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متخص�ص در كنار 
كافي نبودن مراكز 
تخصصي درماني از جمله مشكالتي است كه 
سبب شده  است در سال هاي گذشته خراسان 
جنوبي همواره دچار مشكل و كمبود خدمات 
بهداشتي و درماني باش�د.  با اين حال اجراي 
طرح تحول س�المت و رفع مشكالت بيماران 
يكي از كارهاي بزرگ وزارت بهداشت بود كه 
باعث شد تا حدودي اين دردها التيام يابند.  در 
همي�ن راس�تا و در س�فر وزير بهداش�ت به 
خراسان جنوبي و در جريان افتتاح چند پروژه 
درماني، وي با بيان اينكه ۱۲۰ پروژه بهداشتي، 
درماني و آموزشي هم در استان در حال احداث 
اس�ت، گفت:» تاكنون ۴۹ پ�روژه با همكاري 
اس�تانداري به بهره  برداري رس�يده اس�ت و 
اميدواريم مابقي آنها تا پايان سال جاري آماده 
استفاده مردم ش�ود.« موضوعي كه با محقق 
شدن آن عالوه بر خراسان جنوبي، شهروندان 
استان هاي همجوار نيز مي توانند از اين خدمات 
بهداش�تي و درمان�ي بهره من�د ش�وند. 

    
كمبود مراكز درماني تخصصي و پزشكان متخصص 
در شهرهاي مختلف خراسان جنوبي از جمله قائن، 
س��رايان، فردوس، بش��رويه و طبس سبب شده 
است مردم اين مناطق براي رفع مشكالت درماني 
خود مجبور باشند به ساير اس��تان ها سفر كرده و 
با صرف هزينه هاي باال به درمان خ��ود بپردازند.  
نماينده مردم س��رايان، فردوس، بشرويه و طبس 
در مجلس شوراي اسالمي با تأييد اين كمبودها به 
»جوان«  گفت:»نبود بيمارستان و مراكز درماني 
كه مجهز به امكان��ات تخصصي باش��ند از جمله 
مش��كالت مهم درماني در ش��هرهاي اين استان 
ازجمله قائن، س��رايان، فردوس، بشرويه و طبس 
اس��ت.« اميرحس��نخاني  افزود:»به عنوان مثال 
بيمارستان سرايان  ابتداي تأسيس ۳۴ تختخوابي 
بود كه با مصوبه انجام شده در سال هاي اخير به ۲۲ 
تختخوابي كاهش يافت اما وزارت بهداش��ت سال 
گذشته قول ۴۴ تختخوابي شدن اين بيمارستان 

را داد.« وي نبود پزشكان متخصص را نيز از ديگر 
معضالت درماني در اين اس��تان دانس��ت و ادامه 
 داد:»يكي از مشكالت درماني در اين مناطق نبود 
يا كمبود پزشكان متخصص است، چراكه پزشكان 
متخصص مدت محدودي در اين منطقه هستند و 

بعد به شهرهاي ديگر مي روند.«
  كمبود پزشك متخصص 

از آنجا كه ايجاد بيمارستان يكي از نيازهاي ابتدايي 
هر مركز جمعيتي است اما برخي شهرستان هاي 
خراس��ان جنوبي از امكانات حداقلي بهداشت و 
درمان بي بهره اند كه اين مهم س��بب شده است 
اهالي روستايي و عشايرنشين منطقه براي رسيدن 
به بيمارس��تان فرس��خ ها راه را بپيمايند.  برخي 
بيماران شهرس��تاني به دليل نبود بيمارستان يا 
مراكز بهداشتي و درماني در شهر محل سكونت 
خود، به اجبار راهي مركز استان مي شوند و عالوه 
بر رنج بيماري، همراهان آنها از نبود مكاني براي 
استراحت نيز رنج مي برند.  اين درحالي است كه 
اين استان مرزي با ۴60 كيلومتر مرز مشترك با 
افغانستان در معرض ابتالي بسياري از بيماري ها 
بوده و نبود مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان 
در برخ��ي شهرس��تان ها، مردمان س��ختكوش، 

متدين، انقالبي و مرزبانان كشور را تهديد مي كند.  
سال گذش��ته بود كه مدير درمان دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند با 
تأييد اين كمبودها گفت:»محروم بودن منطقه، 
كمبود امكانات و تجهيزات، تردد س��خت، نبود 
سيستم حمل و نقل ريلي و هوايي و... سبب شده 
اس��ت پزش��كان تمايلي به ماندن در اين مناطق 
نداش��ته باش��ند.« دكتر محمدرض��ا ارجمندي 
افزود:» شش شهرستان نهبندان، بشرويه، سرايان، 
سربيش��ه، درمي��ان و زيركوه ازجمل��ه مناطقي 
هستند كه به شدت نيازمند پزشكان متخصص 
و مراكز درماني هس��تند كه الزم است اين موارد 
هرچه زودتر رفع شود.« اين درحالي است كه به 
گفته وي از سه سال قبل در شهرستان هاي بشرويه 
و نهبندان ع��الوه بر متخصص داخل��ي، اطفال، 
جراحي عموم��ي، زنان، بيهوش��ي و راديولوژي، 
متخصص قلب نيز مس��تقر شده و دستگاه تست 
ورزش و اكو نيز در اختيارش��ان قرار گرفته است. 
همچنين در شهرس��تان هاي درميان، سربيشه، 
سرايان و زيركوه متخصص داخلي و اطفال از دو 
سال قبل به صورت دائم مستقر و متخصص زنان 
و راديولوژي به صورت پاره وقت تأمين ش��د. در 

شهرستان درميان نيز جراح عمومي و بيهوشي به 
صورت دائم از سال گذشته فعاليت مي كنند. 

  تحول در مراكز درماني و پزشكان متخصص 
س��رانجام اين كمبودها موجب ش��د تا با اجراي 
طرح تحول س��المت كارهاي بس��يار خوبي در 
اين زمينه انجام گيرد به طوري كه روز پنج شنبه 
وزير بهداشت در س��فري كه به خراسان جنوبي 
داشت  چندين طرح بزرگ درماني ازجمله مركز 
غربالگري سرطان بيمارستان شهداي قائن، مركز 
جام��ع تصويربرداري و س��ي تي اس��كن قائنبه، 
كلينيك تخصصي بيمارس��تان ش��هداي قائن، 
همراه سراي بيمارستان شهداي قائن كه به منظور 
رفاه همراهان بيمار ساخته شده بود را افتتاح كرد 
و به بهره برداري رساند.  به گفته دست اندركاران 
اين پروژه ها، مركز غربالگري سرطان بيمارستان 
شهداي قائن در زيربناي ۵۷۵ مترمربع و با هزينه 
۱۳ ميلي��ارد و ۵۴۷ ميليون ري��ال، مركز جامع 
تصويربرداري و سي تي اسكن قائنبه  با زيربناي 
۳۵0 مترمربع و بالغ بر ۴ ميليارد و ۵00 ميليون 
ريال و كلينيك تخصصي بيمارستان شهداي قائن 
كه ساخت آن از سال ۹۴ آغاز شده بود  در زيربناي 
۷۸0 مترمربع و با هزينه كرد ۲0 ميليارد و 60۳ 
ميليون ريال به بهره برداري رسيد.  وزير بهداشت 
نيز در حاشيه افتتاحيه اين طرح ها گفت: » ۱۲0 
پروژه بهداش��تي، درماني و آموزشي در خراسان 
جنوبي در حال احداث است كه تاكنون ۴۹ پروژه 
با همكاري استانداري به بهره برداري رسيده است و 
اميدواريم مابقي تا پايان سال جاري به بهره برداري 
برسد.« دكتر سيدحسن هاشمي افزود:» افتتاح 
مركز درمان نازاي��ي و ناباروري روي��ش، افتتاح 
ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند و 
تجهيز امكانات آن براي مديريت بهتر اين بخش، 
افتتاح مراكز متعدد در ارتباط با آموزش ش��امل 
مراكز آزمون ها و برگ��زاري دوره هاي تخصصي 
از طرح هايي بود كه در اين س��فر به بهره برداري 
رسيد.« به گفته وي، طرح هاي بهداشتي و درماني 
كه در طول شش سال گذشته در خراسان جنوبي 
به بهره برداري رسيده، به اندازه تمام تاريخ خدمات 

پزشكي در اين منطقه است. 

رزمايش اقتدار عاش��ورايي بس��يجيان كه با شعار 
وحدت و پيش��رفت كار خود را آغاز ك��رده در دو 
مرحله اجرايي مي ش��ود. به طوري كه در مرحله 
اول طي دو بخش ش��امل اعزام گروه هاي جهادي 
و رزمايش هزار گردان بيت المقدس از ۹ ش��هريور 
آغاز و تا ۲۹ شهريور ادامه خواهد داشت. همچنين 
اين رزمايش پس از مرحله اول ش��اهد توقف سه 
تا چهار روزه به مناس��بت ايام سوگواري اباعبداهلل 
الحسين عليه السالم و تاسوعا و عاشوراي حسيني 
و نيز هماهنگي و حضور همه جانبه نيرو هاي مسلح 
در رژه سراسري ۳۱ شهريور ماه خواهد بود. سپس 
در مرحله دوم پس از حضور سازمان يافته با حضور 
۷ هزار نيروي بسيجي در ميادين و شهر هاي بزرگ 

كشور ادامه خواهد داشت. 
   140 گروه يزدي در خدمت نيازمندان

مسئول بسيج سازندگي سپاه الغدير استان يزد از 
حضور بالغ بر ۱۴0 گروه جهادي و خدمت رسان در 
رزمايش سراسري اقتدار عاشورايي بسيج سپاهيان 
محمد رس��ول اهلل)ص( خب��ر داد.  س��يدمحمد 
ميرقانعي با بيان اينكه جامعه هدف اين رزمايش 

قشرهاي مختلف جامعه هستند، گفت: در اين بازه 
زماني بالغ بر ۱۴0 گروه جهادي و خدمت رسان در 
حال فعاليت در عرصه هاي مختلف از جمله عمراني 
و آباداني، بهداشتي و درماني، آموزش، منابع طبيعي، 
خدمات مشاوره اي و اشتغالزايي، آموزش هاي فني 
و حرفه اي و كارآفريني هستند كه تاكنون نزديك 
بر ۴0 گروه جهادي در اين رزمايش در حال فعاليت 
هستند.  مسئول بسيج سازندگي سپاه الغدير استان 
يزد از حض��ور بيش از ۲ هزار نف��ر در اين رزمايش 
خبر داد و اظهار داش��ت: در واقع نوع فعاليت ها در 
اين رزمايش با توجه به حضور خواهران و برادران 
متفاوت است كه در عرصه هاي مختلف نمود بسيار 
مطلوبي را در پي داش��ته اس��ت.  ميرقانعي، هدف 
از برگ��زاري اقدامات خدمت رس��اني را خدمت به 
مناطق حاشيه شهرها و كمتر برخوردار از امكانات 
عنوان كرد و بيان داشت: در حقيقت اين رزمايش 
با محوريت حواشي ش��هرها در حال انجام است و 
جامعه هدف براي گروه هاي جهادي تعريف شده 
اس��ت.  اين مقام مس��ئول تأكيد كرد: در كنار اين 
گروه هاي جهادي، گروه هاي خدمات رسان محله 

محور در سطح پايگاه ها نيز با قوت در حال فعاليت 
هس��تند؛ حتي در حال حاضر بيرون از استان نيز 
اين رزمايش در حال اجراس��ت؛ چنانچه در حال 
حاضر تعدادي از گروه هاي جهادي نيز در منطقه 
كوهبنان براي بازسازي منازل زلزله زدگان در حال 

خدمت رساني هستند. 
   اعزام 300 گروه جهادي به استان گلستان

فرمانده سپاه نينوا استان گلستان هم از اعزام ۳00 
گروه جهادي به مناطق حاشيه نش��ين و محروم 
شهرهاي استان خبر داد.  حسين معروفي گفت: 
حركت بزرگ جهادي كه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در قالب بسيج سازندگي پر افتخار جوشش 
پيدا كرده به دس��تور مقام معظم رهبري است و 
تمام اقدامات كه س��پاه و بس��يج مستضعفان در 
قالب اردوه هاي جهادي انجام مي دهند به دستور 
معظم له اس��ت.  وي افزود: ۳00 گروه جهادي به 
مناطق حاشيه نشين و محروم شهرهاي گلستان 
با هدف اقدامات خيرخواهانه و محروميت زدايي 
بدون نگاه به قوميت و مذهب در حاش��يه شهرها 
اعزام شدند.   فرمانده س��پاه نينوا استان گلستان 

تأكيد كرد: برخي افراد در اردوهاي جهادي روزه 
مي گيرن��د و برخ��ي خانوادگي مي آين��د و ناهار 
خود را بين يكديگر تقس��يم مي كنند. همچنين 
حض��ور خودجوش م��ردم در كنار اي��ن گروه ها 

خدمات رساني ها را سرعت بخشيده است. 
   نمايش قدرت و انسجام گيالني ها 

رزمايش اقتدار عاش��ورائيان س��پاه محمدرسول 
اهلل)ص( گيالن با حضور بيش از ۱۷ هزار نفر بسيجي 
در گيالن آغاز شد و حاضرين در اين رزمايش اقتدار 
و وحدت نظام را ب��ه رخ جهانيان كش��يدند.  اين 
رزمايش با ش��عار وحدت، ايس��تادگي و پيشرفت 
در سطح استان گيالن با رويكرد دفاعي _امنيتي و 
محروميت زدايي برگزار مي شود و در آن ۷۲ گردان 
بيت المقدس با ۱۷ هزار بسيجي حضور دارند.  در 
اين رزمايش بس��يجيان س��رزمين ميرزا كوچك 
جنگلي به صورت متمركز در ۱6 شهرستان و ساير 
شهرهاي گيالن آخرين شيوه رسم و شيوه دفاع از 
مرز و بوم را با حضور و تمرين عملياتي در سطح شهر 
تمرين كردند و اقتدار و عزت ايران اسالمي را به رخ 
متجاوزان و ياوه گويان كش��اندند.  حجت االسالم  
رسول فالحتي نماينده ولي فقيه در استان گيالن 
در جمع بسيجيان حاضر در اين رزمايش بسيج را 
ارزشي ماندگار از امام خميني)ره( دانست و گفت: 
بسيجيان انقالب اسالمي در تمام ميادين با قدرت 
حضور دارند تا دش��منان فكر آس��يب رساندن به 
انقالب را در ذهن هايشان نپرورانند و اين آرزو را نيز 
به گور خواهند برد.  فرمانده سپاه قدس گيالن نيز 
با اشاره به حضور ۷۲ گردان در اين رزمايش اظهار 
كرد: بسيجيان در اين رزمايش بخش��ي از اقتدار 
دفاعي امنيتي خود را نشان داده اند.  سردار محمد 
عبداهلل پور با اش��اره به حضور بي��ش از ۲00 گروه 
جهادي در گيالن براي از بين بردن محروميت هاي 
مناطق مس��تضعف افزود: از آغاز رزمايش تاكنون 
6۷ گروه جهادي ب��ه مناطق مختلف اس��تان در 
بخش هاي عمراني، بهداشت و درمان و آموزشي به 
مناطق محروم اعزام شده اند.  سرهنگ دوم پاسدار 
شهرام قاسمي فرمانده سپاه ناحيه شفت نيز با بيان 
اينكه نمايش قدرت و انسجام بيشتر بسيجيان از 
مهم ترين اهداف برگزاري رزمايش اقتدار عاشورايي 
اس��ت، گفت: هدف از برگزاري اين رزمايش ايجاد 
هماهنگي و آمادگي بيشتر در بسيجيان براي انجام 

عمليات هاي مختلف در زمان هاي بحراني است. 
وي با بيان اينك��ه در اين رزمايش گردان عملياتي 
بيت المق��دس ح��وزه مقاومت عمار ياس��ر حوزه 
شهري شهرستان شفت ش��ركت مي كنند، ادامه 
داد: با اجراي رزمايش گردان بيت المقدس قرارگاه 
خدمات رساني نيز با برپايي اردوهاي جهادي تا ۲۹ 
شهريور ماه با هدف خدمات رس��اني ايجاد اميد و 
انگيزه و ترويج فرهنگ جهادي در بين بسيجيان در 

سطح شهرستان شفت برگزار مي شود.

   البرز: معاون اجتماعي سازمان فرهنگي شهرداري كرج با اشاره به افتتاح 
اولين سراي محله در كرج، هدف از راه اندازي اين سرا را گام برداشتن به سوي 
تحقق مديريت شهري نوين دانست.  احمد خيري در مراسم افتتاح اولين سراي 
محله در كرج، هدف از راه اندازي سراي محالت را گام برداشتن به سوي تحقق 
مديريت شهري نوين دانست و گفت: در اين رويكرد فرهنگي - اجتماعي، چرخه 
مديريتي محل به شهروندان و ساكنان محل سپرده مي شود و ساكنان به واسطه 
درك عميق از مسائل، مشكالت و اس��تعدادهاي محلي همچنين آگاهي از 
خواسته ها و انتظارات مردم نقش به سزايي را در مديريتي شهري ايفا مي كنند

   زنجان: مديركل آموزش و پرورش اس��تان زنجان گفت: در تابستان 
سال جاري ۳۴ هزار دانش آموز زنجان در برنامه هاي اوقات فراغت شركت 
كردند.  مريم رشتچي در آئين اختتاميه اوقات فراغت، به طرح اوقات فراغت 
دانش آموزان در استان زنجان اشاره كرد و گفت: ۳60 پايگاه اوقات فراغت در 

آموزش وپرورش زنجان در طول تابستان امسال فعال بود. 
   سيستان وبلوچستان: دبير تهك كشاورزي هواشناسي سيستان و 
بلوچستان گفت: طرح توسعه هواشناس��ي كاربردي كشاورزي در استان با 
هدف كاهش خسارت هاي ناشي از پديده هاي مخرب جوي و افزايش بهره وري 
در حال اجراست.  محسن بستاني با اشاره به اجراي طرح توسعه هواشناسي 
كاربردي در بخش كشاورزي در استان افزود: با وجود خشكسالي در استان، 
فعاليت تهك كشاورزي در استان بهره وري در توليد محصوالت كشاورزي را 
افزايش داده است.  وي ادامه داد: هدف طرح تهك كشاورزي در استان ارائه 
خدمات و بسته هاي كاربردي براي تمام كشاورزان است كه در شرايط كنوني 
اولويت در استان رس��اندن اطالعات كاربردي و محصوالت هواشناسي به 

كشاورزان، باغداران و ساير كاربران نهايي در اين صنعت است. 
   قم: فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان قم گفت: در بازرسي به 
عمل آمده از يك واحد مرغداري در قم، ۴00 عدد عقرب زرد و سياه از متخلف 
زيست محيطي كشف و ضبط شد.  طيب احمدي با اشاره به گسترش نگهداري 
و پرورش عقرب در استان هاي مختلف و بروز كالهبرداري هاي سودجويان از 
مردم با وعده هاي دروغين سودهاي كالن، افزود: هرگونه نگهداري و خريد و 
فروش جانوران وحشي از جمله انواع عقرب ها بدون مجوزهاي قانوني، تخلف 

بوده و با متخلفان بر اساس قوانين و ضوابط برخورد مي شود. 
   گيالن: يك پروژه آموزشي ۱۵ كالسه در انزلي كه توسط يكي از خيران 
اين شهرستان ساخته شده بود با حضور مسئوالن افتتاح شد.  اين مدرسه 
در زميني به مساحت ۲ هزار و ۳00 متر مربع و با اعتبار ۳ ميليارد و ۵00 
تومان از سوي اداره كل نوس��ازي مدارس گيالن و پرداخت يك ميليارد و 
۵00 ميليون تومان از سوي خيران مدرسه س��از افتتاح و به بهره برداري 
رسيد.  در اين مدرسه بيش از ۴00 دانش آموز مشغول به تحصيل مي شوند.  
اين مدرسه توسط سيمين موقر و موثق و به نام فرزند مرحومشان زنده ياد 

محمد موثق ساخته شده است.

 راه آهن ايالم
 مسیري امن براي تردد زائران عتبات عالیات

ايالم درحالي با توجه به نقشه توپوگرافي در مناطق كوهستاني قرار 
دارد و از مسيرهاي دسترسي محدودي برخوردار است كه هرساله 
ميزبان هزاران نفر از زائران اربعين حس�يني است. استاني مملو از 
ظرفيت هاي اقتصادي و گردشگري كه همين كمبود زيرساخت هاي 
ارتباطي توسعه آن را محدود و كند كرده است. از همين رو پنج سال 
پيش كلنگ پروژه احداث قطار ريلي ايالم و اتصال آن به شبكه راه آهن 
سراسري كشور به زمين زده شد. طرحي كه مي تواند بخش بزرگي از 
كمبود زيرساختي استان را رفع كند اما حال به كندي پيش مي رود.
پروژه ای كه نيازمند توجه ويژه مس�ئوالن استاني و كشوري است. 

    
صداي سوت قطار ايالم كه قرار بود بخش بزرگي از كمبود زيرساخت هاي 
ارتباطي اس��تان را برطرف كند، بعد از گذشت پنج سال هنوز به گوش 
نمي رسد. طرحي كه در سال ۹۲ و به دست رئيس جمهور وقت كلنگ زني 
شد و نيازمند توجه جدي متوليان اس��ت. پروژه اي زيرساختي كه در 
صورت افتتاح، تحولي بزرگ در اقتصاد منطقه ايجاد مي كند و منجربه 
تسهيل رفت و آمد بي خطر زائران عتبات عاليات به ويژه در ايام اربعين 
حسينی مي شود. با اين حال اين پروژه با مشكالت كمبود بودجه  دست 
و پنجه نرم مي كند. اين نيز درحالي است كه احمدكرمي معاون عمراني 
وقت استانداري ايالم و معاون فعلي عمراني استانداري ايالم گفته است 
كه سال گذش��ته بيش از ۴ ميليارد و ۲00 ميليون تومان براي احداث 
راه آهن ايالم اختصاص داده شده و امسال نيز مبلغ ۴ ميليارد تومان براي 
آن پيش بيني شده است. با اين حال معلوم نيست كه اين اعتبارات كي 
به پروژه تزريق مي شوند و س��ر از كجا در مي آورد كه مسئوالن استاني 
همچنان از نبود اعتبارات در راستاي احداث پروژه گاليه دارند. الزم به 
ذكر است كه اگر اعتبارات الزم به موقع و به اندازه اختصاص يابند، كل 
زمان مورد نياز براي احداث و اتصال راه آهن ايالم به شبكه سراسري راه 
آهن كشور تنها  چهار سال است. با اين حال پنج سالي مي شود كه اين 
پروژه يا الك پشتي حركت مي كند يا به طور كامل راكد است. اين نيز 
درحالي است كه با توجه به نقشه توپوگرافي ايالم و قرار گيري اين استان 
در منطقه اي كوهستاني، ضروري است هرچه س��ريع تر راه آهن ايالم 
احداث شود. چراكه اين استان به لحاظ برخورداري از زيرساخت هاي 
ارتباطي جزو استان هاي كم برخوردار شناخته مي شود، زيرساخت هايي 
كه مي تواند گردشگران را به استان خوش آب و هواي ايالم كه منطقه 
به منطقه آن مملو از ظرفيت هاي گردش��گري است،  هدايت و اقتصاد 

منطقه را تقويت كند. 
   راه آهن ايالم فرصتي براي توسعه اقتصادي

هم اكنون استان ايالم داراي ۳۱ كيلومتر بزرگراه، 6۳0 كيلومتر راه اصلي، 
۸۹۱ كيلومتر راه فرعي و يك هزار و ۷۷0 كيلومتر راه روستايي است و 
طول كلي راه هاي استان نيز ۳ هزار و ۷۸0 كيلومتر است. بنابر اين كمبود 
راه هاي ارتباطي مناسب و آزاد راه و كمبود پروازهاي فرودگاه استان باعث 
شده اين استان در بين كوه هاي زاگرس با كمترين راه هاي ارتباطي قرار 
بگيرد. موضوعي كه محدوديت ارتباطي و اقتصادي استان را افزايش و 
نمي گذارد فرصت هاي اشتغالزايي شكوفا شوند. گفته مي شود كه طول 
خط آهن ايالم از سمت اسالم آباد غرب ۸۷ كيلومتر است كه تنها بخشي 
از نقشه آن تهيه شده است. اين نيز در حالي است كه اتصال اين استان به 
شبكه سراسري راه آهن افزون بر  دسترسي آسان منطقه به ساير مناطق 
كشور و ايمني سفر، نقش مؤثري در جذب سرمايه گذاري هاي جديد نيز 
به همراه خواهد داشت. پروژه اي كه در ارديبهشت ماه سال ۹۲ كلنگ زني 
شده است و از آن زمان تاكنون فقط در سخنان نمايندگان و مسئوالن 
ارشد اس��تان ايالم با الفاظ »خواهد ش��د« و » در  دست اقدام و پيگيري 

است« قرار دارد و نيازمند توجه ويژه مسئوالن براي احداث است.

 راه اندازی اولین قطار گردشگري 
داخل استاني در كرمان 

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس�تي و    كرمان
گردش�گري اس�تان كرم�ان از راه اندازي 
نخستين قطار گردشگري داخل استاني با همكاري اداره كل ميراث فرهنگي، 
راه آه�ن و دفتر خدم�ات مس�افرتي جن�وب ش�رق كرمان خب�ر داد. 
غالمرضا فرخي با بيان اين كه نخستين قطار گردشگري داخل استاني به 
مقصد شهرهاي گردشگري راين و بم راه اندازي شده است، افزود: اين قطار 
گردشگري براي نخستين بار در استان كرمان راه اندازي شده و اولين تور 
گردشگري آن هفته گذشته به مقصد شهر راين برگزار شد.  وي با اشاره به 
اين كه براي قطار گردشگري داخل استاني كرمان تورهاي يك و دو روزه 
تعريف شده است، خاطرنشان كرد: مسافران اين قطار با جاذبه هاي طبيعي 
و تاريخي واقع در مسير ريلي شهرهاي بم و راين آشنا مي شوند.  فرخي با 
بيان اين كه استان كرمان داراي جاذبه هاي گردشگري فراواني است و تنها 
شماري از آنها در مسيرهاي ريلي واقع شده اند، تصريح كرد: مي كوشيم 
براي ديگر مناطق تاريخي و گردشگري داراي مسير ريلي نيز اين طرح اجرا 
شود.  وي خاطرنشان كرد: هدف از راه اندازي قطار گردشگري داخل استاني 
در كرمان شناساندن جاذبه هاي تاريخي، فرهنگي و گردشگري اين خطه 
از كشورمان ابتدا به مردم اين استان و سپس به گردشگران داخل و خارج از 

كشور است كه اميدواريم با استقبال عالقه مندان مواجه شود. 

 نیاز 32 هزار معلول اصفهاني 
به خدمات درماني   

   اصفهان در استان اصفهان نيز 1۲0 هزار معلول 
حضور دارند كه 3۲ هزار نفر در اصفهان 
زندگي مي كنن�د و همه اين افراد ني�از به خدم�ات درماني دارند. 
رئيس هيئت مديره انجمن خيريه معلوالن اصفهان با اعالم اين مطلب 
گفت: امروزه هنوز معلوالن به عنوان عضو خانواده و جامعه به درس��تي 
پذيرفته نشده اند به نوعي كه همچنان شاهد نبود امكانات الزم و ايجاد 
شغل براي آنها هستيم و شرايط مناسب براي تردد آنها در خيابان، عبور از 
پل هوايي، استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي نيز در نظر گرفته نشده 
اس��ت.  محمد كاظمي با بيان اينكه انجمن خيريه معل��والن اصفهان از 
سال ۸۵ افتتاح شده است، افزود: اين مركز خدمات رساني همه جانبه به 
معلوالن، جلب حمايت براي خانواده ها و معلوالن را با اجراي برنامه هاي 
مختلف برعهده دارد.  وي ادامه داد: از ميان ۳0 برنامه اجرايي ۱0 مورد براي 
معلوالن، ۱0 مورد براي آموزش خانواده ها و ۱0 مورد نيز به منظور آموزش 
و آگاهي جامعه برگزار مي شود.  وي با بيان اينكه مهم ترين مشكل كنوني 
انجمن تأمين پوشك با توجه به قيمت و حتي عدم وجود آن در بازار است، 
گفت: هزينه داروها نيز بسيار زياد شده است و اين كمبودها موجب تشديد 
مشكالت معلوالن مي شود.  رئيس هيئت مديره انجمن خيريه معلوالن 
اصفهان با بيان اينكه بخشي از معلوليت ها ژنتيكي است، يك سوم در زمان 
زايمان و گاه در اثر حوادث يا بيم��اري رخ مي دهد، افزود: به خانواده هاي 
تحت پوششي كه قصد دارند براي بار دوم يا سوم بچه دار شوند مشاوره هاي 

الزم انجام مي شود تا جلوي تولد كودكان معلول ديگر را بگيريم. 

 نصب دومین سكوي طرح توسعه
 فاز ۱۴ پارس جنوبي در بوشهر    

   بوشهر عمليات نصب دومين س�كوي طرح 
توسعه فاز 14 پارس جنوبي با ظرفيت 
توليد روزانه 14/1 ميليون متر مكعب در موقعيت مخزني خود در 
دريا با س�اخت، بارگي�ري و انتق�ال  آن ب�ا موفقيت انجام ش�د. 
سكوي اقماري ۱۴c توس��ط ش��ناور FLB۱۲۴ از يارد صنعتي صدرا 
)بوشهر( روانه آبهاي خليج فارس شده بود. وزن اين سازه دريايي ۲۲00 
تن است كه توس��ط كش��تي نصاب  HL۵000 پس از تكميل مراحل 
آماده سازي بر روي سه پايه خود قرار گرفت.  به گفته حميدرضا مسعودي 
مجري طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبي، اين سكو با ظرفيت توليد روزانه 
۵00 ميليون فوت مكعب معادل ۱۴/۱ ميليون متر مكعب بزودي وارد 
مدار توليد خواهد شد.  پيش از اين سكوي اصلي ۱۴A، اولين سكوي فاز 
۱۴، در ارديبهشت ماه امسال با ظرفيت توليد روزانه ۵00 ميليون فوت 
مكعب آغاز به كار كرد. سكوي ۱۴C سكوي اقماري آن و دومين سكوي 
فاز ۱۴ به شمار مي آيد.  با راه اندازي اين سكوي گازي، ظرفيت برداشت 
طرح توسعه فاز ۱۴ از ميدان مشترك پارس جنوبي به يك ميليارد فوت 
مكعب در روز افزايش مي يابد كه معادل توليد گاز يك فاز استاندارد است.  
همه عمليات ساخت، بارگيري، انتقال و نصب سكوي ۱۴C و همچنين 
عمليات خط لوله، حفاري و ساخت پااليشگاه بخش خشكي اين طرح 

توسط متخصصان داخلي صورت گرفته است. 
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 خدمات رسانی6۴0 گروه جهادي بسیج
 به مناطق محروم  يزد،  گیالن و گلستان

 در هفته اول رزمايش اقتدار عاشورايي بسيجيان، برخي بسيجيان به صورت خانوادگي 
در گروه هاي جهادي شركت كردند و حضور خودجوش مردم در كنار آنان خدمات رساني ها را سرعت بخشيد

۱۲۰پروژه بهداشتي و درماني، سالمت خراسان جنوبي را بهبود می بخشد

 اختصاص 3/5 میلیارد دالر ارز
 براي حوزه درمان  در كشور

وزير بهداش�ت، درم�ان و آموزش     خراسان رضوي
پزشكي گفت: 3/5 ميليارد دالر ارز 
با دس�تور رئيس جمهور براي حوزه پزشكي تخصيص يافته است. 
سيدحسن قاضي زاده هاشمي در حاشيه افتتاح پروژه هاي دانشگاه علوم 
پزشكي گناباد در خراسان رضوی بيان كرد: خوشبختانه در شرق كشور 
به خصوص استان هاي خراسان رضوي، جنوبي و شمالي اقدامات خوبي 
در حوزه درمان صورت گرفته كه مورد رضايت مردم است.  وي افزود: در 
برنامه ما صرفه جويي اولويت اول بوده كه سعي كرده ايم هزينه هاي اضافي 
را كم كنيم تا خدمات كاهش پيدا نكند و در اين خصوص شاهد اقدامات 
خوبی از طرف مردم هس��تيم.  اين مقام ادامه داد: برخي اقالم و اقدامات 
كه در بيمه اضافه بودند يا اگر حذف مي ش��دند براي مردم ايجاد مشكل 
نمي كرد را حذف كرده ايم و هم پوشاني بيمه ها نيز صورت گرفته و امروز هر 
نفر فقط يك دفترچه بيمه دارد.  وزير بهداشت گفت: با توجه به نوسانات 
ارزي رئيس جمهوري مبلغ ۳/۵ ميليارد دالر با ارز ۴۲00 توماني را به حوزه 
سالمت و درمان تخصيص داده اند كه اين مبلغ ويژه مراكز دولتي مي باشد.  
قاضي زاده هاشمي تأكيد كرد: در هر شرايطي كه قرار بگيريم خدمات كاهش 
پيدا نخواهد كرد زيرا ما اين شرايط سخت را پذيرفته ايم و براي مردم كم 
نخواهيم گذاشت.  گفتني است در اين سفر وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي كلينيك تخصصي بيمارستان عالمه بهلول، كلينيك تشخيص 
و غربالگري سرطان و ساختمان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
گناباد را افتتاح و كلنگ بخش جراحي قلب و آنژيوگرافي و بخش سوختگي 

بيمارستان عالمه بهلول را با اعتباري ۲۷0 ميليارد ريالي به زمين زد. 

اجراي طرح امنیت غذايي در شهرستان قروه  
   كردستان رئيس جهاد كشاورزي قروه از اجراي 
طرح امنيت غذاي�ي ايكاردا در اراضي 
كشاورزي شهرستان خبر داد و گفت: با اين كار اميد مي رود سطح 
توليد محص�والت زراع�ي به بي�ش از 40 درص�د افزاي�ش يابد. 
خسرو كريمي پناه افزود: پيش بيني شده بالغ بر ۱۲ هزار و ۸00 هكتار از 
اراضي آبي و 6۸ هزار هكتار از اراضي ديم زير كش��ت محصول گندم قرار 
بگيرد.  وي با اشاره به وضعيت كشت محصول كلزا ادامه داد: در سال گذشته 
بالغ بر ۳۵0 هكتار از اراضي زير كشت اين محصول بوده كه بيش از هزار 
تن برداشت شد و مبلغ آن هم به طور كامل به كشاورزان پرداخت گرديد.  
رئيس جهاد كش��اورزي قروه همچنين از توليد حداقل سه و نيم برابري 
محصول كلزا در سال جاري با زير كشت رفتن بالغ بر هزار هكتار از اراضي 
براي توليد اين محصول خبر داد و گفت: ب��راي توليد بذر كلزا هيچ گونه 
مشكلي وجود نداشته و الزم است كشاورزان با توجه به كوتاهي زمان باقي 
مانده تا كشت كلزا بذر موردنياز خود را تهيه كنند.  كريمي پناه همچنين با 
بيان اينكه در برنامه سال زراعي جاري بخش عمده اي از محصوالت هنوز 
برداشت نشده، افزود: براي مثال در س��يب زميني بيش از ۳ هزار و ۲00 
هكتار به اين محصول اختصاص دارد و پيش بيني مي شود بالغ بر ۱۲0 هزار 
تن توليد داشته باشيم.  در ادامه رئيس جهاد كشاورزي قروه به بحث امنيت 
غذايي پرداخت و تأكيد كرد: در اين زمينه ساليانه بالغ بر نيمي از اراضي 
كشاورزي ديم به صورت آيش رها مي شد كه در سه الی چهار سال گذشته 
برنامه امنيت غذايي ايكاردا براي توجه به امنيت غذايي طراحي شد.  به گفته 
كريمي پناه سال گذشته بالغ بر ۳ هزار هكتار از اراضي و سال جاري 6 هزار 
هكتار و در سنوات آتي هم اميد مي رود تمام آنچه كه زمين زراعي آيش براي 
كشاورزان رها مي شد زير كشت محصوالت جانبي مثل نخود و ماشه قرار 
بگيرد.  وي اظهار اميدواري كرد كه با اجراي اين طرح، ميزان توليد ۵00هزار 

تني محصوالت زراعي شهرستان به بالغ بر ۴0 درصد افزايش يابد.

رزمايش بزرگ بس�يج كه با عنوان »سپاهيان محمد رس�ول اهلل ۲« و با هدف 
اميدبخشي به مردم، مأيوس ساختن دشمن و كمك به دستگاه هايي كه نيازمند 
كمك بسيج هستند از اوايل هفته قبل آغاز شده با موج خدمت رساني گروه هاي 
جهادي در اكثر استان ها ادامه يافت و حاال تقريباً تمام كشور را در بر گرفته است. 

گروه هاي جهادي متشكل از بسيجياني كه دسته دسته به روستاها عازم شده 
و با تمام وجود در مسير رفع محروميت و اعتالي ايران اسالمي گام بر مي دارند 
آن  قدر با صالبت پيش رفته اند كه از استان ها خبر مي رسد مردم نيز به صورت 
خودجوش به آنها پيوسته و دوشادوش يكديگر اتحادي مثال زدني را رقم زده اند. 
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