
عملي�ات اجراي�ي      خراسان جنوبي
زمي�ن بازي ه�اي 
ساحلي، احداث سالن و زمين هاي پدل اسكواش، 
تبديل زمين چمن طبيعي فوتبال به چمن مصنوعي 
و زيست بوم توليد انرژي هاي تجديدپذير، با حضور 
اعض�اي ش�وراي دانش�گاه بيرجند آغاز ش�د. 
احمد خامس��ان، رئيس دانش��گاه بيرجند گفت: 
عمليات اجرايي پروژه هاي ورزشي محوطه زمين 
بازي هاي ساحلي و خاكي فوتبال، واليبال و كشتي 
س��احلي و تنيس خاكي با اعتب��اري بالغ بر ۵۰۰ 
ميليون تومان از طري��ق بانك رفاه و بنياد حاميان 
تأمين مي ش��ود.  وي افزود: پ��روژه تبديل زمين 
چمن طبيعي فوتبال به چمن مصنوعي به دليل 
وجود مش��كالت آبي در پرديس دانشگاه با اعتبار 
اوليه دانشگاه و بانك تجارت آغاز شد كه عمليات 
زيرس��ازي اين پروژه در سال جاري انجام مي شود 
و س��ال آينده كفپوش مخصوص چمن مصنوعي 

اجرا خواهد شد.  رئيس دانشگاه بيرجند ادامه داد: 
پروژه تبديل زمين چمن طبيعي فوتبال به چمن 
مصنوعي حدود 7 ميليارد تومان هزينه در بر خواهد 
داشت.  خامسان به آغاز عمليات اجرايي يك سالن 

اسكواش و دو زمين پدل اسكواش در اين دانشگاه 
اشاره كرد و گفت: اين پروژه ها با اختصاص اعتبارات 
دانشگاه و وزارتخانه به بهره برداري مي رسد.  وي با 
اشاره به اجراي پروژه زيست بوم توليد انرژي هاي 

تجديدپذير دانشگاه افزود: با ايجاد يك نيروگاه ۲۰۰ 
كيلوواتي در اين محل ك��ه ۵۰ كيلووات آن نصب 
شد و تا پايان سال جاري ۵۰ كيلووات ديگر نصب 
خواهد شد، دانشگاه بيرجند در راستاي مديريت 
سبز ۲۰ درصد انرژي خود را از طريق نيروگاه هاي 
خورش��يدي توليد خواهد كرد.  رئيس دانش��گاه 
بيرجند ادامه داد: همچنين پروژه راه اندازي آسباد 
كه از آثار تاريخي استان است براي توليد انرژي از 
نيروي باد با اس��تفاده از دانش سنتي در اين محل 
اجرا خواهد ش��د تا عالوه بر آشنايي دانشجويان با 
اين دانش، بخش��ي از انرژي باد به برق توليد شود.  
خامسان گفت: براي پروژه هاي عمراني در بخش 
ورزش��ي بيش از ۹ ميليارد تومان اعتبار نياز است 
كه از محل بانك هاي عامل، اعتبارات وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري، دانشگاه و بنياد حاميان تأمين 
خواهد شد؛ همچنين براي فاز اول پروژه زيست بوم 

اعتباري بالغ بر 3 ميليارد تومان نياز است.

آغاز عمليات اجراي ۳ طرح ورزشي و زيست بوم در دانشگاه بيرجند
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آمادگي اسالمشهر براي استقبال از بارش هاي پاييز و زمستان  
سرپرس���ت     اسالمشهر
ن���ت  و معا
خدمات شهري شهرداري اسالمشهر گفت: با 
اليروبي انهار و كانال ها و تأمين تجهيزات و 
بس�يج همه امكانات خودروه�ا و نيروهاي 
انساني ش�هرداري اسالمشهر آمادگي الزم 
براي استقبال از بارش هاي باران و برف را دارد. 
نرگس محسني سرپرس��ت معاونت خدمات 
شهري شهرداري اسالمشهر با بيان اينكه اين 
معاونت تمهيدات الزم را براي پيشگيري از وقوع حوادث غيرمترقبه تدارك ديده و با آمادگي كامل به 
استقبال بارش هاي پاييز و زمستان مي رود، گفت: به منظور پيشگيري و مقابله با آبگرفتگي كانال ها و 
معابر سطح شهر، عمليات اليروبي انهار و كانال هاي سرپوشيده شهر با همكاري پيمانكاران ُرفت و روب 
و پاكيزه سازي شهر و با استفاده از پرسنل مجرب و آموزش ديده آغاز و براساس برنامه زمان بندي شده 
و با اولويت بندي در حال انجام است.  وي تأكيد كرد: عالوه بر انجام عمليات اليروبي انهار و كانال هاي 
سطح شهر با همكاري معاونت عمراني، اصالح هندسي برخي از جداول و انهار كه باعث بروز آبگرفتگي 

و پس زدگي آب در منطقه مي شود، همچنان ادامه دارد.

خانه خالق در سعدالسلطنه قزوين راه اندازي مي شود 
س�ت  پر سر    قزوين
رش�د  مركز 
جام�ع پ�ارك عل�م و فن�اوري قزوي�ن از 
راه ان�دازي خانه خ�الق در سعدالس�لطنه 
قزوي�ن در آين�ده نزدي�ك خب�رداد. 
ابوالفضل صدقي سرپرست مركز رشد جامع پارك 
علم و فناوري قزوين گفت: مرك��ز نوآوري صنايع 
خالق در سعدالسلطنه واقع شده و با عنوان مركز 
نوآوري سعدالسلطنه نام گذاري شده است كه در 
مساحت ۱۴۰۰ مترمربعي در حياط سعديه كاروانسراي سعدالسلطنه واقع شده و قرار است با همكاري معاونت 
علمي رياست جمهوري به زودي راه اندازي شود.  وي ادامه داد: با توجه به اينكه استان قزوين پتانسيل هاي بااليي 
در گردشگري دارد افراد بسياري در حوزه صنايع فرهنگي و خالق به ما داشتند اما بستر آن ايجاد نشده بود.  
سرپرست مركز رشد جامع پارك علم و فناوري قزوين گفت: از اهداف راه اندازي خانه هاي خالق مي توانيم به 
تقويت نوآوري و خالقيت در جامعه، توسعه قدرت نرم و گسترش نفوذ فرهنگي كشور در عرصه هاي بين المللي، 
توسعه اقتصادي، خلق ثروت و تجاري سازي صنايع فرهنگي و دستي و خالق، افزايش سطح دسترسي شهروندان 

به محصوالت صنايع دستي و فرهنگي، اشتغالزايي براي دانش آموختگان نرم و علوم انساني اشاره كنيم.

14 استاد دانشگاه محقق اردبيلي دانشمند برتر شدند
معاون پژوهش و      اردبيل
فناوري دانشگاه 
محقق اردبيلي از راه يابي 1۴ استاد برتر به جمع 
دانش�مندان دودرص�د برتر جه�ان خبرداد. 
داود س��يف زاده مع��اون پژوه��ش و فناوري 
دانش��گاه محقق اردبيلي با اش��اره به راه يابي 
۱۴ اس��تاد برتر به جمع دانشمندان دودرصد 
برتر جهان براساس گزارش مشترك دانشگاه 
استنفورد و انتشارات الزيوير گفت: براي انتخاب 

ليست دانشمندان برتر اطالعات پژوهشگران از سراسر جهان در ۲۲ حوزه و ۱7۶ زير حوزه كه حداقل 
پنج مقاله علمي به چاپ رسانده باشند، بررسي شده و انتخاب براساس شاخص هايي همچون تعداد 
استنادات، index -hm ،index -h و ميزان خود استنادي صورت پذيرفته است.  وي افزود: در 
اين ليست از دانشگاه محقق اردبيلي حسين شايقي، عزيز حبيبي ينگجه، مهدي شاهدي اصل، هادي 
غائبي، ياشار عزيزيان كالندرق، داود سيف زاده، عباس صباحي نمين، عزيز باباپور، سيدمهدي رضوي، 

سجاد پيرمحمد، حميد حيدرزاده، محمد وجدي، اكبر مهديلو و فرهاد صادق مغانلو قرار دارند.

 يك ميليون و 371 هزار و 675 هكتار 
 اراضي سمنان تحت تأثير فرسايش بادی

 خراسان رضوي 
در جايگاه  نخست بيمه سالمت كشور

به گفته سرپرست     سمنان
معاون فني اداره 
كل منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان يك ميليون 
و 371 هزار و 675 هكتار از اراضي اين استان در 19 
منطقه تحت تأثير فرس�ايش بادي ق�رار دارند. 
علي ترابي سرپرس��ت معاون فني اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري س��منان در حاشيه بازديد 
از پروژه بيابانزدايي شهرس��تان ش��اهرود گفت: 
كانون هاي بحراني فرسايش بادي بر بيش از ۱3۲ 
هزار نفر از جمعيت 7۰۰ هزار نفري اين استان اثرات 
منفي گذاشته است.  وي از سمنان به عنوان استاني 
بياباني نام برد و افزود: ۲/۵ ميليون هكتار عرصه هاي 
بياباني در سطح استان سمنان وجود دارد.  معاون 
فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان از 
فرسايش بادي به عنوان  يكي مهم ترين جنبه هاي 
بروز پديده بيابانزاي��ي ياد كرد و ادام��ه  داد: يك 
ميلي��ون و 37۱ هزار و ۶7۵ هكت��ار از اراضي اين 
اس��تان در ۱۹ منطقه تحت تأثير فرسايش بادي 
قرار دارند.  ترابي با بيان اينكه افزون بر ۵3۵ هزار 
و ۱73 هكتار از اي��ن مناطق در 3۲ منطقه كانون 
بحراني فرس��ايش بادي قرار دارند ادامه داد: اين 
كانون هاي بحراني به صورت مستقيم يا به صورت 
گرد وغبار بر روي زندگي اجتماعي بيش از ۱3۲ 

هزار نفر ساكنان مناطق شهري و روستايي استان 
تأثير داش��ته و آثار زيان باري ب��راي آنها به همراه 
دارد.  وي گفت: اين كانون ه��اي بحراني، به طور 
مس��تقيم بر ۲۵۰ واحد تأسيسات صنعتي نظير 
كارگاه ها، واحدهاي توليدي يا كارخانه ها، يك هزار 
و ۵78 كيلومتر از راه هاي اصلي و فرعي اس��تان، 
۲۰۰ كيلومتر از خط��وط ريلي و ايس��تگاه هاي 
راه آهن و همچني��ن بر 3۲ هزار هكت��ار از اراضي 
كش��اورزي منطقه و ۱۵۰ هزار هكت��ار از مراتع 
استان اثرات سوء داشته و هر ساله خساراتي به اين 
زيرس��اخت ها وارد مي كند.  اين كارشناس ارشد 
بيابان خاطرنشان كرد: براساس برآوردهاي انجام 
ش��ده،  اين كانون ها به طور ميانگين ساالنه 33۰ 
ميليارد ريال خسارت به استان وارد مي كند.  ترابي 
بر لزوم اجراي طرح هايي براي رفع اين مشكالت 
تأكيد و با  اشاره به افزايش تدريجي اين كانون ها 
افزود: بيش از ۴ هزار هكتار از اين مناطق به كانون 
بحران و برداشت گردوغبار تبديل شده است.  وي 
از اجراي يك هزار و ۲۰۰ هكتار پروژه مديريت روان 
آب در استان خبرداد و گفت: با تالش همكاران در 
منابع طبيعي و آبخيزداري استان امسال يك هزار 
و ۵۰۰ هكتار مديريت جنگل هاي دست كاشت 

بياباني در استان عملياتي شده است.

كل  ي���ر مد    خراسان رضوي
بيمه س�المت 
خراسان رضوي گفت: اين اس�تان موفق به 
كسب رتبه اول بيمه شدگان سالمت در ميان 
س�اير اس�تان هاي كش�ور ش�ده اس�ت. 
همزمان با آغاز هفته بيمه سالمت دكترعليرضا 
رمزي مديركل اين بيمه در خراسان رضوي گفت: 
در حال حاضر از جمعي��ت ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار 
نفري استان 3 ميليون و ۶8۵ هزار و ۴۹۰ نفر زير 
پوشش بيمه سالمت قرار دارند كه با ۵8درصد آمار 
بيمه شدگان از اين نظر در كشور رتبه نخست را 
داريم.  وي همچنين در مورد شرايط نسخه نويسي 
تمام الكترونيك از سوي پزشكان و مراكز درماني 
خراس��ان رضوي افزود: در مهر ماه ۹۹ كه شروع 
نسخه نويس��ي الكترونيكي بود در گروه پزشكان 
نسبت نسخه نويسي تمام الكترونيك به كل نسخ 
پنج درصد بود كه در حال حاضر اين ميزان به ۵۵ 
درصد افزايش يافته و اين آمار كه در مراكز درماني 
با 8/3 درصد شروع شده بوده اكنون به ۶۴درصد 
افزايش پيدا كرده اس��ت.  مديركل بيمه سالمت 
خراس��ان رضوي در خصوص رتب��ه الكترونيكي 
شدن نسخه ها در مقايسه با ساير استان ها گفت: 
در اين موضوع در رتبه ۱7- ۱۶ هس��تيم البته با 

در نظر داشتن اين مهم كه جمعيت زير پوشش 
و تعداد پزشكان و مراكز درماني ما خيلي بيشتر 
از استان هايي است كه باالتر قرار گرفته اند.  دكتر 
رمزي افزود: در حال حاضر با ۴هزار مؤسسه درماني 
استان براي بحث پوشش بيمه اي بيماران كرونايي 
قرارداد داريم و توانس��ته ايم مج��وز 3۰۰ تخت 
معمولي براي تبديل به تخت آي سي يو را بگيريم.  
وي در خصوص بيماران خاص زير پوش��ش اين 
اداره كل نيز تصريح كرد: در استان ۲هزار و ۲۲3 
بيمار ام اس، هزار و 77 بيمار پيوند كليه، ۴۵3 بيمار 
تاالسمي، ۱۴۱ بيمار دياليز صفاقي، ۲ هزار و ۹۶3 
بيمار همودياليز و ۶۶۶ بيمار هموفيلي زيرپوشش 
وجود دارن��د كه در مجموع 7ه��زار و ۵۲3 بيمار 
خاص را شامل مي شوند.  مديركل بيمه سالمت 
خراس��ان رضوي افزود: تغيير مهمي كه براساس 
قانون بودجه ۱۴۰۰ الزم اس��ت بيمه ش��دگان و 
جامعه معزز پزشكي در جريان آن باشند اين است 
كه از ابتداي دي سال جاري سازمان هاي بيمه گر 
خريد خدمت شان از ارائه كنندگان خدمت حوزه 
سالمت صرفاً بر پايه الكترونيك بوده و الزم است 
بيمه شدگان به ارائه كنندگان نسخه الكترونيك 
مراجعه داشته باشند تا امكان بهره مندي از تعهدات 

بيمه اي وجود داشته باشد. 

  آذربايجان ش�رقي: رئيس اداره   ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي شهرستان كليبر گفت: در راستاي معرفي و ترويج پخت اين 
نان سنتي، جشنواره پخت نان يوخا روز پنج شنبه و جمعه ۶ و 7 آبان ماه 
سال جاري در كمپ گردشگري ديوري اين شهرستان آغاز خواهد شد.  
اباذر عباس��پور افزود: نان س��نتي يوخا از جمله ظرفيت هاي ارزشمند 
گردشگري غذايي اس��تان است كه به دس��ت بانوان پرتالش عشاير و 
روستايي منطقه قره داغ پخت مي شود، مهارت پخت اين نان سنتي يكم 
اسفندماه ۱3۹7 در جلسه كميته ثبت ملي ميراث فرهنگي ناملموس 

كشور با شماره ۱787 به ثبت رسيد. 
  خراسان شمالي: سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان راز 
و جرگالن از رفع كمبود پزش��ك در راز و جرگالن در آينده اي نزديك 
خبرداد.  رضا علي يوسفي افزود: تمامي اقدامات الزم براي جذب پزشك 
انجام شده است و با پيگيري هاي مستمر و مكاتبات انجام شده به زودي 

اين مشكل مرتفع خواهد شد. 
  لرستان: رئيس اداره امور قرآني تبليغات اسالمي لرستان از شركت 
87۲ نفر در جشنواره قرآني »رسول مهرباني« خبرداد و گفت: در اين 
جش��نواره قرآني ۴۰ نفر برگزيده و از آنها تجليل ش��د.  حجت االسالم 
صادق جعفرپور با اشاره به فراخوان جشنواره قرآني »رسول مهرباني« 
كه مهرماه امسال در لرستان منتشر شد، افزود: اين جشنواره قرآني با 
محوريت سوره فتح و در چهار بخش تالوت تحقيق، حفظ، شعر، نقاشي 

و رسانه برگزار شد. 
  كرمان: معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري سيرجان از ثبت ۴۶۲۰ 
تعهد اشتغال از سوي صنعت معدن و تجارت، جهاد كشاورزي شهرستان 
در سامانه رصد در س��ال جاري خبرداد.  اكبر عباسپور همچنين افزود: 
براساس انعقاد تفاهمنامه ميان بنياد بركت و شركت معدني و صنعتي 
گل گهر و صندوق كارآفريني اميد ۱۹۴ نفر از متقاضيان روس��تايي در 
پنج بخش شهرستان به منظور دريافت تسهيالت اشتغالزايي به صندوق 

كارآفريني اميد معرفي شده اند. 
  كردس�تان: دبير كارگروه تحول معاون راهبري استان هاي حوزه 
هنري از تدوين سند تحول حوزه هنري كردستان در راستاي بهره برداري 
هر چه بهتر از ظرفيت هاي اين استان خبرداد.  سعيد لشكري افزود: در 
راستاي نيل به اين هدف، تاكنون نقشه تحول در ۱۰ استان كشور تدوين 
و نهايي شده است و كار براي تدوين نقشه تحول در ساير استان هاي كشور 

نيز به عنوان يكي از اولويت هاي حوزه هنري در حال پيگيري است. 
  كرمانشاه: معاون دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه از راه اندازي 
دو پايگاه سيار واكسيناسيون كرونا در شهر كرمانشاه خبرداد.  ابراهيم 
شكيبا افزود: براي توسعه فرآيند واكسيناسيون در كرمانشاه دو پايگاه 
سيار واكسيناسيون كه شامل يك دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس و يك 
دس��تگاه موبايل كلينيك سيار اس��ت راه اندازي ش��د.  وي ادامه داد: 
پايگاه هاي سيار واكسيناسيون كرونا براي تسريع در انجام واكسيناسيون 
و رفاه حال مردم در مناطقي از ش��هر كرمانشاه مستقر مي شود و مردم 

مي توانند براي تزريق واكسن به اين پايگاه ها مراجعه نمايند. 

 شاخص هاي شهر تمدني رضوي 
تدوين مي شود

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و فناوري اطالعات شوراي اسالمي 
شهر مش�هدمقدس از تدوين شاخص هاي ش�هر تمدني رضوي و 
لحاظ شدن آن در بودجه پيشنهادي سال 1۴۰1 شهرداري، خبر داد. 
حسين حسامي رئيس كميس��يون برنامه، بودجه و فناوري اطالعات 
شوراي اسالمي شهر مش��هد با بيان اينكه يكسري شاخص هاي كلي 
به عنوان سياست هاي دوره ششم مديريت ش��هري در راستاي آمار و 
اطالعات مديريت شهري مدنظر شوراي اسالمي شهر مشهد است و بر 
تحقق آن، به طور قاطع تأكيد داريم، گفت: بسيار ديده شده كه بهترين 
برنامه هاي راهبردي اعم از مأموريت ها، چش��م انداز، اهداف، ارزش ها، 
راهبردها و... مديريت شهري، در قالب اسناد باالدستي سازماني باقي 
مي ماند و در س��اير نظام هاي سازماني جاري نمي ش��ود. اين موضوع 
موجب مي شود، ذي نفعان مديريت شهري، علي الخصوص شهروندان 
شكاف جدي ميان مستندات باالدس��تي، شعارها و وعده هاي مديران 
سازمان تا عمل به آنها احساس كنند و رفته رفته از اسناد باالدستي و 
شعارها زده مي شوند و پيشرفت مديريت ش��هري براي دسترسي به 
افق هاي پيش بيني ش��ده همچون آرمان ش��هر رضوي و تمدن نوين 

اسالمي، با اطاله زمان مواجه مي شود. 
وي ادامه داد: براي تحقق اين مهم، بايد برنامه هاي راهبردي را در سه 
بعد نظام هاي مديريتي سازمان، منابع انس��اني و شهروندان از طريق 
اتصال گلوگاه هاي هر يك از ابعاد ياد شده به مؤلفه هاي برنامه راهبردي 
مديريت شهري جاري كرد.  رئيس كميسيون برنامه، بودجه و فناوري 
اطالعات ش��وراي اسالمي ش��هر مش��هد گفت: برنامه هاي عملياتي 
به جهت حف��ظ قالب و تكرار روي��ه گذش��ته در ادوار گوناگون، صرفاً 
دس��تخوش تغيير نگاه هاي مديريتي قرار گرفته و به اصل و بنيان آن 
كه بايد در نهايت موجب افزايش رضايت شهروندان شود توجه زيادي 
نشده است. برنامه عملياتي زماني موفق است، كه ضمن جاري سازي 
برنامه هاي راهبردي در قالب عمليات س��االنه، توس��ط ش��هروندان 
س��نجيده ش��ود و مطابق با متغييرهاي افزايش رضايت ش��هروندان 
بهبود و توسعه يابند. البته در تهيه اين برنامه ها، بايد مشاركت مردم، از 
طريق حلقه هاي مياني و گروه هاي مرجع جلب شود، تا بازخوردهاي 

مناسب تري از آن ارائه شود. 
حسامي عنوان كرد: عموماً در سازمان ها، به دليل كمبود منابع پايدار، 
بودج��ه را با برنام��ه تنظيم مي كنند؛ ك��ه اين روي��ه مهم ترين عامل 
بازدارنده تعالي مديريت ش��هري اس��ت. چراكه با اي��ن رويه بهترين 
برنامه ها فداي بودجه  ريزي سنتي مي شود. ساختار بودجه بايد طوري 
اصالح شود، كه بودجه تابعي از برنامه  باشد؛ چراكه برنامه  ريزي صحيح 
مسير تحقق مديريت شهري متعالي را فراهم مي كند. بنابراين اصالت 
موضوع با برنامه است و بودجه بايد مبتني بر برنامه تنظيم شود لذا در 
مديريت ش��هري اين مهم را در تدوين بودجه سال ۱۴۰۱، ترتيب اثر 
خواهيم داشت.  عضو شوراي شهر مش��هد ادامه داد: در صورت وجود 
سيستم هاي موازي و ناهماهنگ، س��ردرگمي و ناهماهنگي مديريت 
ش��هري در اطالعات و پراكندگ��ي داده را به وج��ود مي آيد در همين 
راس��تا بايد، ضمن تأكيد بر ن��گاه و رويكرد سيس��تمي و يكپارچه در 
ميان مديران ارشد ستادي شهرداري و سياست گذاران شهري، زمينه 
يكپارچه سازي سيستم ها از جمله برنامه، بودجه، مالي، تأمين كنندگان 
و    ... را فراهم كنيم.  حس��امي با بيان اين مطلب كه حل مسائل حاشيه 
شهر و گروه هاي خاص، نبايد در قالب شعار باقي بماند اظهار داشت: در 
برنامه عملياتي چهار ساله جاري و بودجه سال ۱۴۰۱، توجه به حاشيه 
شهر، بايد پررنگ و مورد تأكيد باشد. بايد سهم حل مسائل حاشيه شهر 
در بودجه، در عمل لحاظ شود، تا شاهد حل شبكه اي از مسائل متأثر از 

مسائل حاشيه شهر و گروه هاي خاص باشيم. 

 »سرچم – مياندوآب« 
جاده اي كه بعد از 33 سال به انتها نرسيد

ساخت جاده سرچم به مياندوآب كه طول آن 188 كيلومتر است، 
يكي از نيازهاي اساسي دو استان آذربايجان شرقي و غربي در زمينه 
محورهاي مواصالتي به شمار مي آيد. مسيري كه به گفته مسئوالن 
در صورت به بهره برداري رس�يدن عالوه بر كاهش 15۰ كيلومتري 
مس�افت مياندوآب با مرك�ز كش�ور، در زمان و مصرف س�وخت 
صرفه جويي خوبي به همراه داش�ته و حوادث رانندگي را به شدت 
كاهش مي دهد. اما نكته حائز اهميت اين اس�ت كه بعد از گذشت 
33س�ال از زماني كه كلنگ احداث اين جاده ب�ه زمين خورد، اين 
محور هنوز به پايان نرسيده و اين بار مردم بعد از هشت دولتي كه 
نتوانست يك مسير 188 كيلومتري را به انتها برساند، چشم به دولت 
سيزدهم دوخته اند تا ش�ايد اين پاياني برتمام انتظاراتشان باشد. 

    
طول جاده س��رچم - مياندوآب ۱88 كيلومتر اس��ت كه ساخت آن با 

اعتبارات ملي آغاز شد. 
3۰ كيلومتر از اين مسير در آذربايجان غربي و در شهرستان مياندوآب 
و بقيه آن در آذربايجان شرقي واقع اس��ت.  با اتمام اين پروژه عالوه بر 
كاهش ۱۵۰ كيلومتري مس��افت مياندوآب با مركز كشور، در ميزان 
زمان و مصرف سوخت نيز صرفه جويي و از استهالك خودروها و حوادث 

جاده اي به ميزان قابل توجهي كاسته خواهد شد. 
مشكل اينجاست كه 33 سال از شروع ساخت اين محور مي گذرد اما 
هنوز به اتمام نرسيده. يعني هشت دولتي كه آمدند و رفتند اگر هر كدام 
سالي فقط شش كيلومتر از اين مسير را مي س��اختند خيلي زودتر از 

اين ها شاهد افتتاح و به بهره برداري رسيدن آن بوديم. 
   8 دولت و كار زمين مانده

طي 33 سال هشت دولت سركار آمدند و وعده دادند و بودجه و اعتبار 
گرفتند و بدون نتيجه، كار را به دولت بعدي پاس دادند. 

در آخرين آنها يعني دولت تدبير و اميد، اعالم شد عمليات تكميل اين 
محور مهم و شرياني شتاب بيشتري گرفته و با اينكه محدوديت هاي 
اعتباري وجود دارد اما وعده اتمام آن داده مي شود و قبل از سال ۱3۹۹ 

شاهد افتتاح محور خواهيم بود. 
در آن زمان مي گفتن��د در 3۲ كيلومتر از محور س��رچم- مياندوآب  
عمليات عمراني اجرا نش��ده و به گفته پيمانكار اي��ن پروژه در صورت 
تأمين اعتبار ظرف يكسال آينده ۱7 كيلومتر از آن آسفالت مي شود و 

۱۵ كيلومتر باقيمانده نيز بازگشايي خواهد شد. 
معلوم بود وقتي براي اتمام كارهاي 3۲ كيلومتر از يك محور، از يكسال 
زمان صحبت به ميان مي آيد، پس نبايد حاال حاالها منتظر افتتاح اين 
محور بود.  و گواه اين ادعا همين كه عمر دولت تدبير و اميد به آخر رسيد 

و جاده به آخر نرسيد!
هر چند اواسط سال گذشته مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي 
گفته بود: »محور سرچم جزو پروژه هاي سنواتي است كه طي ساليان 
گذشته به دليل شرايط سخت محور و عدم تأمين منابع مالي تكميل 

نشده است.«
سيدمحسن حمزه لويي افزود: »با پيگيري هاي نماينده مردم مياندوآب 
در مجلس و با مساعدت شركت ساخت و توسعه راه هاي ايران قرار بر اين 
شده عمده منابع مالي تأمين شود تا حداقل امسال مسيرگشايي شود. 
هم اكنون پيشرفت پروژه در محدوده آذربايجان غربي بيش از ۹3 درصد 
است كه تالش داريم امسال عبور از جاده خاكي و سال آينده )۱۴۰۰( 

آسفالت پروژه نهايي و تكميل شود.«
   جاده اي كه حيثيتي شده

پروژه سرچم – مياندوآب واقعاً براي اين منطقه حيثيتي شده و حاال 
پدربزرگاني در مورد آن حرف مي زنند كه در زمان ش��روع ساخت اين 
جاده در اوج جواني بودند و البته مردماني كه هرگز عمرشان كفاف نداد 

تا يكبار در اين مسير حركت كنند. 
در همين رابطه فرماندار مياندوآب  با بيان اينكه موضوع جاده سرچم 
به يك مطالبه عمومي از سوي مردم و سمن هاي اين شهرستان تبديل 
شده است به طوري كه در جلس��ه هاي مختلف آن را مطرح مي كنند، 
گفته: »تكميل و اتمام اين محور به نوعي به يك قضيه حيثيتي براي 
شهرستان تبديل شده  است و تكميل و بهره برداري از اين پروژه مهم 

نقش بسيار مهمي در توسعه منطقه ايفا خواهد كرد.«
حسام شيرازه  محبت با تأكيد بر اينكه بيشتر روستاييان به جهت دوري 
از مركز شهرس��تان و نبود امكانات در س��ال هاي گذشته به شهرهاي 
تهران و قم مهاجرت كرده اند، افزود: »معتقديم با رونق گرفتن منطقه و 
با توجه به ظرفيت هاي كشاورزي موجود، اين مهاجرت هاي معكوس به 
افزايش توليد محصوالت كشاورزي و كاهش حاشيه نشيني در شهرها 
منجر مي شود كه با اتمام عمليات اجرايي اين طرح، شاهد آثار مثبت 

زيادي در اين زمينه خواهيم بود.«
   با حلوا حلوا كردن دهان شيرين نمي شود

بعد از سال ها قول و وعده و هدر دادن بودجه و اعتبارات، حاال نماينده 
مردم مياندوآب در مجلس شوراي اسالمي همان حرف هاي مسئوالن 
قبلي را تكرار كرده و با بيان اينكه محور سرچم – مياندوآب بعد از 33 
سال هنوز به اتمام نرسيده است، اين پروژه را يكي از خواسته هاي اصلي 
مردم منطقه عنوان كرده و گفته: »عملي��ات عمراني جاده مياندوآب 
- ميانه با هدف دسترس��ي س��اكنان جنوب آذربايجان غربي به اتوبان 
پيامبر اعظم)ص( و كاهش ۱۵۰ كيلومتري مسير تا پايتخت، قرار بود 
سال ها قبل انجام شود كه هم اكنون يك نسل عوض شده و اين جاده 

به مقصد نرسيده است.«
مهدي عيس��ي زاده ب��ا تأكيد بر اينكه ب��راي اجراي اي��ن طرح 3۰۰ 
ميليارد ريال هزينه شده است، ادامه داد: »محور سرچم- مياندوآب از 
محورهاي مهم كريدور شرقي - غربي در شمال غرب كشور است كه 
اين شهرستان را به سمت ميانه و شمال كشور متصل مي كند. كاهش 
۶۵ كيلومتري مسافت از مياندوآب تا مركز كشور و همچنين كاهش 
تصادفات جاده اي از نتايج مثبت احداث اين جاده است و با بهره برداري 
از آن، تحولي در توسعه منطقه و رونق اقتصادي در بخش هاي روستايي 

و معدني فراهم مي شود.«
محور س��رچم – مياندوآب هر چه نداشته، دلخوشي هاي زيادي براي 
ساكنان استان هاي مختلف داشته و حداقل 3۰ سال است مردم در مورد 
مزايا و راحتي هايي كه در رفت وآمدهاي اين مس��ير خواهند داشت و 

كوتاهي مسير حرف مي زنند و لذت مي برند. 
از همان ابتدا اعالم شد با تكميل اين محور تردد خودروها از استان هاي 
كردستان و آذربايجان غربي به تهران و زنجان به جاي محور مياندوآب 

- مراغه - هشترود از مسير مياندوآب - سرچم انجام خواهد شد. 
 ضمن آنكه تردد بيش��تر روس��تاييان بخش باروق ميان��دوآب كه راه 
دسترسي مناسبي ندارند و بُعد مس��افت آنان تا مركز شهرستان زياد 
است با بهره برداري از اين طرح تسهيل مي شود. اما مهم اين است كه 

سال هاست حلوا حلوا مي گويند اما دهاني شيرين نشده است.

 اراضي ملي گيالن 
سنددار مي شوند 

مع�اون دادگس�تري گي�الن گف�ت: ت�ا نيم�ه دوم س�ال 
آين�ده ب�راي اراض�ي كل اس�تان س�ند ص�ادر مي ش�ود. 
جان احمد آقايي، معاون دادگستري گيالن مساحت استان گيالن يك 
ميليون و ۴7۴ هزار هكتار اعالم كرد و گفت: از اين ميزان يك ميليون و 
۱7 هزار هكتار متعلق به منابع طبيعي از جمله جنگل  و مراتع و سواحل 
و تاالب هاست.  وي با اشاره به تصويب قانون حدنگاري در سال ۹3 و 
اجراي آن در استان گيالن از سال ۹۴ افزود: اين قانون در استان اجرايي 
شده و تاكنون براي ۴۰۰ هزار هكتار از اراضي ملي استان سند صادر 
شده است؛ همچنين اطالعات فني و حقوقي 88۰ هزار هكتار از اراضي 
ملي از سوي سازمان ها و نهادهاي دولتي در بانك حدنگار سازمان ثبت 
امالك به ثبت رسيده است.  معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم دادگستري گيالن با گفت:  تا پايان امسال اطالعات مربوط به همه 

يك ميليون و ۴7۴ هزار هكتار از اراضي استان بارگذاري خواهد شد.

 490 هزار بوشهری 
عضو بيمه سالمت شدند

به گفته مديركل بيمه س�المت بوش�هر ۴9۰ هزار نفر در اين 
اس�تان تحت پوشش بيمه س�المت قرار دارند كه 8۰ درصد 
از آنها به صورت رايگان تحت پوش�ش بيمه ق�رار گرفته اند. 
پرويز رمضاني مديركل بيمه سالمت بوشهر با بيان اينكه ۴۹۰ هزار 
نفر در استان تحت پوشش بيلمه سالمت هستند، گفت: بيمه شدگان 
تحت پوش��ش صندوق بيمه روس��تايي با تعداد 3۰7 هزار و ۴۶۵ 
نفر و صندوق س��المت همگاني با 8۰ هزار و ۴8۵ نفر، 8۰درصد 
بيمه شدگان سالمت را تشكيل مي دهند كه به صورت رايگان تحت 
پوشش بيمه قرار گرفته اند.  وي افزود: 7۱هزار و 7۰۰ نفر از طريق 
صندوق كاركنان دولت و ۲۹ هزار و 88۴ نفر از طريق صندوق ساير 
اقشار تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند.  رمضانی ادامه داد:  هم اكنون 
شهرهاي باالي ۲۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق سالمت و بيمه 

همگاني از طرح پزشك خانواده بهره مند شده اند.

 طرح شهيد ابراهيم هادي ۲ 
در فارس رونمايي شد 

با حضور معاون هماهنگ كننده سپاه فجر فارس از طرح شهيد 
ابراهيم هادي 2 با هدف جذب مش�اركت و س�رمايه گذاري 
خيران و بس�يجيان در صندوق امداد واليت رونمايي ش�د. 
محمد بذرافشان مديركل كميته امداد امام خميني)ره( فارس در 
آيين رونمايي از طرح شهيد هادي۲  گفت: طرح اول با موضوع جذب 
حامي براي كودكان بي سرپرست و ايتام در اسفند ماه ۹8 با شعار »هر 
بسيجي يك حامي« آغاز و اين طرح زمينه اي براي اجراي طرح ايران 
مهربان در سراسر كشور شد.  وي با بيان اينكه اجراي طرح شهيد 
ابراهيم هادي توانست بركات زيادي را به همراه داشته باشد، افزود: 
استان فارس توانست به عنوان استان پيشتاز در اجراي طرح هاي 
خالقانه و مبتكر در كشور مطرح شود.  مديركل كميته امداد امام 
خميني)ره( فارس يادآور شد: در طرح شهيد ابراهيم هادي يك، 

بيش از ۱8 هزار نفر از جامعه بسيجيان حامي ايتام شدند.

   فارس   بوشهر    گيالن

بازگشايي مرز گمشاد سيستان و بلوچستان برای كولبران 
مرز گمشاد در      سيستان وبلوچستان 
شمال سيستان 
و بلوچستان براي فعاليت كولبران بازگشايي شد 
و اين افراد مي توانند با حمل كاال به وسيله چرخ 
دس�تي در اين م�رز فعاليت داش�ته باش�ند. 
ماندانا زنگنه معاون هماهنگي امور اقتصادي 
استاندار سيس��تان و بلوچس��تان در نشست 
شوراي ساماندهي مبادالت مرزي اين استان 
با بي��ان اينكه كش��ورهاي همس��ايه از جمله 
افغانستان و پاكستان اغلب كاالهاي خود را از ايران تأمين مي كنند، گفت: با توجه به فعال شدن رويه 
كولبري پس از ميلك و ميرجاوه با موافقت كابل اين رويه در مرز گمشاد نيز فعال مي شود. وي افزود: 
كولبران مي توانند به وسيله چرخ دستي از اين مرز مبادله كاال انجام دهند و پس از فعال شدن گمرك 
افغانستان كولبران قادر به حمل كاال با خودرو هم خواهند بود.  معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
سيستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به رغبت طرف پاكستاني قرار است دور جديد نشست مشترك 

اواخر آبان يا اوايل آذر امسال به ميزباني سيستان و بلوچستان برگزار شود.


