
نخستين همايش و      مركزي
نمايش�گاه مل�ي 
فرصت هاي سرمايه گذاري در اراك برگزار مي شود. 
 س��يدفرامرز مهاجران��ي، سرپرس��ت س��ازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري 
اراك در نشس��ت كميته تبليغات و اطالع رساني 
همايش و نمايشگاه ملي فرصت هاي سرمايه گذاري 
در اين شهرستان گفت: اين همايش و نمايشگاه 
۲۰ و ۲۱ مهر امسال در فرهنگسراي اراك برگزار 
مي شود.  وي افزود: به دليل اهميت اين موضوع، 
رياست ش��وراي سياس��تگذاري اين همايش را 
اس��تاندار مركزي و ستاد اجرايي ش��هردار اراك 
برعهده دارند و مسئوليت دبيرخانه اين همايش 
نيز با س��ازمان س��رمايه گذاري و مشاركت هاي 
مردمي شهرداري اراك اس��ت.  اين مسئول ادامه 
داد: اراك با وجود دارابودن پتانسيل و ظرفيت هاي 
باال در بخش هاي فرهنگي، تاريخي و ساير حوزه ها، 
يك شهر س��اكت و كم سر و صداس��ت و مفاخر، 

فرهيختگان و اتفاقات خوب اين شهر كمتر معرفي 
شده است.  مهاجراني گفت: اراك مفاخری چون 
اميركبير و قايم مقام فراهان��ي را دارد كه اگر اين 
مفاخر در شهرهاي ديگر بودند، زمينه هاي جذب 
گردش��گري فراواني را ايجاد كرده و توجه به اين 

مهم امري ضروري است.  وي افزود: تاالب ميقان 
اراك يك ظرفيت ك��م نظير و ج��زو ۱۰ تاالب 
برتر كشور اس��ت و توجه به اين پتانسيل بزرگ 
و معرفي بيش��تر آن نيز در جذب س��رمايه گذار 
نقش مؤثري دارد.  وي تصريح كرد: هدف اصلي 

برگزاري اين همايش، جذب س��رمايه گذار براي 
ظرفيت ها و موقعيت هاي خوب شهر اراك است.  
سرپرست سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي 
مردم��ي ش��هرداري اراك ادامه داد: نمايش��گاه 
صنعت و شركت هاي دانش بنيان حوزه شهري نيز 
همزمان با اين نمايشگاه برپا مي شود.  مهاجراني 
گفت: كميته علمي اين همايش برعهده دانشگاه 
آزاد اسالمي اس��تان مركزي اس��ت و قرار است 
مقاالت برتر در مجالت معتبر علمي منتشر شود.  
وي افزود: پيش بيني ش��ده اي��ن همايش براي 
سال هاي بعد نيز برگزار شود و مقرر شده كميته 
علمي آن هر س��ال برعهده يك دانش��گاه باشد.  
سرپرست سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي 
مردمي شهرداري اراك گفت: يك شركت با رتبه 
باالي كش��وري نيز در حال احصاي فرصت هاي 
سرمايه گذاري شهر اراك است.  مهاجراني افزود: 
پيش بيني شده طرح هاي توجيهي نيز تهيه و در 

پنل هاي جانبي اين همايش ارائه شود.

برگزاري نخستين همايش ملي فرصت هاي سرمايه گذاري در اراك

رضا نقيلو* سيداحمدهاشمي اشكا

سپاه آبرساني به روستاهاي لنده را آغاز كرد
به همت سپاه      كهگيلويه و بويراحمد 
ناحي�ه لنده 
آبرساني به روستاهاي اين منطقه آغاز شد. 
سرهنگ پاسدار روح اهلل ويسي، فرمانده سپاه 
پاس��داران ناحيه لنده گفت: عمليات اجرايي 
آبرساني به روستاهاي ايدنك و سرآسياب شهيد 
كريمي شهرس��تان لنده با ۷كيلومتر آغاز شد.  
وي افزود: پس از بررس��ي و احصاي مشكالت 
شهرس��تان لنده در ح��وزه تأمين آب ش��رب 
شهرستان لنده به ويژه در مناطق روستايي و براساس تفاهمنامه صورت گرفته بين آب و فاضالب لنده و 
بسيج سازندگي سپاه فتح و سپاه ناحيه لنده، آبرساني و ايجاد خط انتقال جديد آب از روستاي دم تنگ 
لنده تا روستاهاي سرآسياب و ايدنك به همت بسيج سازندگي سپاه فتح آغاز شد. اين مسئول ادامه داد: در 
اين طرح بيش از ۳هزار و۵۰۰ متر لوله ۲۰۰ و هزار متر لوله ۱۶۰ و ۲هزار و ۵۰۰متر لوله ۱۲۵ به طول هفت 
كيلومتر به كار گرفته مي شود.  ويسي گفت: هفته گذشته نيز بيش از ۵۰۰ متر لوله پلي اتيلن براي احداث 

انشعاب هاي داخلي در كوچه ها و معابر نيز تحويل اداره آب و فاضالب شهرستان لنده شد است.

راه اندازي 11مجتمع گلخانه اي و دامپروري در بروجن
1مجتم�ع  1    چهار محال وبختياري 
گلخان�ه اي و 
دامپروري با هدف توسعه كشاورزي ودامداري 
در شهرس�تان بروجن راه اندازي مي ش�ود. 
فتاح كرمي، سرپرست فرمانداري بروجن با اشاره به 
اجراي طرح هاي توسعه اي در اين شهرستان گفت: 
۱۱مجتمع گلخانه اي و دامپ��روري با ۴۷۰هكتار 
در اين شهرستان راه اندازي مي ش��ود.  وي افزود: 
اين واحد هاي گلخانه اي و دامداري تاكنون ۱۰ تا 
۷۰درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.  اين مسئول تصريح كرد: براي راه اندازي مجتمع گلخانه اي و دامداري 
تاكنون ۱۰۰ ميليارد ريال هزينه و سرمايه گذاري شده است.  كرمي يادآور شد: با توجه به اقليم شهرستان بروجن 
و لزوم توسعه كشت هاي گلخانه اي براي رفع موانع موجود ستاد تسهيل احداث گلخانه تشكيل شده است دلشاد 
جهانبخشي مديرعامل شركت شهرك هاي كشاورزي چهارمحال و بختياري هم گفت: پنج مجتمع دامداري 
با ۳۰۰ هكتار وسعت در گندمان، سفيددشت و فرادنبه، سولقان، نقنه، گندمان و دستگرد چغاخور شناسايي و 

هم اكنون سرمايه گذاري براي راه اندازي مجتمع گلخانه اي گندمان با ۲۷ هكتار وسعت آغاز شده است.

آب شيرين كن نيروگاه اتمي بوشهر هفته دولت راه اندازي مي شود
قس��مت آب      بوشهر
ش�يرين ك�ن 
نيروگاه اتمي بوش�هر به ظرفي�ت ۷۰ هزار 
مترمكعب در هفته دولت راه اندازي مي شود. 
احمد محمدي زاده، استاندار بوشهر با اعالم خبر 
آغاز عمليات احداث آب شيرين كن به ظرفيت 
۷۰ هزار مترمكعب در نيروگاه اتمي بوشهر گفت: 
اين عمليات در هفته دولت امسال با مشاركت 
س��ازمان انرژي اتمي ايران آغاز مي شود.  وي با 

بيان اينكه دو واحد نيروگاه اتمي جديد هر كدام به ظرفيت توليد  هزار و ۵۰ مگاوات برق در بوشهر در 
حال ساخت است، افزود: اين نيروگاه ها توان شيرين سازي ۱۵۰ هزار مترمكعب آب براي شرب دارند كه 
اين مهم در دستور كار قرار دارد.  نماينده دولت در بوشهر با اشاره به اينكه براي ساخت نخستين پروژه 
آب شيرين كن نيروگاه اتمي بوشهر زمين آن تأمين شده است، خاطرنشان كرد: انرژي هسته اي مي تواند 
بحران آب را حل كند و اجرای اين طرح نهايي شده كه با برنامه ريزي انجام شده در هفته دولت عمليات 

اجرايي آن آغاز مي شود و براساس برنامه زمان بندي وارد مدار توليد و بهره برداري مي شود.

تكميل زيرساخت هاي مركز لجستيك ريلي 
اينچه برون با اختصاص ۸۰۰ ميليارد تومان
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زيرساخت هاي     گلستان
مركز لجستيك 
ريلي اينچه برون با اختص�اص ۸۰۰ ميليارد 

تومان تكميل مي شود. 
قدرت اهلل عاب��دي، رئي��س س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي گلستان گفت: با اختصاص ۸۰۰ميليارد 
تومان برای زيرساخت هاي مركز لجستيك ريلي 
اينچه برون به زودي اين ط��رح نيمه كاره تكميل 
مي شود.  وي افزود: در سفر رئيس جمهور به گلستان 
به دنبال اجراي مگاپروژه بوديم و ۴۰هزار ميليارد 
تومان مصوبه ش��د.  اين مس��ئول ادامه داد: ۱۱۲ 
مصوبه در قال��ب ۵۲۶ پروژه در س��فر اتفاق افتاد 
كه اعتبار آن ۱۲هزار و ۵۲۸ميليارد تومان اس��ت.  
عابدي گفت: عالوه بر آن، ۱۱هزار و ۲۵۰ ميليارد 
تومان تسهيالت بانكي از منابع داخلي، ۷۴۰ ميليارد 
تومان تسهيالت قرض الحسنه و ۴۵۰ ميليون يورو 
تسهيالت ارزي در اين س��فر به استان اختصاص 
يافت.  وي افزود: هزار ميليارد تومان براي سد نرماب، 
هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان براي زيرس��اخت هاي 
ميگوي گميشان، ۸۰۰ ميليارد تومان براي مركز 
لجستيك و تكميل راه آهن و هزار و ۲۰۰ ميليارد 
تومان در حوزه زيرس��اخت راه ها اختصاص يافته 
است.  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گلستان 

تصريح كرد: در حوزه جهادكشاورزي ۱۴مصوبه با 
۳هزار و ۷۸۱ ميليارد تومان، در راه و شهرس��ازي 
هفت مصوبه ب��ا ۲هزار و ۴۷۰ميلي��ارد تومان، در 
حوزه وزارت نيرو ۲ه��زار و ۷۵ميليارد تومان و در 
حوزه بهداش��ت پنج مصوبه با هزار و ۷۳۰ميليارد 
تومان داش��تيم.  عابدي گفت: ۲۰ميليارد تومان 
براي زيرساخت هاي صداوسيما، ۴۳ ميليارد تومان 
در حوزه وزارت علوم، ۲۵ميليارد تومان براي طرح 
توانبخشي ايثار، ۴۰ميليارد تومان براي بافت هاي با 
ارزش روستايي و ۵۵ ميليارد تومان براي ايمن سازي 
روستاهاي در معرض خطر اختصاص يافته است.  
وي ادامه داد: همچنين ۲۳۷ميليارد تومان براي 
اشتغال مددجويان كميته امداد، ۴۰ميليارد تومان 
براي زيرساخت هاي شهرك صنعتي، ۳۰ميليارد 
تومان براي تكميل تصفيه خانه ها، ۶۰ ميليارد تومان 
براي تكميل واحده��اي فرهنگي هنري گرگان و 
۷۰ ميليارد تومان براي تكميل مجتمع فرهنگي 
كردكوي و آزادش��هر، ۲۵ميليارد تومان در حوزه 
محيط زيست محافظت و پايش تاالب ها و همچنين 
در حوزه وزارت نفت براي فرودگاه كالله ۴۵ ميليارد 
تومان اختصاص يافته كه ۲۰ميليارد تومان از سوی 
وزارت نفت و ۲۵ ميليارد تومان توس��ط سازمان 

هواپيمايي كشور تأمين خواهد شد.

با اج�راي طرح     خوزستان
آبرساني قدير 
513 شهر و روستاي خوزستان به اين طرح 

متصل شدند. 
صابر عليدادي، معاون آبرس��اني سازمان آب و 
برق خوزس��تان گفت: در حال حاضر ۱۸ شهر 
و ۴۹۵ روستاي اس��تان به طرح آبرساني غدير 
متصل ش��ده اس��ت.  وي اف��زود: در اين طرح 
۱۰متر مكع��ب آب از رودخان��ه دز و ۱۰ متر 
مكعب آب از كرخه برداشت خواهيم كرد، اما بنا 
به داليلي، مهم ترين منبع اين طرح دز خواهد 
بود و اين ارتقاي بسيار خوبي در كيفيت آبي كه 

به دست مردم مي رسد، خواهد بود.  
اين مس��ئول ادامه داد: ط��رح غدير خاصيتي 
دارد كه هم شهرها و هم روستاها به آن متصل 
هس��تند؛ يعني همه ۴۸روستاي هويزه و همه 
۷۶روستاي دش��ت آزادگان و همچنين همه 
۳۸روس��تاي حميديه و ۴۵ روس��تاي آبادان 
به طرح متصل ش��ده اند و اين طرح به صورتي 

نيست كه فقط به شهرها برسد.  
عليدادي درخصوص اعتباراتي كه در طرح غدير 
هزينه شده اس��ت، تصريح كرد: هزار ميليارد 
اس��ناد خزانه تأمين ش��ده و اثرات آن افزايش 

صد درصدي كمي و ۵۰درص��د كيفي آب در 
۲۶ شهر و هزار و ۶۰۰ روستا ديده شده است.  
وي گفت: در خطوط اصلي، آب را به ميزان الزم 
جاري مي كنيم، اما تعداي از شهرها و روستاها 
هنوز به اين طرح متصل نشده اند و اتصال آنها 
مربوط به ش��ركت آب و فاضالب است كه بعد 
از تأمين آب بايد بتواند ش��هرها و روس��تاها را 
با سرعت زيادي به خطوط غدير متصل كنند.  
معاون آبرساني س��ازمان آب و برق خوزستان 
افزود: شهرستان هاي اهواز، آبادان، خرمشهر، 
هويزه، سوسنگرد دش��ت آزادگان، حميديه و 
شادگان به اين طرح متصل هستند و همچنين 
در حال حاضر تقريباً ۱۸ شهر و ۴۹۵ روستا به 

طرح متصل شده اند.  
وي ادامه داد: بعضي از ش��هرها مي توانند از دو 
روش يعني از طريق رودخانه و طرح غدير تأمين 
آب شوند و در زمينه انتقال آب اقدامات الزم در 
حال انجام است.  معاون آبرساني سازمان آب و 
برق خوزستان گفت: پس از احداث سد دز آب 
رودخانه به جاهاي مختلف رفته و به خانه هاي 
مردم نرسيده است. به طور مثال تاكنون آب دز 
به آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان و شادگان 

منتقل نشده است.

   لرستان: سيدآرش قياسيان، مديركل ورزش و جوانان لرستان با بيان 
اينكه ۱۸۴ميليارد تومان سال قبل در سفر رئيس جمهور به لرستان اعتبار 
به حوزه ورزش اين استان اختصاص پيدا كرد، گفت: ۵۴ پروژه نيمه تمام 
در لرستان وجود دارد كه با تكميل آنها هشت سانتي متر به سرانه ورزشي 

اين استان اضافه مي شود. 
  اصفهان: علي صالحي، سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: 
براساس تصميم اعضاي شورا ۵۵۰ميليارد تومان براي فاز ۵ خط۲ مترو و 

۲۰۰ ميليارد تومان براي توسعه خطوط اتوبوسراني تخصيص پيدا كرد. 
  گيالن: جواد شفيعي ثابت، دبير كانون هاي خدمت رضوي در گيالن 
با اشاره به آزادي تعدادي از زندانيان خانم با جرائم مالي غيرعمد در اين 
استان گفت: از سال گذشته تاكنون ۱۳زنداني با جرائم مالي غيرعمد از 

زندان هاي گيالن آزاد شدند. 
   قم: شهردار قم با اشاره به اينكه شهرداري به صورت ماهانه افتتاح پروژه هاي 
را دنبال كرده است، گفت: در هفته دولت نيز ۳۵ الي ۴۰پروژه با اعتباري بالغ بر 
۵۰۰ ميليارد تومان افتتاح خواهد شد.  مرتضي سقائيان نژاد افزود: پروژه هاي 

شهرداري در بخش هاي مختلف عمراني، فرهنگي، ورزشي، خدماتي است. 
  مركزي: اميررضا يوسفيان، شهردار ساوه از افزايش دوربين هاي پايش 

تصويري و پالكخوان در اين شهر تا پايان سال جاري خبر داد. 
  سيستان و بلوچس�تان: رضا روانبخش، سرپرست اداره كل بنادر و 
دريانوردي سيستان و بلوچس��تان گفت: از ابتداي سال جاري ۲۷ فروند 
كشتي حامل ۸۰۰ هزار تن كاالهاي اساسي به بندر چابهار وارد شده است. 
  اصفهان: پژوهشگر مطالعات آييني گفت: همزمان با فرارسيدن شانزدهم 
محرم، موسوم به ششم امام حسين)ع( آيين سنتي مذهبي سفره بركت در 
شهر برزك برگزار شد.  محمد خداداد نوش آبادي افزود: منطقه برزك كه به 
كشاورزي شهره است، ماندني ترين و گرانبهاترين دسترنج شان را به نذر پيوند 
مي زنند تا هم اداي دين و بزرگداشتي بگيرند و هم براي زندگي، محصول، 
آب و باغ خود طلب بركت، جذب خير و دفع شر كرده، سالمت و حاجت خود 

را طلب كنند و با حال خوش تر به زندگي سالم گويند. 
  زنجان: سيدمحسن لطيفي، مديركل صدا و سيماي مركز زنجان، از 
توليد، تأمين و پخش بيش از ۲۰ هزار دقيقه برنامه از شبكه اشراق در طول 

دهه اول محرم امسال خبر داد. 
  كرمانش�اه: مع��اون مركز بهداش��ت اس��تان كرمانش��اه از تكميل 
واكسيناسيون كرونا در ۲۰ درصد كودكان پنج تا ۱۲ ساله استان خبر داد و 
افزود: با اين وضعيت، در حال حاضر ۸۰ درصد كودكان استان در برابر اين 
بيماري ايمني الزم را ندارند.  دكتر سارا شاه آبادي با انتقاد از پايين بودن آمار 
واكسيناسيون كرونا در كودكان پنج تا ۱۲ ساله استان افزود: در حال حاضر 
۲۲/۳ درصد كودكان پنج تا ۹ س��ال و ۴۳/۲درصد كودكان ۹ تا ۱۲ ساله 

استان دوز اول واكسن كرونا را دريافت كرده اند.
  خراس�ان جنوبي: معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان 
جنوبي اعالم ك��رد: طرح »تحول در بخش زمين شناس��ي و اكتش��اف 
ذخاير معدني« در ۱۵ هزار كيلومتر مربع از پهنه استان با اعتبار ۱۵۰ ميليارد 
تومان اجرا ش��د.  عليرضا عباس زاده افزود: اين طرح در شهرستان هاي 

بيرجند، سربيشه، درميان و خوسف اجرا شده است. 
   بوشهر: عبدالرحيم افروغ، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
بوشهر گفت: س��ينماهاي سيار به ش��هرهاي بدون س��ينما و روستاها 

كم برخوردار استان خواهد رفت. 
  گلستان: قربان حاجي مشهدي، مديركل امور مالياتي گلستان از اجراي 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان از اول مهرماه خبر داد و گفت: 

دولت نسبت به اجراي اين طرح مصمم است.

 توجه به روستاها 
آغازي بر شكوفايي استان ها

سيستان و بلوچستان به عنوان پهناورترين استان كشور با محيط زيست 
بكر و تنوع جانوري، گياهي، آب و هوايي، داشتن دشت، كوه، بيابان و دريا 
و طبيعتي بي نظير از ظرفيت بااليي براي جذب گردشگر برخوردار است. 
رش��د روزافزون جمعي��ت، افزاي��ش تقاضا ب��راي موادغذايي و س��اير 
نيازمندي هاي بش��ر، توس��عه صنعت گردش��گري و گس��ترش پديده 
شهرنشيني و تشديد آلودگي محيط زيست، سالمتي و حيات موجودات 
زنده به ويژه انس��ان را با خطر جدي مواجه س��اخته اس��ت. سيستان و 
بلوچستان حدود ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر جمعيت دارد كه بيش از نيمي 
از آن را روستاييان تش��كيل مي دهند. اين در حالي است كه اين رقم در 
سطح كشور كمتر از ۲۵درصد است. اين ميزان درصد جمعيت در جنوب 
استان و به ويژه مناطق ساحلي بيش از ميانگين استان است، لذا توجه به 
جايگاه برجسته روستاها در عرصه اقتصادي، توليدي، محيطي و اجتماعي 
موجب افزايش كارايي فعاليت هاي توليدي و زراعي اين مناطق مي شود. 

تنوع فضاي طبيعي روستاهاي سيستان و بلوچستان مي تواند موجب 
بهره وري هاي اقتصادي متنوع در اين نقاط ش��ود، ب��ه گونه اي كه در 
بعضي نواحي روس��تايي، فعاليت هاي اقتصادي در سطوح گوناگون از 
قبيل كشاورزي، صيادي و اخيراً گردشگري و با ويژگي هاي خاص شكل 

گرفته يا در حال شكل گيري است. 
راهكارهاي عمده اقتصادي كردن فعاليت ها در روس��تاها منجر به توسعه 
همه جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتي مي شود كه در قدم نخست براي توسعه 
اين مناطق، مشاركت دادن مردم در فعاليت هاي اقتصادي است. در اين مسير 
سياست هاي نظام در قالب سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نيز قدم 
مهمي براي واردكردن و دخالت دادن فناوري هاي نوين در عرصه فعاليت هاي 
اقتصاد روستايي از طريق حمايت هاي دولت است كه خود يكي از شاخص هاي 

گذر از كشاورزي سنتي به كشاورزي تجاري و ماشيني به شمار مي آيد. 
كمك به جذب رس��مي دهياران به منظ��ور ايجاد انگيزه در راس��تاي 
راهبري مسائل روس��تا همانند مدل بهورزان و ايجاد انگيزه مادي براي 
آنان، جذاب س��ازي فضاي روس��تايي كش��ور از طريق توسعه هدفمند 
فضاهاي فرهنگي و آموزشي روستاها، ايجاد مراكز تفريحي، سياحتي، 
اقتصادي در روستاها و تشكيل خوشه هاي دانش��ي روستايي و توسعه 
زيرساخت هاي دانشي از قبيل ايجاد و توسعه مراكز آموزشي و تحصيلي به 
ويژه آموزش هاي كاربردي، ارتقاي سطح سواد روستاييان و آموزش آنان در 

به كارگيري روش ها و فناوري هاي نوين از موارد ديگر است. 
شايد در حال حاضر تدوين طرحي در جهت ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي 
روستايي در استان سيس��تان و بلوچستان با مش��اركت نخبگان علمي و 
فرمانداران و بخشداران صاحب نظر بتواند كمك بزرگي براي شكوفايي آن 
باشد. طرحي كه روش هاي تأمين مالي براي سرمايه گذاري و ايجاد واحدهاي 
توليدي اشتغالزا و تعيين مجتمع هاي روستايي براي انجام فعاليت اقتصادي و 

مسائل مرزي و اقتصاد روستاهاي مرزي در آن لحاظ شده باشد. 
ضمن اينكه ساماندهي ساختار س��كونتگاه هاي روستايي استان بسيار 
ضروري است كه بايد روستاهاي مركزي، روستاهاي كوچك تر پراكنده 
اطراف خود را پوشش دهند و اين روستاها از طريق شهرك ها يا شهرهاي 

كوچك به شهرهاي بزرگ و در نهايت كالنشهرها ارتباط يابند. 
كمك به توس��عه و گس��ترش صنايع دس��تي با توجه به س��ابقه ديرينه 
صنايع دس��تي و هنرهاي س��نتي در اقتصاد روس��تاها، تقويت و توسعه 
اين بخش نيز از مهم ترين راهكارهاي اش��تغالزايي در روستاهاي استان 
محسوب مي شود. صنايع دستي روستايي كه به نوعي تداعي كننده بخشي 
از سنت هاي اصيل قومي مردم سيس��تاني ها و بلوچستاني هاست نه تنها 
موجب اشتغال در روستاها مي شود بلكه منبع درآمد مهمي براي خانوارهاي 
روستايي است. از آنجا كه اشتغال به صنايع دستي در بسياري از روستاها، 
بيشتر در فصول بيكاري صورت مي گيرد اين امر در پيشگيري از مهاجرت 

فصلي روستاييان به شهرها نيز حائز اهميت است. 
*كارشناس محيط زيست

 آمادگي براي اربعين 
از ساخت بيمارستان تا تأمين آب شرب

اوج حركت زائران اربعين به سمت كربال به سال 139۸ بازمي گردد. 
زماني ك�ه عاش�قان اباعبداهلل الحس�ين)ع( با پاي پياده مس�ير 
عش�ق و دلدادگي را مي پيموندند، اما با ش�يوع وي�روس كرونا و 
محدوديت هاي ناش�ي از آن چند س�الي دولت هاي ايران و عراق 
براي حفظ سالمتي شهروندان اجازه حركت گسترده را به زائران 
نمي دادند، اما امس�ال شور و ش�وق محبان اهل بيت وصف ناپذير 
اس�ت و از هم اكنون مي توان ش�كوه اربعي�ن را پيش بيني كرد. 
پيش بينی شده است امسال بيش از 5 ميليون زائر از مرزهاي ايران 
راه كربالي معلي را پيش بگيرند تا در موعد مقرر سر قرار عاشقي 
برس�ند. به همين خاطر نياز است مس�ئوالن، نهادها، سازمان ها 
وضعيت ه�واي گ�رم ش�هريورماه را در نظر داش�ته و ب�ا تأمين 
زيرساخت ها از حاال به فكر رفع مشكالت و مايحتاج زائران باشند. 

    
محرم با روزهاي حزن و اندوهش ماه عشق و دلدادگي است. وقتي ظهر 
عاشورا از راه مي رس��د، اين دل ش��يعيان و محبان سيدالشهداست كه 
مي سوزد. با گذشتن از شام غريبان، ش��مارش معكوس براي برگزاري 
راهپيمايي بزرگ اربعين آغاز مي شود. امس��ال بعد از دو سال سختي و 
دوري از راه عاشقي، پليس از شهروندان خواس��ته پاسپورت خود را به 
روزهاي منتهي اربعين موكول نكنند و سازمان ها و نهادهاي خدمات رسان 
هم در حال آماده كردن امكانات و تجهيزات مورد نياز در مرزهاي غربي 
مش��ترك با عراق هس��تند. س��تاد اجرايي فرمان امام يك بيمارستان 
فوق تخصص ۳۳ تختخوابي و جمعيت هالل احمر يك بيمارس��تان ۵۵ 
تختخوابي در مرز مهران برپا مي كنند. هلي كوپترهاي امدادرس��ان در 

مرزها مستقر و موكب ها خود را آماده پذيرايي از زوار مي كنند. 
   برپايي موكب عظيم سه راهي كارزان

س��تاد اجرايي فرمان امام اعالم كرده در ايام اربعين يك بيمارس��تان 
فوق تخصصي ۳۳ تختخوابي در مرز مه��ران راه اندازي و نمازخانه ها و 

مساجد را به وسايل سرمايشي تجهيز مي كند. 
علي عسگري، معاون اجتماعي اين ستاد با بيان اينكه در اين ايام ۶۰عدد 
آب س��ردكن در اين پايانه مرزي نصب مي شود و از حاال ۲ ميليون آب 
معدني جهت توزيع بين زائران نيز دپو شده است، مي گويد: »عالوه بر 
اين روزانه ۱۰ تن يخ، يعني حدود ۵۰۰ قالب توليد و در بين موكب ها 

توزيع مي شود.«
وي اشاره اي به نصب دستگاه آنژيوگرافي بيمارستان مصطفي خميني شهر 
ايالم كرده و تأكيد مي كند: »اين مهم در راستاي ارتقاي سطح خدمات 

پزشكي و ارائه بهترين خدمات به بيماران اين مركز انجام مي شود.
يكي از مش��كالتي كه زائران در س��ال هاي قبل با آن دچار مي شدند، 
نبودن جاي مناس��ب براي اقامت در مرزها بود. ب��ه خصوص اينكه در 
اواس��ط دهه ۹۰، اربعين در پاييز بود و باران و بادهاي ش��ديد راه را بر 
زائران س��خت  كرد. بر همين اساس افزايش ظرفيت اس��كان زوار در 
ايالم يكي از مهم ترين درخواست هاي مردمي براي ايام اربعين است. 
به همين خاطر، اس��تاندار ايالم با بيان اينكه ظرفيت اس��كان زوار در 
استان به ۶۰ هزار نفر مي رسد، به جام جم مي گويد: »فقط در شهرستان 
چرداول ظرفيت اس��كان براي حدود ۱۵ هزار زائر وجود دارد و موكب 
بزرگ و عظيم سه راهي كارزان نيز روزانه ۶ هزار پرس غذا مي پزد كه 

ظرفيت اسكان ۲ هزار نفر را دارد.«
به گفته حس��ن بهرام نيا يكي از اتفاقات خوب امس��ال اين اس��ت كه 
پاركينگ اربعين ظرفيت بيش از ۵۰هزار وس��يله نقليه را دارد و زوار 
مي توانند با خودروهاي ش��خصي خود به ايالم س��فر ك��رده و از اين 

پاركينگ استفاده كنند. 
    از ساخت بيمارستان تا تأمين آب

تأمين آب در مرزه��ا از ديگر نيازهاي مهم براي ايام اربعين به ش��مار 
مي آيد. در همين راستا با اتمام كارهاي آبرساني به پايانه مرزي مهران 
با ۵۴كيلومتر خط لوله و ۳هزار ۷۰۰ مخزن، اين پروژه به بهره برداري 
رسيد. با افتتاح اين پروژه شهر مهران، پايانه هاي بركت و شهيد سليماني 

در ايام اربعين از آب شيرين بهره مند مي شوند. 
اين تمام ماجرا نيست و به گفته دبير كل جمعيت هالل احمر، قرار است 
يك بيمارس��تان ۵۰ تختخوابي به همت اين جمعيت در پايانه مرزي 

مهران راه اندازي شود. 
يعقوب سليماني مي گويد: »هم اكنون يك بالگرد هالل احمر در ايالم 
مستقر است كه به در خواست استاندار براي اربعين يك بالگرد ديگر به 

اين منطقه مي آيد.«
وي با اشاره به آمادگي هاي ايجاد شده به منظور اجراي طرح ملي امداد و 
نجات در اربعين حسيني تأكيد مي كند: »براي درون كشور تاكنون حدود 
۱۵هزار نفر از داوطلبان، امدادگران و نجاتگران ساماندهي و ۵۶۷پايگاه 

ثابت و ۲۰۰ پايگاه موقت نيز هماهنگ و برنامه ريزي شده است.«
   مرزهاي خوزستان آماده پذيرايي از زائران

آنطور كه اعالم شده است، پيش بيني مي شود امسال بيش از ۵ميليون 
زائر از مرزهاي مجاز به س��مت عراق راهي شوند كه بيش از ۶۰ درصد 
تردد ها از مرز مهران انجام مي شود. در كنار مرز مهران در ايالم، استان 
خوزستان نيز با برخورداري از دو پايانه مرزي شلمچه و چذابه، ساالنه 
ميزبان جمعيت زيادي از محبان اهل بيت و زائران امام حسين )ع( به 
ويژه در ايام اربعين است. بحث جابه جايي زائران اربعين و تأمين ناوگان 
حمل و نقل عمومي براي مسافران از جمله موارد بسيار مهم است كه 

بايد در استان هاي مرزي مدنظر قرار گيرد. 
مدي��ركل راه��داري و حمل ونقل جاده اي خوزس��تان گفته اس��ت، 
پيش بيني مي شود نس��بت به اربعين حسيني )ع( س��ال ۹۸، با رشد 

صددرصدي تردد زائران از پايانه هاي مرزي اين استان مواجه باشيم. 
محم��د جوالنژاد ادام��ه داد: »براس��اس آمارهاي رس��مي در اربعين 
۱۳۹۸، مجموع تردد زائران ايراني و خارجي از مرز بين المللي شلمچه 
شامل ورود و خروج، حدود يك ميليون و ۶۷۲ هزار نفر و از مرز چذابه 
۶۵۷هزار نفر بود كه با توجه به تعطيلي مرزها در دو س��ال گذش��ته و 
پيش بيني افزايش تردد زائران، شايد اين تعداد در سال جاري به صورت 

رفت و برگشت به ۴ميليون نفر در هر دو مرز برسد.«
   هنوز راه ها تكميل نشده اند

در كنار تمام اقداماتي كه صورت گرفته است، اما هنوز زير ساخت هاي 
ايالم به عنوان اولين گزينه زئران براي تردد، در حوزه هاي مختلف آماده 
نيست.  پروژه چهار بانده كردن جاده ايالم- مهران به عنوان اصلي ترين 
محور تردد زوار اربعين حس��يني هنوز به صورت صددرصدي تكميل 
نشده است.  ۹ سال از طرح چهار بانده كردن مس��ير ايالم - مهران به 
عنوان مهم ترين مسير ارتباطي زوار عتبات عاليات مي گذرد و همچنان 
شاهد نيمه كاره ماندن بخش هايي از اين مسير هستيم.  در حالي كه ماه 
آينده اربعين حسيني برگزار مي شود، نياز است مسئوالن هرچه سريع تر 
نسبت به رفع نواقص اين جاده اقدام كنند، چراكه در سال هاي قبل در 

قسمت هايي از آن گره هاي ترافيكي و تصادفات زيادي رخ مي داد.

 بيمارستان ميامي شاهرود 
شهريورماه افتتاح مي شود

بيمارس�تان ميام�ي در شهرس�تان ش�اهرود ب�ا تكمي�ل 
ش�دن زيرس�اخت هايش در ش�هريورماه افتتاح مي شود. 
دكتر حميدرضا بيگي، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با 
بيان اينكه جذب نيروي انساني بومي براي بيمارستان ميامي در اولويت 
است، گفت: بيمارستان امام رضا)ع( اين شهرستان اواخر شهريور يا 
اوايل مهرماه افتتاح مي شود.  وي با بيان اينكه به منظور جذب نيروي 
متخصص كادر درمان اقدام هايي انجام ش��ده است، افزود: بسياري 
از تجهيزات توس��ط وزارتخانه و هيئت امناي بيمارستان خريداري 
شد.  اين مسئول با بيان اينكه بيمارستان امام رضا)ع( داراي بخش 
مراقبت هاي ويژه )CCU( ،)ICU( و اتاق عمل است، تصريح كرد: 
تمامي تجهيزات اين بخش ها تهيه شده و در حال نصب است.  بيگي 
گفت: براي تأمين نيروي انساني بيمارستان امام رضا)ع( ميامي سعي 

شده از افراد بومي منطقه استفاده  شود تا مشكل تردد نداشته باشند.

همراه سراي بيمارستان كوثر سنندج 
افتتاح شد 

به همت يكي از خيران كردس�تاني همراه سراي بيمارستان 
كوثر سنندج افتتاح شد. 

دكتر بهرام كندايي، مدير سازمان هاي مردم نهاد و خيرين سالمت 
دانشگاه علوم پزشكي كردستان در آيين افتتاح پروژه همراه سراي 
بيماران بيمارستان كوثر سنندج گفت: كمك به بيماران نيازمند از 
اولويت هاي خيرين سالمت استان است، به گونه اي كه در سال جاري 
بيش از ۱۵ پروژه مرتبط با سالمت افتتاح يا در حال انجام است.  وي 
افزود: همراه سراي بيماران بيمارستان كوثر به همت خير نيك انديش 
دكتر سيده اديبه حسيني نسب با اعتباري بالغ بر ۸۵ ميليارد ريال به 
بهره برداري رسيد.  اين مس��ئول ادامه داد: اين پروژه در زميني به 
مساحت ۸۴۰ متر مربع در دو طبقه تكميل و به بهره برداري رسيده 
است.  كندايي گفت: طبقه اول شامل ۹ اتاق مبله براي اسكان و طبقه 
دوم نيز مشتمل بر ۱۱ اتاق مبله براي اسكان، آشپزخانه و انبار است.

 كشت گياهان دارويي 
در۶۰۰ هكتار از اراضي قزوين 

گياهان دارويي در ديمزار ها در ۶۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي 
ديم قزوين كشت مي شود. 

حسن جليلوند، مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان با 
بيان اينكه گياهان دارويي در سال زراعي آينده در قالب طرح جهش 
توليد در ديمزار ها در ۶۰۰ هكتار از اراضي كشاورزي ديم استان كشت 
مي شود، گفت: اولويت كشت گياهان دارويي در اين طرح با محصوالت 
زيره و سياهدانه است كه كم آب بر بوده و كاشت آنها از توجيه اقتصادي 
بااليي براي كش��اورزان برخوردار است.  وي با بيان اينكه اين طرح با 
همكاري س��تاد فرمان اجرايي امام خميني )ره( عملياتي مي شود، 
افزود: توسعه كشت گياهان دارويي از سياست هاي مهم وزارت جهاد 
كشاورزي به شمار مي رود.  اين مسئول ادامه داد: درطرح جهش توليد 
در ديمزار ها براي دومين سال محصوالت مهم و اساسي از جمله گندم، 

جو، حبوبات، دانه هاي روغني و گياهان دارويي مي رود.

   قزوين    كردستان    سمنان

13معدن آذربايجان غربي احيا شد 
13 معدن استان     آذربايجان غربي
آذربايجان غربي 
با رفع موانع دوباره به چرخه توليد بازگشتند. 
عبدالحميد سرتيپي، مديركل صنعت، معدن 
و تجارت آذربايجان غربي گفت: از ابتداي سال 
جاري تا پاي��ان تيرماه ۱۳ معدن در اس��تان با 
ظرفيت اس��تخراج س��االنه ۲۳۷هزار تن انواع 
مواد معدني دوباره وارد چرخه توليد شده است.  
وي افزود: استخراج س��االنه ۲۳۷ هزار تن انواع 
موادمعدني و ايجاد زمينه اشتغال مستقيم براي ۸۹ نفر وارد چرخه توليد شده اند كه براي بهره برداري 
و راه اندازي اين معادن بيش از ۳۴۹ ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است.  اين مسئول ادامه داد: طي 
چهار ماهه نخست امسال ۱۹فقره پروانه اكتشافي جهت انجام اكتشافات معدني براي محدوده هاي جديد 
اكتشافي در استان صادر شده است.  سرتيپي گفت: همچنين پنج محدوده اكتشافي با ذخيره قطعي 
۴۱ميليون و ۶۵۰هزارتن انواع مواد معدني و با حجم سرمايه گذاري ۱۴۱ ميليارد ريال موفق به اخذ گواهي 
كشف شده اند كه با تكميل مرحله پايان عمليات اكتشافي و تجهيز معادن به بهره برداري خواهند رسيد.
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