
  مازندران: مسجد جامع ساري بعد از عملیات بازسازی با حضور معاون 
وزير راه و شهرسازي به بهره برداري رسید. مهدي عبوري در مراسم افتتاح 
مسجد جامع ساري بعد از مرمت و بازسازي با بیان اينكه اين مسجد تاريخي 
سال گذشته براثر آتش سوزي مهیب تخريب شده بود از جانفشاني آتش 
نشان كه در مدت چند ساعت آتش سوزي را مهار كردند، تقدير كرد و گفت: 
با دلسوزي استاندار وقت، كار بازسازي مسجد تاريخي و مكان مذهبي سريعاً 
آغاز شد و حضرت آيت اهلل نظري، صدوقي و ديگر علما نیز بر لزوم تسريع در 

بازسازي مسجد جامع ساري تأكید داشتند. 
  گيلان: رئیس س��ازمان جهاد كش��اورزي گیالن پیش بیني كرد در 
س��ال جاري ۱۸۰ هزار تن تولید محصول كیوي در استان داشته باشیم. 
علي درجاني افزود: میزان باغات كیوي در گیالن بالغ بر 5 هزار هكتار است 
و استان در زمینه سطح كشت كیوي در كشور داراي رتبه دوم است لذا اين 
محصول يكي از محصوالت شاخص ما به شمار مي رود. وي اظهار داشت: 
استان هاي گیالن و مازندران در زمینه تولید محصول كیوي پیشگام هستند 
لذا ۷۰ هزار تن از صادرات محصول كیوي در سال ۹۷ مربوط به گیالن بود. 
  آذربايجان شرقي: رئیس س��ازمان مديريت بحران كشور با تأكید بر 
لزوم هم افزايي براي اطفاي حريق در ارسباران گفت:  هماهنگي هاي الزم 
براي مهار كامل آتش جنگل هاي ارسباران انجام شده است. اسماعیل نجار 
افزود: ۳۰۰ دستگاه ماشین كمك دار در اختیار اين سازمان ها قرار گرفته و 
در دو تا سه سال گذشته 5 هزار دستگاه مهار آتش در اختیار محیط زيست 
و جنگل باني قرار گرفته است. موضوع هلي برد نیز بر اساس تفاهمنامه اي كه 
میان وزارت دفاع و سازمان مديريت بحران كشور منعقد شده است، در مواقع 

بحران بايد در تمام استان ها انجام شود. 
  خراسلان رضوي: رئی��س اداره میراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري كاشمر با اشاره به برگزاري نخس��تین جشنواره شیره پزي 
انگور در كاشمر، گفت: اين جشنواره در روستاي قوژد بخش مركزي اين 
شهرستان و با هدف معرفي محصول انگور برگزار شد. رضا يوسفي افزود: 
بیشتر باغداران كاشمر در فصل برداشت انگور با روش هاي بومي و محلي 
اقدام به تهیه شیره انگور مي كنند از اين رو اين جشنواره برگزار شد تا ضمن 
آشنايي و آموزش با نحوه تولید شیره انگور ارگانیك، زمینه فروش مستقیم 

اين محصول براي تولیدكنندگان فراهم شود. 
  گلستان: رئیس هیئت سواركاري آق قال با اعالم اينكه رقابت هاي كورس 
پايیزه سواركاري كشور از روز جمعه ۱5شهريور ماه به مدت ۱۰هفته در 
مجموعه سواركاري آق قال آغاز خواهد شد، گفت: وضعیت پیست سواركاري 
آق قال براي برگزاري فصل جديد مسابقات مطلوب است. حمید موحد افزود: 
تمام تالش ما اين است كه اين مسابقات به بهترين نحو در آق قال برگزار شود 
به همین منظور از تمامي ادارات و نهاد ها مي خواهیم با برگزار كنندگان اين 

مسابقات كمال همكاري را داشته باشند. 

در حالي هر س�ال نزديك به 25 ميليون زائر 
به شهر مشهد س�فر مي كنند و اين منطقه به 
عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسالم شناخته 
مي شود كه هنوز سايه برخي از محروميت  ها 
روي س�ر آن س�نگيني مي كند. از همين رو 
محروميت زداي�ي، توس�عه زيرس�اخت هاي 
شهري و گردش�گري در برنامه متوليان قرار 
گرفته اس�ت كه در همين راس�تا، پنج شنبه 
گذشته تعدادي از طرح هاي محروميت زدايي 
و اقتصادي به بار نشس�ت و با حضور س�ردار 
سالمي فرمانده كل سپاه پاس�داران انقالب 
اس�المي و مس�ئوالن كش�وري و اس�تاني 
۱3 پروژه ش�امل ۱2 بوس�تان و يك مجتمع 
آب�ي چندمنظ�وره ب�ه بهره برداري رس�يد. 

    
هر س��ال حدود 25 میلیون زائر به ش��هر مشهد 
سفر مي كنند. اما اين در حالي است كه در حاشیه 
و اطراف اين ش��هر هنوز هستند س��اكناني كه با 
مجموعه اي از كمبودها و محرومیت ها دس��ت و 
پنجه ن��رم مي كنند. از همین رو طي چند س��ال 
اخیر طرح ه��اي محرومیت زدايي در اين منطقه 
در دستور كار قرار گرفته كه نتیجه تعدادي از آنها 
همین پنج شنبه گذشته با حضور سردار سالمي 

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، سردار 
نظري فرمانده سپاه اس��تان خراسان رضوي، رزم 
حسیني اس��تاندار خراس��ان رضوي، محمدرضا 
كالئي شهردار مشهد و تعدادي از اعضاي شوراي 
ش��هر به بهره برداري رس��ید. اتفاق بزرگي كه از 
آن به عنوان ش��روعي براي توس��عه شهر مشهد 
ياد مي ش��ود و به طور حتم طي سال هاي آينده 
افتتاح هايي از اين دس��ت باز هم در مشهد اتفاق 
مي افتد. گفتني است ۱۳ پروژه جديد شهري در 
مشهد به بهره برداري رسیده است كه شامل ۱2 
بوستان و يك مجتمع آبي چندمنظوره مي شود. 
در اين خصوص شهردار مش��هد در آغاز عملیات 
اجراي دوربرگردان غیر هم سطح ابوطالب گفت: 
»تاكنون هیچ يك از پروژه هاي عمراني آغاز شده 
از برنامه زمانبندي عقب نبوده اند و شهامت اين را 
داشته ايم كه هر زماني كه مناسب بوده است دست 
به ش��روع طرح بزنیم.« محمدرضا كالئي اضافه 
كرد: »در حال حاضر با تقسیم مناطق حاشیه اي 
شهر مشهد به هشت پهنه، برنامه هاي متعددي را 
در قالب طرح نجات مناطق حاشیه اي شهر مشهد 
در نظر داريم. البته براي اجراي اين طرح ها در دو 
پهنه با سپاه پاسداران و قرارگاه سپاه پاسداران در 
بلوار برونسي همكاري داريم؛ و تالش ما اين است 

كه در همه پهنه ها با كیفیت عمل كنیم.«
   اجراي 85 طرح محروميت زدايي 

پروژه ه��اي جديد ش��هر مش��هد در راس��تاي 
افزاي��ش نش��اط اجتماع��ي و ايج��اد خاطرات 
مثبت در شهروندان اجرايي مي ش��وند. در اين 
خصوص كالئي شهردار مشهد با تأكید بر ايجاد 
برابري و عدالت، ادام��ه داد: »در حال حاضر ۸5 
پروژه توس��ط ش��هرداري در پهنه  هاي مناطق 
كم برخوردار در حال اجراس��ت ك��ه هركدام از 
پروژه هاي تعريف ش��ده براي مناطق حاشیه اي 
ش��هر ش��امل زير پروژه هايي چون بحث حمل 
و نقل هستند.« گفتني اس��ت افتتاح مجموعه 
آبي گلشن در راس��تاي توزيع عادالنه خدمات 
در تمام نقاط شهر در انتهاي بلوار شهید آويني 
)گلشهر( منطقه پنج شهرداري مشهد با اعتبار 
۱۷۰ میلیارد ريال به بهره برداري رسیده است، 
همچنین ۱2 بوستان در سطح ش��هر مشهد با 
اعتبار ۹6۰ میلی��ارد ريال نیز ب��ه بهره برداري 
رسیده كه با اين اتفاق ۱۱6 هزار و 6۰۰ مترمربع 
به سرانه فضاي سبز مشهد اضافه شده است. در 
اين خصوص استاندار خراسان رضوي نیز در آيین 
افتتاح مجتمع آبي چند منظوره گلش��ن اظهار 
كرد: »با اين عملكرد و توان كه شهرداري مشهد 

براي مديريت ش��هر به كار مي گی��رد، امیدوارم 
شاهد اتفاقات خوبي در مناطق حاشیه اي باشیم 
و گام هاي ارزنده اي در مسیر ساماندهي حاشیه 
شهر برداشته شود.« علیرضا رزم حسیني با اشاره 
به اينكه مهرماه آينده طرح نجات را كلید خواهیم 
زد، افزود: »2۹ دس��تگاه اجرايي در هشت پهنه 
حاشیه شهر مسئولیت دارند تا طرح نجات را در 
مناطق حاشیه و كم برخوردار اجرا كنند.« وي با 
بیان اينكه مشهد بايد الگوي همه شهرها باشد 
خاطر نش��ان كرد: »امیدواريم هر هفته و هرماه 
شاهد اين گونه مراسم باشیم چون باعث رضايت 

و شادماني شهروندان مي شود.«
  ضرورت محروميت زدايي با جهاد اقتصادي 

با اينكه مس��ئوالن شهري مش��هد در صدد رفع 
محرومیت ها برآمده اند و به نظر مي رس��د از تمام 
توانشان هم در اين راستا بهره ببرند، اما همچون 
همیشه سپاه اس��تان نیز به آنها پیوسته تا هرچه 
سريع  تر سايه محرومیت ها كنار رود و مشهد بهتر 
از سابق میزبان زائران و دلدادگان حرم امام هشتم 
باش��د. در اين راستا فرمانده كل س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المي در آيین افتتاحی��ه مجتمع آبي 
گلشن و ۱2 بوستان در سطح شهر مشهد ضمن 
حماي��ت قاط��ع از نمادهاي رف��ع محرومیت در 
مناطق كم برخوردار مشهد اظهار كرد: »سپاه هر 
جا نمادي از محرومیت و اس��تضعاف ديده شود، 
حضور مي يابد.« س��ردار سالمي ضمن حمايت و 
همكاري از پروژه هاي شهري گفت: »ممكن است 
به صورت مستقیم فعالیتي را شكل ندهیم، اما از اين 
جنس فعالیت ها حمايت مي كنیم.« فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي با بیان اينكه جنگ 
اقتصادي جزو الينفك سیاست هاي امروز دشمنان 
ما اس��ت، عنوان كرد: »نقش��ه آنها براي تخريب 
شرايط اقتصادي كش��ور، فلج كردن نظام، درگیر 
كردن مردم با مشكالت معیشتي و قرار دادن مردم 
در مقابل نظام، سیاستي جدي و مرموزانه دشمنان 
است.« وي خاطرنشان كرد: »به تبع رسالتي كه 
داريم، هر جا تهديدي باش��د حضور پیدا كرده و 
تالش مي كنیم قبل از ش��كل گیري هر تهديدي 
حضور يابیم و تهدي��دات را خنثي كنیم. همگان 
س��پاه را با مفهوم امنیت مي شناسند و حضور در 
مراسم افتتاح اين مجموعه ممكن است عجیب به 
نظر بیايد.« سردار سالمي با اشاره به اينكه در دروان 
دفاع مقدس بخش كوچكي از جامعه در جبهه ها 
حضور يافته و اين حضور كافي بود، گفت: »اما امروز 
همه سرزمین ما میدان دفاع است. جهاد اقتصادي 
كه در افق هاي بلند انديش��ه رهبر معظم انقالب 
اسالمي ايران به عنوان اقتصاد مقاومتي تجلي يافته، 

عرصه اصلي جهاد ما در برابر دشمن است«. 

در حاللي كه تنها 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

چند روز به آغاز ماه 
محرم باقي مانده 
كه پس از آن شيعيان جهان خود را براي برگزاري 
مراسم كنگره عظيم اربعين حسيني و بزرگ ترين 
راهپيمايي مسلمانان جهان به شمار می آيد آماده 
مي كنند، بسياري از استان هاي ايران به خصوص 
استان هاي شرقي و غربي كشور از ماه ها قبل تمام 
امكانات و تجهيزات خود را براي ميزباني و همراهي 
زائران خارجي و داخلي مهيا كرده اند. در اين ميان 
استان هاي سيستان و بلوچستان، ايام، كرمانشاه 
و خوزستان از اهميت بيشلتري برخوردارند. به  
طوري كه از سيستان و بلوچستان خبر مي رسد با 
توجه به پيش بيني ها، تعداد زائران پاكستاني كه 
ايران را براي ورود به عراق انتخاب مي كنند به 70 
هزار نفر خواهد رسيد. موضوعي كه باعث شده تا 
در محل پايانه مرزي ميرجاوه در اين استان عاوه 
بر اضافه شدن 10 گيت اداره گذرنامه به ظرفيت 
كنوني، خدمات ديگري همچون ايجاد مسلير 
پايانه اي، حصاركشي امنيتي و ساخت ۹0 چشمه 
سرويس بهداشتي نيز در دستور كار قرار گيرد. 

    
اس��تقبال و حضور با ش��كوه عاش��قان حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین در مراس��م اربعین حسیني 
كه هرساله در بیس��تم ماه صفر برگزار مي شود، 
موجب ش��ده تا مس��ئوالن برگزاري اين مراسم 
در استان هاي مختلف كش��ور از جمله سیستان 
وبلوچس��تان ك��ه مهم ترين م��رز عب��ور زائران 
پاكستاني به شمار مي آيد برنامه ويژه اي را براي 
تس��هیل در رفت آمد آنه��ا و زائران اين اس��تان 
ارائه دهند.  اين در حالي اس��ت كه استان هايي 
مثل ايالم، كرمانشاه، خوزس��تان، البرز، تهران و 
خراسان رضوي نیز در اين زمینه هرساله اقدامات 

قابل توجهي از جمله ارائه سرويس حمل ونقل، 
ايجاد موكب، تهیه غذا و خدمات بهداشتي ديگر 
را به زائران ارائه مي دهن��د كه با توجه به افزايش 
زائران هرساله شاهد باالرفتن میزان خدمات چه 

از لحاظ كمي و چه كیفي هستیم. 
    خدمات ويژه به زائران پاكستاني در مرز 
آمارها نش��ان مي دهد، هرس��اله با نزديك شدن 
به ماه مح��رم و اوج آن در ماه صف��ر كه مصادف 
با اربعین حس��یني اس��ت، زائران مس��لماني از 
كشورهاي پاكستان و هند از طريق مرز میرجاوه 
در سیس��تان وبلوجس��تان وارد اين استان شده 
تا پس از برگزاري مراس��م محرم خود را به كربال 
برسانند.  از آنجا كه خدمت رس��اني به زائران نیاز 
به زمان و برنامه ريزي دارد، لذا برآوردهاي امسال 
نش��ان مي دهد، بیش از ۷۰ هزار زائر پاكستاني و 
هندي از طريق مرز میرجاوه كه مهم ترين محل 

ورود آنهاس��ت وارد سیس��تان و بلوچستان شود 
كه اين تعداد در مقايسه با س��ال گذشته از رشد 
حدود 5۰ درصدي برخوردار است.  معاون امنیتي 
و انتظامي استاندار سیستان و بلوچستان با تأيید 
اين آم��ار در اين خصوص مي گويد: »امس��ال به 
منظور تس��هیل در رفت وآمد زائران پاكستان و 
هندي ۱۱ كمیته زير نظر ستاد اربعین سیستان و 
بلوچستان فعالیت مي كنند.«  اين در حالي است 
كه به گفته محمدهادي مرعشي، اضافه شدن ۱۰ 
گیت اداره گذرنامه به ظرفیت كنوني اين مجموعه، 
ايجاد مسیر پايانه اي، حصاركشي امنیتي، ساخت 
۹۰ چشمه سرويس بهداش��تي، استقرار قرارگاه 
رس��انه اي در مرز و پخش مستقیم مراسم از صدا 
و سیما، اس��كورت زوار از پايانه تا خروج از استان 
و استقبال از زائران در زائرسراها از جمله خدماتي 

است كه قرار است به آنها ارائه شود. 

   خدمات رساني سپاه ايام به زائران
مباحث امنیتي، در اختیار قراردادن جايگاه براي 
استراحت زائران در كنار تهیه غذا و ارائه خدمات 
درماني، از جمله اقداماتي است كه سپاه استان ها 
در اين رابطه ارائه مي دهند.  از آنجا كه استان ايالم 
نیز يك��ي از مناطق عب��وري كاروان هاي اربعین 
است، لذا به گفته سردارجمال شاكرمي فرمانده 
س��پاه امیرالمومنین )ع( اين استان براي اربعین 
امسال مجموعه كاملي از خدمات از جمله، ايجاد 
تعداد ۴۷ چشمه سرويس بهداش��تي، اسكان و 
پخت 5۰ هزار نفر روز غذا با كمك قرارگاه خاتم و 
مجموعه هاي ديگر، استقرار يك مجموعه پست 
امدادي قوي و ايجاد بیمارستان در اردوگاه اربعین 
در مرز مهران ارائه مي شود.  مرادعلي تاتار فرماندار 
قصرشیرين نیز با اشاره به دو برابر شدن آمار عبور 
زائران از مرزخس��روي كه از5۰۰ هزارنفر به يك 
میلیون در س��ال جاري خواهد رسید، گفته: »به 
همین منظور زيرساخت هاي الزم در مرز خسروي 
براي بازگشايي و تكمیل آن به  روزرساني شده و 
با توجه به رايگان ش��دن رواديد و افزايش زائران 
حتي اين مرز مي تواند به يك میلیون 2۰۰ هزار 
نفر از زائران اربعین حسیني خدمات ارائه دهد.« 
يكي از مهم ترين خدماتي كه هر س��اله به زائران 
اربعین ارائه مي ش��ود بحث حمل ونق��ل آنها از 
داخل كشور تا كربال و سپس بازگشت آنهاست كه 
برخي از استان ها نیز در اين زمینه فعال هستند، 
كه در اين رابطه مي توان به ش��هرداري كرج در 
استان البرز اشاره كرد.  به گفته اصغر كمالي زاده 
شهرداركرج، امسال قرار اس��ت براي تسهیل در 
رفت وآمد زائران اربعین ۸۰ دس��تگاه اتوبوس به 
كشور عراق اعزام شود و عالوه بر آن 2۰۰ پاركبان 
نیز براي پاكسازي زباله ها و مناسب سازي مسیر 

زائران اربعین به كربال مي روند.

مرز ميرجاوه آماده استقبال از ۷۰ هزار زائر پاكستاني و هندي اربعين حسيني
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 بهره برداري از 13 پروژه در مناطق محروم مشهد
 با حضور فرمانده كل سپاه

سردار سالمي: سپاه هر جا نمادي از محروميت ديده شود، حضور مي يابد

88498441سرویس  شهرستان

بهره برداري از 751 طرح اقتصادي و عمراني 
استان مركزي در هفته دولت

   مركزي اسلتاندار مركزي از بله بهره برداري 
رسيدن 751 طرح اقتصادي، عمراني 
و اجتماعي با سرمايه گذاري ۲0 هزار ميليارد ريال در هفته دولت در 

اين استان خبرداد. 
سیدعلي آقازاده اس��تاندار مركزي با بیان اينكه با بهره برداري از ۷5۱ 
طرح اقتصادي، عمراني و اجتماعي در هفته دولت، ۷ هزار و ۳۴۴ شغل 
مستقیم در استان ايجاد مي شود، گفت: شاخص اشتغال طرح ها نسبت 
به هفته دولت در سال گذشته دو برابر ش��ده است.  وي اظهار داشت: 
عملیات اجرايي 6۰ طرح نیز با منابع اعتب��اري ۴۸۰ میلیارد ريال در 
اين هفته در استان آغاز مي شود.  استاندار مركزي گفت: ۱۳۰ مورد از 
طرح هاي استان اقتصادي است كه براي آماده سازي آنها ۱5 هزار و۹۰۰ 
میلیارد ريال سرمايه گذاري شده و 6۸۱ طرح نیز عمراني است كه منابع 

مالي آن ۹ هزار و ۳۱۰ میلیارد ريال بوده است.
آقازاده با بیان اينكه اس��تان مركزي در هفته دول��ت میزبان دو معاون 
رئیس جمهور و يك وزير اس��ت، ادامه داد: براي نخس��تین بار در سال 
گذش��ته صادرات اس��تان از مرز يك میلیارد دالر گذش��ت كه ركورد 
مطلوبي به همت تولیدكنن��دگان، بازرگانان و فعاالن اقتصادي محقق 
شد.  وي با اشاره به اينكه عملكرد حوزه شیالت استان ۳۰ درصد افزايش 
يافته كه هم به تولید آبزيان و هم به سالمت مردم در مصرف منجر شده 
است ، اظهارداشت: ۳2۰ هزار تن غالت سال گذشته در استان تولید شد 

و پیش بیني مي شود امسال ۳۷۰ هزار تن تولید شود.

با حضور وزير ورزش
 استاديوم ورزشي 5 هزار نفره 

شهداي نوشهر افتتاح شد
استاديوم ورزشي 5 هزار نفره شهداي     مازندران
نوشهر با حضور وزير ورزش و جوانان 

به بهره برداري رسيد. 
مسعود سلطاني فر در مراسم افتتاح استاديوم ورزشي 5 هزار نفره شهداي 
نوشهر در اس��تان مازندران با بیان اينكه از مقام معظم رهبري به واسطه 
مساعدتشان جهت پروژه استاديوم ورزشي شهداي نوشهر تقدير مي شود و 
عنايات ويژه ايشان همواره مشمول ورزش بوده و خواهد بود، گفت: با اشاره به 
اينكه استاديوم شهداي نوشهر در طول دو سال با صرف اعتبار ۱۷۰ میلیارد 
ريالي با مشاركت سازمان بسیج سازندگي احداث و بهره برداري شده است، 
تصريح كرد: در طول يك و نیم سال گذشته توانستیم در مسابقات جهاني، 
آسیايي و المپیك موفقیت هايي داشته باش��یم و براي اولین بار در جهان 
مدال برنز مسابقات شمشیربازي را از آن ورزشكاران ايراني كنیم.  سلطاني فر 
با تقدير از سازمان بسیج س��ازندگي مازندران به واسطه احداث استاديوم 
ورزشي شهداي نوشهر در موعد مقرر، گفت: ورزش در مازندران جوش و 
خوروش فراواني دارد و هر شهرستان اين استان داراي قهرمانان و پهلوانان 
بسیار فراواني است و مازندراني ها اخالق پهلواني را با منش قهرماني عجین 
كرده اند.  وزير ورزش و جوانان با بیان اينكه ۹۰ پروژه ورزش��ي در دس��ت 
اجرا در مازندران داريم، تأكید كرد: تالش داريم سالن ورزشي 6 هزار نفره 
مافروجك ساري و سالن جويبار را تا پايان امسال تكمیل كنیم.  سلطانی فر 
با بیان اينكه استاديوم ورزشي چالوس و آمل نیز از برنامه های وزارت ورزش 
براي افتتاح در امسال و سال آينده است، گفت: مازندران داراي يك تیم لیگ 
برتري به نام نساجي است كه بايد اين تیم را تقويت و تیم هاي دسته يك و 
لیگ دو را در رشته هاي مختلف ورزشي در اين استان فعال كنیم.  وي از آغاز 
عملیات اجرايي سالن هاي ورزشي در شهرهاي تنكابن، كنارآباد و فريدونكار 
خبر داد و بیان كرد: براي تكمیل سالن هاي ورزشي نیمه تمام مازندران به 
22۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داريم و قصد داريم همه سالن هاي 6 هزار نفره 
نیمه كاره كشور را تا پايان دولت دوازدهم تكمیل و به بهره برداري برسانیم. 

 اجراي ۲۰ پروژه در »زياليي«
 توسط قرارگاه پيشرفت و آباداني          

مسلئول سلتاد تخصصي قلرارگاه     كهگيلويه و بويراحمد
پيشلرفت و آبادانلي كهگيلويله و 
بويراحمد از اجرا و ساخت ۲0 پروژه عمراني - زيرساختي در دهستان 
محروم زيايي از توابع شهرستان بويراحمد توسط اين قرارگاه خبر داد. 
سرهنگ حسن رضايي مسئول ستاد تخصصي قرارگاه پیشرفت و آباداني 
كهگیلويه و بويراحمد در حاشیه بازديد از پروژه هاي اين قرارگاه در دهستان 
زياليي شهرستان بويراحمد گفت: هم اكنون 2۰ پروژه در دهستان محروم 
زياليي در دست ساخت بوده كه با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده تا 
پايان امسال به بهره برداري مي رسند.  وي عنوان كرد: قرارگاه پیشرفت 
و آباداني در عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي، س��المت، تعلیم و تربیت و 
عمراني با تمام ت��وان در كنار دولت و هم افزايي با تمام دس��تگاه ها براي 
خدمت رساني به مردم دهستان زياليي با هدف پیشرفت و آباداني كار خود 
را ادامه مي دهد.  رضايي حضور مردم را در كنار اين قرارگاه ضروري دانست 
و ادامه د اد: هر كجا مش��اركت مردم نزديك به نگاه قرارگاه باش��د كارها 
سرعت بیشتري پیدا مي كند.  مسول قرارگاه پیشرفت و آباداني كهگیلويه 
و بويراحمد بیان كرد: قرارگاه پیشرفت و آباداني براي خدمت به مناطق 
محروم شبانه روز در حال فعالیت بوده و تا لحظه آخر در كنار مردم است. 

 خط توليد خوراك ميگو 
در چهارمحال و بختياري آغاز به كار كرد 

با حضور محمدباقر نوبخت معاون     چهارمحال و بختياري
رئيس جمهور خلط توليد خوراك 
ميگو در بزرگ تريلن مجتمع توليد خوراك آبزيلان چهارمحال و 

بختياري آغاز به كار كرد. 
نبي اهلل خون میرزايي رئیس سازمان شیالت ايران در اين آيین افتتاح خط 
تولید خوراك میگو كه با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور 
برگزار شد با بیان اينكه چهارمحال وبختیاري پنج درصد تولید در حوزه 
آبزي پروري را به خود اختصاص داده است، گفت: ساالنه ۱۷۳ هزار تُن انواع 
ماهي در كشور تولید مي شود كه سهم اين استان در تولید اين محصول 2۳ 
هزار تُن است.  وي افزود: زنجیره تولید ماهي در چهارمحال وبختیاري كامل 
شده است؛ اين مسئله يك ظرفیت بسیار خوب در كشور در تولید ماهیان 
سردآبي، میگو و ماهیان زينتي است.  وي با بیان اينكه در تولید انواع ماهي از 
برنامه جلو هستیم، خاطرنشان كرد: اما در پرورش ماهیان در قفس از برنامه 
عقب هستیم، براي استفاده از اين ظرفیت در چهارمحال وبختیاري نیازمند 
مجوز وزارت نیرو براي استفاده از درياچه پشت سد كارون است.  نماينده 
مردم شهركرد، بن و سامان در مجلس شوراي اسالمي نیز در ادامه اين آيین 
با اشاره به اينكه ۱۰ درصد ماهیان سردآبي كشور در چهارمحال و بختیاري 
تولید مي شود، عنوان كرد: امكان افزايش اين عدد تا 5۰ درصد در صورت 
مساعدت وجود دارد.  اردشیر نوريان ادامه داد: مهم ترين دغدغه صنايع اين 
استان موضوع آب است؛ امیدواريم اين موضوع حل شود.  وي خاطرنشان 
كرد: محصوالت تولیدي چهارمحال و بختیاري مانند گز و بادام بايد به نام 
اين استان به كشور معرفي شود؛ متأسفانه محصوالت تولیدي اين استان به 

نام ساير استان ها مصادره شده است. 

 لرستان بيمارستان دارد
 پزشك متخصص نه!

لرستاني ها بيمارستان و درمانگاه دارند اما همواره با كمبود پزشك 
مختصص دست و پنجه نرم مي كنند. اين موضوع باعث شده تا اغلب 
مردم براي بهره مندي از ساده ترين خدمات درماني نيز كيلومترها 
راه طي كنند تا به استان هاي همجوار برس�ند. معضلي كه با سرد 
ش�دن هوا، امكان جابه جايي روزانه مردم ب�راي دريافت خدمات 
درماني را با مشكل مواجه مي كند. گفتني است در حال حاضر تعداد 
كل پزشكان لرس�تان به 424 نفر در مقابل جمعيت يك ميليون و 
754 هزار نفري مي رسد. موضوعي كه از كمبود نيروي درماني براي 
استان لرس�تان حكايت دارد و نيازمند توجه ويژه متوليان است. 

    
كمبود پزشك متخصص و به دنبال آن افزايش غیر معمول ساعات كاري 
پزشكان لرس��تان به معضلي بزرگ براي اين استان تبديل شده است. 
از اين رو اغلب مردم براي دريافت ساده ترين خدمات درماني يا بايد در 
صف هاي طويل نوبت دهي براي مراجعه به پزشك بمانند يا براي دريافت 
حتی يك خدمت ساده نیز كیلومترها مسیر را طي كنند تا در استان هاي 
ديگر مشكلش��ان را حل كنند. البته با توجه به اينكه فصل تابستان رو 
به اتمام است و كم كم فصول سرد سال ش��روع مي شود، دور از انتظار 
نیست كه مسیر مهاجرت روزانه بیماران براي دريافت خدمات پزشكي 
مسدود و حجم مراجعه به بیمارستان هاي لرستان نیز چند برابر  شود. 
اتفاقي كه به طور حتم به كاهش كیفیت خدمات پزشكي ارائه شده به 
مردم لرستاني مي انجامد و نیازمند توجه ويژه متولیان است. در راستاي 
نبود خدمات پزشكي مناسب به لرس��تاني ها، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكي لرستان مي گويد: »در حال حاضر ۴2۴ پزشك متخصص 
و فوق تخصص در استان به مردم ارائه خدمات مي دهند.« اين تعداد نیز 
به نس��بت جمعیت يك میلیون و۷5۴ نفري استان بر اساس شاخص 
سرانه تعداد پزشك در كشور هاي پیش��رفته كه ۴۰ پزشك به ازاي هر 
۱۰هزار نفر است نشان دهنده ناكافي بودن تعداد پزشكان استاني است. 
از همین رو عباس پزشكي با اش��اره به مجموع ۴2۴ پزشك در استان 
كه از اين تعداد ۳۷۴ نفر متخصص و 5۰ نفر نیز فوق تخصص هستند، 
مي افزايد: »اكنون با كمبود شديد پزشك در رشته هاي بیهوشي، زنان 

و زايمان، ارتوپد و گوش وحلق و بیني مواجه ايم.«
  فقدان پزشكان متخصص در لرستان

در حالي كه تعداد پزشكان اس��تان به طور كامل گوياي محرومیت هاي 
حوزه بهداشت و درمان استان است، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي 
لرس��تان نیز تأكید مي كند: »نیازمندي هاي اصلي و اورژانسي لرستان 
در جذب پزش��كان فوق تخصصي جراحي قلب، فوق تخصصي بیهوشي 
قلب، فوق جراحي قفسه س��ینه، فوق جراحي اطفال، فوق جراحي غدد 
اطفال و فوق جراحي غدد بزرگس��االن است.« همچنین پزشكي اضافه 
مي كند: »براي شهرس��تان بروجرد به فوق تخصص ن��وزادان و گوارش 
نیز نیاز داريم.« وي يادآور مي ش��ود: »اكنون پیگیر اين هستیم كه تا با 
رايزني هاي خود بتوانیم پزش��ك متخصص و فوق تخصص براي استان 
بگیريم.« هر چند معلوم نیست مسئوالن استاني چقدر در جذب نیروي 
متخصص موفق عمل كنند اما اين وظیفه مسئوالن كشوري است كه رفع 
چنین محرومیت هايي را در رديف برنامه هايشان قرار دهند. به طور حتم با 
كاهش معضالت حوزه خدمات پزشكي استان، حجم قابل توجهي از رفت 
و آمدهاي بین استاني نیز كاهش مي يابد كه اين اتفاق به كاهش تصادفات 
جاده اي نیز منتهي خواهد ش��د. بناب��ر اين با همی��ن توضیحات توجه 

مسئوالن به استان و رفع نیازهاي درماني آن امري ضروري است. 

ميترا شهبازي

فعاليت ۶۰ مؤسسه قرآني در آذربايجان غربي  
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي از فعاليت ۶0     آذربايجان غربي

مؤسسه قرآني در استان خبرداد. 
حجت االسالم خداياري مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان غربي در مراسم تجلیل از برگزيدگان 
مسابقه كتابخواني سالم بر ابراهیم كه در سلماس برگزار شد با اعالم فعالیت 6۰ مؤسسه قرآني در اين 
استان، گفت: هدف از شكل گیري مؤسسات قرآني تأثیر به همه ابعاد زندگي در جامعه همچون اجتماع، 
مناسبات، اقتصاد و روابط مبتني بر قرآن است.  وي بیان كرد: بايد امروز پرسید قرآن چقدر بر ابعاد زندگي 

ما تأثیرگذار است و تا چه حد توانسته ايم قرآن را در اعمال روزانه خود مورد توجه قرار دهیم.

 53 مدرسه هرمزگان نوسازي و آماده استفاده دانش آموزان شد    
در آستانه بازگشايي مدارس، 53 پروژه نوسازي مدارس در استان هرمزگان     هرمزگان
به پايان رسليده و براي حضور دانش آموزان و استفاده از آنها آماده شد. 
نويد احمدي مديركل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با بیان اينكه كار 5۳ پروژه نوسازي مدارس به 
اتمام رسیده و در روزهاي آينده افتتاح و مورد بهره برداري قرار مي گیرد، گفت: اين تعداد پروژه با زيربناي ۱۷ هزار 
مترمربع طي هفته دولت در مدار استفاده قرار مي گیرند.  وي افزود: با افتتاح اين تعداد پروژه، ۱۹۸ كالس درس 
در اختیار دانش آموزان استان هرمزگان قرار مي گیرد.   احمدی افزود: بیشترين تعداد پروژه هاي افتتاحي در 

هفته دولت به ترتیب به بندرعباس با ۱۸ مدرسه، میناب با ۱۱ مدرسه و بستك با ۱۰ مدرسه مربوط مي شود.

 فريبا كياني
   گزارش يك


