
   گلستان: 2هزار س��ند بنياد علوي در شهرستان مراوه تپه با حضور 
رئيس بنياد مستضعفان واگذار شد.  پرويز فتاح در مراسم متمركز واگذاري 
اين اسناد در روس��تاي چنارلي مراوه تپه گفت: س��ند 830 فقره ملك 
مسكوني و يك  هزار و 170 فقره ملك زراعي به مساحت 11 ميليون و 630 
هزار و 869 متر مربع به مردم مراوه تپه واگذار شد.  وي ارزش كارشناسي 
اين امالك را بيش از 743 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: امسال چهار 
سفر به استان  هاي كشور خواهيم داشت و بيش از 3500 فقره اسناد امالك 
علوي به مساحت بيش از 12 ميليون مترمربع واگذار مي شود و بيشترين 
واگذاري در گلستان است.  به گفته وي، تاكنون 41 هزار و 500 سند امالك 

علوي در سطح كشور واگذار شده كه نيمي از آن در گلستان است. 
   هرمزگان: مديركل شيالت اس��تان هرمزگان گفت: تهيه اطلس 
ميگوي اس��تان هرمزگان نيز در مراحل نهايي اس��ت و تا پايان امسال 
منتشر مي شود.  محسن يكتاپور افزود: در اين اطلس اطالعاتي درباره 
مزارع پرورش ميگو و قابل واگذاري براي سرمايه گذاران جمع آوري شده 
است.  به گفته وي، 180 هزار هكتار زمين مستعد براي پرورش آبزيان در 

سواحل جنوبي ايران استعداديابي شده است. 
   خراسان جنوبي: نيروگاه خورشيدي هفت مگاواتي سربيشه كه با 
24هزار و 562 پنل خورشيدي در زميني به مساحت 17 هكتار ساخته 
شده با حضور رضا اردكانيان، وزير نيرو به بهره برداري رسيد.  با بهره برداري 
از اين نيروگاه براي 250 نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم شغل ايجاد 

شد.  در اين نيروگاه ظرفيت هر پنل خورشيدي 285 وات است. 
   كرمان: مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان كرمان با اشاره به 
شناسايي 24 روستاي داراي مدرسه كپري در شهرستان هاي ارزوئيه، قلعه 
گنج، فارياب و رودبار جنوب گفت: براساس آخرين گزارش ها تاكنون 13 
مورد از اين مدارس كپري به شبكه ملي اطالعات متصل شده اند كه همه 
سرويس هاي شبكه ملي اطالعات از جمله اينترنت پرسرعت، دسترسي به 
كتابخانه هاي الكترونيكي كشور، شبكه علمي كشور و... را خواهند داشت.  
مسعود الهامي درباره هوشمندس��ازي مدارس كپري استان كرمان افزود: 
بر اس��اس مأموريتي كه وزير ارتباطات داده، ما از حدود سه هفته قبل كار 
شناسايي مدارس كپري را آغاز و محروم ترين روستاها را شناسايي كرده ايم. 
   مركزي: وزير بهداشت از تأمين سي تي اسكن مورد نياز بيمارستان امام 
صادق)ع( دليجان در اسرع وقت خبر داد.  دكتر سعيد نمكي در جريان سفر 
يك روزه خود به استان مركزي با حضور در شهرستان دليجان از بخش هاي 
مختلف بيمارس��تان امام صادق)ع( اين شهرس��تان بازديد كرد و گفت: 
مشكالت اين شهرستان ارزيابي و جمع بندي مي شود و در اسرع وقت به 
همه مسائل رسيدگي مي شود.  وي ادامه داد: سي تي اسكن فعلي بيمارستان 
قديمي است و با توجه به اينكه شهرستان در كريدور عبوري است بايد اين 

سي تي اسكن تقويت و در اسرع وقت تأمين مي شود.

آيين رونمايي از نش��ان بين المللي كرامت امام 
رضا)ع( به عنوان نش��ان اهدايي به برترين هاي 
خدمات اجتماع��ي كش��ور در دومين همايش 
بين المللي فعاالن اربعين حس��يني بر گزار شد. 
مراسمي كه با با حضور حجت االسالم والمسلمين 
احم��د م��روي توليت آس��تان ق��دس رضوي، 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، صدرجواد 
قنديل سفير عراق در ايران، عليرضا رزم حسيني 
اس��تاندار خراس��ان رضوي، مصطفي خاكس��ار 
قهرودي قائم مقام توليت آستان قدس رضوي و 
جمعي از موكب داران و فعاالن فرهنگي اربعين 
حسيني در تاالر قدس حرم مطهر رضوي برگزار 
و طي آن اين نش��ان ارزش��مند به خانواده هاي 
آيت اهلل صدر، شهيد دكتر چمران و شيخ زكزاكي 
اهدا ش��د.  در اين همايش توليت آستان قدس 
رضوي با بيان اينكه امام حسين)ع( با نثار خون 
خود مردم را از گمراهي و سرگرداني نجات و راه 
حق و حقيقت را براي همه تاريخ به بشريت نشان 
داد، گفت: »محبت اهل بيت)ع( رمز قرب به خدا 
و كسب رضوان الهي اس��ت، خداوند را براي اين 

نعمت بزرگ بايد شاكر باشيم كه محب و عاشق 
اهل بيت)ع( هس��تيم و اين بزرگ ترين سرمايه 
و افتخار ما است.« حجت االس��الم والمسلمين 
احمد مروي اربعين را پديده  بزرگ ديني، بشري 
و الهي كه قابل تعريف، تحليل و توصيف نيست، 
دانست و تصريح كرد: »اربعين تنها حركتي ديني 
و مذهبي نيست، غير مسلمانان و غير شيعه ها نيز 
در اربعين حضور دارند و اين نشان از مغناطيس 
جاذبه اباعبداهلل)ع( دارد كه بش��ريت را به سوي 
خود جذب مي كند.« وي افزود: »گام هاي بيروني 
زائران در اربعين به سوي كربال، نشان از گام هاي 
دروني به سوي انسان ش��دن، تربيت شدن و به 
خدا پيوستن دارد، اين گام هاي بيروني حكايت 
از گام هاي دورن��ي دارد كه زائ��ران را به معارف 
اباعبداهلل)ع( نزديك مي س��ازد.« حجت السالم 
والمسلمين مروي اربعين را رنگين كمان اقوام، 
مليت ها، مذاهب و اديان گوناگون دانست و عنوان 
كرد: »در مكه مكرمه تنها اقوام مسلمان حضور 
دارند، ام��ا در اربعين اديان گوناگون و بش��ريت 

حضور پيدا مي كنند.«

توليت آستان قدس رضوي با بيان اينكه اربعين 
موج تفك��ر مبارزه در راه خدا و اس��الم اس��ت و 
به جامعه بش��ري و انس��اني روحيه جهاد، ايثار، 
شهادت، مبارزه با ظلم و ظالمان و دفاع از مظلوم 
و حق را مي آموزد، خاطرنشان كرد: »امروز بركت 
و قدرت اربعين در سوريه، عراق، يمن و... جلوه 
يافته و قدرت ها اس��تكباري را زمين گير كرده و 
به شكست كشانده است.« وي با اشاره به اينكه 
روز به روز ش��عاع نورانيت عاشورا و اباعبداهلل)ع( 
گسترش و توسعه مي يابد، اظهار كرد: »به تعبير 
رهبر معظم انقالب شكر نعمت اربعين، پاسداري 
از روحيه برادري، ايثار، از خود گذش��تگي، هم 
دردي، تحمل سختي ها براي هدف متعالي و... در 

خود و جلوه دادن آن روحيه در جامعه است.«
   اربعين، پيوند مستحكم تمام اديان

در ادامه مراسم همايش فعاالن اربعين حسيني، 
سفير عراق در ايران رفت و آمد بيش از 7 ميليون 
زائر ايراني و عراقي در طول سال را حاكي از روابط 
خوب ديپلماسي حاكم بين دولت ايران و عراق 
دانست و گفت: »يكي از توافق هاي انجام شده در 

اين خصوص برداشتن هزينه رواديد براي زائران 
ايراني و عراقي است و ديگر زائران ايراني ملزم به 

حضور در سفارت عراق براي تهيه ويزا ندارند.«
صدرجواد قنديل با اشاره به حضور جمعيت بيش 
از 2 ميليون و 300 هزار زائر ايراني در اربعين سال 
گذش��ته، ابراز اميدواري كرد با برداش��ته شدن 
هزينه هاي ويزا، امس��ال اين جمعي��ت از مرز 3 
ميليون نفر عبور كند.  وي به حضور بيش از 12 
ميليون زائر عراقي در اربعين هر سال نيز اشاره 
كرده و گفت: »همه ساله در ايام اربعين حسيني 
اين كشور شاهد حضور گسترده عاشقان حسيني 

از اقصي نقاط دنيا به اين سرزمين است.«
س��فير عراق در ايران زي��ارت اربعي��ن را يكي از 
بزرگ ترين اجتماعات بشري در طول تاريخ عنوان 
كرد و ادامه داد: »در ايام حج تنها 3 ميليون زائر وارد 
كشور عربستان سعودي مي شوند و اين در حالي 
است كه تنها طي مدت 20 روز در ايام اربعين بيش 
از 15 ميليون زائر به كشور عراق سفر مي كنند.« 
در ادامه مراسم وزير كش��ور نيز همكاري هاي دو 
كش��ور ايران و عراق را در موضوع اربعين فراتر از 
پروتكل هاي سياسي عنوان كرد و گفت: »در اربعين 
برادري، همكاري و ايثار بين مردم و مسئوالن ايران 
و عراق و ساير كش��ورهايي كه زائران آنها وارد اين 

كشور مي شوند، ساري و جاري است.«
عبدالرض��ا رحماني فضلي با اش��اره ب��ه جايگاه 
مردمي در تشكيالت اربعين ادامه داد: »بيش از 
80 درصد از امكانات و منابع اربعين توسط مردم 
ش��كل مي گيرد و در خصوص زير س��اخت ها و 
تسهيالت امكاناتي و خدماتي كه خأل هايي وجود 
دارد، دولت و ساير ارگان ها ورود پيدا مي كنند.«

رحماني فضلي موضوع اربعي��ن را داراي ظاهر 
و باطني عنوان كرد و گف��ت: »در ظاهر اين امر 
حركت رو به گس��ترش مردمي است كه در يك 
زمان معين جمعيت ميليوني در مكاني معين دور 
هم جمع مي ش��وند و باطن آن در حوزه عشق و 
عقالنيت و فراتر از خود رفتن معنا پيدا مي كند.« 
وي رمز جاودانگي و ماندگاري اربعين حسيني در 
البه الي حوادث تاريخي را كمال گرايي عنوان كرد 
و افزود: »اگر اربعين جاودانه شده و چشمه سار 
جوشان تاسوعا و عاشورا و خط سير غدير و امامت 
و واليت همچنان در طول تاريخ مي جوشد، همه 
نمودي از تحقق آيه انا هلل و انا اليه راجعون است.« 
الزم به ذكر است در اين مراسم عالوه بر تجليل از 
فعاالن اربعين حسيني، با اهداي هدايا و بركاتي 
از نمايندگان موكب داران كشور بلژيك، تركيه، 
لبنان، افغانستان، بحرين، يمن، سوريه، پاكستان، 
هند، ايران و عراق نيز تقدير و تشكر به عمل آمد. 
همچنين لوح مزين به شعار »الحسين يجمعنا« 
توسط توليت آستان قدس رضوي به سفير كشور 

عراق در ايران اهدا و از ايشان تقدير شد. 

دومين همايش بين المللي فعاالن اربعين حسيني به ميزباني آستان قدس 
رضوي با رونمايي از نشان بين المللي كرامت امام رضا)ع( و اهداي آن به 
خانواده هاي آيت اهلل صدر، شهيد دكتر چمران و شيخ زكزاكي و تجليل از 
جمعي از موكب داران و فعاالن فرهنگي اربعين حسيني و همچنين تقدير از 

نمايندگان موكب داران كشورهاي بلژيك، تركيه، لبنان، افغانستان، بحرين، 
يمن، سوريه، پاكستان، هند، ايران و عراق در شرايطي در تاالر قدس حرم 
مطهر رضوي برگزار شد كه توليت آستان قدس رضوي، وزير كشور، سفير 
عراق در ايران و استاندار خراسان رضوي از جمله مهمانان اين مراسم بودند. 

يكي از نيازهاي 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

حياتي در مناطق 
محروم، مربوط به 
بهداشت و درمان است.  دوري از مراكز درماني، 
نبود امكانات و عدم استقبال برخي از پزشكان 
براي حضور در اين مناط�ق در كنار هزينه هاي 
باالي دارو و تجهيزات درماني، از جمله معضالتي 
اس�ت كه س�اكنان مناطق محروم كش�ور در 
اس�تان هاي مختلف از آن رن�ج مي برند.  حاال 
سازمان ها و نهادهاي مختلف عزم خود را جزم 
كرده اند تا با تأمين نيازهاي بهداش�ت و درمان 
مناطق كم برخوردار به ياري نيازمندان بروند.  
در همين راستا و در شرايطي كه وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي از راه اندازي ۴۰۰ خانه 
بهداشت عشايري كوچ رو در سطح كشور خبر 
مي دهد، بنياد بركت ستاد اجرايي امام)ره( نيز 
در راستای خدمت رساني به محرومان با تحت 
پوشش قراردادن بيمه  درمان تكميلي ۲۰۰ هزار 
نفر از ايتام و مددجويان و كمك به درمان ۵۵۰۰ 
زوج نابارور در مناطق محروم و روستايي مراسم 
جش�ن تول�د ۵۰۰ ن�وزاد را برگ�زار ك�رد. 

    
هزينه ب��االي درماني، در كنار دوري مس��افت و 
عدم حض��ور برخي از پزش��كان در اين مناطق و 
كمبود امكانات دارويي س��بب ش��ده تا مناطق 
روس��تايي، عش��ايری و محروم در اين زمينه با 
معضالت بسياري دست و پنجه نرم كنند.  در حال 
حاضر سيستان و بلوچس��تان، كرمان، خراسان 
جنوبي و برخي از مناطق لرستان و خوزستان جزو 
استان هايي به شمار مي روند كه در اين زمينه به 
شدت نيازمند حمايت هستند.  در سال هاي اخير 
ارتش، سپاه و بسيج با بكار گيري تمامي امكانات 
درماني و دارويي خود با حضور در اين مناطق كه 
بعضاً به ايجاد بيمارستان صحرايي نيز منجر شده 
اس��ت توانس��ته اند در اين زمينه اقدامات خوبي 
را انجام دهن��د كه مي توان به ايج��اد تعداد قابل 

توجهي از بيمارس��تان هاي صحرايي در مناطق 
محروم اش��اره كرد.  اين در حالي است كه بسيج 
سازندگي، فقط در طول چندسال گذشته بيش 
از 11 هزار پزشك عمومي و متخصص كه شامل 
يك هزار و 600 تيم عمومي و تخصصي بوده است 
را براي معاينه و درمان به مناطق محروم كش��ور 
اعزام كرده، كه اين افراد موفق به درمان بيش از 

100 هزار نفر به صورت كاماًل رايگان شده اند. 
  از خانه بهداشت تا درمان ناباروران

در كنار اقداماتي كه ارتش و سپاه و بسيج در زمينه 
درمان محروم��ان در طول س��ال هاي اخير انجام 
داده اند، وزارت بهداشت و بنياد بركت نيز موفق شدند 
تا گام هاي خوب��ي را در اين رابطه انجام دهند.  وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به وجود 
محروميت هاي درماني در مناطق محروم كش��ور 
خصوصاً جامعه روستايي و عش��ايري كه از حداقل 
امكانات درماني برخوردارند، مي گويد: »به منظور 
دادن خدمات درماني اوليه وزارت بهداشت، درمان 
وآموزش پزشكي 400 خانه بهداشت عشايري كوچ رو 

در سطح كشور راه اندازي كرده است.«
س��عيد نمكي با اش��اره به اقدامات انجام شده در 
برخي از مناط��ق مي افزايد: »هم اكن��ون در حال 
راه اندازي 400 خانه بهداش��ت عش��ايري كوچ رو 
در سطح كشور هس��تيم، كاري كه تاكنون انجام 
نشده است.« استقرار يك كانكس و يك بهورز در 
چادرهاي عش��ايري و ايجاد يك پنل خورشيدي 
كه بتوان داروها را در درون يخچال نگهداري كرد 
از جمله امكاناتي است كه در مناطق كوچ رو فراهم 
شده است، به طوري كه هم اكنون اين بهورز بايستي 
مراقبت و كنترل فشار خون افراد باردار و پرريسك و  
مراقبت از كودكان عشايري و... را انجام دهد.  اين در 
حالي است كه مجموع هزينه احداث اين 400 خانه 
بهداشت عشايري در سطح كشور، كمتر از هزينه 
الزم براي تأمين هشت تخت بيمارستاني است.  به 
گفته وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرونده 
الكترونيك س��المت در اين مناطق مستقر شده و 
عالوه بر آن سيستم ارجاع و پزش��ك خانواده نيز 
اضافه شده است كه در اين رابطه مي توان ازاستان 

مركزي به عنوان يكي از پايلوت هاي اصلي استقرار 
اين سيستم در سطح كشور نام برد. 

  پرداخت هزينه درمان نازايي 
در ميان س��ازمان هاي م��ردم نهاد ك��ه براي رفع 
مش��كالت مناطق محروم روس��تايي وعشايري 
اقدامات خوبي را انجام داده اند بايد به بنياد بركت 
س��تاد اجرايی امام)ره( اش��اره كرد.  اين بنياد در 
حوزه هاي وس��يعي به جهت خدمت رس��اني به 
محروم��ان، به خص��وص در مناطق روس��تايي و 
عشايري فعاليت دارد كه از جمله مي توان به اشتغال 
و كارآفريني، توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، 
توسعه  فضاهاي آموزشي از طريق تأسيس مدارس 
بركت، انجام امور عمراني و زيربنايي، ساخت مراكز 
فرهنگي مذهبي، توسعه خدمات بيمه اي و ساخت 
بيمارستان و مراكز بهداش��ت و درمان به منظور 
افزايش دسترسي آحاد جامعه، به ويژه هموطنان 
ساكن مناطق محروم به خدمات بهداشتي و درماني 
اشاره كرد.  در اين ميان با توجه به اهميت داشتن 
جمعيت جوان كه در حال حاض��ر ايران از جمله 
كشورهايي است كه به س��وي پير شدن جمعيت 
پيش مي رود، اين مهم از اهميت خاصي برخوردار 
اس��ت، با اين حال هزينه باالي درم��ان ناباروري 
موجب شده تا برخي از زوج هاي جوان در مناطق 
محروم از داش��تن فرزند محروم باشند، موضوعي 
كه با ورود بنياد بركت به آن اقدامات خوبي در اين 
رابطه انجام گرفته است كه مي توان به پوشش بيمه  
درمان تكميلي 200هزار نفر از ايتام و مددجويان 
در قالب طرح »بركت مهدوي« و كمك به درمان 
5500 زوج نابارور در مناطق محروم و روس��تايي 
كه منجر به تولد 500 نوزاد در قالب طرح »بركت 

خانواده« شده، مي توان اشاره كرد. 
اين در حالي است كه ساخت و تكميل 11بيمارستان 
و 200 مركز جامع سالمت و مراكز بهداشت و درمان 
در 600 نقطه  روستايي كشور از جمله گام هاي بلند 
بنياد بركت ب��راي حل معضل درم��ان در مناطق 

محروم ايران است.

 ساخت ۴۰۰ خانه بهداشت عشايري كوچ رو و درمان ۵۵۰۰ زوج نابارور در مناطق محروم 
از جمله اقدامات وزارت بهداشت و بنياد بركت در سال جاري است

رفع نيازهاي بهداشت و درمان مناطق محروم، با برنامه هاي ويژه وزارت بهداشت و بنياد بركت
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 اهداي نشان بين المللي كرامت امام رضا)ع(
 به خانواده هاي آيت اهلل صدر، شهيد چمران و شيخ زكزاكي

در دومين همايش بين المللي فعاالن اربعين حسيني در آستان قدس رضوي از موكب داران و فعاالن داخلي و خارجي اين عرصه تقدير شد

88498441سرويس  شهرستان

 آغاز ساخت بزرگ ترين تقاطع 4 سطحي 
در شمال شرق كشور     

عمليات ساخت بزرگ ترين تقاطع     خراسان رضوي
چهارسطحي در شمال شرق كشور 
همزم�ان ب�ا س�الروز ورود آزادگان ب�ه كش�ور، آغاز مي ش�ود. 
 اژدر اژدري معاون اقتصادي ش��هردار مشهد گفت: ساخت پروژه تقاطع 
چهار سطحي به عنوان بزرگ ترين تقاطع چندسطحي در شمال شرق 
كشور، اتصال چهار محور بزرگ شهري شامل بلوار نمايشگاه به بلوار ميثاق، 
بلوار امام علي )ع( به بلوار مهديه و دو چپ گرد بلوار امام علي)ع( به سمت 
وكيل آباد و بلوار مهديه به بلوار ميثاق را نيز در سطوح بااليي ايجاد خواهد 
كرد.  وي افزود: موضوع مناقصه پروژه چند س��طحي با مدل قراردادي، 
25درصد نقد و 75 درصد غير نقد )در قالب اعطاي مجوز پروانه ساختماني 
و زمين( و ساخت تقاطع چندسطحي در روزنامه هاي كثيراالنتشار و نيز از 
طريق فضاي مجازي سراسر كشور انتشار يافت. معاون اقتصادي شهردار 
مشهد در خصوص انتخاب مجري اين پروژه گفت: در مراسم بازگشايي 
پاكت ها كه در كميسيون ماده 13 و با حضور بازرسان كل كشور و ساير 
نهادهاي نظارتي برگزار شد، پس از تطبيق بخشنامه هاي حاكم بر مناقصه، 
شركت قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء به عنوان مجري ساخت اين پروژه 
انتخاب ش��د.  وي افزود: اين پروژه با اعتبار پايه بي��ش از 2 هزار ميليارد 
ريال سبب كاهش بار ترافيكي شريان هاي مهم غرب مشهد مي شود و با 
توجه به حجم مراجعه شهروندان به نمايشگاه بين المللي در مناسبت ها و 
رويداد هاي فصلي، كاهش مصرف سوخت، كاهش آلودگي زيست محيطي، 
جلوگيري از اتالف وقت و نيز تسهيل در رفت و آمد را در اين بخش از شهر به 
همراه خواهد داشت.  اژدري با بيان اينكه مدت زمان ساخت اين پروژه دو 
سال برآورد شده است، گفت: با توجه به توانايي پيمانكار مربوطه اميدواريم 
شاهد كاهش بازه زماني، خدمت رساني هرچه سريع تر و تسهيل در رفت و 

آمد شهروندان در چهار منطقه شهري 9، 10، 11 و 12 باشيم.

 كلنگ زني 3 پروژه بزرگ عمراني 
در شهر انديشه       

چن�دي پي�ش ش�هردار انديش�ه     تهران
كلنگ زنى سه پروژه بزرگ عمراني 
در فازهاي مختلف ش�هر انديش�ه را به م�ردم وع�ده داده بود كه 

سرانجام طى روزهای اخير اين امر محقق شد. 
بهروز كاوياني شهردار انديش��ه در مراسم كلنگ زني س��ه پروژه بزرگ 
عمراني ش��هر انديش��ه از جمله پروژه دهكده ورزش��ي فاز 5، ورزشگاه 
شهداي انديشه فاز 2 و سراي بانو گفت: سه پروژه مذكور با طرح هاي بسيار 
مناسب و برگرفته از مهندسي ايراني، اسالمي با توجه به امكانات بي نظير 
پيش بيني شده است.  وي افزود: فاز نخست دهكده ورزشي در زميني به 
مساحت2500 متر مربع و شامل چهار سالن كشتي، ورزش هاي رزمي 
بدنسازي بانوان و آقايان طراحي شده و در فازهاي بعدي خانه ژيمناستيك، 
استخر شنا و پاركينگ تكميل مي گردد كه در كل اعتبار 60 ميليارد ريالي 
به خود اختصاص داده است.  اين مسئول اذعان داشت: مجموعه سراي 
بانو در زميني به مساحت 15هزار متر مربع و با اعتبار 40 ميليارد ريالي 
مجموعه ورزشگاه شهداي انديشه در زميني به مساحت 2470متر مربع و 
اعتبار اوليه40 ميليار ريالي عمليات اجرايي آن آغاز گرديد و ان شاءاهلل در 
آينده اي نه چندان دور بهره برداري از اين پروژه ها را شاهد خواهيم بود كه 
سهم بسزايي در افزايش سرانه ها خواهد داشت.  احداث چنين پروژه هايي 
نمادي از خدمت صادقانه مجموعه مديريت شهري است كه همواره شورا 
و شهرداري انديشه بر آن تأكيد داشته و با تمام توان در همين راستا گام 
برداشته اند كه اميدواريم تا بدين وسيله جلوه اي ديگر از خدمت صادقانه 

مجموعه مديريت شهري انديشه را نظاره گر باشيم.

افتتاح خط يك مترو تبريز تا پايان امسال       
   آذربايجان شرقي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور از افتتاح 
خط يك مترو تبريز در سال جاري خبر داد. 
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در حاشيه بازديد 
از عمليات اجرايي مترو تبريز گفت: اقدامات عمراني توسط متوليان امر 
در مترو تبريز به شايستگي انجام ش��ده و جمع بندي مي شود كه پيش 
از دهه فجر سال جاري خط اول قطار ش��هري تبريز افتتاح شود.  وي با 
تأكيد بر اين كه براي فاز اول خط دوم نيز تا 10 كيلومتر توافق شد، افزود: 
متوليان قطار شهري تبريز جهت تسريع عمليات اجرايي فاز اول خط دوم، 
خواستار 200 ميليارد تومان اعتبار بودند كه با توجه به اهميت پروژه اين 
اعتبار را در اختيارشان قرار مي دهيم.  وي ادامه داد: براي عمليات اجرايي 
خط سوم نيز در بودجه سال 99 رديف بودجه مستقل در نظر خواهيم 

گرفت و اكنون در حال تنظيم اليحه بودجه سال 99 هستيم.

 همايش بسيج اساتيد طالب و روحانيون
هفته آتی برگزار می شود 

 رئيس سازمان بسيج اساتيد طالب و روحانيون: 
 همايش امسال با حضور ۲۵۰۰نفر اول شهريور در مشهد 

آغاز بكار می كند
سازمان بسيج اساتيد طالب و روحانيون از نخستين سازمان هاي 
بسيج كشور اس�ت كه بالفاصله پس از پيروزي انقالب اسالمي به 
دستور مس�تقيم حضرت امام خميني )ره( تش�كيل شد. اعضاي 
اين س�ازمان كه در سراسر كش�ور فعاليت دارند همچون روزهاي 
نخس�ت پيروزي انقالب و با همان جديت س�عي در خنثي س�ازي 
توطئه هاي دش�من، تحق�ق گام دوم انقالب اس�المي و مهم تر از 
همه تحقق منوي�ات و مطالبات رهبري ت�الش مي كنند. در همين 
راستا قرار است اس�اتيد نخبه و بسيجي در همايش بسيج اساتيد 
حوزه هاي علميه در ش�هر مقدس مش�هد كه ش�هريورماه برگزار 
مي شود با تشكيل هشت كميسيون اهداف انقالب را دنبال كنند. 

    
تشكيل سازمان بسيج اساتيد طالب و روحانيون به همان سال هاي نخست 
پيروزي انقالب اسالمي برمي گردد. اين سازمان در همان سال ها به دستور 
مستقيم حضرت امام خميني )ره( تشكيل شده است و اعضاي آن طي اين 
سال ها همچون روزهاي نخست پيروزي انقالب و با همان جديت دست به 
خنثي سازي توطئه هاي دشمن، تحقق گام دوم انقالب اسالمي و مهم تر از 
همه تحقق منويات و مطالبات رهبري زده اند. از همين رو همچون سال هاي 
گذشته قرار است در شهريورماه همايشي در شهر مشهد با عنوان همايش 
بسيج اساتيد حوزه هاي علميه برگزار ش��ود. در اين راستا رئيس سازمان 
بسيج اساتيد طالب و روحانيون كشور به »جوان« مي گويد: »در راستاي 
مأموريت بسيج اساتيد، امس��ال تعدادي از اعضاي برجسته بسيج اساتيد 
به صورت محدود، حدود 300 نفر همايشي را براساس سال هاي گذشته 
در مشهد مقدس برگزار مي كنند.«  حجت االسالم غالمرضا شفيع زاده با 
اشاره به اينكه مأموريت بسيج اساتيد در برگزاري اين همايش تبيين نقش و 
رسالت روحانيون و اساتيد در صيانت از اهداف انقالب اسالمي و دستاوردهاي 
آن است، اضافه مي كند: »بس��ط فرهنگي و تفكر بس��يجي و انقالبي در 
حوزه هاي علميه براي اجراي منويات مقام معظم رهبري و همچنين توجه 
به رهنمودهاي امام رحمت   اهلل عليه به عنوان مأموريت بسيج اساتيد، طالب 

و روحانيون در برگزاري اين همايش معرفي مي شود.«
  برگزاري همايش بسيج اساتيد در مشهد

در راستاي تحقق اين مأموريت براي بهره گيري از نظرات بزرگان، اساتيد، 
صاحب نظران، انديشمندان حوزوي كه در بسيج اساتيد فعاليت مي كنند هر 
سال همايشي در مشهد برگزار مي شود كه سال گذشته نيز در راستاي حوزه 
انقالبي برگزار شد، امسال هم همان همايش با محوري جديد برگزار مي شود. 
رئيس سازمان بسيج اساتيد طالب و روحانيون كشور در اين خصوص بيان 
مي كند: »همايش بسيج اساتيد امسال به صورت مشترك با چهار استان 
برگزار مي شود.« حجت االسالم شفيع زاده اضافه مي كند: »در چهار استان 
بسيج اساتيد تشكيل داده ايم كه شامل استان هاي قم، تهران، خراسان رضوي 
و اصفهان مي شود.« وي ادامه مي دهد: »گلچيني از بين اساتيد استان ها را 
در مشهد داريم،  آن هايي كه از نظر ما نخبه هستند و از درجه علمي بهتري 
برخوردارند و مي توانند پاسخگوي ايده هاي سازمان باشند.« حجت  االسالم 
شفيع زاده با اشاره به اينكه در اين چهار استان 2 هزار و 500 استاد نخبه جذب 
بسيج اساتيد شده اند بيان مي كند: »اين تعداد بسيج اساتيد به غير از بسيج 
طالب ما هستند. بسيج طالب شامل طالب و روحانيون مي شود. در آنجا 
140 هزار طلبه و روحاني را جذب بسيج روحانيون كرده ايم كه جامعه هدف 
ما بيش از اين هاست و بايد بتوانيم همه طالب و روحانيون را بسيجي كنيم.« 
وي با اشاره به جامعه هدف طالب كشور اضافه مي كند: »بر اساس آماري 
كه داريم 330 هزار طلبه و روحاني شامل برادران، خواهران، اهل تشيع، اهل 
تسنن، طالب ايراني و طالب خارجي مي شوند كه جامعه هدف ما را تشكيل 

مي دهند كه در حال حاضر 140 هزار نفر از آنها جذب سازمان شده اند.«
  اهداف هفت گانه همايش بسيج اساتيد

در همايشي كه شهريورماه برگزار مي شود 2هزار و 500 نفر از اساتيد نخبه 
بسيجي حضور دارند كه اغلب آنها از استان قم در شهر مشهد حضور مي يابند. 
رئيس سازمان بسيج اساتيد طالب و روحانيون كشور با بيان مطالب فوق 
مي گويد: »اين همايش از اول شهريور افتتاح مي شود و تا پايان روز دوشنبه 
چهارم شهريورماه ادامه دارد.« در اين مدت نيز برنامه هاي مختلفي متناسب 
با اهداف سازمان بسيج اس��اتيد طالب و روحانيون كشور برگزار مي شود. 
حجت االسالم شفيع زاده با اشاره به دعوت 300 استاد نخبه بسيجي و با بيان 
اهداف برگزاري اين همايش مي افزايد: »بازخواني وظايف انقالبي و بسيجي 
اساتيد و نخبگان به عنوان هدف اول شناخته مي شود. نقش حوزه هاي علميه 
و اساتيد بسيجي در تحقق بيانيه گام دوم انقالب هدف دوم و سومين هدف 
نيز تقويت و انسجام فكري و علمي نخبگان بسيجي و فعال سازي اساتيد 
بسيجي نسبت به ماندگاري انقالب است. چهارمين هدف هم بصيرت افزايي 
اساتيد نخبه در جهت انقالبي ماندن است. در اين راستا مقام معظم رهبري 
تأكيد فراواني بر انقالبي ماندن حوزه علميه دارند تا انقالب اس��المي باقي 
بماند.« وي ادامه مي دهد: »پنجمين هدف نقش اساتيد و نخبگان بسيجي 
در خنثي سازي ترفند هاي عوام  فريبانه دشمن است. امروز دشمن دست به 
تحركات مختلفي در راستاي تضعيف نظام و انقالب زده است كه اساتيد بايد 
توطئه هاي آنها را در بين مردم خنثي كنند. ششمين هدف نيز نقش اساتيد و 
نخبگان بسيجي در تربيت طالب انقالبي طراز انقالب است. يعني اين اساتيد 
هستند كه مي توانند طالب را هدايت كنند و همه آنها زير نظر اساتيد آموزش 
مي بينند. هفتمين و آخرين هدف هم نمايش ظرفيت و شكوه حضور اساتيد 
انقالبي و بسيجي براي دست يابي به راهكارهاي عملي براي تحقق منويات 

رهبري و امام )ره( در رابطه با انقالبي ماندن حوزه است.«
   محورهاي چهارگانه هشت كميسيون

براي برگزاري همايش بسيج اساتيد نخبه يك محور اصلي مشخص شده 
است كه به نقش اساتيد بسيجي در پيش برندگي انقالب برمي گردد. اين 
شعار همايش، محور و تابلوي اصلي برگزاري همايش در سال جاري است. 
رئيس سازمان بسيج اساتيد طالب و روحانيون كشور در اين باره مي گويد: 
»در اين راستا نيز با چهار موضوع كلي هشت كميسيون را تشكيل مي دهيم 
تا راهنماي طالب بس��يجي ما ش��ود. « حجت االسالم ش��فيع زاده اضافه 
مي كند: »نخست كاركردهاي استاد بسيجي در حوزه علميه است كه يك 
استاد بسيجي در حوزه علميه مي تواند چه كاركردهايي داشته باشد؟ دوم، 
كاركردهاي استاد بسيجي نسبت به مردم و جامعه، يك استاد بسيجي امروز 
كاركردش نسبت به جامعه و مردم چيست كه محور اصلي كميسيون است. 
سومين محور نيز كاركردهاي استاد بسيجي نسبت به نهادهاي حكومتي 
است. چهارمين موضوع كميسيون هاي ما هم مربوط به رسالت و وظايف هاي 
استاد بسيجي نس��بت به نهاد رهبري اس��ت. رهبري فرمايشاتي دارند و 
توصيه هايي دارند كه بيانيه گام دوم انقالب يكي از نمونه هاي آن اس��ت. 
اساتيد ما اينجا نسبت به نهاد رهبري و فرمايشات رهبري چه كاركردها و 
رسالت هايي مي توانند داشته باشند مورد توجه قرار مي گيرد.« همه اين ها در 

همايش ساالنه بسيج اساتيد حوزه هاي علميه مورد توجه قرار مي گيرند.

ميترا شهبازي

محمدجواد مشهدی | سايت رضوی

محمدرضا هاديلو
   گزارش يك


