تحويل 700واحد مسكن به مددجويان
سيلزده خوزستان تا پايان امسال
رئيس كميته امداد امام خميني(ره)
خوزستان
با اش�اره به آخرين وضعيت منازل
آسيبديده ناشي از س�يل در خوزستان ،گفت 700 :واحد مسكن
احداثي مددجويان س�يلزده خوزس�تان تا پايان سال تحويل و
بازسازي واحدهاي تعميري نيز تا پايان شهريورماه انجام ميشود.

س��يدمرتضي بختياري ،رئيس كميته امداد امام خمين��ي(ره) در بازديد
از وضعيت س��يلزدگان خوزس��تان و بررسي روند س��اخت و ساز منازل
آسيبديده مددجويان تحت حمايت با اشاره به تحويل  700واحد مسكن
به مددجويان سيلزده خوزس��تان تا پايان امسال گفت :بر اساس آخرين
ارزيابيها ،حدود  2هزار خانوار خوزس��تاني تحت حمايت كميته امداد بر
اثر سيل اخير خس��ارت ديدهاند .وي با بيان اينكه احداث و تعمير منازل
آسيبديده مددجويان از روزهاي نخست پس از وقوع سيل آغاز شد ،ادامه
داد :مسكن بيش از يك هزار و  200خانواده مددجو به تعمير نياز دارد كه تا
پايانشهريورماههمهاينمنازلتكميلوتحويلدادهميشود .رئيسكميته
امداد امام خميني(ره) با اشاره به تفاهمنامههاي امضا شده توسط كميته
امدادبانهادهايمختلفدرزمينهجبرانخسارتهايسيلبرايمددجويان
در سراسر كشور ،تصريح كرد :تفاهمنامهاي با سپاه و بنياد مسكن انقالب
اسالمي به امضا رسيده و با وجود مش��كالت و موانعي كه به دليل افزايش
قيمتها بر سر راه وجود دارد اما روند احداث و تعمير منازل با قوت در حال
انجام است .رئيس كميته امداد امام خميني(ره) در ادامه سفر خود با حضور
در جمع گروه جهادي شهيد آويني مستقر درروستاي «بُنده» شهرستان
سوسنگرد ،با ابراز رضايت از اقدامات اين گروهها در جريان سيل اخير گفت:
در استان خوزستان با توجه به سيل ويرانگر ،به لطف خدا و همت مردم ،همه
اقشار و صنوف بهويژه گروههاي جهادي پاي كار آمدند و در كمكرساني
به سيلزدگان از هيچ كوشش��ي دريغ نكردند .وي با بيان اينكه مردم در
كمكرساني در حوادث و بالياي طبيعي نقش اول را برعهده دارند ،اظهار
كرد :مردم در همه عرصهها بزرگترين حامي نظام و دولت بودهاند ،بهويژه
هر زمان بالياي طبيعي در نقطهاي از كشور حادث شده ،با همه توان و نهايت
همدلي در صحنه حاضر شدند و به ياري هموطنان خود شتافتهاند.

افتتاح  56پروژه در اردستان
همزمان با هفته دولت
معاون سياس�ي ،امنيتي و اجتماعي
اصفهان
فرماندار اردستان گفت :دستگاههاي
دولتي اردس�تان تاكنون  ۵۶پروژه با اعتباري بالغ بر  ۴۰۰ميليارد
ري�ال آم�اده كردهان�د ك�ه در هفت�ه دول�ت افتت�اح ميش�ود.

عليرضا فرحبخش معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرماندار اردستان
با اشاره به افتتاح  56پروژه در اردستان همزمان با هفته دولت گفت« :ايام
شهادت اين دو ش��هيد ،معلمان بزرگ عمل و اخالق ،هفته دولت و روز
كارمند ناميده شده است كه آن را به كارگزاران و كارمندان دولت تبريك
گفته و براي همگان در عرصههاي مختلف بهويژه اميدآفريني و توجه به
حقوق شهروندي آرزوي موفقيت ميكنيم ».معاون سياسي ،امنيتي و
اجتماعي فرماندار اردستان گفت :ما دولتمردان بايد ايمان ،خلوص نيت
و منش كاري شهيدان رجايي و باهنر را سرلوحه كاري خود قرار دهيم و
به ابعاد شخصيتي و فرهنگي اين دو شهيد بپردازيم كه اين موضوع بعضاً
مغفول مانده است .فرحبخش ابراز داشت :هفته دولت با انجام برنامههاي
مختلف فرهنگي و عمراني آغاز ميشود و فرصت و زمان مناسبي است تا
دستگاههاي مختلف اقدامات دولت را در سال گذشته به مردم ارائه دهند.
وي تصريح كرد :توسط دستگاههاي دولتي شهرستان اردستان تا كنون
 ۵۶پروژه با اعتباري بالغ بر  ۴۰۰ميليارد ريال آماده شده است كه در هفته
دولت افتتاح خواهد شد .فرحبخش با بيان اينكه پروژههاي ديگر نيمهتمام
هم وجود داش��ت كه بعضي از آنها قابليت افتتاح ه��م دارد ،افزود :طبق
سنوات گذشته شناسايي دستگاههاي برتر شهرستان اردستان به همراه
كارمندان برتر در هفته دولت انجام و از آنان تقدير خواهد شد .فرحبخش
بيان داشت :برگزاري يادواره شهدا ،غبارروبي گلزار شهدا ،ديدار با خانواده
شهداي كارمند و نماز وحدت ازجمله برنامههاي هفته دولت است كه به
شكل منسجم در شهرستان اردستان برگزار خواهد شد.

كلنگزني  3پروژه بزرگ عمراني
در شهر انديشه البرز
چن�دي پي�ش ش�هردار انديش�ه
البرز
كلنگزنىسهپروژهبزرگعمرانيدر
فازهاي مختلف شهر انديشه را به مردم وعده داده بود كه سرانجام
همزمان با فرارس�يدن اعي�اد قربان و غدي�ر اين امر محقق ش�د.

بهروز كاوياني شهردار انديشه در مراسم كلنگزني سه پروژه بزرگ عمراني
شهر انديشه ازجمله پروژه دهكده ورزشي فاز  ،5ورزشگاه شهداي انديشه
فاز ،2سراي بانو فاز3گفت :س��ه پروژه مذكور با طرحهاي بسيار مناسب و
برگرفته از مهندسي ايراني ،اسالمي با توجه به امكانات بينظير پيشبيني
شده است .وي افزود :فاز نخست دهكده ورزشي در زميني به مساحت2500
متر مربع و شامل چهار سالن كشتي ،ورزشهاي رزمي ،بدنسازي بانوان
و آقايان طراحي ش��ده و در فازهاي بعدي خانه ژيمناستيك ،استخر شنا
و پاركينگ تكميل ميگردد كه دركل اعتبار  60ميلي��ارد ريالي به خود
اختصاص داده اس��ت .اين مسئول اذعان داش��ت :مجموعه سراي بانو در
زميني به مساحت  15هزار مترمربع و با اعتبار  40ميليارد ريالي مجموعه
ورزشگاه شهداي انديشه در زميني به مس��احت  2هزار و  470مترمربع و
اعتبار اوليه 40ميليارد ريالي عمليات اجرايي آن آغاز شده و انشاءاهلل در
آيندهاي نه چندان دور بهرهبرداري از اين پروژهها را شاهد خواهيم بود كه
سهم بسزايي در افزايش سرانهها خواهد داشت .احداث چنين پروژههايي
نمادي از خدمت صادقانه مجموعه مديريت شهري است كه همواره شورا
و شهرداري انديشه بر آن تأكيد داش��ته و با تمام توان در همين راستا گام
برداشتهاند كه اميدواريم تا بدين وسيله جلوهاي ديگر از خدمت صادقانه
مجموعه مديريت شهري انديشه را نظارهگر باشيم.

گمرك بوشهر رتبه اول
رونق تجارت و بازرگاني دركشور
گمرك بوشهر يكي از گمركات مهم
بوشهر
و مؤثر كشور است كه در رويههاي
گمركي نيز جزو گمركات اول كشور قرار دارد.

بهروز قرهبيگي مديركل گمرك بوشهر با اشاره به كسب رتبه اول رونق
تجارت و بازرگاني گمركات كشور توس��ط اين استان گفت :در بوشهر
 ۱۴گمرك وجود دارد كه مشتمل بر سه اداره كل گمرك منطقه ويژه
بوشهر ،منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي و اداره كل گناوه و ساير گمركات
در سطح اداره و همچنين سه منطقه ويژه اقتصادي بوشهر ،۱بوشهر ۲و
منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي فعال است .وي افزود :در ارتباط با
توسعه زيرساختها فعال شدن كشتي گراند فري در مسير بوشهر -قطر
ظرفيت خيلي خوبي است كه با اقداماتي كه در سطح استان با پيگيري
استانداري و اداره كل بنادر و گمرك صورت گرفته اميدوار هستيم باعث
رونق در بخشهاي مختلف شود .ناظر گمركات استان و مديركل گمرك
بوشهر ادامه داد :همه رويههايي كه در گمركات بزرگ كشور وجود دارد
در سطح استان بوشهر نيز بوده و فعال هستند كه ازجمله آنها ميتوان به
صادرات قطعي ،صادرت موقت ،واردات قطعي ،واردات موقت ،ترانزيت
داخلي و خارجي ،كارنه تير ،كران بري (كابوتاژ) ،امانات پستي ،ملواني،
مرزنشيني و مسافري اشاره كرد.
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ايالم ،شبانه روز درحالآماده شدن برايکنگره اربعين
گزارش يك

سيد احمد هاشمي اشكا

خبرگزاری ایرنا

حاال ديگر «اربعين» يك روز نيس�ت بلكه هر سال حماسهاي است كه
با ويژگيهاي خاص خودش اتفاقات جدي�دي را رقم ميزند .به همين
خاطر از ماهها قبل مسئوالن كشوري و اس�تاني درصدد فراهم كردن
امكانات و تجهيزات مورد نياز اين راهپيمايي عظيم در داخل كش�ور
و خارج از مرزه�اي ايران ب�راي زائ�ران ايراني و خارجي ميش�وند.
امس�ال هم از هماكنون مرزها براي خ�روج زائران آم�اده و تداركات
الزم در جهت تأمين نيازها مهيا ميش�ود .از ابلاغ  ۲۲ميليارد تومان

ديگر اربعين يك مراسم نيست .يك رويداد عظيم
است .همايش و راهپيمايي بزرگي است كه همه
ارزشهاي خبري مانند بزرگي ،تازگي ،مجاورت،
دربرگيري ،ش��گفتي و برخورد را با هم دارد .به
همين خاطر همه رسانههاي دنيا با تمركز روي آن
منتظرند تا ببينند هر سال چه اتفاقي رخ ميدهد.
در اين ميان استانهاي مرزي و بهخصوص ايالم
و خوزستان كه محل عبور زائران به شمار ميآيند
در تالطم بيشتري هس��تند ،بهويژه در روزهاي
منتهي به اربعين كه شور و حال و شلوغي زيادي
در اين مناطق به چشم ميخورد.
ثبتنام در سامانه سماح ،اجباري
اواخر سال گذش��ته بود كه طي س��فر روحاني
رئيسجمهور كشورمان به عراق ،در مذاكراتي با
طرف عراقي ابتدا ايران از لغو هزينه ويزاي ايران
براي زائران و مسافران عراقي به ايران خبر داد و
پس از آن نيز طرف عراقي دستور حذف هزينه

از بودجه اربعين و اختصاص اعتبارات الزم براي پروژههاي راهس�ازي
گرفته تا اس�تقرار امكانات پزش�كي در ايالم و تالش براي بازگشايي
مرز چيالت و ...البته با اينكه از چند ماه پيش گفته ش�ده بود با توافق
مس�ئوالن ايراني و عراقي ،ب�راي ورود و خروج به اين كش�ور نياز به
رواديد نيست اما دبير ستاد مركزي اربعين حس�يني گفته كه نيروي
انتظامي با كنترل ترددها ،از دهم محرم تا آخر صفر ،اجازه عبور و مرور
زائرين را صرف ًا براي افراد ثبتنام شده در سامانه سماح صادر ميكند.

رواديد براي زائران ايراني به عراق را صادر كرد.
س��پس مرتضي آقايي مديركل عتبات سازمان
حج و زيارت گفت« :با توجه به برنامهريزيهاي
صورت گرفته ،قرار است از  ۲۰فروردينماه سال
 98صدور رواديد عراق براي زائران ايراني رايگان
ش��ود كه با اين اقدام به طور حتم شاهد كاهش
هزينههاي سفر به عتبات خواهيم بود».
حاال احمد محمديفر دبير ستاد مركزي اربعين
حس��يني اعالم كرده با توجه به مصوبه ستاد و
هماهنگي كامل بهعمل آمده و اتصال سامانههاي
سماح و ناجا ،نيروي انتظامي با كنترل ترددها ،از
دهم محرم تا آخر صفر ،اجازه عبور و مرور زائران
را صرفاً براي افراد ثبتنام شده در سامانه سماح
صادر خواهد كرد.
احتمال افزايش چند برابري زوار
ايالم در جنب و جوش است تا ميزبان خوبي براي
زائران اربعين حسيني باشد؛ استاني كه هر سال

راهاندازي فروشگاههاي مجازي عرضه صنايعدستي در اردبيل
اردبيل

س�امانههاي الكترونيكي و فروش�گاههاي مج�ازي براي عرضه
صنايعدستي استان راهاندازي شده است.

ملكه گلمغانيزاده معاون صنايعدستي اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري اردبيل
با اشاره به راهاندازي فروشگاههاي مجازي عرضه صنايعدستي گفت :فعاالن صنايعدستي ميتوانند
با عضويت در فروشگاه و سامانه مجازي نسبت به بازاريابي محصوالت خود اقدام و از اين طريق كسب
درآمد كنند .وي حمايت از شاغلين صنايعدس��تي را از اهداف مهم سازمان ميراث فرهنگي استان
اردبيل عنوان كرد و افزود :در حوزه آموزشهاي عمومي ،اين اداره كل ،آموزش شاغالن صنايع دستي
براي ارتقاي كيفيت ،جنس و نحوه بافت را برنامهريزي كرده است كه سال گذشته و پنج ماهه اول سال
جاري توسط جهاد دانشگاهي اردبيل ،مناسب و به بهترين شكل ممكن برگزارشد و با توجه به عملكرد
خوب اين نهاد ،در ادامه برگزاري اين دورهها نيز با جهاد دانشگاهي همكاري خواهيم كرد.

با حجم بااليي از دلدادگان سيدالشهدا(ع) مواجه
اس��ت و خود را مسئول خدماترس��اني به آنها
ميداند .در همين راستا استاندار ايالم از تالش
براي بازگش��ايي مرز چيالت واقع در شهرستان
دهلران قبل از اربعين خبر داد.
قاس��م س��ليماني دش��تكي در ديدار فريدون
حيدري ش��هردار منطقه  ۵تهران ،دبير س��تاد
اربعين ش��هرداري تهران گفت« :سال گذشته
بهرغم اينكه در كشور با كاهش حجم زوار اربعين
روبهرو بودي��م اما در ايالم با رش��د  ۱۵درصدي
نسبت به س��ال قبل مواجه ش��ديم ».وي ادامه
داد« :در اربعين گذشته با آنكه تالشهاي بسيار
زيادي براي روانسازي تردد زوار داشتيم و منجر
به افزايش حجم زوار در استان شد اما مشكالت
خاص خود ازجمله بحث تهيه ارز ،مشكل كاپوتاژ،
تراكم جمعيت و خودرو در پايانه بركت ،شرايط
جوي و مسائل ديگر نيز وجود داشت كه امسال

در راس��تاي رفع اين موانع برنامهريزي صورت
گرفته است ».دش��تكي افزود« :امسال با توجه
به حذف ويزا و احتمال افزايش چند برابري زوار
ميطلبد كه همه پاي كار باشند و در اين راستا
نيازمند همكاري و مس��اعدت بيشتر شهرداري
تهران چون سالهاي گذشته هستيم».
همه چيز آماده پذيرايي از زائران
موضوع س�لامت و بهداش��ت زائ��ران ازجمله
مهمتري��ن مس��ائل در اي��ام اربعين به ش��مار
ميآيد .مسئلهاي كه سازمانهاي زيادي آماده
خدماترساني در اين زمينه ميشوند .در همين
رابطه سرپرست دانش��گاه علوم پزشكي ايالم از
تالش براي اس��تقرار امكانات پزشكي در استان
خبر داده و گف��ت« :تكميل بيمارس��تان ۳۷۶
تختخواب��ي ج��زو اولويتهاي علوم پزش��كي
استان است».
محمد كريميان با اشاره به اينكه بيمارستان ۳۷۶
تختخوابي شهر ايالم داراي  ۷۰درصد پيشرفت
فيزيكي اس��ت ،ادامه داد« :اعتب��ارات خوبي از
س��وي س��ازمان برنامه و بودجه ب��راي تكميل
اين بيمارستان در نظرگرفته ش��ده كه تا پايان
اين پروژه تكميل ميش��ود ».وي افزود« :ثبت
آمارهاي اشتباه بيماران نيازمند به پرتودرماني
سبب شده تا ايالم اين دستگاه را نداشته باشد ،اما
اكنون در حال تصحيح آمار و رايزني براي استقرار
اين دستگاه درماني در ايالم هستيم ».بر اساس
گزارشها امسال حدود  ۷۶ميليارد تومان براي
بودجه اربعين مصوب شده است كه اتفاق بسيار
بزرگي است.
استاندار ايالم با اشاره به سفر اميرآبادي فراهاني،
عضو هيئت رئيسه مجلس ش��وراي اسالمي به
عنوان بازرس مجلس در امور اربعين به ايالم در
اربعين  ۹۷و بازديد وي از مهران ،گفت« :با بسيج
كردن معاون اقتصادي س��ازمان برنامه و بودجه
كشور و رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس
بودجه اربعين از  ۱۸ميليارد به  ۷۶ميليارد تومان
افزايش يافت كه از اين مبلغ تاكنون  ۲۲ميليارد
تومان ابالغ شده و عالوه بر اين ميزان ،چند روز
گذش��ته  ۳۰ميليارد تومان نتيجه س��فر هيئت
بلندپايه اقتصادي به ايالم ابالغ شده است».
وي با بيان اينكه در مس��يرهاي اربعين بهشدت
كارگاهها فعال ش��دهاند و در ورودي شهر ايالم
زيرگذر ارغ��وان و چند تونل در مس��ير ايالم به
مهران در حال ساخت اس��ت كه يكي از آنها به
صورت كامل باز شده است ،ادامه داد« :دو پل در
موقعيتهاي  ۵۵و  ۵۶رودخانه كنجانچم توسط
قرارگاه خاتم در حال س��اخت است .همچنين
براي آس��ايش زوار حدود  ۶ه��زار مترمربع در
مهران سايهبان درست شده و حدود  ۶۰۰تا ۷۰۰
سرويس بهداشتي ايجاد شده است».

ارائه بستههاي تشويقي به تورهاي ورودي به سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان

تشويقي در نظر گرفته شود.

بر اساس محصوالت متنوع شمال و جنوب استان قرار است كه
براي توره�اي ورودي به سيس�تان و بلوچس�تان بس�تههاي

معاون ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري سيستان و بلوچستان با اشاره به ارائه بستههاي
تشويقي به تورهاي ورودي به استان گفت :ظرفيتهاي گردشگري سيستان و بلوچستان بر اساس
محصوالت متنوع شمال و جنوب استان معرفي ميشود و قرار است براي تورهاي ورودي به سيستان
و بلوچستان بستههاي تشويقي در نظر گرفته شود.ميرحسيني افزود :حمل و نقل رايگان براي دفاتر
خدمات مسافرتي و گردشگري ايران كه تور ورودي به مقصد سيستان و بلوچستان تعريف كنند نيز
به منظور ارزانسازي سفر در قالب فم تورهاي آشناسازي(سفر رايگان يا ارزان) در نظر گرفته شده و
همچنين از تخفيف ويژه واحدهاي اقامتي استان نيز بهرهمند خواهند شد.

شمارش معكوس براي افتتاح نخستين اورژانس هستهايكشور در بوشهر
ازآنجاكهنشتمواد
گزارش 2
هستهاي ميتواند
محمدرضا سوري
براي افرادي كه در
آنجا كار ميكنند يا ساير كساني كه در نزديكي
اينگونه محلها سكونت دارند خطرساز باشد
لذا به منظور حل اين مشكل و درمان افرادي كه
به اين م�واد آل�وده ميش�وند نياز ب�ه مراكز
تخصصي اس�ت تا هرچه زودت�ر روند درماني
انجام شود .با توجه به اینكه بوشهر صاحب يكي
از بزرگترين نيروگاههاي اتمي كشور است ،لذا
اين مهم موجب شد تا از سه سال قبل ساخت
نخستين اورژانس هس�تهاي در اين استان در
دس�تور كار قرار بگيرد .درحاليك�ه برخي از
مش�كالت و كمبودها موجب تأخي�ر در روند
ساخت آن شده بود ،حاال به گفته معاون توسعه
مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
با توجه به پيش�رفت  85درصدي ساخت آن،
شمارشمعكوسبرايافتتاحنخستيناورژانس
هستهاي كش�ور در بوش�هر آغاز شده است؛
موضوعي كه ميتواند اتف�اق خوب و مثبتي را
ب�راي صنع�ت هس�تهاي كش�ور رق�م بزند.

با تمام مزايايي كه استفاده از انرژي هستهاي دارد،
اما تشعشعات آن ميتواند بس��يار خطرناك باشد؛
موضوعي كه موجب شده تا در كنار اينگونه مراكز،
اورژانس درماني ايجاد شود تا به محض وقوع حادثه
هرچه سريعتر فرد يا افراد آسيبديده تحت درمان
قرار بگيرند .ازآنجاكه نيروگاه اتمي بوش��هر يكي
از قديميترين مركز هس��تهاي در كشور به شمار
ميرود لذا اين مهم موجب ش��ده تا از 3سال قبل
ساخت نخستين اورژانس هستهاي در اين استان

در دستور كار قرار بگيرد 29 .آبان سال  95بود كه
كلنگ ساخت اورژانس هستهاي بوشهر با 160تخت
به زمين زده و قرار شد با مشاركت وزارت بهداشت
و س��ازمان انرژي اتمي ،عمليات س��اخت يكي از
بزرگترين و مجهزترين اورژانسهاي هستهاي در
كشور در بيمارستان ش��هداي خليج فارس بوشهر
آغاز شود .آن زمان قرار ش��د اين مركز در زميني
با زيربن��اي  ۸هزار مترمرب��ع و با اعتب��اري بالغبر
 ۳۴۰ميليارد ريال در طول  ۱۸ماه س��اخته شود و
به بهرهبرداري برسد .طبق برنامهريزيها همچنين
قرار بر آن شد تا اعتبار اين پروژه نيز از محل اعتبارات
وزارت بهداشت و سازمان انرژي اتمي تأمين شود.
با اين حال برخي از مش��كالت موجب شد تا روند
اجرايي شدن آن دچار وقفه شود.

خيز بلند براي ساخت اورژانس هستهاي
با وجود اينكه ضرورت س��اخت اي��ن مركز مهم
درمان آسيبديدگان ناشي از تشعشعات هستهاي
ايجاب ميكرد تا هرچه زودتر س��اخته ش��ود اما
مشكالتي از قبيل تأمين نش��دن بودجه ،تغيير
مديران و تغيير نقشه موجب شد تا روند ساخت
آن دچار تغيير شود .س��رانجام روز گذشته بود
كه معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم
پزشكي بوشهر با اشاره به پيشرفت  85درصدي
روند تكميل پروژه اورژانس هستهاي بوشهر اعالم
كرد« :با اقدامات انجام شده نگرانيها به حداقل
رس��يده و پروژه اورژانس هستهاي ظرف یک ماه
آينده به بهرهبرداري خواهد رسيد».
دكتر ايرج بيژني افزود« :پروژه اورژانس هستهاي

و عمومي بوشهر با حدود  ۸هزار مترمربع زيربنا،
تعداد  ۱۱۰تخت بس��تري به ظرفيت تختهاي
بيمارستاني مركز استان اضافه خواهد كرد».
در اين ميان نكته مهمي ك��ه بايد در نظر گرفت
اين بود ك��ه اهميت اين فضا به اين خاطر اس��ت
كه  ۸هزار متر آن مفيد و درماني بوده و در زمينه
زيرساختهاي پش��تيباني از بيمارستان موجود
شهداي خليج فارس استفاده ميشود .از اين پروژه
در حادثههايي چون نشت گاز و اعالم حوادث در
نيروگاه اتمي بوشهر به دليل نگراني ساكنان جوار
نيروگاه و مردم بوشهر استفاده ميشود.
همچنين اين مركز در مراجعات به اورژانس براي
تشخيص آسيبها ميتواند پاسخگوي افراد بوده
و در زمان حادثه نيز در صورت آسيبديدگي كار
درمان را انجام دهد .به گفته كارشناسان ،ساختار
اين پ��روژه به جز حدود  ۴۰۰مت��ر كه اختصاصاً
براي زمان حادثه در نظر گرفته شده ۷۶۰۰ ،متر
ديگر فضاي در حال اس��تفاده درماني و خدمات
اورژانس و بستري است .درحاليكه مشكالت بر
سر اجراي اين پروژه مهم موجب تأخير در تكميل
و افتتاح آن ش��ده بود ،حاال خبرها حكايت از آن
دارد كه با رفع مش��كالت روند ساخت اين مركز
س��رعت گرفته است .معاون توس��عه مديريت و
منابع دانش��گاه علوم پزشكي بوش��هر با اشاره به
پيشبيني تكميل پروژه اورژانس هس��تهاي در
اين خصوص گفت« :با توجه به افزايش قيمتها
و اينكه مصالح و تأسيسات بايد از بازار تهيه شود،
زمانبندي مورد انتظار كه اورژانس هستهاي در
نيمه اول سال  ۹۸به بهرهبرداري برسد امكانپذير
نيست اما با اقدامات انجام شده نگرانيهاي ما به
حداقل رسيده است».

ميترا شهبازي

ايجاد اشتغال در سيستان و بلوچستان
با خوشه شيالت

شهركهايصنعتياستانسيستانوبلوچستانكه 30سالازفعاليت
مستمرآنهاميگذردودستاوردهاياقتصاديبسياريبرايايناستان
به ارمغان آوردهاند حاال دس�ت روي مهمترين ظرفيت استان يعني
شيالت گذاشتهاند و قرار است توليد در اين بخش را به سبك صنعتي
و ارزآور بهروزرس�اني كنند؛ اتفاقي كه قرار اس�ت با توانمندسازي
خوشه شيالت و تقويت صنايع دريايي سيستان و بلوچستان استان
ل ايجاد كند.
انجام شود و براي شمار بسياري از مردم فرصت اشتغا 

سيس��تان و بلوچس��تان درحالي ب��ه عن��وان دومين اس��تان پهناور
كشور شناخته ميش��ود كه در كنار ظرفيتهاي مهمي كه در زمينه
فعاليتهاي كش��اورزي ،بهرهمندي از موقعيت مناس��ب براي نصب
پنلهاي خورشيدي و گردشگري و تاريخي دارد ،به دليل برخورداري
از  300كيلومتر از نوار س��احلي عم��ان ظرفيت مهمي در راس��تاي
فعاليتهاي ش��يالتي هم دارد .از همين رو مسئوالن در شهركهاي
صنعتي اس��تان كه 30س��ال اس��ت در اين منطقه فعاليت مس��تمر
دارند ،دس��ت به ايجاد خوش��ههاي ش��يالتي زدهاند .خوش��ه نيز در
مفاهيم صنعتي شامل واحدهاي كس��ب و كار كه توليدات يا خدمات
مشخص توليد و ارائه ميكنند و همچنين تأمينكنندگان مواد اوليه،
خريداران ،صادركنن��دگان ،تأمينكنندگان ماش��ينآالت ،نهادهاي
مختلف پش��تيبان ،واحدهاي مربوط به سيس��تم حمل و نقل و ساير
تأمينكنندگان كه توليد در خوشه را به صورت مستقيم و غيرمستقيم
تسهيل ميكنند ميشود .گفتني است در بخش شيالتي اين خوشههاي
صنعتي مجموعهاي از فعاليتهاي توليدي ،بستهبندي ،صادرات و غيره
را بر عهده دارند تا به صنعت شيالتي اس��تان رونق دهند؛ چراكه اين
اس��تان داراي پتانس��يلهاي باالي آبزيپروري و صيادي در كشور و
منطقه است كه براي صادرات و ورود اين توليدات و محصوالت شيالتي
به بازارهاي جهاني بستهبنديهاي نوين و باكيفيت بسيار ضروري و نياز
اوليه است و اين كار مهم در خوشهها عملياتي ميشود.
صنايع شيالتي مورد توجه قرار ميگيرد
الزم به ذكر است كه در سالهاي گذشته ش��هركهاي صنعتي استان
سيستان و بلوچستان در راستاي رونق فعاليتهاي شيالتي با كشورهاي
ديگر همچون مالزي نيز قراردادهاي همكاري بسته بودند كه اين همكاري
در همان س��الها به فعاليت واحدهاي توليدي در زمينه كنسرو ماهي،
فرآوري ماهي و ميگو و پودر ماهي منتهي ميش��د و ميتوانس��ت براي
كش��ور ارزآوري خوبي به ارمغان بياورد .اما حاال كه تحريمها بر سر ورود
سرمايهگذاران خارجي و همكاري با كشورهاي ديگر سايه انداخته است،
اين بخشها قرار است با برنامهريزي و سياستگذاري مناسب در راستاي
ادامه فعاليت اين واحدها بر اساس توانمندي داخلي به فعاليت خودشان
ادامه دهند .از همين رو سرپرست شركت شهركهاي صنعتي سيستان
و بلوچستان در اين باره تأكيد ميكند« :بهزودي بازنگري و توانمندسازي
مجدد خوشه ش��يالت با رويكرد تقويت صنايع دريايي در استان انجام
خواهد شد ».عليرضا راشكي با اش��اره به اينكه عمليات اجرايي شهرك
كارگاهي زاهدان از سال  ۷۰در زميني به گستره  ۷۴هكتار و فاز عملياتي
 ۷۴هكتار در ش��مال غرب ورودي زاهدان انجام ش��ده است ،ميافزايد:
«در حال حاضر در اين واحدهاي صنعتي كه تنها بخشي از آن به عنوان
زيرمجموعه واحدهاي شيالتي شناخته ميشود ۱۲واحد در بخش صنايع
غذايي و آشاميدني ،هشت واحد صنايع نساجي ۲۳۷ ،واحد سلولزي۱۵ ،
واحد شيميايي ۱۰ ،واحد كاني غيرفلزي ۲۱۶ ،واحد فلزي ۱۳ ،واحد برق
و الكترونيك و  ۱۷۰مورد خدمات در اين شهرك را شامل ميشوند ».به
گفتهسرپرستشركتشهركهايصنعتيسيستانوبلوچستاندرحال
حاضر ۸۶۰نفر در واحدهاي صنعتي و هزار و ۶۰۴نفر در واحدهاي صنفي
استان مشغول هستند كه با توانمندسازي واحدهاي شيالتي به عنوان
مهمترين ظرفيت اقتصادي استان ميتوان بر شمار شاغالن بخشهاي
صنعتي به طور چشمگيري افزود؛ اتفاقي كه تنها با تكيه بر توان داخلي و
چشمپوشی به خارج از مرزهاي ايران انجام خواهد گرفت.

صولت فروتن

قوچان نان ندارد!

منابع محلي و شهروندان ميگويند قوچان با كمبود شديد نان مواجه است!
در روزهاي اخي��ر اخبار نگرانكنندهاي از كمبود ش��ديد آرد و به تبع
آن كمبود نان در شهرستان قوچان از شهرهاي با پيشينه و تأثيرگذار
واقع در شمال خراسان به گوش ميرس��د و گزارشهاي منابع محلي
حاكي است ،كمبود آرد موجب تعطيلي تعدادي از واحدهاي نانوايي
و نيمهتعطيل شدن تعداد ديگري نانوايي شده و شهروندان قوچاني را
نگران ،سرگردان و معطل صفهاي طوالني كرده است.
يكي از اين ش��هروندان قوچاني ميگويد براي تهيه نان به بسياري از
نانواييها در چند محله و منطقه قوچان سر زده تا توانسته با كلي دردسر
و سپري كردن چند ساعت به نان دست پيدا كند.
يكي ديگر از شهروندان نيز ميگويد :كمبود آرد و نان امان مردم را بريده
ال كسي پاسخگو نيس��ت و اص ً
اما فع ً
ال انگار اين شهر مسئولي كه پاسخ
روشن بدهد و مردم را از نگراني نجات دهد ،ندارد.
برخي گزارشهاي منتشر شده اما تأييد نشده در فضاي مجازي نيز از
اعمال برخي توصيهها به نانوايان قوچاني مبني بر پررنگ نكردن موضوع
كمبود نان و آرد و حتي نصب نكردن كاغذ و پارچه نوشته درخصوص
تعطيلي يا نيمهتعطيلي نانوايي به دليل كمبود آرد حكايت دارد.
اين روزها در حالي خبر كمبود نان در شهرستان قوچان به موضوعي
بيپاسخ روشن براي مردم قوچان تبديل شده است كه اين شهرستان
تاريخي ،مهم و تأثيرگذار ،گرچه در ميان انبوهي از نداشتههاي خود و
بيتوجهيهاي مسئوالن استاني و ملي دست و پنجه نرم ميكند؛ اما با
اين حال از قديم داراي سيلوي گندم نسبتاً بزرگي است.
برخي ش��هروندان قوچاني در صحبتهاي خود حت��ي از واژه «ظلم
مضاعف» به قوچان «در طول دهههاي اخير» استفاده كرده و ميگويند:
كمبود نان براي مردم در اين شهر كه هيچ ندارد ،ديگر نوبر است.
اين گزارش در انتظار پاسخ سريع چرايي بروز مشكل و اقدام سريعتر
مسئوالن مربوطه به منظور رفع آن است و نتيجه و اقدامات مؤثر در اين
زمينه هم قطعاً منتشر خواهد شد.

خراسان جنوبي :معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان
جنوبي گفت :عمليات اجرايي تأمين نيازمنديها و زيرساختهاي مورد
نياز براي برپايي موكبهاي اربعين استان در شهر كاظمين آغاز شده
است .سيدكمالالدين ميرجعفريان بيان كرد :در همين راستا شركت
توزيع برق موظف است تا  ۲۰شهريور ماه تأمين برق موكبها و اجراي
تأسيسات برقي براي خدماترساني به زائران در شهر كاظمين را انجام
دهد ،همچنين بخش تأمين آب شرب و اجراي تأسيسات آبرساني به
شركت آب و فاضالب شهري واگذار شده و دستگاهها تا  ۱۵شهريورماه
برنامه اجراي تأسيسات آبرس��اني را آغاز ميكنند و تا  ۲۰شهريورماه
بايد تمام تجهيزات مورد نياز مستقرش��وند .به گفته وي ،نقل و انتقال
هرگونه مصالح و تجهيزات و تأمين خودرو براي اعزام به عراق و همچنين
آمادهسازي مجتمعهاي خدمات رفاهي در مسير داخل كشور نيز برعهده
اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان خواهد بود.

