
حضور ۱۵ اثر ديجيتالي فارس در جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال
امسال ۱۵ اثر     فارس
ديجيتالي از 
اس�تان ف�ارس در بخ�ش آموزش س�واد 
رس�انه اي دوازدهمي�ن جش�نواره مل�ي 
رس�انه هاي ديجيت�ال حض�ور دارن�د. 
محمدباقر خدادوس��ت كارش��ناس سينمايي 
فرهنگ و ارشاد فارس گفت: دوازدهمين جشنواره 
ملي رس��انه هاي ديجيتال به عنوان بزرگ ترين 
رويداد شناسايي و معرفي آثار و فعاالن فرهنگي، 
هنري و رسانه اي ديجيتال، همزمان با عيد سعيد فطر شروع شده و فرآيند ثبت نام و دريافت آثار تا ۱۷ تيرماه 
ادامه داشت و مراسم اختتاميه نيز همزمان با ايام عيد غدير در هفته اول مرداد ماه برگزار خواهد شد.  به گفته 
وي امسال دومين دوره اي است كه جشنواره با رويكرد محتوايي برگزار مي شود و انقالب اسالمي و مقاومت 
با محوريت نقش شهيد حاج قاسم سليماني، خانواده و سبك زندگي، اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري، 
مسجد و مناسك ديني، اميد، تفريح و نشاط اجتماعي، سواد رسانه اي و زيست مجازي، حكمراني و مديريت 

فرهنگي و خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي موضوعات و محورهاي اصلي جشنواره است.

مديركل بهزيستي     گلستان
گلستان از درمان 
بيش از ۱۶ هزار و ۷۵۹ معتاد در اين استان طي 

يك سال گذشته خبرداد. 
سيدمهدي حسيني مديركل بهزيستي گلستان 
گفت: ۱۱۴ مركز پيش��گيري و درمان اعتياد در 
استان فعاليت مي كند كه در سال گذشته ۱۶ هزار 
و ۷۵۹ درمان سوءمصرف مواد مخدر انجام شده 
است.  وي افزود: سال گذش��ته مركز جامع ترك 
اعتياد در استان افتتاح ش��د كه رويكرد سازمان 
به اين است اگر قرار است معتادي را ترك  دهد با 
توجه به تمام ابعاد اجتماعي، اقتصادي، پزشكي 
و حمايت هاي الزم انجام شود.  مديركل بهزيستي 
گلستان خاطرنشان كرد: شش مركز آموزش شغلي 
با ظرفيت ۵۰ نفر افتتاح شد كه هدف اين است فرد 
معتاد پس از ترك حتماً به شغل قبلي بازگرداند 
يا ش��غل جديدی براي آنها ايجاد شود.  حسيني 

ادامه داد: يكي از اقدامات توانمندسازي افراد تحت 
پوشش در بخش مشاركت هاي مردمي است كه با 
حمايت هاي الزم مسكن براي افراد داراي معلول 
تأمين مي شود.  وي گفت: براي سال جاري در انتظار 

تعيين سهميه براي استان هستيم تا تسهيالت الزم 
تخصيص داده شود.  مديركل بهزيستي گلستان 
تصريح كرد: يكي از مشكالت افراد تحت پوشش 
بخصوص افراد داراي دو معلول نداشتن زمين براي 

ارائه تسهيالت و ساخت مسكن است كه از مديران 
تصميم گير انتظار داريم اين مشكل را با راهكارهاي 
كاربردي حل كنند.  حسيني گفت: ۳۹۱ ميليارد 
ريال براي اشتغال معلوالن و جامعه تحت پوشش 
بهزيستي در نظر گرفته ش��د.  وي تأكيد كرد: هر 
كارفرما كه افراد معلول تحت پوش��ش بهزيستي 
را در مشاغل بكارگيري كنند ۵۰ ميليون وام كم 
بهره بلند مدت به كارفرما پرداخت مي شود و ۵۰ 
درصد بيمه فرد معلول نيز تا پايان س��ال فعاليت 
از سوي س��ازمان پرداخت خواهد شد.  مديركل 
بهزيستي گلستان خاطرنشان كرد: افرادي كه براي 
معلوالن اشتغال ايجاد مي كنند به تناسب درصد 
معلوليت جب��ران كارايي را ب��ه كارفرما پرداخت 
مي كنيم.  حسيني در بخش ديگري از سخنان خود 
گفت: اورژانس اجتماعي يكي ديگر از فعاليت هاي 
بهزيستي است كه مردم از طريق شماره ۱۲۳ با اين 

مركز در ارتباط هستند.

مراكز پيشگيري و درمان اعتياد گلستان 16 هزار معتاد را ترك دادند
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محمدرضا هادیلو

افزايش ابتالي كودكان مشهدي به كرونای دلتا
رئيس بيمارستان      خراسان رضوي
ق تخصص�ي  فو
كودكان اكبرمشهد گفت: در حال حاضر با توجه 
به ورود به موج پنجم كرونادلتا، م�وارد ابتال و 
بستري كودكان در اين مركز افزايش يافته است. 
حس��ين محس��ن زاده رئيس بيمارستان فوق 
تخصصي كودكان اكبرمشهد با اشاره به افزايش 
تعداد مراجعه و بستري بيماران مبتال و مشكوك 
به كرونا دلتا در بيمارستان كودكان اكبر، گفت: 

كودكان به دليل بروز ديرهنگام عالئم مي توانند منتشر كننده بيماري كرونا باشند.  وي با بيان اين كه 
پذيرش و بستري كودكان مشكوك به كرونا در فضايي جدا از بيماران غير كرونايي در اين مركز انجام 
مي شود، افزود: در حال حاضر با توجه به ورود به موج پنجم كرونا موارد ابتال و بستري كودكان در اين مركز 
افزايش يافته است.  رئيس بيمارستان فوق تخصصي كودكان اكبر ادامه داد: بهترين راهكار براي پيشگيري 
از ابتال به كرونا، اجتناب از حضور در دورهمي ها و رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي است.  محسن زاده 

خاطرنشان كرد: بيماري كوويد۱۹ مي تواند در كودكان با عالئم غير اختصاصي يا ديرهنگام بروز كند.

۱6 واحد مسكوني به مددجويان همداني واگذار شد
معاون اش�تغال و      همدان
مش�اركت هاي 
مردمي اداره كل بهزيس�تي همدان از واگذاري 
۱۶واحد مسكوني با هزينه احداث 3 ميليارد و 
۲۸۶ميليون تومان به مددجويان زيرپوش�ش 
اس�تان همزمان با هفت�ه بهزيس�تي خبرداد. 
حميداهلل فارسي معاون اشتغال و مشاركت هاي 
مردمي اداره كل بهزيستي استان همدان گفت: 
همزمان با هفته بهزيس��تي، ۲ ه��زار و ۷۵ واحد 

مسكوني به مددجويان زير پوشش اين نهاد در سطح كشور واگذار شد كه سهم مددجويان استان ۱۶ واحد 
بود.  وي افزود: اعتبار اين واحدها از محل بودجه دستگاه هاي همكار اعم از بنياد مستضعفان، سازمان برنامه و 
بودجه با مبلغ يك ميليارد و ۸۵۶ ميليون تومان، تسهيالت بانكي ۵۵۰ ميليون تومان و سهم آورده مددجويان 
۸۸۰ ميليون تومان، تأمين شده است.  معاون اشتغال و مشاركت هاي مردمي اداره كل بهزيستي استان 
همدان خاطرنشان كرد: واگذاري ۱۶ مسكن مددجويي در ۹ شهرستان استان همدان به غير از شهرستان 

اسدآباد و به خانواده هاي داراي دو معلول، تك معلول و زنان سرپرست خانوار صورت گرفته است.

حمايت نيكوكاران يزدي از ۵۲۰۰ يتيم و فرزند نيازمند
در ح�ال حاض�ر      يزد
و  يتي�م   ۵۲۰۰
فرزند نيازمند غير يتيم تحت پوشش كميته امداد 
استان يزد از حمايت ۲۵ هزار حامي نيكوكار در قالب 
طرح هاي اكرام ايتام و محسنين بهره مند هستند. 
غالمرضا مشعل چي معاون توسعه مردمي كميته 
امداد اس��تان يزد با اش��اره به اهميت مش��اركت 
نيكوكاران در رسيدگي به امور ايتام و برطرف كردن 
مشكالت آنان، گفت: هم اكنون ۵۲۰۰ يتيم و فرزند 

نيازمند )غير يتيم( تحت حمايت كميته امداد استان يزد از حمايت ۲۵ هزار حامي نيكوكار در قالب طرح هاي 
اكرام ايتام و محسنين بهره مند هستند.  وي افزود: مهرورزان يزدي در سه ماهه نخست سال جاري ۵ ميليارد و 
۹۰۰ ميليون تومان به ايتام و فرزندان نيازمند غير يتيم كمك كردند.  معاون كميته امداد استان ادامه داد: مردم 
نيكوكار استان يزد مي توانند با پرداخت ماهيانه حداقل ۵۰ هزار تومان حمايت فرزندان معنوي خود را بر عهده 
بگيرند.  مشعل چي در پايان يادآور شد: نيكوكاران مي توانند عالوه بر مراجعه حضوري از طريق سامانه اينترنتي 

ekram. emdad. ir نيز نسبت به ثبت نام و حمايت ايتام و فرزندان نيازمند مورد نظر خود اقدام كنند. 

 ۲۵ هزار بهره بردار لرستاني 
آموزش نوين كشاورزي ديدند

 افزايش تخت هاي ويژه سانتر تروما
 در بیمارستان  پورسینای رشت

معاون آموزشي      لرستان
مركز تحقيقات 
و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي لرستان 
از آموزش ۲۵هزار بهره بردار كش�اورز طي 
س�ال گذش�ته در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
نادر آزادبخت معاون آموزشي مركز تحقيقات 
و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي لرستان با 
اشاره به آموزش۲۵هزار بهره بردار كشاورز طي 
سال ۹۹ گفت: سال گذشته و با توجه به شيوع 
ويروس كرونا در بخ��ش آموزش دانش آموزي 
۳۱۰ نفر، س��نجش مهارت ۳۱۰ نفر، سربازان 
نيروهاي مسلح ۸۵۰ نفر، بهره برداران ۲۵ هزار 
نفر آموزش ديده و براي كاركنان نيز ۴۰دوره 

آموزشي و افزايش مهارتي برگزار شد. 
وي افزود: در ابتداي ام��ر آموزش مهارت هاي 
مقدمات��ي و دوم حرف��ه اي را در نظر داريم كه 
در اين زمينه س��عي كرديم نيروهاي رس��مي 
خودمان را با توجه به علوم روز و پيشرفت هاي 

مربوط به رشته هاي مختلف آموزش دهيم. 
معاون آموزش��ي مرك��ز تحقيق��ات و آموزش 
كشاورزي و منابع طبيعي لرستان تأكيد كرد: 
اگر كسي توس��عه يافته نباشد نمي تواند باعث 

توسعه يك منطقه شود. 
زادبخت ادام��ه داد: برای آم��وزش كاركنان و 

كارشناس��ان مركز و با هدف توس��عه مهارتي 
 SPOS سامانه آموزش��ي فارابي تحت عنوان
را داريم كه ط��ي يك نيازس��نجي كار خود را 

انجام مي دهد. 
وي در رابط��ه با اجراي طرح هاي آموزش��ي از 
س��وي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و 
منابع طبيعي لرستان، نيز گفت: در اين راستا 
طرح مهارت آموزي مددجويان كميته امداد و 

زندانيان در اين مركز برگزار مي شود. 
معاون آموزش��ي مرك��ز تحقيق��ات و آموزش 
كش��اورزي و منابع طبيعي لرستان با اشاره به 
آموزش زندانيان نيز اف��زود: در قالب اين طرح 
در داخل زندان مهارت هاي مختلف كشاورزي 
در رشته هاي زنبور عسل، ماهيان، مرغ بومي، 
گياهان دارويي و ... به زندانيان آموخته مي شود 

كه در آينده منجر به شغل شود. 
آزادبخت ادامه داد: هدف م��ا از اين آموزش ها 
افزايش ميزان اشتغال آفريني در سطح جامعه 

است. 
وي عن��وان ك��رد: بناب��ر راهبرد اصل��ي نظام 
آموزشي، آموزش به س��ربازان نيروهاي مسلح 
نيز با نيازسنجي و با مراجعه به پادگان ها انجام 
مي شود كه در اين حوزه جزو استان هاي برتر 

در كشور هستيم. 

رئيس بيمارستان     گيالن
پورس�ينا گفت: 
در اقدامي بي نظير و ارزشمند در شش ماهه 
گذش�ته 3۰ تخ�ت ب�ه بخش ه�اي وي�ژه 
ش�د.  اف�زوده  پورس�ينا  بيمارس�تان 
دكتر س��يروس اميرعلوي رئيس بيمارس��تان 
پورسينا از افزايش امكانات درماني بيمارستان 
پورسيناي رش��ت خبر داد و گفت: بيمارستان 
پورسينا با قدمتي قريب به يك قرن فقط يك 
بيمارستان نيست، بلكه برشي از تاريخ، فرهنگ 
و منش مردم ديار گيالن است و هميشه مأمني 
بوده ب��راي بيماراني كه جز اين بيمارس��تان، 
پناهي براي كاهش آالم و درد خود نداشته اند. 

رئيس بيمارستان پورس��ينا ادامه داد: با توجه 
به مركزيت شهر رش��ت در حاشيه درياي خزر 
و همچنين جمعيت ش��ناور آن به عنوان يك 
شهر توريستي، قطعاً فضاي فيزيكي و ساختار 
بيمارستان پورس��ينا كه تنها س��انتر تروماي 
استان اس��ت، جوابگوي نياز مراجعين نيست 
و خدم��ات تش��خيصي و درماني كه از س��وي 
نيروي متخصص، توانمند و با تجربه اين مركز 
به مراجعين ارائه مي ش��ود تحت الشعاع فضاي 
فيزيكي موجود قرار مي گيرد.  اميرعلوي تصريح 
كرد: با تالش هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي 

گيالن و تيم مديريتي بيمارس��تان پورس��ينا 
امكانات موجود و زيرس��اخت ها در اين مركز، 
بهبود بخش��يد لذا يكي از اين اقدامات افزايش 
تعداد تخت هاي آي. سي. يو در بيمارستان بود 
كه خوشبختانه محقق شده اس��ت.  وي افزود: 
طي شش ماهه گذشته عالوه بر گسترش فضاي 
فيزيكي بخش تروما، شش تخت ويژه به ظرفيت 
آن افزوده ش��د و هم اكنون تحت عنوان بخش 
آي. س��ي. يو اورژانس با ۱۶ تخت وي��ژه، فعال 
اس��ت. همچنين در اين راستا پروژه بازسازي و 
گسترش آي. سي. يو جنرال ۲۴ تخته پورسينا 

نيز به مرحله بهره برداري رسيده است.  
رئيس بيمارس��تان پورس��ينا تأكيد كرد: اين 
تعداد افزايش تخت آي. س��ي. يو اقدامي بسيار 
ارزشمند در راستاي بهبود و ارتقاي ارائه خدمت 
به افراد دچ��ار بيماري ها، جراحات ش��ديد يا 
تهديدكننده حيات است كه نياز به نظارت دقيق 
و مداوم و حمايت به وسيله تجهيزات و داروهاي 
اختصاصي دارند.  اميرعل��وي اظهار اميدواري 
كرد: با پشتيباني و پيگيري هاي دانشگاه علوم 
پزشكي گيالن و همت تيم مديريتي و تمامي 
اعضاي خان��واده بزرگ پورس��ينا كهن بتوانيم 
بيش از پيش در راستاي ارتقاي كيفيت خدمت و 

افزايش رضايت مندي مراجعين گام برداريم.

  همدان: معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش وپرورش اس��تان 
همدان از برگزاري ۱۰۰ ساعت كالس آموزشي براي نوآموزاني كه در 
پيش دبستاني شركت نكردند، خبر داد و گفت: نوآموزان روستايي و دو 
زبانه، الزم است كه اين دوره ها را به صورت حضوري بگذرانند.  معصومه 
خدابنده لو افزود: نوآموزان روستايي و دو زبانه، الزم است كه اين دوره ها 
را به صورت حضوري بگذرانند تا مهارت هاي الزم براي ورود به پايه اول 

را كسب كنند. 
   لرستان: فرمانده انتظامي لرستان از كمك ۴ ميليارد ريالي در شش 
مرحله كمك مؤمنانه به نيازمندان خبر داد.  سردار يحيي الهي افزود: در 
اين رزمايش نزديك به ۲۵۰ بسته معيشتي كه ارزش ريالي هر بسته ۵ 
ميليون ريال است بين نيازمندان و آسيب ديدگان ناشي از كرونا توزيع 
ش��د.  وي با بيان اينكه نيروي انتظامي لرس��تان از سال ۹۹ تاكنون با 
همكاري ستاد اجرايي فرمان امام)ره( شش مرحله طرح كمك مؤمنانه 
نيروي انتظامي لرستان اجرا شده است، ادامه داد: در اين راستا تعدادي 
از نيازمندان در سطح اس��تان از س��وي معاونت نيروي انساني ستاد 

فرماندهي انتظامي استان شناسايي شده اند.

 روحانيون اردبيلي 
واقعه غدير را باز گويي مي كنند

در ايام گراميداشت دهه واليت و در      اردبيل
آس�تانه عيد غدي�ر 3۶۰ روحاني با 
حضور در مساجد استان اردبيل ابعاد حادثه تاريخي غدير را تبيين 

و تشريح خواهند كرد. 
علي حسن زاده دبير قرارگاه فاطمه الزهرا)س( استان اردبيل گفت: در 
گراميداشت دهه امامت و واليت و همزمان با ايام غدير خم برنامه هاي 
مختلفي با محوريت تشكل هاي مردم نهاد و گروه هاي حاضر در محالت 
برگزار خواهد شد تا بيش از گذشته جش��ن واليت امام علي )ع( و ايام 
خجسته غديرخم به مذاق مردم شيرين و خوش بيايد.  وي نمونه اين 
اقدامات و فعاليت هاي خودجوش و مردمي را در محالت مختلف برپايي 
جشن هاي عيد غدير، توزيع بسته هاي فرهنگي و معنوي، تهيه و توزيع 
غذا و شيريني و همچنين برپايي ايستگاه هاي مسابقه غدير در محالت 
مختلف اعالم كرد و افزود: با همكاري تبليغات اسالمي استان در كنار 
اعزام ۳۶۰ روحاني تالش بر اين خواهد بود تا از ظرفيت مساجد و تكايا 
در جهت روشنگري عمومي و جشن هاي مردمي غدير استفاده شده و 
يك حركت ارزشمند را شاهد باش��يم.  دبير قرارگاه فاطمه الزهرا)س( 
استان اردبيل تصريح كرد: در تبيين و تشريح حادثه غدير قرار است در 
مناطق مختلف روستايي و عشايري نمايش خانه اين آيين ماندگار به 
انجام رسيده و اهالي بيشتر با حادثه تاريخي غدير آشنايي پيدا كنند.  
حسن زاده گفت: قرارگاه فرهنگي حضرت زهرا)س( با برنامه هاي متنوع 
و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در اين ايام سعي خواهد كرد بيشتر از 
ظرفيت صدا و سيما و فضاي مجازي استفاده كرده و به نوعي فعاليت هاي 

مناسب و ارزشمندي را در پاسداشت اين ايام خجسته انجام دهد. 

 سيل راه ارتباطي ۴۰ روستاي 
سيستان و بلوچستان را بست 

راه ارتباطي ۴۰ روستاي جنوب استان     سيستان وبلوچستان 
سيستان وبلوچستان براثر بارندگي  
شديد و جاري ش�دن س�يالب در رودخانه هاي فصلي بسته شد. 
عليرضا شهركي مديركل دفتر مديريت بحران استانداري سيستان و 
بلوچستان با اشاره به بسته ش��دن راه ارتباطي ۴۰ روستای اين استان 
براثر بارش هاي سيل آسا گفت: س��يالب همچنان در رودخانه كاجو 
حوزه قصرقند جاري اس��ت و اين حجم آب تا زماني كه فروكش نكند 
راه هاي ارتباطي روستايي اين شهرستان قطعاً وصل نخواهد شد ولي 
هم اينك مسير اصلي بسته شده در اثر بارندگي در جنوب سيستان و 
بلوچس��تان نداريم.  وي افزود: باران  در جنوب سيستان و بلوچستان 
فصلي، لحظه اي و رگب��اري بوده و حجم آن بي��ن ۳۰ تا ۴۰ ميلي متر 
برآورد شده است.  مديركل دفتر مديريت بحران استانداري سيستان 
و بلوچس��تان با بيان اينكه در كنار بارندگي تندباد هم در اين اس��تان 
داش��تيم كه باعث قطع ارتباطات به ويژه در خطوط برق و خس��ارت 
در بخش كشاورزي جنوب اين استان ش��د؛ ادامه داد: همچنان تمام 
نيروها و دستگاه هاي دولتي آماده باش خود را حفظ كرده و حفاظت از 
جان انسان ها در اولويت و س��پس تالش برای كاهش خسارت هاست.  
شهركي تصريح كرد:خوشبختانه در بارندگي هاي اخير هيچ گونه فوتي 
تاكنون ثبت نشده و تنها يك خودرو و سرنشينان آن در سيالب گرفتار 
شده بودند كه با تالش نيروهاي امدادي نجات يافتند.  مديركل دفتر 
مديريت بحران اس��تانداري سيستان و بلوچس��تان گفت: ۴۲ نفر نيز 
با وجود اخطارها به دريا رفته بودند كه با ت��الش نيروهاي مختلف به 

سالمت نجات يافته و به ساحل برگشتند. 

 ساخت راه آهن بوشهر– شيراز 
سرعت مي گيرد

نماينده مردم شهرستان  هاي دشتي و     بوشهر
تنگستان در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: با توجه اهميت اجراي پروژه راه آهن بوشهر- شيراز نياز است 

تا زيرساخت اين پروژه سرعت بگيرد. 
غالمحسين كرمي نماينده مردم شهرستان  هاي دشتي و تنگستان در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: براي سرعت بخش��ي در اجراي پروژه، 
دولت نيز بايد با نگاهي ويژه   راه آهن بوشهر- ش��يراز را ببيند تا اعتبار 
بيش��تري به اين پروژه مهم اختصاص پيدا كند.  وي در بخش ديگري 
از سخنان خود درباره بيمارستان شهر اهرم مركز شهرستان تنگستان 
افزود: اين بيمارستان بيشتر ش��بيه به درمانگاه است و حتي دستگاه 
سي تي اسكن و ابزارهاي كار ابتدايي ندارد.  نماينده مردم شهرستان  هاي 
دشتي و تنگستان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: با اين حال نياز 
است شهرستان هاي دشتي و تنگستان با توجه به كمبود امكانات در 
حوزه درمان هر كدام از آنها در بخش  هايي مانند ارتوپدي، سونوگرافي 
و ام  آر   آي تبديل به قطب درماني استان بوش��هر شوند.  كرمي گفت: 
درس��ال گذش��ت حدود ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار مازاد براعتبارات 
استاني براي شهرستان هاي دشتي و تنگستان جذب شد كه امسال بايد 
بتدريج وارد فاز عملياتي شود و مردم خروجي كارها را ببينند.  وي ادامه 
داد: در شهرستان هاي دشتي و تنگستان ۴۰ درصد مردم زير پوشش 
نهادهاي حمايتي قرار دارند و تا زماني كه سهم و نقش استان بوشهر در 

حوزه نفت مشخص نشود، وضعيت به همين شكل خواهد بود.

 پروژه هاي ناتمام استان ها
افتتاح نشده فرسوده شدند

»پروژه هاي ناتمام« واژه اي كه اگر براي مردم تكراري شده اما حتمًا 
براي دولت آينده مس�ئله اي مهم و ميراث نامباركی  از دولت هاي 
قبل به ش�مار خواهد آم�د. هم اكنون در بس�ياري از اس�تان ها، 
پروژه هاي زيادي چش�م به راه يك مجري توانمند نشس�ته اند تا 
پاياني بر سال ها انتظارشان باشد. اما كارشناسان معتقدند حتي اگر 
برخي از اين پروژه ها به بهره برداري برسند هم ديگر آن كارآيي و 
خدمات دهي مد نظر را نخواهند داشت. چراكه نياز آنها مربوط به 
يك يا دو دهه قبل بود و حاال ش�رايط و جمعيت فرق كرده اس�ت. 

    
براس��اس يك قانون نانوش��ته، اگر كلنگ پروژه اي در اي��ران به زمين 
مي خورد و مسئوالن با اختصاص بودجه الزم، زمان افتتاح آن را مشخص 
مي كنند، حتماً بايد حداقل دو برابر زمان اعالم شده براي به بهره برداري 
رس��يدن آن منتظر ماند و تازه بعد از گذش��ت اين مدت، حتماً پروژه 
فاز بندي ش��ده و اگر اعتبارات الزم تزريق ش��ود فقط يك فاز از آن به 
بهره برداري مي رسد. در اين ميان ساخت برخي پروژه ها آنقدر طوالني 
مي ش��ود كه نام »اثر تاريخي« به خود مي گيرن��د.  جمالت فوق اغراق 
نيست و با گذري به برخي استان ها و اطالع از تعداد پروژه هاي نيمه كاره 

مي توان به كار سخت دولت آينده براي به نتيجه رساندن آنها پي برد. 
   فارس و ۵ هزار پروژه زمين مانده

روز گذشته بود كه رئيس مجمع نمايندگان فارس از وجود حدود ۵ هزار 
پروژه ناتمام در اين اس��تان خبرداد.  عليرضا پاك فطرت با بيان اينكه 
استان فارس بالغ بر ۱۵۲ پروژه بزرگ ناتمام داشته و اگر تمام اعتبارات 
عمراني يك س��ال كش��ور به اين طرح ها اختصاص يابد، شايد آنها به 
بهره برداري برسند، گفت: »براي به بهره برداري رسيدن طرح هاي ناتمام 
استان بالغ بر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است اين در حالي است 
كه حدود ۵ هزار پروژه ناتمام كوچك و متوسط در فارس وجود دارد.« 
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسالمي و شهردار سابق شيراز به 
برخي سوء مديريت ها و عدم پاسخگويي ها هم اشاره كرده و در خصوص 
مديريت شهرداري شيراز در دوره پنجم گفت: »شهرداري شيراز ۵ هزار 
ميليارد تومان بدهي دارد و بايد مديران شهري شيراز پاسخگوي مطالبات 
مردمي باشد كه چرا اين ميزان بدهي در شيراز ايجاد شده است.« پاك 
فطرت ادامه داد: »طي چهار سالي كه از عمر مديريت شهردار شيراز در 
دوره پنجم گذشته ۱۵ هزار ميليارد تومان از مردم پول دريافت كرده، اما 
شاهد اين هستيم كه در پايان عمر مديريتي خود ۵ هزار ميليارد تومان 
بدهي ايجاد كرده. شهردار بايد فردي اجرايي و عملياتي باشد نه اينكه 
مدير حزب و سياسي باشد اگر مي بينيم اكنون شهر شيراز وضعيتش 

اينگونه است نتيجه انتخاب يك مدير سياسي است.«
   يك عمر از كلنگ تا افتتاح

معضل بزرگ بس��ياری از اس��تان ها در حال حاض��ر پروژه هاي عمراني 
نيمه تمام آنهاس��ت.  گويي هيچ اولويت بندي و نياز سنجي براي اجراي 
پروژه ها وجود ندارد و بعد از اينكه مدير يك سازمان و نهادي، طي مراسم 
ويژه اي كلنگ پروژه اي را به زمين مي زند، تازه مسائل سياسي و اداري رخ 
مي نمايد و كارها را زمين گير مي كند.  در حالي كه بسياري از پروژه ها با يك 
پي و چند ديوار به حال خود رها شده اند، اجراي برخي پروژه هاي غيرضرور 
جديد كه بعضاً با اهداف سياسي و انتخاباتي تحميل مي شوند، عالوه بر 
هدر دادن بودجه هاي عمراني، به خاطر نداشتن توجيه فني و اقتصادي، 
آتش به بيت المال مي زنند.  سؤال اينجاست كه چرا وقتي طرح هاي مهم 
و شاخص استان ها داراي رديف ملي هستند، كسي از مسئوالن به خاطر 
نيمه كاره ماندن پروژه هايشان توضيح نمي خواهد و هيچ قانوني آنها را به 

ميز بازخواست و پاسخگويي نمي كشاند. 
   پروژه ها، دمل هاي چركين استان ها

سال هاس��ت كه بيش از ۲۵ پروژه كتابخانه عمومي در خراسان رضوي 
همچنان ناتمام اس��ت. مهم تر اينكه براي اتمام پروژه كتابخانه مركزي 
مشهد كه وضعيت آن بيش از ۲۰ سال مبهم و نامش��خص مانده بود از 
تمامي دستگاه هاي كشوري، استاني و شهري تقاضاي همكاري شد تا اين 
مجموعه كه با ۱۱ هزار ۵۰۰ متر مربع بزرگ ترين كتابخانه  عمومي كشور 
به شمار مي آيد در زمان معين به بهره برداري برسد.  از سوي ديگر بسياري از 
پروژه هاي نوسازي و بازسازي مدارس فرسوده در استان هاي مختلف نيمه 
كاره رها شده اند.  تعداد اين مدارس آنقدر زياد است كه سازمان نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس كشور اعالم كرده با برنامه ريزي كه در اين سازمان 
انجام شده، اتمام پروژه هاي نيمه تمام در اولويت قرار گرفته و پروژه هاي 
نيمه تمامي كه از ۲۵ درصد تا ۹۵ درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند بايد 

هر چه زودتر كارهايشان تمام و به نتيجه برسند. 
در قم هم تعداد باالي پروژه هاي نيمه تمام صداي امام جمعه اين شهر را 
در آورده است. به طوريكه آيت اهلل سعيدي با انتقاد از رهاسازي پروژه هاي 
ناتمام در اين شهر گفته: »پروژه هاي نيمه كاره در قم بايد تكميل شود و 
نبايد به حال خود رها شوند، مسئوالن راه هاي برون رفت از مشكالت را 
مي دانند و بايد از اس��تهالك پروژه هاي نيمه تمام جلوگيري كنند.« به 
هرحال وقتي در اوايل س��ال جاري، رئيس جمهور از اتمام كار پروژه هاي 
نيمه تمام حرف زد و با اشاره به عزم و التزام دولت به اتمام پروژه هايي كه 
طبق برنامه ريزي بايد تا پايان كار دولت دوازدهم به نتيجه و بهره برداري 
برس��د، گفت: »از مهم ترين تصميمات در دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
اتمام پروژه ها در موعد مقرر بوده و براين اساس تمام دستگاه ها و نهادهاي 
دولتي همواره تالش كرده اند پروژه هاي كش��ور براساس زمان بندي ها و 
برنامه ريزي ها به نتيجه و اتمام برسد.« شايد خوب مي دانست اين حرفش 
هم در حد حرف و وعده باقي مي ماند و حاال كه فقط چند روز از عمر دولت 
دوازدهم باقيمانده است، معاون طرح و برنامه وزارت صمت از وجود ۷۶ 

هزار و ۸۳۵ طرح ناتمام صنعتي و معدني در كشور خبر مي دهد. 
   پروژه هاي افتتاح نشده اما پير و فرسوده

به گفته كارشناسان، بخش اعظمي از پروژه ها حتي اگر به اتمام برسند هم 
ديگر اثرات مثبتي به دنبال نخواهند داشت چون تمام محاسباتشان مربوط 
به گذشته است.  البته گروهي معتقدند در پاره اي موارد اين پروژه ها به روز 
شده اند ولي بايد بپذيريم كه اس��اس برنامه ريزي و طراحي آنها مربوط به 
دو دهه پيش بوده و ظرفيت تغيير پذيري مح��دودي دارند.  اگر بخواهيم 
براساس معيارهاي فني و منطبق بر اصول محاس��بات رياضي، موضوع و 
مسئله پروژه هاي عمراني به ويژه در بخش زيربنايي همچون راهسازي را 
مورد بررس��ي قرار دهيم، بي اثر بودن آنها پس از به بهره برداري رسيدن را 
لمس خواهيم كرد.  به عنوان مثال وقتي براساس محاسبات صورت گرفته 
مقرر شده يك محور خاص به ميزان مشخصي تعريض شود تا پاسخگوي 
حجم تردد پيش بيني شده در ۱۰ سال آينده باشد، ولي با گذشت ۲۰ سال 
هنوز نيمي از آن انجام نشده چگونه مي توان انتظار داشت با اتمام آن تصور 
كرد بخشي از مشكل حل خواهد شد يا بيمارستاني كه براي جمعيت ۵۰هزار 
نفري يك شهر در پنج سال آينده تعريف شده ولي با گذشت ۲۰ سال هنوز 
در مرحله ساختماني باقيمانده است و جمعيت شهر به نزديك ۱۰۰هزار نفر 

رسيده چطور پاسخگوي نياز واقعي ساكنان آن شهر خواهد بود!

 آتش سوزي جنگل هاي منطقه 
حفاظت شده دنا مهار شد

فرمان�دار شهرس�تان دن�ا از مه�ار و خاموش ش�دن آتش 
س�وزي در جنگل هاي منطقه حفاظت ش�ده دن�ا خبر داد. 
عبدالحميد پناهي فرماندار شهرستان دنا كهگيلويه و بويراحمد با 
اشاره به وقوع آتش سوزي در منطقه دنا در اين استان گفت: آتش 
سوزي مناطق »بنستان« و »ميمند« دنا كه پنج شنبه هفته گذشته 
شروع شده بود با كمك نيروهاي محيط زيست، منابع طبيعي، بسيج، 
هالل احمر، دهياري و شورا، هالل احمر و نيروهاي مردمي مهار و 
خاموش شد.  وي افزود: به دليل وزش باد شديد روز جمعه دوباره 
آتش شعله ور شد كه بالفاصله از استان درخواست كمك كرديم اما 
به دليل گستردگي آتش سوزي در گچساران نيروهاي استاني به اين 
منطقه اعزام شده بودند.  فرماندار شهرستان دنا خاطرنشان كرد: 
سرانجام پنج شنبه شب هفته گذشته با استفاده از ظرفيت نيروهاي 

شهرستان آتش در منطقه حفاظت شده دنا مهار شد.

 افزايش ۱8درصدي ازدواج 
در خراسان جنوبي 

خراسان جنوبي با افزايش ۱۸ درصدي آمار ازدواج رتبه دوم 
كشوري را به دست آورد. 

عليرضا مهرآور مديركل ثبت احوال خراسان جنوبي با اشاره به افزايش 
۱۸ درصدي آمار ازدواج وكسب رتبه دوم در اين رابطه گفت: در سه ماه 
نخست امسال ۲ هزار و ۱۹۴ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسيده كه 
از اين تعداد هزار و ۴۷۳ واقعه در مناطق شهري و ۷۲۱ واقعه در مناطق 
روستايي بوده است.  وي افزود: در اين مدت ميانگين سن ازدواج مردان 
در خراسان جنوبي ۲۷ سال و ميانگين سن خانم ها ۲۱/۱ سال بوده 
است.  مديركل ثبت احوال خراس��ان جنوبي عنوان كرد: در بيش از 
۸۱درصد ازدواج هاي ثبتي در سه ماه نخست امسال زوج بزرگ تر از 
زوجه، ۱۱ درصد ازدواج ها زوجين هم سن بوده و در ۷/۶ درصد ازدواج ها 
نيز زوجه از زوج بزرگ تر بوده است.  مهرآور افزود: نرخ ازدواج پارسال در 
خراسان جنوبي ۸/۷ درصد بوده كه اين رقم در كشور ۶/۸ درصد است.

 پيشرفت 6۵ درصدي
 خط انتقال سد باغان به جم و دشتي

س�د باغان ب�ا ۵۰ درص�د و خ�ط انتق�ال آن ب�ا ۶۵ درصد 
پيش�رفت براي تأمين آب آش�اميدني، صنعت و كشاورزي 
در شهرس�تان هاي ج�م و دش�تي در ح�ال اجراس�ت. 
در اين پروژه، آب با آبگيِر پيش بيني شده سد مستقيم وارد ايستگاه 
شماره يك در محل سد شده و از آنجا توسط ايستگاه پمپاژ شماره  يك با 
چهار پمپ اصلي و يك پمپ ذخيره با خط لوله اي با قطر ۶۰۰ ميلي متر 
و طول خط حدود ۵/۱ كيلومتر ب��ه تصفيه خانه با ۳۲۰ متر ارتفاع از 
سطح دريا منتقل مي كند.  طول كلي خط انتقال ۲۷ كيلومتر )در حال 
حاضر با پيشرفت فيزيكي ۶۵ درصد( و تا شركت پااليش گاز فجر جم 
است كه با رسيدن آب، تمامی چاه هاي آن شركت پلمب خواهند شد.  
در صورت اتمام خط انتقال، آب از طريق فرازبند سد و پيش از اتمام 
كلي پروژه، به شركت پااليش گاز فجر جم انتقال داده مي شود. در ميانه 

مسير نيز انشعاب شهرهاي ريز و انارستان قرار دارد.

    بوشهر   خراسان جنوبي   كهگيلويه و بويراحمد


