایی که اکنون با تانکر آبرسانی میشود بیش از یکهزار
میلیارد ریال اعتبار نیاز است که امیدواریم در چهار سال آینده با تخصیص اعتبار تمام
روستاهای استان با تامین منابع پایدار از آب لولهکشی بهرهمند شوند.

دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در کهگیلویه و بویراحمد:
علیزاده  -یاسوج  -میدان هفتتیر  -پاساژ امیریان  -طبقه
دوم -تلفن07433228233 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در کرمان:
خدیشی  -کرمان  -چهارراه فرهنگیان  -روبهروی هتل پارس
 طبقه اول  -واحد  - 4تلفن03432117834 :دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در سیستان و بلوچستان:
شکوهی فر  -زاهدان  -خیابان مولوی -20تلفن05433220511:

محرم با نوای «هل من ناصر» از راه رسیده است
در مداحیهــا ،پرهیز از اســتفاده از آهنگهای
موهن در مداحیها و توجه به اشــعار مناسب و
زیبا از جمله موضوعهایی است که مراجع تقلید
تقریبا هر سال با آغاز ماه محرم به عزاداران توصیه
میکنند.
توصیههای مراجع عظام تقلید

آیتاهلل العظمی «عبداهلل جوادیآملی» در جلسه
درس اخالق خود ،مداحان و ذاکران اهلبیت(ع)
را بــه رعایت عظمت و جالل خانــدان عصمت و
طهارت توصیه کردنــد و افزودند :مداحان کاری
که از عظمت اهلبیت(ع) کمکند ،انجام ندهند،
این سفارش حســینبنعلی(ع) است .بگذارید
کربال با جالل و شــکوه شناخته شــود .حرفها،
قصهها ،داستانها ،روشها و منشهایی را که از
جالل کربال ،جمال کربال ،عظمت کربال ،استقالل
کربال ،حریّــت و آزادیخواهی کربــا کم کند،
نزنید .در صحنه عاشــورا و در آن موقعیت خطیر
حســینبنعلی(ع) به اهلبیت(ع) خود فرمود:
کاری کنید در این سفر که عظمت و حیثیت شما
محفوظ باشــد؛ بنابراین مداحان و ذاکران نباید
روش و کاری که از جالل و شــکوه اهلبیت(ع)
بکاهد انجام دهند و حرف و ســخن بدونســند
و مدرک بیان کننــد .آیتاهلل العظمــی «ناصر
مکارمشیرازی» هم هر سال با نزدیک شدن به ایام
محرم ،به مداحان درباره استفاده از اشعار ضعیف
برای اهلبیت(ع) هشدار میدهند .اشعاری که به
نوعی وهن سیدالشهدا(ع) و یارانش محسوب شود
و حاوی نکاتی توهینآمیز یا نادرست باشد.
ایشــان با بیان این که شیعیان صدها سال تالش
کردهاند تا عزاداری محرم و صفر زنده بماند ،گفتند:
در گذشته مداحی و عزاداری برای امام حسین(ع)

جرم بود و حتی موجب به خطر افتادن جان افراد
میشد اما مردم به هر سختی و به قیمت از دست
دادن مال و جان این ســنت را زنده نگهداشتند و
امروز وظیفه ما پاسداری صحیح از آن است .این
مرجع عالیقدر با اشاره به این که برای یک مداحی
خوب باید به منابع صحیح مراجعه کرد افزودند:
باید از اشعار هماهنگ با کتابهای معتبر و مقاتل
اصیل بهره جست .بر همگان الزم است شکوه امام
حسین(ع) را در اشعار و مداحیها جلوهگر سازند
و شاعرانی هم که به سرودن اشــعار میپردازند
باید به تاریخ عاشورا و صدر اسالم مسلط باشند.
آیتاهلل العظمی «جعفر سبحانی» ،یکی دیگر از
مراجع عالیقدر هم خطیبان ایام محرم را به مطالعه
پیش از رفتن بر منبر توصیه کردند .ایشان با اشاره
به ساعتها مطالعه منبریهای معتبر گذشته ،از
خطیبان خواستند در این ایام برای ایراد سخنرانی
بیشتر از قرآن استفاده کنند.
آیتاهلل العظمی ســبحانی خواســتار شناخت
نیازهای روز جامعه توسط طالب و مبلغان و بیان
راهکارهایی برای حل آنها شدند .پیداکردن راه
حلی برای مشکالتی مانند شبکههای ماهوارهای
که موجب از بین رفتن اعتقادات جوانان شــده از
دیگر خواستههای ایشان برای منابر محرم و صفر
بود .کتیبههای محتشم ،سیاهپوشها و پرچمهای
سرخ و سیاه امروز از صندوقچهها بیرون آمده و به
در و دیوار شهرها نشسته است .شهر با این لباس
جدید و مردم با این محرم تازه از راه رسیده ،قرار
اســت خود را در باران رحمت الهی شستوشــو
دهند .رحمتی کــه از صحرای ســوزان کربال تا
دورترین سرزمینها امتداد دارد و هر تشنهای را
سیراب خواهد کرد...

سرشماری همسران ایرانی اتباع خارجی
سرشماری زنان ایرانی دارای همسر غیر ایرانی در هرمزگان آغاز شد.
اجتماعی مدیر اجتماعــی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشــاره به طرح
سرشــماری زنان ایرانی دارای همســر غیر ایرانی گفت :این طرح در راســتای
سرشماری زنان ایرانی دارای همســر غیر ایرانی و به منظور ارائه خدمات به فرزندان آنان انجام
میشود.
به گزارش ایرنا« ،کیامرث برخورداری» در جمع خبرنگاران با بیان این که بر اساس قانون مدنی
کشور ایران ،فرزندان ذکور این بانوان نمیتوانند تابعیت ایرانی داشته باشند ،افزود :تعداد قابل
توجهی از زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کردهاند نمیتوانند برای فرزندان خود شناسنامه،
ت ملی و کارت سالمت بگیرند و به همین علت مشکالت بسیاری برای تحصیل و شغل فرزندان
کار 
آنها ایجاد میشود.
وی بیان کرد :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای حل این چالش و مشکل اساسی ،الیحهای
ی که دارای
را تصویب و تقدیم مجلس شورای اسالمی کرده است که در همین راستا ،مادران ایران 
همسر غیرایرانی هستند باید کد ملی خود را به شماره سامانه پیامکی  2000195ارسال کنند
که پس از ارسال پیامک ،دریافت اطالعات و انجام فرآیند قانونی سرشماری ،اقدامهای الزم برای
صدور کارت هویت فرزندان ذکور این بانوان انجام خواهد شد.
برخورداری اضافه کرد :مشــموالن از مراجعه به دســتگاههای اجرایی استان خودداری و فقط
اطالعات مربوطه را از طریق سامانه پیامکی ارسال کرده و منتظر تماس باشند.
وی گفت :کارشناسان وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با این مادران و زنان تماس گرفته و در
خصوص تعداد فرزندان و سال تولد آنها و سایر موارد از آنان سئواالتی را میپرسند.
وی درباره صدور مدارک هویتی ایرانی برای مردان غیرایرانی که همسر ایرانی دارند تصریح کرد:
مردان غیرایرانی که همسر ایرانی دارند تابع مقررات خود هستند و این طرح صرفا شامل فرزندان
آنان که مادر ایرانی دارند میشود.
در راستای اجرای این طرح ،در صورت صدور کارت هویتی ،فرزندان این زنان میتوانند از مزایای
دفترچه بیمه درمانی و ثبت نام در مدرسه و غیره استفاده کنند.

تخلیه نخال ه در حریم جاده ،ممنوع
با کســانی که در
محیط
زیست حریم جاد ههای
ایــام نخالههای
ســاختمانی و زبالــه تخلیــه
میکنند برخورد میشود .
ســرهنگ « رضا همتی زاده»
رئیس پلیسراه اســتان ایالم
در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
یکــی از دغدغههــای موجود
در ورودی و خروجی شــهرها
انباشــته شــدن نخالههــای
ســاختمانی و زبالهها در حریم
جادههای برونشهری است که
باعث زشت شدن چهره ورودی
شهرها است که این امر سبب بروز مشــکالتی از قبیل تصادفات جادهای و خسارات ناشی از آن
برای دیگر رانندگان میشود.
وی ادامه داد :با تخلیه نخالههای ساختمانی و زبالهها در حاشیه شهرها و جادهها زمینه برای بروز
بیماریها در محل زندگی مردم نیز فراهم میشود.
همتی زاده گفت :برابر ماده  ۲۰۶آییننامه راهور ریختن شیشه ،بطری ،میخ ،سیم ،حلبی ،مایعات
لزج و چرب ،نخالههای ساختمانی و زبالهها و مصالح ســاختمانی ،ایجاد موانع و بهطورکلی هر
عملی که باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وســایل نقلیه از مسیر حرکت باشد بر روی راهها
و شــانه جادهها و حریم قانونی آن ممنوع است .وی تصریح کرد:گشــتهای پلیس در صورت
مشاهده این موارد برابر کد  ۲۰۵۸به مبلغ  ۵۰۰هزار ریال راننده وسیله نقلیه متخلف را اعمال
قانون خواهد کرد.

دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در سمنان:
خانم مومن  -سمنان  -میدان کوثر  -بلوار قائم  -ساختمان
آفتاب  -واحد  - 4تلفن02333349580 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در بوشهر:
آب اذر  -بوشهر  -خیابان چمران  -کوچه ساحل  - 3پ - 2
07733558953

دفترسرپرستیروزنامههمشهریدرچهارمحالوبختیاری:

علی جاللی دهکردی  -شهرکرد  -باالتر از سهراه سینما  -تقاطع
مولوی و ولیعصر(عج)  -پ - 436تلفن03832222083 -4 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در هرمزگان:
حسینپور  -بندرعباس  -بین میدان شهدا و سهراه دلگشا -
روبهروی رستوران سجاد  -تلفن07632230990 :
دفتر سرپرستی روزنامه همشهری در ایالم:
پروین سجادی  -نشانی :خیابان طالقانی  -ابتدای سمندری
ساختمان سپهر  -طبقه  - 1تلفن084 -33350984 :

میز خبر

احداث  21کالس درس جدید در «کاکی»

فرماندار شهرستان دشتی گفت :تا پایان سال جاری  21کالس درس جدید در
بخش کاکی احداث میشــود .به گزارش فارس «غالمرضا مهرجو» اظهار کرد:
دانشآموزان این بخش همواره در عرصههای مختلف تحصیلی و دانشــگاهی
موفقیتهای تحصیلی کسب کردهاند و این موضوع در چند سال اخیر چشمگیر
بوده است.
وی افزود :ضرورت دارد برای ارتقای تحصیلی این عزیزان زیرساختهای الزم را
فراهم کنیم تا دانشآموزان شهرستان دشتی و بخش کاکی در سراسر کشور به
خوبی افتخارآفرینی و درخشش الزم را داشته باشند.
فرماندار شهرستان دشتی بیان کرد :طرح تقویت بنیه علمی دانشآموزان در
سراسر استان و در کنار آن شهرستان دشتی با استفاده از ظرفیت منابع اعتباری با
وجودمحدودیتها و مشکالت اجرایی شد که امروز شاهد دستاوردهای این طرح
در سطح استان بوشهر هستیم .وی ادامه داد :اجرای این طرح با تعامل و همدلی
همه مسئوالن استان بوشهر اجرایی شد که امیدواریم این طرح تداوم داشته باشد
تا شاهد افتخارآفرینی فرزندان این استان در کشور باشیم.
مهرجو با بیان این که در چند سال اخیر با اقدامات صورت گرفته زیرساختهای
آموزشی شهرستان و بخش کاکی مطلوب شده است ،گفت :در حال حاضر وضعیت
فضاهای آموزشی بخش کاکی به نسبت گذشته مطلوبتر شده و تالش داریم تا
پایان سال بخش عمدهای از فضاهای فرسوده نوسازی یا احداث شود.
فرماندار دشتی یادآور شد :دولت و مجموعه نظام ،نگاه بلندی به آموزشوپرورش
دارند که باید از این نگاه و فرصت به نحو مطلوب برای شکوفاکردن استعدادها در
شهرستان استفاده کرد.
وی بیان کرد :در چند روز گذشــته با حضور مسئوالن اســتانی و شهرستانی،
همایش جوانههای امید در شهرستان دشتی برگزار شد و از  58دانشآموز موفق
تجلیل به عمل آمد.
مهرجو گفت :در چند سال اخیر  20میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز فضاهای
آموزشی بخش کاکی اختصاص داده شد و در کنار این اعتبارات امسال نیز 28
میلیارد ریال نیز برای بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی اختصاص داده شد.
وی از احداث  57کالس درس در شهرستان دشــتی خبر داد و گفت :تا پایان
امســال  57کالس درس با اعتبار  240میلیارد ریال احداث میشود که از این
تعداد  21کالس درس معادل  36درصد در بخش کاکی ساخته میشود.

زندهگیریمار 110سانتیمتریدردوگنبدان
مسئول ایستگاههای آتش نشانی دوگنبدان از زنده گیری یک حلقه مار سمی به
طول  110سانتی متر در یک منزل مسکونی در مرکز این شهر خبرداد.
کامبیز افشین پور در گفت و گو با فارس افزود :این مار سمی در منزلی در کوی
 500دستگاه مشاهده و پس از اطالع به آتش نشانی توسط گروه نجات ایستگاه
 2صید شد.
وی بیان کرد :امسال  30حلقه مار در واحدهای مسکونی دوگنبدان که سبب
وحشت مردم این شهر شده بود با همکاری مأموران امدادی ایستگاههای آتش
نشانی زنده گیری شد.افشین پور اظهار کرد :مارهای زنده گیری شده در خارج
از شهر دوگنبدان رها سازی شدند.

عکسنوشت  /بوشهر
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