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اهواز - خبرنگار کیهان:
استاندار خوزستان گفت:۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای برچیده شدن 

مدارس کانکسی در خوزستان هزینه می شود 
غالمرضا شریعتی در آیین بازگشایی مدارس افزود: براساس تفاهم نامه 
بین سازمان نوسازی و آموزش و پرورش ۱۰۰ میلیارد ریال توسط استانداری 
و ۱۰۰ میلیارد ریال توسط آموزش و پرورش برای این کار تأمین می شود.

وی با اشــاره به اینکه امسال یک هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
شناسایی شدند، بیان کرد: همه توان استان را برای سوادآموزی افراد ۱۰ 

تا 49 ساله بسیج کرده ایم و امیدواریم حداکثر بهره را از این کار ببریم.
شریعتی عنوان کرد: امیدواریم هیچ دانش آموزی به دلیل فقر مالی از 
تحصیل باز نماند و برای رعایت عدالت آموزشی امسال ۱3۱ فضای آموزشی 
جدید در قالب 49۱ کالس و زیربنای 75 هزار مترمربع در خوزستان ایجاد 
شــده است. همچنین تعمیرات اساسی در بیش از ۲ هزار کالس به پایان 
رسیده و 4 استخر جدید به بهره برداری می رسد. وی با بیان اینکه سرانه 
اســتاندارد آموزش و پرورش 8 متر و 39 سانتی متر است، گفت: متوسط 
سرانه آموزش و پرورش در کشور 5/۱7 است و این رقم در خوزستان 4/94 

است و خوزستان با این سرانه آموزشی در رده بیست و دوم قرار دارد.
شریعتی بیان کرد: به شرکت های آب و برق دستور دادم که بدون توجه 
به هزینه انشــعابات مشکل آب و برق مدارس را رفع کنند. اگر مدرسه ای 
به خاطر نبود آب و برق تعطیل شد فرمانداران باید گزارش دهند چرا که 

مدارس نباید به دلیل نبود آب و برق بدون استفاده بمانند.

وعده هایی که تحقق نیافت
روســتای »کریدی« بخش »غیزانیه« اهواز نه آب دارد، نه جاده و 
نه بازار و در کل از بسیاری از امکانات اولیه بی بهره است. جاده روستا 
نیز نیمه کاره مانده اســت یک روز در میان آب داریم و زمانی که آب 
قطع می شود باید پول واریز کرده و قبض تهیه کنیم تا به وسیله تانکر 

برایمان آب بیاورند.
در روستا ۲۰ خانوار زندگی می کنند ولی هیچ مرکز درمانی نزدیک 
ما نیست و فاصله ما تا بخش مرکزی غیزانیه حدود ۲۰ کیلومتر است. 
وقتی یکی از اهالی مریض می شــود او را با تراکتور به شــهر می بریم. 
در روســتا همه کشاورز هستند و با وضع خشکسالی خسارت فراوانی 
دیده اند. علی رغم اینکه زمین هایمان را هکتاری ۱6۰ هزار تومان بیمه 

کردیم اما بیمه بابت خسارت خشکسالی پولی به ما نمی دهد.
برای پیگیری مشکالت مردم روستا به دفتر یکی از نمایندگان اهواز 
در مجلس شــورای اسالمی نیز مراجعه کردم ولی متأسفانه علی رغم 
وعده مساعدت قبلی هنگام مراجعه با لحن بدی با من صحبت کردند.
ما مشکالتمان را به چه کسی بگوییم؟ مشکالتمان را کجا مطرح و 
پیگیری کنیم؟ چه کسی به درد مردم محروم منطقه غیزانیه که منبع 

تولید نفت کشور است می رسد؟
غالب عموری- ساکن روستای کریدی- بخش غیزانیه

سرمایه گذاری 920 میلیارد ریالی
 بنیاد برکت در مناطق محروم اصفهان

رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت از سرمایه گذاری 920 میلیارد 
ریالی این بنیاد در 8 طرح توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی 

در استان اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت محمود عسکری آزاد در مراسم 
انعقاد قرارداد احداث کارخانه تولید گالب، عرقیجات و اســانس های 
گیاهی با شرکت تعاونی گلستان شهر میمه اظهار کرد: احداث کارخانه 
تولید گالب گل محمدی هشتمین طرح اجتماع محور بنیاد برکت در 
کشــور و نخســتین طرح از این نوع مشارکت است که در شهر میمه 
شهرستان شاهین شهر احداث خواهد شد. وی افزود: از سیاست های مورد 
تاکید رهبر معظم انقالب در خصوص فعالیت های این بنیاد آن اســت 
که در طرح هایی که مردم مشارکت عمومی دارند سرمایه گذاری کند.

عسکری آزاد افزود: کمک به تأسیس تشکل های مردمی در ایجاد 
فعالیت های اشــتغال آفرین، مشاوره های فنی و تخصصی به گروه های 
مردم نهاد در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در طرح های مشترک 

3 رویکرد بنیاد برکت در اجرای اقتصاد مقاومتی است.
براســاس این گزارش، بنیاد برکت برای احــداث کارخانه گالب، 
عرقیجات و اســانس های گیاهی میمه با حجم سرمایه گذاری حدود 
35 میلیارد ریال مشــارکت کرده است. 49 درصد سهام این کارخانه 
به بنیاد برکت و 5۱ درصد آن به شــرکت تعاونی گلستان شهر میمه 
اختصاص دارد. ســهام بنیاد برکت در این کارخانه حداکثر در مدت 5 
ســال پس از بهره برداری به شکل اقساط بلندمدت به شرکت تعاونی 

گلستان واگذار می شود.

داروهای گیاهی در ایران
 ناشناخته مانده است

مورنیگا اولیفرا درختی بومی هندوستان با خواصی معجزه آسا 
درمان سرطان و به درخت معجزه آسا معروف و مشهور است. 

طبیب کاظمی که سال هاســت در درمان بیماران سرطانی با استفاده 
از این گیاه فعالیت دارد می گوید »مورنیگا اولیفرا به خاطر داشتن خواص 
پزشــکی فراوان و مواد معدنی ویتامین های فراوان سرطان های کبد، ریه، 
خون و تخمدان را با موفقیت درمان و دیگر سرطان ها را به خوبی مهار و 
کنترل می کند و جایگزین مناسبی به جای شیمی درمانی بوده و برعکس 
شیمی درمانی هیچ مضراتی به همراه ندارد و مرگ و میر ناشی از سرطان را 
به شدت کاهش می دهد. کاظمی که از طریق فضای مجازی هم با بیماران 
خود در ارتباط بوده و به درمان و مداوای آنها مشغول است می گوید متأسفانه 
بسیاری از داروهای گیاهی و به ویژه این گیاه معجزه گر در ایران ناشناخته 
مانده و حتی بزرگان طب ســنتی ما هم از آنها آگاهی چندانی ندارند. اما 
با گســترش فضای مجازی و اینترنت مردم ما با مورنیگا و دیگر داروهای 
گیاهی آشنا شده و آن را می شناسند و به سمت استفاده از آن رفته و این 

گیاه معجزه گر کم کم با اقبال عمومی مواجه می شود.
وی می گویــد: برخی گیاهان دارویــی از جمله مورنیگا دارای خواص 
بهداشــتی، غذایی، دارویی اســت و درآمدزایی باالیی برای کشــورهای 
تولیدکننده آن دارد اما در ایران ناشــناخته مانده و تنها به صورت محلی 
در برخی استان های کشور به طور بی رویه مورد بهره برداری قرار می گیرد 
و در برخی مناطق موجب انقراض آن شــده اســت. کاظمی معتقد است 
این گیاه را می توان در مناطق بیابانی، ســنگالخی و کم آب کشور کشت 
کرد و با توســعه و ترویج کشت و استفاده از خواص دارویی آن در درمان 
بیماران و درآمدزایی برای کشــور بهره برد. وی می افزاید: مورنیگا دارای 
انواع ویتامین ها، پروتئین، کلســیم، پتاسیم، منیزیم و بتاکاروتن است و 
تحقیقات انجام شــده برروی این گیاه نشان می دهد که مورنیگا می تواند 
بیش از 3۰۰ نوع بیماری را درمان کند و انگیزه خوبی برای سرمایه گذاران 

بخش خصوصی در تولید این گیاه باشد.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با اعالم 
اینکه قطع درختان جنگلی مرزن آباد چالوس غیرقانونی است، 

گفت: باید با کمک مراجع قضایی وارد عمل شویم.
علی اکبر یداللهی با اعالم اینکه موضوع برداشــت غیرقانونی چوب 
از جنگل های منطقه مرزن آباد چالوس مورد پیگرد قرار گرفت و اظهار 
مسئول محیط زیســت چالوس مستندات تخلفاتی که در منطقه در 

حال انجام است را تهیه کردند.
وی تصریح کرد: مراتب اعتراض محیط زیســت به صورت قانونی 
از طریق مقامات قضایی در حال پیگیری است و باید با کمک مراجع 

قضایی وارد عمل شویم.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت مازندران تاکید کرد: 
هرگونه قطع درخت از جنگل های شــمال کشــور ممنوع است و این 
موضوع باید به صورت جدی در برنامه کاری قرار گیرد و محیط زیست 

پیگیر این امر است.
با توجه به ممنوعیت قطع درختان در جنگل های شــمال کشور 
عده ای بدون توجه به این مصوبه در حال برداشــت از جنگل های این 

منطقه هستند.
عضو شــورای روستای آشیر گفت: چرا باید عده ای بدون توجه به 
مصوبه قانونی اقدام به قطع درخت کنند و هیچ ارگانی مانع از فعالیت 

آنها نشود.
سیدمحمود حسینی افزود: افرادی که در حال برداشت غیرقانونی 
از جنگل های این منطقه بودند، برای خاموش کردن اعتراضات مقامات 
محلی اعالم می کردند که مجوز در اختیار دارند اما این موضوع از سوی 
اداره کل محیط زیست مازندران کامال رد شده و هر گونه قطع درختان 

از مناطق جنگلی شمال کشور ممنوع است.
وی افــزود: با توجه به این مصوبه انتظار می رود مقامات مســئول 

نسبت جلوگیری از قطع درختان منطقه اقدام کنند.

اردبیل- خبرنگار کیهان: 
آیین های عزاداری ســید و ســاالر شهیدان 
با برگزاری مراسم سنتی  اباعبداهلل)ع( هر ســاله 
تشت گذاری از 27 ذی الحجه در اردبیل آغاز می شود.

مراســم تشت  گذاری، مراســمی است سنتی که در 
عزاداری ایام عاشــورای حســینی در شهرستان اردبیل 
برگزار می شود. در این مراسم تشت های آب را که رمزی 
از فرات می باشد در مساجد و حسینیه ها می آورند و این 
ســنت به پیروی از اقدام امام حسین)ع( و یادآور رفتار 
جوانمردانه او در مقابل ســپاه حر می باشد که به روایتی 
آن حضــرت، در روز ۲7 ذی الحجه، آب مشــک ها را در 
تشــت  ها ریخته و تمام لشکر حر و اسبان آنها را سیراب 
کردند. همزمان با برگزاری این مراســم که اعالم شروع 
عزاداری ها در اردبیل است بیرق های سرخ و سیاه در همه 
گذرگاه ها و خیابان های اردبیل و سردر منازل و مساجد و 

مغازه ها نصب می شود.
آیین تشت  گذاری در اردبیل از ریشه دارترین آیین های 
ماه محرم است که در روزهای پایان ماه ذی الحجه برگزار 
می شــود و در حقیقت، برگزاری این آیین، آماده شدن 
حســینیان برای برگزاری مراسم سوگواری امام حسین 

را نشان می دهد.
بر اســاس روایت های تاریخی، در مسیر راه کاروان 
کربال قبل از رسیدن به دشت نینوا، سربازان حربن یزید 
ریاحی در منطقه ای به نام »زباله« راه را بر کاروان بسته 

و حرکت آن را متوقف ساخته اند.
در ایــن محل، امام حســین)ع( علیرغم کمبود آب 
دســتور می دهند تشت ها توســط آب های موجود در 
مشک ها پر شود که هم یاران حسین و هم سربازان حر 

از آن استفاده کنند و نیز احشام موجود در هر دو کاروان 
نیز سیراب شوند.

هرچند که مراســم تشت گذاری از دوران صفویه در 
اردبیل برگزار شده و قدمتی چندین ساله دارد اما در دو 
سه دهه اخیر برگزاری این مراسم در سایر شهرهای استان 
و برخی استان های همجوار چون آذربایجان شرقی و غربی 
و زنجان، مازندران، آســتارا، تالش و اخیرا در ورامین و... 

نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در این مراسم بعد از قرار گرفتن تشت ها در سکوهای 
مخصــوص و در میان حــزن و اندوه حاضــران، دعای 
مخصوص خوانده می شود و از آب تشت به عنوان تبرک، 

اکثریت حاضران و عزاداران استفاده می کنند.

مراسم تشت گذاری به این صورت است که یکی دو 
نفر از عزاداران حسینی کوزه ای بر دوش می گیرند و دور 
مســجد را می گردند و بقیه نیز از پشت سر آنان حرکت 
می کنند و نوحه و رجز می خوانند. این رجزها بیشتر در 
بیان بزرگواری های ســقای بزرگ کربال و سپهساالر راه 

حق حضرت عباس است.
هدف تشــت گذاری این اســت که جوانمردی ها و 
فداکاری های حضرت ابوالفضل را نشان  دهد که همواره 
خــود را به آب و آتش می زد تا بــا جرعه ای آب گلوی 
خشکیده کودکان خیمه های امام حسین)ع( را تر کند.

مراسم تشت گذاری در اردبیل در 3 روز از ۲7 ذیحجه 
شروع می شود و در 3۰ ذیحجه به پایان می رسد. بر اساس 

یک رسم قدیمی، شهر اردبیل به شش محله بزرگ تقسیم 
می شود و هر یک از محالت کوچک نیز با توجه به موقعیت 

جغرافیایی، تابع یکی از این محالت شش گانه می شود.
شروع تشت گذاری در سه روز مانده به محرم طوری 
برنامه ریزی شــده اســت که هر روز در دو محله بزرگ 
این مراســم برگزار شــود. در اولین روز این مراسم در 
مسجد جامع شهر و در روز دوم در محله های اوچوکان و 
سرچشمه و در سومین روز در دو محله پیرعبدالملک و 
عالی قاپو انجام می شود و در آخرین شب ماه ذیحجه نیز 

در تمامی مساجد برپا می شود.
تشــت هایی که در این مراســم مورد استفاده قرار 
می گیرنــد، گــرد و از جنس برنز یا مس اســت، بعد از 
عزاداری، ریش سفیدان در هر محله، تشت ها را بر دوش 
حمل کرده و وارد مساجد می شوند. حاضران در مسجد 
به احترام بپاخاسته و در جلو آنها دسته سینی زنی با شعار 

»الدخیل یا ابوالفضل« سینه می زنند.
پس از آن، ریش سفیدان با دور زدن مسجد، تشت ها را 
در جای مخصوص خود قرار می دهند، آنگاه تشت ها را از 
آبی که در کوزه ها بر دوششان حمل کرده اند، پر می کنند.
برخی از مورخان بر این باورند که احداث جایگاه تشت  
در مســاجد اردبیل یکی از ویژگی های معماری مساجد 

این شهرستان است.
در مســاجد شهر جایگاه و سکوهایی خاص وجود 
دارد که برای این منظور مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
پس از قرار گرفتن تشت ها در محل خاص و پر شدن 
آن دعای مخصوص خوانده می شــود که متن کامل و 
قدیمی آن با استفاده از 3 زبان فارسی، ترکی و عربی 

نوشته شده است.

فراهم اســت که حمل ونقــل زوار از تهران تا نقطه صفر 
مرزی انجام شود. همچنین در مسیر ۱۱ کیلومتر میدان 
مقاومت تا نقطه صفر مرزی نیز از حمل ونقل ریلی استفاده 

خواهد شد.
وی افزود: همچنین توافق های الزم با کشور عراق انجام 
شده است و امسال زائران می توانند با ناوگان حمل ونقل 

ریلی حدفاصل بصره تا نجف را طی کنند.
حیاتی با تأکید بر تالش برای تسهیل امر تردد زوار از 
مرز شلمچه، گفت: امسال قرار است کشور ایران کمبود 
شلمچه در کشــور عراق را نیز مرتفع کند تا روان سازی 

ترافیک دوسویه انجام شود.
وی ادامه داد: بر فراهم ســازی زیرساخت های کشور 
عراق توافق شده است. همچنین استان آذربایجان شرقی 
در شــلمچه عراق امر خدمات رسانی به زوار در اربعین را 

به صورت کامل عهده دار خواهد بود.
فرماندار خرمشهر، تردد دو میلیون زائر از مرز شلمچه 
در اربعین امسال را پیش بینی کرد و با یادآور شدن اینکه 
مرز بین المللی شلمچه گذرگاه اختصاصی اتباع غیر ایرانی 

است، افزود: سال گذشــته 3۰۰ هزار نفر از اتباع از مرز 
شلمچه گذر کردند که پیش بینی می شود این تعداد امسال 
به 5۰۰ هزار نفر افزایش یابد و تمهیدات الزم برای گذر 

این تعداد نیز اندیشیده شده است.
وی در ادامــه به فراهم ســازی دیگر امکانات در مرز 
شلمچه برای موســم اربعین پیش رو اشاره کرد و گفت: 
امســال مســاحت پارکینگ ها به ۱۲5 هکتار رســیده 
کــه ظرفیت 57 هزار خــودرو را دارند همچنین در مرز 
شــلمچه برای اربعین 6۲۰ چشمه ســرویس بهداشتی 

مستقر خواهد شد.
فرماندار خرمشــهر، همچنین تعداد مواکب خدمات 
رسان در اربعین امسال در ۱۱ کیلومتر مسیر شلمچه را 
4۰۰ موکب و ظرفیت شــبمانی در این مرز را ۱5 هزار 

نفر اعالم کرد.
 همچنین جانشین ستاد عتبات عالیات خوزستان از 
برنامه ریزی انجام شــده برای تهیه دو میلیون قرص نان 
بســته بندی شده در ایام اربعین حسینی در مرز شلمچه 

خبر داد.
 رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت که گشایش 
نمایشگاه کاالهای صادراتی این استان در ولگوگراد 
روسیه منجر به انعقاد قرارداد 10 میلیون دالری با 

تاجران این کشور شد.
عبداهلل مهاجر افزود: در این نمایشگاه فرش ساوین و 
شرکت سیمان نکاء موفق به انعقاد قرارداد با تجار روسی 

برای صادرات شدند.
وی ســهم شرکت فرش ماشــینی را از این قرارداد 
3/5 میلیون دالر و شــرکت سیمان را حدود 7 میلیون 

دالر اعالم کرد.
دبیر شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
مازندران ادامــه داد: تفاهم نامه هــای دیگری نیز برای 
صــادرات کاالهای ایرانی با روس ها منعقد شــده که به 
دلیل برخی سخت گیری ها تحقق آن به زمان نیاز دارد.

مهاجــر تعرفه گمرکی، گران بودن حمل و نقل کاال 
و صدور مجوز برای کاالها از سوی روس ها را مهمترین 
موانع صادرات کاالهای این استان به روسیه اعالم کرد.

وی اظهارداشــت : مازندران افزون بر 6 میلیون تن 
تولید محصوالت کشــاورزی دارد که زمینه خوبی برای 

صادرات به روسیه است.
وی اضافــه کرد : تاکنــون به دلیل تعرفه گمرکی و 
ســخت گیری روس ها امکان کمی بــرای صادرات این 

محصوالت به روسیه ایجاد شده است.
میزان مبادالت تجاری کشــورمان با روسیه درسال 
۲۰۱6 حدود ۲/۲ میلیارد دالر بود که سهم کشورمان از 

این مبادالت حدود 3۰۰ میلیون دالر است.
ســال گذشــته 5۰۰ میلیون دالر کاال از گمرکات 
مازندران به خارج از کشــور صادر شد که بخشی از این 
صادرات به کشور روسیه انجام شده و لبنیات بیشترین 

محصول صادراتی مازندران به این کشور است.
نمایشگاه مازندران در ولگوگراد روسیه اوایل شهریور 

ماه امسال برگزار شد.
مدیرکل بهزیســتی اســتان البرز گفت: با 
نیکوکاری و همراهی کودکان خیر در این استان، 
برای 120 زن سرپرست خانوار  اشتغال ایجاد شده 

است.
داریوش بیات نژاد در همایش کودکان خیر و ایجاد 
 اشتغال برای ۱۲۰ زن سرپرست خانوار و معلول بهزیستی 
استان البرز افزود: هریک از این کودکان خیر با پرداخت 
۱۰۰ هزار ریال توانستند در این طرح  اشتغالزایی شرکت 

کنند.
وی ادامه داد: این زنان سرپرست خانوار درشغل های 
خیاطی ، کامپیوتر، دار قالی و سبزی خردکنی مشغول 
به کار شده و چرخه زندگی خود را مستقل می گردانند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان البرز خاطرنشان کرد: 
امروز تقویت مسئولیت اجتماعی و رفاه از جمله اهداف 
مهم بهزیستی است که همراه با سیاست های دولت در 

فقرزدایی و کاهش آسیب های اجتماعی پیش می رود.
وی افــزود: امیدواریــم با همــکاری بیش از پیش 
تشکل های غیردولتی و مردمی بتوانیم اقدامات موثرتری 

را در این زمینه داشته باشیم.

دانش آموزان مدرسه ای در روستای صالحوی 
بخش لیردف جاسک در سال تحصیلی جدید در 
کانکس فرسوده  به ادامه تحصیل خواهند پرداخت 

که فاقد در و پنجره و آب و برق است.
3۰ دانش آموز روســتای صالحو سال گذشته در 
شرایط نامناسب در کانکسی فرسوده که هیچ شباهتی 
به یک مکان آموزشی ندارد مشغول به تحصیل بوده و 
امسال هم مجبورند در این کانکس فرسوده به تحصیل 
بپردازند. اغلب دانش آموزان دیگر تمایلی برای حضور 
در این کانکس را نداشته و خواهان تعویض و یا فراهم 
کردن محیطی مناسب برای ادامه تحصیل خود هستند.

اهالی روســتای صالحو که فرزنــدان آنها در این 
کانکس مشــغول به تحصیل هستند با وجود شرایط 
نامناسب این مکان از مسئوالن شهرستان در خواست 
دارنــد تا این فضایی را کــه به عنوان کالس درس در 
اختیار دانش آموزان روستا قرار داده اند با کانکس مناسب 
و یا محلی که شرایط تحصیل دانش آموزان را در روستا 

فراهم سازد آماده کنند.
رئیس  شــورای اسالمی روســتای صالحو عنوان 
کرد: در این کانکس فرســوده و بدون در و پنجره، 3۰ 
دانش آموز روستا در دو شیفت صبح وعصر مشغول به 
تحصیل هستند. این مکان آموزشی هیچ گونه امکانات 
رفاهی و بهداشــتی ندارد و این کانکس به ســرویس 

بهداشتی صحرایی بیشتر شباهت دارد.
عبدالحمید نوابی بیان داشت: فضایی که نه در دارد 
و نه پنجره و فاقد آب و برق است را نمی توان به فضای 
آموزشــی ربط داد. آموزش وپرورش شهرستان و سایر 
مسئوالن برای آنکه دانش آموزان این روستا از تحصیل 

بازنمانند برای آنها چاره اندیشی کنند.
وی گفت: تا کنون چند بار وضعیت نامناسب این 
مدرسه را به مسئوالن آموزش و پرورش گزارش داده ایم 
امــا بی توجهی آنها برای حل آن و در اختیار قرار دادن 
فضای آموزشی مناسب برای دانش آموزان روستا سبب 
می شــود تا دیگر خانواده های دانش آموزان مانع ادامه 

تحصیل آنها باشند.
امیــد ذاکری خواهان بخشــدار بخــش لیردف 
شهرستان جاسک در خصوص مشکل فضای آموزشی 
روستای »صالحو« عنوان داشت: بنده تاکنون نسبت 
به این موضوع بی اطالع بودم اما این موضوع را با جدیت 

پیگیری خواهم کرد.
ابراهیم کریمی رئیس آموزش وپرورش جاسک نیز 
گفت: ما هم این موضوع را به اطالع مدیران اســتانی 
رسانده و از آنجایی که کانکس مناسب در اختیار نداشته 
این کانکس را به صورت موقت در اختیار روســتائیان 
قرار داده تا بتوان برای دانش آموزان روســتای صالحو 

چاره اندیشی شود.
وی گفت: در ســال های گذشته به شورای روستا 
پیشنهاد داده که مکانی را در اختیار آموزش وپرورش به 
صورت اجاره قرار دهند تا بتوان آن را برای دانش آموزان 
روستا تجهیز کرد تا دانش آموزان روستا از تحصیل باز 
نمانند اما با این اداره هیچ گونه همکاری صورت نگرفت.

کریمی بیان داشت: ساخت یک مدرسه یک یا دو 
کالســه در این روستا در دستور کار قرار دارد که برای 

ساخت این مکان نیازمند به تامین اعتبار هستیم.
روستای صالحو در بخش لیردف شهرستان دارای 

34 خانوار با 3۰ دانش آموز، می باشد.
رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مازندران عرضه هرگونه برنج خارجی در فروشگاه های استان را 

قاچاق و ممنوع اعالم کرد.
ربیع فالح جلودار در جلســه کمیســیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان، عنوان کرد: ورود کاالهای خارجی، لطمات جدی 
به تولید داخلی وارد می کند و باید همه با تعامل و هم افزایی همه دستگاه ها جلوی 

قاچاق کاال به طور کامل گرفته شود.
وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از برند خارجی امروز چالشی در سطح کشور 
و استان است، یاد آور شد: وضعیت واحدهای اینگونه در مازندران باید در اسرع وقت 
تعیین تکلیف و در برخورد با تخلفات صنفی به صورت فعاالنه و پیشگیرانه عمل شود.

وی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کاال، با قوت از سوی استانداری حمایت می شود 
و نباید معطل جلسات و مصوبات بماند.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اســتان، با بیان اینکه عرضه هرگونه برنج خارجی در فروشگاه های استان قاچاق و 
ممنوع اســت، خاطرنشان کرد: با ورود هر مقدار برنج وارداتی به استان مخالفم و 

شدیدا در برابر این مسئله می ایستم.

 اعضای شورای شهر خواستار شفاف سازی 
درخصوص صدور چک های  کرج  شــهرداری 

بی محل شدند.
مهدی حاجی قاســمی در جلســه شورای شهر 
کرج گفت: به اســتناد تبصــره ۲ قانون، به کارگیری 
بازنشستگان در شهرداری ممنوع است، دستگاه هایی 
کــه نیازمند به اخذ خدمات بازنشســتگان با مدرک 
کارشناسی هستند، می توانند به صورت ساعتی حقوق 
این افراد را پرداخت کنند در غیر این صورت هرگونه 
پرداختی خارج از موارد مطرح شــده تصرف در اموال 

دولتی و جرم محسوب خواهد شد.
همچنین احد رسولی عضو شورای شهر کرج بابیان 
اینکه طی دو هفته گذشــته مسئوالن شهرداری به 
دلیل صدور چک های بی محل در جلسات شورا حاضر 
نشــده اند، ادامه داد: صدور چک بی محل غیرقانونی 
است که باید در این خصوص بررسی های الزم توسط 

مشاوران حقوقی انجام شود.
ســلیم نژاد درخصوص صدور چک های بی محل 
توسط شهرداری کرج، تأکید کرد: شهردار کرج اعالم 
کرده ۲8 میلیارد تومان چک پشت باجه ای داریم؛ اگر 
این گفته صحیح نیست باید شفاف سازی درخصوص 

چک های بی محل انجام شود.
وی گفــت: اعتراضــات اعضای شــورا مبنی بر 
به کارگیری بازنشســتگان و صدور چک های بالمحل 
ازجمله نکاتی اســت که باید موردتوجه قرار گیرد و 

شهردار کرج از اقدامات حاشیه ساز دوری کند.

 رئیــس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل 
محیط زیست استان کرمانشاه گفت: مرگ و میر 
ماهیان رودخانه گاماسیاب این استان را ناشی از 

پساب کارخانه قند بیستون اعالم کرد.
جعفر حاصلــی گفت: با توجه بــه اینکه جایی که 
ماهی های رودخانه تلف شــده اند، آب جریان دارد، این 
مــرگ و میر نمی تواند ناشــی از خشکســالی و کمبود 

اکسیژن باشد.
وی افزود: تنها خروجی ای که در این رودخانه وجود 
دارد، خروجی فاضالب کارخانه قند اســت و این مرگ و 

میر هم احتماال بر اثر این آلودگی است.
 رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل محیط 

زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: نقطه ای که این پساب 
وارد رودخانه می شود، مرگ و میر ماهی نیز شروع می شود  
در نقاط باالدست ورودی هیچ مرگ و میری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اگر مرگ و میر ماهی ها بر اثر کمبود 
اکسیژن می بود باید در سراسر رودخانه این مرگ و میر 

ماهی ها را مشاهده می کردیم اما اینگونه نیست.
حاصلی خاطرنشــان کرد: تنها از جایی که فاضالب 
کارخانه مذکور وارد رودخانه شــده مرگ و میر ماهی ها 

آغاز می شود.
وی گفت: برای رســیدن به قطعیــت در این مورد، 
همکاران آزمایشگاه ما نمونه آزمایشگاهی از پساب کارخانه 
که وارد رودخانه شده است، گرفته اند و در حال آنالیز آن 

هستند که ببینیم این مرگ و میر در اثر پساب رودخانه 
بوده است، یا نه.

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل محیط 
زیست استان کرمانشاه، به سابقه دار بودن کارخانه قند در 
این زمینه اشاره کرد و افزود: چندین بار این پساب باعث 
مرگ و میر ماهی ها در این رودخانه شده است و بارها نیز 

به وی تذکر داده شده و برخورد شده است.
وی ادامه داد: تیرماه امســال نیز از این کارخانه در 
دادگاه بیستون به این دلیل شکایت شده است و پرونده 
ایشان در جریان اســت. هم اکنون نیز در صورت احراز 
ایــن موضوع با وی برخورد شــده و پرونده را به دادگاه 

خواهیم برد.

تشت گذاری از آیین های عزاداری امام حسین)ع( در اردبیل

فرماندار خرمشهر خبر داد

استفاده از ظرفیت ریلی »بصره تا نجف« برای اربعین حسینی

قطع درختان جنگلی در مرزن آباد چالوس 
غیرقانونی است

پای صحبت مردم

علت مرگ و میر ماهیان رودخانه »گاماسیاب« اعالم شد

اعضای شورای شهر:
شهرداری کرج درباره 

چک های بی محل توضیح دهد

انعقاد قرارداد صادرات
 10 میلیون دالری 

مازندران با تجار روسی

یزد- خبرنگار کیهان:
همزمان بــا ایام دهه فجر 10 مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس در 10 اســتان کشور راه اندازی و 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان 
یزد با اعالم این خبر گفت: راه اندازی این مراکز فرهنگی 
همزمان با ایام دهه فجر بصورت ویدئو کنفرانس توسط 

ریاست جمهور افتتاح خواهد شد.
محمدرجبی افزود: اصفهان، آذربایجان شــرقی، 

خوزستان، فارس و یزد جزو این استان ها هستند.
به گفته وی: شــورای هماهنگی حفــظ آثار در 
استان ها تشکیل شــده و حدود 7۰ دستگاه اجرایی 
در آن نقش خواهند داشــت که ریاســت این شورا با 

استاندار است.
وی اظهار داشــت: این شورا شــامل کمیته های 
فرهنگی، راهیان نور، آموزش و پژوهش، هنری، امور 

پیشکسوتان و رسانه ای است.
وی افزود: در هفته دفاع مقدس بالغ بر ســه هزار 
برنامه به اجرا در خواهد آمد که رونمایی از ۱۲ کتاب 
دفاع مقدس با عناوین سال های بی ستاره، همیشه تنها، 
تاهستم می مانم، شلیک نرم و تاریخ انقالب یزد و... از 

جمله آنها خواهد بود.

عرضه هرگونه برنج خارجی
 در مازندران ممنوع شد

ایجاد  اشتغال برای
 زنان سرپرست خانوار 

توسط کودکان خیر

مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
در ۱0 استان راه اندازی 

می شود

فرماندار خرمشــهر از فراهم ســازی امکان 
اســتفاده از ناوگان ریلی از عمق کشور تا نقطه 
مرزی شلمچه و از بصره تا نجف در خاک عراق در 

اربعین امسال خبر داد.
 ولی اله حیاتی در آئین افتتاح دفتر عتبات عالیات 
خرمشــهر اظهار کرد: برای اربعین حسینی امسال، گره 
ترافیکی بــا تمهیدات انتظامی وجود نخواهد داشــت. 
همچنیــن برای اســتفاده حداکثری از نــاوگان ریلی 

برنامه ریزی شده است.
وی، شمار افرادی که در اربعین گذشته از ناوگان ریلی 
استفاده کردند را ۱8۰ هزار نفر اعالم کرد و از برنامه ریزی 

برای دو برابر شدن این تعداد خبر داد.
فرماندار خرمشــهر اظهار کرد: این امکان در اربعین 

امیدوار آقایی بیان کرد: ســتاد بازســازی عتبات 
عالیات مسئول کمیته اســکان، تغذیه و جمع آوری 
نذورات مردمی در اربعین امســال اســت و برای این 
موســم نیز برنامه ریزی شده است که اسکان در چهار 
ورودی استان، در بقاع متبرکه، حسینیه ها و مساجد 

انجام شود.
وی افزود: از سمت هندیجان هفت موکب  راه اندازی 
می شود و در منطقه الوار گرمسیری، دهدز و ایذه نیز برای 

اسکان زوار برنامه ریزی شده است.
وی همچنین از استقرار دستگاه آب شیرین کن لیوانی 
برای تأمین آب آشامیدنی موردنیاز دو مرز شلمچه و چذابه 

همچنین تأمین یخ موردنیاز خبر داد.

تحصیل در کانکس فرسوده

وزارت بهداشت و درمان اعالم کرد

استفاده از عنوان های تخصصی
 فوق تخصصی  و بین المللی توسط بیمارستان های 

سراسر کشور ممنوع است
خرم آباد - خبرنگار کیهان:

 به دنبال انتشار اخبار اتفاقات ناگوار برای تعدادی از بیماران مراجعه کننده به 
بیمارستان شفا خرم آباد و اعتراض بازماندگان قربانیان و صدمه دیدگان به استفاده این 
مرکز درمانی از عنوان جعلی فوق تخصصی در روزنامه کیهان، دکتر سیدمحمدحسین 
میردهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و درمان 
با صدور بخشــنامه ای اعالم کرد: درج عنوان تخصصی و فوق تخصصی در تابلوها، 

سرنسخه، مهر و تبلیغات تمام بیمارستان های سراسر کشور ممنوع است. 
در این بخشنامه که خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی سراسر کشور صادر شده آمده است:
با توجه به الزام رعایت ضوابط آئین نامه استانداردسازی تابلوها و سرنسخه 
موسســات پزشکی و نحوه تبلیغ موسســات پزشکی )ممنوعیت درج عناوین 
تخصصی و فوق تخصصی و یا بین المللی( سراسر کشور و پیرو بخشنامه شماره 
4۰۲/55۲3 د مورخه 96/3/7 درخصوص موضوع عناوین تابلو و سرنســخه و 
نحوه تبلیغ موسسات پزشکی، همانگونه که قبال تصریح شده است عنوان تابلو، 
سربرگ، سرنسخه و مهر بیمارستان و سایر مراکز تشخیصی و درمانی باید منطبق 
با مندرجات پروانه بهره برداری باشد و بالطبع استفاده از واژه های گمراه کننده و 
خالف واقع نیز غیرمجاز محسوب و ممنوع می باشد. لذا ضمن تاکید بر اجرای 
دقیق مفاد بخشنامه فوق االشعار، خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذیل 
نیز در بیمارستان های تابعه و تحت پوشش آن دانشگاه - دانشکده مورد اجرا 
و نظــارت دقیق قرار گیرد. »اســتفاده از عنوان تخصصی و فوق تخصصی و یا 
بین المللی در تابلو، سربرگ، سرنسخه و مهر بیمارستان صرفا درصورت درج آن 
در پروانه بهره برداری )تاسیس( مجاز می باشد.« و »استفاده از عنوان »مجتمع 
بیمارستانی« تنها برای مواردی که در پروانه بهره برداری )تاسیس( مجاز می باشد.

الزم به یادآوری است حدود یک ماه قبل به دنبال چاپ اخبار کیهان درمورد 
فوت چند نفر و صدمه دیدن چند تن دیگر در بیمارستان شفا خرم آباد و اعتراض 
مــردم به این که فریب عنوان جعلی فوق تخصصی این مرکز درمانی را خورده 
و به آنجا مراجعه کرده اند، به دستور دکتر کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان تابلوی اصلی حاوی عنوان جعلی فوق تخصصی بعد از حدود 9 

سال فعالیت از سردر آن پایین کشیده شد.

بهره برداری از بزرگ ترین کارخانه 
تولید خوراک دام و طیور در تایباد

تایباد- خبرنگار کیهان:
با حضور استاندار خراسان رضوی اولین و بزرگترین کارخانه 
تولید خوراک دام و طیور شهرستان مرزی تایباد در 10 کیلومتر 
نقطه صفر مرزی در محل شــهرک صنعتی مــرزی دوغارون به 

بهره برداری رسید.
این واحد تولیدی توسط شرکت تعاونی مرزنشینان گنجینه دوغارون 
بدون دریافت تسهیالت بانکی در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع با 
صرف هزینه ای به مبلغ 5 میلیارد تومان ساخته شده که ساالنه 48 هزار 
تن خوراک دام و طیور تولید می شود. بازار هدف این کارخانه شهرستان 
تایباد و شهرستان های همجوار و کشور افغانستان می باشد و ۲۰ نفر را به 

طور مستقیم دارای شغل کرده است.
اســتاندار خراسان در ادامه ســفر به تایباد از نمایشگاه دستاوردها و 
تولیــدات محلی تایباد بازدید و از نزدیک با تولیدات و صنایع دســتی و 

مشکالت تولیدکنندگان آشنا شد.

۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل
 در سیستان و بلوچستان وجود دارد

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: 70 
هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان وجود دارند که تالش 

برای جذب آنان ادامه دارد.
علیرضا نخعی اظهار داشــت: در 3 سال گذشته برای جذب ۱۲۰ 
هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان فعالیت های 

مناسب انجام شده است.
وی افزود: سیستان و بلوچستان دورترین استان از مرکز و پایتخت 
اســت و همین فاصله مکانی بار مالی بســیاری را برآموزش و پرورش 

استان تحمیل می کند.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این سازمان جذب این کودکان 

الزم التعلیم و بازمانده از تحصیل به کالس های درس است.

استاندار وعده داد
مدارس کانکسی در خوزستان

برچیده می شود


