
  البرز: مديركل كميته امداد اس��تان البرز با اش��اره به لزوم حمايت 
ويژه از طرح هاي اشتغالزايي روس��تايي با هدف جلوگيري از مهاجرت 
روس��تاييان به ش��هرها گفت: ۵۴ ميليارد تومان اعتبار براي حمايت 
از بنگاه هاي اقتصادي كوچك و مش��اغل خرد توليد داخلي در س��طح 
روس��تاهاي اس��تان البرز و همچنين ش��هرهاي كمتر از 10 هزار نفر 
اختصاص يافته اس��ت.  محمد محمدي فرد توانمندسازي مددجويان 
را مهم ترين برنامه خدمت رس��اني دركميته امداد عنوان كرد و افزود: 
روستانش��ينان البرزي با ارائه طرح ش��غلي از تس��هيالت ارزان قيمت 

اشتغال تا سقف ۵0 ميليون تومان بهره مند مي شوند. 
  آذربايجان غربي: مديركل امور آب و فاضالب روستايي آذربايجان 
غربي گفت: قطعي هاي مكرر برق، تأمين آب روس��تاهاي استان را با 
مشكل مواجه كرده است.  كاظم محمدي اقدم اظهار داشت: متأسفانه 
قطعي هاي مكرر برق تأمين آب روس��تاهاي استان را با مشكل مواجه 
كرده است.  به گفته وي، براي رفع مش��كل برق، تعداد  هشت ژنراتور 
مولد برق در روستاهاي مختلف استان نصب شده و  تعداد 1۵ ژنراتور 
نيز در مرحله خريداري بوده است و طي هفته آينده تحويل و در نقاط 

مورد نظر نصب خواهد شد. 
  ايالم: اس��تاندار ايالم از معرفي ۴۵0 طرح صنعتي در استان ايالم 
به بانك هاي عامل خبر داد.  قاس��م س��ليماني دش��تكي در نشست با 
سرمايه گذاران با بيان اينكه بيش از ۴۵0 طرح در قالب توسعه روستايي 
و در بخش صنعت با ۴۵ ميليارد تومان تس��هيالت به بانك هاي عامل 
معرفي شده است، گفت:دس��تگاه هاي اجرايي و بانك ها با تسهيل در 
روند پرداخت تسهيالت زمينه اشتغال پايدار را در استان فراهم كنند.  به 
گفته وي تخصيص تسهيالت بانكي، سرمايه در گردش، بررسي مشكالت 
حوزه محيط زيست و بهداشت، محل اجراي طرح و انطباق اساسنامه 
ش��ركت هاي توليدي با نوع فعاليت از مهم ترين مشكالت مطرح شده 

سرمايه گذاران بخش خصوصي بود. 

پسته به عنوان يكي از مهم ترين و استراتژيك ترين 
توليدات باغي كشور شناخته مي شود كه براي توليد 
آن به منابع آبي كمتري نسبت به محصوالت باغي 
ديگر نياز است. عالوه بر اين پسته نقش بسزايي هم در 
ارزآوري و افزايش صادرات محصوالت كشاورزي دارد 
چراكه از كل محصول توليدي در 17 استان كشور، 
تنها  ۵ درصد آن به مصرف داخلي مي رسد و مابقي 
صادر مي شود. با اين حال سال هاست درختان پسته 
اغلب استان هاي قطب توليد اين محصول پير و فرتوت 
شده اند و توان مقابله با خشكسالي، تغييرات اقليمي، 
تغييرات ناگهاني آب و هوايي و... را ندارند. از اين رو روز 

به روز از ميزان توليد اين محصول كاسته مي شود. در 
اين راستا طي بررس��ي هاي كارشناسان روند توليد 
پس��ته در دهه 90 نس��بت به دهه 80 كاهش قابل 
مالحظه اي داشته اس��ت. توليد اين محصول ارزآور 
در س��ال 86، حدود 260 هزار تن بوده و حاال گفته 
مي شود در سال گذش��ته يعني 10 سال پس از اين 
تاريخ توليد پسته به 120 هزار تن كاهش يافته است. 
پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري هم با افت 
شديدي مواجه شود و همچنين فرصت براي صادرات 
و ارزآوري از طريق آن به حداقل برسد. محصولي كه 
كشورهاي بسياري در سراس��ر دنيا خواهان حذف 

شدن ايران از اين عرصه رقابتي هستند. از اين رو تا دير 
نشده، كارشناسان كشاورزي توسعه باغات با نهال هاي 
تازه نفس و جوان سازي درختان را كه در مقابل انواعي 

از تغييرات هم مقاوم هستند پيشنهاد مي كنند.
  سمنان پيشتاز در توسعه باغات

استان سمنان با پيش��تازي در توسعه باغات خود 
با نهال ه��اي ج��وان، اولي��ن گام را در حفظ بازار 
بين المللي محصول پس��ته برداشته است. در اين 
رابطه رئيس جهاد كش��اورزی اس��تان س��منان 
مي گويد: »پسته اس��تان از كيفيت بسيار بااليی 
برخوردار اس��ت و از اي��ن رو می توان ب��ا صادرات 

و ف��رآوری آن عالوه ب��ر ارزآوری باال، ب��ه اقتصاد 
كش��اورزان نيز كمك ش��ايانی كرد.« سيدحسن 
ميرعماد از وجود حدود 12 هزار هكتار باغ پسته 
بارور در سمنان خبر مي دهد و مي افزايد: »عالوه 
بر اين بال��غ بر 8 ه��زار هكتار نهال پس��ته نيز در 
استان كشت شده كه ظرف دو س��ال آتی با به بار 
نشستن اين نهال ها و روند رو به رشد توسعه باغات 
پسته در اس��تان،  ميزان برداش��ت اين محصول 
ارزشمند در سمنان به دو برابر می رسد.« اتفاقي 
كه در تمام استان هاي توليدكننده اين محصول 
بخصوص قطب توليد پسته يعني كرمان بايد مد 
نظر قرار بگيرد چراكه تا مادامي كه باغات توسعه 
نيابن��د و نهال هاي جوان ج��اي درختان تنومند 
پير را پر نكنند، هر روز از ميزان برداش��ت پس��ته 
كاسته مي ش��ود. اين مقام مس��ئول با بيان اينكه 
پسته دامغان به عنوان مرغوب ترين پسته جهان 
شناخته مي شود، ادامه مي دهد: »پسته از جمله 
درخت هايی است كه نياز آبی كمی دارد لذا توسعه 
باغات پسته و ديگر محصوالت باغی با نياز آبی كم از 
اولويت های جهاد كشاورزی در استان است.«  وي 
با اشاره به معضل كم آبي در كل كشور بيان مي كند: 
»درخت های پسته در شرايط خشكسالی نيز دوام 
بس��يار بااليی دارند و اگرچه كمبود آب در ميزان 
برداشت محصول آن مؤثر اس��ت، با اين حال اين 

درخت ها می توانند به حيات خود ادامه دهند.«
   ايستادگي نهال ها در مقابل خشکسالي

با اين تفاسير پس��ته محصولي است كه در شرايط 
تغييرات اقليمي و خشكسالي هم توليد آن استمرار 
دارد و مي تواند كمك بزرگي به اشتغالزايي، توليد و 
اقتصاد مقاومتي كند. به رغم اينكه طی سه، چهار 
سال اخير با توس��عه سيس��تم های نوين آبياری، 
اقدامات خ��وب و ماندگاری در س��منان به گفته 
مسئوالن انجام شده است،  با اين حال توسعه باغاتی 
همچون پس��ته، زيتون و... كه ني��از آبی كمتری 
دارند و تغيير الگوی كشت از زراعی به باغی عالوه 
بر صرفه جويی در منابع آبی ب��ه افزايش بهره وری 
و بهبود اقتص��اد بهره برداران نيز كمك ش��ايانی 
می كند، بنابراين اين مورد بايد ب��ه عنوان يكي از 
اهداف مسئوالن جهاد كشاورزي مدنظر قرار گيرد. 
رئيس جهاد كشاورزی استان سمنان در اين باره 
مي گويد: »تنها در سال گذشته بالغ بر 670 ميليارد 
ريال اعتبار در پروژه های آب و خاک استان هزينه 
شده است.« ميرعماد مي افزايد: »سال پيش بيش از 
7 هزار هكتار از باغات و مزارع استان به سيستم های 
نوين آبياری مجهز شده اند و اين سيستم در استان 
دوبرابر شده است.«  الزم به ذكر است ساالنه 7هزار 
ميليارد ريال از محصول پسته دامغان، ثروت توليد 
می ش��ود كه می توان با تكيه بر علم و دانش آن را 
افزايش داد. همچنين در سمنان ۴۵ هزار بهره بردار 
در بخش های مختلف كشاورزي تا باغداري فعاليت 
دارند كه با جوان س��ازي و توس��عه باغات مي توان 
معيش��ت آنها را ماندگار كرد. اتفاق��ي كه در ديگر 

استان هاي كشور هم بايد مورد توجه قرار گيرد.

 بوم گردي، گردشگري لرستان را 
توسعه مي بخشد 

لرس�تان از جمله اس�تان هايي اس�ت كه با داش�تن مناظر طبيعي 
و مكان ه�اي تاريخ�ي و فرهنگي يك�ي از مهم تري�ن مناطق براي 
جذب گردش�گر به ش�مار مي رود. استاني كه هر س�اله تعداد قابل 
توجهي از افراد را به سوي خود مي كشاند و اين مهم موجب شده تا 
دست اندركاران س�ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي جذب 
تعداد بيش�تر گردش�گر برنامه هاي ويژه اي را در دس�تور كار خود 
قرار دهند. رونق بخشي به بوم گردي جزو كارهايي است كه حاال در 
لرستان مورد توجه قرار گرفته اس�ت. موضوعي كه موجب شده تا 
مشاور ميراث فرهنگي و گردشگري استاندار لرستان از بوم گردي به 
عنوان يكي از اهداف توسعه گردشگري در اين منطقه از ايران نام ببرد. 

    
تنوع بسيار در مناطق گردشگري لرستان از جمله نكات مثبتي است 
كه سبب شده تا گردشگران بس��ياري براي ديدن مناطق متنوع اين 
استان در طول سال به آنجا سفر كنند.  مسجد امام بروجرد، تونل برفي 
ازنا، آبشار آب س��فيد اليگودرز، بابا بزرگ، برادر امام رضا)ع(، درياچه 
گهر، قلعه فلك االفالک، امامزاده ش��اه محمد كوهدشت، آبشارچكان، 
مقبره  باباطاهر، تپه هاي  باباخاني  و تخته  چراغ ، دشت الله هاي واژگون 
اليگودرز و ده ها مناطق ديگر را مي توان نام برد كه سبب شده لرستان 
به يكي از ديدني ترين استان هاي كشور تبديل شود.  اين در حالي است 
كه با توجه به جاذبه هاي تاريخي، طبيعي و گردشگري لرستان بايد به 
قطب گردشگري در كشور تبديل شود، لذا اين موضوع به شدت نيازمند 

توجه، تبليغ و معرفي است. 
  مشکالت گردشگري لرستان 

در حال حاضر گردشگري در دنيا به عنوان سومين صنعت درآمدزاي 
دنيا تبديل شده است كه اين مهم مي تواند در آينده جاي خود را به رتبه 
اول ارتقا دهد.  در اين ميان مناطق ديدني لرستان سبب شده تا روي آن 
بتوان حساب ويژه اي در زمينه جذب گردشگر بازكرد.  با اين حال برخي 
از مشكالت سبب ش��ده تا نتواند بهره الزم در اين زمينه را ببرد.   يكي 
از كارشناسان گردش��گري در اين خصوص مي گويد: »ضعف در وجود 
برخي از زيرس��اخت ها ازجمله نبود جاده مناسب در كنار از بين رفتن 
محيط زيست بكر منطقه توسط برخي از گردشگران به شدت بر رونق اين 
صنعت تأثير منفي گذاشته است.« فرهاد بيرانوند مي افزايد: »بي توجهي 
به اين موضوعات موجب شده تا در برخي از مسير تردد ها ترافيك ايجاد 
ش��ود و در كنار آن ريختن انواع زباله و آتش سوزي به شدت بر مناطق 

طبيعي آسيب رسانده و سبب از بين رفتن آنها شده است.«
  بوم گردي نياز رونق گردشگري لرستان 

از آنجا كه گردشگران به شدت دوستدار ديدن مناطق سنتي و قديمي 
هستند لذا ساخت و سازهاي اخير خصوصاً در مناطق روستايي موجب 
ش��ده تا به بافت قديمي و سنتي آن آسيب جدي برس��د و عماًل تأثير 
منفي ب��ر ورود و خروج گردش��گر بگذارد لذا اين مهم موجب ش��ده تا 
بوم گردي در اين مناطق به شدت مورد نياز باشد.  اين مهم سبب شده 
تا برخي افراد باذوق با حمايت بعضي از سازمان ها يا به تنهايي اقدام به 
ساخت محيط هاي روستايي كنند؛ موضوعي كه ايجاد آن به شدت در 
لرستان بايد مورد توجه قرار بگيرد.  از آنجا كه بوم گردي مي تواند يكي از 
اهداف توسعه گردشگري در لرستان باشد، لذا اين مهم موجب شده تا 
در حال حاضر بسياري از كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري اين 
مهم را عامل رونق گردشگري لرستان بدانند.  مشاور ميراث فرهنگي و 
گردشگري استاندار لرستان با تأييد اين موضوع مي گويد: »از آنجا كه 
هدف گذاري ها در زمينه گردشگري داراي اشكاالتي است، لذا بوم گردي 
مي تواند يكي از اهداف توسعه گردشگري در لرستان باشد.«  سيروس 
ابراهيمي مي افزايد: »با توجه به فصول س��ال بايد تعاريف مختلفي از 
بوم گردي داشته باشيم.« اين در حالي است كه در كنار بوم گردي بايد به 
اين نكته توجه داشت كه براي رونق گردشگري بايد به راه هاي زميني، 
ريلي و هوايي و فرودگاه فعال، مبلمان شهري، تبليغات و سطح آموزش 
تورگردان ها و آژانس هاي مس��افرتي توجه ويژه شود تا بتوان به اهداف 

مورد نظر در زمينه رونق گردشگري برسيم.

 نوبت دهي پزشكان در گلستان
 الكترونيكي مي شود   

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي     گلستان
ش�دن  الکترونيک�ي  از  گلس�تان 

نوبت دهي به بيماران در اين استان خبر داد. 
س��راج الدين عارف نيا گفت: سال هاست كه طرح پزش��ك خانواده در 
استان در حال اجراست و امروز به جايي رسيده ايم كه طرح نظام ارجاع 
الكترونيك را به صورت اصولي و صحيح در اس��تان اجرا كنيم؛ چراكه 
با اجراي اين طرح بيمار مطلع مي ش��ود در چه ساعتي و چه روزي به 
پزش��ك مربوطه خود مراجعه كند. وي جمع ش��دن مهر روستايي از 
دفترچه ها را يكي از مهم ترين اتفاقات در حال انجام اعالم كرد و افزود: 
طي دو ماه آينده مهر روستايي از دفترچه روستاييان برداشته خواهد 
شد و پزشك مراكز بهداشتي- درماني از طريق سيستم الكترونيك بيمار 
را به پزشك متخصص ارجاع خواهد داد.  معاون بهداشتي دانشگاه علوم 
پزشكي استان گلس��تان ادامه داد: تمام بيماران روستايي و شهرهاي 
زير 20 هزار نفر كه داراي پرونده الكترونيك س��المت هستند، زمان 
مراجعه به پزشك خانواده در صورت نياز به متخصصان معرفي مي شوند 
و س��پس كد ارجاع 16رقمي براي آنها صادر مي شود.  عارف نيا با بيان 
اينكه روستاييان در زمان مراجعه به پزشك روستا تنها ۵00 تومان حق 
ويزيت پرداخت مي كنند، گفت: 90درصد مش��كل بيماران روستايي 
توسط پزشك روس��تا بر طرف مي ش��ود و در صورت نياز به آزمايش، 
نمونه گيري در سطح مراكز انجام مي شود.  وي افزود: تمام سعي ما بر 
اين است در حالي كه خدمات با كيفيت ارائه مي دهيم، هزينه هاي مردم 
را هم كاهش دهيم؛ چراكه اگر مردم به اين باور برسند كه اين مسير را 

طي كنند، قطعا هزينه ها كاهش پيدا خواهد كرد. 

 مرمت 92 گنبد
 از 115 گنبد بازار 150 ساله شاهرود   

اداره مي�راث  فرهنگ�ي،  رئي�س     سمنان
صنايع دستي و گردشگري شهرستان 
شاهرود از آغاز مرحله جديد مرمت بازار تاريخي شاهرود خبر داد. 
 حميدرضا حسني گفت: در اين مرحله از مرمت، كار برداشت آسفالت 
كف، انجام عمليات سنگفرش با سنگ تراورتن به طول بيش از 60 متر، 
برداشت كاهگل، دوغاب ريزي، كنف گذاري، انجام عمليات آجرفرش 
و نصب هورنو )نورگير س��قف( گنبدهاي بازارچه امام حس��ين انجام 
مي ش��ود.  وي اعتبار اختصاص يافت��ه براي اجراي اين پ��روژه را يك 
ميليارد و 300 ميليون ريال اعالم كرد و افزود: س��قف بازار ش��اهرود 
داراي 11۵گنبد است و از آغاز مرمت بام بازار تاريخي شاهرود، تاكنون 
92 گنبد آن مرمت اساسي شده است و با مرمت 10 گنبد بازارچه امام 
حسين اين تعداد به 102 گنبد مي رسد.  رئيس اداره ميراث  فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري شهرستان شاهرود يادآور شد: بازار تاريخي 
شاهرود با قدمت 1۵0سال در سال 1378 به شماره 228۵ در فهرست 
آثار ملي ايران ثبت شده و بيش از 260 باب مغازه را در خود جاي داده 
است.  حسني تصريح كرد: اين بناي تاريخي عالوه بر راسته اصلي، داراي 

چندين كاروانسرا، حمام، آب انبار و مدرسه است.

 ايجاد 1900 شغل 
براي مددجويان بهزيستي در تهران    

مديركل بهزيستي اس�تان تهران در     اسالمشهر
آيي�ن بهره ب�رداري از پروژه ه�اي 
بهزيستي شهرستان اسالمشهر از ايجاد بيش ازهزار و 900 شغل 
براي مددجويان بهزيستي كه عمدتًا از افراد بيمار معتاد كه بعضًا 

كارتن خواب بودند طي سال گذشته خبر داد. 
داريوش بيات نژاد افزود: مشكالت زيست محيطي، فقر، موادمخدر و اعتياد 
از مهم ترين معضالت جامعه بشري است، وقتي كه از آسيب هاي اجتماعي 
صحبت مي كنيم، معنايش سياه نمايي نيست، بلكه به دنبال رفع مشكل 
هستيم.  وي ادامه داد: سازمان بهزيستي براي تك تك افراد جامعه مأموريت 
دارد، در همه گروه هاي اجتماعي جامعه پديده طالق و اعتياد وجود دارد. در 
بين افراد از تحصيلكرده و غني گرفته تا افراد بيسواد و گرفتار فقرمادي اين 
مشكالت وجود داشته و بهزيستي به آنها خدمات ارائه مي كند.  مديركل 
بهزيستي استان تهران با اش��اره به اينكه در حوزه آسيب هاي اجتماعي 
بهزيس��تي براي همه افراد جامع��ه خدمات ارائه مي ده��د، گفت: بيش 
از۵0 درصد از معلوليت ها در كشور با ارائه خدمات مشاوره ژنتيكي قابل 
پيشگيري است و بهزيستي از دوران پيش از دبستان و حتي از بدو تولد نوزاد 
خدمات پيشگيري خود را در قالب طرح هاي غربالگري، بينايي سنجي، 
شنوايي سنجي و... ارائه مي كند.  بيات نژاد افزود: با توجه به اينكه خدمات 
بهزيستي براي كل جامعه از نوزاد صفر ساله گرفته تا افراد مسن و از كار افتاده 
وجود دارد، بنابراين سازمان بهزيستي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي همه 
افراد نبوده و بايد همه دستگاه ها و بخش ها به بهزيستي كمك كنند. وي با 
بيان اينكه بيش از90 درصد از فعاليت هاي بهزيستي به بخش خصوصي 
واگذار ش��ده، تأكيد كرد: با اعتمادي كه به مردم داريم، قس��مت هايي از 

فعاليت هاي نظارتي را هم آماده واگذاري به مردم هستيم. 

 احداث بزرگ ترين مجتمع
 فرهنگي – هنري جنوب كشور در خورموج  

شهردار خورموج از احداث بزرگ ترين     بوشهر
مجتمع فرهنگي، هنري جنوب كشور 

در شهر خورموج مركز شهرستان دشتي خبر داد. 
احمد شيخياني گفت: با تصويب شوراي اسالمي شهر خورموج، بزرگ ترين 
مجتمع فرهنگي، هنري جنوب كشور كه شامل مجموعه هايي از جمله 
س��الن اجتماعات و غذاخوري با ظرفيت هزار نفر و نيز مهمانسراست در 
شهر خورموج احداث خواهد شد.  وي افزود: اين پروژه كه يكي از پروژه هاي 
شاخص استان بوشهر و حتي جنوب كشور است، عالوه بر ايجاد اشتغال 
و درآمد پايدار براي ش��هرداري، زمينه برگ��زاري همايش هاي بزرگ و 
مراسمات شهروندان عزيز با توجه به سالن اجتماعات هزار نفري را فراهم 
مي كند.  شيخياني ادامه داد: با احداث مهمانسرا در اين مجموعه، شهر 
خورموج مي تواند ميزباني مسابقات كشوري را برعهده بگيرد و مشكالت 
سنوات گذشته در مهمانسرا و ميزباني تيم هاي ورزشي برطرف خواهد شد.  
وي گفت: شهرستان دشتي و شهر خورموج مهد علم و ادب بوده و اديبان 
بزرگ و مشهوري در اين ديار پرورش يافته اند كه اجراي اين پروژه بزرگ 
فرهنگي، هنري در اين ديار از ضروريات بوده است.  شيخياني با اشاره به 
تأمين اعتبار اين پروژه افزود: محل تأمين اعتبار اين پروژه از محل اعتبارات 
داخلي شهرداري و ارزش افزوده خواهد بود.  شهردار خورموج ادامه داد: 
با توجه به تصويب كليات اين طرح در صحن شوراي اسالمي اقدام بعدي 
شهرداري، گرفتن مشاور و مطالعه و تهيه نقشه اجرايي و تقديم آن به شورا 

جهت تصويب نهايي و آغاز عمليات اجرايي اين پروژه است. 

محمدرضا سوري 

قائم مق�ام تولي�ت آس�تان قدس رض�وي از 
افتتاح فاز نخس�ت زائرسراي رضوي در هفته 
جاري و در ايام دهه كرام�ت رضوي خبر داد. 
س��يد مرتضي بختياري ضمن ارائه گزارش عملكرد 
كوتاهي از اقدامات يكس��اله آستان  قدس رضوي در 
سال 96 به بند دوم حكم مقام معظم رهبري در حكم 
انتصاب توليت آستان قدس رضوي اش��اره كرد و با 
بيان اينكه خدمت به زائران بارگاه مقدس رضوي به 
ويژه ضعفا و نيازمندان در اين حكم مورد تأكيد است، 

گفت: امروز مقوله زيارت قدرت نرم جهان تشيع است 
و دشمنان به شدت از اين امر به تكاپو افتادند، اما به 
لطف الهي در سال 96 بيش از 30 ميليون زائر به بارگاه 
منور رضوي مشرف ش��دند.  وي با اشاره به تشكيل 
معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوي در دوره 
جديد آستان قدس رضوي اظهار كرد: اين معاونت در 
آستان قدس رضوي مأموريت پيدا كرده تا با كمك 
بس��يج، نيروهاي انقالبي و ارگان هاي امدادرس��ان 
كشور، زيارت اولي ها  را از سراسر كشور شناسايي كند و 

شرايط تشرف آنها را به حرم مطهر رضوي فراهم آورد.  
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي اضافه كرد: فاز 
نخست زائرشهر رضوي در سال 96 در راستاي خدمت 
به زائران بارگاه مقدس امام علي بن موسي الرضا)ع( 
افتتاح شد؛ فاز نخس��ت اين زائرشهر 700 سوئيت با 
ظرفيت اسكان ۴ هزار زائر دارد كه در حال حاضر تنها 
براي پذيرايي از زائر اولي ها به صورت رايگان در اختيار 
آنها قرار گرفته و ش��هرداري مشهد نيز وعده احداث 
مترو از اين زائرشهر به حرم مطهر را داده است.  وي با 

بيان اينكه با اتمام تمام فازهاي زائرشهر امكان اسكان 
20 هزار زائر در اين مركز فراهم مي شود، افزود: فاز دوم 
اين زائرشهر نيز با دارا بودن 700 سوئيت ۵۵ درصد 
پيشرفت كار داشته است، وقف نامه زمين اين زائرشهر 
نيز كه مربوط به حدود ۵00 سال پيش است، با نيت 
مكاني براي استراحت زائران وقف شده است.  بختياري 
از افتتاح فاز اول زائرس��راي رض��وي در هفته جاري 
خبر داد و گفت: اين زائرسرا در نزديكي حرم مطهر و 

همزمان با ايام دهه كرامت رضوي افتتاح مي شود.

فاز نخست زائرسراي رضوي افتتاح مي شود
   خراسان رضوي

پنج ش�نبه گذشته 

محمد رضا هاديلو
   گزارش2

وقتي بيمارستان 96 
تختخوابي ش�هيد  
ستاري بنياد بركت در قرچك افتتاح و به عنوان 
هديه  مقام معظم رهبري آماده  خدمت رساني به 
مردم اين منطقه ش�د، كم�ي آنطرف تر كلنگ 
احداث بيمارستان 350 تختخوابي شهيد مفتح 
ورامين هم با حضور جمعي از مسئوالن به زمين 
زده شد. در اين مراسم رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام )ره( اعالم كرد كه س�اخت حدود 200 مركز 
بهداشتي ديگر را نيز هدفگذاري كرده و از اين 
تعداد 154 مورد در حال اتمام است يا تکميل شده 
و مابقي نيز تا آخر سال جاري به پايان مي رسد. 

    
پنج ش��نبه گذش��ته بعد از اينكه بيمارس��تان 96 
تختخوابي بنياد بركت در قرچك ورامين افتتاح و به 
عنوان هديه  مقام معظم رهبري آماده  خدمت رساني به 
مردم شد، كلنگ احداث بيمارستان 3۵0 تختخوابي 
شهيد مفتح ورامين هم با حضور رئيس ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره(، وزير بهداشت، معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور، مديرعامل بنياد بركت، رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي، نماينده  شهرستان هاي 
ورامين، پيشوا و قرچك در مجلس شوراي اسالمي، 
امام جمعه و فرماندار ورامين و جمعي از مسئوالن 
محلي به زمين زده شد. بيمارستاني كه با مشاركت 
س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( و ب��ا تخصيص 800 
ميليارد ريال اعتبار از سوي بنياد بركت وابسته به اين 

ستاد ساخته خواهد شد.  
  ساخت 4 مركز پيشرفته درمان سرطان

س��اخت نزديك به 200 مركز بهداش��تي را نيز از 

سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام هدفگذاري 
كرديم كه 1۵۴مورد در حال اتمام است يا تكميل 
شده و مابقي نيز تا آخر سال جاري به پايان مي رسد. 
اينها بخش��ي از صحبت هاي رئيس ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره( اس��ت كه با اشاره به اينكه در سال 
گذشته هزينه 70 هزار نسخه بيماران سرطاني را 
پرداخت كرديم، گفت: همچنين ۵00 هزار بيمار 
مناطق محروم را تحت پوشش بيمه تكميلي قرار 
داديم.  دكتر محمد مخبر كه در مراس��م افتتاح و 
بهره برداري از بيمارس��تان 96تختخوابي بركت 
شهيد ستاري قرچك سخن مي گفت با گراميداشت 
ياد و خاطره شهداي دشت ورامين ادامه داد: مردم 
اين منطقه حق زيادي گردن ما و انقالب دارند و با 

گراميداشت ياد فرمانده شهيدنيروي هوايي ارتش 
از سپهبد شهيد ستاري ياد مي كنيم كه از شهداي 
خاص نظام اسالمي است. وي تصريح كرد: مأموريت 
اصلي ما توانمندسازي مناطق محروم است. در چند 
س��ال گذش��ته با ۴۵ هزار ميليارد تومان از منابع 
مختلف اعم از فاينانس يا كمك هاي دولتي يا منابع 

داخلي ستاد، ۴00 هزار شغل ايجاد كرديم.
مخبر با بي��ان اينكه هم پول مال مردم اس��ت، هم 
مديريت به م��ردم تعلق دارد، گف��ت: طي نامه اي 
به رئيس جمهور اع��الم كردم ك��ه حاضريم با هر 
جريان حقيقي و حقوقي همكاري داش��ته باشيم. 
بر همين اس��اس با همكاري دكتر هاش��مي، وزير 
بهداشت به جايي رس��يديم كه از 10بيمارستاني 

كه قرار بود بنياد بركت بس��ازد، هفت دستگاه آن 
ساخته و تحويل ش��د و تا آخر سال دو بيمارستان 
ديگر را مي س��ازيم و به وزارت بهداش��ت تحويل 
مي دهيم. اين مس��ئول همچنين از ساخت چهار 
مركز پيشرفته  درمان سرطان در شهرهاي تهران، 
اهواز و نجف آباد خبر داد و تأكيد كرد كه اين مراكز 
آبروي نظام در حوزه  س��المت خواهند بود.  مخبر 
با بيان اينكه يك بيمارستان سرطاني را در دست 
ساخت داريم؛ ضمن اينكه احداث يك بيمارستان 
ديگر را هم  روز پنج شنبه كلنگ زني كرديم و يك 
بيمارس��تان را هم در زاهدان كلن��گ خواهيم زد، 
به فعاليت ساخت دارو در بنياد بركت اشاره كرد و 
گفت: با اين اقدامات هم جلوي بخش��ي از واردات 
داروهاي  ت��ك را مي گيريم هم قيمت تمام ش��ده 
دارو را پايين مي آوريم. رئيس ستاد اجرايي فرمان 
امام)ره( با اش��اره به كلنگ زني بيمارس��تان 3۵0 
تختخوابي شهيد مفتح ورامين با مشاركت وزارت 
بهداشت گفت: ان شاءاهلل اين بيمارستان را تا دو سال 
آينده آماده  بهره برداري خواهيم كرد. عالوه بر اين 
بيمارستان به زودي عمليات ساخت يك بيمارستان 
جديد در شهر زاهدان ش��روع خواهد شد. الزم به 
ذكر است بيمارستان بركت شهيد ستاري قرچك 
ورامين در زيربنايي به مس��احت 8 ه��زار و 300 
مترمربع و با تأمين اعتبار 122 ميليارد ريال تكميل 
و به بهره برداري رس��يد. اين بيمارستان، هفتمين 
بيمارستاني اس��ت كه طي انعقاد تفاهمنامه سال 
139۴ ميان ستاد اجرايي فرمان امام)ره( و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر مشاركت 
ستاد در ساخت  و تكميل 10 پروژه  بيمارستاني در 

مناطق محروم كشور ساخته و افتتاح شد. 
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  8 هزار هكتار نهال كاري
خنده را بر لبان پسته سمنان مي نشاند

رئيس جهاد كشاورزی استان سمنان: طي 2 سال آينده با به بار نشستن 8 هزار هكتار نهال  تازه كاشته شده 
در باغات پسته سمنان، ميزان برداشت اين محصول استراتژيک در استان دو برابر افزايش مي يابد

قرچک بعد از 60 سال صاحب بيمارستان شد
 رئيس ستاد اجرايي فرمان امام )ره( از به بهره برداري رسيدن 200 مركز بهداشتي تا پايان سال جاري 

و ساخت 4 مركز پيشرفته  درمان سرطان در شهرهاي تهران، اهواز و نجف آباد خبر داد

بيمارستان 96 تختخوابي شهيد ستاري، هديه رهبري به مردم قرچک  اعزام 110 گروه جهادي زنجان 
به مناطق محروم 

رئيس بسيج سازندگي زنجان از فعاليت     زنجان 
و اع�زام 110گ�روه جهادي ب�ه مناطق 

محروم استان خبر داد. 
فرهاد امندي با بيان اينكه گروه هاي جهادي وخدماتي از قبيل فرهنگي، 
عمراني و بهداش��تي ارائ��ه مي دهند، گف��ت: در اين اردوه��ا گروه هاي 
مختلف بسيج دانش��جويي، محالت، دانش آموزي، كشاورزي و جامعه 
پزش��كي حضور دارند.  وي افزود: در اين طرح از ظرفي��ت خيران براي 
كمك هزينه ه��اي عملياتي همانند عمراني اس��تفاده مي كنيم.  رئيس 
بسيج سازندگي زنجان با بيان اينكه گروهي از دانشگاه زنجان در يكي از 
روستاهاي پري واقع در شهرستان ماهنشان مشغول فعاليت هستند، ادامه 
داد: نيروي مخلص بسيج پيام انقالب را به همه مي رساند.  امندي با بيان 
اينكه اين اردوها تا پايان تابستان به طول مي انجامد، گفت: در پايان طرح 

گزارشي جامع از فعاليت ها به خبرنگاران و عموم مردم ارائه مي كنيم. 

خشكس�الي، تغييرات اقليم�ي، تغيي�رات ناگهان�ي آب و هوايي و... 
همگي مش�كالتي هس�تند كه سال هاس�ت تن رنجور درختان پير و 
فرتوت پس�ته س�منان را به لرزه  درآورده اس�ت. لرزه اي ك�ه نتيجه  
آن فروريختن ش�كوفه هاي پس�ته 12 ه�زار هكتار از باغات اس�تان 
و خالي ش�دن دس�تان باغداران بود. مس�ئله اي كه تنها راه چاره  آن 

توس�عه باغات در كنار جوان س�ازي درخت�ان عنوان ش�د و باالخره 
امس�ال مس�ئوالن آس�تين باال زده و با كاش�ت 8 هزار هكت�ار نهال 
تازه نفس دست به توسعه باغات پسته زدند. از اين رو عالوه بر كاهش 
خطراتي كه توليد پسته سمنان را تهديد مي كند، پيش بيني مي شود 
برداش�ت اين محصول طي دو س�ال آينده ت�ا دو براب�ر افزايش يابد.

ميترا شهبازي
   گزارش يك
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