
بخش فوق تخصصي      خراسان رضوي
مراقب�ت و درم�ان 
بيماران بين الملل در مجتمع آموزشي، پژوهشي و 
درماني امام رضا)ع( در مش�هد آغاز ب�ه كار كرد. 
رئيس بخش بيماران بين الملل مجتمع آموزش��ي، 
پژوهش��ي و درماني امام رضا )ع( گفت: بخش فوق 
تخصصي مراقب��ت و درمان بيم��اران بين الملل به 
عنوان اولين بخ��ش اختصاصي در دانش��گاه علوم 
پزشكي مش��هد با تجهيز ۱۸ تخت مانيتورينگ و 
هتلينگ ويژه در فضايي مناسب، در قالب تخت هاي 
رفاهي ويژه به صورت رس��مي راه اندازي شد.  دكتر 
مجيد عبدالله��ي گفت: به اين منظ��ور تعداد ۱۰۰ 
تخت ديگر ويژه اين بيم��اران در تمامي بخش هاي 
تخصصي مجتمع تجهيز و آماده شده است.  وي با 
بيان اينكه مج��وز )IPD( پذيرش بيمار بين الملل 
مجتمع آموزشي، پژوهش��ي و درماني امام رضا)ع( 
از س��ال ۱۳۹۶ صادر شده اس��ت، افزود: اين بخش 
اختصاصي با كادري مجرب و پزشكان متبحر، ويژه 

بيماران گردشگر س��امت در مدت زمان كوتاهي 
تجهيز و آماده بهره برداري شد و بيماران خارجي به 
دو صورت اورژانسي و مراجعه حضوري مي توانند از 
خدمات فوق تخصصي در اكثر تخصص هاي درماني 
اين مجتمع و بخش ويژه اين بيماران بهره مند شوند.  

وي درباره نحوه پذيرش و ويزي��ت اين بيماران هم 
اعام كرد: واحد گردشگري سامت مجتمع، مراحل 
پذيرش و تكميل پرونده بيماران را انجام خواهد داد و 
پزشك متخصص طب اورژانس نيز به عنوان پزشك 
متخصص ثابت، بيماران را ويزيت و در صورت نياز در 

سرويس مورد نياز راهنمايي و بستري خواهد كرد.  
عبدالله��ي ادامه داد: تمامي خدمات تش��خيصي و 
پاراكلينيكي در مجتمع براي بيم��اران ارائه خواهد 
ش��د.  وي گفت: با به روز رساني صفحه گردشگري 
سامت در پايگاه اطاع رس��اني مجتمع آموزشي، 
پژوهشي و درماني امام رضا)ع(، پذيرش به صورت 
الكترونيكي انجام و خدمات و امكانات بخش بيماران 
بين الملل اطاع رساني خواهد شد و در حال حاضر 
شماره تماس ۳۱۸۰۲۰۳۶- ۰۵۱ پاسخگو و پذيراي 
مراجعان خواهد بود.  بيمارستان امام رضا)ع( با داشتن 
۸۵۶ تخت به عنوان يك بيمارستان جنرال و درجه 
يك در رديف يكي از بزرگ ترين مراكز عمده آموزشي 
و درماني سطح كشور قرار دارد.  اين مركز يك مركز 
تعليم و تربيت دانشجويان و دانشجويان رشته هاي 
پزشكي در س��طح تخصصي و فوق تخصصي است 
و همه ساله تعدادي اس��تاژر، انترن و رزيدنت تحت 
نظر رؤساي بخش هاي مختلف اين بيمارستان تحت 

آموزش هاي علوم باليني قرار مي گيرند. 

آغاز به كار بخش فوق تخصصي درمان بيماران در مجتمع درماني امام رضا)ع( مشهد

سيداحمد هاشمي اشكا

بوشهر رتبه نخست كسب و كار در كشور را به دست آورد
مقام  بوش�هر      بوشهر
برتر چهارمين 
مرحله از طرح نظرسنجي فضاي كسب و كار 

در سطح ملي را به دست آورد. 
معاون اقتصادي بوش��هر گفت: در نظرسنجي 
طرح ملي فضاي كسب و كار فعاالن اقتصادي 
كه در ارديبهشت و خرداد ماه سال جاري انجام 
ش��د، اين اس��تان در جايگاه اول و استان هاي 
مازندران و مرك��زي در رده هاي دوم و س��وم 
قرار گرفتند.  علي باستين بااشاره به توجه مسئوالن استان و دستگاه هاي اجرايي به تسهيل شرايط 
براي فعاالن اقتصادي افزود: رفع موانع توليد، پيگيري و نظارت مستمر و بازديدهاي ميداني و ديدار با 
متوليان بخش هاي اقتصادي در يك سال اخير باعث رضايتمندي و اميدواري سرمايه گذاران و بهبود 
فضاي كسب و كار در استان شده است.  وي ادامه داد: افزايش ميل به سرمايه گذاري و مراجعه بيشتر 
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اين استان نشان از بهبود شرايط دارد و اين 

عنوان برتري نشانه اي آشكار از تغييرات مثبت ايجاد شده است.

مقاوم سازي 63درصد مسكن روستايي در خراسان شمالي
۶۳ درص���د از      خراسان شمالي
خانه هاي روستايي 

در استان خراسان شمالي مقاوم سازي شد. 
مدي��ركل دفتر ام��ور روس��تايي و ش��وراهاي 
استانداري خراسان ش��مالي گفت: ۱۰۳ هزار 
واحد مسكن روستايي در استان وجود دارد كه 
۶۳ درصد از اين تعداد مقاوم س��ازي شد.  امين 
كاته افزود: ۶۳ هزار و ۹۰۰ واحد مسكوني در 
خراسان شمالي با استفاده از تسهيات طرح ويژه 
مسكن روستايي مقاوم سازي شده است.  وي ادامه داد: ۳۷ درصد از مسكن روستاييان خراسان شمالي 
غيرمقاوم است و با توجه به لرزه خيز بودن اس��تان و حادثه هاي مخربي كه در ساليان گذشته رخ داده 
است، مقاوم سازي مسكن روستايي در دستور كار قرار دارد.  اين مسئول گفت: خانه هاي خشتي و گلي در 
روستاها در برابر بارندگي ها مستعد تخريب است، اين بناها در برابر زلزله استحكام و مقاومت الزم را ندارند و 
بايد در اين زمينه چاره جويي شود.  كاته افزود: تمام مناطق خراسان شمالي خطرات و تهديدهاي طبيعي 

از جمله سيل، زلزله و رانش زمين را تجربه كرده  و در بسياري موارد متحمل خسارت هاي زياد شده اند.

220هزار روستايي در ايالم بيمه سالمت هستند
۲۲۰ه�زار نف�ر از      ايالم
جمعيت روستايي 
اي�ام تح�ت پوش�ش بيمه س�امت هس�تند. 
مدي��ركل بيمه س��امت ايام گف��ت: ۲۲۰هزار 
نفر از جمعيت روس��تايي اس��تان ايام به صورت 
رايگان تحت پوشش بيمه هستند و با هدف تحقق 
مأموريت هاي نظام سامت در چشم انداز ۲۰ساله 
حاال در تمام��ي بخش ها روس��تاييان مي توانند 
خدمات پزشكي و دندانپزشكي را دريافت كنند.  

نورالدين رحيمي افزود: صندوق بيمه سامت روستاييان و عشاير به عنوان پرجمعيت ترين صندوق بيمه اي افراد 
زيادي را تحت پوشش قرار داد.  وي ادامه داد: در اجراي اين طرح نيز مادران باردار و زوجين جوان تمامي خدمات 
درماني را به صورت كاماً رايگان دريافت مي كنند.  اين مسئول گفت: در كنار خدمات پزشكي طرح دارويار نيز 
در روستاها اجرا شده است، در خدمات دارويي ۷۰ درصد تعرفه ها را سازمان بيمه سامت پرداخت مي كند و در 
هر داروخانه روستايي ۴۳۶ قلم دارو بايد وجود داشته باشد.  رحيمي افزود: براي بهره مندي تمامي روستاييان و 

عشاير از بيمه سامت روستاييان ضريب پوشش در روستاها به بيش از ۸۰ درصد رسيده است.

زمين ساخت مسكن روستايي در گلستان 
تأمين شد

93طرح اشتغال محور در استان مركزي 
تسهيالت بركت دريافت می كنند

۳۰۰هكتار زمين     گلستان
براي طرح ملي 
مسكن روستايي در استان گلستان تأمين شد. 
مديركل بنياد مسكن گلستان گفت: در راستاي 
اجراي طرح نهضت ملي مس��كن در اس��تان در 
طول چهار سال تعداد ۹۴ هزار واحد مسكوني در 
شهرها و روستاهاي گلستان احداث مي شود كه از 
اين تعداد ۲۸هزار واحد مسكوني در روستاهاست.  
س��يدمحمد حس��يني افزود: اين نهاد، متولي 
ساخت مسكن از صفر تا صد در روستاها بوده و در 
شهرهاي زير ۲۵هزار نفر جمعيت هم در صورت 
تأمين زمين و معرفي متقاضيان، ساخت مسكن 
را عهده دار خواهد بود.  وي ادامه داد: در راستاي 
تأمين زمين از طريق مازاد اراضي دس��تگاه هاي 
اجرايي اقدامات خوبي رخ داده اس��ت و در حال 
حاضر در ۶۰۰ روستاي گلس��تان اراضي مازاد، 
شناسايي شده و در ۱۰۰ روس��تا در قالب ۳۰۰ 
هكتار از اين اراضي تعيين تكلي��ف و در اختيار 
بنياد مسكن قرار گرفتند.  اين مسئول گفت: بيش 
از ۱۷هزار متقاضي روس��تايي از طريق سامانه، 
تقاضاي مسكن خود را ثبت كردند كه از اين تعداد 
بيش از ۹هزار متقاضي مراجعه كرده و از طريق 
نظام فني روستايي نقشه هاي ساختماني آنها صادر 

شده است.  حسيني تصريح كرد: تاكنون ۶ هزار 
و ۲۰۰ متقاضي با بانك هاي عامل قرارداد منعقد 
و تسهيات ۱۰۰ ميليون توماني خود را دريافت 
كردند.  وي با اش��اره به روند خوب اجراي طرح 
نهضت ملي مسكن در روستاهاي گلستان گفت: 
بيش از ۵هزار واحد مسكن روستايي در مرحله 
پي كني، بيش از ۴ه��زار و ۷۵۰ واحد در مرحله 
فونداسيون، تعداد ۳هزار و ۹۵۰ واحد در مرحله 
اجراي ستون، تعداد ۳هزار و ۸۰۰واحد در مرحله 
س��قف و  ۲هزار و ۵۵۰ واحد مسكوني در مرحله 
سفت كاري و ديوارچيني هستند. مديركل بنياد 
مسكن گلستان افزود: تسهيات ارزان قيمت ۲۰ 
ساله براي ساخت مسكن در روستاها و شهرهاي 
كوچك از ۱۰۰ ميليون توم��ان به ۲۰۰ميليون 
تومان افزايش يافته است.  حسيني ادامه داد: در 
بخش اجراي طرح هاي محروميت زدايي و هادي 
بيش از هزار و ۴۲۰ پروژه و طرح عمراني در اين 
دهه آغاز مي شود و به بهره برداري خواهد رسيد.  
وي گفت: تاكنون تخصيص نق��دي ۴۰ميليارد 
تومان از مصوبات سفر رئيس جمهور به گلستان 
انجام ش��ده و اميدوارم با اي��ن تخصيص اعتبار، 
بخشي از پروژه هاي بنياد مسكن استان تا هفته 

دولت تكميل و به بهره برداري برسد.

بني�اد برك�ت به      مركزي
9۳طرح اشتغال 
محور در استان مركزي تسهيات پرداخت مي كند. 
مجري طرح هاي اش��تغالزايي بني��اد بركت در 
استان مركزي گفت: امس��ال ۹۳ طرح اشتغال 
محور ۶۰ ميليارد ريال تسهيات اشتغال از سوي 
اين نهاد انقابي دريافت می كند.  احمد اسدي 
افزود: ۶۰۰ متقاضي دريافت تسهيات اشتغال 
محور در شهرستان هاي محات، خمين و اراك 
ثبت نام كردند و ۲۰۷ نف��ر از اين متقاضيان در 
حال تكميل پرونده و معرفي به بانك هستند.  وي 
تصريح كرد: سهميه تسهيات اشتغال تبصره ۱۸ 
استان مركزي در سال جاري ۴۰۰ ميليارد ريال 
است كه از سوي بانك هاي عامل به متقاضيان 
پرداخت مي شود.  مجري طرح هاي اشتغالزايي 
بنياد بركت در استان مركزي ادامه داد: تاكنون 
۲۰نفر ۱۰۰ميليارد ريال از ۲۴۰ميليارد ريال از 
تسهيات اشتغال تفاهمنامه جهاد كشاورزي 
و بنياد برك��ت در زمينه راه ان��دازي گلخانه را 
دريافت كرده اند.  اسدي با اش��اره به پرداخت 
۴۰ ميليارد ريال تسهيات اش��تغال در قالب 
تفاهمنامه با بهزيستي گفت: سه واحد توليدي 
نيز براي دريافت ۱۵ميليارد ريال تس��هيات 

در تفاهمنامه ب��ا اداره كل تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي به بانك معرفي شد.  وي يادآور شد: 
ايجاد  هزار و ۲۵۰ فرصت شغلي در سال جاري 
از سوي اين نهاد انقابي با عنوان طرح سحاب 
س��رمايه گذاري حمايت��ي اش��تغال بركت در 
شهرستان هاي خمين، محات، ساوه، زرنديه، 
اراك و تف��رش هدفگذاري ش��ده اس��ت.  اين 
مس��ئول، اعتبار پيش بيني ش��ده براي ايجاد 
اين شمار فرصت شغلي در اس��تان مركزي را 
۶۲۰ميليارد ريال اعام كرد و افزود: به منظور 
تحقق شعار امسال، طرح هاي دانش بنيان در 
اولويت دريافت تسهيات بنياد بركت هستند.  
اس��دي يادآور ش��د:  هزار و ۲۶ نفر در اس��تان 
مركزي پارس��ال ۵۱۰ ميليارد ريال تسهيات 
اشتغالزا از س��وي بنياد بركت دريافت كردند.  
وي گفت: كسب و كارهاي ايجاد شده از محل 
پرداخت تس��هيات اش��تغال بنياد بركت در 
حوزه هاي گردش��گري، كش��اورزي، مشاغل 
خرد خانگي و توليد پوشاك بوده است.  اسدي 
افزود: بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( براي اجراي هر طرح اشتغالزاي 
فردمحور در مناطق روس��تايي تس��هيات با 

كارمزد پايين پرداخت مي كند.

  سيستان و بلوچستان: ايوب كرد مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي سيستان و بلوچستان گفت: در چهار ماهه سال جاري حجم 
مبادالت اقتصادي در پايانه هاي مرزي شمال سيستان و بلوچستان از 

مرز ۷۴۰ هزار تن گذشت. 
  فارس: محمد احم��دي فرمانده بس��يج اصناف و بازاريان س��پاه 
ثاراهلل)ع( ش��يراز با تأكيد بر لزوم تشكيل يك كارگروه تخصصي براي 
بررسي مشكات كارخانه روغن نباتي شيراز گفت: نبايد اجازه داد تا اين 

واحد صنعتي به سرنوشت كارخانه آزمايش مبتا شود. 
  آذربايجان غربي: پيمان آرامون مديركل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي آذربايجان غربي با اش��اره به اهميت اس��تراتژيك س��ه راهي 
ايواوغلي به عنوان جاده ترانزيتي در مس��ير س��ه پايان��ه مرزي رازي، 
بازرگان و پلدش��ت گفت: اين پروژه فاخر با قرارداد مبلغ اوليه پيمان 

۳۶۴ميليارد ريال از ۴۸درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است. 
  خوزس�تان: معاون حمل و نقل اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي خوزس��تان گفت: در چهار ماهه نخست امسال يك ميليون و 
۵۶هزار و ۳۹۶ تن كاال از پايانه هاي مرزي استان ترانشيپ شده است.  
فواد غزيعلي افزود: سهم ترانشيپ كاال از پايانه مرزي شلمچه ۵۵۶ هزار 
و ۹۷۶ تن كاال توسط ۲۴ هزار و ۵۹ دستگاه كاميون بوده كه در مقايسه 

با مدت مشابه سال قبل رشد ۸۸ درصدي داشته است. 
  همدان: مدير جهاد كشاورزي شهرستان فامنين از ۲۴ هكتار باغات 
پسته در اراضي كشاورزي اين شهرستان خبر داد.  منصور خزايي گفت: 
در ۱۲هكتار از اين سطح عمليات پيوند زني انجام گرفته و سطح كمي 
از اين باغات وارد مرحله باردهي شده است.  وي با اشاره به برنامه ريزي 
جهاد كشاورزي فامنين براي تغيير الگوي كشت كشاورزي شهرستان 
ادامه داد: در حال حاضر عاوه بر كاهش منابع آبي با تغييرات در اقليم 

منطقه روبه رو هستيم. 
  خراس�ان رضوي: رئيس س��ازمان اورژانس پيش بيمارستاني و 
مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشكي سبزوار از غرق شدن پنج نوجوان 
در استخر آب كشاورزي خوشاب خبر داد.  غامعباس كافي گفت: طبق 
آخرين گزارش دريافتي چهار مصدوم پس از اقدامات درماني و عمليات 

احياي قلبي و ريوي در مسير و بيمارستان برگشتي نداشتند. 
  زنجان: رئيس اداره حفاظت محيط زيست خرم دره گفت: طرح كاپ 
گامي در راستاي كاهش پسماند اس��ت كه اين موضوع يكي از اهداف 
سازمان حفاظت محيط زيست به شمار مي رود.  توكل سليماني افزود: 
فاز نخست اين طرح خانواده ها را دربرمي گيرد كه تاش ها بر اين است 
كه زباله، به ويژه پاس��تيك كمتري در منازل توليد و زباله هاي  تر به 
كمپوست تبديل ش��ود.  وي ادامه داد: فازهاي بعدي از خانوار به همه 
سطوح جامعه تعميم داده مي ش��ود.  به گفته اين مسئول در مدارس 
نيز پيش زمينه هاي طرح كاپ تدارك ديده مي ش��ود و دانش آموزان 
آموزش هاي الزم در خصوص توليد زباله كمتر و كاهش مصرف انرژي 

را دريافت مي كنند. 
  سمنان: محمدتقي يزدي سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسامي 
شهرس��تان ش��اهرود از برپايي »پرده خواني و نقالي فرهنگ عاشورا« 
و تعزيه »رواي��ت قافله آفتاب« ب��ا هدف احي��اي ارزش هاي فرهنگ 
عاشورايي و زنده نگه داشتن سنت هاي ديني و نيز روايت وقايع كربا 

براي نسل نوجوان و جوان در شاهرود خبر داد.

 ايجاد ۴00 هزار شغل پايدار 
به همت بنياد بركت تا پايان سال 

با سرمايه گذاري ۴۰هزار ميليارد توماني از محل منابع تسهيات 
بانك ها و آورده مردم ۴۰۲ شهرستان و ۱۰هزار و ۲۰۰ روستا تحت 
پوشش طرح هاي اشتغالزايي ستاد اجرايي فرمان امام قرار مي گيرند. 
با امضاي تفاهمنامه ۴۰ هزار ميليارد توماني ايجاد اش��تغال درسراسر 
كشور بين بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام و هشت بانك عامل قرار 
است طي دو سال و در بيش از ۱۰هزار روستا سرمايه گذاري شود كه در 

سال جاري جشن ايجاد چهارصدهزارمين شغل برگزار خواهد شد. 
عارف نوروزي سرپرس��ت س��تاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه بنا 
داشتيم تا پايان سال ۱۴۰۱، از طريق طرح هاي خرد و كان بخش هاي 
مختلف س��تاد مانند بركت و تدبير، ۳۵۰ هزار شغل را در كشور ايجاد 
كنيم،گفت: اما با امضاي اين تفاهمنامه اميدواريم تا پايان سال بتوانيم 

شكرانه ايجاد چهارصدهزارمين شغل در كشور را برگزار كنيم. 
وي اف��زود: برهمي��ن اس��اس قرار اس��ت ۴۰ ه��زار ميلي��ارد تومان 
س��رمايه گذاري از محل منابع تس��هيات بانك ها و آورده مردم براي 
اشتغال عملياتي شود و دراين تفاهمنامه ۴۰۲ شهرستان و ۱۰ هزار و 

۲۰۰ روستا تحت پوشش طرح هاي اشتغالزايي قرار مي گيرند. 
وي ادامه داد: ۶۰ درصد اين بودجه براي اشتغالزايي در سال ۱۴۰۱ و 

۴۰ درصد باقيمانده هم در سال ۱۴۰۲ اجرايي خواهد شد. 
نوروزي با اشاره به وقوع سيل اخير در كشور گفت: بنياد بركت حمايت 
ويژه اي از سيل زدگان خواهد داش��ت و در قدم اول قول داديم ۲هزار 

رأس دام سالم بين روستاييان سيل زده توزيع كنيم. 
وي تصريح كرد: ب��ا اقدامات اخير توانس��ته ايم از ۲۰۰ هزار مهاجرت 

معكوس روستاييان به شهرها جلوگيري كنيم. 
در همين راس��تا مديرعامل بنياد بركت نيز با بي��ان اينكه بزرگ ترين 
تفاهمنامه ايجاد اشتغال با بانك هاي كشور به امضا رسيده است، گفت: 
در سال جاري و س��ال آينده قرار است اش��تغال پايدار مدنظر با رقم 
۴۰هزار ميليارد تومان ايجاد شود كه ميليون ها نفر از روستاييان و افراد 

مستضعف جامعه از آن نفع مي برند. 
محمد تركمانه افزود: افراد مدنظر براي بهره مندي از مفاد اين تفاهمنامه 
توسط يك ش��بكه  متخصص شناسايي مي شوند تا اش��تغال پايدار با 

عملياتي كردن بخش هاي مختلف اين تفاهمنامه صورت گيرد. 
وي تأكيد كرد: تمام پروژه هاي اشتغالزايي بنياد بركت در سامانه بنياد 
كه به سيستم بانكي هم متصل است به صورت به روز پايش مي شود و 
عموم مردم مي توانند با جست وجوي نام شهر يا روستا تعداد پروژه هاي 
فعال، تسهيات ارائه شده، نام تسهيل گر پروژه و مشخصات كامل آن 

را مشاهده نمايند. 
در همين رابط��ه وزيراقتصاد نيز گفته بود تفاه��م ۴۰ هزار ميلياردي 
براي ايجاد اشتغال توسط س��تاد اجرايي فرمان امام يكي از ابتكارات 
منحصربه فرد در سال هاي اخير است، ويژگي طرح هاي بركت، پايش 
مرتب و آناين رسيدن تسهيات به هدف و پيگيري مشاغل ايجادشده 

و حمايت از كارآفرينان است و وام ها هدر نمي رود. 
سيداحسان خاندوزي افزود: ما با همكاران خود در شبكه نظام بانك هاي 
دولتي و خصوصي اين برنامه ريزي را داشته و داريم كه نظام مالي كشور 
به سمت تأمين مالي توليد و نيازهاي خرد خانواده ها تغيير ريل دهند 
و تسهيات خرد منجر به اشتغالزايي و توسعه پروژه هاي پيشران شوند 

نه اقدامات غيرمولد. 

قره سو، از گردشگري تا بوي مرگ و تعفن
رودخانه قره سو كه به عنوان يكي از ظرفيت هاي مهم شهر كرمانشاه 
به شمار مي آيد، سال هاست با نابساماني هايي روبه روست و همين 
مسئله مشكات زيادي براي شهروندان و به خصوص ساكنان حاشيه 
اين رودخانه ايجاد كرده است. بوي نامطبوع و آلودگي اين رودخانه 
كه مس�ئوالن دلي�ل اصل�ي آن  را ورود فاضاب انس�اني مي دانند 
فضايي غيرقابل تحمل ايجاد كرده و خشكسالي هاي اخير و كاهش 
دبي آب رودخانه نيز به آن دامن زده اس�ت. هر چند حدود يك دهه 
پيش از تبديل اين رودخانه به يكي از مناطق گردشگري كرمانشاه 
سخن گفته مي شد و در همين راس�تا كلنگي هم به زمين زده شد، 
اما حاال قره س�و به انبار فضوالت انس�اني تبديل و با خش�ك شدن 
سرمنش�أ هاي اين رودخانه، زندگي براي ساكنان حاشيه آن آنقدر 
سخت شده كه مردم منتظر بازگشت به يك زندگي عادي هستند و 
ديگر فرصتي براي فكر كردن به گردشگر برايشان باقي نمانده است. 

    
سرچشمه رودخانه كهن كرمانشاه، س��راب روانسر در ۵۰كيلومتري 
شمالغرب كرمانشاه است و قره سو بعد از گذر از كرمانشاه، به رودخانه 
»گاماس��ياب« مي ريزد. طول مس��ير اين رودخانه در شهر كرمانشاه 
۱۳كيلومتر است و جزء حوضه آبريز كرخه به حساب مي آيد كه طول 

تمام آن به حدود ۱۰۰ كيلومتر مي رسد.  
قره سو كه سال هاي سال توانسته بود زيبايي خاصي به شهر كرمانشاه 
ببخشد، طي س��ه دهه اخير آنقدر دچار معضات ريز و درشت شد كه 
نهايتاً در سال ۱۳۸۸ گروهي از مسئوالن دور هم جمع شدند تا كلنگي 
را به زمين بكوبند كه نتيجه اش ساماندهي حال و روز رودخانه قره سو 
باشد.  با در نظر داشتن اين موضوع كه تاكنون كلنگي به زمين نخورده 
كه بتواند نويدبخش اجراي پروژه اي با زمانبندي مشخص باشد، بنابراين 

در اين مورد هم اين مسئله صدق كرد. 
بر اس��اس طرح فوق، قرار بود محوطه اطراف رودخانه قره س��و تبديل 
به فضايي براي رونق گردشگري در استان ش��ود و بتواند مزيتي براي 
توس��عه اين حوزه در كرمانش��اه باش��د.  ابتدا، اجراي فاز نخست اين 
طرح با رويكردهاي گردشگري با حضور استاندار وقت آغاز و بخشي از 
فضاسازي ها نيز با ساخت آالچيق، توسعه فضاي  سبز و اجراي عمليات 
محوطه س��ازي در حريم رودخانه انجام ش��د. همه اين تاش ها براي 
جذب مسافر و رونق بخشي به اقتصاد اين منطقه بود اما بوي نامطبوع 
فاضاب هاي مختلف، مانع از انجام درست كارها مي شد و تحقق اهدافي 

را كه براي اجراي چنين طرحي مدنظر بود  ناكام مي گذاشت. 
   دست در دست هم براي مرگ قره سو

براي به نتيجه رسيدن طرح گردشگري قره سو، اول از همه بايد مشخص 
مي شد كه اين همه بوي تعفن و كثافات از چيست. براي يافتن جواب 
كار س��ختي در پيش نبود و گزارش ها نش��ان مي داد رودخانه اي كه 
شكل گيري تمدن هاي بس��ياري را كنار خود تجربه كرده بود حاال به 
انبار فاضاب انساني تبديل شده و از ۱۹نقطه، مورد هجوم و ورود اين 

كثافت هاست. 
گفته مي ش��ود از ۱۰۰درصد فاضاب انساني ش��هر كرمانشاه، حدود 
۳۵درص��د آن تصفيه مي ش��ود و ۶۵درصدش هم به ص��ورت خام به 
رودخانه قره سو مي ريزد. اين درحالي اس��ت كه آن ۳۵درصد فاضاب 
تصفيه شده هم پس از پيچ و خم هاي بسيار، درنهايت دوباره وارد اين 

رودخانه مي شود. 
اما بازي به همين جا ختم نمي ش��ود و خشكسالي ها هم مزيد بر علت 

شدند تا قره سو به طور طبيعي نتواند خودپااليي كند. 
طي سال هاي اخير و با كاهش دبي آب رودخانه، جرياني وجود نداشت و 
خاصيت خودپااليي آن دچار مشكل شده بود و همه متفق القول به اين 
باور رسيده بودند كه بوي نامطبوع غيرقابل وصف و چهره ناخوشايند 
قره سو، حاصل آلودگي هاي انساني اس��ت، اما امروز و با خشك شدن 
سرمنش��أهاي اين رودخانه ديگر نمي توان از مش��كل حرف زد، بلكه 

كرمانشاه و قره سو وارد بحراني عظيم شده اند. 
به گفته معاون امور انس��اني حفاظت محيط زيست استان كرمانشاه، 
سرمنش��أ هاي رودخانه قره سو خشك ش��ده اند و از امروز بايد منتظر 

اتفاقات ناگواري براي اين رودخانه و ساكنان شهر باشيم. 
فرحناز اقبالي كلهر با بيان اينكه داليل خش��كي رودخانه قره سو چند 
مورد است، مي گويد: »سراب روانسر كه سر منشأ اين رودخانه است تا 
حدود ۹۵ درصد خشك شده  است و تعدادي از رودخانه هاي زاينده كه 
در مسير قره سو وجود دارند نيز دچار خشكي صددرصدي شدند. سراب 
ياوري، سراب جابري و يكي از سرشاخه هاي مهم رودخانه قره سو كه 

رودخانه رازآور است نيز دچار خشكي ۸۵ درصد شده است.«
وي تأكيد مي كند: »راهكاره��اي كوتاه م��دت و بلندمدتي براي رفع 
مشكات رودخانه قره سو وجود دارد؛ از راهكارهاي بلندمدت مي توان 
به احداث سيستم تصفيه خانه فاضاب شهر كرمانشاه اشاره كرد. مدول 
اول سيستم تصفيه فاضاب شهر كرمانش��اه تنها ۳۵ درصد فاضاب 
ش��هر را مديريت مي كند و خروجي آن مطابق با استانداردهاي مورد 

عمل سازمان حفاظت محيط زيست است.«
اقبالي كلهر با اشاره به اينكه ۶۵ درصد فاضاب تصفيه نمي شود، ادامه 
مي دهد: »احداث سيس��تم تصفيه فاضاب دوم ش��هر كرمانشاه كه 
عمليات اجرايي آن در س��ال ۱۴۰۰ انجام شد و تأمين اعتبار آن نيز از 
طريق اصاح قانون بودجه بوده، تنها مقداري از آن انجام شده و اعتبار 
اختصاص داده شده براي اين پروژه كافي نيس��ت و نيازمند پيگيري 

مسئوالن براي تأمين اعتبار به ميزان كافي است.«
   بودجه هايي كه هيچ وقت نمي رسند

اواسط سال گذشته بود كه مسئوالن كرمانشاه اعام كردند بودجه هاي 
قطره چكاني براي فاضاب اين شهر سبب شده است وضعيت نامناسب 
رودخانه تاكنون تغييري نكند، اما وقتي خبر افزايش ۱۲برابري بودجه 
۱۴۰۰ خبري شد، مي شد منتظر روزهاي خوبي براي رودخانه و شهر 

كرمانشاه بود. 
در آن روز مديركل حفاظت محيط زيس��ت كرمانشاه با اشاره به اينكه 
براي ساماندهي قره سو ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است، عنوان 
كرد: »اكنون عمده منبع آلودگي رودخانه قره سو ورود فاضاب به اين 
رودخانه است، زيرا حدود ۶۵ درصد فاضاب انساني شهر كرمانشاه در 

۱۹ نقطه وارد رودخانه مي  شود.«
مسئوليت پاكسازي و اليروبي قره سو با دو شركت آب و فاضاب و آب 
منطقه اي است و تا زماني كه اين رودخانه احيا و از فاضاب پاكسازي 
نشود، ساماندهي حاشيه هاي آن و صحبت كردن از گردشگري و جذب 
مسافر و توريست، كاري بي فايده است. اگر تا سال گذشته بودجه الزم 
براي خوب كردن حال قره سو را ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعام مي كردند، 
حاال رضا داودي مديرعامل ش��ركت آب و فاضاب استان كرمانشاه از 
نيازشان به ۲۸۰۰ ميليارد تومان حرف مي زند كه به گفته وي، در سفر 
رئيس جمهور به اين اس��تان اعتباري براي فاضاب كرمانشاه در نظر 

گرفته شده كه در حال حاضر منتظر اباغ اعتبار هستيم.

 ۱6 گذر تشرف به حرم رضوي
 احيا مي شود 

ب�ا ه�دف تقوي�ت هوي�ت تاريخ�ي باف�ت پيرامون�ي 
ح�رم مطه�ر رض�وي، ۱۶ گ�ذر تش�رف احي�ا مي ش�ود. 
عضو هيئت رئيسه شوراي اسامي شهر مش��هد با بيان اينكه يكي از 
پهنه هاي تاريخي و هويت ساز شهر مشهد مقدس، بافت پيراموني حرم 
مطهر رضوي است، گفت: بافت تاريخي هر شهر سند هويت آن محسوب 
مي شود و آنچه مسلم بوده اين اس��ت كه در جهت حفظ و تقويت اين 
هويت بايد تاش كرد.  فاطمه سليمي با اش��اره به احياي ۱۶ گذر در 
مسير حرم امام رضا)ع( افزود: در حال حاضر، احياي هشت گذر تشرف 
از جمله گذرهاي مخابرات، شهيد آستانه پرست، نوغان و غيره در دستور 
كار اجرايي قرار گرفته است.  وي طول مجموع گذرهاي تشرف را حدود 
۱۰كيلومتر اعام كرد و ادامه داد: احياي گذرهاي تش��رف با پيوست 
فرهنگي و اجتماعي است و در اين مسير از ظرفيت هاي مردمي نيز بهره 

گرفته مي شود، چراكه بافت شهري با حضور مردم مفهوم مي يابد.

 زائران كرمانشاهي 
به عتبات عاليات فرستاده مي شوند

كاروان های محرم كرمانش�اه از ۲۳ مرداد به عتبات عاليات 
فرستاده مي شوند. 

مدير حج و زيارت استان كرمانشاه با بيان اينكه كاروان هاي محرم 
از۲۳ مرداد به عتبات عاليات فرستاده مي شوند، گفت: اعزام كارواني 
زائران كرمانشاهي به عتبات عاليات در ماه محرم از طريق مرز مهران 
در استان ايام صورت خواهد گرفت.  سعيد كريمي خو افزود: هزينه 
اعزام هر زائر به عتبات عاليات در قالب كاروان حدود ۵ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان براي هفت روز اقامت خواهد بود.  وي ادامه داد: زائراني كه 
عاقه مندند پيش از ايام اربعين از طريق كاروان هاي زميني به عتبات 
عاليات سفر داشته باشند، مي توانند براي نام نويسي به دفاتر حج و 
زيارت استان مراجعه كنند.  اين مسئول ادامه داد: پيگيري هاي زيادي 
انجام شد تا بتوانيم براي روزهاي تاسوعا و عاشورا هم اعزام زائران را در 

قالب كاروان به عتبات عاليات داشته باشيم، اما امكانپذير نشد.

 برگزاري مراسم كاروان قرآني 
نداي رحمت در اردبيل

مراس�م كاروان قرآني ن�داي رحمت با مش�اركت نهادهاي 
فرهنگي و قرآني در اردبيل برگزار شد. 

مسئول برگزاري كاروان قرآني اردبيل درآغاز اجراي مراسم كاروان قرآني 
نداي رحمت گفت: با هدف تبيين اهداف قيام عاشورا در عمل به تعاليم 
قرآني اين  مراسم با مش��اركت نهادهاي فرهنگي و قرآني برگزار شد. 
حجت االسام محسن ابراهيمي تسليم اوامر الهي بودن را از ويژگي هاي 
بارز حضرت امام حسين)ع( برشمرد و گفت: از برجسته ترين جنبه هاي 
شخصيت سيدالشهدا، محبت پروردگار و دلدادگي او به خداوند و امر 
و رضاي اوست و اين تسليم اوامر الهي بودن است كه نسبت به حادثه 
عاشورا و آمادگي براي شهادت طلبي و پذيرش تبعات و پيامدهاي آن و 
راضي شدن به يتيمي فرزندان و اسارت اهل بيت پيشقدم و بر امر الهي 
تسليم شد.  در ادامه اين مراسم قاريان و حافظان قرآن به قرائت قرآن 

پرداخته و در ادامه ختم قرآن نثار روح شهداي كربا شد.

    اردبيل  كرمانشاه    خراسان رضوي

آزادسازي۱۹ هكتار از حريم رودخانه هاي آذربايجان غربي
بيش از ۱9هكتار      آذربايجان غربي
از حريم و بستر 
رودخانه ه�اي آذربايجان غربي آزاد ش�د. 
رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي گفت: 
در چهارماهه اول امس��ال بيش از ۱۹ هكتار از 
حريم و بستر رودخانه هاي اس��تان آزادسازي 
شد.  ناصر عتباتي افزود: بيشتر اين رودخانه ها 
كه در شهرستان هاي اروميه، شاهين دژ، خوي، 
سلماس، ش��وط، ماكو و پيرانش��هر قرار دارند 
رودخانه هايي هستند كه به درياچه اروميه ختم مي شوند و آزاد سازي حريم و بستر آنها تأثير مستقيمي 
بر انتقال آب به درياچه اروميه و احياي آن دارد.  وي ادامه داد: اقدامات در راستاي آزاد سازي حريم و بستر 
رودخانه ها ادامه خواهد داشت و دستگاه قضايي استان به هيچ عنوان اجازه دست اندازي افراد سودجو به 
منابع ملي و طبيعي را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد كرد.  اين مسئول قضايي از اعضاي 
شوراهاي روستايي و دهياران و همه مردم دوستدار طبيعت خواست هر جايي تصرف به حريم يا بستر 

رودخانه ها يا درياچه يا تاالب ها را مشاهده كردند به مراجع متولي و دستگاه قضايي استان اطاع دهند.
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