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88498441سرويس  شهرستان

افزایش 70درصدی تصادفات کردستان
بعد از فروکش کرونا

با اينكه در س�ال 99 و به خاطر ش�يوع كرونا ميزان مسافرت ها 
به ش�دت كاه�ش يافته و ب�ه همي�ن خاط�ر آم�ار تصادفات و 
تلفات ج�اده اي نيز ب�ه كمترين حد خ�ود طي س�ال هاي اخير 
رس�يده بود اما از س�ال 1400 كم كم ش�هروندان دوب�اره راهي 
جاده ه�ا ش�ده و تم�ام عوامل دس�ت ب�ه دس�ت ه�م دادند تا 
يكب�ار ديگ�ر خس�تگي و بي توجهي ه�ا و كاس�تي هاي راه ها و 
مش�كالت خودروها فجايع زي�ادي را رقم بزنند. كردس�تان از 
جمله اس�تان هايي اس�ت كه به يكباره ميزان تصادفاتش تا 70 
درص�د افزايش يافته و حاال تعداد كش�ته ها و معل�والن به جاي 
مانده از اين حوادث، مس�ئوالن اس�تاني را نگران گرده اس�ت. 

چند وقتي بود كه با كاهش تعداد س��فرها، جاده ها هم نفس راحتي 
مي كشيدند و كمتر رنگ خون را به خود مي ديدند. اما انگار رنگ سياه 
آسفالت هميشه با غم و اندوه همراه است و يكبار ديگر با سفيد شدن 
وضعيت كرونايي اكثر اس��تان ها، جاده ها قرمز و آمار تصادفات رنگ 

سياه به خود گرفته است. 
وضعيت راه هاي كردستان اصاًل مناس��ب نيست و با اينكه به كرار در 
اين باره گزارش و هشدارهاي زيادي داده شده اما هنوز اقدام درستي 
براي رفع نواقص صورت نگرفته و جان باختن بيش از 3 هزارو ۵۰۰ نفر 

و معلول شدن چندين برابر اين رقم بيانگر همين موضوع است. 
در همين رابطه مديركل راهداري كردس��تان با بيان اينكه در سال 
۱۴۰۰ كل مصوبات اين كميس��يون ۹3 مورد بوده كه ۴۹ مصوبه به 
انجام رسيده، ۱۰ مصوبه انجام نش��ده و 3۴ مصوبه در حال پيگيري 
است، مي گويد: »پنج عامل در رأس تصادفات دخيل هست كه عامل 
انساني، وسيله نقليه، راه، شرايط محيطي و عامل امدادي از جمله اين 

موارد به شمار مي آيند.«
محمد راش��د مدرس گرجي با تأكيد بر اينكه عامل انساني در كشور 
ما موجب بروز بيش از ۸۰ درصد تصادفات اس��ت و در ۲۰ سال اخير 
شيب فوتي ها كاهشي بوده و اما شيب مصدومين افزايشي است، ادامه 
مي دهد: »براساس داده هاي رسمي در حوادث رانندگي ۲۰ سال اخير 
در كشورمان ۴۱3 هزار نفر كشته داشته ايم و ۵ ميليون و ۶۹۶ هزار 

نفر نيز مصدوم شده اند.«
به گفته اين مسئول، متأسفانه در استان كردستان نيز طي سال هاي 
اخير 3 هزارو 3۰۵ نف��ر در تصادفات جاده اي جان خود را از دس��ت 

داده اند و ۱۷ هزارو ۲3 نفر نيز مصدوم شده اند. 
مدرس گرج��ي خاطرنش��ان مي كن��د: »۵۰ درص��د مصدومين و 
كشته هاي تصادفات در اس��تان را سرنش��ينان، 3۶ درصد راننده و 

هشت درصد عابر پياده بوده اند.«
وي مي گويد: »در تحليل اقتصادي كه در مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي انجام ش��ده براي سال ۹۵ كه هزينه هاي اقتصادي و 
اجتماعي تصادفات رانندگي را معادل هش��ت درصد توليد ناخالص 
داخلي برآورد كردند كه ۵3۵ هزار ميليارد ريال محاسبه شده كه اگر 

براي سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود اين رقم هفت برابر است.«
مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي كردس��تان تصريح مي كند: 
»عامل انساني ۵۷ درصد، عامل راه 3۴ درصد و عامل وسيله نقليه و 
چند عامل ديگر ني��ز در تصادفات نقش دارند كه با فرهنگ س��ازي، 
آموزش و تكميل زيرساخت هاي فيزيكي مي توان از بروز بسياري از 

تصادفات جلوگيري كرد.«
 62 روز 62 كشته

افزايش ميزان تصادفات و به تبع آن، كشته هاي جاده اي در كردستان 
آنقدر چشمگير ش��ده كه فرمانده پليس راه استان نيز از افزايش ۷۲ 
درصدي تعداد تصادفات جاده اي در س��ال گذشته خبر داده و گفته: 
»امسال نيز در مدت ۶۲ روز ۶۲ نفر فوتي داشتيم كه آمار بسيار نگران 

كننده اي است.«
سرهنگ عيسي گوهري كه در جلسه كارگروه ايمني راه هاي استان 
در سنندج حضور داشت، با بيان اينكه متأسفانه در سال ۱۴۰۰ آمار 
حوادث جاده اي و تصادفات به يكباره صعودي شد و اين رقم به منزله 
اتفاقات ناگوار اس��ت، ادامه داد: »در تصادفات درون ش��هري س��ال 
گذشته دو نفر فوتي داش��تيم اما امس��ال تا االن ۱۰ نفر فوتي درون 

شهري داشتيم.«
در ادامه اين جلسه، شهردار س��نندج نيز با بيان اينكه شهرداري در 
سطح ش��هر و نقاطي كه در ديدگاه مردم بوده اقدام به نسب عالئم، 
ايجاد سرعت كاه ها و كارهاي ترافيكي كرده است، گفت: »در داخل 
سنندج از جمله كمربندي آبيدر، كمربندي حسن آباد، بلوار توحيد، 
بلوار س��احلي، بلوار حمدي، بلوار كامكار بيش از ۱۲۰ كيلومتر خط 

كشي داشتيم.«
سيدانور رشيدي به پروژه پيست اتومبيلراني جوانان در مسير سنندج 
به همدان نيز اش��اره كرد و گف��ت: »در خصوص اين پ��روژه با جهاد 
كشاورزي در بحث حقوقي با مشكل مواجه شده ايم كه اميدواريم اين 

مشكل با درايت مديران ارشد استان رفع شود.«
 رسانه ها بهترين كمك براي فرهنگ سازي

بي ش��ك اقدامات فرهنگي و آموزش ها و استفاده از ظرفيت رسانه ها 
مي تواند گام مؤثري در جهت كاهش تصادفات جاده اي باشد، اما به 
شرطي كه بقيه عوامل نيز مد نظر قرار گرفته و جاده و خودرو و امكانات 

مورد نياز در راه ها هم به حد استاندارد برسند. 
»اقدامات فرهنگي و كار رس��انه اي تأثير گذار بيش��ترين نقش را در 
كاهش تصادفات و حوادث جاده اي دارد و بايد فعاليت هاي منسجم در 

اين حوزه صورت گيرد.«
اينها بخش��ي از حرف هاي اس��تاندار كردستان اس��ت كه در جلسه 
كميسيون ايمني راه هاي اس��تان در س��نندج عنوان كرده و با بيان 
اينكه امروز كمترين شك و شبه هاي در تأثيرگذاري رسانه و هنر در 
همه موضوعات وجود ندارد و ما بايد به اين مسئله توجه ويژه داشته 
باشيم و از آن ابزار در جهت كاهش س��وانح جاده اي استفاده كنيم، 
گفت: »تدوين يك طرح جامع فرهنگي و اجرايي شدن آن برنامه ها 
توس��ط ادارات و نهادهاي مرتبط مي تواند يك اقدام مؤثر و راهگشا 
براي آشنايي بيشتر مردم و كاستن از آس��يب ها و خسارات ناشي از 

تصادفات باشد.«
اسماعيل زارعي كوشا ادامه داد: »در محورهايي نظير گردنه ماموخ، 
محور تكاب- ايران خواه، روستاي زاغه و گردنه صلوات آباد و چند نقطه 
ديگر نواقصي وجود دارد كه الزم اس��ت در اين رابطه پروژه ها تعيين 

تكليف شوند و تكميل و اجراي آنها تسريع شود.«
به گفته اين مسئول، بيش��ترين مصوبات و اعتبارات مربوط به سفر 
رياست جمهوري به حوزه عمران و راهس��ازي استان اختصاص پيدا 

كرده كه مي تواند در استان تغييرات مهمي را رقم بزند. 

پروژه حفاظت از گنبد سلطانيه آغاز شد
آمار روبه رشد تعداد بازديدكنندگان در گنبد سلطانيه موجب شد 
تا براي سهولت و دسترس�ي راحت تر گردشگران به قسمت هاي 
مختلف اين مجموعه، طرح هايي برنامه ري�زي و پروژه حفاظت و 

مرمت اين گنبد آغاز شود. 
امير ارجمند مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
زنجان با بيان اينكه با توجه به روند روبه رشد تعداد بازديدكنندگان در 
گنبد سلطانيه و براي سهولت بازيد و دسترسي راحت تر گردشگران به 
قسمت هاي مختلف مجموعه، طرح هايي را در محوطه گنبدسلطانيه 
برنامه ريزي و به مرحله اجرا گذاشته شده است، گفت: پروژه حفاظت و 

مرمت گنبد سلطانيه آغاز شد. 
وي افزود: ارزش هاي منحصربه فرد محوطه و جايگاه ويژه آن در ميان 
آثار ميراث جهاني س��بب ش��د در چند س��ال اخير توجه ويژه تري به 
حل مشكالت مالي پايگاه و سرعت بخشيدن به اقدامات زيرساختي، 

ساماندهي و حفاظت و مرمت شود. 
ارجمند ادامه داد: با مشخص شدن و تكميل مسير بازديد، گردشگران 
مي توانند درك درست و كامل تري از محوطه به دست بياورند و شناخت 
انواع فضاهاي معماري براي آنان آسان ش��ود كه در حال حاضر براي 

انجام اين عمليات اعتباري بالغ بر ۶ ميليارد ريال آغاز شد. 
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي زنجان تصريح كرد: 
ساماندهي و شيب بندي صحيح و هدايت آب هاي سطحي و همچنين 
اجراي كانال هاي ناكش جهت دفع رطوبت صعودي در ديوارهاي آجري 
ورودي در ضلع غربي، اجراي دقيق هواكش ها جهت تسريع در امر تهويه 
هوا و دفع رطوبت، كاشي كاري، رنگ آميزي، تعويض شيشه، تعويض 
كليد و پريز، شيرآالت، تعويض رادياتور، بندكشي و اندودكاري آجرها، 

چراغ هاي فضاي داخلي و غيره در اين بناي جهاني است. 
ارجمند گفت: از آنجايي كه ساالنه مسافران زيادي از داخل و خارج از 
كش��ور براي بازديد از اثر جهاني به شهرستان سلطانيه سفر مي كنند 
ساماندهي مسيرهاي دسترس��ي و امكانات در اين اثر جهاني از جمله 

اولويت هاست. 
شهر س��لطانيه يكي از شهرهاي تاريخي شهرس��تان سلطانيه استان 
زنجان است كه در 3۷ كيلومتري شهر زنجان واقع است. گنبد سلطانيه 
تنها اثر جهاني استان در اين شهر تاريخي است و اين شهر داراي بناهاي 
تاريخي زيادي است كه همه ساله گردشگران زيادي را جذب مي كند. 

حوريه ملكي

  هم�دان: رئيس اتاق اصناف هم��دان گفت: از س��ال ۱3۹۰ با همت 
اتحاديه خواربار و شركت شهرك ها، به منظور رفع مزاحمت هاي شغلي و 
ترافيك هايي كه به خاطر ورود ماشين هاي باري و سنگين به محدوده بازار 
سنتي ايجاد مي شد، تصميم گرفتند محلي براي انتقال بنكداران ايجاد 
شود .  احمد گازراني تصريح كرد: زمين هاي بعد از فرودگاه همدان به عنوان 

شهرك هگمتانه ساخته شده و به ۴۰۰ بنكدار تحويل داده شده است. 
  خوزس�تان: عبداله عذاري مديرعامل نفت و گاز اروندان با اشاره 
به اينكه اين ش��ركت دومين توليدكننده نفت كش��ور اس��ت، گفت: 
عمليات هاي درون چاهي با هدف تحقق حداكثري توليد نفت از ميادين 

نفتي غرب كارون سرعت گرفته اند و در مدار توليد قرار دارند. 
  گلستان: معاون هماهنگي امور عمراني استاندار گلستان از كسب 
رتبه برتر شهر گرگان در حوزه خدمات شهري خبرداد.  سيدمحمدرضا 
سيدالنگي در همايش بزرگ »گرگان شهر پاك« و گردهمايي پاكبانان 
ش��هرداري گرگان گفت: از تالش تمام پاكباناني كه در راس��تاي ارائه 
خدمات به شهر و شهروندان ش��بانه روزي فعاليت مي كنند و شهري 

پاكيزه و بهداشتي را محقق مي سازند، قدرداني مي كنم. 
  لرستان: بهرام رس��وليان معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم 
پزشكي لرستان با بيان اينكه ۷ ميليارد تومان براي تكميل مركز نوآوري 
در اين دانشگاه نياز است، گفت: يك ميليارد تومان تاكنون به اين مركز 

اختصاص داده شده  است. 
   بوشهر: خورش��يد گزدرازي رئيس اتاق بازرگاني بوشهر با اشاره به 
راه اندازي خط كشتيراني به قطر گفت: در راستاي برگزاري جام جهاني 
فوتبال و توسعه صنعت گردشگري پايانه مسافربري دريايي بندر بوشهر 

تا يك ماه آينده آماده راه اندازي مي شود. 
  تهران: مدير باغ موزه شهرستان پرديس گفت: ۵ هزار قطعه اشيای 
باستاني و عتيقه در موزه مردم شناسي ربيعي پرديس به نمايش درآمد.  
علي ربيعي با بيان اينكه اش��يای طاليي و سفال به دليل نبود امكانات 
مناسب نمايش داده نمي شود، افزود: ۱۵۰ قطعه انواع مجسمه كه بيش 
از ۱۰۰ سال قدمت دارند به معرض ديد عموم درآمده است.  به گفته 
وي، برخي از اشيای قديمي در اين موزه قدمت 3 هزار ساله دارند كه 

نشانگر تاريخ و تمدن غني ايراني است. 

آبرساني سيار
 به ۱۴ روستاي شهرستان طبس 

   خراسان جنوبي با توج�ه ب�ه كمب�ود آب و تنش آبي 
موج�ود در طب�س 14 روس�تاي اين 

منطقه به صورت مداوم با تانكر آبرساني سيار مي شوند. 
علي اكبرزاده بخشدار مركزي طبس در خراسان جنوبي با اشاره به تنش 
آبي و كمبود آب در اين شهرس��تان گفت: با توجه به كم آبي و كاهش 
ظرفيت سد نهرين جهت جلوگيري از بحران آب فرهنگ سازي براي 

صرفه جويي عموم و به ويژه كشاورزان در دستور كار قرار دارد. 
وي ادامه داد: بخش مركزي شهرس��تان طبس ۷ هزار ۶۰۰ مشترك 
دارد كه ۸۵ كيلومتر شبكه توزيع در اين بخش فرسوده و ۱۰۰ كيلومتر 
ديگر انشعابات فرس��وده در اين بخش مي باشد.  به گفته اين مسئول، 
در ۱۴ روس��تا بخش مركزي به صورت مداوم آبرس��اني سيار صورت 
مي گيرد كه قرار اس��ت تا در يك برنامه زمان بندي منظم نس��بت به 
تعويض فرس��ودگي ها اقدام ش��ود.  بخش��دار مركزي از اجراي پروژه 
آبي كوثر در اين بخش خبرداد و افزود: اين پروژه به منظور تأمين آب 
دهستان منتظريه و كمك به مجتمع كوثر اجرا مي شود كه در اين پروژه 
۱۸ كيلومتر خط انتقال و سه باب مخزن ۲۰۰، ۵۰۰ و هزار متر مكعبي 
ساخته و آماده بهره برداري اس��ت.  وي به اجراي هشت كيلومتر خط 
انتقال در اين پروژه اشاره كرد و گفت: ۱۰ كيلومتر باقيمانده به قرارگاه 

امام حسن)ع( واگذار شده و چاه حفر و درحال تجهيز است. 
اكبرزاده برآورد اوليه اين پروژه را ۲۲ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 
يكي از مصوبات براي كمبود بحران آب در بخش مركزي طبس متقاعد 
كردن مردم به تغيير الگوي مصرف و اس��تفاده از فض��اي مجازي در 
خصوص تبيين مسئله تنش آبي و تخصيص اعتبار در خصوص اصالح و 

ترميم شبكه هاي آبرساني فرسوده و مخازن آب روستاست.

توزیع ۱0 هزار بسته معيشتي در مناطق مرزي خوزستان
رزمايش كمك مؤمنانه توزيع 10 هزار بس�ته معيشتي در مناطق     خوزستان

مرزي خوزستان آغاز شد. 
سرتيپ پاسدار احمد خادم سيدالش��هدا فرمانده قرارگاه منطقه اي كربالی نيروي زميني سپاه در 
خوزستان گفت: با توجه به مشكالت معيشتي برخي از خانواده هاي مناطق مرزي استان كه همواره 

حافظان مرزهاي كش��ور هس��تند، قرارگاه 
منطقه اي كربال ۱۰ هزار بسته معيشتي را بين 
آنها توزيع مي كند.  وي افزود: اگرچه پيش از 
اين نيز در برنامه ه��اي متعددي اين قرارگاه 
در راستاي خدمت رس��اني به مردم مناطق 
محروم گام هايي را برداشته است، اكنون نيز 
سعي كرديم با توزيع اين بسته هاي معيشتي 
بخشی از دغدغه هاي اين خانوارها را كاهش 
دهيم.  اين مقام ادامه داد: توزيع بس��ته هاي 

معيشتي توسط اين قرارگاه همچنان تا عيد سعيدغدير در سطح مناطق استان خوزستان ادامه دارد.  
سرگرد پاسدار سيدمحمد موسوي مسئول محروميت زدايي قرارگاه منطقه اي كربال هم گفت: اين 
بسته هاي معيشتي هر كدام به ارزش ۵ ميليون ريال در مناطق مرزي آبادان، اروندكنار، خرمشهر، 

جزيره مينو، شادگان و دارخوين در قالب رزمايش كمك مؤمنانه توزيع خواهد شد. 

کاشت ۱۱3 هزار هكتار تاغزار به روش دست کاشت در سمنان
   سمنان تاكنون 113 هزار هكتار تاغزار به روش دس�ت كاش�ت در استان 

سمنان ايجاد شده است. 
جعفر مرادي حقيقي مدي��ركل منابع طبيعي و آبخيزداري س��منان با بيان اينك��ه تاكنون ۱۱3 
هزار هكتار تاغزار به روش دس��ت كاشت در اس��تان ايجاد شده اس��ت، گفت: هدف از اجراي اين 

طرح، جلوگيري از معضل فرس��ايش بادي 
به خصوص اطراف ش��هرها و راه هاي اصلي 
اس��تان اس��ت.  وي با بيان اينك��ه عمليات 
اجراي��ي بيابانزداي��ي در هفت شهرس��تان 
بياباني اس��تان از محل اعتبارات مختلف در 
دست اجراس��ت، افزود: نهال كاري و آبياري 
مراقبت س��نواتي در س��طح ۵ هزار هكتار، 
مديريت روان آب همراه با عمليات بيولوژيك 
در سطح ۲ هزار هكتار و مديريت جنگل هاي 

دست كاشت بياباني حدود ۷۵۰ هكتار و عمليات حفاظت و مديريت چرا در سطح ۸ هزار هكتار اجرا 
شده است.  اين مسئول با بيان اينكه بالغ بر يك ميليون و 3۷۰ هزار هكتار شامل ۱۹ منطقه تحت 
تأثير فرسايش بادي قرار دارد، گفت: حدود ۵3۵ هزار و ۱۷3 هكتار استان كانون بحراني فرسايش 

بادي شناخته شده است. 

۲۸۰ صندوق قرض الحسنه مردمي
 با محوريت اشتغالزايي عشاير ايجاد مي شود

طرح ابتكاري »راه سالمت« 
در دانشگاه علوم پزشكي اراك به اجرا درآمد

   چهارمحال وبختياري بي��ش از 2۸0 
ق  و ص�ن���د
قرض الحسنه مردمي با محوريت اشتغالزايي 
در اس�تان هاي عشايرنشين كش�ور ايجاد 

مي شود. 
احمد سعيدي رئيس سازمان بسيج عشايري 
كشور در س��فر به چهارمحال وبختياري و در 
حاشيه نمايشگاه توانمندي هاي عشاير كشور 
كه به مناس��بت كنگره ملي ۱۱ هزار ش��هيد 
جامعه عشايري كشور در اين استان برگزار شد، 
گفت: عش��اير در تأمين امنيت غذايي، امنيت 
پايدار، توليد صنايع دستي كشور و ميراث داري 
از فرهنگ اصيل اسالمي نقش فعالي دارند، لذا 
بنا گذاشته شد كه نقش عشاير در اين زمينه ها 
در اين نمايشگاه به تصويركش��يده شود.  وي 
افزود: ۱۹ غرفه در اين نمايش��گاه برقرار شده 
است كه متشكل از استان هاي عشايرنشين در 
اقصي نقاط كشور است.  اين مسئول خاطرنشان 
كرد: عشاير به واسطه داشتن محصوالت دامي 
از جمله پشم و موي گوسفندان نقش عمده اي 
در توليد صنايع دس��تي كش��ور دارن��د كه در 

واقع 3۵ درصد از صنايع دس��تي كش��ور را به 
خود اختصاص داده اند و اش��تغال زيادي را نيز 
در اين حوزه ايجاد كردند.  س��عيدي با اش��اره 
به برنامه هاي بسيج عش��اير در جهت حمايت 
عشاير، افزود: راه اندازي بيش از ۲۸۰ صندوق 
قرض الحسنه مردمي با محوريت اشتغالزايي در 
استان هاي عشايرنشين و شناسايي قطب هاي 
توليدي در كلي��ه اس��تان ها و برنامه ريزي در 
جهت تقويت آنها در دس��تور كار است.  رئيس 
سازمان بسيج عشاير كشور ادامه داد: برگزاري 
نمايشگاه هاي اقتصاد مقاومتي در سطح استاني 
و ملي با همكاري سازمان بسيج سازندگي و از 
طرفي اعطاي تسهيالت اشتغالزايي و كارآفريني 
در قالب دو س��رفصل صنايع تبديلي و اقتصاد 
مقاومتي در جهت حمايت از توليدات عشايري 
صورت گرفته است.  س��عيدي گفت: با تعاملي 
كه با توليدكنندگان برنامه هاي تلويزيوني صدا 
و سيما داش��تيم، تالش بر اين است كه بتوان 
ظرفيت هاي جامعه عش��ايري را معرفي كرد و 
توليد برنامه در جهت تبيين نقش عش��اير در 

اقتصاد مقاومتي داشت . 

طرح ابتكاري »راه     مركزي
س�المت« براي 
نخستين بار در شهرستان اراك مركز استان 

مركزي اجرا شد. 
مصطفي محمدي معاون پژوه��ش و فناوري 
بسيج دانشگاه علوم پزشكي اراك گفت: طرح 
ابتكاري »راه س��المت« براي نخستين بار در 
كش��ور به هم��ت معاونت پژوه��ش و فناوري 
بسيج دانشگاه علوم پزش��كي اراك به اجرا در 
آمده است.  وي در خصوص جزئيات اين طرح 
افزود: اين طرح جامع با هدف پر كردن خأل بين 
دانشجويان و اس��اتيد دانشگاهي و شكل دهي 
فضاي صميمي بين آنها به صورت ابتكاري اجرا 
ش��د.  معاون پژوهش و فناوري بسيج دانشگاه 
علوم پزش��كي اراك با بيان اينكه اين طرح به 
دو روش حض��وري و مج��ازي اس��ت، تصريح 
كرد: با اجراي اين طرح تاكنون هش��ت رويداد 
راه س��المت برگزار شده كه ش��امل عناويني 
چون زندگي دانش��جويي، آش��نايي با رشته، 
چگون��ه درس بخوانيم، چگونه موفق ش��ويم، 
ايده ها و موقعيت هاي ش��غلي، مس��ائل نظام 

سالمت اس��ت كه با برگزاري اين رويدادها به 
۲ هزار سؤال از دانشجويان پيرامون موضوعات 
فوق پاس��خ داده شده اس��ت.  محمدي گفت: 
يكي از برنامه هاي اين طرح برگزاري سلس��له 
نشست هاي پرسش و پاس��خ صميمانه استاد 
و دانش��جو با موضوع »چگونه موفق شويم؟« 
است كه نخس��تين جلس��ه آن با هدف انس و 
ارتباط بيش��تر بين دانش��جويان و اساتيد در 
فضايي كام��اًل صميمان��ه و با حضور پرش��ور 
دانشجويان در حدود 3/۵ س��اعت برگزار و به 
سؤال ها و دغدغه هاي دانشجويان پزشكي در 
قالب طرح راه پزش��كي درباره »آينده شغلي«، 
»سبك زندگي پزش��كي«، »ادامه تحصيل«، 
»فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي«، »ازدواج« 
پاس��خ داده ش��د.   به گفته وي، قرار است اين 

نشست ها هر سه ماه يكبار برگزار شود. 
اين مس��ئول در ادامه با اش��اره ب��ه برگزاري 
اردوي يك روزه علم��ي تفريحي همدان براي 
دانش��جويان گفت: در اين اردو دانشجويان از 
مقبره حكيم بوعلي سينا و موزه مقبره، مجموعه 

تفريحي گنج نامه بازديد كردند. 

استان گيالن آماده     گيالن 
پذيرايي از 1۵ هزار 
زائر خارج�ي اربعين حس�يني ب�ا محوريت 

شهرستان آستارا مي شود. 
مجيد دوهندو رئيس ستاد توسعه و بازسازي عتبات 
عاليات گيالن در نشست آمادگي براي استقبال از 
زائران خارجي اربعين، از ورود بيش از ۱۵ هزار زائر 
خارجي از مرز زميني آستارا به جمهوري اسالمي 
خبرداد و گفت: هر س��اله تعداد قاب��ل توجه اي از 
زوار اربعين از اين استان راهي سرزمين كربال شده 
و با امام ش��هيد خود در اي��ام اربعين تجديد بيعت 
مي كنند.  وي افزود: شهرستان مرزي آستارا يكي از 
مهم ترين شهرهاي مرزي كشور بوده و نقش محوري 
در اربعين حسيني امسال همانند سال هاي گذشته 
دارد.  اين مس��ئول با تأكيد بر ل��زوم توجه به رفع 
كاستي هاي موجود در پايانه مرزي آستارا در راستاي 

تردد روان زائران خارجي اربعين حسيني اعالم كرد: 
اين شهرستان محل ورود زائران و رودبار محل خروج 
آنها از استان گيالن است و شهرستان تالش نيز در 

اين رابطه به كمك اين شهرستان جهت آماده سازي 
كامل اس��تقبال از زائران خارجي خواهد آمد.  وي 
وحدت و همدلي را دليل استقبال خوب مردم استان 

گيالن از زوار اتباع خارجه اربعين دانست و تصريح 
كرد: از همه دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان به 
ويژه در شهرستان آستارا درخواست دارم در كمك 
به روند پذيرايي و خدمات به زائران خارجي اربعين 
حسيني از هيچ تالشي دريغ نكنند، به همين منظور 
نيروهاي بسيج و سپاه با جان و دل و عشق به امام 
حسين)ع( در جريان ارائه خدمات به زائران خارجي 
در موكب ها ورود خواهند كرد.  فرماندار شهرستان 
مرزي بندر آس��تارا نيز در اين نشس��ت گفت: اين 
شهرس��تان محور فعاليت هاي اربعين حسيني در 
استان گيالن است.  عنايت رضايي پور، با بيان اينكه 
آستارا در پيشاني نظام مقدس جمهوري اسالمي 
همچون سال هاي گذشته شاهد حضور هزاران زائر 
خارجي اربعين حسيني خواهد بود، گفت: حضور 
زائران خارجي در اين شهرستان فرصتي براي ترويج 

دين مقدس اسالم است. 

آستاراآمادهاستقبالاز۱۵هزارزائرخارجياربعينميشود

یك هزار زنداني بوشهري آموزش مهارتي دیدند
    بوشهر سال گذشته بيش از هزار نفر در زندان هاي استان بوشهر آموزش 

مهارتي ديدند. 
عبدالمجيد دراهكي مديركل آموزش فني وحرفه اي بوشهر با بيان اينكه بيكاري يا نداشتن شغل مناسب 

را مي توان يكي از مهم ترين داليل ارتكاب جرم از 
سوي افراد و ورود آنها به زندان دانست، گفت: اين 
موضوع موجب شد تا با هدف رفع اين معضل درسال 
گذشته بيش از هزار نفر در زندان هاي استان آموزش 
مهارتي ببينند.  وي با اشاره به برنامه ريزي آموزشي 
براي ارائه بيش از ۱۲۰ هزار نفر ساعت آموزش فني 
و حرفه اي در زندان هاي بوش��هر در س��ال جاري، 
افزود: اشتغال و حرفه آموزي در بين زندانيان باعث 

تربيت نيروي متخصص خواهد شد و دغدغه زندانيان براي يافتن شغل پس از آزادي را كم مي كند داشتن 
مهارت در فرد زنداني ضمن ايجاد شرايط اوليه براي اشتغال، منجر به تقويت شخصيت و توجه به استعدادها 
و توانايي هاي دروني و فردي مي شود.  اين مسئول ادامه داد: درحال حاضر ۴۷ مربي آموزش فني و حرفه اي 

در راستاي توانمندسازي مهارتي زندانيان با اداره كل زندان هاي استان همكاري مي كنند. 

طرح حكمراني اسالمي در فردیس اجرا مي شود
طرح حكمراني اسالمي با هدف رفع مشكالت و احصاي مطالبات     البرز

مردمي به صورت پايلوت در فرديس اجرا مي شود. 
خدادادكاش��في فرماندار فرديس با اش��اره به اينكه رفع مش��كالت اين منطقه به صورت جدي در 
دس��توركار قرار دارد، گفت: فرمانداري فرديس 
جزيي از مجموعه دولتي ملي اس��ت كه در اين 
خصوص گام برداش��ته، در اين ميان حمايت و 
همدلي ساير ادارات شهرستاني، استاني و ملي 

ضروري است. 
وي با برشمردن مش��كالت فرديس و مطالبات 
مردمي، افزود: حكمراني اسالمي طرحي است كه 
به منظور بررسي و رفع معضالت شهري طراحي 
شده است، در اين ميان مقرر شد اجراي طرح در شهرهاي تازه تأسيس شده صورت گيرد كه از اين 
شهرستان، فرديس به صورت پايلوت براي اجراي طرح انتخاب ش��د.  اين مسئول با تأكيد بر اينكه 
هدف دولت ايجاد ساختار مردمي در روند رفع مشكالت و توسعه پايدار است، ادامه داد: هركجا كه 

حضور مردم احساس شد مشكالت از بين رفتند و به موفقيت دست پيدا كرديم. 

 پایانه جامع مرز رازي خوي
 به زودی به بهره برداري مي رسد

پايانه جامع مرز رازي خوي با 97 درصد پيش�رفت فيزيكي 
به زودي به بهره برداري مي رسد. 

پيم��ان آرامون مدي��ركل راه��داري و حم��ل ونقل ج��اده اي 
آذربايجان غربي با بيان اينكه بيش از يك هزارو ۷۰۰ ميليارد ريال 
براي پايانه رازي هزينه ش��ده و پيشرفت اجرايي آن تاكنون ۹۷ 
درصد بوده است، گفت: اين پايانه مرزي در حال ساخت، داراي 
طبقات شامل طبقه اول مخصوص ورود و خروج مسافران، طبقه 

دوم ترانزيت و طبقه سوم قسمت اداري است. 
وي با اش��اره به اينكه اين طرح در ۹ هزارو ۵۰۰ متر مربع زيربنا 
در سه طبقه در حال اجراست و در آستانه بهره برداري قرار دارد، 
ادامه داد: پايانه مرزي رازي يكي از بزرگ ترين پايانه هاي مرزي 
كشور است كه انتظار مي رود با تكميل آن و محور خوي – قطور- 
رازي در دوران پسا كرونا تحول زيادي در حوزه تجارت مرزي و 

بين المللي از طريق اين مرز صورت گيرد. 

 آغاز ساخت ۱۵ هزار واحد مسكن
نهضت ملي در خراسان شمالي

ساخت بيش از 1۵ هزار واحد مس�كن نهضت ملي در استان 
خراسان شمالي آغاز شد. 

قاسم قاسمي مديركل راه و شهرس��ازي خراسان شمالي با بيان 
اينكه براي آنكه در حوزه مس��كن به تعادل برس��يم بايد ساالنه 
۱۱ هزارو ۷۰۰ واحد مسكن س��اخت، گفت: با برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده عمليات احداث ۱۵ هزارو ۱۷۰ واحد مس��كوني در 
اين بخش آغاز شده اس��ت.  وي افزود: تعداد مسكن مورد نياز در 
خراسان شمالي بيش از اين تعداد است و تمام تالش اين است تا در 
حد توان به سمت به تعادل رسيدن در تعداد مسكن حركت كنيم.  
اين مسئول با بيان اينكه در خصوص تأمين زمين شرايط مناسبي 
در استان داريم و جزو هفت استان برتر كشور هستيم، ادامه داد: 
البته اين بدين معنا نيست كه مشكلي در حوزه زمين هيچ يك از 
شهرستان ها وجود نداشته باشد، در بعضي از شهرستان هاي استان 
مازاد زمين داريم اما در بعضي از شهرستان ها مثل شيروان اكنون با 

كمبود زمين براي ساخت مسكن نهضت ملي مواجه هستيم. 

توزیع ۵۵00 بسته معيشتي 
در رزمایش همدلي و احسان گيالن

۵۵00 بسته معيشتي براي خانواده هاي كم برخوردار در استان 
گيالن به همت ستاد اجرايي فرمام امام توزيع شد. 

مجتبي اميريان معاون ستاد اجرايي فرمان امام گيالن، در حاشيه 
رزمايش همدلي و احس��ان گفت: فاز اول مرحله هشتم رزمايش 
همدلي و احسان اجرايي شده اس��ت.  وي با بيان اينكه اقدام به 
توزيع ۵۵۰۰ بس��ته معيش��تي براي خانواده هاي كم برخوردار 
كرديم، اف��زود: ارزش هر بس��ته ۴۰۰ هزار تومان اس��ت. معاون 
اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام)ره( استان گيالن اين بسته ها را 
شامل برنج، روغن، ماكاروني، رب گوجه، قند و شكر و حبوبات اعالم 
كرد. اميريان ادامه داد: اين رزمايش با همكاري گروه هاي مردمي 
در سراسر استان اجرا مي ش��ود.  وي گفت: با توجه به نيازمندي 
مردمان منطقه اين كمك ه��ا در زمان هاي مختلف ادامه خواهد 
داشت.  معاون ستاد اجرايي فرمان امام گيالن، افزود: همچنين اين 
ستاد برنامه هاي مختلفي را دارد كه در آستانه بازگشايي مدارس با 

هدف كمك به تأمين لوازم تحصيلي به اجرا درخواهد آمد. 

   گيالن   خراسان شمالي     آذربايجان غربي


