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درمان�ي دركن�ار 
ناتواني در پرداخت 
هزينه ها ازجمله مش�كالت مناط�ق محروم 
لرستان است.  اين مهم سبب شده است هرساله 
و در زمان هاي مختلف تيم هاي پزشكي بسيج و 
سپاه استان با تخصص هاي مختلف درمناطق 
محروم و كم برخوردار حضور يابند و  به درمان 
نيازمندان بپردازند كه به عنوان مثال مي توان از 
اعزام اكيپ هاي پزشكي با تخصص هاي مختلف 
تا برپايي بيمارس�تان صحرايي در اين مناطق 
اشاره كرد.  موضوعي كه سبب شد روزگذشته 
مسئول سازمان بسيج جامعه پزشكي لرستان 
از اع�زام بي�ش از 400 متخصص بس�يجي در 
بخش هاي تخصصي، مامايي و مش�اوره اي به 
منطق�ه مح�روم خرم آب�اد خب�ر ده�د. 

    
وج��ود برخي كمبوده��ا و مش��كالت در زمينه 
درماني در اس��تان لرس��تان از جمل��ه كمبود 
تخت هاي درماني نس��بت به جمعي��ت و كافي 
نبودن متخصصان سبب ش��ده است اين استان 
با محروميت ه��اي قابل توجه��ي دراين زمينه 
مواجه باشد، با اين وجود شدت اين كمبودها در 
مناطق دور از مركز لرستان خصوصاً در مناطق 
محروم موجب شده است ساكنان اين مناطق با 
مشكالت بيشتري مواجه ش��وند.  موضوعي كه 
پاي بسيج جامعه پزشكي در زمان هاي مختلف 
را به اين مناطق بازكرده اس��ت.  نماينده مردم 
دورود و ازنا در مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به كمب��ود ۱۸۰۰ پزش��ك در مناط��ق محروم 
كش��ور خصوصاً لرس��تان گفت:»در سال هاي 
اخير با اجراي طرح تحول نظام س��المت شاهد 
اقدامات خوبي در حوزه بهداشت و درمان كشور 
بوده ايم، اما هنوز بس��ياري از مناطق كش��ور از 
اين حي��ث محروم هس��تند.« مجي��د كيانپور 

 افزود:»در كش��ور كمبود جدي پزش��ك وجود 
ندارد بلكه توزيع نامناسب پزشكان موجب تراكم 
پزشكان در پايتخت شده است، در حالي كه در 
مناطق محروم با كمبود پزشك مواجه هستيم.«
  اعزام تيم تخصصي پزش�كي به منطقه 

محروم لرستان
از آنجا كه جامعه زنان در مناطق محروم به شدت 
نيازمند اقدامات بهداشتي و پزشكي هستند، لذا 
اين مهم سبب شده است اين موضوع مورد توجه 
ويژه بس��يج جامعه پزش��كي قرار گيرد.  مسئول 
سازمان بسيج جامعه پزش��كي لرستان درتأييد 
اين موضوع گفت:»تيم تخصصي و آموزشي بسيج 
جامعه پزشكي لرستان كه متشكل از متخصص، 
ماما، پرستار، مشاوره و آزمايشگاه است براي ارائه 
خدمات درماني رايگان به مردم مسجد امام علي)ع( 
منطقه اسدآبادي اعزام شدند.« عبدالوحيد ملك آرا 
افزود:»در اين اعزام بيش از 4۰۰ نفر در بخش هاي 
تخصصي، مامايي و مشاوره اي ارائه خدمت به تعداد 

۱۰۰ نفر انجام شد.« به گفته وي، آموزش آشنايي 
با HIV و راه هاي پيشگيري همراه با گرفتن تست 
HIV توسط باش��گاه س��المت از ديگر خدمات 

ارائه شده به اهالي اين منطقه بود. 
  ۳ تيم پزش�كي طرح »شهيد رهنمون« 

مناطق در دلفان
همانطور كه گفته ش��د وج��ود محروميت ها در 
لرستان باعث ش��ده اس��ت همواره رسيدگي به 
مشكالت آنها در دستور كار پزشكان بسيجي قرار 
گيرد.  اين مهم موجب شد تا چندي پيش  سه تيم 
پزشكي طرح »ش��هيد رهنمون« به دو روستاي 
گچ بن��دي و دولبيد منطقه ميرب��گ جنوبي در 
شهرستان دلفان اعزام ش��وند.  مسئول سازمان 
بسيج جامعه پزشكي لرس��تان دراين خصوص 
گفت:»با كمك كانون بس��يج جامعه پزشكي و 
شبكه بهداشت شهرستان دلفان تيم پزشكي كه 
شامل متخصص، پزشكان عمومي، ماما، پرستار، 
كار شناس��ان مبارزه با بيماري ها، آزمايش��گاه، 

دارويار و كارش��ناس آزمايشگاه اس��ت همراه با 
وسايل و تجهيزات پزش��كي مورد نياز براي ارائه 
خدمات پزشكي به مردم اين منطقه اعزام شدند.« 
ملك آرا افزود:»خدماتي كه در اين اعزام ارائه شد 
 ش��امل ويزيت، دادن دارو و آموزش بهداش��تي 
به صورت رايگان ب��ه بيش از 2۰۰ نف��ر از اهالي 
منطقه بود و ع��الوه برآن خدمات بهداش��تي و 
درماني، از جمله كلرزن��ي آب منطقه و آموزش 
بهداشت دهان و دندان همراه با توزيع خميردندان 

و مسواك نيز ارائه شد.«
  خدمات پزشكي تا ايجاد بيمارستان صحرايي 
اواخر فروردين ماه س��ال جاري بود كه مس��ئول 
بسيج سازندگي لرستان از اعزام 2۰۰ تيم پزشكي 
بسيج جامعه پزشكي لرستان در طول سال جاري 
به مناطق محروم اس��تان خبرداد.  سرهنگ علي 
بيرانوند گفت:»ويزيت رايگان به بيماران محروم 
و برپايي چهار بيمارستان صحرايي دراين مناطق 
با اعزام تيم هايي با تخصص هاي مختلف پزشكي 
از جمله خدماتي است كه به محرومان استان ارائه 
خواهد شد.« 26 تيرماه سال جاري بود كه دومين 
بيمارستان ثابت تخصصي و فوق تخصصي به نام 
شهيد ايرج خسروي در منطقه محروم »جهان آباد« 
شهرستان بروجرد برپا شد.   مسئول بسيج جامعه 
پزشكي لرستان دراين خصوص گفت:»براي برپايي 
اين بيمارستان اكيپي شامل متخصصان، پزشك 
عمومي، دندانپزشك، كارشناسان بهداشت، تغذيه، 
روانشناس و كارشناسان آزمايشگاه  همراه 45 نفر 
كادر پزشكي و پش��تيباني تيم براي ارائه خدمات 
رايگان به مردم اين منطقه اعزام شدند.« ملك آرا 
افزود:»با برپايي اين بيمارستان به حداقل يكهزار 
نفر از جمعيت روس��تاهاي تابع منطقه خدمات 
بهداش��تي و درماني ارائه و عالوه ب��ر آن خدمات 
پزشكي، خدمات دندانپزش��كي نيز ارائه شد.« به 
گفته وي اين خدمات تا زمان رفع مشكالت درماني 

و بهداشتي دراين مناطق ادامه خواهد داشت.

  آذربايجان ش�رقي: ناظر گمركات استان آذربايجان شرقي گفت: در 
نيمه نخست سال جاري يك ميليون و۹۰ هزار و ۳۸۷ تن كاال به ارزش ۷6۰ 
ميليون و 25۸ هزار و 4۰2 دالر از گمركات اس��تان صادر شده است ليلي 
اورنگي افزود: عمده گروه كاالهاي صادره از طريق گمركات استان شامل مواد 
پالستيكي و اشياي ساخته شده از اين مواد، چدن، آهن و فوالد، سوخت هاي 
معدني روغن هاي معدني و محصوالت حاصل از تقطير آنها، ماشين آالت و 
وسايل مكانيكي، اجزاء و قطعات آنها، شيريني و شكالت، فرآورده هاي غالت 
آرد نشاسته، شير و نان هاي شيريني، ميوه هاي خوراكي، پوست مركبات، 

شيشه و مصنوعات شيشه اي، كاكائو و فرآورده هاي آن است. 
  ايالم: معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور گفت: 
هم اكنون ۱۰ پروژه زيرساختي در مرز مهران براي اربعين در حال اجراست 
كه بخشي از اين پروژه ها امس��ال به بهره برداري مي رسد و بخشي از آنها 
سال آينده تكميل مي شود.  مهدي  جمالي نژاد با اشاره به اينكه سرعت 
پروژه هاي زيرساختي مرز مهران در حال انجام است، تصريح كرد: نزديك 

به 4۰ ميليارد تومان براي اجراي اين پروژه ها هزينه مي شود. 
  چهارمحال و بختياري: مدير كل هواشناسي چهارمحال و بختياري 
از فعاليت سه كانون گرد و غبار محلي در چهارمحال و بختياري خبر داد.  
شاهرخ پارسا گفت: سه كانون گرد و غبار محلي در اين استان آب و هواي 
اس��تان چهارمحال و بختياري را تحت تأثير قرار مي دهد.  به گفته وي 
دشت هاي شهركرد، بروجن و خان ميرزا به عنوان كانون ايجاد گرد و غبار 

در اين استان شناسايي شده است.
  خراس�ان جنوبي: مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبي گفت: 
نيازمندي هاي تحصيلي ۱۰۰ كودك محروم از محل موقوفات تأمين ش��د.  
پرويز بخشي پور اظهار كرد: در راستاي اجراي نيات اين دسته از واقفان نيك 
انديش دو طرح مهر تحصيلي و پيوند آسماني در خراسان جنوبي اجرا شد.  
به گفته وي؛ در طرح مهر تحصيلي از محل موقوفات خراسان جنوبي براي 
۱۰۰ كودك نيازمند بسته كامل لوازم التحريز شامل كيف، دفتر، مداد و ساير 
نيازمندي هاي تحصيلي به مبلغ 4 ميليون و 6۰۰ هزار تومان تهيه شده است. 

زمان زيادي به اربعين حسيني باقي نمانده است. 
روزي كه جلو اي از دلدادگي مس��لمانان به امام 
سوم را براي جهانيان به نمايش مي گذارد و تمام 
نقشه هاي شوم دش��من براي تفرقه افكني بين 
مسلمانان را نقش برآب مي كند. چراكه اين روز با 
برگزاري بزرگ ترين راهپيمايي عاشقان حسيني، 
وحدت جهان اسالم است كه به كل دنيا نشان داده 
مي شود. زمان مشخصي از تقويم كه مسئوالن تا 
مردم كل س��ال را براي آن برنامه ريزي و تالش 
مي كنن��د. در اين خص��وص دبير س��تاد اربعين 
گروه هاي جه��ادي از حضور برنامه ريزي ش��ده 
چهل روزه بسيجيان و جهادگران در ايران و عراق 
خبر مي دهد و مي گويد: »حدود ۱2 گروه جهادي 
در فضاي خدمت رساني به امام حسين)ع( هرساله 
جمع مي شوند و براي تس��هيل در رفت و آمد و 
حضور زوار فعاليت مي كنند.« داوود دروديان در 
گفت وگو با »جوان« ادامه مي دهد: »سه موكب 
جهادگران براي خدمت رساني به زوار حسيني در 
داخل ايران برپا مي شوند و مابقي همگي در عراق 
جاي مي گيرن��د.« آنها كه آتش ب��ه اختيار براي 
خدمت رساني  آمده اند تعدادشان باالي 2 هزار نفر 

است و از ارائه خدمات ساده اي چون كفش داري، 
واكس كفش، شارژ موبايل و غيره تا تهيه سه وعده 
غذايي گ��رم و متنوع زوار را ب��ر عهده مي گيرند. 
عالوه بر اين آنها در س��تاد يافتن گمشدگان نيز 
فعاليت مي كنند و محل هايي را هم براي اسكان 
موقت زوار در نظر گرفته اند تا آس��ايش و آرامش 
هرچه بيشتر را براي عاشقان و دلدادگان حسيني 
فراهم كنند. الزم به ذكر اس��ت ك��ه موكب هاي 
حسيني در سال هاي گذشته به صورت جداگانه 
به مردم خدمت رس��اني مي كردند كه امس��ال با 
تشكيل ستاد گروه هاي جهادي اربعين و فعاليت 
پيوسته و هماهنگ شده موكب هاي خدمت رسان، 
حضور زوار تسهيل تر و ظرفيت خدمات رساني نيز 

افزايش مي يابد. 
  زيرساخت هاي فراهم مرزي براي تردد 

عالوه بر حضو جهادگران، مسئوالن استان هاي 
ميزبان زوار نيز برنامه هاي متنوعي در راس��تاي 
تسهيل در رفت و آمد زائران در نظر دارند. براي 
نمونه مي توان به مرز چذابه در استان خوزستان 
اشاره كرد كه معاون سياسي استاندار خوزستان 
با اشاره به فراهم ش��دن امكانات مورد نياز براي 

حض��ور زوار در اي��ن منطقه مي گوي��د: »محور 
سوسنگرد به چذابه عريض ش��ده و پاركينگي با 
گنجايش ۳۰ هزار خودرو در اين مرز ايجاد شده 
است.« حسينعلي حس��ين زاده با اشاره به اينكه 
لوله كش��ي آب در اين منطقه براي برخورداري 
زائران حس��يني از آب سالم و بهداش��تي انجام 
شده اس��ت، ادامه مي دهد: »خوزس��تان دو مرز 
مشترك ش��امل چذابه و ش��لمچه با عراق دارد 
و براي خدمت رس��اني قرار اس��ت 2۸۰ موكب 
متعلق به اهالي خوزستان در اين منطقه فعاليت 
كنند.« الزم به ذكر اس��ت كه تمام موكب هايي 
كه نيروهاي بس��يج مردم��ي در مناطق مختلف 
چه در ايران و چه در ع��راق برپا مي كنند همگي 
هزينه هاي مورد نيازشان را از طريق كمك هاي 
مردمي و ن��ذورات آنها تأمي��ن مي كنند. عالوه 
بر اين در مرز ش��لمچه كه يكي ديگ��ر از مناطق 
مرزي استان خوزستان است هم زيرساخت هاي 
ت��ردد زائران در حال آماده س��ازي اس��ت. صبح 
پنج ش��نبه ۱2 مهر نيز مهدي جمالي نژاد معاون 
عمران و توس��عه امور شهري و روس��تايي وزير 
كشور و رئيس كميته زيرس��اخت ستاد مركزي 

اربعين حس��يني از اين منطق��ه بازديد به عمل 
آورد و در جريان آخرين اقدامات براي اس��تقبال 
و ميزباني از زائران قرار گرفت. الزم به ذكر است 
كه در اين مرز نيز پاركينگ بزرگي در نظر گرفته 
شده اس��ت. همچنين اقدامات الزم در راستاي 
محوطه سازي ها، مسير جديد جانمايي و استقرار 
مواكب اربعين و زيرساخت هاي دائمي مطابق با 

طرح جامع اربعين نيز انجام شده است. 
  ايجاد بزرگ تري�ن پاركينگ خاورميانه 

در مهران
زيرساخت هايي كه در مرزهاي چذابه و شلمچه به 
آنها اشاره شد، در تمام پنج مرز شلمچه، مهران، 
خسروي، چذابه و سومار فراهم مي شوند و زمينه 
آرامش و آس��ايش زوار را ايجاد مي كنند. در كنار 
اين امكانات مسئوالن از آمادگي مرز مهران براي 
عبور ۳ ميليون زوار خبر مي  دهند. در اين خصوص 
جمالي نژاد، معاون عمراني وزير كشور با تأكيد بر 
اينكه زيرس��اخت هاي مرزي مهران براي اربعين 
امسال ظرفيت حضور ۳ ميليون نفري زوار را دارد، 
مي گويد: »مرز چيالت هم ك��ه همچون مهران 
در ايالم قرار گرفته اس��ت، احتمال بازگشايي در 
صورت انجام اقدامات ديپلماسي با كشور عراق را 
دارد.« در راستاي زيرساخت هايي كه در محدوده 
مرز مهران فراهم شده اس��ت، مي توان به احداث 
بزرگ ترين پاركينگ خاورميانه با ظرفيت 4۰ هزار 
دستگاه خودرو اشاره كرد. در اين خصوص حجت 
شاكيان شهردار مهران مي گويد: »اين پاركينگ 
داراي جايگاه س��وخت، مراكز خدمات مخابراتي 
و تلفن همراه، بازارچه سنتي و غيره است كه زوار 
در كنار پارك خ��ودرو از ديگر مزيت ها و خدمات 
آن استفاده داشته باش��ند.« بنابر اين با توجه به 
برنامه ريزي هايي كه براي اربعين سال ۹۷ انجام 
شده است؛ پيش بيني مي شود امسال متفاوت از 
هرسال و باشكوه تر از گذش��ته راهپيمايي بزرگ 
وحدت و همدلي عاشقان حس��يني برگزار شود. 
الزم به ذكر اس��ت كه وزارت ارتباطات عراق نيز 
تأمين اينترنت رايگان زوار را بر عهده گرفته است.

ثبت ملي، تنها راه حفظ باغ سيب كرج
گويي داس�تان باغ سيب مهرش�هر پايان ندارد. اوايل سال گذشته 
ش�هردار كرج تملك باغ س�يب توس�ط ش�هرداري را تنها راه حل 
حفظ آن عنوان كرد و اس�تاندار البرز نيز از رفتن اجباري دانشگاه 
عالمه طباطبايي كه يكي از عوامل تخريب باغ به شمار مي آمد خبر داد. 
تمام اين كش و قوس ها براي حفظ باغي بود كه يكي از ارزشمند ترين 
منابع محيط زيست البرز به شمار مي آيد. حاال معاون ميراث فرهنگي 
كشور براي جلوگيري از تخريب بيشتر اين باغ معتقد است حفاظت از 
باغ سيب كرج و كاخ مرواريد براساس مصوبه شوراي عالي معماري و 
شهرسازي و ثبت ملي اين اثر در فهرست ميراث ملي الزم االجراست. 

    
آن قدر از باغ سيب مهرشهر نوشتند و كسي به داد اين باغ نرسيد تا در 
نهايت، ثبت آن در فهرست ميراث ملي مطرح شد تا شايد حداقل به اين 
طريق شاهد مرگ باقيمانده درختان س��يب در اين باغ عظيم نباشيم. 
ثبت شدن اين باغ از اين جهت به حفظ آن كمك مي كند كه آثاري كه 
در فهرست ميراث ملي به ثبت مي رسند واجد ارزش هايي هستند و بايد 
براساس قوانين مربوط به ثبت، مورد حفاظت و نگهداري قرار گيرند.  در 
ثبت آثار به عنوان ميراث ملي، منافع ملي عامه در نظر گرفته مي شود 
و باغ سيب كرج نيز از جمله آثاري اس��ت كه ثبت آن با خواست و اراده 
مردم و براساس وظايف ذاتي س��ازمان ميراث فرهنگي مبني بر حفظ 
آثار تاريخي، طبيعي و فرهنگي به انجام رسيده است.  در همين رابطه 
معاون ميراث فرهنگي كشور با اشاره به راه هاي حفاظت از باغ سيب كرج 
و كاخ مرواريد مي گويد: »حفاظت از اين اثر طبيعي در مصوبه شوراي 
عالي معماري و شهرسازي مورد تأكيد قرار گرفته است، بنابر اين موارد 
و مصوبات قانوني، س��ازمان ميراث فرهنگي از ثبت مل��ي اين اثر دفاع 
خواهد كرد و بي شك دادگاه صالحه نيز منافع ملي را بر منافع دستگاهي 
ارجحيت خواهد داد.« محمدحسن طالبيان ادامه داد: »اجراي مصوبات 
شوراي عالي معماري و شهرسازي به عنوان يك سند باالدستي براي همه 

دستگاه ها الزم االجراست و همه بايد نسبت به آن تمكين كنند.«
  جنگ بر سر درختان بينوا

مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري استان البرز نيز با 
بيان اينكه باغ سيب مهرشهر قدمتي 5۰ س��اله دارد و داراي درختاني 
كهنس��ال و مثمر اس��ت، مي گويد: »ضرورت حفاظت از اراضي موسوم 
به باغ سيب و كاخ مرواريد به عنوان ميراث فرهنگي، طبيعي و تاريخي 
در شوراي عالي معماري و شهرسازي در تاريخ ۹2/۱2/26 مصوب شد 
و مقررات ويژه اي هم براي حفاظت از اين اثر تاريخي در نظر گرفته شد، 
بر اساس همين مصوبه در سال ۹5 سازمان ميراث فرهنگي اين باغ را در 
فهرست آثار ملي به عنوان ميراث طبيعي به ثبت رساند.« حجت االسالم 
فخرالدين صابري ادامه مي دهد: »ثبت ملي اين اثر تاريخي به دنبال ابراز 
نگراني مردم از تخريب باغ سيب بود، چراكه شهر كرج از قديم االيام به 
عنوان يك باغ شهر شناخته مي ش��د و حفاظت از اين محوطه خواست 
مردم اين شهر بود.« باغ سيب مهرشهر ۳6۰ هكتار است و مالك خصوصي 
ندارد. باغي كه اكسيژن شهر كرج را تأمين مي كند و نبض تپنده اين شهر 
به شمار مي آيد.  باغ سيب مهرش��هر در حالي روزهاي سختي را سپري 
مي كند كه از جمله داليل مهم عدم احيا و ناتواني در نگه داري باغ را بايد 
در جابه جايي هاي كالن مديريتي در كشور و عدم توجه به شفاف سازي 
سرنوشت اين باغ جست وجو كرد. امروز بنا بر موضوعات حقوقي مالكيت 
و مسائل خاص مرتبط با مالك، درب باغ به روي مردم بسته است. اما بر 
اساس قانون اگر بيش از 2۰۰ هكتار از اين باغ در مالكيت عمومي شهر 
قرار گيرد، مي تواند به عنوان يك سرمايه عمومي مادام العمر براي شهر و 
شهروندان به يادگار بماند. دغدغه اي كه حاال در جنگ ميان سازمان ها و 

نهادها معلوم نيست چه سرانجامي خواهد داشت.

افزايش ۵۱ درصدي ورود گردشگر به ايران
ب�ا وج�ود تهديده�اي امري�كا، ورود     اصفهان
گردشگر خارجي به ايران، در شش ماه 
اول سال جاري، بيش از 51 درصد افزايش داشت كه با توجه به رشد 
4 درصدي در سال گذش�ته، اين ميزان رش�د گردشگر، شاخص 

بي نظيري طي چند دهه گذشته است. 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در همايش 
نجوم و گردشگري فضاپايه در نياسر كاشان با عنوان كردن مطلب فوق 
گفت: با هدف توسعه زيرساخت هاي گردشگري، ساخت هتل در دولت 
تدبير و اميد رشد قابل توجهي داشت به طوري كه هتل هاي چهار و پنج 
ستاره از ۱25 هتل در آغاز دولت به رقم ۱5۸ رسيده كه اميدواريم تا پايان 
دولت دوازدهم به 24۰ هتل برس��د.  علي اصغر مونسان تصريح كرد: با 
اجراي يك هزار و ۹۰۰ طرح گردشگري به ارزش 4۳۰ هزار ميليارد ريال 
)4۳ هزار ميليارد تومان( حجم سرمايه گذاري آن است كه از طريق صندوق 
توسعه ملي وام ارزان در اختيار س��رمايه گذاران قرار گرفته است.  معاون 
رئيس جمهور تأكيد كرد: حوزه گردشگري، يك حوزه فرابخشي است و 
نيازمند به همكاري با بخش هاي مختلف تا ابعاد گوناگون آن توسعه پيدا 
كند كه تاكنون توانسته بهترين امكانات را در زمينه اشتغال و درآمدزايي 
فراهم كند.  وي افزود: سرباز هخامنشي بعد از ۸۰ سال با هميت ايرانيان 
خارج از كشور پنج روز قبل از حراج با اقدامات وزارت خارجه حكم توقيف 
و حراج گرفت و با ارائه مستندات به مالكيت كشورمان درآمد و يك شنبه 
۱5مهرماه در موزه ملي رونمايي شده و پس از نمايش در شهرهاي مختلف 
از جمله اصفهان، به جايگاه اصلي خود در تخت جمشيد باز خواهد گشت.
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مرزهای ايران آماده پذيرايي از 3 ميليون زائر اربعين
 موكب هاي پذيرايي با حضور 2 هزار جهادگر، بزرگ ترين پاركينگ خاورميانه با ظرفيت 40 هزار خودرو و اينترنت رايگان 

براي حضور ميليوني زوار حسيني در اربعين 97 فراهم است

 400پزشك و متخصص سالمتي را 
به محرومان مناطق لرستان هديه مي دهند

 روشن شدن مشعل گاز 
در ۱۰۰ روستاي مازندران     

نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در     مازندران 
مجلس شوراي اسالمي از روشن شدن 
مشعل گاز 1۰۰ روستاي شرق اس�تان تا پايان تيرماه 98 خبر داد. 
علي محمد شاعري گفت: در ش��رايطي قرار داريم كه بايد نسبت به قبل 
بيشتر كار كنيم و بيشتر در صحنه باشيم تا امنيت كشور با رضايتمندي 
مردم افزايش يابد.  وي اظهار كرد: گازرساني به روستاهاي باالدست شرق 
مازندران با قوت در دس��ت انجام است و ش��عله گاز ۱۰۰ روستا تا پايان 
تيرماه ۹۸ روشن مي شود تا با ورود انرژي پاك گاز، به روستاهاي مختلف، 
روشنايي اميد در خانه هاي روستايي دميده شود.  شاعري افزود: با اشاره به 
ارائه تسهيالت مختلف كارا، فراگير و تسهيالت مختلف يادآور شد: شرايط 
مناسبي براي ايجاد اشتغال افراد بيكار فراهم شده است و افراد مي توانند 
با مراجعه به سامانه هاي مختلف اشتغال، از تس��هيالت برخوردار شوند.  
نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسالمي همچنين با 
اشاره به اينكه ۱۰ ميليارد تومان از بنياد بركت براي توسعه شرق مازندران 
پرداخت شده اس��ت؛ خاطر نش��ان كرد: اين مبلغ براساس سهم بري هر 
شهرس��تان اختصاص مي يابد كه از اين مقدار 4/5 ميليارد تومان س��هم 
بهش��هر اس��ت و با س��ود كم و حداقل ضمانت نامه به افراد بي��كار براي 
اشتغالزايي پرداخت مي شود.  شاعري گفت: در بخش بيمارستاني و توسعه 
فضاي بهداشت و درمان هم، يكي از نيازهاي مهم شرق مازندران تجهيز 
و تكميل بيمارستان هاي مختلف بود كه در دستور كار است.  وي افزود: 
بيمارستان جايگزين امام بهشهر با 24۰ تختخواب امسال به بهره برداري 
مي رسد و بيمارستان 65 تختخوابي گلوگاه به مرحله سقف زني رسيده و 

بيمارستان 6۰ تختخوابي نكا هم در روزهاي گذشته كلنگ زني شد. 

پرداخت ۱47 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال 
روستايي و عشايري به گلستاني ها       

مدير توسعه كارآفريني و اشتغال اداره      گلستان
كل تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي 
گلستان از پرداخت 147 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال روستايي 

و عشايري براي 2۳26 طرح خبر داد. 
موسي بي باك گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از طريق اجراي 
برنامه اشتغال پايدار روستايي و عشايري، موضوع تثبيت و ايجاد اشتغال 
در مناطق روستايي و عشايري را دنبال مي كند.  وي افزود: معتقديم صرف 
پرداخت تسهيالت ايجاد اشتغال نمي كند، بلكه براي ايجاد اشتغال بيش 
از وام و پيش از وام، نيازمند مداخالت توسعه اي اشتغال هستيم.  بي باك، 
آموزش را ضرورتي در مسير توسعه اشتغال دانست و گفت: آموزش هاي 
مهارتي و كارآفريني بومي و محلي در مناطق روس��تايي ضروري است.  
وي با اشاره به عملكرد و طرح هاي اشتغال در اس��تان، تصريح كرد: در 
مرحله اول ابالغ اعتبارات اشتغال روستايي و عشايري به استان گلستان 
مبلغ ۱62 ميليارد تومان اختصاص دادند كه تاكنون براي 2۳26 طرح 
به ميزان ۱4۷ ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده و بيش از ۹۱ درصد 
اعتبارات تخصصي جذب شده است.  مدير توسعه كارآفريني و اشتغال 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گلستان اظهار كرد: با توجه به اينكه 
صد درصد اعتب��ارات تخصصي در بانك ها انعقاد قرارداد ش��ده اس��ت، 
اميدواريم تا چند روز آينده اعتبارات به صورت صددرصد جذب ش��ود.  
بي باك خاطرنشان كرد: از 2۳2۹ طرح روستايي و عشايري كه موفق به 
اخذ تسهيالت شدند، ۱۱5۷ طرح جديد با اشتغال ۱۷۷4 نفر پيش بيني 
شده بوده كه به ميزان ۷4 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است. 

كاهش محصوالت باغي در لرستان      
مدير باغباني جهاد كشاورزي لرستان      لرستان
از كاه�ش عملكرد محص�والت باغي 

استان خبر داد. 
احمدوند گفت: در لرستان به يك ميليون نهال نياز داريم. ما در عملكرد 
محصوالت باغي استان با كاهش رو به رو بوده ايم. به عنوان مثال عملكرد 
ما در توليد زيتون بسيار پايين اس��ت.  وي افزود: بايد با هرس اصولي 
و راهكار هاي اساس��ي اين عملكرد را باال ببري��م.  احمدوند ادامه داد: 
اعتبارات ما از ۸ ميليارد به 2 ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان كاهش يافته 
است، با اين اعتبار كم نمي توانيم كار هاي اساسي كه مورد نياز است را 
انجام دهيم.  مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي لرستان اضافه كرد: 
براي فرآوري انجير اس��تان امكاناتي نداريم.  وي تصريح كرد: انجير را 
فقط مي توانيم به عنوان س��ركه وارد بازار كنيم در حالي كه با فرآوري 

مناسب مي توانيم، انجير خشك، مربا و شربت را هم توليد كنيم. 

 جابه جايي كانتينر در بندر شهيد رجايي 
از مرز يك ميليون TEU فراتر رفت 

مديركل بن�ادر و دريان�وردي هرمزگان از      هرمزگان
تخليه و بارگيري حجمي بالغ بر يك ميليون 
TEU كانتينر طي نيمه نخست سال جاري در بندر شهيد رجايي خبر داد. 
اله مراد عفيفي پور گفت: بندر شهيد رجايي با بهر ه مندي از پيشرفته ترين 
پايانه هاي كانتينري و برخورداري از تجهيزات روز دنيا، به عنوان بزرگ ترين 
و پيشرفته ترين بندر كانتينري ايران محسوب مي شود كه تخليه و بارگيري 
بيش از ۸۰ درصد كاالهاي كانتينري در سطح بنادر كشور را پشتيباني 
مي كند.  وي با ارائه تازه ترين آمار و ارقام از عملكرد كانتينري بندر شهيد 
رجايي طي نيمه نخست سال جاري، اظهار داشت: در اين دوره زماني شش 
ماهه، در مجموع يك ميليون و ۷۰ هزار و TEU ۱4۳ كانتينر)هر تي اي 
يو معادل يك كانتينر بيس��ت فوت( در اين بندر تخليه و بارگيري شد.  
عفيفي پور خاطرنشان كرد: از مجموع ۸۰4 هزار و TEU ۱4۰ كانتينر 
پر تخليه و بارگيري شده، ۱۹۷ هزار وTEU ۳۷۷ مربوط به محموله هاي 
ترانزيتي بوده است.  به گفته مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان، حجمي 
بالغ بر ۱۳۰ هزار و TEU ۸۱5 كانتينر طي نيمه نخست امسال از طريق 
اصلي ترين بندر كانيتنري ايران به ساير بنادر منطقه ترانشيپ شده است.

روزها به سرعت سپري مي شوند و راهپيمايي بزرگ جهان اسالم و نمايشي 
از وحدت بزرگ مسلمانان و دلدادگي آنان به امام سوم نزديك و نزديك تر 
مي شود. روزي كه ميليون ها نفر از زوار حسيني پاي پياده مسير حرم را 
پيش مي گيرند و موكب هاي حس�يني با حضور هزاران تن از بسيجيان و 
جهادگران آتش به اختيار در مرزهاي شلمچه، مهران، خسروي، چذابه و 

سومار برپا مي شوند. امسال به گفته متوليان، مرزها ظرفيت تردد 3ميليون 
زائر را دارند و در كنار فراهم بودن زيرساخت ها و برپايي موكب هاي متعدد 
در داخل مرز اي�ران و خ�ارج از آن، بزرگ ترين پاركين�گ خاورميانه با 
ظرفيت 40 هزار خودرو نيز در مهران آماده شده است. عالوه بر اين تأمين 
اينترنت رايگان زوار را هم وزارت ارتباطات عراق بر عهده گرفته اس�ت. 

88498441سرويس  شهرستان

باشگاه خبرنگاران جوان

تمام موكب هايي كه نيروهاي بسيج 
مردمي در مناطق مختلف چه در 
ايران و چه در عراق برپا مي كنند 
همگي هزينه هاي مورد نيازشان 
را از طري�ق كمك ه�اي مردمي و 
نذورات آنها تأمين مي كنند. عالوه 
بر اين در مرز شلمچه كه يكي ديگر 
از مناطق مرزي استان خوزستان 
اس�ت هم زيرس�اخت هاي تردد 
زائران در حال آماده س�ازي است

ميترا شهبازي
   گزارش يك


