
شـركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد فراخوان 
ارزيابى كيفـى جهت برگـزارى مناقصه عمومى 
خريد فيلترهاي باكسي اتاقك هواي ورودي توربين هاي 
گازي سوالرمارس به شماره FLS-0000478 را از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار 
نمايد. كليـه مراحل برگزارى فراخـوان ارزيابى 
كيفى از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه 
جهت سـاير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت 
مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شـركت در مناقصه 
محقق سـازند. اطالعات و اسـناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند 
ارزيابى كيفى و ارسـال دعوتنامه از طريق سامانه سـتاد به مناقصه گران 

ارسال خواهد شد.
مناقصه گران تأييدشـده در ارزيابى كيفى جهت حضور در سـاير مراحل 
مناقصه مى بايسـت نسـبت به ارائـه ضمانت نامـه بانكي معتبر بـا مبلغ 
750,000,000 ريال به حروف هفتصد و پنجاه ميليون ريال يا فيش واريز نقدي به 
شماره شبا IR020100004101049552131069 نزد بانك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران بابت وجوه ضمانت نامه ها به نام شركت نفت فالت قاره ايران 
اقدام نمايند.

   تاريخ انتشار فراخوان در سامانه: 1401/11/10 
   مهلت دريافت اسـناد اسـتعالم ارزيابى كيفى: 10 روز پس از ثبت فراخوان 

ارزيابى كيفى در سامانه ستاد
   مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى: 20 روز پس از انجام مهلت دريافت 

اسناد ارزيابى كيفى در سامانه ستاد
   كليه موارد اطالع رسانى مناقصه از جمله مواعيد (تاريخ هاى سررسيد 
مراحل مناقصه)، توسط سامانه ستاد انجام مى شود و مناقصه گران موظفند 

نسبت به كنترل سامانه ستاد جهت اطالع اقدام نمايند.
   اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار: تهران- خيابان وليعصر- نرسيده به 
تقاطع مدرس-خيابان شهيد قريشى (تورج)- خيابان خاكزاد-شماره 12 

تلفن: 23942644
 اطالعات تماس سامانه ستاد 

جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
   مركز تماس: 021-41934 

   دفتر ثبت نام: 85193768 و 88963737
روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

FLS-0000478  فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه عمومى شماره

شناسه آگهى: 1445705

فيلترهاي باكسي اتاقك هواي ورودي توربين هاي گازي سوالرمارس
 نوبت دوم

در راسـتاي تكاليف قانوني 
برنامه پنجم توسعه و اجراي 
راهبـردي  سياسـت هاي 
ابالغي مبنـي بـر مديريت 
بهينـه و همزمـان عرضه و 
تقاضاي آب و توسعه بازارهاى محلى آب و نيز 
بر اساس نظامنامه ابالغى ساماندهي و توسعه 
بازارهاي محلـي آب، شـركت آب منطقه اي 
اصفهان در نظر دارد  نسـبت به شناسـايي و 
تشخيص صالحيت متقاضيان كارگزارى بازار 
آب براى واگذار نمودن ساز و كار مبادله آب در 
مناطق منتخب استقرار بازار آب، اقدام نمايد. 
بدين وسـيله از اشـخاص حقوقـي و حقيقى 
واجد شـرايط كـه مايلنـد در فرآينـد احراز 
صالحيت براى دريافـت گواهينامه صالحيت 

كارگزارى بازار آب  شركت كنند دعوت به عمل 
مي آيد دستورالعمل نحوه تشخيص صالحيت 
متقاضيان كارگـزارى بازار آب را بـا مراجعه 
به معاونت برنامه ريزى شـركت آب منطقه اى 
اصفهان (يا سايت شركت) دريافت و حداكثر 
تـا تاريـخ 1401/11/30 مسـتندات و مدارك 
تكميل شـده را  به همراه درخواسـت كتبى  
به دفتـر برنامه ريـزى شـركت آب منطقه اي 
اصفهان به آدرس: اصفهان- پل خواجو- بلوار 
آيينه خانـه- جنب هـالل احمر- كد پسـتي 

8164676473  ارسال نمايند. 
براى كسب اطالعات بيشتر مى توانيد با تلفن 
36631480 آقـاى مهندس مجيـرى تماس 

حاصل فرماييد.    
روابط عمومى شركت آب منطقه اى اصفهان

آگهى فراخوان عمومى شناسه آگهى: 1451043
شناسايي متقاضيان كارگزارى بازار آب به منظور احراز صالحيت دريافت گواهينامه كارگزارى بازار آب

  نوبت دوم

ساخت بيمارستان     فارس
۷۰۰ تختخواب�ي 
حضرت صديقه طاهره)س( در محدوده منطقه 
ش�د.  آغ�از  ش�يراز  ش�هرداري   ۹
دكتر س��يدوحيد حس��يني، رئيس دانش��گاه 
علوم پزشكي ش��يراز، در مراس��م آغاز عمليات 
اجراي��ي بيمارس��تان ۷۰۰ تختخوابي حضرت 

صديقه طاهره)س(، گف��ت: اين مركز درماني با 
متراژ ۲۰ هكت��ار، در جنوبي ترين نقاط ش��يراز 
و با ه��دف محروميت زدايي و رف��ع نياز منطقه 
ساخته مي شود.  وي افزود: پيش بيني شده اين 
بيمارستان عمومي و تخصصي ۷۰۰ تختخوابي 
با اعتباري حدود ۲ هزارو 5۰۰ ميليارد تومان، تا 
پنج سال آينده به بهره برداري برسد، كه با ساخت 

اين پروژه عظيم، جمعيتي بالغ بر يك ميليون نفر 
تحت پوشش خدمات درماني قرار مي گيرند.  اين 
مسئول در زمينه اتمام پروژه هاي نيمه تمام، هم 
اعالم كرد: با توجه به شرايط اقتصادي در كشور، 
راه اندازي مراكز درماني جدي��د در برنامه ريزي 
دولت نبوده است، چرا كه بيمارستان هاي نيمه 
تمام بسياري در سطح كشور وجود دارد.  حسيني 

با بيان اينكه در حال حاضر شيراز نياز به ۲ هزارو 
5۰۰ تخ��ت بيمارس��تاني دارد، تصريح كرد: به 
دليل نياز اين ش��هر به فضاي درماني به ويژه در 
حاش��يه آن، با پيگيري هاي مجموعه دانش��گاه 
و مس��ئوالن اس��تاني و حمايت وزير بهداشت، 
موافقت الزم براي ساخت بيمارستان هاي جديد 

از دولت دريافت شد. 

آغاز احداث بيمارستان ۷۰۰ تختخوابي در جنوب شيراز

محمدرضا هاديلو

4 طرح عمراني در نهاوند به بهره برداري رسيد
مرك�ز ديالي�ز      همدان
ن  س�تا ر بيما
گلخان�ه  دوم  ف�از  شهيدقدوس�ي، 
هيدروپوني�ك، كارخانه لول�ه پلي اتيلين 
كوليوندو آموزش�گاه ۹ كالس�ه سنايي در 
شهرس�تان نهاوند به بهره برداري رس�يد. 
روز گذشته چهار طرح در شهرستان نهاوند به 
بهره برداري رسيد كه اولين طرح، مركز دياليز 
بيمارستان شهيدقدوسي بود. اين مركز داراي 
19 تخت و به مساحت ۴۰۰ متر مربع و با مشاركت بخش خيري و اعتبارات دولتي احداث و تجهيز شده 
است.  پيش از اين تعداد تخت هاي فعال در بيمارستان آيت اله عليمراديان 9 تخت بود كه با راه اندازي 
اين مركز تعداد تخت هاي فعال به 19 تخت افزايش يافت.  طرح بعدي، فاز دوم گلخانه هيدروپونيك 
نهاوند به مساحت دو هكتار بود، كه براي ۲۲ نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي كند.   يكي ديگر از طرح هاي 
بهره برداري شده كارخانه لوله پلي اتيلين كوليوند است كه ساالنه ۳ هزار تن لوله پلي اتيلن توليد مي كند 
و براي 1۲ نفر در دو شيفت كاري اشتغالزايي ايجاد كرد.  همچنين افتتاح آموزشگاه 9 كالسه سنايي 
از ديگر طرح هايي بود كه در شهرستان نهاوند به بهره برداري رسيد.  عالوه بر اين طرح ها، كلنگ زني 

ساخت 15۰۰ واحد مسكن در راستاي سياست هاي طرح نهضت ملي مسكن اجرا شد.

9 هزار يزدي معتكف شدند
۹ هزار نفر از مردم      يزد
مراس�م  ي�زد 
اعتكاف را در 14۰ مسجد اين استان آغاز كردند. 
حجت االسالم عليرضا نجيمي مديركل تبليغات 
اسالمي يزد با اش��اره به اينكه مراسم معنوي 
اعتكاف هر س��ال همزمان با س��الروز والدت 
حضرت علي)ع( در 1۳ رجب آغاز مي ش��ود و 
به مدت س��ه روز ادامه دارد، افزود: اين مراسم 
با حضور 9 هزار نفر در 1۴۰ مسجد استان آغاز 
شده است.  وي به تشريح برنامه هاي اعتكاف در مساجد استان پرداخت و ادامه داد: عالوه بر روزه داري، 
بيان احكام، پاسخ به سؤاالت و شبهات و جلسات بصيرتي و معرفتي، برنامه هاي جمعي نظير برگزاري 
كرسي هاي تالوت نور، بيان احكام، اقامه نماز جماعت و جلسات پرسش و پاسخ در مورد اصول اعتقادات 
نيز برگزار مي شود.  اين مسئول با قدرداني از هيئت امناي مس��اجد استان و تمامي دست اندركاران 
برگزاري مراس��م اعتكاف رجبيه در يزد گفت: اميدواريم اين مراسم معنوي در بهترين شكل ممكن 

برگزار شود و مردم به ويژه نسل جوان بتوانند توشه اي ارزشمند از اين مراسم معنوي برگيرند.

 ۳ هزارو ۱۱۵ واحد مسكوني 
در مازندران واگذار مي شود

 كمك رساني سپاه روح اهلل استان مركزي
 به زلزله زدگان خوي

ب�ه زودي ۳ هزارو     مازندران
11۵ واحد مسكوني 
طرح مسكن ملي در استان مازندران واگذار مي شود. 
علي اصغر آسماني مقدم مديركل بنياد مسكن 
انقالب اس��المي مازندران گفت: براساس طرح 
جهش ملي مس��كن س��االنه بايد يك ميليون 
واحد احداث شود كه ۲۰۰ هزار واحد مربوط به 
روستا هاست، اما بنياد متعهد شده در شهر هاي 
زير ۲5 هزار نفرجمعيت نيز اقدام به ساخت ۲۰۰ 
هزار واحد مس��كوني كند.  وي با بيان اينكه در 
طرح جهش ملي مسكن از ابتداي دولت سيزدهم 
تاكنون براي ساخت 5 هزارو 9۰۶ واحد مسكن 
قرارداد منعقد شده، افزود: از اين تعداد ۳ هزارو 
115 واح��د در مرحله نهايي بهره ب��رداري قرار 
دارد و با اعتبار يك هزارو ۲۴۶ ميليارد تومان در 
ايام دهه فجر امسال بهره برداري مي شود.  اين 
مسئول با اشاره به اينكه تهيه و اجراي طرح هاي 
هادي در روستاها از ديگر خدمات بنياد مسكن 
اس��ت، تصريح كرد: از ۳۶ هزارو ۶۷1 روستايي 
كه در كشور وجود دارد، اين طرح براي ۲ هزارو 
۴۶5 روستا تهيه و در يك هزارو 19۰ روستا در 
حد يك يا دو فاز اجرا شده است.  آسماني مقدم با 
اعالم اينكه نيمي از روستاها از نعمت اجراي طرح 

هادي برخوردار شدند، يادآور شد: قبل از انقالب 
حتي به اندازه يك سانتي متر در حوزه روستاها 
كار نمي ش��د، ولي به بركت انقالب، روستاييان 
مي توانند براي س��اخت مس��كن ۲۰۰ميليون 
تومان وام با بازپرداخت ۲۰ ساله دريافت كنند 
كه اين مهم از دستاوردهاي بزرگ انقالب است.  
وي با اش��اره به اج��راي طرح ه��ادي در دولت 
سيزدهم، افزود: 1۲ پروژه در قالب طرح هادي با 
اعتبار 1۳ ميلياردو 9۳۷ ميليون تومان در سطح 
روستا هاي استان اجرا شده است كه در دهه فجر 
به بهره برداري مي رسد.  مديركل بنياد مسكن 
انقالب اس��المي مازندران با بيان اينكه قبل از 
انقالب يك روس��تا هم سند رس��مي نداشت، 
يادآور ش��د: اكنون اين بنياد با هماهنگي ثبت 
اسناد از صفرتا صد كارها را پيگيري كرده و براي 
تك تك روستاييان اقدام به صدور سند مي  كند.  
آس��ماني مقدم با بيان اينكه اتفاقات خوبي در 
مستحكم سازي بناهاي روستايي صورت گرفته 
است، افزود به زودي شاهد اقدامات قابل توجهي 
در اين زمينه خواهيم بود.  وي ادامه داد: از آنجا 
كه روس��تاييان نقش مهم��ي در توليدات مواد 
غذايي دارند، لذا براي ماندگاري آنها نياز است تا 

اقدامات زير بنايي انجام بگيرد.

همزم���ان با     مركزي
سالروز والدت 
حض�رت اميرالمؤمنين)ع( اولين س�ري از 
كمك هاي س�پاه اس�تان مركزي به مناطق 
زلزله زده شهرس�تان خوي فرس�تاده شد. 
سردار محس��ن كريمي فرمانده س��پاه روح اهلل 
استان مركزي در حاشيه مراس��م ارسال اولين 
محموله به مناطق زلزله زده شهرس��تان خوي 
در آذربايجان غربي با اش��اره به اينكه گروه هاي 
جهادي اس��تان آمادگي كامل ب��راي اعزام به 
اين منطق��ه را دارند و در صورت اع��الم نياز در 
س��ريعترين فرصت اين مهم انجام مي شود. تا 
آنها بتوانند در بخش هاي مختلف خدمت رساني 
كنند، افزود: از ابتداي وقوع زلزله سپاه و بسيج 
با تمام توان در منطقه حاضر ش��دند و در ابعاد 
مختلف، خدمت رساني را در كنار ساير دستگاه ها 
در دس��تور كار خود قرار دادند.  وي با اش��اره به 
كمك هاي صورت گرفته در اولين مرحله، تصريح 
كرد: دو دستگاه ماشين س��نگين، دو دستگاه 
نانوايي، آشپزخانه هاي سيار، شش تن نان محلي، 
سه تن تخم مرغ، پنج تن مرغ و اقالم خوراكي از 
جمله تجهيزات و اقالم بودند كه به منطقه زلزله 
زده فرستاده شدند.  وي با بيان اينكه روزانه بيش 

از 1۲هزار پرس غذاي گرم توسط موكب داران 
اس��تان مركزي در مناطق زلزله زده خوي تهيه 
و توزيع مي ش��ود، ادامه داد: هم اكنون بيش از 
۳۰ نفر از خادمين موكب هاي استان در منطقه 
مستقر هستند.  فرمانده س��پاه روح اهلل استان 
مركزي با بيان اينكه مردم استان در طول حوادث 
چندسال گذشته همچون زلزله كرمانشاه، سيل 
سال 9۸ و كرونا نشان داده اند فرهنگ مؤمنانه و 
همدلي در بين آنها جاري و برقرار است و عملكرد 
درخشان آنها گواه بر اين ادعاست، گفت: در اين 
روزها هم كه مش��كالتي براي هموطنان عزيز 
خوي ايجاد شده، مردم استان بار ديگر همدلي 
و وفاداري نسبت به هم وطن هاي خود را نشان 
دادند.  س��ردار كريمي با اش��اره به اينكه اعزام 
كمك هاي مردم و سپاه و بسيج استان مركزي 
به منطقه خوي ادامه خواهد داشت، گفت: هم 
استاني ها مي توانند كمك هاي خود را به پايگاه ها، 
دفاتر و كانون هاي بسيج در سطح استان تحويل 
دهند.  وي خاطرنشان كرد: گروه هاي جهادي 
استان آمادگي كامل براي اعزام به منطقه خوي را 
دارند و در صورت اعالم نياز در سريعترين فرصت 
اين مهم انجام خواهد شد تا بتوانند در بخش هاي 

مختلف خدمت رساني كنند.

   آذربايجان غربي: وحيد سليمي رئيس سازمان داوطلبان جمعيت 
هالل احمر گفت: تاكنون بي��ش از ۷9 ميليارد تومان كمك غيرنقدي 
و نزديك ب��ه ۳ ميليارد تومان كم��ك نقدي از طرف اف��راد حقيقي و 
ش��خصيت هاي حقوقي براي كمك به زلزله زدگان خ��وي در اختيار 

هالل احمر قرار گرفته است. 
   سيستان وبلوچستان: سيدمحمود فاطمي رئيس مركز بهداشت 
زاهدان گفت: به همت جمع كثيري از كاركنان مجموعه بهداش��تي 
زاهدان و داوطلبين سالمت طرح واكسيناسيون در 5۳ پايگاه سالمت 
شهري و ۴5 خانه بهداشت روس��تايي از 1۰ دي ماه سال جاري لغايت 
11بهمن ماه با مش��اركت مركز »مديريت بيماري هاي واگير« و اداره 
»بيماري هاي قابل پيش��گيري با واكسن« وزارت بهداشت و همكاري 

»كميسارياي عالي پناهندگان« اجرا شد. 
   مازندران: سردار سياوش مسلمي فرمانده سپاه كربالي مازندران، 
گفت: در سال جاري به بركت خيران و سپاه 911 سري جهيزيه براي 
نوعروسان زير پوشش دس��تگاه هاي حمايتي تهيه ش��د.  وي با بيان 
اينكه براي اين تعداد جهيزيه حدود 1۷ ميليارد تومان هزينه و تأمين 
اعتبار شد، افزود: در نوش��هر نيز به بركت خيران، گروه هاي جهادي و 
سپاه ناحيه شهرس��تان ۲5 س��ري جهيزيه براي نوعروسان تهيه و به 

دستشان رسيد. 
   خراس�ان رضوي: حسين اس��ماعيليان مديرعامل شركت آب و 
فاضالب مشهد گفت: در ايام دهه فجر ۳۰ پروژه آب و فاضالب مشهد با 
اعتباري بالغ بر ۳1۳۷ ميليارد ريال به بهره برداري خواهد رسيد كه با 
اجراي برخي از اين پروژه ها بيش از 1۸ هزار نفر از روستاييان شهرستان 

مشهد از نعمت آب شرب سالم و بهداشتي بهره مند خواهند شد. 
   سمنان: اميد كهربايي مديركل زندان هاي استان سمنان با اشاره به 
اينكه بيش از 51۰ بسته معيشتي در بين خانواده هاي نيازمند زنداني 
توزيع شده است، افزود: اين بسته ها به ارزش ريالي هر بسته ۷ميليون 
ريال تهيه و آماده سازي ش��ده و در روز والدت حضرت علي)ع( توزيع 
گرديده است.  وي همچنين از توزيع كارت هديه به بيش از ۲15خانواده 
نيازمند زنداني خبرداد و افزود: با مشاركت خوب خيرين و دستگاه هاي 
مختلف به ۲15 خانواده نيازمن��د كارت هديه 1۰ميليون ريال در اين 

روز و ايام مبارك اهدا شده است. 
   هم�دان: جواد زنگنه رئي��س اداره منابع طبيع��ي و آبخيزداري 
شهرستان مالير از ۲5 فقره اجراي احكام قضايي خلع يد در ۳۲ هزار 
هكتار از اراضي اين شهرس��تان طي 1۰ ماهه س��ال جاري خبرداد و 
افزود: در اين مدت تشكيل 1۰فقره پرونده چراي غيرمجاز نيز تشكيل 

شده است. 
   كرمانش�اه: دكتر س��ليم خاني مديركل پزش��كي قانوني استان 
كرمانشاه از افتتاح دو پروژه عمراني در ايام دهه فجر با اعتباري بالغ بر 

1۰ ميليارد تومان خبرداد.

 ابالغ طرح منظومه روستايي 
در ۱9 بخش زنجان 

طرح منظومه روستايي در 1۹ بخش     زنجان
در  و  اب�الغ  و  مص�وب  اس�تان 

شهرستان هاي طارم و خدابنده در حال اجراست. 
رضا خواجه اي مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان با بيان 
اينكه بيش از 5۲ هزار واحد مس��كن روستايي معادل بيش از 5۶درصد 
را اين بنياد مقاوم سازي كرده، گفت: از اين حيث توانسته ايم نام استان 
زنجان را جزو استان هاي موفق در سطح كشور ثبت كند.  وي ادامه داد: 
نرم كشوري مقاوم سازي واحدهاي مسكوني روستايي ۴9درصد است 
كه استان زنجان هفت درصد از نرم كشوري باالتر است و امسال هم ۴5۰۰ 
واحد سهميه براي مقاوم سازي واحدهاي مسكوني استان پيش بيني شده 
است.  اين مسئول افزود: طرح منظومه روس��تايي در 19 بخش استان 
مصوب و ابالغ شده اس��ت و به علت محدوديت اعتبارات اين طرح تنها 
در شهرستان طارم و خدابنده عملياتي شده و 1۴5 طرح در شهرستان 
خدابنده و 1۷۶ طرح در طارم از اعتبارات منظومه روس��تايي استفاده 
كردند و ۷1 طرح هم به بهره برداري رسيده اس��ت.  به گفته خواجه اي 
اجراي طرح هادي، مقاوم س��ازي واحدهاي مسكوني روستايي، صدور 
سند مالكيت و توس��عه و آباداني روس��تاها از اهداف مهم فعاليت بنياد 
مسكن است.  مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان زنجان گفت: 
از ۷1۰ روستاي با جمعيت باالي ۲۰خانوار، بنياد مكلف است نسبت به 
مطالعه طرح هادي اين تعداد روستا اقدام كند و در اين ميان در صددرصد 
روستاهاي با جمعيت باالي ۲۰ خانوار مطالعه طرح هادي انجام شده و 
همچنين ۶۰ روستاي با جمعيت زير ۲۰ خانوار هم جهت خدمات رساني 
نياز به مطالعه طرح هادي داش��تند كه مطالعه انجام ش��ده است و اين 
استان در مطالعه طرح هادي باالتر از نرم كشوري قرار دارد و در صددرصد 

روستاهاي باالي ۲۰خانوار استان مطالعه طرح هادي انجام شده است.

 يك انقالب و هزاران خدمات
 براي روستاها

امام خميني: »ناچاريم كه به ملت متوجه بشويم براي سازندگي، براي اينكه 
ترميم كنيم اين خرابي هايي را كه در طول مدت حكومت جائر پهلوي در 

مملكت ما حاصل شده است.« )صحيفه امام)ره(، ج ۸، ص 1۸۰(
مقام معظم رهبري: »روستا پشتوانه توليد، حيات، غذا و موجوديت كشور 
است و در برابر اين حقيقت بايد به اين سؤال جدي پاسخ داد كه براساس چه 
استداللي زندگي در روستا نبايد به رواني و خوشي شهر از جهت برخورداري از 
امكاناتي مانند مدرسه، ارتباطات، آب، راه و آسايش زندگي باشد و چرا شهرها 
به دليل بزرگ تر بودن، مصرفي بودن و توليدي نبودن، بايد در برخورداري 
از زندگي راحت تر، جلوتر از روستا باش��د.« )۲۰/ 11/ 1۳۷۶، ديدار وزير و 
شوراي معاونين وزارت جهاد سازندگي و مديران عامل شركت هاي بزرگ 

تابعه با مقام معظم رهبري(
همين دو جمله از ميان هزاران تأكيداتي كه بنيانگذار جمهوري اسالمي 
ايران و رهبر معظم انقالب در رابطه با روستاها كافيست تا متوجه شويم 
كه هميشه نگاه ويژه اي روي اين مناطق و رفع محروميت و رسيدن آنها 

با جايگاه اصلي خودشان وجود داشته است. 
گزارش��ات به خوبي گواه اين ادعاس��ت كه تا پيش از انقالب اسالمي 
روستاها نقاط فراموش شده اي در ايران بودند و عماًل نقشي در تحوالت 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور نداشتند و بر اثر سياست هاي غلط 

رژيم پهلوي روستايي بودن معادل بي فرهنگي و بي ارزشي بود. 
حتي در اوايل انقالب هم واژه »دهاتي« به عنوان يك توهين به ش��مار 

آمده و براي تحقير افراد از اين كلمه استفاده مي شد. 
در واقع به واسطه عدم توجه و سياست ها و روش هاي نادرست در آن زمان، 
روستاها تجس��م عيني فالكت و بدبختي و عقب ماندگي بودند و از فقر 

امكانات و زيرساخت ها در ابتدايي ترين شكل آن رنج مي بردند. 
آنچه از روس��تايي در اذهان ش��كل گرفته بود، فردي ژنده پوش بود كه 
حتي نمي توانست حرف هايش را به درستي ادا كند و به خاطر بيسوادي و 

اجتماعي نبودنش فقط در حد يك كارگر ساده بايد به آن نگاه مي شد. 
اما با وقوع انقالب اسالمي و آغاز تحوالت در اين مناطق، شرايط روستاها 

تغيير كرد و امروز به هيچ وجه قابل مقايسه با گذشته نيست. 
پيشرفت هاي چشمگير و رسيدن امكانات مورد نياز به روستاها موجب 
شده تا امروزه هر شهرنشيني اگر خانه اي در روستا داشته باشد، افتخاري 
براي خود مي داند و سپري كردن اوقات و تعطيالت در روستايي دنج و 
كوچك، در هر نقطه از ايران كه باشد يكي از بهترين اتفاقات و آرزوي هر 

كس به شمار مي آيد. 
با مروري بر اتفاقات دوران پهلوي و برنامه هايي كه در دستور كار رژيم قرار 
داشت نشان مي دهد خروجي آنها چيزي جز تضعيف روستاها نبوده است. 
اصالحات ارضي يك استراتژي نادرس��ت بود كه در دهه ۴۰ به اجرا درآمد. 
تصميمي كه اقتصاد را به شدت به چالش كشيد و روستاها را به گوشه اي راند. 
برنامه ها و طرح هايي كه با نام عمران به اج��را در مي آمدند بدون توجه 
درست به اقتصاد پوياي كشاورزي و دامداري روستاها و عشاير و به جاي 
گام نهادن در ارتقا كيفيت و كميت زندگي روستاييان در جهت تشويق 
آنها به ماندن در روستاها و بهره وري بيش��تر، بر صنايع وابسته به ويژه 
صنايع مربوط به كاالهاي مصرفي اتكا داشت و نتيجه آن عدم توازن بين 

بخش كشاورزي و بخش هاي ديگر اقتصادي بود. 
آمارها نشان مي دهد در بخش كشاورزي، توليد محصوالت از ۲9درصد توليد 

ناخالص ملي در سال 1۳۳9 به 9درصد در سال 1۳5۶ تنزل كرده بود. 
در بخش صنعت نيز با توجه به بيگانگي صنايع مورد حمايت حكومت 
پهلوي با اقتصاد ملي و عدم توجه به نيازهاي داخلي كش��ور، وابستگي 

اقتصاد كشور به غرب روز به روز زيادتر مي شد. 
وقتي خيابان ها و مغازه ه��ا و ويترين ها هر روز رن��گ و لعاب جديدتري 
مي گرفتند، به اين معني بود كه درها و مرزها براي ورود كاالهاي خارجي 

بازتر شده و در عوض بخش كشاورزي به فراموشي سپرده مي شود. 
در حالي كه بيشترين سرمايه گذاري و امكانات كشور در بخش صنعت 
و صنايع متكي به واردات صورت مي گرفت، توليد گندم آنقدر كاهش 
يافت كه در مقابل ۲/5 ميليون تن توليد داخل، بايد حدود ۳ ميليون تن 

هم واردات انجام مي شد تا نياز كشور مرتفع شود. 
حركت نامتوازن صنعت و كشاورزي باعث فاصله گرفتن امكانات شهري و 
روستايي شده و پيامد آن هم فقر روزافزون روستاييان و عشاير و مهاجرت 

آنها به سمت شهرها را رقم زده بود. 
بعد از انقالب، تأمين زيرساخت هاي مورد نياز جمعيت روستايي به ويژه 
آب شرب و بهداشتي، ساخت خانه بهداشت و درمانگاه، احداث مدرسه 
و مراكز آموزشي، توجه به راه هاي روستايي و تأمين امكانات جابه جايي 
محص��والت و دام و همچنين حمايت از خانواده ه��اي كم برخوردار در 
دستور كار قرار گرفت و اين اتفاقات به لحاظ اهميت، جايگاهي بي بديل 
در حفظ سالمت، كارآمدي ساكنان مناطق روستايي، عدم مهاجرت و 

توسعه پايدار بخش روستايي داشت. 
حاال نيروي مردمي بس��يج با برنامه ريزي هاي مدون خود، و سازمان ها 
و نهاده��اي حمايتي ديگ��ر با شناس��ايي نيازهاي روس��تاها حتي در 
دورافتاده ترين نقاط كش��ور عالوه بر رفع محروميت ه��ا در حال رفع 

كمبودها و ايجاد اشتغال پايدار براي ساكنانشان هستند. 
باال بردن سطح سالمت و فراهم آوردن شرايطي براي دسترسي عادالنه 
و كامل تر آحاد جامعه به خدمات بهداش��تي- درماني مناسب، يكي از 
مهم ترين اهداف انقالب اسالمي است كه در اين راستا از همان روزهاي 
ابتدايي اس��تقرار نظام، حفظ، تأمين و ارتقاي س��المت مردم جامعه 
سرلوحه فعاليت مسئوالن كشور قرار گرفت و امروز تقريباً هيچ روستايي 
را نمي توان يافت كه فاقد خانه بهداشت باش��د. ضمن اينكه با احداث 
درمانگاه و بيمارستان در هر بخش، دسترسي به اين مراكز در كمترين 

زمان ممكن براي همه شهروندان امكانپذير است. 
جالب است بداني پيش از انقالب اسالمي تنها يك روستا متصل به شبكه 
گازرساني بود و امروز بيش از 9۸درصد روستاهاي كشور از اين نعمت 

برخوردارند. 
در كالمي ساده بايد گفت اگر تا نيم قرن پيش فرار و مهاجرت از روستا 
يك موفقيت به شمار مي آمد، اما حاال زندگي در اين نقاط به يك آرزو 
تبديل شده و هر ايراني رسيدن به آن را خوشبختي مي داند. اين امر به 
خاطر ش��كوفايي و ديده ش��دن اين مناطق در بعد از انقالب و رسيدن 

امكانات رفاهي براي زندگي راحت تر ساكنان روستاست.

راه آهن چابهار – زاهدان افتتاح مي شود
بخ�ش اعظم     سيستان وبلوچستان 
ي  ه���ا ر كا
راه آهن چابهار – زاهدان به پايان رسيده و 
خطوط آن با بيش  از ۶4 درصد پيش�رفت 
فيزيكي در حال انجام است كه با اتمام آن 
اين خ�ط ب�ه زودي افتت�اح خواهد ش�د. 
مجتبي شجاعي مديركل دفتر هماهنگي امور 
اقتصادي استانداري سيستان  وبلوچستان در 
بازديد از روند اجراي طرح راه آهن زاهدان چابهار 
گفت: در حال حاضر اين خطوط با بيش  از ۶۴درصد پيشرفت فيزيكي در حال پيشرفت است و به زودي 
به بهره برداري خواهد رسيد.  وي با بيان اينكه در هفته دولت خط ريلي مسير زاهدان- خاش به طول 
155 كيلومتربه بهره برداري رسيد، گفت: از مهم ترين اهداف ساخت خط ريلي ياد شده مي توان به اتصال 
ريلي كشورهاي محصور در خشكي آسياي ميانه به آب هاي آزاد جنوب، ايجاد محور ريلي ترانزيتي شرق 
كشور، فعالسازي كريدورهاي ريلي كشور و بهره گيري مناسب از ظرفيت هاي بندر شهيد بهشتي چابهار 
اشاره كرد.  اين مسئول با بيان اينكه اولين اسناد توسعه اي سيستان وبلوچستان كه مورد قرار دارد، ساخت 
راه آهن چابهار- زاهدان و ادامه آن به ميلك و سرخس است، افزود: با تأمين ۷ هزارميليارد تومان اعتبار 

مورد نياز اين زيرساخت تا اواخر سال آينده به بهره برداري كامل خواهد رسيد.

بهره برداري از 8 پروژه آبرساني و فاضالب در گرگان
8 پروژه آبرساني     گلستان
و فاض�الب ب�ه 
مناسبت سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در 
روستاهاي گلس�تان به بهره برداري رسيد. 
قربان غالمي مدير ام��ور آب و فاضالب گرگان با 
اشاره به بهره برداري از پروژه هاي آبرساني و طرح 
فاضالب در اين شهرستان و شش روستاي تحت 
پوشش، گفت: چهار حلقه چاه آب شرب، 5۰۰ متر 
شبكه توزيع آب شرب و يك باب ايستگاه پمپاژ به 
مناسبت دهه فجر در گرگان به بهره برداري مي رسد كه ۴1۶ ميليارد ريال براي اين پروژه ها سرمايه گذاري 
شده و بيش از 15 هزار نفر از آن بهره مند خواهند شد.  وي افزود: با افتتاح اين پروژه ها هزاران نفر از اهالي شهر 
گرگان و شش روستاي مريم آباد، چهار چنار، تورنگ تپه، رستم كالً، تيمورآباد و جهان تيغ از نعمت آب شرب 
پايدار، سالم و بهداشتي بهره مند مي شوند.  اين مسئول ادامه داد: با وجود اينكه استان گلستان كه از نعمت دريا 
و رودخانه هاي زيادي برخوردار است، به دليل عدم سرمايه گذاري الزم در تأمين زيرساخت هاي توسعه صنعت 

آب، در بيشتر شهرها با كمبود آب آشاميدني مواجه است و اين چالش ها خود را در فصل گرم نشان مي دهد.
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