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جهادگران؛ اين دلدادگان حسيني كه جمعيتشان 
به 3 ه��زار و 500 نف��ر مي رس��د، دور هم جمع 
ش��ده اند تا طي 40 روز ف��ارق از زندگي مادي و 
دنيوي به زوار حسيني با جان و دل خدمت كنند. 
عاشقاني كه عشق ش��ان به امام سوم باعث شده 
اس��ت تا مدتي هر چند كوتاه از خانواده، زندگي 
و كارش��ان دل بكنند و در راه خ��دا به خلق خدا 
كمك كنند و اس��باب آرامش و آس��ايش زائران 
را فراهم كنند. آنها زي��ر نظر 12 گروه جهادي به 
مناطق م��رزي ايران و عراق اعزام مي ش��وند و از 
س��اده ترين خدماتي همچون شارژ تلفن، واكس 
كفش، كفش داري در ح��رم، امانت داري تا تهيه 
روزانه چندين هزار پرس غذاي گرم و متنوع را بر 
عهده دارند. همچنين تحت عنوان ستادي با نام 
ستاد گمشدگان اعضاي خانواده ها و گروه هايي 
كه همديگ��ر را گم كرده  اند هم پي��دا مي  كنند و 
نمي گذارن��د آب در دل زوار تكان بخورد تا بدون 
هيچ دغدغه اي و در كم��ال آرامش زيارت كنند. 
داود دروديان، دبير ستاد اربعين گروه هاي جهادي 
با اشاره به حضور پررنگ جهادگران در مسيرهاي 

راهپيماي��ي و محدوده حرم امام حس��ين)ع( به 
»جوان« مي گويد: » تمام اين جهادگران از شمال، 
جنوب، شرق و غرب كشور دور هم جمع شده  اند 
و اكثر آنها از استان هاي تهران، اصفهان، قزوين، 

 ايالم و كرمانشاه هستند.«
   ارائه روزانه 450 هزار پرس غذاي گرم 

زمان زيادي به اربعين حسيني باقي نمانده است. 
بر اس��اس نظر دفتر آيت اهلل سيس��تاني نيز هشتم 
آبان ماه به عنوان اربعين حسيني اعالم شده است. 
از همين رو جهادگراني كه تعدادی از آنها ش��امل 
بس��يجيان خودجوشي هس��تند كه در طول سال 
در گروه هاي جهادي فعالي��ت مي كنند و تعدادي 
ديگر هم طي فراخواني كه در شبكه هاي اجتماعي 
از سوي ستاد اربعين انجام شده جذب شده اند تا با 
يكديگر به مناطق مرزي اعزام شوند. در اين خصوص 
دبير ستاد اربعين گروه هاي جهادي با تأكيد بر اينكه 
تمام اين جهادگران به عش��ق امام حس��ين راهي 
كربال مي شوند بيان مي كند: »س��ه گروه جهادي 
كه جمعيتشان به 300 نفر مي رسد در مرز ايران و 
محدوده مهران فعاليت مي كنند كه همچون ديگر 

جهادگران خدماتشان شامل همه نوع كمك رساني 
مي ش��ود اما وجه تمايز آنها اين است كه تعدادي 
مهندس مكانيك هم همراه خود دارند و در صورتي 
كه خودروي زوار با مشكلي روبه رو شود، در اسرع 

وقت به آنها كمك مي كنند.«
دروديان با اشاره به اينكه اين اولين سالي است كه 
جهادگران به صورت منسجم و با مديريت واحد 
س��تاد اربعين گروه هاي جهادي اعزام مي شوند، 
مي افزاي��د: »هيچ چي��زي تغيير نكرده اس��ت و 
جهادگران همچون س��ال هاي قبل ب��ه زائران با 
تمام توان كم��ك مي كنند. فقط اي��ن مديريت 
واحد گروه ه��ا منجر به اين مي ش��ود كه به تمام 
زوار خدمات كامل و يكس��اني ارائه شود.« وي با 
اشاره به اينكه درحال حاضر جهادگران در مسير 
راهپيمايي مستقر شده اند، ادامه مي دهد: »تقريباً 
از 20 روز قب��ل از اربعين جهادگ��ران در منطقه 
حضور دارند و تا 20 روز بعد هم مي مانند تا به زوار 
كمك كنند. خدمات آنها هم ش��امل پخت غذا، 
پذيرايي، توزيع غذا، اسكان زوار و غيره مي شود.« 
دروديان با اشاره به اينكه در هر وعده 150 هزار 

پرس غذا ارائه داده مي  ش��ود، تأكيد مي كند: »با 
توجه به سه وعده غذايي، روزانه نزديك به 450 

هزار پرس غذاي گرم بين زوار توزيع مي شود.«
   ارائ�ه خدمات پزش�كي رايگان توس�ط 

جهادگران
خدماتي كه قرار است به زوار ارائه داده شود، تنها 
به بحث اطعام و تهيه غذا خالصه نمي ش��ود و با 
توجه به اينكه تع��دادي از جهادگران با تخصص 
پزشكي براي كمك به زوار مي آيند آنها اين فرصت 
را براي گروه هاي جهادي فراهم مي كنند تا درمان 
پزشكي و تجويز دارو هم جزو خدماتي كه به زوار 
ارائه داده مي ش��ود قرار گيرد. دبير ستاد اربعين 
گروه هاي جهادي در كنار خدماتي كه قرار است 
به زوار ارائه داده شود، بيان مي كند: »جهادگران 
ايستگاه هاي فرهنگي هم برپا مي كنند و با دادن 
كاالهاي فرهنگي همچون س��ي دي، بروش��ور و 
جزوه هاي چند زبانه به زوار كمك مي كنند. اين 
بروشورها و جزوات شامل ادعيه، زيارت، آداب و 
احكام زيارت اربعين حسيني و همچنين انتقال 
تجربيات س��اير زوار، آشنايي با اماكن مقدس در 
مسير پياده روي اربعين حسيني در كشور عراق و 
مراكز خدمات رساني در اين كشور است.« الزم به 
ذكر است كه تنها 13 روز به اربعين حسيني باقي 
مانده اس��ت و زائران آرام آرام در قالب كاروان يا 
انفرادي براي شركت در راهپيمايي بزرگ اربعين 
از مرزهاي ش��لمچه، مهران، خس��روي، چذابه 
و س��ومار عازم كربالي معلي مي ش��وند. كامران 
بختياري، مدير پايانه مرزي مهران نيز با تأكيد بر 
اينكه ممكن است دالالن براي زوار مشكالتي را 
در تأمين ارز ايجاد كنند، به زوار تأكيد مي كند كه 
ارز مورد نيازشان را از مبدأ تهيه كنند و در اين باره 
بيان مي كند: »صرافي براي تهيه ارز زائران وجود 
دارد ولي زائران سعي كنند ارز مورد نياز و دينار را 

در مبداء تهيه كنند تا با مشكل مواجه نشوند.«

جاده 59، درگير تعطيالت و معضالت
ج�اده چال�وس يك�ي از زيباتري�ن جاده ه�اي جهان اس�ت كه 
زيباي�ي و افس�ونگري را بايد فقط ي�ك وج�ه آن در نظر گرفت. 
اما وجه ديگر اين ج�اده ترافيك طوالني و خس�ته كننده، ترس 
و دله�ره ريزش س�نگ و ك�وه در فص�ول باراني و ري�زش بهمن 
در فصل زمس�تان و ح�اال هم به گفت�ه رئيس جامع�ه واحدهاي 
پذيرايي محور كندوان، نبود زيرساخت در محورهاي مواصالتي 
مازن�دران نقيص�ه اي بزرگ در اين مس�ير محس�وب مي ش�ود. 

    
حدود 80 س��ال از تولد جاده 59 مي گ��ذرد. جاده اي ك��ه بعدها نام 
»چالوس« به خود گرفت و حاال به يكي از محورهاي دل انگيز و زيباي 

جهاني تبديل شده است. 
جاده چالوس كه عنوان چهارمين جاده زيباي جهان را بر پيشاني دارد، 
در سال 1312 به بهره برداري رسيد. اما امروزه به دليل متناسب نبودن 
طراحي قديمي جاده با حجم باالي تردد و ترافيك و پاره اي مس��ائل 
فني ديگر، عبور از اين ج��اده زيبا با ترس و نگراني و البته خس��ارات 
جاني و مالي زيادي همراه است. اين خسارات به حدي است كه بارها 
دادستان عمومي و انقالب استان البرز از انعكاس حوادث ريزش كوه در 
برخي نقاط و تونل هاي جاده چالوس به دادستاني كل كشور، خواستار 
دستوري قاطع براي بازسازي و ايمن سازي آن براي جلوگيري از بروز 
خطرات جاني و مالي بيش��تر به شهروندان شده اس��ت.  در كنار اين 
مشكالت حاال رئيس جامعه واحدهاي پذيرايي محور كندوان هم نبود 
زيرساخت در محورهاي مواصالتي مازندران را نقيصه اي بزرگ براي اين 
مسير عنوان كرده است.  حميد ميردار سلطاني محور كندوان را يكي از 
شاهراه هاي ارتباطي به استان معرفي كرده و با بيان مشكالت تعريض 
اين محور، مي گويد: »به دليل عمليات اح��داث محور آزادراه تهران- 
شمال، محور كندوان مغفول مانده و علت عدم تعريض و ساماندهي اين 

محور از سوي مسئوالن، احداث آزاد راه عنوان شده است.«
   تعطيالت و معضالت

كافي اس��ت يك روز تعطيل در هفته وجود داشته باش��د تا ازدحام و 
ترافيك خودرو س��اعت ها جاده چالوس را ببندد و پليس مجبور شود 
تا مسير را يك طرفه اعالم كند.  با اين تفاس��ير و با وجود ورود ساالنه 
ميليون ها مسافر و گردشگر به مازندران از اين مسير، همچنان مشكالت 
ترافيكي و عب��ور و مرور در محورهاي پرتردد اس��تان مش��كل مردم 
مازندران و مسافران است. معظلي كه نياز به بازنگري در زيرساخت هاي 
ارتباطي را به شدت باال برده است.  در همين رابطه و با توجه به نيازهاي 
ضروري در اين مسير، رئيس جامعه واحدهاي پذيرايي محور كندوان 
به كمبود سرويس هاي بهداش��تي در اين محور و عدم نظارت مستمر 
بر واحدهاي پذيرايي از سوي وزارت بهداشت، اشاره كرده و مي گويد: 
»عالوه ب��ر ترافيك پر حج��م، اين نقاي��ص ضربه بزرگ��ي به صنعت 
گردش��گري در مازندران وارد آورده و موجب دلس��ردي و عدم تمايل 

مسافران براي حضور در اين استان خواهد شد.«
زيبايي هاي جاده چالوس آنقدر زياد اس��ت كه حتي گروهي معتقدند 
اين محور زيباترين جاده دنياست. تونل كندوان، تونلي است در طول 
جاده چالوس كه شهرستان كرج را به شهرستان چالوس وصل مي كند. 
اين تونل در ارتفاعات 2۷00 متري كندوان و در فاصله 90 كيلومتري 
جنوب چالوس حفر ش��ده  اس��ت. تونل كندوان همان زمان به خاطر 
اهالي روس��تاي كندوان كه در همان حوالي س��اكن بودند و مايحتاج 
خوراكي كارگران را تأمين مي كردند، تونل كندوان نام گرفت. پخت و 
فروش انواع  آش همانند  آش رشته،  آش دوغ،  آش هيزمي و عدسي در 
حاشيه جاده چالوس - كرج مخصوصاً در نزديكي تونل كندوان توسط 
دستفروش ها و رستوران ها رواج دارد و يكي از جاذبه هاي گردشگري 

اين جاده محسوب مي شود. 
به هرحال هم اكنون مهم ترين مشكالت جاده چالوس ريزش كوه در 
برخي نقاط، متناسب نبودن عرض جاده با حجم ترافيك موجود به ويژه 
در اواخر هفته، خطر سيالبي ش��دن جاده با طغيان رودخانه در مواقع 
بارندگي و فرسوده بودن آسفالت برخي نقاط جاده است كه تنها انتظار 
مردم و ساكنان اين منطقه از ايران، اين است كه با حفظ تمام زيبايي ها، 

مشكالت و معضالت هر چه زودتر برطرف شوند.

97 درصد بوشهری ها با سوادند   
معاون سوادآموزي اداره كل آموزش و     بوشهر
پرورش اس�تان بوش�هر گف�ت: طبق 
آخرين نتايج اعالم شده از مركز آمار ايران، نرخ سواد در گروه سني 
10 تا 49 س�اله در اس�تان بوش�هر 97 درصد اعالم ش�ده اس�ت. 
غالمرضا دانش فر افزود: براي پايان دادن به معضل شوم بي سوادي شايد 
راهي جز اجباري كردن سواد آموزي در گروه سني 10 تا 49 ساله وجود 
نداشته باشد.  وي با اشاره به تهيه پيش نويس الزامي كردن آموزش در 
كميسيون هاي دولت، نهادها و دستگاه ها را به ياري حوزه سوادآموزي 
طلبيد و افزود: براي تحقق اهداف عاليه نظام كه حتي يك نفر بي سواد 
هم نبايد در جامعه اسالمي وجود داشته باشد تمام تالش خود را بكار 
بسته ايم و انتظار داريم همه دستگاه ها هم در اين امر مشاركت فعالي 
داشته باشند.  معاون س��وادآموزي اداره كل آموزش و پرورش استان 
بوشهر نبود اطالعات دقيق و درست از بي سوادان را چالشي بسيار مهم 
پيش روي حوزه سواد آموزي براي برنامه ريزي ذكر كرد و بيان داشت: 
يكي از منابع مهم آماري تعداد بي س��وادان اس��تان، مركز آمار ايران 
است و با اين وجود تالش مي كنيم تا از منابع معتبر ديگر هم اطالعات 

دقيق تري در خصوص افراد كم سواد يا بيسواد جامعه داشته باشيم.

محمدرضا هاديلو

س�ايه انداخت�ن 
محمدرضا سوري

   گزارش 2
چن���دس�ال�ه 
خشكسالي ها در 
كنار كاهش بارندگي ازجمله داليلي اس�ت كه 
سبب شده تا كشاورزان ديگر نتوانند از منابع 
كم آبي ب�ه ص�ورت غرقاب�ي اس�تفاده كنند؛ 
موضوعي كه از چند سال گذشته جهاد كشاورزي 
را برآن داش�ت تا براي رفع اين معضل اقدام به 
اجرايي كردن سيس�تم هاي نوي�ن آبياري در 
استان هاي مختلف كشور كند به طوري كه طبق 
گفته هاي معاون آب و خاك وزير جهاد كشاورزي 
در حال حاضر بيش از يك ه�زار هكتار اراضي 
كشاورزي كشور به سيستم هاي مدرن آبياري 
تجهيز شده و اين در حالي است كه قرار است به 
اين ميزان تا پايان سال 300 هزار هكتار ديگر نيز 
اضافه شود.  اين اظهارات در حالي است كه اين 
طرح به طور جدي در استان آذربايجان در حال 
اجرا ش�دن اس�ت؛ به طوري كه به گفته رئيس 
س�ازمان جهاد كش�اورزي آذربايجان غربي تا 
كنون بيش از 5000هكتار از اراضي كش�اورزي 
استان به سيستم آبياري نوين تجهيز شده است. 

    
آذربايجان غربي از جمله استان هاي كشور به شمار 
مي رود كه يكي از مهم ترين قطب هاي كشاورزي 
كشور به حس��اب مي آيد؛ اين در حالي است كه 
با كاهش بارندگي ها و ذخاي��ر آبي در اين منطقه 
احتمال آنكه كش��اورزي اس��تان تحت تأثير اين 
مهم قرار بگيرد زياد است لذا اين موضوع مي طلبد 
تا ب��راي صرفه جويي در آب مصرفي كش��اورزي 
استفاده از سيستم هاي نوين آبياري به شدت مورد 
توجه قرار بگيرد.  رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي با تأييد اي��ن موضوع مي گويد: 
»ازآنجا كه اين استان در زمينه توليدات كشاورزي 
رتبه ششم كشور را به خود اختصاص داده لذا اين 

مهم تأثير فراواني در اقتصاد مردم منطقه دارد.«
 اسماعيل كريم زاده مي افزايد: »ساالنه 6 ميليون 
و 300 هزار تن محصول كشاورزي در آذربايجان 
غربی به دس��ت مي آيد به طوري ك��ه اين مهم 
موجب شده تا اين استان در اكثر توليد محصوالت 
استراتژيك كشاورزي رتبه اول تا ششم را به خود 

اختصاص دهد.«
    كم مصرف ترين در زمينه آب كشاورزی

در حالي كه بين آب مصرفي در كشاورزي كشور 
بي��ن كارشناس��ان اختالف نظر وج��ود دارد، اما 
مي توان گفت بين ۷0 ت��ا 90 درصد آب توليدي 
صرف توليد  محصوالت كشور مي شود و با توجه به 
اين كه يك سوم اين ميزان در توليدات محصوالت 
كشاورزي در دنيا مصرف مي شود،لذا  نياز است 
تا براي كاهش مصرف به فكر چ��اره بود.  در اين 
ميان يكي از مواردي ك��ه مي تواند در اين زمينه 
كارساز باشد اس��تفاده از روش هاي نوين آبياري 
در كشور اس��ت؛ موضوعي كه از چند سال قبل 
اجراي آن در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي 
قرار گرفته است.  در اين ميان يكي از استان هايي 
كه در اين زمينه گام هاي خوبي را برداشته است، 
آذربايج��ان غربي اس��ت؛ موضوع��ي كه موجب 
ش��ده تا مصرف آب در كش��اورزي اين استان به 
كمترين ميزان در كش��ور برسد.  رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي آذربايجان غربي در اين خصوص 
مي گويد: »در حال حاضر بيش از 5000 هكتار از 
اراضي كشاورزي شهرستان هاي چايپاره، پلدشت 
و شوط به سيستم هاي نوين آبياري تحت فشار 

تجهيز شده است.«
كري��م زاده مي افزايد: »ع��الوه بر اي��ن مناطق 
هم اكنون شبكه فرعي پروژه آبياري تحت فشار 
آق چاي شهرس��تان چايپاره، در س��طح 2400 
هكتار از اراضي اين شهرستان با پيشرفت فيزيكي 
9۷ درصد در حال اتمام اس��ت ك��ه پيش بيني 
مي شود با اجراي اين طرح 6500 خانوار منطقه از 

مزاياي اجراي اين طرح ها بهره مند شوند.«
اين اظهارات در حالي است كه به لحاظ وسعت 
لوله گذاري به مي��زان 2000 كيلومتر و اجراي 
2۷15 هكتار سيس��تم آبياري تحت فش��ار در 
اراضي دش��ت نازك از اهميت ويژه اي برخوردار 
اس��ت كه هم اكنون ب��ا پيش��رفت فيزيكي 85 
درصد در حال اجراس��ت كه پيش بيني مي شود 
تا شهريور ماه براي كشت در سال زراعي 98- 9۷ 

به كشاورزان منطقه آماده تحويل شود. 
   تجهيز يك هزار هكتار از اراضي كشور 

از آنجا كه كمبود منابع آبي در استان هاي كشور 

نخستين قدم براي حفظ منابع آبي صورت گرفت

تجهيز 5000 هكتار از اراضي كشاورزي آذربايجان غربي به سيستم نوين آبياري

س�ه گروه جهادي كه جمعيتشان 
به 300 نفر مي رسد در مرز ايران و 
محدوده مهران فعاليت مي كنند 
ك�ه همچ�ون ديگ�ر جهادگران 
خدماتش�ان ش�امل هم�ه ن�وع 
كمك رساني مي شود اما وجه تمايز 
آنها اين است كه تعدادي مهندس 
مكانيك هم همراه خ�ود دارند و 
در صورتي كه خ�ودروي زائران با 
مش�كلي روبه رو ش�ود، در اسرع 

وقت به آنها كمك مي كنند
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خدمت رساني 3500 جهادي  به زائران اربعين
 دبير ستاد اربعين گروه هاي جهادي در گفت وگو با »جوان«: 3500 جهادگر تهراني، اصفهاني، قزويني،  ايالمي، كرمانشاهي و ديگر مناطق كشور 

براي خدمت رساني به زوار حسيني عازم مناطق مرزي مهران و عراق شدند

 افزایش 13درصدی
 عمل جراحی  در زنجان 

مدير درمان اس�تان از افزايش تعداد     زنجان
ويزيت پزشكان نسبت به مدت مشابه 
سال گذش�ته در بيمارس�تان ها و مراكز درماني تأمين اجتماعي 

استان زنجان خبر داد. 
علي محمدي گفت: در نيمه نخست سال جاري 513 هزار و 392 نفر 
در مراكز درماني استان پذيرش و مورد مداوا قرار گرفته اند.  وي با بيان 
اينكه در شش ماهه اول سال جاري 5109 مورد عمل جراحي بزرگ و 
كوچك در دو بيمارستان امام حسين )ع( و اميد ابهر انجام شده است 
افزود: اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد 13/5 درصدي 
داشته اس��ت.  وي تعداد بستري ش��دگان در دو مركز بستري تأمين 
اجتماعي در استان را 10533 نفر خواند و تصريح كرد: ۷/5 درصد رشد 
بيماران بستري در نيمه نخست سال جاري به ثبت رسيده است.  مدير 
درمان تأمين اجتماعي اس��تان زنجان همچنان به تعداد مواليد در دو 
مركز درماني اميد ابهر و امام حسين )ع( طي شش ماه اول از سال جاري 
اشاره كرد و گفت: طي اين مدت 2 هزارو 28 مورد زايمان در اين مراكز 
درماني بوقوع پيوسته است، كه با احتساب تعداد كل زايمان هاي انجام 
شده در دو بيمارستان 2۷88 مورد مي باشد. محمدي با تأكيد بر اجراي 
طرح تكريم سالمندان در مراكز درماني تأمين اجتماعي افزود: جامعه 
ما بسوي سالمندي مي رود و در سازمان تأمين اجتماعي نيز طرح تكريم 
سالمندان و پيشكسوتان به عنوان يك برنامه جامع و راهبردي است. 
وي تعداد مراجعان سالمند در شش ماه نخست س��ال را ۷9 هزار نفر 
اعالم كرد و افزود: در شاخص آمار سالمندان نيز بيش از 12/5 درصد 
رشد داشتيم و افراد سالمند به محض مراجعه به مراكز تأمين اجتماعي، 

خارج از نوبت و به صورت ويژه پذيرش و مورد مداوا قرار مي گيرند. 

شناسایي و جمع آوري 27 رشته انشعاب 
غيرمجاز آب در احمد آباد مستوفي  

ط�ي2 ماه گذش�ته تعداد 27 رش�ته     اسالمشهر
انش�عاب غيرمجاز آب در سطح شهر 

احمدآبادمستوفي، شناسايي و جمع آوري شد. 
مدير امور آبفاي ش��هر احمد آبادمس��توفي، با اعالم اين خبر گفت: در 
راستاي ساماندهي خطوط و ش��بكه هاي آبرساني و همچنين خطوط 
انتقال آب اس��تحصالي از چاه هاي ش��هراحمدآباد موضوع شناسائي 
وجمع آوري و تبديل به مجاز انش��عابات غيرمجاز، نيز به صورت جدي 
در دستور كار اين امور قرار گرفته و در حال انجام است.  فريدون ملكي 
ادامه داد: با اجراي عمليات ساماندهي خطوط و شبكه هاي آبرساني در 
منطقه، از اوايل شهريورماه سال جاري عالوه بر شناسائي و جمع آوري 
25 رشته انشعابات غيرمجاز خانگي، تعداد 2 رشته انشعاب غير مجاز با 
قطر )1اينچ( كه به منظور بهره برداري در موارد كشاورزي و صنعتي مورد 
استفاده قرار مي گرفت، شناسايي و جمع آوري شد.  وي گفت: در برخورد 
با انش��عابات غير مجاز ضمن جمع آوري انش��عاب غير مجاز و دريافت 
خسارات وارده به شبكه و همچنين حقوق شركت مربوط به مصرف غير 
مجاز آب، تعهدات الزم نيز مبني بر عدم استفاده مجدد از انشعابات غير 

مجاز آب آشاميدني از مالكان مربوطه گرفته شد. 

افتتاح مركز رشد پارك علم و فناوري اروميه  
   آذربايجان غربي مركز رش�د پارك علم و فن�اوري اروميه با 
حضور معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري 
و اس�تاندار آذربايج�ان غرب�ي دراين اس�تان ب�ه بهره برداري رس�يد. 
رئيس پارك علم و فناوري آذربايجان غربي در حاشيه اين مراسم با بيان 
اينكه اين مركز در زميني به مساحت 3 هزار و 500 متر مربع با هزينه 25 
ميليارد ريالي به بهره برداري رسيده است گفت: با افتتاح ساختمان جديد 
مركز رش��د واحدهاي فناوري در پارك علم و فناوري استان بيش از 10 
هزار متر مربع فضاي فيزيكي به اين مجموعه اضافه شد.  حسن حيدري 
با بيان اينكه عمليات اجرايي اين مركز از سال 1388 آغاز و بالتكليف رها 
شده است افزود: از سال 94 عمليات اجرايي اين طرح از سرگرفته شده و 
امروز به بهره برداري رسيد.  رئيس پارك علم و فناوري آذربايجان غربي 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر 84 شركت و واحد فناور دانش  بنيان در 
اين مركز استقرار دارند و عالوه بر اجراي ايده هاي علمي و فناورانه، به توليد 
محصوالت نوين مي پردازند.  معاون علمي و فناوري رئيس جمهور امروز 
در سفر خود به اروميه ضمن بازديد از پارك علم و فناوري آذربايجان غربي 
و افتتاح ساختمان جديد مركز رشد واحدهاي فناور پارك از دستاوردها و 

اختراعات شاخص شركت هاي مستقر در پارك نيز رونمايي مي كند. 

حجت االسالم والمسلمين رئيسي اعالم كرد
 خدمات ویژه آستان قدس 

به زائران روشندل حرم مطهر رضوي 
آستان قدس رضوي خدمات ويژه اي را     خراسان رضوي
براي تسهيل زيارت روشندالن و نيز 
ارائه خدم�ات فرهنگي و اجتماع�ي به آنان در نظر گرفته اس�ت. 
حجت االسالم والمسلمين رئيسي توليت آستان قدس رضوي با اعالم اين 
خبر گفت: همه دستگاه ها در كشور موظف هستند زندگي روشندالن را 
تسهيل كنند و مناسب سازي فضاي شهري براي جانبازان و روشندالن 
جامعه بسيار مهم است.  وي با تأكيد بر ارائه خدمات »ميزباني ويژه« از 
سوي آس��تان قدس رضوي براي جانبازان و معلوالن جسمي، ادامه داد: 
مناسب س��ازي خدمات و اماكن زيارتي براي روش��ندالن در دستور كار 
آستان قدس بوده و در اين زمينه گام هايي نيز برداشته و اقداماتي انجام 
شده است تا تشرف جانبازان عزيز، سالمندان، روشندالن و ساير افرادي كه 
به نحوي معلوليت يا محدوديت جسمي دارند به حرم مطهر رضوي تسهيل 
شود.  توليت آستان قدس رضوي افزود: زمان هاي ويژه اي را نيز براي زائران 
ناتوان و معلول در نظر گرفته ايم تا آنها در كنار ضريح مطهر و روضه منوره 
زيارتي دلنشين داشته باشند.  وي همچنين تأكيد كرد: مكاني را كه آستان 
قدس رضوي براي ارائه خدمات فرهنگي و اجتماعي در اختيار روشندالن 
گذاشته بايد با پيگيري سريع تر راه اندازي شود.  حجت االسالم والمسلمين 
رئيسي گفت: در اختيار گذاشتن وسيله نقليه و تسهيل زيارت از جمله 
اقداماتي است كه تاكنون آستان قدس رضوي انجام شده اما نبايد به همين 
ميزان بسنده شود. بايد از روشندالن، مشكالتشان براي تشرف به حرم 
مطهر رضوي را پرسيد و تالش شود تا اين مشكالت رفع شود.  وي تصريح 
كرد: برخي از چهره هاي مجاهد و مبارزي كه براي دفاع از دين و كش��ور 
مقابل دشمنان ايستادند، بينايي خود را از دس��ت دادند و جانباز شدند 
اما آنها حقيقتاً الگوهاي جامعه ما هستند كه بينايي حقيقي را به دست 
آورده اند.  حجت االسالم ولمسلمين رئيسي تأكيد كرد: قشر روشندل بايد 
به لحاظ خدمات حقوقي، اقتصادي و مالي، كار و اشتغال مورد توجه قرار 

گيرند و مسئوالن مختلف به اين قشر به صورت ويژه توجه كنند.

3 هزار و 500 نفر از جهادگران سراس�ر ايران به مناطق مرزي ايران و عراق 
اعزام شده اند تا طي 40 روز از زوار حسيني پذيرايي كنند و روزانه بيش از 
450 هزار غذاي گرم و متنوع را در اختيار دلدادگان حس�يني قرار دهند. 
جهادگراني كه تعدادي از آنها  از گروه هاي جهادي مستقر در استان ها آمده اند 

و تعدادي هم طي فراخواني كه قبل از اربعين انجام شده، به صورت داوطلبانه 
خدمت رس�اني را در پيش گرفته اند. آنها زير نظر 12 گروه جهادي فعاليت 
مي كنند و به گفته دبير ستاد اربعين گروه هاي جهادي از استان هاي تهران، 
اصفهان، قزوين،  ايالم، كرمانشاه و ديگر مناطق كشور دور هم جمع شده اند. 

88498441سرويس  شهرستان

ميترا شهبازي
   گزارش يك

به طور جدي حس مي ش��ود لذا اين مهم سبب 
ش��ده تا جهاد كش��اورزي براي حل اين معضل 
اجرايي شدن استفاده از سيستم هاي آبياري نوين 
را در دستور كار خود قرار دهد؛ موضوعي كه سبب 
شد تا معاون آب و خاك وزير جهاد كشاورزي از 
تجهيز يك هزار هكتار اراضي كش��اورزي كشور 
به سيس��تم هاي مدرن آبياري خب��ر دهد.  علي 
مراد اكبري در جريان بازديد از طرح هاي آبياري 
شهرستان چايپاره در آذربايجان غربي مي گويد: 
»در بيشتر شهرهاي شمالغرب كشور طرح هاي 
آبياري در حال اجراس��ت كه در آن بيش از يك 
هزار هكتار از اراضي كشور به سيستم هاي مدرن 

آبياري تجهيز مي شود.«

وي مي افزاي��د: »هم اكنون پروژه بزرگ ش��بكه 
آبياري و زهكش��ي نزديك به 62 هزار هكتاري 
در حوزه آبريز ارس و زاب در اس��تان آذربايجان 
غربي در دس��ت اجراس��ت كه اين پروژه يكي از 
بزرگ تري��ن و نادرترين پروژه ه��اي آبياري و به 
عنوان شاهكار مهندسي در طول تاريخ كشور به 

شمار مي رود.«
اين در حالي اس��ت ك��ه در ح��ال حاضر حدود 
62هزار هكتار از اراضي كشاورزي به سيستم هاي 
نوين آبياري تجهيز شده اند كه براي اجراي اين 
طرح ها بيش از يك ه��زار و 450 ميليارد تومان 
اعتبار تخصيص يافته كه از اين ميزان بيش از يك 

هزار و 100 ميليارد آن جذب شده است.


