
  لرستان: مدیرعامل شرکت آبفار لرستان گفت: براي 97 درصد جمعیت 
روستایی استان آبرسانی شده و شاخص بهره مندی 81 درصد است. علیرضا 
کاکاوند تصریح کرد: در این راس��تا حدود هفت درصد باالتر از میانگین 
کشوری هستیم و این نوید مثبتی برای استان لرستان است. وي خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر تعداد مشترکین استان 125 هزار مشترک است و حدود 

17 هزار مشترک نیز تحویل آب و فاضالب شهری شده است.
  خراس�ان رضوي: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراس��ان رضوی 
گفت: س��وگواره یاس نبوی، همزمان با ش��هادت بزرگ بانوی جهان 
اسالم حضرت فاطمه زهرا)س(، با 21 برنامه ویژه با حضور سخنرانان 
شاخص در بقاع متبرکه خراسان رضوی برگزار می شود.  حجت االسالم 
والمس��لمین محمد احمدزاده با بیان اینکه این مراس��م ها روز 19 و 
2۰ بهمن، همزمان با ش��ب و روز ش��هادت حضرت زهرا)س( در بقاع 
متبرکه شاخص اس��تان به صورت ویژه برگزار می شود؛ افزود: در شام 
غریبان شهادت حضرت فاطمه)س(، آستان مقدس امامزاده یاسر ناصر 
علیهماالسالم طرقبه با سخنرانی آیت اهلل سیداحمد خاتمی، عضو هیئت 

رئیسه مجلس خبرگان رهبری میزبان عزاداران فاطمی است.
  البرز: فرماندار فردی��س از افتتاح 22 پ��روژه در ایام اهلل دهه فجر، 
در این شهرستان خبر داد. ابوالفضل اینانلو با اشاره به اینکه امروز سه 
پروژه کارخانه شیمی رنگ، پست برق ۶۰ کیلووات و تصفیه خانه افتتاح 
می شود، گفت: با افتتاح این پست برق می توانیم به هر سرمایه گذاری 
که بخواهد در ش��هرک صنعتی فردیس کارخان��ه ای راه اندازی کند، 
برق بدهیم. وی با اشاره به اینکه 12 پروژه دولتی و 1۰ پروژه از بخش 
خصوصی در شهرستان فردیس در ایام اهلل دهه فجر به افتتاح می رسد، 
خاطرنش��ان کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 8۰ میلیارد تومان به 

افتتاح می رسد و برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.

بي توجه��ي ب��ه رف��ع محرومیت ها در بیش��تر 
استان هاي کشور در رژیم گذشته موجب شده 
بود تا مناطقي همچون کردس��تان و سیستان و 
بلوچستان باالترین میزان فقر و محرومیت ها را 
به خود اختصاص دهد؛ به طوري که این مناطق از 
حداقل ترین امکانات نیز محروم بودند و مردم این 
مناطق اقدام به ترک محل سکونت خود کرده و به 
اطراف شهرهاي توسعه یافته کوچ مي کردند که 
این مهم موجب فروپاشي خانواده هاي بسیاري از 
آنان شده و عماًل آنها را به کارهاي پست و حتي 
مجرمانه مي کش��اند.  آمارها نشان مي دهد نبود 
مراکز درماني بهداش��تي و آموزش��ي در بیشتر 
روستاهاي اس��تان هاي مختلف کشور ازجمله 
کرمان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان تنها نمونه 

کوچکي از این محرومیت ها بودند. 
  كردستان در رأس محروميت زدايي ها 

پس از پیروزي انقالب اسالمي، جهاد سازندگي 
وظیفه پیدا کرد ت��ا با کمك نیروه��اي جوان و 
حمایت هاي دولتي به روستاها و مناطق محروم 
رفته و اقدام به ساخت زیرساخت ها کند که پس 
از تبدیل این نهاد به وزارت جهاد کشاورزي این 
اقدامات به س��پاه و زیرمجموعه هاي آن سپرده 

شد که این مجموعه ها توانس��تند در چهار دهه 
اقدامات سازنده اي را در زمینه رفع محرومیت ها 
انجام دهند.  در میان اس��تان هایي که به شدت 
نیازمند رفع محرومیت ه��ا و کمبودها بود باید 
یادي از کردس��تان کرد؛ موضوع��ي که موجب 
شد تا جهاد س��ازندگي و بعد از آن سپاه و بسیج 
اقدامات خوبي را در زمینه رفع مش��کالت آنها 
انجام دهند.  فرمانده سپاه بیت المقدس استان 
کردستان در آستانه 4۰ سالگي پیروزي انقالب 
اسالمي درخصوص اقدامات انجام شده براي رفع 
محرومیت ها مي گوید: »س��پاه بیت المقدس  در 
طول هشت سال گذش��ته، بیش از ۶ هزار پروژه 
محرومیت زدایي  در استان مورد بهره برداري قرار 
داده است.« سردار محمدحسین رجبي مي افزاید: 
»بر اساس مطالعه و نیازسنجي هایي که صورت 
گرفت، پروژه هاي در روس��تاهاي محروم استان 
بر اس��اس مطالعات ضری��ب محرومیت مناطق 
مح��روم و نیازمندي هاي هر نقطه که توس��ط 
خود روستاییان اعالم ش��ده بود در روستاهاي 

کردستان به بهره برداري رسید.«
وي در بخش دیگري از س��خنان خ��ود با اعالم 
اینکه یك هزار و 5۰۰ پروژه در دست اجرا وجود 

دارد که همگ��ي در راس��تاي محرومیت زدایي 
در اس��تان تعریف ش��ده اس��ت، ادامه مي دهد: 
»احداث خانه هاي محرومین شاخص ترین این 
پروژه هاست.« این در حالي است که در دهه فجر 
امسال 17۰ واحد مسکوني س��اخته شده براي 
محرومان، به آنان تحویل داده مي شود و حدود 
یك هزار واحد دیگر نیز در دستور کار براي سال 
آینده قرار گرفته که براي مددجویان کمیته امداد 
و محرومان ساخته مي شود.  همچنین در راستاي 
اجراي هرچ��ه بهتر این پروژه ه��ا تفاهمنامه اي 
با کمیته  امداد منعقد ش��ده که طي آن ساخت 
این خانه ها به س��پاه واگذار شده است.  عالوه بر 
این اقدامات براي سال آینده نیز بیش از 2 هزار 
پروژه جدید تعریف ش��ده اس��ت که اقدامات و 
هماهنگي هاي اولیه لحاظ ش��ده و کار عملیاتي 
و اجرایي این پروژه ها از ابتداي س��ال 98 کلید 
مي خورد.  به گفته س��ردار رجبي، براي س��ال 
آینده مقرر شد س��پاه عملیاتي وارد عرصه شده 
و در هر شهرستان 2۰۰ طرح محرومیت زدایي 
تعریف ش��ود، ک��ه پیش بیني ش��ده پروژه هاي 
محرومیت زدایي روستایي در قالب 2 هزار پروژه 

در اختیار سپاه قرار بگیرد تا اجرا شود. 

   بندر چابهار از محروميت تا پيشرفت اقتصادي 
در حالي که تا قبل از پیروزي انقالب اسالمي بندر 
چابهار در سیستان و بلوچستان از کمترین توسعه 
برخوردار بود و تنها براي ماهیگیري از آن استفاده 
مي شد، اما پیروزي انقالب اسالمي و داشتن نگاه 
راهبردي به این بندر، موجب ش��د تا در این چهار 
دهه از توسعه خوبي برخوردار شود.  بندر چابهار 
به گواه کارشناس��ان و صاحب نظران نس��بت به 
سه رقیب دیگر بصرفه تر، مطمئن تر و ایمن تر براي 
مبادالت تجاري است؛ طبق نقشه ها و برآورد هاي 
بین المللي نقطه ورودي کریدور شماره 9 یا همان 
کریدور شمال- جنوب اس��ت که در حال حاضر 
از سوي کارشناس��ان س��ازمان ملل کوتاه ترین، 
سریع ترین و کم هزینه ترین مس��یر ترانزیت کاال 
بین آس��یا و اروپا معرفي شده است؛ کریدوري که 
کشورهاي آس��یاي جنوبي و جنوب شرقي را به 
آسیاي میانه، روسیه، منطقه قفقاز و تا شرق اروپا 
وصل مي کند و حلقه واسطي براي اتصال حداقل 
۳ میلیارد نفر جمعیت اس��ت )8۰۰ میلیون نفر 
در خط آس��یاي میانه تا ش��رق اروپا و بیش  از 2 
میلیارد نفر جمعیت کش��ورهاي حوزه اقیانوس 
هند(. این مسائل سبب شده تا طرح توسعه آن هر 
ساله با جدیت بیشتر دنبال شود.  مدیرکل بنادر و 
دریانوردي سیستان و بلوچستان مي گوید: »در فاز 
اول توسعه بندر چابهار درمجموع ظرفیت عملیاتي 
تخلیه و بارگیري در این بندر ۶ میلیون تن افزایش 
یافته و از 2/5 میلیون تن به 8/5 میلیون تن رسیده 
است؛ اما در صورت توس��عه پس کرانه فاز اول آن 
ظرفیتي بی��ن 15 تا 2۰ میلیون ت��ن هم خواهد 
داشت.« بهروز آقایي مي افزاید: »در فاز اول توسعه 
این بندر با 15 میلیون مترمکع��ب الیروبي که با 
اعتبار بیش  از 15۰ میلیون دالر صورت گرفته که 
خود در جهان کم نظیر است، با این الیروبي عماًل 
2۰۳ هکتار محوطه کانتی��ري و جنرال کارگو به 
خاک جمهوري اسالمي ایران اضافه شده است و 
۳۰۰ هکتار حوضچه آرامش با عمق آبخور بیش  از 
1۶ متر ایجاد شده است که بین بنادر ایران بي نظیر 
اس��ت.« این اقدامات موجب ش��ده تا هم اکنون 
بزرگ ترین کشتي هاي جهان با نرخ بیش  از 4۰۰ 
هزار تن مي توانند بدون هیچ محدودیتي در بندر 
شهید بهشتي چابهار پهلوگیري کنند.  همچنین 
با توجه به موقعیت استراتژیك بندر شهید بهشتي 
و بعد بین المللي آن، هند نیز براي دسترسي ایمن، 
باصرفه و مطمئن به کش��ورهاي آس��یاي میانه 
درمجموع 2۳5 میلیون دالر تعهد سرمایه گذاري 
در فاز اول توسعه بندر شهید بهشتي دارد که 85 
میلیون دالر آن مربوط به ساخت تجهیزات تخلیه 
و بارگیري پورت اپراتوري بندر و 15۰ میلیون دالر 
آن هم مربوط به توسعه پس کرانه است.  درمجموع 
مجتمع بندري چابهار پس از عملیاتي ش��دن فاز 
اول آن ادامه مي یابد و با ایجاد 21 پس��ت اسکله 
و 77 میلیون ت��ن ظرفیت در قالب چه��ار فاز در 
افق به عنوان بندري نسل س��ومي و به عنوان یك 

مگاپورت جهاني شناخته خواهد شد. 

پيش از پيروزي انقاب اسلامي محروميت ها در تمامي استان ها به چشم 
مي خورد به طوري كه حتلي در نزديكي پايتخت شلاهد مناطق محروم و 
حلبي آبادها بوديم.  اما با پيروزي انقاب تصميم بر آن بود تا محروميت ها در 
استان هاي مختلف كشور رفع شود، كه اقدامات جهاد سازندگي و بعد از آن 
بسيج سازندگي و سپاه در اين زمينه ازجمله آنهاست.  موضوعي كه موجب 
شد تا به عنوان نمونه فرمانده سپاه بيت المقدس استان كردستان اعام كند: 

»اين سپاه  در طول هشت سال گذشته، بيش از ۶ هزار پروژه محروميت زدايي 
 در استان انجام داده و به بهره برداري رسانده است.« در همين راستا و در حالي 
كه تا قبل از پيروزي انقاب اسامي، سيستان و بلوچستان از مناطق محروم 
كشور به شمار مي رفت، حاال به گفته مديركل بنادر و دريانوردي اين استان با 
توسعه چابهار كه در گذشته اي نه چندان دور منطقه اي محروم به شمار مي آمد، 
اين بندر به بندري نسل سلومي و يك مگاپورت جهاني تبديل شده است. 

وقتي در سال 1387 

محمدرضا هاديلو
   گزارش 2

س�امان  ش�ركت 
داروي هش�تم ب�ه 
عنوان اولين و تنها ش�ركت دانش بنيان آستان 
قدس رضوي تأسيس شد همگان منتظر بودند تا 
تحوالت عظيم�ي در عرصه تولي�دات دارويي 
داخلي ايجاد شود. يك س�ال بعد بود كه واحد 
تحقيق و توسعه اين شركت با رويكرد بهره مندي 
از توان علمي نخبگان دانشگاهي در زمينه توليد 
داروهاي بيوتكنولوژي در اولي�ن گام موفق به 
دس�تيابي به دانش فني توليد فاكتور هش�ت 
انس�اني نوتركيب ش�د كه يك�ي از محصوالت 
استراتژيك كشور و نياز حياتي بيماران هموفيلي 
است. اما حاال سايت توليد شركت سامان داروي 
هش�تم به عنوان اولين توليدكننده اين دارو و 
انواع فرآورده هاي دارويي بيوتكنولوژي با حضور 
تولي�ت آس�تان ق�دس رض�وي در مش�هد به 
بهره برداري رسيد و از اين پس مي توان روزهاي 
خوشي را براي بيماران هموفيلي پيش بيني كرد. 
اما خبر خوب تر اينكه با تأمين اعتبارات مورد نياز 
توسط سازمان اقتصادي آستان قدس رضوي، 
فعاليت ه�اي تحقيقاتي در زمينه پن�ج داروي 
بيماران سرطاني نيز در ش�ركت سامان داروي 
هشتم آغاز شده و طبق برنامه ريزي ها، تا سه سال 
آينده اين دارو توليد و به بازار عرضه خواهد شد. 

    
روز گذش��ته آیین بهره برداري از س��ایت تولید 
شرکت سامان داروي هشتم وابسته به هلدینگ 
سالمت و داروي آستان قدس رضوي که در حوزه 
تولید داروه��اي بیوتکنولوژي از جمل��ه داروي 
فاکتور هشت انس��اني نوترکیب و سایر داروهاي 
ضدس��رطان فعالیت مي کند، در شرایطي برگزار 
ش��د که این ش��رکت به عنوان بزرگ ترین مرکز 
شتاب دهنده ش��رق کش��ور در حال حاضر چند 
طرح پژوهشي و مطالعاتي بر روي آنتي بادي هاي 
مونوکلون��ال )MAb( ک��ه در ردی��ف داروهاي 

انکولوژي )سرطاني( است، در دستور کار دارد. 

  توليد دارو اولويت اقتصادي آستان قدس
همین چند روز پیش بود که با افتتاح بخش هاي 
جدید درماني بیمارستان فوق تخصصي رضوي، 
س��طح کیفي خدمات در این مرک��ز درماني نیز 
ارتقا یاف��ت. البته در س��ال هاي اخی��ر اقدامات 
بسیار خوبي به منظور توسعه بخش هاي درماني 
بیمارستان رضوي انجام گرفته که در همین رابطه 
راه اندازي بخش هاي جدید  اي سي یو، سي سي یو 
و راه اندازي دستگاه سنگ شکن برون اندامي در 
این بیمارستان، خدمت رساني به زائران و مجاوران 
بارگاه منور حضرت رضا)ع( را تسهیل کرده است 
و حاال با بهره برداري از سایت تولید فاکتور هشت 
نوترکیب و انواع فرآورده هاي دارویي بیوتکنولوژي 
شرکت سامان داروي هشتم، آستان قدس رضوي 
قدم بزرگي در جهت رفع نیازهاي کش��ور در این 
حوزه و آرامش بخش��ي ب��ه بیم��اران هموفیلي 
برداشته است.  تولیت آستان قدس رضوي که در 
آیین افتتاح سایت تولید فاکتور هشت نوترکیب و 
انواع فرآورده هاي دارویي بیوتکنولوژي ش��رکت 
س��امان داروي هش��تم حضور یافته بود، توسعه 

زیرس��اخت هاي تولید انواع داروهاي استراتژیك 
را یک��ي از اولویت هاي اقتصادي آس��تان قدس 
رضوي برشمرد و گفت: »برخي بیماران به دلیل 
محدودیت مالي، به برخي داروهاي گران قیمت و 
استراتژیك دسترسي ندارند، لذا بنا داریم به برکت 
نام حضرت رضا)ع( با سرمایه گذاري در این بخش، 
نیاز این گونه افراد را تأمین کنیم.« حجت االسالم 
والمسلمین سیدابراهیم رئیسي ادامه داد: »کساني 
که ملت ایران را تهدید و تحریم اقتصادي مي کنند 
باید بدانند که این مردم چه در دوران دفاع مقدس 
و چه بعد از آن، هم��واره تحریم ه��ا را به فرصت 
تبدیل کرده اند و از این به بعد هم هرچه بیش��تر 
در تنگناي اقتصادي قرار گیرند، براي رس��یدن 
به خودکفایي مصمم تر خواهند شد.« وي با بیان 
اینکه نمي خواهیم در آستان قدس رضوي به هر 
قیمتي کارهاي اقتصادي را پیش ببریم، به همین 
دلیل سرمایه ها به س��مت تولید دارو و کاالهاي 
استراتژیك کشاورزي که در سفره مردم به صورت 
مستقیم تأثیر دارد، هدایت شده است، تأکید کرد: 
»با تالش متخصصان داخلي امروز 45 درصد نیاز 

بیماران هموفیلي به فاکتور هشت توسط شرکت 
سامان داروي هشتم تأمین مي شود و طي چند ماه 
آینده با توسعه خط تولید، به لحاظ تأمین این دارو 

در داخل کشور خودکفا خواهیم شد.«
  جهاد علمي در آستان قدس رضوي

با اینکه از س��ال ها قبل زیرساخت هاي مورد نیاز 
براي راه اندازي خط تولید این محصول در شرکت 
سامان داروي هشتم ایجاد ش��ده بود اما طي دو 
سال اخیر با تجهیز امکانات، زمینه تولید فاکتور 
هش��ت و تأمین نیاز داخل فراهم شد. کاري که 
توانس��ته دانش تولید فاکتور هش��ت نوترکیب 
را بومي س��ازي کند و ای��ران را در تولید این دارو 
به خودکفایي برس��اند.  عضو مجل��س خبرگان 
رهبري تولی��د فاکتور هش��ت نوترکیب و تالش 
براي تولید انواع داروهاي بیوتکنولوژي در شرکت 
سامان داروي هش��تم را مصداقي از جهاد علمي 
برشمرد و گفت: »مجاهدان این عرصه با تالش، 
اخ��الص و بهره گی��ري از علم و فن��اوري دانش 
بنیان توانس��تند کاري را که از ن��گاه بیگانگان، 
توانایي انجام آن در داخل کش��ور وجود نداشت، 
به نتیجه برس��انند.« رئیس��ي ادامه داد: »تولید 
داروهاي نوترکی��ب و فرآورده هاي بیوتکنولوژي 
توس��ط متخصصان داخلي جلوه اي از شعار »ما 
مي توانیم« است و براي کساني که تصور مي کنند 
جوانان و متخصصان ایراني در عرصه هاي علمي 
ناتوان یا کم توان هستند، پیام روشني دارد.« وي 
خاطرنشان کرد: »خوشبختانه طي سال هاي اخیر 
با توسعه زیرس��اخت ها و بهره برداري از کارخانه 
تولید دارو در شیراز، تولیدات دارویي شرکت هاي 
زیرمجموعه آستان قدس رضوي به لحاظ کمي و 
کیفي رشد قابل توجهي داش��ته است.« اما یك 
خبر خوب هم اینکه با تأمین اعتبارات مورد نیاز 
توسط سازمان اقتصادي آس��تان قدس رضوي، 
فعالیت هاي تحقیقات��ي در زمینه پن��ج داروي 
بیماران سرطاني نیز در ش��رکت سامان داروي 
هشتم آغاز شده و طبق برنامه ریزي ها تا سه سال 

آینده تولید و وارد بازار خواهد شد. 

خودكفايي در توليد فاكتور ۸ انساني نوتركيب؛ رفع نياز حياتي بيماران هموفيلي
جهاد علمي در آستان قدس رضوي با بهره برداري از سايت توليد شركت سامان داروي هشتم به نتيجه رسيد
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محروميت زدايي، برگ زريني در دفتر 40 برگ انقالب
عاوه بر رفع نياز در هزاران نقطه از كشور، تبديل بندر چابهار محروم به يك مگاپورت جهاني شاهكار انقاب به شمار مي آيد

88498441سرويس  شهرستان

باحضور وزير ارتباطات در سمنان
 ۸ پروژه ارتباطات و فناوري اطالعات

 افتتاح شد
مديركل فناوري اطالعات سمنان از     سمنان
افتت�اح هش�ت پ�روژه ارتباطات 

زيرساخت و فناوري اطالعات استان خبر داد. 
سید مسعود میر رضایي با بیان اینکه هش��ت پروژه ارتباطات زیرساخت و 
فناوري اطالعات استان هم اکنون و توسط وزیر به صورت ویدئو کنفرانس 
درمحل سالن اجتماعات امور مالیاتي اس��تان افتتاح شد، ابراز داشت: براي 
بهره برداري از این طرح ها ۳۰ میلیارد و 41۶ میلیون ریال اعتبار هزینه شده 
است.  وي با بیان اینکه توسعه پهناي باند دسترسي دیتا اپراتورها در سه شهر 
سمنان، شاهرود و دامغان به انجام رسید، اضافه کرد: این اقدامات در 4۰  سالگي 
انقالب به توسعه خدمت رساني به مردم منتهي مي شود.  مدیرکل ارتباطات و 
فناوري اطالعات استان سمنان بابیان اینکه توسعه ظرفیت شبکه انتقال مراکز 
و ایستگاه هاي دامغان، گرمسار، میامي، معلمان، سمنان، شاهرود و طرود 
اجرا شد، ابراز داشت: براي این طرح ها 24 میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال اعتبار 
هزینه شده است.  میررضایي بابیان اینکه توسعه و تکمیل زیرساخت برق سه 
مرکز سمنان، دامغان و شاهرود به اتمام رسید، تصریح کرد: براي این طرح 
12 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.  وي از توسعه فیبرنوري در مسیر 
میامي- داورزن، شاهرود- میامي، شاهرود- طرود، طرود- معلمان، شاهرود- 
گرگان نیز خبر داد و اضافه کرد: این طرح ها در میامي، شاهرود و دامغان انجام 
شد.  مدیرکل ارتباطات و فناوري اطالعات استان سمنان اضافه کرد: توسعه 
شبکه فیبرنوري، تلفن همراه، تلفن ثابت دیتا، سیستم انتقال لیست پروژه هاي 
قابل افتتاح براي شهرستان هاي گرمسار، سمنان دامغان، شاهرود، میامي و 
بخش هاي مختلف ایوانکي، دیباج، مهدي شهر و بسطام است که اعتباري بالغ 

 بر 2۶ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان را شامل مي شود.

 بهره برداري از 250 پروژه 
عمراني و اقتصادي در اردبيل 

   اردبيل 250 پروژه عمراني و اقتصادي شهرستان 
اردبيل به مناس�بت دهه فجر با حضور 
استاندار و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي به بهره برداري رسيد. 
فرماندار اردبیل در آیین افتتاح ای��ن پروژه ها اظهار کرد: بهره برداري 
از این طرح ها و پروژه هاي اقتصادي در این شهرس��تان موجب تحول 
خواهد ش��د.  جواد زنجاني افزود: امس��ال تحرک و ش��تاب پروژه ها 
در اردبیل افزای��ش یافته و هم اکن��ون نیز چهار پ��روژه اقتصادي با 
اشتغالزایي هزار و 2۰۰ نفر در دست اجرا است که اوایل اسفند ماه به 
بهره برداري مي رسد.  وي ادامه داد: این پروژه ها 95 درصد پیشرفت 
فیزیکي دارند و براي اجراي آنه��ا ۶ هزار میلیارد ریال هزینه ش��ده 
است.  فرماندار اردبیل با اشاره به پروژه بزرگ نیروگاه سیکل ترکیبي 
اردبیل بیان کرد: این پروژه ۳5۰ میلیون دالر اعتبار دارد و با سرعت 
خوبي که دارد پیش بیني مي شود در سال 98 تکمیل شود.  زنجاني با 
اشاره به پروژه هاي بهداشتي و درماني در حال اجرا در اردبیل گفت: 
بیمارستان تروماي اردبیل 95 درصد پیشرفت فیزیکي دارد و بزودي 
افتتاح مي ش��ود.  این مقام افزود: اورژانس مرکزي این شهرستان هم 
در حال اتمام بوده و اواخر سال به بهره برداري مي رسد.  وي ادامه داد: 
در بخش گردش��گري نیز یك هتل پنج ستاره در مجموعه تفریحي و 

گردشگري شورابیل و منطقه سردابه احداث مي شود.

معاون وزير نيرو:
  روستاهاي باالي ۱0 خانوار ايران 
از نعمت برق برخوردار شدند  

معاون وزير نيرو با بيان اينكه به  بركت     اصفهان
نظام مقدس جمهوري اسالمي صنعت 
برق از رشد 13برابري برخوردار شد، گفت: تمام روستاهاي باالي 

10خانوار ايران از نعمت برق برخوردار شدند. 
محسن بختیار در آیین کلنگ زني پروژه هاي آب رساني خط انتقال آب 
از مخزن شرکت زراعي به روستاي زرنجان و خط انتقال آب به روستاي 
وانش��ان در اصفهان اظهار داش��ت: بیش از 57 هزار روستا هم اکنون 
از نعمت ب��رق برخوردارند.  وي با بی��ان اینکه فعالیت ه��اي عمراني 
گسترده اي از ابتداي نظام جمهوري اس��المي ایران در کشور صورت 
گرفته اس��ت، افزود: ما در بخش برق به اهداف باالیي دست یافتیم و 
در روس��تاها که یکي از واالترین اهداف نظام جمهوري اسالمي بودند 
به پیش��رفت هایي رس��یدیم.  معاون وزیر نیرو با ابراز اینکه »ظرفیت 
نیروگاه هاي ما از هفت مگاوات در سال 57 امروزه به 8۰ مگاوات رسیده 
اس��ت« تصریح کرد: ما از یك رش��د 5/1۳ درصدي نسبت به گذشته 
برخوردار شدیم این در صورتي است که جمعیت کشور حدود 2/5 تا 

۳برابر افزایش داشته است.  
بختیار با یادآوري اینکه در بخش آب چه در بخش روستایي و چه شهري 
نیز فعالیت هاي اساسي و گسترده اي صورت گرفته، گفت: ابتداي انقالب 
تنها 1۰ درصد مردم روستاها از آب ش��رب سالم و بهداشتي برخوردار 

بودند در صورتي که این هم اکنون به 75 درصد افزایش داشته است.  
وي با اعالم اینکه »امروز در ایام اهلل دهه فجر س��ه پ��روژه را در منطقه 
گلپایگان و خوانس��ار به بهره برداري رس��اندیم که دو پروژه متعلق به 
گلپایگان و یك پروژه متعلق به خوانس��ار بود«، وی خاطرنش��ان کرد: 
پروژه روستاي وانشان 12 روستا و خوانسار 22 روستا را تحت پوشش 
قرار خواهد داد.  بختی��ار گفت: دو پروژه مهم در گلپایگان و خوانس��ار 
براي تأمین آب شرب به روستاها تعریف ش��د که تمام مردم روستاها 
را آب رس��اني خواهد کرد.  وي ب��ا بیان اینکه مناب��ع دو پروژه مجتمع 
آب رساني گلپایگان و خوانسار از طریق اعتبارات ملي و صندوق توسعه 
ملي تأمین مي شود، اظهار داشت: در پروژه مجتمع آب رساني گلپایگان 

42 روستا و در خوانسار 22 روستا تحت پوشش قرار خواهد گرفت. 

 برگزاري رزمايش پرتوي سپاه 
در استان بوشهر 

در راستاي افزايش آمادگي در كنار نيروگاه     بوشهر
هسته اي بوشهر رزمايش پرتوي با مشاركت 
و تعامل همه جانبه دس�تگاه هاي مختلف س�ال آينده برگزار مي شود. 
فرمانده س��پاه امام صادق)ع( استان بوشهر در نشس��ت شوراي پدافند 
غیرعامل استان بوشهر با اعالم این خبر اظهار داشت: استان بوشهر داراي 
شرایط ویژه اي است و باید به پدافند غیرعامل توجه خاصي داشته باشیم.  
سرتیپ دوم پاس��دارعلي رزمجو با اشاره به اس��تقرار نخستین نیروگاه 
هسته اي کشور در بوشهر افزود: نیروگاه اتمي بوشهر از نقاط مهم و حساس 
کش��ور اس��ت که براي افزایش آمادگي در مقابل انواع حوادث برگزاري 
رزمایش و تمرینات امري مهم و ضروري است.  وي با بیان اینکه آمادگي 
در شرایط بحراني در همه عرصه ها امري مهم و ضروري است بیان کرد: در 
راستاي مقابله با پدیده هاي غیر پیش بیني باید مسئوالن و مردم از آمادگي 
باالیي برخوردار باشند.  رزمجو خواستار برنامه ریزي مناسب کارگروه هاي 
زیر مجموعه شوراي پدافند غیرعامل شد و افزود: رزمایش پرتویي در واقع 
پاسخي به شرایط اضطراري است که شرایط به خوبي باید تبیین شود.  
فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر با بیان اینکه رزمایش پرتوي با 
هماهنگي سازمان پدافند غیرعامل کشوردراستان بوشهر برگزار مي شود، 
افزود: براي این مهم کارگروه هاي تخصصي تشکیل شده که با توکل به 
خدا با امکانات و تجهیزات مورد نظر این رزمایش اوائل سال 1۳98 در جوار 
نیروگاه اتمي بوشهر برگزار مي شود.  فرمانده سپاه امام صادق)ع( بوشهر با 
بیان اینکه در برگزاري رزمایش پرتویي استان بوشهر کارگاه آموزشي در 
سه مرحله و تدوین سناریو رزمایش پرتویي مورد توجه قرار گرفته است 
تصریح کرد: این آموزش ها در دومرحله براي کارگروه ها ارائه و اعضا هم از 

برنامه هاي مختلف توجیهي بهره مند شد.

در چهلمين سالگرد پيروزي انقاب صورت گرفت
 اهداي ۱۷00 فقره اسناد واگذاري امالك 

به مردم استان هاي گلستان و مازندران
 روز گذش�ته و ب�ا حض�ور محم�د س�عيدي كيا رئي�س بني�اد 
مس�تضعفان انقالب اس�المي 1700 فقره اس�ناد علوي ب�ه اهالي 
روس�تاي آرخ ب�زرگ شهرس�تان گميش�ان اس�تان گلس�تان 
و م�ردم شهرس�تان بهش�هر اس�تان مازن�دران واگ�ذار ش�د. 
از تعداد 17۰۰ فقره اس��ناد امالک علوي تعداد 7۰۰ فقره به مساحت 
129 هزار متر مربع با قیمت کل ۳75 میلیارد ریال و ۳72 میلیارد ریال 
تخفیف که 99 درصد قیمت را ش��امل مي شود به مردم بهشهر واگذار 
شد.  همچنین تعداد ۳8۰ امالک زراعي علوي با مساحت تقریبي 12 
میلیون مترمرب��ع و مبلغ 2۰9 میلیارد ریال و ۶2۰ امالک مس��کوني 
علوي به مساحت ۳27 هزار و ۶۶8 مترمربع با مبلغ کارشناسي 11۶ 
میلیارد ریال به مردم روس��تاي آرخ بزرگ شهرستان گمیشان استان 
گلستان واگذار ش��د.  در مجموع تعداد یك هزار فقره اسناد علوي به 
مساحت تقریبي 12 میلیون و ۳77 هزار متربع به ارزش ۳25 میلیارد 
ریال به مردم روستاي آرخ بزرگ شهرستان گمیشان استان گلستان 
واگذار شد که قیمت این امالک حدود 1۰۰ درصد تخفیف دارد.  الزم 
به ذکر است مراسم واگذاري اسناد علوي در شهرستان هاي بهشهر و 
گمیشان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب و با حضور ائمه 

جمعه، استانداران مازندران و گلستان و فرمانداران برگزار شد.

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 صداي نغمه سدها
 قلب  اروميه را زنده نگه مي دارد

وضع بارش ها در سال جاري رضايت بخش است و حداقل توانسته سدها 
را پر آب و بخشي از مشلكات كم آبي را رفع كند. هر چند خسارات 
ناشي از خشكسالي چند دهه گذشلته آنقدر عميق است كه با يك 
سال و دو سال نتوان آن را جبران كرد ولي حداقل با برنامه ريزي و مهار 
آب هاي روان مي شلود به حفظ و مديريت آب هلا پرداخت. حاال و در 
استان آذربايجان شرقي رهاسازي هاي مرحله  به  مرحله آب سدهاي 
حوضه آبريز درياچه اروميه به سمت درياچه سبب افزايش 590 ميليون 
مترمكعبي سطح آب درياچه شده و با رهاسازي هايي كه از سال 92 تا به 
حال انجام گرفته روزنه اميدي براي تثبيت وضعيت آن حاصل شده است. 

    
چند سالي است که موضوع احیاي دریاچه ارومیه بر سر زبان ها افتاده 
و حتي س��تادي هم براي این کار تش��کیل و بودجه هاي کالني به آن 
اختصاص یافته است.  هر چند کارها و اقداماتي براي زنده نگه داشتن 
این دریاچه صورت گرفته است اما شاید مهم ترین کار همان رهاسازي 
زمستاني آب س��دها باش��د که مي تواند حجم زیادي آب به رگ هاي 
دریاچه تزریق کند.  در همین راستا مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 
آذربایجان غربي از آغاز مرحله نخس��ت رهاس��ازي آب از سد مخزني 
»دریك« سلماس به سمت دریاچه ارومیه در سال آبي 98- 97 خبر 
داده و مي گوید: »پیرو ابالغیه اخیر ش��رکت مدیریت منابع آب ایران 
مرحله نخست عملیات رهاس��ازي آب از س��د دریك با حداکثر دبي 
مطمئن از 1۳ بهمن ماه س��ال 97 آغاز شد و تا س��قف 4 میلیون متر 
مکعب بدون توقف ادامه خواهد یافت.« کیومرث دانشجو ادامه مي دهد: 
»با رهاسازي این میزان آب مناطق پایین دس��ت سد و رودخانه هاي 
دریك و زوال تحت تأثیر قرار خواهند گرفت که کش��اورزان منطقه در 
راس��تاي حمایت از برنامه هاي احیاي دریاچه ارومیه از برداشت هاي 
غیرمجاز آب در طول مسیرها براي اهداف زراعي خودداري نمایند.« به 
گفته وي در راستاي اجراي مصوبات ستاد احیاي دریاچه ارومیه و پیرو 
ابالغ اخیر ش��رکت مدیریت منابع آب ایران، از سد شهر چاي تا سقف 
24 میلیون متر مکعب و از زوال تا سقف 4۰ میلیون و نیز از سد مهاباد تا 

سقف 28 میلیون مترمکعب بدون توقف ادامه خواهد یافت. 
   چاه هاي غير مجاز تالش ها را بي اثر مي كند

مرحله نخست رهاس��ازي آب از س��د مخزني بوکان به سمت دریاچه 
ارومیه در س��ال آبي 98- 1۳97 در دي ماه آغاز ش��د ک��ه با دبي 7۰ 
مترمکعب در ثانیه اس��ت.  با رهاس��ازي این میزان آب، مناطق پایین 
دست سدها و رودخانه هاي مذکور تحت تأثیر قرار مي گیرند اما از اهالي 
و ساکنان منطقه درخواست شده ضمن رعایت دقیق نکات ایمني، در 
زمان رهاسازي و پس از آن از نزدیك ش��دن به حریم و بستر رودخانه 
مربوطه خودداري کنند و براي حمای��ت از برنامه هاي احیاي دریاچه 
ارومیه از برداشت آب در طول مسیر خودداري کنند.  بر اساس ابالغیه 
اخیر شرکت مدیریت منابع آب ایران رهاسازي آب از سد بوکان تا سقف 
۶4 میلیون مترمکعب بدون توقف ادامه خواهد یافت که با رهاسازي این 
میزان آب، مناطق پایین دست سد و رودخانه هاي زرینه رود و سیمینه رود 
تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.  از ابتداي این ماه کار رهاسازي آب هاي 
مازاد تعدادي از سدهاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سمت این پارک 
ملي آغاز شده است که در پي این رهاسازي ها آب دریاچه ارومیه افزایش 
یافته است اما نکته اینجاست که مسئوالن مربوطه ستاد احیاء باید در 
رابطه با حفر چاه هاي غیر مجاز در اطراف ح��وزه آبریز اقداماتي انجام 
دهند و با کشت نامناسب کش��اورزي از جمله گیاهان پر آب بر برخورد 

نمایند تا حاصل کار این رهاسازي آب ها بي نتیجه نماند. 

سيداحمد هاشمي اشكا


