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خوزستان

انجام  44عملیات جابهجایی
دستگاههای حفاری در سال جاری

رئیس اداره کل ترابری ش��رکت ملی حفاری
ایران از انجام  44عملیات جابهجایی دستگاههای
حفاری خش��کی در  4ماه نخست سال جاری در
محورهای کش��ور خبر داد .فواد عماد در توضیح
بیشتر در این باره ،عملیات جابهجایی دستگاههای
حفاری را کاری تخصصی عنوان کرد که توس��ط
گروههای باتجربه و براساس استانداردهای خاص
انجام میش��ود .وی گفت :جابهجایی هر دستگاه
حفاری به طور میانگین بهوس��یله  120دستگاه
خودروی کشنده و بخشی در قالب محمولههای
ترافیکی انجام میش��ود .عماد اف��زود :از ابتدای
فروردی��ن تا پایان تیرماه امس��ال  5هزار و 172
محموله ش��امل تجهیزات تفکیکشده دستگاه
حفاری و متعلقات مربوط و همچنین کاال و مواد
از جمله سوخت مورد نیاز ژنراتورهای دستگاه به
موقعیتهای عملیاتی استقرار دکلهای حفاری
انتقال یافت .وی اظهار کرد :کارکنان سختکوش
ای��ن بخش ک��ه زیرمجموعه مدیری��ت خدمات
شرکت اس��ت در مدت پیش گفته دستگاههای
حفاری و ضمائم آن را بر اساس برنامه تدوین شده
از سوی معاونتهای مدیرعامل در عملیات حفاری
و پروژههای حفاری در موقعیت استان خوزستان،
کهگیلویه و بویراحمد و فارس جابهجا کردند.
آذربایجانشرقی

معدومسازی یک تن مواد غذایی
فاسد در مراغه

سرپرست مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم
پزشکی مراغه گفت :یک تن مواد غذایی فاسد و
تاریخ مصرف گذشته در مراغه از چرخه مصرف
خارج ش��د .آرش خرمی در گفتوگو با فارس در
مراغه ،با بیان اینکه یک تن مواد غذایی فاسد و
تاریخ مصرف گذشته در مراغه از چرخه مصرف
خارج ش��د ،اظهار کرد :این مق��دار مواد غذایی
ش��امل انواع کنس��رو ،کمپوت ،تنق�لات و مواد
غذایی تاریخ مصرف گذشته در بازرسی از مراکز
عرضه و فروش مواد غذایی کش��ف ،جمعآوری و
امحا شد .وی افزود :این کاالها و مواد غذایی پس
از طی مراحل قانونی ،در محل دفع زباله ش��هر
مراغه به شکل مناسب معدوم و از چرخه مصرف
خارج ش��د .خرمی ادامه داد :این کاالها از ابتدای
سال توسط کارشناس��ان مدیریت غذا و دارو در
شهرستان مراغه کشف و ضبط شده بود.

برکات اردوهای جهادی در مناطق محروم مشهود است

فعالیت  700گروه جهادی در مازندران

دانش��جویان جهادی همیش��ه حرفهای زیادی
برای گفت��ن دارند ،آنها اف��رادی متعهد ،متخصص
و آماده بهکار ب��رای خدمت به نیازمندان در مناطق
محروم و کمبرخوردار هستند و خود را فارغالتحصیل
جه��اد علمی و دانش��جوی جهاد عمل��ی میدانند.
ب��ه گزارش فارس از شهرس��تان س��اری ،همانطور
ک��ه میدانیم مناب��ع مالی و انس��انی دول��ت برای
محرومیتزدایی در کش��ور کافی نیس��ت و همواره
دولته��ای مختل��ف نش��ان دادهاند ب��ا وجود همه
برنامهریزیه��ا و اختص��اص اعتب��ارات نمیتوانند
پاس��خگوی بخش عم��دهای از مش��کالت مردم در
مناطق مختلف باشند .ایران کشوری وسیع و با تنوع
آبوهوایی است ،برخی مناطق روستایی آن در نقاط
بسیار سختگذر قرار دارد که ساکنان آن از امکانات
اولیه رفاهی و بهداشتی نیز برخوردار نیستند .در چنین
شرایطی الزم بود که گروههای جهادی تشکیل شوند
و در بخشهای مختلف سراغ این مناطق بروند تا هم
لبخند رضایت بر چهره مردمان آسیبدیده از تقدیر
روزگار بنشانند و هم یاریگر واقعی دولت در رسیدگی
به نقاط محروم و کمتربرخوردار باشند .رئیس سازمان
بسیج سازندگی مازندران میگوید :محرومیتزدایی
یک سنت حسنه است که روز به روز بر عمق و برکات
آن افزوده میشود .سرهنگ پاسدار غالمرضا شریعتی
با اش��اره به فعالیت  700گروه جهادی مازندران که
در نقاط مختلف استان به یاری محرومان شتافتهاند،
تصریح میکن��د :ابتدا نیازمندیهای مناطق محروم
شناس��ایی و بررسی میش��ود و پس از آن بر اساس
نیاز هر منطقه ،نیروهای انسانی مجرب اعم از خواهر و
برادر به این روستاها یا حاشیه شهرها اعزام میشوند.
وی البته به نقش خیران در رفع محرومیتها نیز اشاره
کرد و این را هم گفت که در  2س��ال گذش��ته بیش
از  7/5میلیارد تومان از س��وی خیران جهت ساخت
مسکن محرومان در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته
است .در بین گروههای جهادی شاید یکی از زیباترین
جلوههای خدمترس��انی بیمن��ت را باید در حضور
دانش��جویانی ببینیم که رهتوش��ه همت را برداشته
و بیخی��ال هم��ه تعلقات و تمای�لات دل به دریای
احس��ان زدهاند تا شاهد لبخندی بر لبان هموطنان
خود باش��ند .از آنجا که در س��الجاری رس��یدگی
به نقاط محروم پش��تکوه س��اری ،س��ههزار تنکابن
و دهستان ش��هدای بهش��هر در اولویت قرار گرفته

اس��ت ،س��راغ یکی از گروههای جهادی در مناطق
یادشده رفتیم .این گروه با نام «جهادیون» متشکل از
 40دانش��جوی جهادگر ( 20خواه��ر و 20برادر) از
شهرستان محمودآباد بهمدت  10روز در روستاهای
«سِ ��رن»« ،درجان» و «شهرستانک» بخش سههزار
تنکابن در حوزه عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی و آموزشی
مستقر بودند .مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاههای
محمودآب��اد در ای��ن باره ب��ه فارس میگوی��د :این
روستاها فاقد امکانات رفاهی و حداقلی برای زندگی
بودند؛ آنها راه دسترسی مناسب (آسفالته) نداشتند،
سیستم آبرسانی و بهرهمندی از آب لولهکشی مناسب
نبود ،در فصل س��رما بهدلیل نبود امکانات گرمایشی
و س��وخت پاک (گاز) و اینکه روستای آنها در ارتفاع
 3ه��زار متری از س��طح دریا قرار دارد ،مش��کالتی
داشتند ،این روس��تاها فاقد خط تلفن ثابت بودند و
خب��ری از اینترنت هم نبود ،بهدلیل عدم نصب دکل
مخابراتی مش��کالتی در تلفن همراه وجود داش��ت،
تلویزیون نیز خوب آنتن نمیداد و خبری از شبکههای
تلویزیونی نبود .محمدجواد ذبیحنژاد میگوید :پروژه
آبرسانی به این مناطق توسط گروه جهادی جهادیون
پذیرفته شد و عالوه بر آن پروژه غسالخانه در روستای
شهرستانک تکمیل شد ،زیرسازی و حفر کانال برای
جاگذاری لوله آب و تکمیل آبرس��انی به روستاهای
شهرستانک و درجان و نظافت و پاکسازی در هر سه
روس��تا نیز انجام شد .وی ادامه میدهد :فعالیتهای

جای خالی این روزها را با چه کسی پر کنیم؟
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
 ...افزای��ش ش��کافهای
طبقاتی -اجتماعی همگی اثباتکننده آن ش��ده
که روحانی به جای عقب (دولت سابق) ایران را به
عقبتر (دولت هاشمیرفسنجانی) بازگردانده است
و می��ان امروز با فردایی ک��ه آن مرحوم در دولت
دوم روحانی نویدش را میداد هیچ شباهتی وجود
ندارد.
روحان��ی که باید بازیگر اصلی بازی «تفنگ را
زمین بگذار و پیش��رفت کن» میشد ،حاال خود
بی��ش از هر زمان دیگر س��عی میکند از حداقل
اعتبار سند برجام به پشتوانه دم شیر سرهنگها
دفاع کند و دستهای خود را در هر عرصهای جز
عرصههای مورد کنایه قرار گرفته هاش��می پر از
خالیمیبیند.
هاش��می که برجام را راهگشای نجات کشور

میدانست و توس��عه را در گرو انعقاد آن و بستن
ب��ا آمریکا مفروض گرفت��ه بود ،ام��روز اگر بود و
میراث خود را میدید نمیدانست چه باید بگوید
و به کدامین س��و پناه برد .البته مهمترین میراث
هاش��می ،دولت ناتوان و ناکارآمد و پیر و خس��ته
روحانی است که حتی از جهت بیتحرکی با خود
دولت هاشمی هم فاصله بسیار دارد!
واقعیت این روزهای ایران و متوس��ل ش��دن
روحانی ب��ه عنوان مص��داق پیشبرن��ده الگوی
هاشمی برای توسعه به ادبیات کسانی که هاشمی
باره��ا آنها را م��ورد هجمه ق��رار داده بود ،حس
دوگانهای برای جامعه برمیانگیزد و جامعه ایران
نمیداند جای هاشمی را در این روزها خالی کند
ی��ا خیر! آیا بهتر این بود که او رفت و این روزهای
کشور و تحقق برعکس همه پیشبینیهای خود
را ندی��د یا بهتر آن بود که زنده میماند و خود به

تماشای سرابی که تشنگان را به آن راهنمایی کرده
بود ،مینشست؟ هاشمی با همه کارنامه مثبت و
منفی خود مانند تمام سیاستمداران مورد قضاوت
تاریخ قرار خواهد گرفت اما شکی نیست اگر کسی
در م��رداد  95و پس از س��خنرانی معروف وی در
نوید «ایرانی بهتر با روحانی» به پیشبینی آنچه در
م��رداد 97رخ داده میپرداخت ،قطعا مورد غضب
وی واقع میشد و احتماال جزو همان کسانی لقب
میگرف��ت که از نظر او به «سمپاش��ی» علیه راه
پیروزمندان��های که این دولت در حال طی کردن
است ،مشغول شدهاند .این روزهای کشور فاصلهای
میان افق دید تفکر مرحوم هاشمیرفسنجانی با
واقعیتهایی اس��ت ک��ه او س��عی در نادیدن آن
داش��ت ،دنیای پس از هاش��می چه مطلوب او و
حامیانش باشد و چه نباشد ،دنیای گفتمانها نبود،
دنیای قلدرمآبی آمریکا به بازیگری ترامپ بود.

مجلس ،فراکسیون امید و سوراخ کره ماه!
ادامه از صفحه اول
روزنه
عل��ی مطه��ری ،دیگ��ر
نماینده لیس��ت امید از آنس��و مدعی میشود
مقصر اوضاع اقتصادی فعلی ،کس��انی هس��تند
که نگذاش��تند برجام اجرا شود .شاید فکر کنید
منظورش دونالد ترامپ است اما اشتباه میکنید؛

یکشنبه  21مرداد 1397

مطهری مدعی است منتقدان دولت ،مانع اجرای
برجام شدهاند! با این منطق ،سوراخ کردن کره ماه
هم تقصیر سیخ کبابهایی است که نمایندگان در
سلفس��رویس چرب و نرم مجلس ،به هوا پرتاب
کردهاند .س��خن آخر اما خوب اس��ت خطاب به
مقصر اصلی تمام این شامورتیبازیهایی که تحت

عنوان احساس و انجام وظیفه رخ میدهد ،باشد:
جناب تکرارچی نامرئی ،این چه مجلس��ی است
که برای ملت درست کردهای و چرا فکر میکنی
مردم دس��تهای شما را در پشتپرده حمایت از
کسانی که اقتصاد ملی را به خاک سیاه نشاندهاند،
نخواهند دید؟! تَکرار میکنم :چرا شیخ؟!

انجامش��ده تنها در حوزه عمرانی نبود و کالسهای
رزمی ،دفاع ش��خصی و ورزش��ی(فوتبال و والیبال)
در مس��جد روستای شهرس��تانک توس��ط برادران
جهادگر برای جوانان و نوجوانان این روستاها برگزار
شد ،جش��ن میالد امام رضا(ع) و همچنین برگزاری
کالسهای آموزشی(ورزش ،قرآن ،بهداشت ،نقاشی،
زبان انگلیسی و احکام) ویژه کودکان نیز توسط گروه
خواهران انجام شد .این جهادگر میگوید :کالسهای
آموزش��ی مش��اوره نیز در امامزاده س��یدعبدالوهاب
روس��تای شهرستانک توس��ط دانش��جویان رشته
روانشناس��ی که در اکیپ جهادی حضور داش��تند،
برگزار شد .مسوول بس��یج دانشجویی دانشگاههای
محمودآب��اد حرکته��ای جه��ادی را مجموعهای
از فعالیته��ای خودج��وش نام میبرد که توس��ط
دانش��جویان ،طالب حوزههای علمیه ،دانشآموزان
و س��ایر جوان��ان داوطلب در مناطق محروم کش��ور
برگزار میش��ود و براس��اس ظرفیتها و تواناییهای
موجود در بین شرکتکنندگان ،انواع خدمات ازجمله
انجام پروژههای عمران��ی مورد نیاز منطقه ،خدمات
کشاورزی ،پزش��کی -درمانی و آموزشی -تحصیلی
در کنار فعالیتهای فرهنگی ارائه میشود .ذبیحنژاد
ب��ا بیان اینک��ه حرکتهای جهادی صرف��اً یک کار
عمرانی یا فرهنگی یا اردوی خودس��ازی نیست ،آن
را مجموعه جامعی میدان��د که آثار و برکاتش در 3
گروه شامل اهالی مناطق محروم ،شرکتکنندگان در

اردوی جهادی و مس��ؤوالن و مدیران منطقهای قابل
بررسی است .وی میگوید :کلمات قادر نیستند این
آثار و برکات را با همه ابعاد و گستردگی بیان کنند،
برای درک این موض��وع باید به اردوی جهادی رفت
و این آث��ار و برکات را دید و حس کرد .این جهادگر
از آث��ار و ب��رکات اردوهای جهادی ب��رای منطقه و
اهالی آن گفت که ازجمل��ه میتوان به تقویت امید
ب��ه زندگی و ایج��اد انگیزه برای حض��ور در جوامع
روستایی و مناطق محروم ،موفقیت در رفع بسیاری
از محرومیته��ا بویژه فقر فرهنگ��ی ،ترویج روحیه
نشاط و کار ،ایجاد باور در اهالی این مناطق نسبت به
تواناییهای بومی برای حل مسائل و مشکالت و رفع
فقر مادی از چهره منطقه و حرکت به سمت عمران
و آبادانی مناطق محروم اشاره داشت .مسؤول بسیج
دانشجویی دانشگاههای محمودآباد همچنین به آثار و
برکات اردوهای جهادی برای شرکتکنندگان در این
حرکته��ا پرداخته و اظهار میدارد که بهرهمندی از
فضای معنوی کمنظیر این سفرها و حرکت به سمت
خودسازی ،چشیدن طعم محرومیت و فقر از نزدیک
و ثبت صحنههای محرومیت در اذهان دانشجویانی
که روزی مسؤولیتی را در این کشور برعهده خواهند
گرف��ت ،احیای ارزشهای دین��ی و انقالبی و تداعی
خالصانه صحنههایی چون دفاعمقدس و جهتگیری
فعالیتهای علمی و فوقبرنامه جوانان در راس��تای
خدمت به مردم از جمله این آثار است .وی درباره آثار
و برکات اردوهای جهادی برای مس��ؤوالن و مدیران
کش��ور معتقد است که در درجه اول دلگرمی به کار
و ایجاد انگیزه برای خدمت به مردم با مش��اهده ایثار
و کار خالصانه جوانان آن هم بیهیچ مواجبی را باید
عن��وان کرد .به گزارش فارس ،اردوهای جهادی تنها
در این بخشها خالصه نمیشود؛ اکنون فعالیتهای
جهادی در سراس��ر کش��ور عمق و اهمیت بیشتری
یافته است و از آنجا که این گروهها از بدنه خود مردم
هس��تند و کار بیمنت انجام میدهند و هیچ هدف
سیاسی پشت آن نیس��ت ،لذا جوامع محلی ارتباط
بهتری با آنها برقرار میکنند .فعالیتهای جهادگران
در بخشهای کش��اورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با
بخش کشاورزی نیز حائز اهمیت است تا اندازهای که
 3هزار کارگاه در این زمینه هدفگذاری شده است تا
به پشتوانه حرکتهای جهادی تخصصی ،در راستای
اقتصاد مقاومتی گامی اساسی برداشته شود.

فارس

 ۳خیابان ویژه فروش غذا
در شیراز راهاندازی میشود

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری شیراز
گفت :به منظور س��اماندهی اغذیهفروش��ان و
زیباسازی چهره ش��هر ۳ ،خیابان ویژه فروش
غذا در ش��یراز راهاندازی میش��ود .محمدرضا
محمدحسنپور در گفتوگو با تسنیم در شیراز،
از قطعی شدن کلیات طرح خیابان غذا در شیراز
خبر داد و اظهار داش��ت :پیشبینی میشود با
پایان یافتن مراحل فنی و اجرایی ،این خیابانها
تا پایان مردادماه راهاندازی ش��ود .وی گفت6 :
خیابان در سطح ش��هر مورد ارزیابی و بررسی
کارشناس��انه اداره اطالعات ش��هری و سازمان
ترافیک قرار گرفته است و  3خیابان در جنوب،
ش��رق و شمال یا غرب شیراز برگزیده شده که
با حل شدن مس��ائل ترافیکی که پلیس راهور
مطرح کرده است ،فعالیت خود را آغاز میکند.
خراسان رضوی

محيطزيست سالم از مهمترين
شاخصههاي توسعه پايدار است

مديرکل دفت��ر بازرس��ي ،ارزيابي عملکرد
و پاس��خگويي به شکايات س��ازمان حفاظت
محيطزيس��ت کش��ور گفت :برخ��ورداري از
محيطزيست س��الم از جمله مولفههاي مهم
توس��عه پايدار اس��ت و براي حرکت در مسير
توسعه بايد اين موضوع را مورد توجه قرار دهيم.
به گ��زارش آريا ،دکتر وه��ابزاده در بازديد و
بررس��ي از وضعيت باغ وکيلآباد مشهد اظهار
داشت :تالش فعاالن حفاظت محيطزيست قابل
احترام است و هدف مشترک همه ما اصالح و
بهبود وضعيت باغوحش مش��هد تا رسيدن به
استانداردهاي الزم است .وی همچنين با اشاره
به اينکه از طريق فضاي مجازي نميتوان ادعاي
حمايت از حيوانات را داش��ت ،گفت :س��ازمان
حفاظت محيطزيست محيطبانان جان برکفي
در خ��ود پرورش داده اس��ت که براي حمايت
از حياتوحش��ي که امانت به ما سپرده شده،
جان ارزش��مند خويش را پيشکش ميکنند.
وهابزاده درباره آگاهيبخشي به جامعه گفت:
مساله آگاهسازي و نهادينهسازي ضرورت حفظ
محيطزيست و مصرف بهينه در جامعه از جمله
اقداماتي اس��ت که بايد با جديت دنبال ش��ود
و س��ازمانهاي مردمنه��اد در اين رابطه نقش
موثري ايفا ميکنند.

