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ميترا شهبازي
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هياهوي مسافران 
و رانندگان در شهر 
پيچيده است. روز و ش�ب فرقي ندارد و عرض 
خيابان ها كفاف حجم انبوهي از ماش�ين ها را 
نمي دهند. از همين رو مسئوالن احداث مترو را 
به عنوان دواي درد ترافيك شهري و مشكالت 
حمل و نقلي تبريز معرفي مي كنند. طرحي كه 
در سال 80 مطالعات آن انجام شد و قرار بود بعد 
از هفت س�ال به مرحله بهره برداري برسد، اما 
حاال بعد از 17 س�ال وقفه طوالني اين پروژه به 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( واگذار شده 
و قرار اس�ت اين گره كور به دس�ت مهندسان 
سپاهي باز شود. اولين اقدام چشمگير نيز طي 
هفته جاري با آغاز حفاري دستگاه دوم خط ۲ 
قط�ار ش�هري تبري�ز آغ�از ش�ده اس�ت. 

    
هر دقيقه ب��ه اندازه يك س��اعت مي گذرد و نيم 
متري ماش��ين هاي مانده در ترافيك ش��هري 
تبريز جابه جا نمي شوند. همه جا پر شده است از 
هياهوي صداي بوق  ماشين ها و اعالم نارضايتي 
رانندگان و مسافراني كه با اين حجم از ترافيك 
هرچقدر هم كه زودتر از خانه بيرون بزنند، باز هم 
چاره اي جز دير رسيدن به مقصد ندارند؛ معضلي 
كه ه��ر روز و ه��ر روز در كالنش��هر تبريز تكرار 
مي شود. مسئوالن تنها راه رفع آن را افتتاح كامل 
متروي استان مي دانند. طرحي كه پيشنهاد اوليه 
آن در سال 69 مطرح شد و بعد از گذشت چندين 
سال باالخره در ابتداي دهه 80 عمليات احداث 
آن آغاز ش��د. به رغم اينكه در ابتداي كلنگ زني 

پروژه قرار بود بعد از هفت سال تبريزي ها صداي 
خوش سوت قطار شهري را بشنوند، اما اين طرح 
همچون ماشين هاي ش��هروندان پشت ترافيك 
انبوهي از مشكالت قرار گرفت. يكي از هزار و يك 
مشكل عنوان شده هم تخصيص نيافتن مناسب 
اعتبارات بود كه با انتص��اب مديران ناكارآمد بر 
زمان عمليات احداث افزود. از همين رو امروز بعد 
از گذشت 17 س��ال هنوز صداي سوت قطار در 
تمام مسيرهاي در نظر گرفته شنيده نمي شود. 
البته در اين بين اش��اره به افتتاح و بهره برداري 
ناقص برخي از خطوط متروي شهري نيز ضروري 
است. موضوعي كه در سال 94 موجي از انتقادات 
را روانه اين تصميم مسئوالن كرد و مردم از آن به 

عنوان مسافرگيري متروي تكميل نشده شهر به 
عنوان اوليني ديگر براي تبريز ياد مي كنند. 

   انتقال روزانه 400 مسافر
حاال بعد از فراز و نش��يب بس��يار براي عمليات 
احداث قطار شهري تبريز، كارشناسان معتقدند 
باالخره كار به دست كاردان سپره شده است و قرار 
است تا پايان س��ال جاري صداي خوش حركت 
قطار روي ريل مترو به گوش برسد. اين پروژه بعد 
از واگذاري به دست مهندسان كارآزموده قرارگاه 
خاتم االنبيا)ص( اولين افتتاح را طي هفته جاري 
به خ��ود ديده اس��ت. در اين خص��وص فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبي��ا)ص( مي گويد: 
»مونتاژ دس��تگاه حفار مكانيزه TBM به اتمام 

رسيده و شروع حفاري دستگاه دوم خط 2 قطار 
شهري تبريز آغاز شده است.«

 سردار سرتيپ پاسدار عباداهلل عبداللهي مي افزايد: 
»عمليات حفاري با استفاده از دستگاه دوم متروي 
خط 2 تبريز با بيش از 22 كيلومتر و 20 ايستگاه 

شروع شده است.«
اين فرمانده س��پاه با اش��اره به ضرورت تسريع 
عمليات حفاري بيان مي كند: »اين پروژه مهم و 
بزرگ يك پروژه ملي است كه اهميت راهبردي 
براي م��ردم تبري��ز دارد، از اي��ن رو همه تالش 
مي كنيم با استفاده از دستگاه دوم حفار مكانيزه  
TBMدر تبريز پيشرفت فيزيكي مناسبي در اين 
پروژه مهم داشته باشيم.« الزم به ذكر است كه با 
توجه به اينكه شهر تبريز جزو كالنشهرهاي كشور 
شناخته مي شود و رفت و آمد درون شهري براي 
رفاه حال مردم اهميت بسياري دارد، پيش بيني 
مي شود اگر خط دوم مترو راه اندازي شود، حمل 
و نقل روزانه 400 هزار نفر مسافر تسريع و تسهيل 
مي ش��ود. البته فوايد اين طرح تنها به زير زمين 
منتهي نمي شود و از حجم انبوهي از ماشين هاي 
س��طح جاده هم مي كاهد. البته در كنار اقدامات 
سپاه در خصوص انتخاب مهندسان توانا و فراهم 
كردن تجهيزات، الزم است همچنان استانداري 
و ش��هرداري تبريز ني��ز در راس��تاي اختصاص 
اعتبارات الزم به موقع وارد عمل ش��وند. در اين 
خصوص سردار عبداللهي مي گويد: »اعتبار اين 
پروژه با توجه به حجم كاري در مرحله اول بالغ بر 
600 ميليارد تومان و 350 ميليون يورو است.« 
كه تخصيص اعتبار و اجراي پروژه با همكاري همه 

مسئوالن استاني امكانپذير است.

با گذشت بيش از دو هفته از آغاز رزمايش اقتدار 
عاشورايي در سراسر كشور آمارها نشان مي دهد 
اقشار مختلف بسيجي با حضور در مناطق محروم 
انواع كمك رساني را به نحو احسن انجام داده اند.  
انجام عملي��ات عمراني، كمك ب��ه صنعتگران و 
رفع مشكالت آنها، اقدامات بهداشتي و درماني، 
كمك به دانش آموزاني كه براي رفتن به مدرسه 
از لحاظ امكانات آموزشي در مضيقه بودند وكمك 
به خانواده هاي بي سرپرست تنها گوشه كوچكي 
از اين خدمات بود كه در اين مدت انجام گرفت؛ 
موضوعي كه سبب شد تا عالوه بر لبخند شادي 
بر گوشه لب نيازمندان رضايت خداوند را نيز در 

پي داشته باشد. 
   حضور۲۲5 گروه جهادی

وجود محروميت ها در استان سيستان و بلوچستان 
با بروز خشكسالي هاي اخير در دو دهه گذشته به 

باالترين ميزان خود رسيده است؛ موضوعي كه سبب 
شده تا در فرصت هاي مختلف سپاه استان با انواعي 
از خدمات به س��راغ آنها رفته و به خدمات رساني 
بپردازد.  در اين ميان رزمايش اقتدار عاشورا سبب 
ش��د تا اين خدمات در طول اين رزمايش 20 روزه 
دوچندان ش��ود.  فرمانده سپاه سلمان سيستان و 
بلوچس��تان در اين خصوص گفت:»4 هزار و 766 
جهادگر در قالب 225 گروه جه��ادي در اردوهاي 
س��ه تا 10 روزه در حال خدمت ب��ه مردم مناطق 
محروم اين اس��تان هستند.«   س��ردار گشتاسبي 
افزود: »294 عرصه در حوزه عمراني را مدنظر قرار 
داديم كه ساخت و تعمير 37 مدرسه، ساخت 16 
مسجد و حسينيه، ساخت 10 خانه عالم، اليروبي 
پنج قنات، 9 مورد ديواركشي، جمع آوري شن هاي 
روان از هفت روستاي سيستان، تعمير و بازسازي 
45 مدرسه در طرح هجرت نتيجه كار جهادگران 

در اين زمينه است .« به گفته وي، توزيع 1400 سبد 
كاال، توزيع 9 هزار بس��ته لوازم التحرير، ايجاد 30 
مورد فرصت اشتغال براي جوانان و نوجوانان و ارائه 
190 مورد خدمات مشاوره از ديگر خدمات عمومي 
ارائه شده در عرصه هاي خدمت رساني و مردم ياري 
در قالب اين رزمايش است .  فرمانده سپاه سلمان 
سيستان و بلوچستان همچنين اجراي طرح يك 
كاسب يك دانش آموز، ش��يفت ايثار در ادارات و 
كارخانجات و ميز خدمت در مس��اجد را ازجمله 
بخش هاي رزمايش اقتدار عاشورايي دانست كه به 
خدمت رساني مي پردازد.  وي با بيان اينكه امسال 
رزمايش اقتدار عاش��ورايي با ايام محرم همزمان 
شده اس��ت، گفت: »براي اينكه در حوزه مسائل 
امنيتي يكپارچگي ايجاد كرده و بتوانيم از ظرفيت 
اين رزمايش به خوبي اس��تفاده كنيم 41 گردان 
بيت المق��دس و 19 گردان كوثر را س��ازماندهي 

كرديم تا از صبح روز تاسوعا تا شام غريبان قدرت 
و اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران را براي ايجاد 
آرامش به نمايش بگذارند .« س��ردار گشتاسبي 
با اعالم اينك��ه صبح روز تاس��وعا ب��ا گفتن رمز 
عمليات در زاهدان رزمايش در سراسر سيستان و 
بلوچستان آغاز مي شود و فعاليت گردان ها تا شام 
غريبان ادامه خواهد داشت،  افزود: »اقدام اساسي 
در اين همايش برگزاري همايش 25 هزار نفري 
بسيجيان در مركز استان است كه در پنجمين روز 

از هفته دفاع مقدس برگزار مي شود.«
   15 گروه جهادي در مناطق محروم شاهرود 
 فرمانده س��پاه ناحيه ش��اهرود گفت: »15 گروه 
جه��ادي در قال��ب كاروان خدمت ب��راي انجام 
فعاليت هاي عمراني، فرهنگي و درماني به مناطق 
محروم شاهرود فرستاده شدند.« سرهنگ جواد 
عبيري با بيان اينكه اين كار در راس��تاي اجراي 
بخش دوم رزمايش بزرگ عاشورايي بسيج انجام 
ش��د، افزود: »اين گروه ها از 10 تا 30 شهريور در 
شهرك هاي شهيد بهشتي و وليعصر)عج( شاهرود 
و روستاهاي ابر و زمان آباد فعاليت مي كنند.« وي 
با اشاره به انجام بيش از 42 طرح عمراني، درماني 
و فرهنگي در اين مناطق، ادامه داد: »هفت گروه 
جهادي به انجام 18 فعاليت عمراني و سازندگي 
پرداختند.« فرمانده س��پاه ناحيه شاهرود گفت: 
»انج��ام 12 عن��وان فعاليت فرهنگ��ي، هنري و 
اجتماعي هم در دستور كار پنج گروه قرار گرفته 
است.« عبيري با يادآوري اينكه بيش از 200 بسته 
نوشت افزار براي دانش آموزان نيازمند شاهرودي 
تهيه شده، افزود: »دو گروه نيز به منظور فضاسازي 
تاكنون بيش از 300 متر ديوارنويسي و رنگ آميزي 
انجام داده اند.« وي همچنين درخصوص اقدامات 
درماني انجام ش��ده، ادامه داد: »يك گروه شامل 
پزشك، پرس��تار و مددكار با حضور در اين چهار 
نقطه با تشخيص نخستين بيماري تاكنون براي 
بيش از 12 تن پرونده تشكيل داده و با معرفي به 
پزشك متخصص، براي تهيه دارو نيز آنها را به يكي 

از داروخانه هاي سطح شهر معرفي كرده اند.«
    ساخت خانه در آذربايجان شرقي 

فرمان��ده س��پاه آذرش��هر گف��ت: »10 گ��روه 
جهادي از بسيجيان آذرش��هر در قالب رزمايش 
محمد رس��ول اهلل)ص( در حاش��يه ش��هرهاي 
آذرش��هر، گوگان و ممقان در حال فعاليت هاي 
محروميت زدايي هستند.« س��يدرضا پورزينال 
افزود: »اين گروه ها در س��اخت پن��ج باب خانه 
مددجويي با مش��اركت كميته ام��داد، دو واحد 
آبخوري و سرويس بهداشتي در مدرسه روستاي 
پيرچوپان با مش��اركت اداره آموزش و پرورش، 
رنگ آميزي پ��ل عابر پياده و نقاش��ي جداول در 
سطح شهر با مشاركت ش��هرداري، انجام ويزيت 
رايگان در چندين نقطه حاشيه شهرها با مشاركت 
شبكه بهداشت و درمان، جمع آوري محصوالت 
كش��اورزي و اليروبي و وجين علف هاي هرز در 
منطقه گ��وگان، برگزاري كالس هاي آموزش��ي 
مختلف براي خواهران، مشاوره و رفع مشكالت 

خانوادگي مراجعان مشاركت داشته اند.«

  آذربايجان غربي: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان غربي از اجراي 25 طرح گردش��گري در استان خبر داد.  جليل 
جباري اظهار داشت: تاكنون 52 پروژه مجوز ساخت گرفته كه از اين تعداد 
25 طرح گردشگري با 4661 ميليارد ريال در حال احداث بوده و باالي 50 
درصد پيش��رفت فيزيكي دارند.  وي ادامه داد: در طرح فراگير اشتغال نيز 
42 طرح با 185 ميليارد ريال و در اشتغال روستايي نيز 486 طرح با 420 
ميليارد ريال در كارگروه اشتغال مصوب شده كه با معرفي طرح ها به شعب 

بانك عامل در مراحل بررسي و تخصيص تسهيالت قرار دارند. 
  همدان: مدير جهاد كشاورزي اسدآباد گفت: 270 بهره بردار كشاورزي 
از دهم شهريور ماه تاكنون براي كشت يك هزار هكتار كلزا با جهادكشاورزي 
قرارداد بسته اند.  سقراط بيرنگ اظهار داشت: كشاورزاني كه قصد كشت 
كلزا را دارند بايد حداقل تا قبل از پايان وقت تعيين شده براي عقد قرارداد به 
جهادكشاورزي مراجعه كنند.  به گفته وي، در سال زراعي گذشته تنها 650 
هكتار كلزا در اسدآباد كشت شده بود كه تاكنون براي يك هزار هكتار عقد 

قرار داد شده كه ممكن است تا پايان شهريور اين تعداد نيز افزايش يابد. 
  مركزي: معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان 
مركزي گفت: طي سه ماه آينده 10 پروژه آبخيزداري در نقاط مختلف استان 
مركزي تكميل ش��ده و به بهره برداري مي رس��د.  رضا عظيمي افزود: 150 
ميليارد ريال بودجه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي براي اجراي 26 
طرح در حوزه آبخيزداري استان مركزي تخصيص يافته و جذب شده است.  به 
گفته وي، عمليات اجرايي 40 درصد اين طرح ها انجام شده است و پيش بيني 

مي شود تا پايان آذرماه سال جاري بهره برداري از آنها تكميل شود. 
  زنج�ان: مديركل كميته امداد استان زنجان گفت: مرحله دوم جشن 
عاطفه ها در 880 پايگاه در 11 مهر س��ال جاري در مدارس استان زنجان 
برگزار مي شود.  هدايت صفري افزود: مردم خير استان زنجان در مرحله اول 
جشن عاطفه ها بيش از يك ميليارد و 550 ميليون تومان به جشن عاطفه ها 
كمك كردند كه 30 درصد از كمك هاي مردم نقدي و 70 درصد غير نقدي 

بود كه بيشتر كمك هاي غير نقدي مردم لوازم التحرير و كيف بوده است. 
  خوزستان: مسئول بس��يج جامعه پزشكي دانشكده علوم پزشكي 
آبادان گفت: در راس��تاي اجراي فرامين مقام معظ��م رهبري مبني بر 
خدمات رساني در مناطق محروم، بسيج جامعه پزشكي به همراه مركز 
بهداش��ت آبادان اقدام به ارائه خدمات رايگان در روستاي فياضيه اين 
شهرستان كردند.  مهدي قناد زاده  افزود: حدود 100 نفر در اين رزمايش 

خدمات بهداشتي و درماني رايگان دريافت كردند.

نگذاريم فرصت »همدان2018« هم بسوزد
اواخر سال گذشته بود كه اعالم شد در دومين اجالس مجمع گفت وگوي 
كشورهاي آسيايي كه در شهر سيم ريپ كشور كامبوج برگزار شد شهر 
همدان به عنوان پايتخت گردشگري آسيا انتخاب شود. اين خبر يعني 
جنب و جوش در همدان و به ص��دا درآمدن زنگ آماده باش براي تمام 
سازمان ها و نهادها به خصوص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان. حاال و بعد از گذشت حدود شش ماه از سال جديد و 
اقدامات انجام شده در راستاي رويداد »همدان 2018« به خوبي مي توان 
حس كرد كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري همدان 
تنها در اين ميدان بزرگ باقي مانده و بسياري از سازمان ها و نهادهايي كه 
مي توانستند با قدرت و همت بيشتري در صحنه حضور داشته باشند، 
دست روي دست گذاشته و به بهانه كمبود اعتبارات هيچ نقشي در اين 

رويداد بزرگ بر عهده نگرفته اند. 
رويداد »همدان 2018« فرصتي است تا اين استان را با يك هزار و 800 
جاذبه توريستي براي نخستين بار در سطح بين المللي مطرح كند. اگرچه 
تك تك استان هاي ايران ويژگي خاص خود را دارند اما همدان به خاطر 
اينكه 500 سال امپراتوري داشته و 7 هزار سال قدمت، به عنوان يكي از 

بي نظيرترين نقاط دنيا در زمينه گردشگري به شمار مي آيد. 
هگمتانه، آرامگاه بوعلي سينا، غار عليصدر، دهكده تفريحي گردشگري 
گنج نامه، آرامگاه باباطاهرعريان و گنبد علويان ازجمله بخشي از جاذبه هاي 
گردشگري پايتخت تاريخ و تمدن ايران، در غرب كشور قرار گرفته است. 

كافيست سري به همداني بزنيم كه حاال بايد جهاني شده باشد. شهري 
عظيم و تاريخي كه نامش مي توانست ميليون ها توريست را روانه اين 
نقطه از ايران كند، ام��ا وقتي به ميزان كارهاي انجام ش��ده و تبليغات 
صورت گرفته توجه مي كنيم متوجه مي شويم اگر فعاليت هاي سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري استان را فاكتور بگيريم، 
بقيه سازمان ها كار خاصي انجام نداده اند و شايد فقط برخي فعاليت ها و 

وظايف معمولشان را به نام »همدان 2018« ثبت كرده باشند. 
نبايد فراموش كنيم كه يك رويداد بين المللي، اقدامات و برنامه ريزي هاي 
بين المللي مي خواهد. وقتي عنوان مي شود در رويداد »همدان 2018« 
بيش از 34 كشور آس��يايي حضور خواهند داش��ت يعني بايد از تمام 
فرصت ها براي اش��تغالزايي و رونق اقتصادي بهره برد و اين بهره وري با 

حرف و وعده و فرصت سوزي هرگز محقق نمي شود. 
»همدان 2018« را نبايد در حد و اندازه ورود چند گردشگر نگريست زيرا 
اين اتفاق، يك رخداد فرهنگي، اقتصادي و سياسي است و حضور بيش 
از 34 كشور آسيايي و 500 عضو وابسته به سازمان جهاني گردشگري 
در اين شرايط تحريم در يكي از شهرهاي باستاني ايران از ابعاد مختلف 

اهميت موضوع را نشان مي دهد. 
به هر حال تا كنون هر مس��ئولي در مورد اين رويداد ح��رف زده فقط از 
ضرورت حمايت دولت از ظرفيت هاي گردش��گري همدان گفته و اين 
نش��ان مي دهد كه دولت، اين مهم را هنوز جدي نگرفته است. به همين 
دليل باز هم تأكيد مي شود كه نبايد اين بار هم مثل بسياري از دفعات قبل 
فرصت  سوزی كرد بلكه بايد از اين موقعيتي كه به راحتي به دست نيامده در 
راستاي ايجاد زيرساخت هاي حضور اكثريت گردشگر در همدان و ديگر 
شهرهاي ايران و درآمدزايي و ايجاد اشتغال بهره برد بنابراين نگاه به موضوع 
بايد از سطح استاني به سطح ملي ارتقا يابد و مسئوالن استاني با تمام قوا 
وارد عمل شده و از طرف دولتي ها حمايت شوند و سازمان ميراث فرهنگي 

و گردشگري استان همدان را در اين كارزار تنها نگذارند. 
با اينكه ايران به لحاظ داشتن هتل هاي لوكس نمي تواند ادعايي در مقابل 
هتل هاي كشورهاي پيشرفته داشته باشد اما امروزه توريست هاي زيادي 
هستند كه تمايل دارند با سبك زندگي اصيل و س��نتي، آداب و رسوم، 
غذاهاي محلي و تمدن هاي كهن ديگر اقوام آشنا شوند. پس اگر باز هم 
كمبود اعتبارات بهانه اي براي از بين بردن فرصت ها شده، با كمي فكر و 
توجه ويژه به ظرفيت هاي موجود مي توان با توسعه بوم گردي هاي كشور از 

اين موقعيت نهايت استفاده را برد و گردشگران زيادي جذب كرد.

 اعزام 23 هزار دانش آموز 
از آذربايجان شرقي به اردوهاي راهيان نور  

مسئول گردشگري، اردويي راهيان نور     آذربايجان  شرقي
س�پاه عاش�وراي آذربايجان شرقي 
گفت: از ابتداي مهر ماه ۲۳ هزار دانش آموز مدارس استان به مناطق 

عملياتي شمال غرب اعزام مي شوند. 
محمدعلي ريحاني خواه ادامه داد: تابستان امس��ال 6000 نفر از مردم 
آذربايجان ش��رقي از مناطق عملياتي هشت س��ال دفاع مقدس بازديد 
كردند. اردوهاي راهيان نور براي بازديد اقش��ار مختلف مردم از مناطق 
عملياتي آذربايجان غربي از ابتداي تيرماه آغاز شده و تا پايان شهريورماه 
ادامه دارد.  وي اف��زود: كاروان هاي راهيان نور ش��مال غرب با حضور در 
يادمان هاي اروميه، تمرچين، شهيد اميني و شهيد بروجردي با آرمان هاي 
شهدا تجديد ميثاق مي كنند. اين اردوها به مدت دو روز برگزار و در كنار 
بازديدها برنامه ها و رزمايش هاي فرهنگي براي شركت كنندگان در اين 
اردو ها اجرا مي شود.  اين مسئول با بيان اينكه با پايان اردوهاي راهيان نور 
اقش��ار مردمي اردوهاي دانش آموزي اس��تان آغاز خواهد شد، افزود: از 
ابتداي مهر ماه 23 هزار دانش آموز مدارس اس��تان به مناطق عملياتي 
شمال غرب اعزام مي شوند. دي ماه امسال نيز 4000 نفر از دانش آموزان 
به مناطق عملياتي خوزستان اعزام خواهند ش��د.  ريحاني خواه يادآور 
شد: با پايان يافتن اردوهاي دانش آموزي اردوهاي دانشجويي از ابتداي 
اسفندماه آغاز و نزديك به 5000 دانشجو نيز به راهيان نور جنوب اعزام 
خواهند شد. در آستانه نوروز نيز نزديك به 10 هزار نفر از اقشار مختلف 

مردم به مناطق عملياتي جنوب اعزام خواهند شد. 

توزيع 2۵00 بسته آموزشي بين نيازمندان 
چهارمحال و بختياري 

سپاه استان چهارمحال و بختياري     چهارمحال و بختياري
براي كمك به دانش آموزان نيازمند 
بيش از ۲500 بس�ته كمك آموزش�ي، لوازم التحرير و البسه را به 
مناطق محروم در شهرستان هاي نه گانه و مناطق عشايري ارسال 
كرد تا بتواند س�همي در باس�واد كردن افراد جامعه داشته باشد. 
در اواخر ش��هريور ماه ذوق نزديك شدن به آغاز س��ال تحصيلي در دل 
دانش آموزان موج مي زند و ماهي است كه براي خريد مايحتاج تحصيل 
خود مانند دفتر، كتاب، كيف و لوازم التحرير به بازار مي روند.  شهريور ماه 
امسال براي دانش آموزان كمي متفاوت تر از سال هاي گذشته است؛ چراكه 
قيمت لوازم التحرير به شدت افزايش يافته و همه اقشار قدرت و توان خريد 
مايحتاج تحصيلي را ندارند و فرزندان اقش��ار كم درآمد جامعه مجبورند 
بدون خريد و همراه داشتن لوازم  التحرير در كالس درس حاضر شوند.  در 
اين روزگاري كه قيمت تحصيل هم باال رفته و ظاهراً گراني دالر بر دفتر، 
كيف و كتاب هم تأثير گذاشته است، هستند افرادي كه نمي توانند براي 
فرزندانشان لوازم التحرير خريداري كنند و كودكان هم ناراحت هستند؛ از 
اين موضوع كه يا بايد جلوي همكالسي هايشان خجالت زده شوند يا درس 
خواندن را كنار بگذارند، كار كنند و به عنوان كودك كار شناخته شوند.  حاال 
سپاه حضرت قمر بني هاشم)ع( استان چهارمحال و بختياري براي كمك به 
دانش آموزان نيازمند بيش از 2500 بسته كمك آموزشي، لوازم التحرير و 
البسه را به مناطق محروم در شهرستان هاي نه گانه و مناطق عشايري ارسال 

كرده تا بتواند سهمي در باسواد كردن افراد جامعه داشته باشد. 

 ورود كشتي هاي كانتينربر يخچالي 
به بنادر استان بوشهر

مدي�ركل هماهنگ�ي ام�ور اقتصادي     بوشهر
استانداري بوشهر از استقرار كشتي هاي 
كانتينربر يخچالي براي صادرات در بنادر اس�تان بوش�هر خبر داد. 
سيد اسماعيل موسوي گفت: استان بوشهر در عرصه پرورش ميگو و ماهي 
در قفس داراي ظرفيت منحصر به  فرد اس��ت، چراكه اين استان به عنوان 
قطب توليد ميگوي پرورشي معرفي شده اس��ت.  وي با تأكيد بر توسعه 
صادرات كاالهاي غير نفتي از گمرك هاي استان بوشهر اظهار داشت: براي 
تأمين كشتي هاي كانتينربر يخچالي به ميزان كافي در بنادر استان بوشهر 
پيگيري هاي الزم شده است.  مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
بوشهر بر حمايت همه جانبه دستگاه هاي اجرايي از بخش هاي مختلف 
توليدي و اقتصادي تأكيد كرد و افزود: براي رفع دغدغه و نگراني فعاالن 
اين حوزه اقتصادي، مكاتبات الزم با معاون اول رئيس جمهور و تعدادي 
از وزرا انجام شده كه اميد مي رود محقق شود.  موسوي با تأكيد بر نقش 
توسعه صنايع تبديلي پرورش آبزيان در ايجاد اشتغال و افزايش صادرات 
بيان كرد: صنعت پرورش ميگو به عنوان زنجيره ا ي كامل ش��امل تكثير، 
پرورش، توليد غذا، عمل آوري و صادرات نقش مهمي در ايجاد اش��تغال 
مولد و پايدار در اراضي سواحل جنوبي كشور به ويژه استان بوشهر دارد.  
وي با بيان اينكه حمايت از توليدكنندگان و فعاالن صنعت پرورش ميگو در 
اولويت برنامه هاست، خاطر نشان كرد: تشويق و رفع نگراني مربوط به نحوه 
فعاليت شاغالن اين حوزه و بررسي نرخ ارز حاصل از صادرات و لغو تعهد 
ارز در دستور كار قرار دارد.  مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
بوشهر با تأكيد بر توسعه صادرات كاالهاي غير نفتي از گمرك هاي استان 
بوشهر گفت: براي تأمين كشتي هاي كانتينربر يخچالي به ميزان كافي در 

بنادر استان بوشهر پيگيري هاي الزم شده است. 

محمدرضا هاديلو

ثبت اختراع نانوكامپوزيت هيبريدي در دانشگاه سمنان 
مسئول مركز مالكيت فكري پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان      سمنان
از اختراع نانوكامپوزيت هيبريدي آلومينيوم توسط پژوهشگران 

اين دانشگاه با كاربرد در صنايع خبر داد. 
داود معروفي گفت: نانوكامپوزيت هيبريدي آلومينيوم، كاربيد بور، كاربيد سيليسيم با استفاده از روش نورد 
تجمعي )ARB( به همت پژوهشگران دانشگاه هاي سمنان و علم و صنعت ساخته و ثبت اختراع شد.  وي بيان 
كرد: اين نانو كامپوزيت به همت محققان دانشكده نانو فناوري دانشگاه سمنان ساخته و با همكاري پارك علم 
و فناوري اين دانشگاه ثبت اختراع شد.  عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان اضافه كرد: در اين اختراع از روش و 
مواد بهبود يافته اي به منظور تقويت ورق هاي آلومينيوم استفاده شده است كه خواص مكانيكي مانند استحكام 
كششي، سختي و مقاومت به سايش تا بيش از دو برابر ورق آلومينيوم معمولي افزايش مي يابد.  وي افزود: 
ورق هاي آلومينيومي با ايجاد نانوكامپوزيت هيبريدي، اصالح ساختار و بهبود شگرف ويژگي هاي مكانيكي، 
كاربرد وسيع تري در انواع بدنه خودرو، هواپيما، بالگرد، ماشين آالت و جايگزيني براي فوالد خواهند داشت. 

سرمايه گذاران چيني به هرمزگان مي آيند
مديركل امور اقتص�اد و دارايي هرمزگان از س�فر تج�ار و فعاالن      هرمزگان
اقتصادي كشور چين جهت س�رمايه گذاري به هرمزگان خبر داد. 
محمدعلي اماني زاده با تشريح سفريك هفته اي هيئت ايراني به نمايشگاهي در چين گفت: سرمايه گذاران 
چيني در ماه آينده از شهرهاي بندرعباس، حاجي آباد، قش��م و كيش بازديدهايي را خواهند داشت و 
فرصت هاي سرمايه گذاري در اين شهرها را مورد بررسي قرار خواهند داد.  وي افزود: هر ساله از 8 تا 11 
سپتامبر در كشور چين، نمايشگاه بين المللي تجارت و سرمايه گذاري در شهر شيامن چين برگزار مي شود 
كه اين نمايشگاه با هدف معرفي تجارت خارجي مستقيم، جهاني  شدن و بين المللي شدن سرمايه گذاري، 
توس��عه اقتصاد منطقه اي و ملي و مبادالت تجاري و اقتصادي اس��ت. اين نمايش��گاه تنها نمايشگاه 
سرمايه گذاري بين المللي است كه در چين با هدف سهولت سرمايه گذاري دوجانبه است.  اماني زاده اظهار 
داشت: نمايشگاه شيامن چين شامل نمايشگاه تجارت و سرمايه گذاري، همايش سرمايه گذاري بين المللي، 

سمينارهاي سرمايه گذاري و مذاكرات رودرروي پروژه هاي سرمايه گذاري است. 

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 5471سه ش��نبه 27 ش��هريور 1397 | 8 مح��رم 1440 |

 جهاد ۵ هزار بسيجي 
در مناطق محروم سيستان و بلوچستان

درقالباردوهای3تا10روزهانجاممیشود

قرارگاهخاتماالنبيا)ص(مترويتبريزرابهحركتدرميآورد

 بوستان خانواده گنبدكاووس
 ساماندهي مي شود   

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي      گلستان
و گردش�گري اس�تان گلس�تان از 
س�اماندهي بوس�تان خان�واده در امام�زاده يحيي اب�ن زيد) ع( 
شهرس�تان گنبدكاووس ب�ا اعتبار ي�ك ميليارد ري�ال خبر داد. 
ابراهيم كريمي گفت: پايگاه شهر تاريخي جرجان متعلق به گنبدكاووس 
و استان گلستان نيست و براي تصميم گيري ها، شوراي راهبردي كشور 
متش��كل از حدود 16 مدير برجس��ته ميراث فرهنگ��ي و صاحبنظران 
دانش��گاهي اظهار نظر مي كنند.  وي افزود: مس��ير ديگري كه در حوزه 
امامزاده يحيي ابن زيد) ع( و ش��هر تاريخي جرجان در راستاي كاهش 
ترافيك اين مسير در نظر گرفته شده بايد در اين شورا بررسي شود.  اين 
مسئول يادآور شد: غسالخانه سابق اين امامزاده نيز در توافقات گذشته با 
مديركل اوقاف استان، قرار بود به مركز تحقيقاتي شهر تاريخي جرجان 
تبديل شود كه با تغييرات مديريتي در اين سازمان پيگير انجام اين موضوع 
با مديريت جديد هستيم.  كريمي تأكيد كرد: 70 درصد نيروهاي تخصصي 
و رسمي ميراث فرهنگي در مركز استان فعاليت دارند و متأسفانه بيشتر 
نيروهاي شرق گلس��تان در اين حوزه غيررسمي بوده يا تخصص الزم را 
نداشته و اينكه در مرز بازنشستگي هستند.  وي گفت: حوزه گنبدكاووس 
به علت باال بودن انتظارات و مطالبات مردمي و رس��انه اي حوزه بس��يار 
سختي است و اين نقطه قوت براي گنبدكاووس بوده و با توجه به اينكه 
خانم آتاباي هم در حوزه گردشگري، صنايع دستي و هم ميراث فرهنگي 

اطالعات خوبي دارند، به عنوان مدير گنبدكاووس انتخاب شدند.

ايجاد اولين كلينيك تخصصي كودكان سرطاني 
در اردبيل نيازمند حمايت است

رئيس بنياد حمايت از كودكان سرطاني      اردبيل
اردبيل خواس�تار حمايت مسئوالن و 
دستگاه هاي مرتبط براي ايجاد اولين كلينيك تخصصي كودكان 

سرطاني در اردبيل شد. 
جواد قرآن نويس در تشريح برنامه ها و اقدامات درماني و حمايتي اين بنياد 
از كودكان سرطاني استان اردبيل افزود: بنياد حمايت از كودكان سرطاني 
در سال 85 فعاليت هاي خود را رس��ماً آغاز كرده و تاكنون در حوزه هاي 
درماني و حمايتي از سوي خيران، توانسته اقدامات مطلوبي را انجام دهد.  
وي با اشاره به پوشش كامل مالي بنياد در حوزه درماني و رفاهي كودكان 
مبتال به سرطان در اين استان تصريح كرد: امروز هيچ كودك سرطاني در 
اردبيل به لحاظ مالي و درماني مشكلي نداشته و تمام هزينه هاي درماني 
آنها از سوي خيران و توسط بنياد پرداخت مي شود.  رئيس بنياد حمايت از 
كودكان سرطاني اردبيل تأكيد كرد كه تمام هزينه هاي بيمارستاني دولتي 
و غيردولتي، دارو، آزمايشگاه، پاتولوژي، سي تي اسكن، ام آر آي و راديولوژي 
كودكان مبتال به سرطان و نيز اعزام اين كودكان به مراكز درماني محك 
تهران، مشهد و بوشهر از سوي اين بنياد پرداخت مي شود.  وي بيان داشت: 
عالوه بر اين هزينه هاي فيزيوتراپي، تهيه پروتز، كاردرماني، شنوايي سنجي، 
گفتار درماني، مشكالت پوستي، دندانپزشكي، هزينه سفرهاي درماني و 
حتي خدماتي نظير تهيه شيرخشك رژيمي و پوشك بچه و... به عنوان 

هزينه هاي جانبي از سوي بنياد پرداخت مي شود. 
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