
فرمان�ده بهداري     خوزستان
نيروي زميني سپاه 
در مراسم راه اندازي دوباره بيمارستان آيت اهلل 
طالقاني اهواز از فعال سازي ۲۲ بيمارستان ديگر 
خب�رداد.  كش�ور  پرخط�ر  نق�اط  در 
سردار سرتيپ دوم پاسدار احمداخوان فرمانده 
بهداري نيروي زميني سپاه در مراسم بهره برداري 
و راه اندازي مجدد بيمارس��تان آيت اهلل طالقاني 
اهواز با اشاره به فعال س��ازي ۲۲ بيمارستان در 
نقاط پر خطر كشور از سوي نيروي زميني سپاه 
گفت: در پي تأكيد مجدد مقام معظم رهبري در 
خصوص قرار گرفتن ظرفي��ت و توانمندي هاي 
نيروهاي مس��لح در خدمت رس��اني به مردم، از 
۲۰ مردادماه بالفاصله قرارگاه عملياتي كرونا در 
نيروي زميني به فرماندهي سردار خاكپور تشكيل 
و راهبردها مشخص و اقدامات الزم در اين زمينه 
انجام شد.  وي افزود: در اين راستا بايد ۸۰۰ تخت 
بيمارستاني براي بيماران حاد تنفسي در هشت 

نقطه پرخطر به ظرفيت بيمارس��تان هاي كشور 
افزوده شود.  فرمانده بهداري نيروي زميني سپاه 
تصريح كرد: با افتتاح اين بيمارستان كه هفتمين 
نقطه محسوب مي شود، نيروي زميني سپاه ۶۵۰ 
تخت بيمارستاني را با رعايت تمام دستورالعمل ها، 

شاخص ها و سنجش هاي اعتباربخشي با تعامل با 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور فعال كرده است. 
در كمتر از دو هفته آينده نيز ۱۵۰ تخت ديگر را 
براساس اعالم نياز فعال مي كنيم.  سردار اخوان 
گفت: براين اساس در ۲۰ روز، هفت بيمارستان 

را براي خدمات رساني به بيماران مبتال به كرونا 
فعال كرديم كه ي��ك ركوردش��كني در نيروي 
زميني سپاه است.  وي با بيان اينكه فعال كردن 
يك بيمارستان با ظرفيت پذيرش بيماران حاد 
تنفسي زيرس��اخت هاي پيچيده خاص خود را 
مي طلبد، افزود: اين بيمارستان ها با فعال كردن 
بيمارستان براي پذيرش تروما بسيار متفاوت است 
و نياز به مطالعه، تحقيق و زم��ان دارد.  فرمانده 
بهداري نيروي زميني س��پاه تصريح كرد: از ۲۰ 
مردادماه تاكنون ۱۶۰ تخت جديد در مش��هد، 
۱۲۸ تخت در كرمانشاه، ۱۰۰ تخت در نيشابور، 
۶۴ تخت براي گلس��تان، ۶۴ تخت در اردبيل و 
۱۰۰ تخت ني��ز در اهواز ب��ه ظرفيت تخت هاي 
بيمارستان ها افزوده شده است.  اخوان گفت: از 
ابتداي شيوع اين بيماري تاكنون، ۳۰۰ تيم پنج 
نفره شامل پزشك، پرستار و بهيار را ساماندهي 
كرديم كه اين تعداد در نقاط مختلف كش��ور در 

حال خدمات رساني هستند.

راه اندازي بيمارستان آيت اهلل طالقاني اهواز با همت سپاه
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صلح و سازش در ۲۴ هزار پرونده قضايي دادگستري
به گفته رئيس      آذربايجان غربي
شوراهاي حل 
اختالف آذربايجان غرب�ي بيش از ۲۴ هزار 
پرونده اختالف ب�ا ميانجيگري اعضاي اين 
ش�وراها ب�ه صل�ح و س�ازش رس�يد. 
ه��ادي صم��دي مع��اون قضاي��ي رئيس كل 
دادگس��تري آذربايجان غربي با اشاره به رشد 
چهاردرصدي ميزان صلح و سازش در دعاوي 
قابل صلح گفت: شوراهاي حل اختالف استان 
در اجراي منويات رياست معظم قوه قضاييه، سند تحول قضايي و عمل به رسالت ذاتي خويش در حل 
و فصل دعاوي، موفق به صلح و سازش ۲۴ هزار و ۳۶۵ فقره پرونده در پنج ماه ابتدايي سال جاري شد.  
رئيس شوراهاي حل اختالف آذربايجان غربي با بيان اينكه ۹۷ درصد پرونده ها در شوراي حل اختالف در 
سال جاري رسيدگي و مختومه شده اند، افزود: طي اين مدت وارده شوراهاي حل اختالف استان تعداد 
۱۰۱ هزار و ۹۶۳ فقره پرونده بوده كه با تالش و همت جهادي اعضا و كاركنان شوراهاي حل اختالف در 

سراسر استان تعداد ۹۸ هزار و ۵۸۵ فقره پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه شده است.

برگزاري هفتمين كنگره ملي شعر اربعين در تبريز
مدي���ركل     آذربايجان شرقي
ت  تبليغ���ا
اسالمي آذربايجان  شرقي از برگزاري هفتمين 
كنگره ملي ش�عر اربعين در تبريز خبرداد. 
حجت االسالم حسن ش��عباني مديركل تبليغات 
اسالمي آذربايجان شرقي در مراسم رونمايي از پوستر 
فراخوان هفتمين كنگره ملي ش��عر اربعين گفت: 
شاعران براي شركت در اين جشنواره مي توانند آثار 
تركي و فارسي خود را به دبيرخانه هفتمين كنگره 
ملي شعر اربعين واقع در محل اداره كل تبليغات اسالمي استان در ميدان دانشسراي تبريز ارسال كنند.  وي با 
بيان اينكه شاعران مي توانند حداقل دو و حداكثر چهار اثر از خود به دبيرخانه ارسال كنند، افزود: اين كنگره توسط 
تبليغات اسالمي آذربايجان شرقي و با همكاري گروه فرهنگي مذهبي آئينه برگزار مي شود.  مديركل تبليغات 
اسالمي آذربايجان شرقي با اشاره به اينكه مهلت ارسال آثار به اين كنگره تا ۳۱ شهريورماه است، ادامه داد: اختتاميه 
كنگره در شهر بناب برگزار و به منتخبان آن جوايز نفيسي اهدا مي شود.  شعباني ادامه داد: امسال بنابر اين است كه 

هفتمين كنگره شعر ملي اربعين به سمت موضوعات مهم فرهنگي و اجتماعي روز سوق داده شود.

گرگان صاحب بزرگ ترين داروخانه شمال كشور شد
دبيركل جمعيت      گلستان
حم��ر  ل ا هال
بزرگ ترين داروخانه ش�مال كش�ور را در 
ك�رد.  افتت�اح  گ�رگان  شهرس�تان 
فرهاد ميقاني، مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
گلستان در حاشيه افتتاح بزرگ ترين داروخانه شمال 
كشور گفت: اين پروژه به مس��احت ۴۵۰ مترمربع 
احداث شده كه بزرگ ترين داروخانه شمال كشور 
اس��ت.  وي افزود: در كنار اين داروخان��ه، يك انبار 

دارويي به مساحت ۲۵۰ مترمربع به عنوان ذخيره گاه دارويي گلستان در مواقع بحراني و حساس نيز ساخته شده 
است.  ميقاني ابراز اميدواري كرد: با توجه به بهره برداري از داروخانه جديد و با افزايش تعداد نيروهاي خدمت رسان، 
امورات مراجعه كنندگان در كوتاه ترين زمان ممكن انجام شود.  الزم به ذكر است با حضور محمدحسن قوسيان، 
دبيركل جمعيت هالل احمر، پايگاه امداد و نجات احمر شهرستان گنبدكاووس نيز با مساحت ۲۳۰ متر عيان و 
۲ هزار و ۳۰۰ متر عرصه مورد بهره برداري قرار گرف��ت.  همچنين كلنگ زني انبار امدادي جمعيت هالل احمر 

شهرستان علي آبادكتول با مساحت ۶۰۰ متر مربع با حضور دبيركل جمعيت هالل احمر صورت گرفت.

 استان مركزي 
ميزبان پنجمين جشنواره فانوس

واگذاري ۸ مركز واكسيناسيون سپاه البرز 
به دانشگاه علوم پزشكي

حفظ  مديركل     مركزي
نش�ر  و  آث�ار 
ارزش هاي دف�اع مقدس اس�تان مركزي از 
برگزاري پنجمين دوره جشنواره فانوس در 

اين استان خبرداد. 
سرهنگ پاس��دار غالمرضا كريمي مديركل حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي در 
نشست هماهنگي برگزاري مرحله استاني پنجمين 
دوره از جشنواره »فانوس« گفت: برگزاري جشنواره 
»فانوس« ويژه توليدات و آثار هنري و س��ينمايي 
بستري مناس��ب براي بهره مندي از ظرفيت هاي 
بي دليل فراهم آمده، از هشت س��ال دفاع مقدس 
محسوب مي ش��ود.  وي افزود: با توجه به استقبال 
خوبي كه از اين جش��نواره در س��ال هاي گذشته 
براي پنجمين دوره جشنواره در دو مرحله استاني و 
كشوري برنامه ريزي الزم انجام شده كه ضمن ارتقای 
كمي و كيفي توليدات هنري و سينمايي به كشف 
استعدادهاي بومي به ويژه هنرمندان جوان، متعهد 
و انقالبي و ايجاد انگيزه در بين آنها پرداخته خواهد 
شد.  مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
اس��تان مركزي ادامه داد: بهره گي��ري از قالب هاي 
متنوع و جذاب هنري و هنرمندان جوان براي معرفي 
و ترويج ارزش هاي دفاع مقدس، گفتمان سازي هنر 

دفاع مقدس مبتني بر منويات مقام معظم رهبري، 
تبديل دانش ضمني دفاع مقدس به دانش تصريحي 
با قابليت ارائه در قالب هاي مختلف هنري و ارتقای 
كيفيت توليدات هنري از جمله اهداف مهم برگزاري 
جشنواره »فانوس« است.  كريمي گفت: همچنين 
هنرهاي نمايشي، هنرهاي تجسمي، تلويزيوني و 
سينمايي، موسيقي و س��رود و راديويي پنج بخش 
مهم جشنواره است.  وي افزود: تئاتر صحنه اي، تئاتر 
خياباني، متن نمايشنامه، عكس، نقاشي ديجيتال، 
نقاشي دس��تي، طراحي پوستر و بيلبورد، مجسمه 
سازي، خوشنويسي نستعليق، سريال داستاني، فيلم 
داستاني بلند و كوتاه، تله تئاتر، انيميشن، مستند بلند 
و كوتاه، نماهنگ، موسيقي با كالم و بي كالم، سرود 
دانش آموزي و همخواني، نمايش راديويي و پادكست 
۲۲ شاخه مهم جشنواره است.  مديركل حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي تصريح 
كرد: همه هنرمندان اس��تان مركزي براي شركت 
در مرحله اس��تاني پنجمين دوره جشنواره هنري 
»فانوس« و كسب اطالعات بيشتر مي توانند آثار خود 
را تا امروز به دبيرخانه استاني جشنواره واقع در اراك، 
خيابان قائم مقام، خيابان موزه، اداره كل حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي، مديريت 

هنري و امور سينمايي ارسال كنند.

مع�اون اجرايي     البرز
شبكه بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكي البرز از در اختيار گرفتن 
هشت سالن تجميعي واكسيناسيون سپاه خبرداد. 
لطف علي محمدي معاون اجرايي شبكه بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكي البرز با اشاره به اجراي طرح 
شهيد حاج قاسم سليماني در استان البرز و با بيان 
اينكه در طرح مقابله با كوويد۱۹ سپاه و بسيج به 
كمك نيروهاي دانشگاه علوم پزشكي البرز آمدند، 
گفت: نمونه بارز آن طرح شهيد سليماني بود كه 
همكاران س��پاه در تيم هاي نظارتي، مراقبتي و 
حمايتي به كمك نيروهاي بهداش��ت و درمان 
دانشگاه علوم پزشكي البرز شتافتند.  وي افزود: 
در گام پنجم مقابل��ه با بيم��اري كوويد۱۹ كه 
واكسيناسيون مهم ترين اقدام عليه اين بيماري 
بود، سپاه و بس��يج به نحو شايسته اي در اين امر 
فعاليت دارد.  معاون اجرايي ش��بكه بهداش��ت 
دانشگاه علوم پزشكي البرز ادامه داد: براين اساس 
تعداد زيادي نيروهاي بس��يجي و سپاهي به ما 
معرفي ش��دند و آموزش ديدند. اكنون در مراكز 
تجميعي واكسيناس��يون به ش��بكه بهداشت و 
درمان استان كمك مي كنند.  محمدي با اشاره به 
اينكه تعدادي سالن جهت واكسيناسيون از سوي 

سپاه البرز در اختيار مجموعه علوم پزشكي استان 
البرز قرار گرفت، تصريح كرد: اخيراً مقرر شده سپاه 
البرز تعداد هشت سالن تجميعي واكسيناسيون را 
آماده سازي كند و با نيروهاي بسيجي كه توسط 
كادر بهداشت و درمان واكسيناسيون را آموزش 
مي بينند در اختيار علوم پزشكي البرز قرار دهند.  
وي با بيان اينكه س��الن ش��هيد بحيرايي اولين 
سالني است كه با تمام امكانات توسط سپاه البرز 
آماده سازي شده است، تصريح كرد: دانشگاه علوم 
پزشكي البرز به اين سالن  ناظر و واكسن مي فرستد 
و امر واكسيناسيون انجام مي شود.  معاون اجرايي 
شبكه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي استان البرز 
با اشاره به اينكه در راستاي اجراي طرح هاي ملي 
هر زمان نياز بود، نيروه��اي نظامي وارد عرصه 
شدند و به س��اير دس��تگاه ها در اين امر كمك 
كردند و همواره سپاه و بسيج در اين امور پيشتاز 
بودند، گفت: اين سازمان در سال هاي گذشته در 
راستاي اجراي طرح هاي ملي واكسيناسيون و 
ساير امور وارد عرصه خدمت گذاري به مردم شد.  
محمدي با قدرداني از سپاه و بسيج استان البرز در 
راستاي مقابله با كرونا، متذكر شد: اميدواريم اين 
همكاري ها تداوم يابد و به زودي شاهد ريشه كني 

كوويد ۱۹ باشيم.

  كرمان: طرح كرامت س��پاه با هدف ايجاد اش��تغال و احياي صنعت 
گليم بافي شهربابك در حال اجراس��ت.  اين طرح كه با هدف فقرزدايي، 
رفع آس��يب هاي اجتماعي و ايجاد درآمد براي زنان سرپرس��ت خانوار و 
خانواده هاي نيازمند اجرايي شده است با همكاري سپاه، بخش خصوصي، 
فني و حرفه اي و امور بانوان فرمانداري شهربابك انجام شد.  براي اجراي اين 
طرح ۲۵ دار گليم بافي با اعتباري بالغ بر ۱۰۰ ميليون تومان توسط بخش 
خصوصي، خريداري و در مس��جد اين محله براي آموزش اوليه به بانوان 
مخاطب اين طرح قرار داده شد.  اين طرح عالوه بر ايجاد اشتغال براي بانوان 
و درآمدزايي براي خانواده هاي نيازمند، در راستاي احياي صنعت گليم بافي 

شهرستان نيز كارآمد و تأثيرگذار خواهد بود. 
  خوزستان: رئيس هيئت مديره شركت مارون كاران مجري طرح هاي 
نگهداشت و افزايش توليد اهواز ۱۴ و سوالبدر در مناطق نفت خيز جنوب 
گفت: با آغاز عملي��ات اجرايي اي��ن طرح ها، ۲۵۰ ني��روي بومي جديد 
به كارگيري شده اند.  حميد تقوي فر افزود: شركت مارون كاران به عنوان 
يكي از شركت هاي بومي استان خوزستان با مشاركت شركت توسعه صنايع 
نفت و انرژي قشم )OEID( بسته هاي قراردادي طرح نگهداشت و افزايش 
توليد اهواز ۱۴ و سوالبدر شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب را اجرا مي كند 
و با توجه به تأكيد كارفرما و در راستاي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، 
اولويت جذب نيروي كار را به ساكنان بومي مناطق اجراي طرح داده است. 
   همدان: مديركل غله و خدمات بازرگاني همدان از بهره برداري مركز 
ذخيره سازي روغن خام نهاوند در اين استان خبرداد.  مسعود بكايي افزود: 
با ورود و تخليه اولين محموله هزار تني روغن خام وارداتي مجموعه مخازن 

ذخيره سازي روغن خام نهاوند با موفقيت به بهره برداري رسيد. 
  هرمزگان: آيين اختتاميه يازدهمين كنگره بين المللي امام سجاد)ع( 
پنج شنبه شب ۱۱ ش��هريور به ميزباني اس��تان هرمزگان با حضور حداقل 
جمعيت و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي برگزار ش��د.  حجت االس��الم و 
المسلمين حبيب رضا ارزاني رئيس س��تاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي 
هنري مساجد كشور كه به صورت مجازي در اين همايش سخنراني مي كرد، 
گفت: به لطف خداوند شجره طيبي كه امروز تبديل به درخت تنومندي شده و 
يازده سال از عمر آن مي گذرد از جنبه هاي مختلف رشد داشته و حداقل در ۱۰ 

عرصه به فعاليت ها و برنامه هاي كنگره طي اين سال ها اضافه شده است. 
   گيالن: رئيس بسيج رسانه گيالن، از برگزاري هفتمين دوره جشنواره 
رسانه اي »ابوذر« در ۱۱ قالب در گيالن خبرداد و گفت: ۲۵ آذر آخرين مهلت 
ارسال آثار است.  مهدي پارسا جشنواره مذكور را بزرگ ترين اتفاق رسانه اي 
استان گيالن دانس��ت و افزود: »خبر«، »مصاحبه«، »گزارش«، »تيتر«، 
»يادداشت«، »كاريكاتور«، »مستند كوتاه«، »كليپ«، »موشن گرافيك«، 

»اينفوگرافيك« و »عكس« ۱۱ قالب جشنواره ابوذر است.

 عزم سپاه كرمان 
براي رفع تنش آبي از ۷۰۰ روستا

به گفت�ه فرمان�ده س�پاه ث�اراهلل كرم�ان، اي�ن نهاد تن�ش آبي 
۷۰۰ روس�تاي اس�تان را ت�ا دو س�ال آين�ده برط�رف مي كن�د. 
سردار حسين معروفي فرمانده سپاه ثاراهلل اس��تان كرمان در مراسم 
افتتاح ۱۱۴ طرح محروميت زدايي و اشتغالزايي شهرستان قلعه گنج، 
با بيان اينكه يكي از اولويت ها و نيازهاي مهم استان كمك به ساخت، 
تعمير و ترميم مسكن مددجويان كميته امداد و محرومين است، گفت: 
در همين راستا چند سالي است كه ساخت، ترميم و تعمير خانه هاي 
اين قشر در دستوركار قرار گرفته و باجديت دنبال مي شود. مددجويان 
كميته امداد در استان كرمان به ۶ هزار و ۲۰۰ مسكن نياز دارند كه از 
اين تعداد هزار و ۲۰۰ مسكن آن در حوزه روستايي و ۵ هزار مسكن در 
حوزه شهري است.  وي با بيان اينكه با يك برنامه ريزي منسجم درصدد 
هستيم با حركت و كار انقالبي و جهادي تنش آبي ۷۰۰ روستاي استان 
را تا دو سال آينده برطرف كنيم، به تفاهمنامه سپاه و كميته امداد براي 
ساخت ۵۰ هزار مسكن نيز اشاره كرده و ادامه داد: در كرمان با اولويت 
ساخت مسكن روستايي مددجويان كميته امداد اعالم آمادگي كرديم 
كه با ساخت ۴۰۰ مسكن موافقت ش��ده اما تأكيد ما بر ساخت هزار و 

۲۰۰ مسكن روستايي است. 
اين مسئول با بيان اينكه ساخت ۵۰۰ مسكن مددجويان و محرومين 
نيز از سال گذش��ته آغاز شده است، افزود: ۲۴ ش��هريور ماه امسال در 

شهرستان بردسير جشن واگذاري اين تعداد مسكن گرفته مي شود. 
سردار معروفي با اشاره به اينكه در شهرستان قلعه گنج ۱۱۴ پروژه كه 
عمده آن مشاركتي بوده به بهره برداري مي رسد، عنوان كرد: از اين تعداد 
هفت پروژه ساخت مسكن مددجويان به مبلغ يك ميليارد و ۵۰ ميليون 

تومان به صورت مشترك بين سپاه و كميته امداد است. 
وي از احداث دو سوله ورزشي صالحين با اعتبار يك ميليارد تومان به 
صورت مشترك بين سپاه و بنياد مستضعفان خبرداد و گفت: احداث 

اين سوله هاي ورزشي، نياز مردم منطقه است. 
    سپاه به دنبال ايجاد اشتغال پايدار

فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان با اشاره به احداث ۵ پايگاه بسيج بيان 
كرد: با همكاري بنياد مس��تضعفان ۱۰۰ پروژه به مبلغ يك ميليارد و 

۵۰۰ ميليون تومان نيز به بهره برداري مي رسد. 
وي با بيان اينكه در مجم��وع ۳ ميليارد و ۲۵۰ ميلي��ون تومان براي 
بهره برداري از اين پروژه ها هزينه ش��ده افزود: در مجموع ۱۱۴ پروژه 
امروز تحويل مردم شهرس��تان قلعه گنج مي ش��ود.  سردار معروفي با 
اشاره به اينكه اولويت اول استان رفع مشكل آب آن هم با اولويت آب 
روستايي است، گفت: در كرمان ۷۴۷ روس��تا مشكل تنش آبي، عدم 
پايداري، كمبود و حتي نبود آب را دارند كه رفع مشكل اين روستاها در 
دستور كار جدي است كه تعدادي از اين پروژه ها آغاز شده و در برنامه 

است كه ظرف دو سال و تا پايان سال ۱۴۰۱ به نتيجه برسد. 
فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان با ابراز اميدواري از اينكه جهش خوبي 
را در شهرستان قلعه گنج در همه عرصه ها شاهد باشيم، گفت: در حوزه 

مسكن مددجويان، شهرستان قلعه گنج در اولويت است. 
وي با بيان اينكه قلعه گنج به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي در سطح 
كشور مطرح شد و براي بسياري از مناطق به عنوان الگو قرار گرفت، افزود: 
حركت هاي خوبي كه بنياد مستضعفان در اين شهرستان انجام داده، 
مي تواند به عنوان يك الگو براي ساير مناطق باشد.  اين مسئول با اشاره به 
اينكه تأكيد ما بر اين است كه اشتغالزايي اولويت و محور اصلي فعاليت ها 
و اقدامات ما در اس��تان قرار گيرد گفت: امس��ال به دليل نياز جامعه و 
شرايطي كه ايجاد شده بود، تعداد زيادي بسته معيشتي بين نيازمندان 
و آسيب ديدگان از كرونا اهدا شد اما يقين داريم كه از اين مرحله عبور 
مي كنيم.  فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان با بيان اينكه هدف ما ايجاد 
اشتغال پايدار است، اينكه سفره هاي مردم را بدست خودشان بدهيم، 
افزود: اشتغال خانگي با سرمايه كم مي توان براي افراد زمينه امرار معاش 

را فراهم كرده و افراد را صاحب شغل و درآمد پايدار كند.

 گرگان سرسبز
 از فقر سرانه فضاي سبز رنج مي برد

گرگان از جمله ش�هرهاي سرسبز ايران به ش�مار مي آيد كه اگر 
اعالم شود سرانه فضاي سبز شهروندان آن به شدت پايين است، 
باورش سخت است. براساس آمارها، سرانه فضاي پاركي استاندارد 
دو متر مربع تعريف ش�ده اما اين رقم در گرگان ب�ه كمتر از يك 
مترمربع مي رس�د. هر چند منطقه ناهارخ�وران و پارك جنگلي 
النگدره از جمله مناطق تفريحي اين ش�هر به ش�مار مي آيند اما 
مشكل كار اينجاست كه اين دو مكان در شمال گرگان قرار داشته 
و دسترسي ساكنان مركز و جنوب شهر به اين نقاط بسيار سخت 
است و اگر اين ها را هم از گرگان بگيريم ديگر جايي وجود ندارد كه 
براساس استانداردها بتوان نامش را فضاي سبز يا پارك گذاشت. 

    
اگر قرار باش��د در مورد سرسبزترين اس��تان هاي ايران صحبت شود 
حتماً قبل از همه سه استان شمالي يعني گيالن و مازندران و گلستان 

مطرح مي شوند. 
مناطق پرباراني كه تا چشم كار مي كند، جنگل است و مرتع و رودخانه 

و در نهايت، دريا. 
اما شايد تعجب برانگيز باشد كه بگوييم ساكنان اين مناطق هم از نظر 
سرانه فضاي سبز و وجود پارك كمبودهايي رنج می برند و مسئوالني 
ك��ه مي توانند با كمتري��ن اقدام بهتري��ن تفرجگاه ها را بن��ا كنند، با 

بي خيالي و كم كاري اين كار را هم نمي كنند. 
در گرگان، چن��د منطقه جنگلي وج��ود دارد كه در ح��ال حاضر به 

تفرجگاه و تفريح ساكنان اين شهر و مسافران تبديل شده است. 
يعني اگر منطقه ناهارخ��وران و پارك جنگلي النگ��دره را از گرگان 
بگيريم ديگر جايي وجود ندارد كه بر اساس استانداردها بتوان نامش 

را فضاي سبز يا پارك گذاشت. 
  همه امكانات در شمال شهر است

وقتي از گرگان و فضاهاي سبز و تفرجگاه و پارك جنگلي آن صحبت 
مي كنيم، همه چيز به شمال اين شهر باز مي گردد كه بخش اعظمي 
از اين اماكن به صورت طبيعي وجود داش��ته اند. ب��ه همين خاطر در 
توزيع سرانه فضاهاي پاركي، ش��هرونداني كه در جنوب يا مركز اين 
شهر ساكن هستند تقريباً سهمي از پارك و فضاي سبز نداشته و براي 
استفاده از اين امكانات در ش��مال گرگان هم با دشواري هاي زيادي 

روبه رو هستند. 
در يك كالم، نابرابري، توزيع ناعادالنه و پراكنش نامتوازن باعث شده 
تا گرگاني ها نتوانند سهم مس��اوي يا حتي حداقلي از امكانات شهري 
داشته باشند. به همين خاطر سرانه ها فقط يك آمار است و در واقعيت 

بيش از دوسوم ساكنان اين شهر اصاًل سهمي از موارد فوق ندارند. 
يكي از مشكالت ش��هرها طي س��ال هاي اخير فروش زمين ها براي 
ساخت و س��ازها بوده و همين امر موجب شده تا فضايي براي احداث 
پارك و ديگ��ر خدمات رفاه��ي به خصوص فضاي س��بز م��ورد نياز 

شهروندان باقي نماند. 
اين مسئله در گرگان بسيار مشهود است و با گذري برمحالت مركز و 

جنوب اين شهر مي توان فقر فضاي سبز را به عينه ديد. 
براس��اس آمارها، س��رانه فضاي پاركي اس��تاندارد دو متر اس��ت اما 
كارشناس��ان ش��هري معتقدند اين رقم در گرگان كمت��ر از يك متر 

است. 
وج��ود آپارتمان هايي بدون فضاي س��بز، عالوه ب��ر آلودگي صوتي و 

زيستي، در روحيه انسان ها نيز تأثير منفي مي گذارد. 
به گفته محبت خاني كارش��ناس طراحي مبلمان شهري، شهرداري 
مي تواند با ايجاد باغچه هاي سبز و درختان و درختچه ها در پياده روها 
يك تونل س��بز را در ش��هر ايجاد كند تا مردم از محيط اطراف خود 

لذت ببرند. 
وي ادامه مي دهد: »با اينكه گرگان به خودي خود شهر سرسبزي به 
شمار مي آيد اما برخي از محالت و بافت هاي تاريخي شهر هيچ معبر 

سبزي ندارند كه اين امر باعث بي روح شدن اين مناطق شده است.«
   گرگان سرشار از ظرفيت براي فضاي سبز

مسئوالن گرگاني هم مثل ديگر مديران كش��وري، تا وقتي خودشان 
سركار هستند هيچ اقدامي نمي كنند اما بعد از كنار رفتن از كار قبلي، به 

يك ارائه دهنده طرح و برنامه و منتقد وضع موجود تبديل مي شوند. 
درس��ت مثل يكي از اعضاي سابق شوراي ش��هر گرگان كه مي گويد: 
»وضعيت پارك و فضاي سبز گرگان خوب نيست و بايد با يك كار جهادي 

توسعه اين فضاها را با همكاري مردم در دستور كار قرار دهيم.«
مهران فدوي با بيان اينكه بايد از شهروندان بخواهيم در هفته درختكاري 
و مانند آن در منازل خ��ود گياه پ��رورش داده و در حياط خود درخت 
بكارند، بر توسعه فضاي سبز در معابر شهري تأكيد كرده و ادامه مي دهد: 
»برگزاري نمايش��گاه هاي دوره اي و فصلي گل و گياه هاي زينتي براي 

فرهنگ سازي امري ضروري است كه بايد مورد توجه باشد.«
اما مهران كاظم نژاد يكي از اعضاي فعلي شوراي اين شهر با بيان اينكه 
در قسمت مركزي ش��هر طي توافقي كه با جهاد سازندگي داشته ايم 
ظرفيت جديدي براي ايجاد فضاي سبز و پارك شكل گرفته، مي گويد: 
اين موضوع را پيگيري مي كنيم اما مش��كل ايجاد پارك در برخي از 
محالت به كمب��ود زمين برمي گردد. البته در بعض��ي جاها هم كه به 
محدوده شهر گرگان اضافه شده پروژه هاي الزم از جمله فضاي سبز 

اجرا نشده است.«
هنگامي كه از س��رانه فضاي س��بز گرگاني ها ح��رف مي زنيم منظور 
پارك ها، ميادين، بلوارها و قطعات پراكنده، جنگل كاري هاي شهري و 
بخشي از جنگل ناهارخوران و النگدره است كه محل استفاده مستقيم 

مردم است. 
در اين محاس��بات، همه مس��احت النگدره و ناهارخ��وران در فضاي 
سبز شهري لحاظ نمي شود و اگر چنين بود سرانه گرگاني ها افزايش 

مي يافت. 
س��رانه پاركي اس��تاندارد گرگاني ها در ش��رايطي به حدود يك متر 
مي رسد كه در سال جاري پارك شطرنج و پارك خطي الدن استرآبادي 

افتتاح شده است. 
ناگفته نماند گرگان پتانسيل خوبي براي افزايش فضاهاي سبز خود 
دارد و آن هم استفاده از حاشيه رودخانه ها و آزادسازي آنها براي ايجاد 

پارك هاي خطي در سطح شهر است. 
يحيي ستوده نيا رئيس س��ازمان س��يما، منظر و فضاي سبز شهري 
شهرداري گرگان نيز مي گويد: »طي توافق با سازمان جهاد كشاورزي 
گلستان قصد داريم از سايت چهار هكتاري آنها براي ايجاد فضاي سبز 

و پارك استفاده كنيم تا به مجموعه سرانه ها اضافه شود.«
به گفته اين مسئول، توسعه پارك هاي جيبي در سطح محالت شهر 
در دستور كار است تا زمين هايي به مساحت كمتر از ۵۰۰ مترمربع را 
تملك و آن را به پارك تبديل كنند و مجموعه بازي كودكان در آنجا 

ايجاد شود.

همكاري ۴۷۰ بهورز با پايگاه هاي 
بهداشت روستايي 

به گفته كارشناس مسئول امور بهورزي معاونت بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشكي خراسان شمالي ۴۷۰ بهورز در خانه بهداشت و پايگاه 
بهداشت شهري و روستايي استان مشغول به خدمت رساني هستند. 
حميدرضا بزرگمهر كارشناس مسئول امور بهورزي معاونت بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي با اشاره به خدمت رساني ۴۷۰ 
بهروز در مناطق شهري و روستايي گفت: در بجنورد ۱۲۰، در شيروان 
۱۰۵، در مانه و س��ملقان ۸۶، در رازوجرگالن ۶۱، در فاروج ۵۸، در 
جاجرم ۲۶ و در گرمه ۱۴ بهورز در حال ارائه خدمات به مردم هستند.  
وي افزود:  از جمله خدماتي كه به��ورزان ارائه مي كنند مي توان به 
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت جامعه، انجام سرشماري ساليانه، 
مراقبت هاي بهداشتي مانند مراقبت اطفال، مادران باردار و بهداشت 
مدارس، محيط و حرفه اي، واكسيناسيون گروه هدف، مراقبت هاي 

تغذيه اي و دهان و دندان اشاره كرد. 

 ايجاد منطقه ويژه اقتصادي الهيجان 
با هدف رونق كشاورزي 

منطقه ويژه اقتصادي الهيجان با رويكرد كشاورزي و اولويت 
كش�ت گلخانه اي و احداث صنايع تبديلي ايجاد مي ش�ود. 
ارسالن زارع استاندار گيالن در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه 
گيالن با اش��اره به تصويب منطقه ويژه اقتص��ادي الهيجان گفت: 
منطقه ويژه اقتصادي الهيجان با رويكرد كشاورزي و اولويت كشت 
گلخانه اي و احداث صنايع تبديلي ايجاد مي شود كه تلفيق كشاورزي 
و گردشگري زمينه ساز توسعه اشتغال و افزايش رفاه اجتماعي است.  
وي به تالش هاي انجام گرفته براي رعايت عدالت و انصاف در توزيع 
اعتبارات ابالغي مطابق با شاخص ها اشاره كرد و افزود: ۲۰۳ ميليارد 
و ۶۰۰ ميليون تومان اعتبارات حوزه راه روستايي گيالن نيز بر همين 
مبنا توزيع شده است.  اس��تاندار گيالن خاطرنشان كرد:  اعتبارات 
خوبي در س��ال هاي اخير از صندوق توسعه ملي با اذن رهبر معظم 

انقالب به حوزه آب و فاضالب اختصاص پيدا كرده است.

 گازرساني 
به ۴۰۰ روستا و واحد توليدي 

با اتمام گازرس�اني ب�ه 8۰ روس�تا و ۳۲۰ واح�د توليدي در 
استان خراسان رضوي اين پروژه ها به بهره برداري رسيدند. 
محمدصادق معتمديان اس��تاندار خراس��ان رضوي در مراس��م 
بهره برداري و آغاز عمليات اجرايي پروژه گازرس��اني به روس��تاها 
و واحدهاي توليدي اس��تان گفت: در راس��تاي اجراي سياس��ت 
مديريت استان مبني بر تكميل شبكه گازرس��اني به روستاهاي 
باالي ۲۰خانوار استان و اجرايي شدن شعار »توليد، پشتيباني ها و 
مانع زدايي ها« بيش از ۹۵ درصد مناطق روستايي خراسان رضوي 
از نعمت گاز برخوردار هس��تند.  وي افزود: تعداد ۸۹۳۰ خانوار در 
۸۰روستا و تعداد ۳۲۰ واحد توليدي صنعتي از نعمت گاز برخوردار 
شدند.  استاندار خراسان رضوي ادامه داد: همزمان عمليات اجرايي 
گازرس��اني به ۴۲۳۵ خانوار در قالب ۵۹ روستا و تعداد ۵۴۵ واحد 

توليدي صنعتي با اعتبار ۳ هزار ميليارد ريال آغاز شد.

   خراسان رضوي   گيالن    خراسان شمالي

3 بازارچه مرزي در خراسان جنوبي فعال مي شود
به زودي فعاليت     خراسان جنوبي
ه  ر ب����ا و د
بازارچه ه�اي م�رزي گل�ورده، ي�زدان و  
دوكوهان�ه در اس�تان آغ�از مي ش�ود. 
حميد مالن��وري اس��تاندار خراس��ان جنوبي 
در بازدي��د از بازارچه مرزي ي��زدان گفت: زير 
س��اخت هاي الزم در اين بازارچه مرزي تأمين 
شده و آماده بازگشايي است.  وي افزود: بازارچه 
ميل ۷۳ يا گلورده نيز با وج��ود مجهز بودن به 
سامانه جامع امور گمركي، امكان اظهار كاال را دارد.  استاندار خراسان جنوبي با بيان اينكه مدت زيادي 
است كه با توجه به درخواست هاي مردم در شهرستان هاي مرزي استان به جهت استفاده حداكثري از 
موقعيت هاي مرزي موضوع بازگشايي بازارچه هاي مرزي دنبال مي شود، تصريح كرد: مرز از پيشران هاي 
مهم اقتصادي و توسعه اي استان است.  مالنوري گفت: با حمايت هاي دولت تالش ها نتيجه داد و به زودي 
شاهد بازگشايي سه بازارچه مرزي گلورده، يزدان و دوكوهانه خواهيم بود.  وي  افزود: به منظور تأمين 

زيرساخت هاي الزم، جلسات و گفت وگوهايي هم بين تجار ايراني و افغان انجام شده است.
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