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بــا توجــه بــه چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی بررســی
طرحهــای مهــم و شــاخص توســعهای در اســتانها در دســتور کار
قرارگرفتــه اســت .لــذا در گزارشهایــی «مصــور» بــه مهمتریــن
دســتاوردهای انقــاب در اســتانها پرداختــه شــده اســت .در
ایــن پرونــده تــاش داریــم «ترین»هــای اســتانها( اعــم از
بزرگتریــن ،مهمتریــن ،مدرنتریــن و ...طرحهــای عملیاتــی
شــده اعــم از پروژههــای درمانــی ،راهســازی ،سدســازی ،علمــی،
خدماتــی و  ...در کشــور ،منطقــه و جهــان) را معرفــی کنیــم.
در ایــن شــماره از مجلــه «ایــران مهــر» تعــدادی از گزارشهــای
تولیــد شــده طــی بهمــن مــاه ســالجاری در قالــب پرونــده یــاد
شــده را میخوانیــد.

دستاوردهای انقالب

دستاوردهای انقالب
NEWSAGENCY

روســتاها در  40ســال از عمــر نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی ایــران در بخــش هــای مختلــف پیشــرفت هــای
چشــمگیری داشــته و غبــار محرومیــت از چهــره روســتاها
زدوده شــده اســت.
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زدودن غبار محرومیت ازروستا

 ۹۹درصدروستاهایزنجانطرحهادیدارند

بــا اســتقرار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و تشــکیل
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ،توســعه مناطــق روســتایی و رفــع
محرومیــت از روســتاها بــه عنــوان یــک رویکــرد مهــم مــورد
توجــه قــرار گرفــت و اجــرای طــرح هــای هــادی و مقــاوم ســازی
خانــه هــای روســتایی در ســطح روســتاهای کشــور مطــرح شــد.
بـا روی کار آمـدن نظـام مقـدس جمهوری اسلامی ایران ،توسـعه
مناطـق روسـتایی در اولویـت فعالیت های عمـران وآبادانی کشـور
قـرار گرفـت و در حـال حاضـر بعـد از گذشـت  ۴۰سـال از پیروزی
انقلاب اسلامی طـر ح هـادی نزدیـک بـه  ۹۹درصد روسـتاهای
اسـتان زنجان تهیه شـده اسـت و نزدیک به  ۵۲درصـد از واحدهای
مسـکونی روسـتایی مقاومسـازی شـده است.
 ۹۹درصــد روســتاهای اســتان زنجــان دارای طــرح
هــادی هســتند
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان زنجــان با اشــاره
بــه اینکــه  ۹۹درصــد روســتاهای اســتان زنجــان دارای طــرح
هــادی هســتند ،اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه برنامــه ششــم توســعه،
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی مکلــف بــوده در روســتاهای
بــاالی  ۲۰خانــوار اســتان ،بحــث اجــرا و تهیــه طــرح هــادی را
انجــام دهــد .در همیــن راســتا نیــز بنیــاد مســکن انقالب اســامی
اســتان زنجــان نزدیــک بــه  ۹۰۵آبــادی و حــدود  ۷۱۰روســتای
بــاالی  ۲۰خانــوار دارد کــه بالــغ بــر  ۵۲درصــد بحث شــروع اجرای
طــرح هــادی محقــق شــده و نزدیــک بــه  ۹۹درصــد این روســتاها
نیــز در بحــث تهیــه طــرح اجــرا شــده اســت.
سیدســجاد صنعتیمنفــرد تصریــح کــرد :بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی در موضــوع تهیــه و اجــرای طرحهــای هــادی و بحــث
عمــران روســتایی بــا موضــوع بافتهــای بــاارزش و تهیــه طــرح
بــرای روســتاهایی کــه بــه لحــاظ معمــاری واجــد ارزش هســتند و
نیــز در روســتاهایی کــه هــدف گردشــگری بهشــمار میرونــد،
بحــث مطالعــات و اجــرای طرحهــای هــدف گردشــگری را در
دســتور کار خــود دارد.
وی بــا یــادآوری اینکــه ایــن ادارهکل ســه معاونــت فنــی شــامل
معاونــت عمــران روســتایی ،معاونت مســکن روســتایی و بازســازی
و معاونــت مســکن شــهری را در دل خــود جــای داده اســت ،ادامــه
داد :از اقداماتــی کــه ایــن ادارهکل در حــوزه عمرانــی روســتایی
انجــام میدهــد ،میتــوان بــه بحــث صــدور ســند در روســتاها
و شــهرهای زیــر  ۲۵هــزار نفــر بــا همراهــی و همــکاری ســازمان
ثبــت اســناد و امــاک اشــاره کــرد.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان زنجــان یــادآور
شــد :ر حــال حاضــر اجــرای طــرح هــادی در نزدیــک بــه ۵۲
درصــد از روســتاهای اســتان زنجــان آغــاز شــده کــه امیدواریــم بــا
تامیــن اعتبــارات دولتــی در ســطح اســتانی و ملــی بتوانیــم اقدامات
را در ایــن عرصــه بــه صــورت مســتمر در بحــث اجــرای طــرح
هــادی و بهســازی فضاهــای روســتایی شــاهد باشــیم.
صنعتیمنفـرد با بیـان اینکه در برنامه پنجم توسـعه ،بحـث تهیه و
اجـرای یک روسـتای بافـت بـاارزش را تهیه و اجـرا کردیـم ،افزود:
در برنامـه توسـعه نیـز موضـوع تهیـه و اجـرای بافتهای بـاارزش
روسـتایی و روسـتای هـدف گردشـگری را مدنظـر بنیـاد مسـکن
انقلاب اسلامی قـرار دادیـم کـه در ایـن زمینـه روسـتای قلعـه
شهرسـتان زنجان ،تهیه طـرح و مطالعـات آن نیز مصوب و شـروع
بحث اجرای آن از امسـال آغاز شـده که امیدواریـم در اولین فرصت
و بـا تامین اعتبـارات ملـی ،این پـروژه را بـه پایان برسـانیم.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان زنجــان ادامــه
داد :همچنیــن بــرای ســه روســتای دیگــر ،بحــث مطالعــات
طــرح بافــت بــاارزش روســتایی را در دســتور کار قــرار دادیــم

کــه دو روســتا را امســال تامیــن اعتبــار کردیــم و ایــن دو روســتا
در شهرســتان ماهنشــان قــرار دارد کــه در دســتور کار بــوده و در
مراحــل طــرح تهیــه قــرار دارد.
صنعتــی منفــرد بــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز مصوبــه چهــار
روســتا را در برنامــه ششــم از کمیتــه ملــی کشــوری کــه متشــکل
از بنیــاد مســکن ،ســازمان میراثفرهنگــی ،ســازمان مدیریــت
و برنامهریــزی و ســایر دســتگاههای ذیربــط اســت ،اخــذ
کردهایــم ،تصریــح کــرد :هنــوز هــم پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم
تــا بتوانیــم در شهرســتانها نســبت بــه شناســایی روســتاهایی کــه
بــه لحــاظ معمــاری واجــد ارزش هســتند ،اقــدام کــرده و بتوانیــم با
شناســایی و معرفــی آنهــا بــه کمیتــه ملــی ،نظــر اعضــای کمیته
ملــی را بــه عنــوان روســتاهای هــدف گردشــگری و بافت بــاارزش
در بحــث تهیــه و اجــرا جلــب کنیــم.
 ۷۰درصــد هــای واحــد مســکن روســتایی در اســتان
زنجــان ســندار شــدند
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان زنجــان در
خصــوص ســنددار کــردن واحدهــای روســتایی ،گفــت :تــا بــه

امــروز بــرای بیــش از  ۷۰درصــد خانه هــای روســتایی ،شــامل ۹۲
هــزار و  ۶۴۷واحــد روســتایی ســند مالکیــت صــادر شــده اســت که
ایــن امــر بــا همراهــی و همــکاری ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان زنجــان و نیــز مســئوالن ذیربــط محقــق میشــود.
صنعتــی فــرد بــا یــادآوری اینکــه در معاونــت بازســازی و مســکن
روســتایی ،دو وظیفــه عمــده را دنبــال میکنیــم ،بیــان کــرد:
مســئول بازســازی در نقــاط حادثهدیــده روســتایی ،بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی اســت و همانطــور کــه در آخریــن حــوادث
کشــور از جملــه زلزلــه کرمانشــاه و ورزقــان تبریــز مشــاهده
کردیــم ،بنیــاد مســکن انقــاب اســامی متولــی بازســازی در نقاط
حادثهدیــده بــوده اســت.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان زنجــان ادامــه
داد :در ســال گذشــته نیــز بحــث بازســازی روســتاها و واحدهــای
آســیبدیده از ســیل و مخاطــرات ســیل در دو شهرســتان خدابنــده
و ماهنشــان را انجــام دادیــم و ســابق بــر ایــن نیــز بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی از دهههــای اول انقــاب تــا بــه امــروز نســبت
بــه بازســازی مناطــق جنــگزده ،ورود پیــدا کــرده و تــا آخریــن
بازســازیها کــه مربــوط بــه ســیل ســال گذشــته در شهرســتان
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جهــت تهیــه طــرح بهســازی بافــت بــا ارزش در برنامــه ششــم
توســعه قــرار دارنــد.
صنعتــی منفــرد در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث
احــداث واحدهــای بومگــردی در قالــب تفاهمنامــهای بــا
میراثفرهنگــی ،در ایــن زمینــه نیــز ورود پیــدا کردهایــم ،افــزود:
پرداخــت وام کمبهــره بــرای ســاخت ایــن واحدهــا و نیــز مرمــت
و بهســازی واحدهایــی کــه در ســطح روســتا میخواهنــد مــورد
هــدف بومگــردی قــرار گیرنــد ،جــزو برنامههــای بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی بهشــمار مـیرود و ایــن بــدان معنــی اســت کــه
زیرســاختهای گردشــگری بــا تهیــه و اجــرای طرحهــای هــادی
بــا رویکــرد گردشــگری و بــا اجــرای روســتاهای بافــت بــاارزش
فراهــم میشــود.

خدابنــده و ماهنشــان بــود ،ایــن کار را ادامــه داده اســت.
صنعتــی منفــرد افــزود :عــاوه بــر ایــن در زمانهایــی کــه
بحــث حــوادث غیرمترقبــه نباشــد ،رویکــرد بنیــاد مســکن و شــعار
همیشــگی آن بحث «پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت» را مدنظر
قــرار داده و شــعار اینکــه «ایمــن بســازیم تــا در امــان بمانیــم» نیز
رویکــرد بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســت کــه بــا تامیــن
اعتباراتــی کــه توســط دولــت و بــر اســاس قوانینــی کــه در مجلس
مصــوب شــده و وامهــا و تســهیالت کمبهــره بــا مبلــغ ۲۵
میلیــون تومــان ،بنیــاد مســکن متولــی شناســایی ،تشــکیل پرونده
و ارجــای ایــن وامهــا بــه متقاضیانــی کــه در روســتاها میخواهنــد
واحدهــای مقــاوم در برابــر زلزلــه بســازند را در زمانهــای عــادی
انجــام میدهــد.
 ۵۲درصــد از واحدهــای مســکونی روســتایی در
اســتان زنجــان مقاومســازی شــده اســت
وی بــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز توانســتهایم نزدیــک بــه ۵۲
درصــد از واحدهــای مســکونی روســتایی را مقاومســازی کنیــم
کــه ایــن میــزان  ۱۰درصــد باالتــر از نــرم کشــوری اســت ،اظهــار
کــرد :هــر چنــد روســتاهایی را کــه در معــرض خطــر بــوده و بــر
روی گســل هســتند را نیــز شناســایی کردهایــم.
صنعتــی منفــرد افــزود :هــدف اصلــی ،شناســایی روســتاهای
پرخطــر و هدایــت ایــن وامهــا و تســهیالت بــرای روســتاهایی
کــه بیشــترین نیازمنــدی را بــرای مقاومســازی دارنــد ،اســت کــه
مبلــغ ایــن تســهیالت  ۲۵میلیــون تومــان بــا بهــره  ۵درصــد و
بازپرداخــت  ۱۵ســاله تعییــن شــده اســت.
مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب اسلامی اسـتان زنجان گفـت :برای
تکمیـل واحدهایی که از این محل برای سـاخت و سـاز تسـهیالت
دریافـت کردهانـد و افـراد بیبضاعـت و محرومـی کـه نتوانسـتهاند
واحدهـای خود را تکمیل کننـد ،از طریق حسـاب  ۱۰۰حضرت امام
جهت تکمیـل این واحدها ،موضـوع پرداخت بالعـوض را برای این
روسـتاییان داریـم کـه بتواننـد واحدهای نیمهتمـام خـود را تکمیل
کـرده و بـه بهرهبرداری برسـانند.
صنعتــی منفــرد بــا بیــان اینکــه در اســتان زنجــان  ۲۲روســتای
هــدف گردشــگری انتخــاب شــده اســت بــه تهیــه طــرح و
بهســازی روســتاهای هــدف گردشــگری بــه تعــداد  ۱۰روســتا
اشــاره کــرد و گفــت :در حــال حاضــر روســتاهای گالبــر ،ویــر،
خوئیــن و درســجین دارای طــرح هــادی هــدف گردشــگری و
روســتاهای مــاری ،حــاج ســیران ،ولــی در ،شــیت ،علــم کنــدی
و چــپ دره شــش روســتا جهــت تهیــه طــرح هــادی هــدف
گردشــگری در طــول برنامــه ششــم توســعه انتخابشــده اســت.
وی از تهیــه طــرح روســتاهای دارای بافــت بــا ارزش بــه تعــداد

 ۷روســتا در ســطح اســتان خبــر داد و گفــت :روســتاهای قلعــه و
درس جیــن دارای طــرح بافــت بــا ارزش ،روســتای قوزلو در دســت
تهیــه طــرح و روســتاهای خــور جهــان ،انجلیــن ،جزیمــق و الر نیز

وی خاطرنشــان کــرد :در حــوزه مســکن شــهری نیــز بنیاد مســکن
بــرای خانــهدار شــدن اقشــار کمدرآمــد و محــروم در جامعــه،
بحــث ســاخت مســکن و تحویــل آنهــا بــه اقشــار کمدرآمــد و
محــروم را در دســتور کار قــرار داده کــه طــی دو ســال گذشــته
مطالعــه ،تحویــل زمیــن ،تامیــن زمیــن و اخــذ پروانــه ،تهیه نقشــه
مشــخصات فنــی بــرای ایــن واحدهــا و نیــز شــروع احــداث ایــن
واحدهــا در حــدود نزدیــک بــه  ۶۰۰واحــد را در ســطح اســتان در
دســتور کار قــرار دادیــم کــه امیدواریــم طــی دو مــاه آینده در شــهر
زنجــان نیــز نزدیــک بــه  ۳۰۰واحــد را بتوانیــم کلنگزنــی کنیــم
کــه مقدمــات شــروع کار فراهــم شــده اســت.
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احداث بزرگ ترین سالن دوومیدانی سرپوشیده کشور در بام ایران
بــزرگ تریــن و مجهزتریــن ســالن دوومیدانــی
سرپوشــیده کشــور بــه برکــت انقــاب اســامی در
چهارمحــال و بختیــاری احــداث شــده کــه زمینــه ســاز
توســعه ایــن ورزش در ایــن اســتان اســت.

چهارمحــال و بختیــاری در پیــش از انقــاب یکــی از اســتان هــای
محــروم کشــور بــه شــمار مــی رفــت کــه از هیــچ گونــه پیشــرفت
و توســعه ای برخــوردار نبــود .فقــر و محرومیــت بــه وضــوح در
ایــن اســتان مشــاهده مــی شــده و مــردم از هیــچ گونــه امکانــات
برخــوردار نبــوده انــد.
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در پیــش از انقــاب اســامی
هیــچ گونــه امکانــات و خدمــات مناســب در بخــش هــای مختلف
نداشــت کــه بخــش ورزش یکــی از مهمتریــن حــوزه هــا به شــمار
مــی رود.
فقر امکانات ورزشی در چهارمحال و بختیاری
امکانــات ورزش در ایــن منطقــه بســار ناچیــز بــود و امــکان انجــام
فعالیــت هــای ورزشــی در رشــته هــای مختلــف ورزشــی در
ایــن اســتان فراهــم نبــوده اســت .کمبــود ســالن ورزشــی و نبــود
دسترســی مناســب مــردم روســتاها  ...از مهمتریــن کمبــود هــا در
پیــش از انقــاب در ایــن اســتان بــه شــمار مــی رود.
انقــاب اســامی زمینــه ســاز توســعه و پیشــرفت چهارمحــال
بختیــاری در تمــام بخــش هــا شــد بــه طــوری کــه طــی چهــل
ســال گذشــته ایــن اســتان از تمــام امکانــات و خدمــات بهــره منــد
شــده اســت .هــم اکنــون تمــام شــهرها و روســتاهای چهارمحال و
بختیــاری از ســالن ورزشــی مناســب برخــوردار هســتند.
توســعه زیــر ســاخت هــای ورزشــی پــس از انقــاب در شــهرها
و روســتاهای ایــن اســتان از مهمتریــن دســتاورد هــای انقــاب
اســامی بــه شــمار مــی رود کــه موجــب توســعه ورزش و قهرمان
پــروری در ایــن اســتان شــد.
ورزش دوومیدانــی یکــی از ورزش هــای محبــوب در اســتان
چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار مــی رود کــه ایــن ورزش بــه
علــت نبــود امکانــات در پیــش از انقــاب هیــچ رشــد و توســعه
ای نداشــته اســت .شــهر بروجــن بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
شــهرهای اســتان چهارمحــال و بختیــاری در پیــش از انقــاب
فاقــد میــدان دوومیدانــی مناســب بــرای تمریــن ورزشــی بــود.
احــداث بــزرگ تریــن و مجهزتریــن ســالن دوومیدانــی سرپوشــیده
تارتــان کشــور در شــهر بروجــن چهارمحــال و بختیــاری از
مهمتریــن بــرکات انقــاب اســامی بــه شــمار مــی رود کــه زمینه
ســاز توســعه ورزش دو ومیدانــی در ایــن منطقــه شــده اســت و
زمینــه را بــرای برگــزاری رقابــت هــای دوومیدانــی ملــی و بیــن
المللــی در ایــن منطقــه فراهــم کــرده اســت.

پیســت دو و میدانــی تارتــان چهارمحــال و بختیــاری در زمینــی به
مســاحت  ۳۵هــزار متــر مربــع و زیربنــای یــک هــزار متــر مربــع
در شــهر بروجــن احــداث شــده اســت .احــداث ایــن پیســت کــه
بزرگتریــن و مجهــز تریــن ســالن سرپوشــیده دو و میدانــی کشــور
اســت از ســال  ۱۳۸۶آغــاز شــد.
ایــن ســالن ورزشــی ظرفیــت یــک هــزار و  ۲۰۰تماشــاچی را دارد
و یکــی از زیباتریــن ســالن سرپوشــیده دو و میدانــی در منطقــه
خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود.
مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره
بــه اینکــه ســالن دو ومیدانــی شــهدای ورزشــکار بروجــن یکــی
از مهمتریــن ســالن هــای ورزشــی در ســطح کشــور اســت ،بیــان
کــرد :ایــن پــروژه زمینــه ســاز ارتقــای رشــته ورزشــی دوومیدانــی
در اســتان و کشورشــده اســت.
حمیــد کریمــی بیــان کــرد :مســاحت کل پــروژه ســالن دو ومیدانی
شــهدای بروجــن  ۳۵هــزار مترمربع اســت.
وی ادامــه داد :ایــن پــروژه ورزشــی دارای  ۱۰هــزار متــر مربــع
ســالن سرپوشــیده اســت و ایــن پــروژه ورزشــی تمــام اســتاندارد
هــای بیــن المللــی دارد.
مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان
اینکــه  ۱۵هــزار متــر مربــع محوطــه ســازی در ایــن پــروژه
ورزشــی انجــام شــده اســت ،بیــان کــرد :ایــن پــروژه دارای بخــش
مدیریــت بــا ســالن کنفرانــس ،ســرویس و آبدارخانــه اختصاصــی،
دو ســری رختکــن ورزشــکاران ،رختکــن مربیــان و داوران ،ســالن
تخصصــی دو میدانــی تارتــان شــش خطه
ســاندویچی ،ســونای خشــک و بخــار و
جکــوزی ،نمازخانــه ،بوفــه تماشــاچیان و
 ...اســت.
مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال
و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه ســالن
دو ومیدانــی بروجــن زمینــه برگــزاری
اردوهــای تیــم ملــی را در چهارمحــال و
بختیــاری فراهــم کــرده اســت ،اظهــار
داشــت :احــداث ایــن ســالن ورزشــی
از مهمتریــن دســتاورد هــای انقــاب
اســامی در بخــش ورزش چهارمحــال و
بختیــاری بــه شــمار مــی رود.
وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای انقــاب

اســامی در بخــش ورزش ،بیــان کــرد :انقــاب اســامی زمینــه
توســعه ورزش و بهــره منــدی مــردم از ســالن هــای ورزشــی در
شــهرها و روســتاها را فراهــم کــرد.
مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد:
وجــود بیــش از  ۳۹هــزار ورزشــکار ســاماندهی شــده در این اســتان
در رشــته هــای مختلــف ورزشــی از مهمتریــن بــرکات انقــاب
اســامی بــه شــمار مــی رود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱۰هــزار بانــوی ورزشــکار در چهارمحــال
و بختیــاری فعالیــت مــی کننــد ،اظهــار داشــت :ورزشــکاران بانوی
چهارمحــال و بختیــاری طــی ســال هــای اخیــر در ایــن اســتان
افزایــش یافتــه اســت.
جهانــی شــدن چهارمحــال و بختیــاری در پــرورش
اســتعدادی برتــر ورزشــی در رشــته دوومیدانــی
توســعه زیر ســاخت هــای ورزشــی بــه ویــژه رشــته دوومیدانــی در
شــهر بروجــن چهارمحــال و بختیــاری موجــب قهرمــان پــروری
ورزشــکاران ایــن رشــته در ســطح کشــور و جهــان شــده اســت.
بروجــن در المپیــک ســال  ۲۰۱۲لنــدن توانســت المپیکــی تریــن
شــهر جهــان لقــب بگیــرد .بروجــن بــه لطــف اســتعدادهای خــود
توانســت در المپیــک لنــدن  ۲۰۱۲ســه ورزشــکار داشــته باشــد.
محمــد ارزنــده رکــورددار پــرش طــول ایــران ،ســجاد مــرادی
قهرمــان جهــان در رشــته دوومیدانــی و روح اهلل عســگری
ورزشــکارانی بودنــد کــه توانســتند ســهمیه المپیــک لنــدن ۲۰۱۲
را در آن ســال کســب کننــد و شــهر بروجــن را بــه عنــوان مرکــز
دوومیدانــی کشــور در ســطح جهــان معرفــی کننــد.
بــراداران صمیمی(محمــد ،عبــاس) از قهرمان ورزشــی چهارمحال
و بختیــاری در رشــته هــای پرتــاب وزنــه هســتند کــه طــی ســال
هــای اخیــر در رقابــت هــای ملــی و بیــن المللــی خوش درخشــیده
انــد .در بــازی هــای آســیایی نخســتین مــدال ایــران در رشــته
پرتــاب دیســک از ســوی عبــاس صمیمــی ورزشــکار بلنــد قامــت
چهارمحــال و بختیــاری بــه دســت آمــد و راه بــرای کســب مــدال
در ایــن رشــته بــرای ایــران بــاز شــد.
نســل طالیــی دوومیدانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا پرتــاب نقره
ای عبــاس صمیمــی آغــاز شــد و پــس از او روح اهلل عســگری،
ســجاد مــرادی ،امیــر مــرادی ،محمــد ارزنــده ،محمــود و محمــد
صمیمــی و روح اهلل امانــی ســتون فقــرات تیــم ملــی را تشــکیل
دادنــد.
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انقــاب اســامی ایــران در حالــی چهلســاله میشــود کــه
دســتاورد انقــاب را در روشــنایی خانههــای دو هــزار و
 715روســتای لرســتان و رشــد  3900درصــدی تعــداد
پســتهای بــرق میتــوان دیــد.

چهــل ســالگی انقــاب طلیعــه بلــوغ و پیشــرفت نهضتــی اســت
کــه بــا پشــت ســر گذاشــتن همــه فــراز و نشــیب هــا ،ســختی
هــا و دشــمنی هــا امــروز در اوج قلــه افتخــار ایســتاده اســت .حــاال
در چهلمیــن فجــر انقــاب اســامی مســیر جدیــدی پیــش روی
ایــران اســامی قــرار گرفتــه اســت تــا قطــار توســعه و آبادانــی
کشــور بــا تــاش نســل جدیــد انقــاب و جوانــان مومــن و
انقالبــی بــا ســرعت بیشــتر بــه پیــش بــرود و کارآمــدی نظــام
اســامی بــه عنــوان یــک الگــو ثابــت شــود.
در ایـن چهل سـال ،با همـت و تالش مـردم ،جوانان و مسـئوالن و
بـا هدایت هـای رهبر فرزانه انقلاب ،ایران در عرصـه های مختلف
علمـی ،اقتصـادی ،نظامـی ،فرهنگـی و اجتماعـی دسـتاوردهای
چشـمگیری داشـته اسـت؛ بـه تبـع لرسـتان نیـز در ایـن مسـیر
شـکوفایی توانسـته اسـت سـهم خود را ایفا کنـد و موفقیـت هایی
کسـب کند کـه اکنـون در چهـل سـالگی انقالب بـا یـادآوری این
موفقیـت هـا و بـا افتخار به گذشـته می تـوان بـا امیـدواری به افق
هـای پیـش روی توسـعه چشـم دوخت.
همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر ســعی دارد بــا انتشــار گــزارش
هایــی از دســتاوردهای چهــل ســاله انقــاب اســامی ایــران در
لرســتان ،بــه بررســی موفقیــت هــای حاصــل شــده و ظرفیــت
هــا و اســتعدادهای بالقــوه لرســتان بپــردازد .در ایــن گــزارش نتایج
حاصــل از تــاش متخصصــان و مســئوالن در حــوزه بــرق رســانی
بــه شــهرها و روســتاهای لرســتان را مــی خوانیــد.
اقدامات  ۴۰ساله شرکت برق در لرستان
فریــدون خودنیــا مدیرعامــل شــرکت بــرق لرســتان در ســخنانی با
اشــاره بــه اقدامــات  ۴۰ســاله شــرکت توزیــع بــرق اســتان ،اظهــار
داشــت :تعــداد ایســتگاه هــای انتقــال برق اســتان قبــل از پیــروزی
انقــاب تنهــا دو مــورد بــوده اســت.
وی ،بیــان داشــت :بــا اقدامــات و برنامــه ریــزی هــای صــورت
گرفتــه بــه تعــداد ایســتگاه هــای انتقــال بــرق لرســتان پــس از
انقــاب ،پنــج مــورد اضافــه شــد.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق لرسـتان بـا بیـان اینکـه در حـال
حاضـر  ۷ایسـتگاه انتقال بـرق در لرسـتان وجـود دارد ،تصریح کرد:
بـا اقدامات صـورت گرفته بعـد از پیروزی انقالب شـاهد رشـد ۱۵۰
درصـدی در حـوزه ایسـتگاه هـای انتقال برق در اسـتان هسـتیم.
ظرفیــت ایســتگاه هــای انتقــال بــرق بــه  ۲هــزار و
 ۹۴۵مگاولــت آمپــر رســیده اســت
خودنیــا بــا اشــاره بــه میــزان ظرفیــت ایــن ایســتگاه هــای انتقــال
بــرق در لرســتان ،عنــوان کــرد :میــزان ظرفیــت ایســتگاه هــای
انتقــال بــرق اســتان قبــل از انقــاب  ۱۶۰مگاولــت آمپــر بــوده که
بعــد از پیــروزی انقــاب بــه ایــن عــدد دو هــزار و  ۷۸۵مگاولــت
آمپــر اضافــه شــده اســت.
وی ،تصریــح کــرد :در حــال حاضــر ظرفیــت ایســتگاه هــای انتقال
بــرق اســتان دو هــزار و  ۹۴۵مگاولــت آمپــر اســت و بــا مجموعــه
اقدامــات صــورت گرفتــه بعــد از پیــروزی انقــاب در ایــن زمینــه
شــاهد افزایــش هــزار و  ۶۴۱درصــدی در اســتان بــوده ایــم.
مدیرعامل شـرکت توزیع برق لرسـتان در بخش دیگری از سـخنان
خود با اشـاره بـه تعداد ایسـتگاه هـای فوق توزیـع برق در لرسـتان
قبـل از پیـروزی انقلاب ،تصریـح کـرد :این عـدد قبـل از پیروزی
انقلاب هفت مورد بوده اسـت ،پـس از پیروزی انقلاب با مجموعه
اقدامـات صـورت گرفتـه به این عـدد  ۳۸مـورد اضافه شـد و در این
زمینه شـاهد افزایـش  ۴۴۳درصدی هسـتیم.
خودنیــا ،تصریــح کــرد :در حــال حاضــر  ۴۵ایســتگاه فــوق توزیــع
بــرق در لرســتان فعالیــت دارنــد.
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رشــد  ۹۲۸درصــدی ظرفیــت ایســتگاه هــای فــوق
توزیــع بــرق
وی همچنیـن میزان ظرفیت ایسـتگاه های فوق توزیع برق اسـتان
را قبـل از پیـروزی انقلاب  ۱۷۰مگاولت آمپـر عنوان کـرد و افزود:
پـس از انقلاب به ایـن عـدد هـزار و  ۷۴۷مگاولت آمپر اضافه شـد
و در این زمینه نیز شـاهد رشـد  ۹۲۸درصدی در اسـتان هسـتیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان ،در مجمــوع ظرفیــت
ایســتگاه هــای فــوق توزیــع بــرق اســتان را هــزار و  ۹۱۷مگاولــت
آمپــر عنــوان کــرد.
خودنیــا در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه طــول خطــوط فشــار
متوســط هوایــی و زمینــی بــرق اســتان ،بیــان داشــت :ایــن عــدد
قبــل از پیــروزی انقــاب  ۴۸۷کیلومتــر بــوده اســت.
وی تاکیــد کــرد :بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بــه میــزان
طــول خطــوط فشــار متوســط هوایــی و زمینــی بــرق لرســتان۹ ،
هــزار و  ۶۴۳کیلومتــر اضافــه شــد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان ،تصریــح کــرد :در زمینه
طــول خطــوط فشــار متوســط هوایــی و زمینــی بــرق در اســتان
شــاهد افزایــش هــزار و  ۸۸۰درصــدی بعــد از پیــروزی انقــاب
بــوده ایــم و در حــال حاضــر  ۱۰هــزار و  ۱۳۰کیلومتــر خطــوط
فشــار متوســط هوایــی و زمینــی بــرق در اســتان داریــم.
خودنیـا همچنین با اشـاره بـه طول خطوط فشـار ضعیـف هوایی و
زمینی برق لرسـتان قبـل از پیروزی انقلاب ،بیان داشـت :این عدد
قبـل از انقلاب  ۴۸۲کیلومتر بوده کـه با مجموعـه اقدامات صورت
گرفتـه پس از انقلاب  ۵هـزار و  ۳۰۸کیلومتر خطوط فشـار ضعیف
هوایـی و زمینی احداث شـد.
وی ،افــزود :در زمینــه اجــرای خطــوط فشــار ضعیــف هوایــی و
زمینــی بــرق در اســتان شــاهد افزایــش هــزار و یــک درصــدی
بــوده ایــم و در حــال حاضــر ایــن عــدد در اســتان  ۵هــزار و ۷۹۰
کیلومتــر در اســتان اســت.
رشــد  ۳۹۰۰درصــدی پســت هــای  ۲۰کیلوولــت
هوایــی و زمینــی بــرق لرســتان
مدیرعامــل شــرکت بــرق لرســتان بــا اشــاره بــه تعــداد پســت
هــای  ۲۰کیلوولــت هوایــی و زمینــی بــرق لرســتان قبــل از
پیــروزی انقــاب ،عنــوان کــرد :این عــدد  ۳۹۱دســتگاه بوده اســت
کــه پــس از انقــاب نیــز  ۱۵هــزار و  ۷۵۷دســتگاه پســت بــه ایــن

تعــداد اضافــه شــده اســت.
خودنیــا ،بیــان داشــت :در زمینــه ایجــاد پســت هــای  ۲۰کیلوولــت
هوایــی و زمینــی بــرق در اســتان شــاهد افزایــش ســه هــزار و ۹۳۰
درصــدی بــوده ایــم و در حــال حاضــر  ۱۶هــزار و  ۱۴۸پســت ۲۰
کیلوولــت هوایــی و زمینــی بــرق در لرســتان وجــود دارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تعــداد چــراغ هــای
بــرق معابــر در اســتان را قبــل از پیــروزی انقــاب  ۱۲هــزار و
 ۳۶۵دســتگاه اعــام کــرد و گفــت :بعــد از پیــروزی انقــاب ۱۷۸
هــزار و  ۷۲۱چــراغ بــرق نیــز احــداث شــده و در ایــن زمینــه شــاهد
افزایــش هــزار و  ۳۴۵درصــدی در اســتان هســتیم و هــم اکنــون
 ۱۹۱هــزار و  ۸۶دســتگاه چــراغ بــرق معابــر در اســتان وجــود دارد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق لرســتان همچنیــن تعــداد مشــترکان
بــرق در اســتان قبــل از پیــروزی انقــاب را  ۵۲هــزار و  ۷۷۹مــورد
عنــوان کــرد و افــزود :بــه ایــن عــدد بعــد از پیــروزی انقــاب
اســامی  ۵۷۸هــزار و  ۳۲۶مــورد اضافــه شــده اســت.
خودنیـا ،تصریح کـرد :در زمینه تعداد مشـترکین برق در اسـتان بعد
از پیـروزی انقالب شـاهد افزایـش  ۹۹۶درصدی بوده ایـم و در حال
حاضر  ۶۳۱هزار و  ۱۰۵مشـترک برق در لرسـتان وجـود دارد.
 ۳۷روســتای دارای بــرق قبــل از انقــاب بــه ۲۷۱۵
روســتا پــس از انقــاب رســید
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه روســتاهای بــرق رســانی شــده قبــل
از پیــروزی انقــاب در لرســتان ،بیــان داشــت :ایــن عــدد  ۳۷مــورد
بــوده کــه بــه ایــن عــدد بعــد از پیــروزی انقــاب  ۲هــزار و ۶۷۸
مــورد اضافــه شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان ،گفــت :در زمینــه بــرق
رســانی بــه روســتاهای لرســتان بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی
هفــت هــزار و  ۱۳۸درصــد رشــد داشــته ایــم و در حــال حاضــر دو
هــزار و  ۷۱۵روســتای لرســتان از نعمــت بــرق بهــره منــد هســتند.
خودنیـا ،بیـان داشـت :همچنیـن پیـک بـار همزمـان برق قبـل از
پیـروزی انقلاب در اسـتان  ۳۰مـگاوات بـوده کـه این عـدد بعد از
پیـروزی انقالب بـه  ۶۲۰مگاوات رسـیده اسـت کـه در ایـن زمینه
نیـز هـزار و  ۸۶۷درصـد رشـد داشـته ایم .بـه هـر روی ،امـروز باید
بـا توانـی مضاعف بـرای سـربلندی ایـران اسلامی در عرصه های
مختلـف تلاش کنیـم تـا دسـتیابی بـه افق هـای رشـد و توسـعه
توسـط جوانان مومـن و انقالبی یکی پـس از دیگری ممکن شـود.
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اســتان ســمنان در راســتای توســعه اقتصــادی راه نســبتاً
خوبــی در طــول حیــات بــا برکــت انقــاب اســامی طــی
کــرده و امــروز دارای جایــگاه خوبــی در بیــن اســتانهای
کشــور اســت.

 ۴۰ســال از عمــر بابرکــت انقــاب اســامی میگــذرد ،اســتان
ســمنان در سرشــماری ســال  ۵۵جمعیتــی معــدل  ۲۸۹هــزار
نفــر داشــت و امــروز ایــن جمعیــت بــه بیــش از  ۷۰۲هــزار نفــر
رســیده اســت امــا در ســایه ایــن رشــد کمــی ،آیــا شــاخصهایی
شــامل اقتصــاد ،علــوم و فنــاوری ،فرهنــگ ،جامعــه و  ...نیــز رشــد
داشــتهاند؟ در ایــن گــزارش بــه تحــوالت رویداده در اســتان
ســمنان در زمینههــای مختلفــی چــون کشــاورزی ،معــدن،
صنعــت ،گردشــگری و البتــه ترویــج فرهنــگ قرآنــی در طــول
حیــات بابرکــت انقــاب اســامی میپردازیــم دورانــی کــه اســتان
ســمنان بــا فــراز و نشــیبهای بســیاری روبــرو بــود امــا حضــور
همیشــه و بهموقــع مــردم درصحنههــای مختلــف انقــاب
اســامی ســبب شــد تــا ایــن اســتان عرصــه مــردم والیتمــدار و
انقالبــی لقــب بگیــرد.
پیــش از آن بایــد گفــت اســتان ســمنان درزمانــی کــه جمعیتــش
قریــب بــه  ۴۰۰هــزار نفــر داشــت بیــش از ســه هــزار شــهید
تقدیــم انقــاب اســامی کــرد کــه ایــن امــر ســمنان را در زمــره
ســه اســتان اول کشــور ازلحــاظ تعــداد شــهید بــه جمعیــت قــرار
میدهــد همچنیــن نشــان میدهــد کــه مــردم ایــن اســتان
همــواره در پیــش بــرد اهــداف انقــاب اســامی پیشقــدم
بودهانــد.
تولید محصوالت کشاورزی استان سمنان  ۳۵برابر شد
مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان دربــاره دســتاوردهای
انقــاب اســامی بــرای ایــن اســتان میگویــد :تولیــد محصــوالت
کشــاورزی اســتان نســبت بــه ســالهای پیــش از وقــوع انقــاب
شــکوهمند  ۳۵برابــر شــده اســت.
ســید حســن میرعماد بابیــان اینکــه مجمــوع تولیــدات محصوالت
باغــی در اســتان تــا ســال  ۵۵تنهــا  ۱۰هــزار تــن در ســال بــود که
ایــن رقــم امــروز بــه  ۳۶۰هــزار تــن در ســال افزایشیافتــه اســت،
میگویــد :در ســال  ۹۷مجمــوع تولیــدات حــوزه جهــاد کشــاورزی
شــامل دام ،کشــاورزی ،باغــداری ،زراعــت و  ...از یکمیلیــون و
 ۵۰۰هــزار تــن نیــز عبــور کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه
مجمــوع تمــام تولیــدات حــوزه مذکــور تــا پیــش از انقــاب بــه
 ۲۰۰هــزار تــن در ســال هــم نمیرســید کــه ایــن نشــان از رشــد
فــراوان در ایــن حــوزه دارد.

MEHR

صفحه  | 8شماره  | 36بهمن 97

خدمت در سایه برکات نظام اسالمی

استان سمنان بر بال توسعه اقتصادی

وی در بیــان مثالــی از توســعه تولیــدات کشــاورزی ،میگویــد:
در رقــم تولیــدی ماننــد انگــور تــا پیــش از انقــاب اســامی
شــاهد تولیــد چهارتــا شــش هــزار تــن انگــور در اســتان ســمنان
بودیــم ایــن میــزان امــروز بــا تمــام مشــکالت حــوزه بیآبــی و
خشکســالی و ســرمازدگی بــه رقمــی معــادل  ۱۰۱هــزار تــن
افزایشیافتــه اســت همچنیــن درزمینــه تولیــد زردآلــو اســتان بــا
ســاالنه تولیــد چهــار هــزار تــن در ســال  ،۵۷رتبــه خوبی در کشــور
نداشــت امــا امــروز تولیــد ایــن محصــول در اســتان از  ۸۷هــزار تن
هــم عبــور کــرده اســت.
مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان بابیــان اینکــه تولیــد
پســته در ســطح اســتان نســبت بــه ســال  ۵۵قریــب بــه ۸۰۰
درصــد رشــد داشــته اســت ،بیــان میکنــد :تولیــد ایــن محصــول
در ســطح اســتان تــا پیــش از انقــاب اســامی بــه یــک هــزار
و  ۷۰۰تــن نمیرســید درحالیکــه امســال  ۱۵هــزار و  ۵۰۰تــن
پســته در اســتان تولیدشــده اســت و در محصــول ســیب نیــز مــا

شــاهد تولیــد چهــار هــزار و  ۵۰۰تنــی ایــن محصــول در ســال ۵۵
بــه  ۴۷هــزار و  ۸۰۰تــن در ســال  ۹۷هســتیم و اینهــا گوش ـهای
از دســتاوردهای  ۴۰ســاله انقــاب اســامی درزمینــه کشــاورزی و
حــوزه کاری جهــاد اســت کــه البتــه بایــد کاهــش چشـمگیر منابع
آبــی و خشکســالی را نیــز در نظــر گرفــت.
افزایش چشمگیر توسعه معدنی در استان سمنان
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان ســمنان نیــز
دربــاره دســتاوردهای حــوزه معدنــی در ســطح اســتان میگویــد:
تعــداد معــادل در حــال بهرهبــرداری در ســال  ۵۵فقــط  ۵۰بــاب
بــود کــه ایــن میــزان در ســال  ۹۷بــه  ۵۹۷بــاب رســیده اســت لــذا
بایــد گفــت تعــداد معــادن در حــال بهرهبــرداری اســتان در دوران
پیــروزی انقــاب اســامی  ۱۲برابــر شــده کــه ایــن امــر توســعه
بســیار خوبــی را هدیــه داده اســت.
بهــروز اســودی میافزایــد :تعــداد جــواز تأســیس صــادره بخــش
معدنــی در ســطح اســتان طــی ســال  ۵۵فقــط  ۱۱مــورد بــود کــه
ایــن شــاخص در ســال  ۹۷بــه دو هــزار و  ۴۵۲مــورد رســیده اســت
و همچنیــن تعــداد پروانههــای بهرهبــرداری از معــادن اســتان از
چهــار مــورد در ســال  ۵۵بــه دو هــزار و  ۱۲مــورد در ســال ۹۷
افزایشیافتــه اســت.
وی میگویــد :ســرمایهگذاری درزمینــه جــواز تأســیس معــادن
اســتان ســمنان طــی ســال  ،۵۵تنهــا  ۱۸میلیــارد ریــال بــوده کــه
ایــن امــر در ســال  ۹۷بــه ۱۱۰هــزار میلیــارد ریــال افزایشیافتــه
اســت.
اســودی بابیــان اینکــه مجمــوع اشــتغال معدنی اســتان ســمنان در
ســال  ۵۵اعــم از بهرهبــرداری و اکتشــاف ۴۹۶نفــر بــوده اســت،
تأکیــد کــرد :امــروز در بخــش بهرهبــرداری بــرای  ۵۱هــزار و
 ۹۰۰نفــر و درزمینــه جــواز تأســیس  ۶۶هــزار و  ۵۷۰نفــر شــغل
ایجادشــده اســت.
تربیت  ۲۰۰۰مربی قرآن در استان سمنان
توســعه در اســتان ســمنان در طــول حیــات بابرکــت انقــاب
اســامی تنهــا مختــص بــه صنعــت ،کشــاورزی و معــدن نیســت
بلکــه درزمینــه فرهنگــی و معنــوی نیــز اســتان ســمنان دارای
پیشــرفتهای عظیمــی بــوده اســت ،حجتاالســام علــی
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شــکری مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان میگویــد :دو هــزار
مربــی قرآنــی در ایــن چهــار دهــه تربیتشــده اســت.
شــکری بابیــان اینکــه از دستـــاوردهای قرآنــی از بــدو پیــروزی
انقــاب اســامی تاکنــون ،میتــوان بــه تربیــت دو هــزار نفــر
معلــم قــرآن کریــم در رشــتههای مختلفــی چــون روخوانــی و
روانخوانــی ،تجویــد ،مفاهیــم ،حفــظ و پیشدبســتانی اشــاره کــرد
کــه ایــن افــراد موفــق بــه اخــذ گواهینامــه تربیتمعلــم شــدهاند،
ادامــه میدهــد :طــی ایــن مــدت در اســتان ســمنان تربیــت ۶۲
نفــر ممتحــن آزمونهــای شــفاهی دورههــای تربیتمعلــم قــرآن
کریــم نیــز در دســتور کار قــرار داشــته اســت همچنیــن در ســطح
اســتان شــاهد تربیــت  ۱۵نفــر داور مســابقات قــرآن کریــم دارای
گواهینامــه داوری بودهایــم.
شــکری بابیــان اینکــه  ۵۴مؤسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت
(ع) ۲۷ ،خانــه قــرآن و عتــرت (ع) شــهری و  ۳۴خانــه قــرآن و
عتــرت (ع) روســتایی در ســطح اســتان ســمنان پروانــه فعالیــت
دارنــد ،تأکیــد داشــت :ایــن مؤسســات و تشــکلها در کنــار
جلســات ســنتی و هفتگــی ،اســاتید و پیشکســوتان قرآنــی بــه
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آمــوزش قــرآن کریــم و فعالیتهــای ایــن حــوزه در طــول
ســال میپردازنــد.
وجود  ۶۰حافظ قرآنی در استان سمنان
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان ســمنان همچنیــن گفــت :در
ایــن اســتان  ۱۶۰نفــر حافــظ کل قــرآن کریــم وجــود دارد کــه ۲۲
نفــر از آنهــا دارای مــدرک تخصصــی حفــظ هســتند همچنیــن
ایــن اســتان ۲۸۰نفــر قــاری قــرآن کریــم دارد کــه  ۵۰نفــر از آنها
قــاری ممتــاز کشــوری محســوب میشــوند.
شــکری تصریح کــرد :در اســتان ســمنان  ۱۲۰تشــکل قرآنــی اعم
از مؤسســات فرهنگــی قــرآن و عتــرت (ع) ،خانههــای قــرآن و
عتــرت (ع) شــهری و روســتایی مجــوز فعالیــت گرفتهانــد کــه در
کنــار ســایر فعــاالن قرآنــی ســطح اســتان بــه ترویــج فرهنــگ
قرآنــی و آمــوزش کالماهلل مجیــد میپردازنــد.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان ســمنان بابیــان اینکــه بیــش
از  ۱۳۰دوره تربیتمعلــم قــرآن کریــم در اســتان برگزارشــده
اســت ،گفــت ۶۲ :نفــر در ســطح اســتان دارای گواهینامــه تربیــت

ممتحــن مجــاز دورههــای تربیتمعلــم و  ۱۹نفــر دارای گواهینامــه
تربیــت مــدرس هســتند کــه میتواننــد در دورههــای تربیتمعلــم
روخوانــی و روانخوانــی قــرآن کریــم تدریــس کننــد.
توسعه درزمینه پزشکی و داروسازی
در حــوزه بهداشــت و درمــان نیــز اســتان ســمنان توانســته در
دوران پــس از انقــاب دســتاوردهای خوبــی را داشــته باشــد ،مدیــر
درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان ســمنان بابیــان اینکــه در ســال
 ۵۷فقــط چهــار درمانــگاه دولتــی در ســطح اســتان وجــود داشــته
اســت ،میگویــد :امــروز فقــط هشــت درمانــگاه تأمیــن اجتماعــی
در ســطح اســتان ســمنان وجــود دارد.
ســید مجتبــی اکــرم بابیــان اینکــه  ۷۰درصــد از جمعیــت بیــش
از  ۷۰۲هزارنفــری ســمنان ،معــادل  ۴۹۱هــزار نفــر ،تحــت
پوشــش تأمیــن اجتماعــی اســتان ســمنان هســتند ،معتقــد
اســت :در اســتان  ۵۰۰تخــت بیمارســتانی بــه بیمهشــدگان
تأمیــن اجتماعــی ایــن اســتان خدمــات بســتری بهصــورت
رایــگان ارائــه میدهنــد کــه نســبت بــه ســالهای پیــش از
انقــاب بــا اختــاف بســیاری شــاهد توســعه در
ایــن زمینــه بودهایــم.
محمــد ســعیدی مدیرکل دامپزشــکی اســتان ســمنان
نیــز بابیــان اینکــه  ۴۰درصــد داروهــای دامپزشــکی
کشــور در ســمنان تولیــد میشــود ،گفــت :ایــن
نکتـهای اســت کــه در قبــل از انقــاب اســامی اص ً
ال
مطــرح نبــود امــا امــروز خوشــبختانه شــاهد توانمندی
اســتان ســمنان در ایــن زمینــه هســتیم.
وی میافزایــد :تنهــا در نیمســال اول  ۹۷درمجمــوع
 ۵.۵میلیــون دالر فراوردههــای دامــی از طریــق
گمــرک ســمنان طــی ایــن مــدت صادرشــده اســت
همچنیــن بایــد گفــت چهــار میلیــون دالر از مجمــوع
درآمدهــای دامپزشــکی اســتان ســمنان مربــوط بــه
آالیــش غیرخوراکی اســت که کشــورهای افغانســتان،
عــراق ،ترکمنســتان ،ترکیــه ،انگلســتان و  ...در زمــره
مشــتریان تولیــدات هســتند.
توسعه به برکت انقالب اسالمی
امروز بــه برکت انقالب اســامی شــاهد دســتاوردهای
زیــادی در ســطح اســتان ســمنان هســتیم کــه بــه
برخــی از آنهــا اشــاره شــد ،موضوعاتــی ماننــد راه
روســتایی ،گازرســانی و آبرســانی ،رفــع محرومیــت،
آموزشوپــرورش و  ...موضوعاتــی هســتند کــه در
طــول انقــاب اســامی شــاهد توســعه بســیاری
بودهانــد.
امــروز روســتاهای مــا بهخصــوص در مناطــق
محــروم توانســتهاند دارای خدمــات خوبــی باشــند
کــه ســاخت خانــه بهداشــت ،خانــه ورزش ،اســتقرار
روحانــی ،درمانــگاه و  ...در زمــره ایــن خدمــات
اســت کــه تــا پیــش از انقــاب اســامی رنــگ
آنهــا نیــز در روســتاها دیــده نمیشــد تنهــا در
یکقلــم تولیــد گنــدم روســتائیان در اســتان در
قیــاس بــا ســال  ۵۷رشــد قابــل توجهــی داشــته
اســت ،تــا قبــل از انقــاب اســامی تنهــا  ۱۰هــزار
تــن گنــدم در اســتان تولیــد میشــد ایــن رقــم
امــروز بــه  ۱۱۰هــزار تــن رســیده کــه توانســته
توســعه خــوب اقتصــادی را در اســتان و روســتاها بــه
وجــود آورد و ایــن مهــم البتــه در حالــی اســت کــه
در  ۱۵ســال اخیــر اســتان ســمنان بــا خشکســالی
وســیعی دســتوپنجه نــرم میکنــد.
امــروز بــه برکــت انقــاب اســامی شــاهد توســعه
خوبــی در اســتان ســمنان هســتیم امــا عزم مســئوالن
دربــاره توســعه خدمترســانی بــه مــردم مناطــق
محــروم همچنــان بایــد رو بــه افزایــش باشــد.
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قبـل از انقلاب کشـاورزی در ایلام رونق چندانی نداشـت،
امـا امـروز بـه واسـطه نـگاه هـای عدالـت آمیـز انقلاب
اسلامی این استان در بسـیاری از محصوالت کشـاورزی از
قطـب هـای اصلـی تولیـد محسـوب می شـود.
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تولیدی که قبل از انقالب وجود نداشت

ایالمقطبتولیداتکشاورزیشد

کشــاورزی بــه عنــوان مهمتریــن ظرفیــت اســتان ایالم از گذشــته
تاکنــون شــناخته مــی شــود و هــم اکنــون بیــش از  ۶۰هــزار
خانــواده در اســتان در بخــش کشــاورزی مشــغول بــه کار هســتند.
اهمیــت بخــش کشــاورزی در اســتان ایــام از آنجــا بیشــتر معلــوم
مــی شــود کــه در اکثــر روســتاهای اســتان مــردم از طریــق
کشــاورزی و دامــداری امــرار معــاش مــی کننــد.
طبیعــت بــی نظیر اســتان ایــام باعــث شــده راه بــرای کشــاورزی
و دامــداری در ایــن اســتان فراهــم باشــد و هــم اکنــون یکــی از
قطــب هــای اصلــی در تولیداتــی نظیــر گوشــت قرمــز ،مــرغ،
عســل ،گنــدم و....در کشــور محســوب مــی شــود.
وضعیت کشاورزی ایالم قبل از انقالب
رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان ایــام اظهــار داشــت :کشــاورزی
قبــل از انقــاب در ایــام بــه صــورت ســنتی انجــام شــده و شــاهد
هدررفــت آب زیــادی بــرای آبیــاری محصــوالت بــوده ایــم.
ســید محمــد تــراب میــری گفــت :کشــاورزی اســتان خالصــه
در کشــت گنــدم و جــو و مقــداری برنــج بــوده کــه آن هــم بــا
وســایل بســیار ســنگین مــردم محصــوالت خــود را بــا تــاش و
رنــج زیــادی برداشــت مــی کردنــد.
وی افــزود :فقــط چنــد دســتگاه تراکتــور در کل اســتان ایــام قبل
از انقــاب وجــود داشــته و اصــا وســیله ای مثــل کمبایــن بــرای
کشــاورزی در اســتان وجــود نداشــته اســت.
وی تصریــح کــرد :در حــوزه طیــور در قبــل از انقــاب واحــد
مرغــداری صنعتــی در اســتان وجــود نداشــته اســت ،همچنیــن
بیشــتر مــواد غذایــی مــردم از طریــق اســتان هــای دیگــر تامیــن
شــده اســت.
میــری عنــوان کــرد :فقــط یــک ســازه زیربنایــی در بخــش تامیــن
آب قبــل از انقــاب در اســتان وجــود داشــته و فقــط  ۲۰هــزار
هکتــار از اراضــی اســتان آبــی کشــت شــده اســت.
وی گفــت :در مجمــوع کشــاورزی اســتان خالصــه در کشــت چند
محصــول بــا روش هــای کشــت ســنتی بــوده اســت ،در بحــث
گوشــت قرمــز حداکثــر دامــی کــه در گذشــته در اســتان وجــود
داشــت دام هــای ســنتی در روســتاها و عشــایر بودنــد.
رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان ایــام اظهــار داشــت :در بحــث
تولیــد آبزیــان در گذشــته هیــچ واحــد تولیــد آبزیــان را در اســتان
نداشــتیم.
وی افــزود :در بحــث عســل در ســنوات گذشــته تولیــد عســل در
اســتان ایــام بــا وجــود یــک هــزار گونــه گیاهــی وجــود نداشــته
اســت.
وضعیت کنونی کشاورزی در استان
وی بــا اشــاره بــه تحصــوالت بســیار بــزرگ در بخــش کشــاورزی
اســتان بعــد از انقــاب اســامی ،گفــت :هــم اکنــون کشــاورزی
مهمتریــن بخــش درآمــدی مــردم اســتان ایــام محســوب مــی
شــود.
میــری بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از  ۳۵۰هــزار زمیــن
کشــاورزی قابــل کشــت در اســتان ایــام وجــود دارد ،گفــت:
تتــوع کشــت محصــوالت در اســتان ایــام بــه گنــدم ،جــو،
کلــزا ،برنــج ،ذرت ،پســته ،مرکبــات ،خیــار ،انجیــر ،انگــور،
چغندرقنــد و...رســیده اســت.
وی تصریــح کــرد :هــم اکنــون در  ۴۰۰واحــد مرغــداری اســتان
ســاالنه بیــش از  ۵۰هــزار تــن گوشــت مــرغ در اســتان تولیــد مــی
شــود کــه ســه برابــر مصــرف اســتان اســت ،هــم اکنــون بــه دنبال
تکمیــل زنجیــره هــای تولیــد در ایــن حــوزه هســتیم.
وی افــزود :هــم اکنــون ســاالنه  ۲۵هــزار تــن گوشــت قرمــز در

اســتان تولیــد مــی شــود کــه بیــش از ســه برابــر مصــرف اســتان
اســت ،واحدهــای صنعتــی دامپــروری در اقصــی و نقــاط اســتان
فعــال شــده اســت.
رئیــس جهــاد کشــاورزی ایــام گفــت :ســاالنه  ۱۰۰هــزار تــن
شــیر در ایــام مــی شــود ،در تولیــد شــیر واحدهــای مــدرن
گاوداری شــیری در سراســر نقــاط اســتان وجــود دارد.
وی بــا اشــاره بــه تولیــد ســاالنه  ۱۰هــزار تــن انــوع آبزیــان در
اســتان ،گفــت :هــم اکنــون واحدهــای متعــدد و مــزارع متعــدد
تولیــدات آبزیــان ســردآبی و گرمابــی در اســتان داریــم.
وی تصریــح کــرد :بحــث پــرورش ماهــی در قفــس در
اســتان اســتارت زده شــده و هــم اکنــون بیــش از دو هــزار
تــن تولیــد ماهــی در قفــس از پشــت ســد ســیمره در مرحلــه
تولیــد اســت.
وی ادامــه داد :در بحــث تولیــد تخــم مــرغ هــم اکنــون یــک واحد
مــدرن تخــم گــذار در ســطح اســتان احــداث شــده کــه ســاالنه
 ۸۰۰تــن تولیــد تخــم مــرغ در اســتان دارد کــه بخشــی از آن بــه
ســایر اســتان هــا صــادر مــی شــود.
رئیــس جهــاد کشــاورزی ایــام افــزود :هــم اکنــون ســاالنه در
اســتان بــاالی  ۸۰۰تــن تولیــد عســل بــا کیفیــت بســیار بــاالی
تولیــد مــی شــود ،در حــوزه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی نیــز تکمیل
زنجیــره تولیــد عســل از اهــداف برنامــه هــای مــا اســت.
منحصر به فرد بودن تولیدات استان
میــری بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــدات محصــوالت بــا کیفیــت بــه
خاطــر طبیعــت بکــر و دســت نخــورده اســتان ،خــاک حاصلخیــز،
گونــه هــای گیاهــی خــدادادی اســت ،گفــت :گوشــت قرمــز،
گوشــت مــرغ ،عســل و گنــدم در اســتان ایــام از کیفیــت بســیار
باالیــی برخــوردار هســتند.
وی گفــت :اکثــر دامــداران اســتان از چــراگاه هــای بســیار طبیعــی
بــرای دام هــای خــود اســتفاده مــی کننــد کــه باعــث کیفیــت
گوشــت قرمــز در اســتان شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه گونــه هــای مختلــف گیاهــی در اســتان ،گفــت:
گونــه هــای مختلــف گیاهــی و دارویــی در طبیعــت اســتان باعــث
رونــق عســل و کیفیــت بــاالی ایــن محصــول در اســتان شــده
اســت.

رئیــس جهــاد کشــاورزی ایــام تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه
ظرفیــت هــای تولیــدات کشــاورزی در همــه زیربخــش هــای آن
بــه دنبــال صنایــع فــرآوری و بســته بنــدی هســتیم.
وی ادامــه داد :بــرای جلوگیــری از ضایعــات ،ایجــاد ارزش افــزوده
بیشــتر و صــادرات محصــوالت همــه زیرســاخت هــای صنایــع
فــرآوری و بســته بنــد اســتارت زده شــده و فضــای بسیارمناســبی
را در بخــش کشــاورزی ایجــاد کــرده اســت.
وی افــزود :بــا اجــرای طــرح هــای آبــی در اســتان در آینــده ای
نزدیــک حجــم تولیــدات کشــاورزی بــه یــک میلیــون و  ۸۰۰هزار
تــن در ســال و ارزش ریالــی آن بــه پنــج هــزار میلیــارد تومــان
خواهــد رســید کــه معضــل بــزرگ اســتان یعنــی بیــکاری و کمبود
درآمــد مــردم را حــل مــی کنــد.
خدمات ارائه شده بعد از انقالب
اســتاندار ایــام در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت :در بحــث آب
هــای مــرزی ،روان آب هــا و آب هایــی کــه از ســمت اســتان
هــای دیگــر وارد ایــام مــی شــود کارهــای بزرگــی بــرای
اســتفاده از ایــن آب هــا بــرای توســعه کشــاورزی در اســتان
انجــام گرفتــه اســت.
قاســم ســلیمانی دشــتکی افــزود :کل زمیــن هــای کشــاورزی
اســتان  ۳۴۰هــزار هکتــار بیشــتر نیســتند کــه از ایــن مقــدار ۷۵
هــزار هکتــار آن آبــی و  ۲۰۰هــزار هکتــار آن بــه صــورت دیــم
اســت.
وی افــزود :هــم اکنــون بــا اجــرای ســه طــرح بــزرگ آبــی
یعنــی  ۵۰هــزار هکتــار طــرح احیــا ۳۰ ،هــزار هکتــار طــرح
گرمســیری و  ۲۸هــزار هکتــار هــم طــرح خــود جهــاد
کشــاورزی ۱۰۸ ،هــزار هکتــار بــه زمیــن هــای آبــی کشــاورزی
اســتان افــزوده مــی شــود.
اســتاندار ایــام عنــوان کــرد ۳۸ :هــزار هکتــار ایــن طــرح هــا بــه
بهــره بــرداری رســیده و حــدود  ۵۰یــا  ۶۰هــزار هکتــار آن تــا
قبــل از عیــد اگــر ســفر رئیــس جمهــور به اســتان را داشــته باشــیم
آمــاده و افتتــاح مــی شــود.
وی افــزود :بیــش از ســه هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار در بخــش
کشــاورزی و مهــار آب هــای مــرزی اســتان ایــام هزینــه شــده
کــه ایــن رقــم چنــد برابــر کل بودجــه ســاالنه اســتان اســت.
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پــس از پیــروزی انقــاب ،در حــوزه هــای بهداشــت و
درمــان و ســامت گلســتان رشــد چشــمگیری بــه وجــود
آمــد و بســیاری از محرومیــت هــای قبــل از انقــاب
برطــرف شــد.

بــر همــگان روشــن اســت کــه ارتقــاء ســطح ســامت و فراهــم
آوردن شــرایطی بــرای دسترســی عادالنــه آحــاد جامعــه بــه
خدمــات بهداشــتی درمانــی مناســب یکــی از مهمتریــن اهــداف
انقــاب اســامی ایــران اســت .در ایــن راســتا از همــان روزهــای
ابتدایــی پیــروزی انقــاب حفــظ ،تأمیــن و ارتقــاء ســامت مــردم
جامعــه ســرلوحه فعالیــت مســئوالن کشــور قــرار گرفــت.
تأمیــن نیــروی انســانی ماهر ،تشــکیل شــبکه بهداشــتی -درمانی،
تاســیس مراکــز درمانــی و ســاخت بیمارســتانها ،خودکفایــی
در تولیــد داروهــای مــورد نیــاز مــردم ،ارتقــاء ســطح آمــوزش و
پژوهــش پزشــکی و غیــره از جملــه برنامههــا بــود.
حضــور پزشــکان خارجــی از جمله هندی ،بنگالدشــی و پاکســتانی
در کشــور ،گویــای ایــن واقعیــت بود کــه قبــل از انقالب کشــور در
بســیاری از حــوزه هــای ســامت بــا مشــکالت عدیــده ای روبــرو
بــوده اســت.
امــا اکنــون بــه برکــت انقــاب اســامی ایــران ،نــه تنهــا پزشــک
خارجــی در بیمارســتان هــا حضــور ندارنــد ،بلکــه بــا گســترش
زیرســاخت هــا و تربیــت نیــروی انســانی ماهــر ظرفیت پذیــرش و
درمــان بیمــاران ســایر کشــورها منطقــه هــم فراهــم شــده اســت.
بهبود شاخص ها
در گلســتان هــم رشــد قابــل مالحظــه و چشــمگیری در زمینــه
بهداشــت و درمــان اتفــاق افتــاد ،بــرای اطــاع از ایــن دســتاوردها
بــا رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفتگــو کردیــم،
عبدالرضــا فاضــل گفــت :بــا توجــه بــه رشــد جامعــه پزشــکی
شــاخصهای بهداشــت و درمــان در جمهــوری اســامی در ۴۰
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افزایش امید به زندگی

برگهایزرینانقالبدرحوزهسالمتگلستان
ســال گذشــته ،بهبــود فراوانــی یافتــه اســت.
وی افــزود :دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان فعالیــت آموزشــی
خــود را از ســال  ۱۳۴۶بــا نــام آموزشــکده بهیــاری بویــه در
منطقــه گــرگان و دشــت آغــاز کــرد و در ســال  ۱۳۶۷بــه دانشــکده
پرســتاری تغییــر نــام داد .در ســال  ۱۳۷۲ایــن دانشــگاه از دانشــگاه
علــوم پزشــکی مازنــدران جــدا و دانشــکده علوم پزشــکی گلســتان
تاســیس شــد کــه در ســال  ۱۳۷۶بــا تشــکیل اســتان گلســتان بــه
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی گلســتان
تغییــر نــام یافــت.
فاضــل ادامــه داد :هــم اکنــون در زیرمجموعه دانشــگاه  ۱۳شــبکه
بهداشــت و درمــان در شــهرهای مختلــف اســتان فعالیــت مــی
کنــد.
 ۲۵بیمارستان در گلستان وجود دارد
فاضــل گفــت :قبــل از انقــاب فقــط هفــت بیمارســتان در اســتان
وجــود داشــت امــا اکنــون  ۲۵بیمارســتان ( ۱۶بیمارســتان دولتــی،
 ۶بیمارســتان خصوصــی ،دو بیمارســتان تامیــن اجتماعــی و یــک
بیمارســتان ارتــش) وجــود دارد.
وی اضافــه کــرد :تعــداد تخــت هــای بیمارســتانی هــم از ۶۹۰
تختخــواب قبــل از انقــاب بــه دو هــزار و  ۸۷۹تخــت رســیده
اســت.
فاضــل توضیــح داد :بــا تــاش هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی
گلســتان بــا توجــه بــه جمعیــت یــک میلیــون و  ۱۱۱هــزار نفــری
اســتان بــه ازاء هــر هــزار نفــر  ۲.۰۶تخــت بیمارســتانی در اســتان
داریــم.
فاضــل تصریــح کــرد :قبــل از انقــاب مرکــز خدمــات جامــع

ســامت شــهری نداشــتیم ولــی اکنــون  ۱۰هــزار و  ۴۲۶مرکــز
وجــود دارد و همچنیــن  ۱۱هــزار و  ۶۷۱مرکــز خدمــات جامــع
ســامت روســتایی داریــم.
وی بیــان کــرد :همچنیــن فضــای آموزشــی از یــک آموزشــکده بــا
 ۲۰دانشــجو در قبــل از انقــاب بــه هشــت دانشــکده بــا ســه هزار
و  ۵۰۰دانشــجو ارتقــاء یافتــه اســت.
فاضــل تأکیــد کــرد :هیــچ آزمایشــگاه پاتولــوژی و تخصصــی در
قبــل از انقــاب نداشــتیم ولــی اکنــون  ۴۱مرکــز در نقــاط مختلف
اســتان وجــود دارد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان تصریــح کــرد :بــا
تاکیدهــای صــورت گرفتــه مبنــی بــر ضــرورت حــل مشــکل
اقشــار آســیب پذیــر در قالــب طــرح پزشــک خانــواده در حــال
حاضــر  ۳۹۴نفــر در قالــب تیــم پزشــک خانــواده در حــال خدمــت
رســانی بــه مــردم اســتان هســتند.
توزیع بیمارستان ها
وی اظهــار کــرد :بیمارســتان هــای تحــت پوشــش دانشــگاه در
 ۱۱شهرســتان اســتان توزیــع شــده کــه در حــال ارائــه خدمــات
تخصصــی و فــوق تخصصــی هســتند ،بیمارســتان هــای شــهید
صیــاد شــیرازی و شــهدا گنبــدکاووس به عنوان بیمارســتان ســانتر
زنــان اســتان ،بیمارســتان امــام رضــا و مرکــز ســوختگی پنــج آذر
بــه عنــوان مراکــز ارائــه خدمــات ســوختگی ،بیمارســتان آیــت اهلل
طالقانــی گنبــد و کــودکان طالقانــی گــرگان به عنــوان بیمارســتان
هــای ســانتر کــودکان در شــرق و غرب اســتان خدمــات تخصصی
و فــوق تخصصــی ارائــه مــی کننــد.
فاضــل اضافــه کــرد :همچنیــن خدمــات فــوق تخصصــی قلــب در
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بیمارســتان امیرالمومنیــن (ع) کردکــوی و مرکــز آموزشــی جراحی
و آنژیوگرافــی قلــب ســلیم گــرگان ارائــه مــی شــود.
وی عنــوان کــرد :بزرگتریــن پــروژه طــرح تحــول ســامت
گلســتان مرکــز ترومــای بیمارســتان پنــج آذر گــرگان بــود
کــه در ســفر رئیــس جمهــور بــه گلســتان افتتــاح شــد .ایــن
مجموعــه در هفــت طبقــه بــا مســاحت بالــغ بــر  ۱۱هــزار
مترمربــع احــداث شــده و هزینــه ســاختمانی آن بالــغ بــر ۹۰۰
میلیــارد ریــال اســت.
وی افــزود :تعــداد مراکــز خدمــات جامــع روســتایی قبــل از انقالب
 ۱۱مرکــز بــود و در ســال  ۹۶بــه  ۹۸مرکــز ارتقــاء یافتــه اســت.
فاضــل گفــت :پایــگاه ســامت هــم قبــل از انقــاب در اســتان
وجــود نداشــت و هــم اکنــون  ۹۷پایــگاه داریــم .تعــداد مراکــز
خدمــات جامــع ســامت شــهری از صفــر در قبــل از انقــاب بــه
 ۴۷مرکــز رســیده اســت.
وی ادامــه داد :قبــل از انقــاب پزشــک بــرای جمعیــت روســتایی
وجــود نداشــت ولــی اکنــون  ۲۵۰پزشــک در روســتاها خدمــات
ارائــه مــی کننــد.
افزایش امید به زندگی
فاضــل اظهارکــرد :بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه امیــد بــه
زندگــی از رقــم  ۵۷ســال قبــل از انقــاب بــه  ۷۵ســال ارتقــاء
یافتــه اســت.
وی عنــوان کــرد :تعــداد کل آزمایشــگاه هــای تشــخیص طبــی
اســتان قبــل از انقــاب  ۱۲مرکــز بــود کــه هــم اکنــون بــه ۹۸
مرکــز رســیده اســت ۶ .آزمایشــگاه دولتــی و پنــج آزمایشــگاه
خصوصــی قبــل از انقــاب در اســتان داشــتیم کــه ایــن رقــم بعــد
از انقــاب  ۱۷مرکــز دولتــی و  ۶۴مرکــز خصوصــی اســت.
فاضــل گفــت :همچنیــن  ۱۷مرکــز آزمایشــگاهی وابســته بــه
ســایر ارگان هــا بعــد از انقــاب ســاخته شــده در حالــی که قبــل از
انقــاب فقــط یــک مرکــز وجــود داشــت.
بخش آموزش
وی بیــان کــرد :هــم اکنــون دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا
 ۲۷۱عضــو هیــات علمــی دانشــگاه از هشــت دانشــکده پزشــکی،
پرســتاری و مامایــی ،پیراپزشــکی ،بهداشــت ،فــن آوری هــای
نویــن علــوم پزشــکی ،دندانپزشــکی ،واحــد پردیــس خودگــردان
دانشــگاه تشــکیل شــده اســت.
فاضــل افــزود :موسســه ســامت گنبــدکاووس هــم در رشــته
هــای مختلــف پزشــکی مولکولــی ،زیســت فنــاوری ،پرســتاری،
دکتــری تخصصــی پژوهشــی ،رشــته هــای بیمــاری هــای
کــودکان ،بیماریهــای داخلــی ،جراحــی عمومــی ،بیمــاری هــای
زنــان و زایمــان و غیــره دانشــجو تربیــت مــی کنــد.
وی عنــوان کــرد :دانشــکده پردیــس بیــن الملــل دانشــگاه
علــوم پزشــکی گلســتان هــم در رشــته هــای بیوشــیمی
بالینــی ،میکــروب شناســی ،ویــروس شناســی ،علــوم تشــریحی،
پرســتاری مراقبــت هــای ویــژه ،مشــاوره در مامایــی ،زیســت

فنــاوری پزشــکی ،مامایــی ،علــوم تغذیــه ،بهداشــت عمومــی،
علــوم آزمایشــگاهی ،مهندســی بهداشــت محیــط ،پرســتاری
و پزشــکی و دندانپزشــکی در مقطــع دکتــری دانشــجو مــی
پذیــرد.
فاضــل بــا بیــان ایــن کــه از بیــن  ۷۷۰دانشــجوی واحــد پردیــس
خودگــردان ۱۰۳ ،دانشــجو خارجــی هســتند ،اظهــار کــرد :در ســال
 ۱۳۸۹دانشــکده فــن آوری
هــای نویــن علــوم پزشــکی
بــه عنــوان دومیــن دانشــکده
فــن آوری نویــن علــوم
پزشــکی در کشــور تأســیس
شــد.
افزایش مراکز اورژانس
سرپرســت مرکــز مدیریــت
حــوادث و فوریــت هــای
دانشــگاه علــوم پزشــکی
گلســتان گفــت :ســابقه
اورژانــس  ۱۱۵در اســتان
گلســتان بــه ســال  ۱۳۵۵مــی
رســد در ایــن ســال دو پایــگاه

اورژانــس در شــهر گــرگان و گنبــد بــا حــدود  ۲۰تکنســین راه
انــدازی شــد ولــی هــم اکنــون  ۴۹پایــگاه داریــم.
علیرضــا کمــال غریبــی افــزود :راه انــدازی ســامانه پایــش
مراقبــت هــای درمانــی  ))MCMCمدیریــت بخــش فوریــت
هــای پزشــکی بیمارســتان هــا بــا انتقــال تصاویــر دوربیــن هــای
اورژانــس بیمارســتان هــا ( ۱۴دســتگاه مانیتوروســرور وکامپیوتــر)،
خدمتــی نوینــی در اســتان اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه اورژانــس هوایــی هــم در ســال  ۹۷افتتــاح
شــد ،ادامــه داد :اورژانــس پیــش بیمارســتانی از دو پایــگاه در قبــل
انقــاب بــه  ۵۶پایــگاه در ســال  ۹۷رســیده اســت.
اختــاف زمیــن تــا آســمان بهداشــت قبــل و بعــد از
انقــاب
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت :تعــداد
خانــه هــای بهداشــت از  ۱۹مرکــز در قبــل از انقــاب بــه ۶۰۹
عــدد در ســال جــاری رســیده اســت.
ســراج الدیــن عــارف نیــا افــزود :نســبت دسترســی بــه مراقبــت
هــای اولیــه بهداشــتی از  ۱۰درصــد در قبــل از انقــاب بــه ۱۰۰
درصــد ارتقــاء یافتــه اســت.
وی افــزود :پوشــش واکسیناســیون ( )MMRکــه قبــل از
انقــاب صفــر بــود بــه  ۹۶درصــد رســیده اســت.
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در حالیکــه قبــل از انقــاب بناهــای تاریخــی کرمان نقشــی
در گردشــگری نداشــتند و ویرانــه هایــی رهــا شــده بودند
بعــد از انقــاب بــا مرمــت بناهــای شــاخص ،ایــن اســتان
جایــگاه حقیقــی خــود را بازیافــت.

اســتان کرمــان کلکســیونی از بناهــا و محوطــه هــای تاریخــی از
ادوار مختلــف تاریخــی اســت ،در ایــن اســتان بالــغ بــر  ۷هــزار
اثــر تاریخــی وجــود دارد کــه هنــوز ثبــت ملــی نیــز نشــده انــد
امــا طبــق آمــار موجــود  ۶۶۰اثــر ثبــت ملــی و شــش اثــر ثبــت
جهانــی نیــز در اســتان کرمــان وجــود دارد امــا اگــر بــه همیــن آمار
در ابتــدای انقــاب نــگاه کنیــد تنهــا نــام معــدودی از آثــار اســتان
کرمــان در فهرســت آثــار ملــی را مــی بینیــد و نــه خبــری از ثبــت
اثــر جهانــی و نــه طــرح هــای مرمتــی اســت.
در حــال حاضــر ارگ بــم ،بــاغ شــاهزاده ماهــان ،روســتای صخــره
ای میمنــد ،قنــات هــای جوپــار ،کویــر لــوت ،روســتای دارســتان
بــه عنــوان مهــر گلیــم شــریکی پیــچ ثبــت جهانــی شــده انــد و در
ایــن خصــوص کرمــان رکــورد دار کشــور اســت در حالیکه قبــل از
انقــاب ارگ بــم ،بــاغ شــاهزاده و روســتای میمنــد در حــال ویرانی
بودنــد و بقیــه آثــار هــم بــه حــال خــود رهــا شــده بــود.
مرمــت ایــن بناهــا در حالــی صــورت گرفتــه اســت کــه منجــر بــه
افزایــش حضــور گردشــگران داخلــی و خارجــی در اســتان کرمــان
شــده در حالیکــه ورود گردشــگران خارجــی بــه کرمــان بــه گونــه
چشــمگیری افزایــش یافتــه و بــه بیــش از  ۵۰هــزار نفــر در ســال
رســیده اســت و ایــن اســتان عمــا وارد حلقــه گردشــگری کشــور
شــده امــا در ابتــدای انقــاب ،کرمــان هیــچ ســهمی در ایــن زمینه
نداشــت.
بــه عنــوان مثــال بــاغ شــاهزاده کــه باغــی متــروک در میانــه کویر
بــود بازســازی شــد .کار مرمــت ایــن بنــا تنهــا چنــد ســال پــس از
پیــروی انقــاب آغــاز شــد و بــه یکــی از زیباتریــن بــاغ هــای
ایرانــی و شناســنامه گردشــگری اســتان کرمــان تبدیــل شــد.
ایــن بــاغ هــم اکنــون جــزو باغهــای ایرانــی فعــال محســوب مــی
شــود و هــر ســال تنهــا در ایــام نــوروز حــدود  ۲۰۰هــزار نفــر از این
بنــای تاریخــی منحصــر بــه فــرد بازدیــد مــی کنند.
ارگ بــم ،بــاغ شــاهزاده و روســتای میمنــد مرمــت و
ثبــت جهانــی شــد
همیــن رویکــرد در ارگ بــم نیــز روی داد ایــن ارگ کــه بزرگتریــن
بنــای خشــتی جهــان نــام دارد قبــل از انقــاب هیــچ جایگاهــی
در تورهــای گردشــگری معتبــر جهــان نداشــت ،بعــد از انقــاب
بازســازی ایــن بنــا آغــاز شــد امــا وقتــی بــر اثــر زمیــن لــرزه ویران
شــد مســئوالن و کارشناســان ایرانــی کار بازســازی آن را مجــددا
آغــاز کردنــد و بعــد از ثبــت جهانــی ایــن اثــر تاریخــی و منظــر
شــهر بــم کار مرمــت را آغــاز کردنــد و هــم اکنــون بخشــهای
عمــده ای از ارگ بازســازی شــده اســت.
روســتای صخــره ای میمنــد کــه قبــل از انقــاب بیشــتر بــه یــک
روســتای محــروم و گــم نــام شــهرت داشــت بعــد از انقــاب
نامــش ســر زبانهــا افتــاد و بعــد از تالشــهای مکــرر و بهســازی
ایــن روســتا و احیــای آن ســاکنان روســتا بــار دیگــر بــه باز گشــتند
و نامــش جهانــی شــد حــاال خانــه هــای ایــن روســتا کــه در دل
کــوه حفــر شــده انــد محــل اســکان گردشــگران خارجــی شــده اند
و گردشــگران بــرای یــک روز ســکونت در ایــن خانــه هــا بــرای
ســاکنان محلــی خلــق ثــروت مــی کننــد.
محرومان کویرنشین میزبان گردشگران اروپایی شدند
امــا اگــر نگاهــی بــه کویــر کرمــان بیندازیــم قبــل از انقــاب
تعــدادی روســتای خالــی از ســکنه و وضعیــت رقــت بــار ســاکنان
آن هــا را مــی توانســتیم ببینیــم .محرومیــت شــدید مــردم ایــن
منطقــه امــا ایــن روزهــا شــکل دیگــری بــه خــود گرفتــه اســت.
هــر روز یــک اتوبــوس از گردشــگران خارجــی و داخلــی وارد
روســتاها مــی شــوند و واحدهــای بومگــردی موجــود در ایــن
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روســتاها پذیــرای سرنشــینان ایــن اتوبوســها شــده انــد.
دالرهــای گردشــگران بــه دســت روســتائیان مــی رســد و تنهــا اثر
جهانــی طبیعــی ایــران بــه قطــب تولیــد ثــروت بــرای روســتاییان
تبدیــل شــده اســت.
امــا مرمــت و توجــه بــه بناهــای تاریخــی تنهــا شــامل بناهــای
ثبــت جهانــی نیســت در حالیکــه دهــه هــای متوالــی بناهــای
کرمــان بــدون توجــه رهــا شــده و در حــال تخریــب بودنــد در دهه
اخیــر شــاهد ایجــاد یــک نــگاه جدیــد و مــوج بازســازی در بناهــای
تاریخــی اســتان کرمــان هســتیم.
مرمــت بــازار بــزرگ کرمــان کــه مهمتریــن قطــب گردشــگری
شــهر کرمــان بــه عنــوان  ۵شــهر تاریخــی کشــور یکــی از ایــن
اقدامــات اســت .ایــن بــازار کــه شــامل دههــا بازارچــه اســت
بزرگتریــن بــازار سرپوشــیده خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود و
موجــب رونــق مجــدد کســب کار و گردشــگری شــده اســت.
مرمــت بــاغ فتــح آبــاد کــه قدمتــی بیشــتر از بــاغ شــاهزاده دارد نیز
جــزو طــرح هایــی اســت کــه در چنــد ســال قبــل در کرمــان اجــرا
شــده ایــن بــاغ کــه از آن عمــا جــز چنــد دیــوار و بنایــی مرکــزی
ویرانــه باقــی نمانــده بــود حــاال یکــی از باشــکوه تریــن بناهــای
تاریخــی ایــران محســوب مــی شــود.
نمونــه ایــن بازســازی را میتــوان در مدرســه حیاتــی دیــد کــه بنایی
تخریــب شــده بــه یکــی از اکومــوزه هــای بــی نظیــر ایــران تبدیل
شــده و دههــا نفــر شــغل را ایجــاد کرده اســت.
همیــن رویــه را مــی تــوان در حمــام ابراهیمیــه دیــد کــه ایــن بنــا
هــم بــه کلــی مرمــت شــده اســت و بــه زودی بــه مــوزه طــا
تبدیــل مــی شــود.
مرمــت  ۹۰درصــد بناهــای تاریخــی کرمــان بعــد از
انقــاب انجــام شــد
احیــا و مرمــت حمــام بــاغ هلل ،بــاغ میــدان بیــرم آبــاد ،دههــا بنــای
دیگــر در شهرســتانهای اســتان کرمــان نیــز ســبب رونــق بیشــتر
گردشــگری در اســتانی شــده اســت کــه یکــی از تاریخــی تریــن
مناطــق کشــور اســت..
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان اظهارداشــت :اســتان
کرمــان بــا اقدامــات انجام شــده شــاهد رونــق صنعت گردشــگری
اســت.

غالمرضــا فرخــی گفــت :مرمــت بناهــای تاریخــی در ایــن راســتا
انجــام شــده اســت کــه پتانســیلهای بالقــوه گردشــگری در کرمان
بالفعــل شــود شــاهد هســتیم بعــد از مرمــت هــر یــک از بناهــای
تاریخــی اشــتغال پیرامــون ایــن بناهــا رونــق مــی گیــرد.
وی تصریــح کــرد :تمــام بناهــای شــاخص موجــود در کرمــان کــه
مــورد توجــه تورهــای گردشــگری هســتند بعــد از انقــاب بــه
صــورت کامــل مرمــت و بازســازی شــده انــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان بــه همــکاری بیــن
دســتگاه هــای مختلــف از جملــه شــهرداری ،میــراث و اســتانداری
و اوقــاف بــرای مرمــت و احیــای ایــن آثــار اشــاره کــرد و گفــت :به
عنــوان مثــال بــازار ،حمــام هــا ،خانــه هــای تاریخــی ،بــاغ هــای
تاریخــی و یــا خانــه حــاج آقــا علــی بــه عنــوان بزرگتریــن خانــه
خشــتی جهــان مرمــت شــده انــد و ایــن رویــه بــا قــدرت ادامــه
دارد.
فرخــی بــه فعــال شــدن واحدهــای بومگــردی اشــاره کــرد و گفت:
مهمتریــن هتلهــای اســتان کرمــان کــه در حــال خدمــات دهــی
بــه مســافران در قالــب باالتریــن اســتانداردهای ایــران هســتند بعد
از انقــاب راه انــدازی شــده انــد و در حــال حاضــر هــم بیــش از
 ۱۵۰واحــد بومگــردی در روســتاهای اســتان فعــال هســتند.
شــهردار کرمــان بیــان کــرد :شــهر کرمــان یــک شــهر تاریخــی
بــا پتانســیلهای زیــاد اســت کــه ســالها مــورد بهــره بــرداری قــرار
نگرفتــه انــد.
مهــران عالــم زاده بیــان کــرد :بایــد ســرمایه گــذاری در شــهر
کرمــان بــر مبنای گردشــگری باشــد و ایجــاد جذابیــت نیــز باید در
دســتور کار باشــد و در همیــن راســتا نیز ســرمایه گذاریهــای خوبی
در شــهر کرمــان انجــام شــده اســت.
وی بــه ورود شــهرداری کرمــان در زمینــه مرمــت و بازســازی
بناهــای تاریخــی اشــاره کــرد و گفــت :شــاهد هســتیم در هســته
مرکــزی شــهر کرمــان کــه اکثربناهــای تاریخــی قــرار گرفتــه
اســت اقدامــات قابــل توجهــی صــورت گرفتــه و رویــه ای کــه
بــرای رونــق شــهر کرمــان انجــام شــده در ســالهای آینــده نیــز
ادامــه خواهــد یافــت.
حــاال کرمــان بــه یکــی از مهمتریــن مقاصــد گردشــگری تبدیــل
شــده اســت و انتظــار مــی رود ایــن اســتان بــه زودی یــک تحــول
جــدی در ایــن زمینــه را تجربــه خواهــد کــرد.
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بیشترین سدهای ساخته شده کشور در آذربایجان شرقی
در ســالهای نــه چنــدان دور آذربایجــان شــرقی تنهــا
یــک ســد بنــام ارس داشــت ولــی االن بــه برکــت انقــاب
شــکوهمند اســامی ایــران بیشــترین ســد کشــور یعنــی
 146ســد در ایــن اســتان کوهســتانی قــرار دارد.

چشــمانتان را ببندیــد و روزهایــی را تصــور کنیــد کــه اهالــی شــهر
تبریــز ،بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی خــود ،وابســته بــه چاهها،قنات
هــا و گاریچــی هــا بودنــد ،گاریچــی هایــی کــه بــه بشــکه و منبــع
روی قــاری خــود شــهرت داشــتند و بــا گشــت و گــذار در شــهر آب
آشــامیدنی مــردم را تأمیــن مــی کردنــد.
اکنــون چشــمتان را بــاز کنیــد و ایــن شــرایط را بــا زندگــی کنونی
خــود مقایســه کنیــد ،شــاید همیــن بحــران کمبــود آب آشــامیدنی
در گذشــته ،یــک دلیــل محکــم باشــد بــرای اینکــه اهالــی
آذربایجــان قــدردان آب ،ایــن نعمــت حیاتــی ،باشــند.

اســتان آذربایجــان شــرقی و در رأس آن شــهر تبریــز از لحــاظ
اقلیمــی در منطقــه ای ســرد و خشــک قــرار دارنــد ،بــه طــوری که
میانگیــن بــارش ســاالنه ایــن اســتان  ۲۸۵میلــی متــر اســت ،ایــن
شــرایط اقلیمــی از دیربــاز خــود را در قالــب هــای متنوعــی از قبیل
بحــران کمبــود آب آشــامیدنی نشــان داده اســت.
ایــن بحــران در دوران حکومــت طاغــوت بیــش از هــر زمــان
دیگــری نمایــان مــی شــد ،چــرا کــه ســردمداران پهلــوی
بــا درآمــد بــاال و بــه کارگیــری مهندســان غربــی توانســتند
تنهــا  ۱۳مخــزن ســدی را تــا ســال  ۱۳۵۷بــه مرحلــه احــداث
برســانند ،در حالــی کــه هــم اکنــون اســتان هــای شــمال ،غرب
و شــمال غــرب کشــور ،بــا دارا بــودن صــد هــا مخــازن ســدی،
کمتــر بــا معضلــی تحــت عنــوان کمبــود آب آشــامیدنی مواجــه
هســتند ،کــه ایــن دســتاورد عظیــم وامــدار درایــت اهالــی غیــور
و مهنــدس جوانــان ایرانــی طــی چهــار دهــه گذشــته در حــوزه
احــداث مخــازن ســدی اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی ،در ایــن
بــاره بیــان کــرد :در حــال حاضــر  ۱۴۶ســد بــزرگ و کوچــک
در ســطح آذربایجــان شــرقی وجــود دارد ،کــه  ۱۲مــورد از ایــن
مخــازن در ســطح ملــی و  ۱۳۴مــورد در ســطح اســتانی هســتند.
یوســف غفــارزاده افــزود :در دوران قبــل از انقــاب آب مصرفــی
عمدتــا از طریــق چــاه هــای موجــود صــورت مــی گرفــت ،در
حالــی کــه امــروز بــا اجــرای طــرح هــای بــزرگ آبرســانی ،مثــل
طــرح انتقــال آب زرینــه رود و ســاخت ســدها ،مــردم کمتــر درگیــر
دغدغــه ای تحــت عنــوان بحــران کمبــود آب هســتند.
از یک تا  ۱۴۶در چهار دهه
بهمــن مــاه ســال  ۱۳۵۷و در آســتانه پیــروزی انقــاب اســامی
ایــران ،آذربایجــان شــرقی از چندیــن اســتانی بــود ،کــه علــی رغم

برخــورداری از منابــع آبــی مطلــوب ،تنهــا یــک
ســد داشــت ،و همیــن کمبــود موجــب بــروز
مشــکالت متعــددی مــی شــد.
درحالــی کــه امــروز ،در چهلمیــن ســالگرد
پیــروزی شــکوهمندانه انقــاب اســامی،
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا دارا بــودن ۱۴۶
ســد بهــره بــرداری شــده ،اولیــن اســتان ســد
دار کشــور اســت ،اکنــون نگاهــی مــی اندازیــم
بــه ســد هــای مطــرح آذربایجــان شــرقی:
«سد امند»
ســد امنــد یــک ســد خاکــی در شــمال غربــی شــهر تبریــز و در
نزدیکــی روســتای امنــد از توابــع صوفیــان اســت کــه یکــی از ده
هــا ســدی اســت کــه در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه قــرار دارد،
عملیــات احــداث ایــن ســد در ســال  ۱۳۶۸آغــاز شــد و پــس از
چهــار ســال در ســال  ۱۳۷۲بــه بهــره بــرداری رســید.
ایــن ســد ســاالنه قابلیــت تنظیــم چهــار میلیــون متــر مکعــب آب
را دارد .از اهــداف اصلــی بهــره بــرداری ایــن ســد مــی تــوان بــه
انحــراف ،انتقــال و ذخیرهســازی آب رودخانــه «شــیخ چایــی» بــه
منظــور جلوگیــری از هــدر رفــت آب ،افزایــش تولیــد محصــوالت
کشــاورزی و تقویــت زیــر ســاختها اشــاره کــرد .حجــم آبگیــری
ایــن ســد دو میلیــون و  ۴۰۰هــزار متــر مکعــب اســت کــه از ایــن
میــزان ،یــک میلیــون متــر مکعــب ،بــه روســتای امنــد و بقیــه بــه
جهــاد کشــاورزی اختصــاص مــی یابــد.
طــرح دهکــده ســامت و تفرجــگاه گردشــگری منطقــه ســد امند
کــه در کیلومتــر  ۱۵جــاده تبریز-صوفیــان واقــع شــده اســت ،بــه
عنــوان منطقــه نمونــه گردشــگری در زمینــی بــه وســعت بیــش
از  ۸۰هکتــار بــا نظــارت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و بــا
همــکاری و ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در ســاحل دریاچه
ایــن ســد در حــال اجــرا اســت.
از دیگــر امکانــات ایــن ســد مــی تــوان بــه وجــود زیســتگاه درنای
روســی و ماهــی کپــور اشــاره کــرد ،همچنیــن بــه منظــور زیبایــی
مســیر دسترســی بــه آن شــش هــزار اصلــه درخــت اقاقیــا توســط
ســرمایه گــذار طــرح کاشــته شــده اســت.
همچینیــن در ایــن تفرجــگاه گردشــگری-تفریحی امکاناتــی نظیر
کمپهــای اقامتــی کوتــاه مــدت خانوادگــی و آالچیقهــای
جنگلــی ،امکانــات ورزشهــای آبــی شــامل اســکی روی آب،

جــت اســکی و قایقرانــی موجــود اســت .همچنیــن در فازهــای
بعــدی قــرار اســت امکانــات دیگــری نظیــر هتــل  ۵ســتاره،
ســالن نمایشهــای بینالمللــی ،ســوئیت آپارتمــان ،باشــگاه
اســب ســواری ،زمینهــای گلــف و زمیــن چمــن تمریــن فوتبــال
بــرای اســتفاده باشــگاههای فوتبــال در ســطح بینالمللــی ،کافــی
شــاپهای ســنتی و مــدرن و بــاغ وحــش احــداث شــوند.
«سد سهند»
ســد ســهند ،بــا وســعت دوازده کیلومتــری ،یکــی از بزرگتریــن
ســدهای خاکــی کشــور محســوب مــی شــود ،کــه بــا این وســعت
و حجــم آبدهــی بــاال ،بیشــتر بــه یــک دریاجه شــبیه اســت .عالوه
بــر ایــن مرغوبیــت خــاک منطقــه هشــترود و ناحیــه پیرامون ســد
ســهند ،بســتری مناســب را بــرای ســرمایه گــزاری در بخــش های
مختلــف دامــداری ،زنبــورداری ،کشــت گلخانــه ای و صنایــع
مرتبــط بــه موضــوع کشــاورزی فراهــم مــی کنــد.
ســد شــهریار ،ســدی کــه بــرآورد عمــر مفیــدش  ۱۰۰ســال اســت.
ســد شــهریار در  ۳۹کیلومتــری شــهر میانــه بــر روی رودخانــه
قــزلاوزن در اســتان آذربایجــان شــرقی قــرار دارد.
ایــن ســد شــامل ســه توربیــن فرانســیس جمع ـ ًا بــه قــدرت ۲۷
مــگاوات (دو توربیــن  ۱۱.۵مــگاوات و یــک توربیــن  ۴مــگاوات)
اســت کــه توربینهــای  ۱۱.۵مگاواتــی بــا ســرعت  ۳۷۵دور در
دقیقــه و توربیــن  ۴مگاواتــی بــا ســرعت  ۶۰۰دور در دقیقــه دوران
میکنــد.
هــدف از احــداث ایــن ســد مخزنــی ،تأمیــن آب کشــاورزی و تولید
بــرق اســت .آب قابــل تنظیــم ســاالنه  ۱۱۰۰میلیــون متــر مکعــب
و تولیــد انــرژی بــرق ســالیانه معــادل  ۱۶۸گیــگاوات ســاعت
میباشــد.
تنها بهره برداری از سد کافی نیست
علــی رغــم تمامــی مزایــا احــداث ســد هــا ،احــداث ایــن ســازه
هــا مــی توانــد اثــرات مخربــی را بــر محیــط زیســت و جمعیــت
اطــراف آن وارد کنــد .بــه طــور مثــال ،احــداث ســدها مــی توانــد
اثــرات شــدیدا مخربــی بر محیــط زیســت و جمعیــت هایی کــه در
نزدیکــی ســدها ســکونت دارنــد وارد کنــد.
بــه ایــن دلیــل اســت کــه احــداث ســد هــا مــی بایســتی بــا
مطالعــه کافــی و بــا بررســی تمامــی جوانــب احــداث ایــن ســازه
هــا صــورت گیــرد.
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بــه برکــت انقــاب ،مازنــدران قطــب درمــان ســرطان
نــام گرفــت و بیمــاران از گوشــه و کنــار بــه ایــن اســتان
میآیند،ضمــن اینکــه ایــن اســتان در زمینــه آبرســانی
و گازرســانی بــه روســتاها نیــز پیشــرفت چشــمگیری
داشــته اســت.

فجــر انقــاب اســامی ،کالبــدی جدیــد بــه مازنــدران دمیــد ،دیگــر
ســاحلش فقــط پاتــوق خارجیهــا و خوشگذرانهــا نیســت و
یکــی از مــکان هــای متروکــه و مخروبــه بــه بیمارســتان تبدیــل
شــد.
درمــان بیــش از  ۴۰هــزار بیمــار ســرطانی طــی  ۳۳ســال تأســیس
بیمارســتان تخصصــی پرتودرمانی و شــیمیدرمانی بابلســر ،کاربری
جدیــدی بــه هتــل متروکــه و مخروبــه کازینــو در شــمال کشــور
بخشــید و اکنــون ایــن مرکــز ،مجهزتریــن و تخصصیتریــن مرکــز
درمانــی کشــور محســوب میشــود.
شــروین شــریف پــور رئیــس بیمارســتان شــهید رجایــی بابیــان
اینکــه مرکــز ســال  ۶۴افتتــاح شــد و خدماترســانی مناســبی بــه
بیمــاران ســرطانی شــمال کشــور ارائــه میشــود کــه در فضایــی
بــه مســاحت  ۵.۵هکتــار احداثشــده اســت افــزود :اولیــن دســتگاه
رادیوتراپــی در ایــن بیمارســتان تعبی ـ ه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز قبــل از انقــاب اســامی یــک
کازینــوی تفریحــی بــوده اســت گفــت :بــا تبدیــل ایــن مــکان بــه
بیمارســتان ،بــه بیمــاران زیــادی خدماترســانی شــده اســت و از
ســال  ۹۳بــا حمایــت خیریــن  ۱۱ســوئیت بــرای اقامــت همراهــان
بیمــار راهانــدازی شــده و بیمارانــی کــه از مناطــق دیگــر میآینــد
و وضعیــت مالــی مناســبی ندارنــد میتواننــد از ایــن فضــا اســتفاده
کننــد.
انقــاب ،در حوزههــای مختلــف ،فجــر آبادانــی را در مازنــدران
رقــم زد .ایــن اســتان پیــش از انقــاب در بخــش آبرســانی هیــچ
تأسیســاتی در روســتاها نداشــت و اکنــون هــزار و  ۶۰۳روســتای آن
زیرپوشــش آبفــار قــرار دارد.
مجیــد عبداللهــی مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
مازنــدران بــه دســتاورد  ۴۰ســاله شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
مازنــدران اشــاره کــرد و گفــت :اســتان مازنــدران بــا احتســاب
جمعیــت اســتانهای ســمنان و گلســتان فعلــی بــر اســاس آخریــن
سرشــماری مرکــز آمــار ایــران در ســال  ۱۳۵۵بیــش از دو میلیــون و
 ۲۹۱هــزار نفــر جمعیــت داشــته کــه یکمیلیــون و  ۱۹۱هــزار نفــر
آن جمعیــت روســتایی بودنــد و اکنــون براســاس آخرین سرشــماری
دارای ســه میلیــون و  ۲۳۸هــزار نفــر جمعیت اســت کــه  ۴۲.۳درصد
جمعیــت ثابــت در روســتاها ســکونت دارنــد و بــا احتســاب جمعیــت
فصلــی و شــناور حــدود  ۵۰درصــد جمعیــت اســتان بهنوعــی در
روســتاها زندگــی میکننــد بــر ایــن اســاس  ۶.۷درصــد از جمعیــت
روســتایی کشــور را در خــود جایداده اســت کــه بخش روســتایی در
مقایســه بــا روســتاهای ســایر اســتانها رتبــه ســوم جمعیتــی و رتبه
چهــارم تراکــم روســتایی کشــوری را دارد.
مازنی ها سالمترین آب را می نوشند
مجیــد عبدالهــی ادامــه داد :اکنــون دو هــزار و  ۹۲۸روســتا بــا ۴۶۰
هــزار خانــوار و جمعیتــی بالغبــر یکمیلیــون و  ۳۸۶هــزار نفــر در
اســتان مازنــدران وجــود دارد کــه هــزار و  ۶۰۳روســتا بــا  ۳۲۵هــزار
خانــوار و  ۹۸۵هــزار نفــر جمعیــت تحــت پوشــش شــرکت قــرار
دارنــد.
وی شــاخص بهرهمنــدی از آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی
در مازنــدران در ســال  ۱۳۵۷را حــدود  ۱۴درصــد اعــام کــرد و
گفــت :اکنــون شــاخص بهرهمنــدی آب شــرب بــه  ۷۵.۹۶درصــد
افزایشیافتــه کــه از میانگیــن شــاخص کشــوری ( ۷۴/۹درصــد) بــه
میــزان  ۱.۸۷درصــد پیشــی گرفتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی مازنــدران افــزود:
در بخــش فاضــاب قبــل از انقــاب هیچگونــه تأسیســاتی در
روســتاهای اســتان مازنــدران وجــود نداشــت امــا بعــد از پیــروزی
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شــکوهمند انقــاب اســامی اجــرای تأسیســات فاضــاب در ۲
روســتای «زاغمرز» بهشــهر و «شــورکا» جویبار در دســت اجراســت
و مطالعــات اجــرای ایــن طــرح در  ۵روســتای دیگــر اســتان نیــز بــا
اســتفاده از فرصــت تســهیالت بانــک توســعه اســامی در حــال
انجــام اســت.
دســتاوردهای انقــاب در حــوزه راه و شهرســازی مازنــدران نیــز
چشــمگیر و قابلتأمــل اســت و مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران
در ایــن زمینــه میگویــد :شــبکه راههــای اســتان مازنــدران بــه
دلیــل واقعشــدن در مســیر ترانزیتــی آســیای میانــه ،وجــود بنــادر و
در حاشــیه جنوبــی شــمال غــرب بــه شــمال شــرق کشــور و مســیر
تهران-مشــهد بهویــژه پتانســیلهای گردشــگری و اســتفاده از
مواهــب طبیعــی از پرترافیکتریــن راههــای کشــور محســوب
میشــود.
ســید محمــد نظــری مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران در ایــن
بــاری میگویــد :پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی حــدود ۳۰۰
کیلومتــر از هشــت هــزار کیلومتــر راه روســتایی مازنــدران آســفالت
بــود ولــی هماکنــون بــه چهــار هــزار و  ۱۰۰کیلومتــر رســیده اســت.
وی بــا اعــام اینکــه هماکنــون بیــش از  ۵۰درصــد از راههــای
روســتایی مازندران آســفالت اســت ،گفــت کــه مازنــدران از میانگین
کشــوری در ایــن زمینــه جلوتــر اســت.
نظــری همچنیــن از ســاخت حــدود  ۲۰۰کیلومتــر راه روســتایی در
ســال جــاری خبــر داد و افــزود کــه نیمــی از ایــن راههــا زیرپوشــش
آســفالت قــرار خواهــد گرفــت.
عملیــات گازرســانی بــه شــهرها و روســتاهای اســتان مازنــدران نیــز
در ســالهای اولیــه پــس از انقــاب تحــت نظــر مدیریــت منطقــه
 ۴گاز خراســان و مازنــدران انجــام میگرفــت ،از آنجاییکــه تأمیــن
ســوخت گاز نیــروگاه شــهید ســلیمی نــکاء در برنامههــای اولیــه
وزارت نفــت قــرار داشــت و بــه لحــاظ آمــاده نبــودن پاالیشــگاه
شــهید هاشــمی نژاد(خانگیــران) ،جهــت بهرهبــرداری مقــرر شــد
ســوخت نیــروگاه عظیــم نــکاء بــا اجــرای طــرح ضربتــی از طریــق
خــط لولــه نفــت ری  -مشــهد تأمیــن شــود.
پــس از اجــرای طــرح مذکــور و گازدار شــدن خــط  ۳۰اینچ مشــهد -
نــکاء از طریــق خــط لولــه فــوق تقریبـ ًا تأمیــن گاز  ۲واحــد از  ۴واحد
نیــروگاه از منابــع گازی جنــوب کشــور میســر شــد و متعاقبـ ًا برنامــه
گازرســانی بــه تعدادی از شــهرها و روســتاهای مســیر مشــهد  -نکاء

در دســتور کار گازرســانی منطقــه  ۴خراســان و مازندران قــرار گرفت.
مازنــدران کــه قبــل از انقــاب حیــات خلــوت مستشــاران شــرق و
غــرب بــود ،اینــک بــه تابلویــی از پیشــرفت و توســعه مبــدل شــده
اســت .ردپــای خدمــت را در جایجــای اســتان میتــوان مشــاهده
کــرد و بهرهمنــدی درصــد باالیــی از روســتاییان اســتان از خدمــات
بهداشــتی ،رفاهــی ،گاز طبیعــی ،بــرق ،راه و امکانــات فرهنگــی
ازجملــه خدمــات نظــام در ایــن خطــه از کشــور پهنــاور اســامی
اســت.
قبــل از انقــاب اســامی ،یکخانــه در مازنــدران از نعمــت گاز
بهرهمنــد نبــود امــا اکنــون  ۹۹درصــد از جمعیــت شــهری و ۹۲
درصــد جمعیــت روســتایی اســتان از نعمــت گاز برخــوردار هســتند.
جعفــر احمــد پــور مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران بــا اشــاره بــه
اجــرای گازرســانی در  ۴۹۸روســتای اســتان افــزود :تــا پایــان ســال
آینــده تمامــی روســتاها از نعمــت گاز بهرهمنــد خواهنــد شــد و
 ۴۰۰روســتای باقیمانــده نیــز تــا ســال  ۱۴۰۰از نعمــت گاز طبیعــی
برخــوردار میشــوند.
وی بابیــان اینکــه تاکنــون  ۲۰هــزار کیلومتــر شــبکه گازرســانی در
اســتان اجــرا شــده اســت اظهــار داشــت :شــبکه  ۴۲اینــچ کیاســر،
دامغــان و نــکا ،بخــش اعظمــی از گاز اســتان را تأمیــن میکنــد و از
پارســال تاکنــون شــاهد قطعــی گاز در اســتان نبودهایــم.
مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران شــمار مشــترکان گاز اســتان را
یکمیلیــون و  ۳۰۰هــزار مشــترک اعــام کــرد و گفــت :بالغبــر ۹۸
درصــد جمعیــت اســتان از نعمــت گاز برخــوردار هســتند.
وی نصــب  ۷۵۰هــزار علمــک ،گازرســانی به  ۲۰۰۷روســتا و کســب
رتبــه اول گازرســانی روســتایی در کشــور ،ایجــاد هــزار ایســتگاه
گازرســانی را از جملــه اقدامــات انجــام شــده اعــام کــرد و گفــت:
شــمار روســتاهای برخــوردار از نعمــت گاز تاپایــان امســال بــه
 ۲۱۰۰روســتا خواهــد رســید و از  ۵۸شــهر اســتان  ۵۵شــهر دارای
گاز طبیعــی اســت و ســه هــزار و  ۸۰۰روســتای اســتان قابلیــت
گازرســانی دارد کــه میتوانیــم ســه هــزار و  ۱۰۰روســتا را گازرســانی
کنیــم.
بازخوانــی اجمالــی بخشــی از خدمــات نظــام اســامی در مازنــدران
حاکــی از آن اســتان کــه ایــن اســتان کرانــه خــزری بــه برکــت
ت یافتــه
خدمــات نظــام بــه پیشــرفت ه هــای قابلتوجهــی دســ 
اســت.
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لرستان روی مدار محرومیتزدایی؛

جهاد نهادهای انقالبی در دل مناطق محروم /نور امید به روستاها تابید
جهــاد نهادهــای برآمــده از دل انقــاب بــا رســالت
خدمتگــزاری بــه مســتضعفان ،نــور امیــد را بــه دل
روســتاها و مناطــق محــروم کشــور تابانــده و لرســتان در
غــرب ایــران روی مــدار محرومیتزدایــی قــرار گرفتــه
اســت.

کیلومترهــا از مرکــز اســتان فاصلــه میگیریــم ،بهجایــی
میرســیم کــه خانههــای خشــتی و گلــی روســتایی خودشــان
را نشــان میدهنــد ،جایــی دور و صعبالعبــور کــه مردمانــش بــا
محرومیــت خــو گرفتهانــد ،اینجــا میتــوان چهــره فقــر را بیشــتر
از هرجــای دیگــری دیــد و لمــس کــرد.
کمبودهــا را کــه بشــماری از راه و جــاده شــروع میشــود و بعــد از
مســکن و معیشــت بــه مدرســه و خانــه بهداشــت میرســد؛ پــازل
ـل تکمیــل اســت؛ انــگار کــه سالهاســت
محرومیــت اینجــا تکمیـ ِ
چهــره روســتا را غبــار گرفتــه اســت.
امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت؛ هنــوز میشــود «همــت» را دیــد که
بــا آســتینهای بــاال زده از عمــق مشــکالت واهمــه نــدارد؛ همتــی
از «ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره)» تــا «بنیــاد مســکن» و «ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی» کــه شــاید میخواهنــد کاســتی
همــت برخــی مســئوالن را جبــران کننــد.
در مســیر روســتاهایی را دیدهایــم کــه حــاال بــرای رســیدن بــه
شــهر جــاده دارنــد ،بــرای اهالــی مدرســه ســاختهاند و قــرار
اســت خانــهدار هــم شــوند؛ هرچقــدر کــه بخواهیــم از عمــق
محرومیــت بگوییــم بازهــم نمیشــود از همــت و تــاش عرصــه
محرومیتزدایــی گذشــت.
صــدای «صلــوات» رشــته افــکارم را پــاره میکنــد؛ امــروز مدرســه
روســتا افتتــاح شــد و حــاال مــردم منتظرنــد کــه برکــت ایــن
نهادهــای انقالبــی را در بهبــود دیگــر زیرســاختهای اســتان،
شــهر ،منطقــه و روستایشــان ببیننــد.
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) پیشرو در محرومیتزدایی
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــه دســتور رهبــر کبیــر انقــاب
اســامی در ســال  ۶۸ایجــاد شــد تــا ایــن نهــاد غیردولتــی ،برکــت
انقــاب را بــه دل مناطــق مختلــف کشــور از دورتریــن روســتاها
گرفتــه تــا کالنشــهرها ،واحدهــای اقتصــادی و  ...ببــرد.
رهبــر فرزانــه انقــاب همــواره در ســخنان خــود بــر ضــرورت
آســان کــردن زندگــی مســتضعفان و توجــه ویــژه بــه آنــان
تأکیــد داشــتهاند؛ امــروز ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــا اســتفاده
از ظرفیــت شــرکتهای اقتصــادی همچــون «بنیــاد برکــت»
و «تدبیــر» در مناطــق محــروم و کمتــر توســعهیافته کشــور
حضــور مییابــد و نســبت بــه توانمندســازی جوانــان بــا رویکــرد
اقتصــادی ،فرهنگــی ،آموزشــی و  ...اقــدام میکنــد.
حـاال محمـد مخبر رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام(ره) خبـر از
سـرمایهگذاری  ۳هـزار میلیـارد تومانـی بـا مشـارکت مـردم ،بنیـاد
برکـت و اعطـای تسـهیالت در کشـور خبر میدهـد؛ اعتبـاری که
بـه دل مناطـق محروم و کمتـر توسـعهیافته ایران اسلامی میرود
تـا مـردم دورترین نقـاط این سـرزمین از جملـه روسـتاهای محروم
لرسـتان نیـز از برکـت انقلاب بهرهمند شـوند.
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــه دســتور رهبــر کبیــر انقــاب
اســامی در ســال  ۶۸ایجــاد شــد تــا ایــن نهــاد غیردولتــی ،برکــت
انقــاب را بــه دل مناطــق مختلــف کشــور از دورتریــن روســتاها
گرفتــه تــا کالنشــهرها ،واحدهــای اقتصــادی و  ...ببــرد.
رهبــر فرزانــه انقــاب همــواره در ســخنان خــود بــر ضــرورت
آســان کــردن زندگــی مســتضعفان و توجــه ویــژه بــه آنــان
تأکیــد داشــتهاند؛ امــروز ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــا اســتفاده

از ظرفیــت شــرکتهای اقتصــادی همچــون «بنیــاد برکــت»
و «تدبیــر» در مناطــق محــروم و کمتــر توســعهیافته کشــور
حضــور مییابــد و نســبت بــه توانمندســازی جوانــان بــا رویکــرد
اقتصــادی ،فرهنگــی ،آموزشــی و  ...اقــدام میکنــد.
شروع عملیات اجرایی  ۱۱۰پروژه جدید بنیاد برکت
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از کارهایـی کـه به جـد دنبـال میکنیم،
موضـوع فراهـم کـردن امکان حضـور افـراد بیشـتر در روسـتاها با
ایجـاد اشـتغال اسـت ،گفـت :قـول میدهیـم کـه اشـتغالی کـه در
اسـتان در دسـتور کار قـرار گرفته محسـوس باشـد.
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) یــادآور شــد :برنامــه داریــم
شهرســتان «دلفــان» لرســتان بهعنــوان منطقــه نمونــه اقتصــاد
مقاومتــی معرفــی شــود.
مخبــر از بهرهبــرداری از  ۵۰۰طــرح اشــتغالزای اجتماعمحــور
و تســهیالت محــور در لرســتان و شــروع عملیــات اجرایــی ۱۱۰
پــروژه جدیــد بنیــاد برکــت در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت:
همچنیــن تفاهمنامــه مدیریــت و اجــرای طــرح پیشــرفت و
آبادانــی شهرســتان دلفــان مبادلــه شــد.
اجــرای دو هــزار و  ۳۰۰طــرح بنیــاد برکــت در ۴
شهرســتان لرســتان
محمــود عســکری آزاد رئیــس هیئتمدیــره بنیــاد برکــت نیــز بــا
اشــاره بــه اجــرای  ۴طــرح از ســوی ایــن نهــاد در مناطــق محــروم
کشــور گفــت :طــرح آســمان ،طــرح ســحاب ،طــرح مهتــاب و
طــرح آفتــاب از جملــه ایــن طرحهــا اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن طرحهــا اشــتغال محــور و بنــگاه
محــور هســتند ،گفــت :قــرار اســت کــه دو هــزار و  ۳۰۰طــرح در
شهرســتانهای دلفــان ،پلدختــر ،کوهدشــت و رومشــکان اســتان
لرســتان اجــرا شــود.
رئیـس هیئتمدیـره بنیـاد برکت بـا بیان اینکـه تاکنـون  ۵۴۰طرح
در این شهرسـتانها به نتیجه رسـیده اسـت ،افـزود :همچنین هزار
و  ۶۷۹طرح در این شهرسـتانها آماده دریافت تسـهیالت هسـتند.
عســکری آزاد گفــت :همچنیــن  ۵هــزار و  ۴۰۰طــرح نیــز از ســوی
تســهیل گــران بنیــاد برکــت در حال بررســی هســتند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن طرحهــا علمــی و متکــی بــه مــردم
هســتند ،گفــت :مهمتریــن عامــل موفقیــت مــا عشــق و عالقــه

تســهیل گــران ،مدیــران و  ...در اجــرای طرحهــا اســت.
سپاه و حضور در دورترین نقاط محروم
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی کــه نهــادی برآمــده از دل
انقــاب اســت نیــز بهنوبــه خــود در حــوزه محرومیتزدایــی از
روســتاهای دورافتــاده و شــهرهای کمتــر توســعهیافته ورود کــرده
اســت .قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــاء بــا ظرفیــت عظیمــی از
نیــروی انســانی خبــره و کارآمــد و ماشــینآالت پیشــرفته و بـهروز
بخــش مهمــی از ســازندگی کشــور در عرصــه اقتصــادی و عمرانی
را بــه عهــده گرفتــه اســت.
بســیج ســازندگی ســپاه نیــز خــود بــا بهرهگیــری از تــوان
نیروهــای بســیجی بــه دل مناطــق محــروم رفتــه و اقدامــات
متعــددی در راســتای تأمیــن زیرســاخت در ایــن مناطــق و ارائــه
خدمــات فرهنگــی انجــام داده اســت.
در لرســتان نیــز فرماندهــی ســپاه حضــرت ابوالفضــل(ع) و قــرارگاه
پیشــرفت و آبادانــی ایــن فرماندهــی بالغبر دو ســال اســت کــه کار
محرومیتزدایــی از  ۶دهســتان لرســتان را بــه عهــده گرفتهانــد و
تاکنــون نیــز موفــق بــه اجــرای چندیــن پــروژه محرومیتزدایــی
در ایــن روســتاهای محــروم شــدهاند.
محرومیتزدایی از  ۶دهستان لرستان توسط سپاه
ســردار مرتضــی کشــکولی فرمانــده ســپاه حضــرت ابوالفضــل(ع)
لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه
ظرفیتهــای ســپاه را در راســتای توانمندســازی حاکمیــت و
بخــش دولــت قــرار دهیــم ،اظهــار داشــت :کمــک کنیــم دولــت
بتوانــد گامهــای بلنــدی بــرای رفــع مشــکالت مــردم بــردارد.
وی بــا بیــان اینکــه از ســال  ۹۵در کل کشــور  ۱۰۰دهســتان
بــا محرومیتهــای بــا ضریــب  ۷بــه بــاال شناســایی شــدند و
محرومیتزدایــی از آنهــا در دســتور کار ســپاه قــرار گرفــت،
تصریــح کــرد :ســهم لرســتان از ایــن تعــداد  ۶دهســتان اســت.
فرمانـده سـپاه حضـرت ابوالفضـل(ع) لرسـتان بـا تأکیـد بـر اینکه
بنـای مـا بر این اسـت کـه خودمـان ورود کنیـم در  ۴مؤلفـه در این
دهسـتانها کار کنیـم ،افـزود :ایـن مؤلفههـا شـامل زیرسـاخت،
بهداشـت و سلامت ،فرهنگـی و تعلیـم و تربیت و اشـتغال اسـت.
ســردار کشــکولی بــا اشــاره بــه اینکــه در پایــان ایــن برنامههــا
بایــد یــک دهســتان پیشــرفته و آبــاد را تحویــل دهیــم ،ادامــه داد:
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بنــا را بــر ایــن گذاشــتهایم کــه هرچــه گرفتــاری و ناهنجــاری در
ایــن  ۶دهســتان وجــود دارد را برطــرف کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای هــر دهســتان هــم  ۱۴میلیــارد اعتبــار
پیشبینــی کردهایــم ،یــادآور شــد :هــر دولتــی کــه آمــده بخشــی
از مشــکالت روســتاها را حــل کــرده امــا هنــوز روســتاها محــروم
هســتند ،بایــد بــا اقدامــی جهــادی در ایــن روســتاها کار کنیــم.
فرمانــده ســپاه حضــرت ابوالفضــل(ع) لرســتان خاطرنشــان کــرد:
بهصــورت عملیاتــی و میدانــی در روســتاهای ایــن  ۶دهســتان
حضــور یافتهایــم و مشــکالت را از نزدیــک دیدهایــم و بنــا داریــم
طــی دو تــا ســه ســال مشــکالت آنهــا را حــل کنیــم.
ســردار کشــکولی بــا بیــان اینکــه در ابتــدای کار  ۱۱روحانــی را در
روســتاها مســتقر کردهایــم و ایــن روحانیــون در همــه بخشهــای
زندگــی روســتاییان حضــور خواهنــد داشــت و بــه رفــع مشــکالت
هــم کمــک میکننــد ،تصریــح کــرد :رد پــای همــه دســتگاههای
اجرایــی را در ایــن روســتاها دیدهایــم امــا کارهــا مانده اســت ،ســپاه
در ایــن میــدان کارآمدتــر اســت و درگیــر بوروکراســی نیســت؛ لــذا
میتوانــد مؤثرتــر فعالیــت کنــد.
بسیجیان را برای محرومیتزدایی به کار گرفتهایم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــورای راهبــردی در بیــن دســتگاههای

اجرایــی اســتان تشــکیل داده میشــود و مــا هــم قرارگاهــی
بــرای پیگیــری امــور داریــم ،گفــت :اگــر موفــق شــویم بــا همیــن
مکانیســم و برنامــه میتوانیــم ســایر دهســتانها را هــم برویــم و
آبــاد کنیــم.
فرمانــده ســپاه حضــرت ابوالفضــل(ع) لرســتان یــادآور شــد :آبادانی
 ۶دهســتان «زلقــی شــرقی» در بخــش بشــارت« ،کشــور» در
خرمآبــاد« ،میربــگ جنوبــی» در دلفــان« ،هومیــان و ضــرون»
در کوهدشــت« ،کشــکان شــمالی» در دوره چگنــی« ،میانکــوه
غربــی» در پلدختــر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ســردار کشــکولی بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از ســپاه مردمــی
اســت و بســیج مــا هــم مردمــی اســت ،ادامــه داد ۴۰۰ :هــزار
بســیجی در اســتان داریــم ،ایــن ظرفیــت را بــه کار گرفتهایــم کــه
از امنیــت مــردم دفــاع کننــد؛ امــروز هــم ایــن پتانســیل را پــایکار
محرومیتزدایــی آوردهایــم.
وی بــا بیــان اینکــه منــت میکشــیم برویــم در ایــن روســتاها و
بــرای مــردم کار کنیــم ،افــزود :خواهــش میکنیــم دســتگاههای
مربوطــه بیاینــد همافزایــی کنیــم تــا مشــکالت مــردم حــل شــود؛
خیــر دنیــا و آخــرت بــرای همــه مــا در ایــن اســت کــه ســنگی از
ســر راه مــردم برداریــم.
 ۱۴۰پروژه در روستاهای  ۶دهستان تعریف شده است
ســردار عبــاس علیشــاهی جانشــین قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی
ســپاه لرســتان هــم بــا اشــاره بــه محرومیتزدایــی از  ۶دهســتان
لرســتان اظهــار داشــت :چنــد مــاه نیروهــای ســپاه در ایــن
دهســتانها بودنــد و حضــور فعاالنــه داشــتند ،روســتا بــه روســتا
رفتیــم و مشــکالت را احصــاء کردیــم.
وی بــا بیــان اینکــه همــه مصائــب مــردم احصــاء شــده اســت و
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چالههــای بزرگــی از مشــکالت در ایــن روســتاها وجــود دارد کــه
بایــد پــر شــوند ،تصریــح کــرد :مــردم در ایــن روســتاها واقعــ ًا
تنگدســت هســتند و بایــد کمــک اولی ـهای شــود تــا اشــتغال در
ایــن روســتاها رونــق بگیــرد و پیشــرفت ایجــاد شــود.
جانشـین قرارگاه پیشـرفت و آبادانی سـپاه لرسـتان با تأکید بر اینکه
همه از وضع حاشیهنشـینی در شـهرها خسـته هسـتند و میخواهند
به روسـتای خود برگردنـد ،افزود :ما بهعنوان تسـهیل گـر به میدان
آمدهایـم و بـه جامعه روسـتایی کمک میکنیـم تا در روسـتای خود
شـغل داشته باشـند و زندگی کنند.
سـردار علیشـاهی با اشـاره به اینکه  ۱۴۰پروژه را در روسـتاهای این
 ۶دهسـتان تعریف کردهایـم ،گفت :ایـن پروژهها شـامل طرحهای
حوزه راه ،پل ،مدرسـه ،بهداشـت و درمان و  ...میشـود.
وی خاطرنشــان کــرد :مــا نیروهــای توانمنــد و فرماندهــان گــردان
را در ایــن روســتاها گذاشــتهایم تــا امــور را پیگیــری کننــد؛ زمــان
هــم بــرای آنهــا مفهومــی نــدارد و شــبانهروز پــایکار هســتند.
تأســیس «بنیــاد مســکن» ریشــه در توجــه انقــاب
اســامی بــه روســتاییان و محرومــان دارد
امــا بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ایــران دیگــر نهــاد برآمــده
از دل انقــاب اســت کــه فعالیــت ویــژهای در ســطح روســتاها و

بهمنظــور فراهــم کــردن زیرســاختهای زندگــی در روســتاها
دارد؛ آیــتاهلل میرعمــادی نماینــده ولیفقیــه در لرســتان
میگویــد :تشــکیل نهــاد انقالبــی بنیــاد مســکن انقالب اســامی،
دو مــاه پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی ،نشــان از
توجــه بنیانگــذار جمهــوری اســامی بــه روســتاییان و محرومــان
جامعــه دارد؛ امــام(ره) ترجیــح میدادنــد انقــاب توســط افــرادی
اداره شــود کــه خالصانــه و بــا روحیــه ایثــار و ازخودگذشــتگی
خدمتگــزار ملــت باشــند.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد موفــق ایــن بنیــاد در اجــرای طرحهــای
هــادی روســتایی و بهســازی و مقاومســازی مســکن روســتایی
افــزود :خدمــات عمرانــی بنیــاد مســکن در ســطح روســتاها
بهگونــهای بــوده کــه در ســالهای اخیــر شــاهد مهاجــرت
معکــوس مــردم از شــهرها بــه ســمت روســتاها بودهایــم.
نماینــده ولیفقیــه در لرســتان یــادآور شــد :بنیــاد مســکن
انقــاب اســامی کــه متولــی عمــران و آبــادی روســتاها اســت،
بــه وظایــف خطیــر خــود در خصــوص اجــرای طــرح هــادی
روســتایی ،مقاومســازی واحدهــای روســتایی و بهســازی روســتاها
بــه نحــو احســن پرداختــه اســت و الزم اســت ســایر دســتگاههای
متولــی نیــز بــه وظایــف خــود در خصــوص ایجــاد اشــتغال ،رونــق
صنایعدســتی و گردشــگری و ایجــاد صنایــع تبدیلــی در کنــار
فعالیتهــای کشــاورزی و دامپــروری در روســتاها بپردازنــد.
جهــش  ۹درصــدی اجــرای طــرح هــادی در
شهرســتان دلفــان
مســعود رضایــی مدیــرکل بنیــاد مســکن لرســتان در ایــن رابطــه
گفــت :در ســال  ۹۶جهــش  ۹درصــدی اجــرای طــرح هــادی
شهرســتان دلفــان بهعنــوان یکــی از مناطــق محــروم اســتان

را شــاهد بودیــم و تاکنــون  ۷۰روســتای بــاالی  ۲۰خانــوار ایــن
شهرســتان از اجــرای طــرح هــادی روســتایی بهرهمنــد شــدهاند.
وی بــا اشــاره بــه پتانســیلهای موجــود و ظرفیتهــای بــاالی
اســتان لرســتان و میانگیــن  ۵۴درصــدی جمعیــت روســتایی در
شهرســتان دلفــان اظهــار داشــت :در ایــن شهرســتان  ۴۳۴روســتا
وجــود دارد کــه کار تهیــه طــرح هــادی همــه روســتاهای بــاالی
 ۲۰خانــوار آن بهطــور  ۱۰۰درصــد اتمــام یافتــه اســت.
مدیــرکل بنیــاد مســکن لرســتان بــا بیــان اینکــه درصــد
بهرهمنــدی شهرســتان دلفــان از اجــرای طــرح هــادی در ابتــدای
ســال  ۹۶بــه میــزان  ۲۳درصــد بــوده اســت ،افــزود :بــه لطــف
پــروردگار و مســاعدت مســئولین ارشــد شهرســتان ،اســتان و بنیــاد
مســکن کشــور و زحمــات همــکاران توانســتهایم بــا جهــش
۹درصــدی ،بهرهمنــدی شهرســتان دلفــان از اجــرای طــرح هــادی
را بــه  ۳۲درصــد افزایــش دهیــم.
رضایــی بــا اشــاره بــه اهمیــت تهیــه و اجــرای طــرح منظومــه
روســتایی افــزود :بــر اســاس مصوبــات برنامــه ششــم ،در کل
کشــور تعــداد  ۴۳طــرح منظومــه روســتایی تهیهشــده اســت کــه ۲
طــرح آن متعلــق بــه لرســتان اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه طرحهــای منظومــه روســتایی در بخــش
«زز و ماهــرو» شهرســتان الیگــودرز و بخــش «زاغــه» شهرســتان

خرمآبــاد تهیــه شــده اســت ،افــزود :طبــق برنامهریــزی
انجامشــده ســومین طــرح منظومــه روســتایی در اســتان لرســتان
در بخــش «کاکاونــد» شهرســتان دلفــان تهیــه خواهــد شــد.
مدیــرکل بنیــاد مســکن لرســتان بــا اشــاره بــه وظایــف مشــترک
بنیــاد مســکن و ثبتاســناد در خصــوص صــدور ســند روســتایی
افــزود :تاکنــون حــدود  ۸۰هــزار جلــد ســند روســتایی در ســطح
اســتان صــادر شــده اســت.
رضایی یادآور شـد :در سـال گذشـته بیش از یکمیلیـون و یکصد
هزار مترمربع آسـفالت در سـطح اسـتان اجرا شده است.
توجـه و تأکیـدات رهبـر معظـم انقلاب در سـالهای اخیـر مبنـی
بـر اجـرای سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی ایـن موضوع را روشـن
میکنـد کـه اقداماتـی همچـون توانمندسـازی مناطـق محـروم و
ایجاد اشـتغال در اسـتانهای کمتـر توسـعهیافته ،ایران را بهسـوی
تحقـق اقتصـاد متکـی بـر تـوان داخلـی و بومـی پیـش میبـرد و
فرهنـگ کارآفرینـی و خوداشـتغالی را گسـترش میدهـد.
بههــرروی ،امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری اقتصــاد ایــران
بایــد روی ریــل درونگرایــی قــرار گیــرد تــا مــردم بــا تکیهبــر
توانایــی و دانــش خــود بتواننــد اقتصــاد کشــور را رونــق ببخشــند
و در توســعه ایــران اســامی مشــارکت کننــد.
در ایــن میــان ،اســتانهای محرومــی کــه کمتــر موردحمایــت
بخشهــای خصوصــی و ســرمایهگذاران قرارگرفتهانــد و
بهواســطه شــرایط نامناســب زیرســاختی و کمتوجهیهــا ،در
شــاخصهای اقتصــادی ،آموزشــی و فرهنگــی از ســایر اســتانها
عقبتــر هســتند ،مقصــد و هــدف اقدامــات محرومیتزدایــی
نهادهــای متعــدد انقالبــی قــرار میگیرنــد تــا اقتصــاد مقاومتــی
بــه مفهــوم واقعــی خــود بــا رویکــرد توانمندســازی درونگــرا بــه
واقعیــت بپیونــدد.
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مــردم جنــوب کرمــان در حالــی قبــل از انقــاب زیر ســایه
خــان هــا زندگــی محقــر را تجربــه مــی کردنــد کــه طــی
دهــه هــای اخیــر بــا احــداث  50هــزار خانــه و توســعه
زیرســاختها ،بخــش عظیمــی از مشکالتشــان بــر طــرف
شــده اســت.

کافیســت یــک روز در میــان مردمــان محــروم جنــوب کرمــان
حضــور یابیــد تــا تفــاوت آنچــه امــروز مــی بینیــد و آنچــه در
گذشــته بــوده اســت را از نزدیــک ببینیــد ،نیــازی نیســت بــه
روســتاهای دور دســت برویــد ،حتــی ســاکنان مراکز شهرســتانهای
جنــوب کرمــان هــم مــی تواننــد خاطــرات تلــخ و محرومیتهــای
گســترده جنــوب کرمــان را بــرای هــر شــنوده ای بیــان کننــد.
خــان پــروری و تقســیم اراضــی مســتعد کشــاورزی جنــوب کرمان
در بیــن افــرادی خــاص و قانــون ظالمانــه اصالحــات اراضــی،
عمــا مــردم جنــوب کرمــان را قبــل از انقــاب بــه افــراد زیــر
دســتی تبدیــل کــرد کــه پــس از گذشــت دهــه هــای متوالــی
هنــوز هــم فالکــت و فقــر رعیــت و اربــاب را بــه یــاد دارنــد امــا
ایــن روزهــای روزگار دیگــری در جنــوب کرمــان رقــم خــورده
اســت.
اگــر مقایســه ای از ســالهای اخیــر بــا گذشــته جنــوب کرمــان
داشــته باشــیم بــه وضــوح توســعه ایــن بخــش از اســتان را مــی
تــوان مشــاهده کــرد.
در حالیکــه پیــش از ایــن جنــوب کرمــان شــامل دو شهرســتان
جیرفــت و کهنــوج بــود امــا هــم اکنــون بــا اصالحــات صــورت
گرفتــه شهرســتانهای جیرفــت ،عنبرآبــاد ،منوجــان ،رودبــار ،قلعــه
گنــج ،کهنــوج و فاریــاب شــکل گرفتــه اســت و هــر یــک بودجــه
جداگانــه و مصــوب بــرای طرحهــای ملــی ،اســتانی و شهرســتانی
دارنــد.
نمــاد فقــر در جنــوب کرمــان کپــر نشــینی بــود امــا  ۹۰درصــد
کپرهــای جنــوب کرمــان طــی طرحهــای هــادی و طرحهــای
کپرزدایــی در جنــوب کرمــان بــا همــکاری کمیتــه امــداد امــام
خمینــی(ره) و بنیــاد مســکن حــذف شــده انــد و بــه جــای آنهــا
خانــه هــای مســتحکم بنــا شــده ،توســعه طرحهــای بــاال دســتی
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قلعه گنج از محرومیت تا خودکفایی

حذف ۵۰هزارکپردراستانکرمان
و پاییــن دســتی کشــاورزی ،واگــذاری زمیــن هــا بــه کشــاورزان،
فعــال کــردن معــادن جنــوب کرمــان ،توســعه راه هــا ،راه انــدازی
فــرودگاه جنــوب کرمــان ،کلنــگ زنــی راه آهــن جنــوب کرمــان،
توســعه طرحهــای عمــران شــهری ،احــداث دانشــگاه هــا و ایجــاد
هتلهــا زمینــه را بــرای توســعه عمرانــی این مناطــق بیــش از پیش
مهیــا کــرده اســت.
هــر چنــد هنــوز در روســتاهای دور افتــاده کپرهــا وجــود دارنــد
امــا چنــد روز قبــل در قالــب یــک قــرار داد بیــن کمیتــه امــداد و
بنیادمســکن قــرار شــد  ۱۰هــزار خانــه جدیــد در جنــوب اســتان
کرمــان بــا هــدف حــذف خانــه هــای کپــری و فقــر احــداث شــود.
مقاوم سازی خانه ها در مقابل زمین لرزه
آنچــه کــه در ایــن میــان قابــل توجــه بــود اجــرای طــرح هــای
هــادی در روســتاها و شــهرهای کوچــک اســت کــه در همیــن
قالــب هــزاران خانــه مقــاوم ســازی شــدند و در اســتانی کــه با یک
زمیــن لــرزه کوچــک خســارتهای زیــادی برجــای مــی مانــد حــاال
زمیــن لــرزه هــای  ۵ریشــتری نیــز خســارتی بــه بــار نمــی آورد.
خانــه دار شــدن هــزاران نفــر از جوانــان جنــوب کرمان ،روســتاییان
و توســعه زیــر ســاختها حــاال فصــل جدیــدی را پیــش روی مــردم
جنــوب اســتان کرمــان آغــاز کــرده اســت و آینــده ای روشــن در
مقابــل مــردم قــرار گرفتــه اســت.
فرمانــدار جیرفــت در ایــن خصــوص مــی گویــد :طــرح کپــر زدایی
در جنــوب کرمــان یکــی از اقدامــات خوبــی کــه انجــام شــد و
موجــب آبادانــی روســتاها و ایجــاد مهاجــرت معکــوس در جنــوب
کرمــان شــد.
احمــد امینــی روش افــزود :خوشــبختانه در ایــن طــرح  ۴۵هــزار
نفــر کپــر نشــین خانــه دار شــدند و بخــش قابــل توجهــی از
محرومیتهــای جنــوب کرمــان از بیــن رفتــه اســت.
وی بیــان کــرد :توســعه امکانــات زیــر بنایــی در شهرســتانهای

جنوبــی کرمــان یکــی از اقدامــات مهمــی اســت کــه در دولتهــای
گذشــته و دولــت فعلــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و هــم
اکنــون نیــز طرحهــای اقتصــاد مقاومتــی برمبنــای توانمندیهــای
بومــی در ایــن مناطــق در حــال انجــام اســت.
قلعه گنــج پیشــتاز در اجــرای طــرح اقتصــاد مقاومتی /شهرســتانی
کــه متحول شــد
فرمانــدار قلعــه گنــج کــه شهرســتان محــل مســئولیتش پایلــوت
اقتصــاد مقاومتــی اســت مــی گویــد :بــا توجــه بــه ضروریــت
اجــرای طرحهای اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان در راســتای رفع
محرومیــت در ایــن منطقــه طــی ســالهای اخیــر اقدامــات قابــل
توجهــی صــورت گرفتــه اســت.
عطــا ناوکــی افــزود :انتخــاب معیــن هــای اقتصــادی از بیــن
شــرکتهای توانمنــد بخــش خصوصــی در اســتان کرمــان توانســته
بخشــی از مشــکالت را رفــع کند ضمــن اینکــه اجــرای طرحهایی
برمبنــای تــوان مندیهــای بومــی مــردم در زمینــه هــای دامــداری
بــا وارد کــردن نژادهــای برتــر دام از خــارج از کشــور ،احــداث هتــل
کپــری ،ترویــج صنایــع دســتی ،ترویــج کشــاورزی بــا تکیــه بــر
کشــتهای مطلــوب و اقتصــادی در شهرســتان موجــب اشــتغال
زایــی در ایــن شهرســتان شــده اســت.
وی بیــان کــرد :توســعه ایــن اقدامــات میتوانــد در آینــده محرومیت
و فقــر را در ایــن شهرســتان ریشــه کــن کنــد و در همیــن راســتا
هــم اکنــون شــاهد توســعه اشــتغال و بازگشــت جوانــان متخصص
بومــی بــه شهرســتان و اقتصــاد پویــا و صــادرات محصــوالت قلعه
گنــج بــه اســتان هــای مختلــف هســتیم
جنــوب اســتان کرمــان در ســالهای اخیــر گامهــای مهمــی بــرای
رفــع محرومیتهــای عمیــق و تاریخــی ایــن مناطق برداشــته اســت
و ایــن مهــم بــا توجــه بــه اراده راســخ مســئوالن بــرای رفــع کامل
محرومیــت در روســتاهای دور افتــاده مــی توانــد در آینــده نزدیــک
ایــن منطقــه را بــه قطــب اقتصــادی منطقــه تبدیــل کند.

دستاوردهای انقالب
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یجــاد روشــنایی در اســتان همــدان بــه وســعت تمــام
روســتاهای آن و راهانــدازی ۶نیــروگاه خورشــیدی
ارمغــان بــزرگ انقــاب اســامی بــرای مــردم ایــن اســتان
در صنعــت بــرق اســت کــه آســایش و آرامــش رابــه
همــراه داشــته اســت.

انقــاب اســامی ایــران ســرآغازی بــرای جهــش در صنعــت
برقرســانی بــه نقــاط مختلــف کشــور بــوده بهطوریکــه
طبــق آمــار وزارت نیــرو هماکنــون بیــش از  ۹۹درصــد مناطــق
مســکونی کشــور دارای بــرق اســت و کمتریــن نقطـهای در کشــور
را میتــوان یافــت کــه هنــوز از نعمــت بــرق و روشــنایی بیبهــره
باشــد.
طبــق آنچــه مســتند وجــود دارد اقدامــات انجامشــده در
دولتهــای مختلــف طــی چهــار دهــه اخیــر ،باعــث رونــق اقتصاد
و اشــتغال کشــور در صنعــت بــرق شــده و ایــن موضــوع در اســتان
همــدان نیــز قابلتوجــه اســت.
در مقایســهای بیــن آنچــه بودهایــم و آنچــه شــدهایم بــه
بررســی وضعیــت برقرســانی بــه نقــاط مختلــف اســتان همــدان
پرداختهایــم چراکــه وقتــی انقــاب اســامی ایــران بــه پیــروزی
رســید بســیاری از شــهرها امکانــات رفاهــی درســتی هــم نداشــتند
چــه برســد بــه روســتاهای دورافتــاده بــا مســیرهای پرپیــچ خــم
امــا امــروز و در آســتانه  ۴۰ســالگی انقــاب دیگــر کمتــر روســتایی
اســت کــه از نعمــت بــرق بیبهــره باشــد تاجایــی کــه ایــن آمــار
در اســتان همــدان صفــر اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان در همین
خصــوص بــا اشــاره بــه اینکــه تلفــات انــرژی بــرق در اســتان
همــدان در اوایــل انقــاب  ۲۴درصــد بــوده اســت ،گفــت :در حــال
حاضــر ایــن میــزان بــه  ۱۰.۵۷رســیده و تلفــات انــرژی بــرق در
اســتان نســبت بــه اوایــل انقــاب کاهــش  ۱۴درصــدی دارد و
برنامهریــزی بــه نحــوی اســت کــه تلفــات بــرق اســتان همــدان
تــا پایــان ســال جــاری بــه  ۱۰.۲درصــد برســد.
تعداد مشترکان برق  ۹برابر شده است
محمدمهــدی شــهیدی بــا اشــاره بــه اینکــه در اوایــل انقــاب ۸۶
هــزار مشــترک بــرق در اســتان همــدان وجــود داشــت ،اظهــار

کــرد :ایــن تعــداد بــه  ۷۳۶هــزار مشــترک رســید کــه در مقایســه
بــا اوایــل انقــاب  ۹برابــر شــده اســت.
وی بابیــان اینکــه در ســال  ۵۷حــدود  ۹۴روســتای اســتان همــدان
از نعمــت بــرق برخــوردار بودنــد ،بیــان کــرد :در حــال حاضــر ۱۰۰
درصــد روســتاهای اســتان همــدان شــامل یــک هــزار و  ۷۱روســتا
بــه شــبکه بــرق متصــل شــدهاند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف انــرژی در ســال  ۵۷در اســتان
همــدان  ۱۴۶میلیــون کیلــووات ســاعت بــود ،عنــوان کــرد :در
پایــان ســال گذشــته  ۳میلیــارد و  ۲۳۳میلیــون کیلــووات ســاعت
انــرژی در اســتان همــدان مصرفشــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان همــدان بابیــان
اینکــه در ســال  ۵۷حــدود  ۵۹میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق
بــه بخــش کشــاورزی اختصــاص دادهشــده اســت ،گفــت :در
ســال  ۵۷در اســتان  ۶۵حلقــه چــاه کشــاورزی از بــرق اســتفاده
میکردنــد امــا در پایــان ســال گذشــته شــش هــزار و ۵۸۲
حلقــه چــاه یــک میلیــارد و  ۷۶۶میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق
مصــرف کردهانــد.
شــهیدی همچنیــن بــه ظرفیــت پس ـتهای توزیــع بــرق اســتان
همــدان اشــاره و بیــان کــرد :در اوایــل انقــاب ظرفیــت پس ـتها
 ۱۷۴مگاولــت آمپــر بــود امــا در حــال حاضــر ظرفیــت پسـتهای
توزیــع بــرق اســتان همــدان بــه  ۲۲۵۵مگاولت آمپــر رســیده و ۱۳
برابــر افزایشیافتــه اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه خودبــاوری و اعتمادبهنفــس در صنعــت
بــرق از دســتاوردهای مهــم  ۴۰ســاله صنعت برق در کشــور اســت،
اظهــار کــرد :درگذشــته تأسیســات بــرق از ســوی شــرکتهای
خارجــی تولیــد میشــده امــا از ســال  ۷۴عمــده ایــن تجهیــزات
از ســوی متخصصــان داخلــی تولیــد و بــه بهرهبــرداری رســیده که
نشــاندهنده توانایــی بــاالی کشــور اســت.
شــهیدی صــادرات خدمــات مهندســی بــرق در حــوزه خاورمیانه
را نیــز یکــی از دســتاوردهای مهــم انقــاب برشــمرد و بابیــان
اینکــه در حــال حاضــر  ۶۵درصــد انــرژی بــرق توســط بخــش
خصوصــی تولیــد میشــود ،بــه ویژگــی شــاخص اقدامــات
انجامشــده در ایــن بخــش اشــاره کــرد و گفــت :در ابتــدای
انقــاب بیشــتر بحــث مصــرف مطــرح بــود امــا در پایــان ســال
 ۳۸ ،۹۶درصــد از مصــرف در بخــش کشــاورزی و  ۱۱درصــد در
بخــش تولیــد قــرار گرفــت.

وی گفــت :درمجمــوع در اســتان همــدان حــدود  ۵۰درصــد از
بخــش مصرفــی در بخــش تولیــد اســت کــه بــرای کشــور ازنظــر
ارزشافــزوده مفیــد خواهــد بــود و عــاوه بــر آن انــرژی تنهــا در
بخــش غیرمولــد اســتفاده نمیشــود
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان همــدان بــه نیروگاههــای
خورشــیدی اشــاره کــرد و بابیــان اینکــه بــا افتتــاح طرحهــای در
دســت اجــرا تعــداد نیروگاههــای خورشــیدی تولیــد بــرق اســتان
بــه  ۶نیــروگاه افزایــش مییابــد ،گفــت :بــا بهرهبــرداری از ایــن
نیروگاههــا ظرفیــت نیروگاههــای خورشــیدی اســتان همــدان بــه
 ۴۵.۵مــگاوات افزایــش مییابــد.
شــهیدی بابیــان اینکــه  ۷میلیــون یــورو توســط بخش خارجــی در
هرکــدام از ایــن نیروگاههــا ســرمایهگذاری شــده اســت ،عنــوان
کــرد :نیروگاههــای خورشــیدی «باباطاهــر» در شهرســتان فامنین،
«بشــیک تپــه» و «شــهدای همــدان» در شهرســتان کبودرآهنــگ
و «بوعلــی» در شهرســتان همــدان چهــار نیروگاهــی هســتند دهه
فجــر امســال بــه بهرهبــرداری میرســند.
وی همچنیــن از بهرهبــرداری یــک نیــروگاه تولیــد بــرق ســی .اچ.
پــی ( = CHPتولیــد همزمــان بــرق و گرمــا) خبــرداد و افــزود:
ایــن نیــروگاه نیــز در شــهرک صنعتــی کبودرآهنــگ ساختهشــده
اســت.
کارشــناس بــرق اســتان همــدان در خصــوص مزایــای اســتفاده
از انــرژی خورشــیدی بابیــان اینکــه ایــن انــرژی انعطافپذیــر
اســت بــه ایــن معنــا کــه هرکجــا نیــازی بــه اســتفاده از انــرژی
باشــد وجــود دارد ،گفــت :همــدان از روزهــای آفتابــی در طــول
ســال برخــوردار اســت و ایــن امــر بیانگــر پتانســیل بــاالی انــرژی
خورشــید در اســتان اســت.
آینده بسیار خوبی در انتظار انرژی خورشیدی است
ژالــه قــادری بابیــان اینکــه ســرمایهگذاری اولیــه بــرای تولیــد
انــرژی از طریــق دســتگاههای فتوولتائیــک درگذشــته باالبــود
ولــی در ســالهای اخیــر بــا رشــد تکنولــوژی و ارزانســازی
ســرمایهگذاری درزمینــه انــرژی خورشــیدی اقتصــادی اســت،
گفــت :آینــده بســیار خوبــی در انتظــار انــرژی خورشــیدی اســت.
وی بابیــان اینکــه در همــدان زمینهایــی بــا وســعت زیــاد
وجــود دارد کــه ظرفیــت کشــاورزی ندارنــد و میتــوان در
ایــن مناطــق از انــرژی خورشــیدی بهــره بــرد ،گفــت :از انــرژی
خورشــیدی میتــوان در صنایــع هــم اســتفاده کــرد و حتــی
در روســتاها و مناطــق دورافتــاده کــه برقرســانی بــه آنهــا
کار دشــواری اســت بــا ایــن سیســتم بهراحتــی برقرســانی
ممکــن اســت.
وی بابیــان اینکــه یکــی از مزایــای بهرهگیــری از انــرژی
خورشــیدی ایــن اســت کــه میتــوان بهصــورت پراکنــده
نیروگاههایــی بــا ظرفیــت کــم ایجــاد کــرد کــه بــرق تولیــدی
از آنهــا بــه شــبکه ارســال و از طریــق شــبکه بــه دســت
مصرفکننــده برســد ،گفــت :نبایــد از ایــن ظرفیــت خــدادادی
غافــل شــد.
آنچــه مســلم اســت اینکــه هرچــه از زمــان پیــروزی انقــاب
اســامی فاصلــه گرفتــه شــود ،اهمیــت پرداختــن بــه موضــوع
دســتاوردهای انقــاب اســامی و اهمیــت تبییــن دســتاوردها و
پیشــرفتهای جمهــوری اســامی بیشتــر میشــود چراکــه
دشــمنان در جنــگ نــرم علیه انقــاب و جمهــوری اســامی ،ایجاد
یــأس و ناامیــدی در جامعــه و بهویــژه در نســل جــوان نســبت بــه
آینــده را از طریــق ســیاه نمایــی ،بــزرگ کــردن مشــکالت ،زیــر
ســؤال بــردن و یــا کــمارزش جلــوه دادن دســتاوردهای انقــاب
دنبــال میکننــد.
بر همین اسـاس تبییـن دسـتاوردهای انقالب و جمهوری اسلامی
بهعنـوان یـک وظیفـه مهم مـورد تأکید قـرار میگیـرد کـه در این
میـان دهـه فجـر و فرارسـیدن سـالروز پیـروزی انقالب اسلامی،
فرصـت مغتنمی بـرای بازخوانـی انقالب اسلامی و دسـتاوردهای
آن در حوزههـای گوناگـون به شـمار مـیرود.
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بهار سربیشه با شکوفه های انقالب

رویشدستاوردهایی
سبزدرروستاها

شهرســتان سربیشــه بــه عنــوان یکــی از روســتاهای
محــروم خراســان جنوبــی طــی چهــل ســال انقــاب
دســتاوردهایی بــزرگ در نقــاط مختلــف شــهری و
روســتایی داشــته اســت.

جنوبــی بــا داشــتن یــازده شهرســتان یکــی از وســیع تریــن اســتان
هــای کشــور بــوده کــه طــی چهــل ســال انقــاب اســامی
تغییــرات زیــادی بــه خــود دیــده اســت .سربیشــه بــه عنــوان نقطه
ای مــرزی در ایــن اســتان ،نســبت به ســالیان گذشــته جامــه ای از
جنــس پیشــرفت و آبادانــی بــه تــن کــرده اســت .جریــان زندگــی
در محورهــای اصلــی و راه هــای روســتایی سربیشــه ،افزایــش
حجــم تــردد هــا را بــه دنبــال داشــته و مســیرهای مواصالتــی را
بــه بســترهای ایمــن بــرای رفــت و آمــد راننــدگان تبدیــل کــرده
اســت.
فعالیــت بازارچــه ماهیــرود در سربیشــه هــم بســتر خوبــی بــرای
تجــارت بــه وجــود آورده اســت .واکاوی ایــن پیشــرفت هــا ریشــه
در درخــت تنومنــد انقــاب داشــته کــه فعــاالن اقتصــادی را بــه
اســتفاده از میــوه هــای شــیرینش مهمــان کــرده اســت .توجــه
انقــاب بــه مباحــث آموزشــی ،احــداث و نوســازی مــدارس در
نقــاط شــهری و روســتایی سربیشــه هــم باعــث شــده تــا کــودکان
بــه جــای نشســتن بــر کالس هــای خشــتی و گلــی ،بهتریــن
امکانــات اموزشــی را در اختیــار بگیرنــد.
آبرســانی بــه روســتاها بــه عنــوان مهــم تریــن مســئله شــرق
کشــور از دیگــر تحفــه هــای چهــل ســاله انقــاب بــوده کــه
عطــش روســتاهای شهرســتان سربیشــه را مهــار کــرده اســت.
پادرمیانــی انقــاب بــرای توســعه بیمارســتان هــا و تجهیــزات و
امکانــات درمانــی سربیشــه هــم زخــم کمبــود مراکــز درمانــی این
شهرســتان را درمــان شــده و درد انتظــار بــرای درمــان را از آالم
مردمانــش برداشــته اســت.
ســاعتی را بــا «فرمانــدار سربیشــه» بــه گفــت و گــو مــی نشــینیم
تــا از پیشــرفت هــای چهل ســاله انقــاب در شهرســتان سربیشــه
گزارشــی داشــته باشــد بــه ایــن امیــد کــه چشــم بدخواهــان نظــام
جمهــوری اســامی بیــش از پیــش کــور شــود.
انقالبی در گازرسانی
فرمانــدار سربیشــه بابیــان اینکــه در قبــل انقــاب هیــچ نقطــه
شــهری و روســتایی پــروژه گازرســانی نداشــتیم ،افــزود :امــروز
 ۱۰۰درصــد نقــاط شــهری و  ۲۰درصــد روســتاها از ایــن نعمــت
برخــوردار هســتند.
محمدجــواد فالحــی ادامــه داد :بــا اتمــام پروژههایــی کــه در
بخــش درح و مرکــزی در حــال احــداث اســت ،ســطح بهرهمنــدی
در حــوزه روســتایی بــه  ۹۰درصــد خواهــد رســید.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت راههــای سربیشــه در قبــل از انقــاب و
پیشــرفت هــای چهل ســاله بیــان کــرد :از مجمــوع دو هــزار و ۲۰۰
کیلومتــر راه اصلــی و روســتایی و فرعــی سربیشــه ،قبــل انقــاب
 ۲۰کیلومتــر راه آســفالته داشــتیم.
فالحــی بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان امــروزه بــه هــزار و ۲۰۰
کیلومتــر راه آســفالته افزایشیافتــه اســت ،اظهــار کــرد :همچنیــن
قب ـ ً
ا هیــچ محــور دو بانــده نداشــتیم امــا امــروز بخشهایــی از
مســیر ارتباطــی بیرجنــد  -سربیشــه بخشهایــی دو بانــده شــده و
بخشهایــی در حــال اقــدام اســت.

سربیشه ،بزرگترین تولید کننده مواد نسوز در کشور
فرمانــدار سربیشــه بــا اشــاره بــه دســتاوردهای انقــاب در حــوزه
جهــاد کشــاورزی ایــن شهرســتان بیــان کــرد :در حــال حاضــر
بهعنــوان اولیــن تولیدکننــده گل محمــدی ،دومیــن تولیدکننــده
عنــاب در اســتان و کشــور ،اولیــن تولیدکننــده تخممــرغ در اســتان
و ســومین تولیدکننــده گوشــت ســفید در اســتان هســتیم.
وی ادامــه داد :همچنیــن بیــش از ســه هــزار هکتــار آبیــاری نویــن
اجرایــی شــده و امیــد اســت بهرهمنــدی بیشــتری از ایــن بخــش
داشــته باشــیم .فالحــی بابیــان اینکــه شهرســتان سربیشــه قطــب
ســوم معدنــی در اســتان اســت ،افــزود :در حــال حاضــر هــزار نفــر
در حــوزه معــادن در حــال فعالیــت هســتند.
وی بابیــان اینکــه سربیشــه بزرگتریــن تولیدکننــده مــواد نســوز
در کشــور اســت ،افــزود :بیــش از  ۵۰درصــد از نیــاز کشــور بــه مواد
نســوز در کارخانــه منیزیــم سربیشــه تولیــد میشــود.
ماهیرود مهم ترین پتانسیل سربیشه
فالحــی مــرز ماهیــرود را ظرفیــت و پتانســیلی بــزرگ در سربیشــه
دانســت و افــزود :در حــال حاضــر ســه هــزار نفــر بهصــورت
مســتقیم در مــرز مشــغول بـهکار هســتند .فرمانــدار سربیشــه ادامه
داد :از ایــن تعــداد هــزار و  ۵۰۰نفــر مربــوط به ایــران و هــزار و ۵۰۰
نفــر مربــوط بــه بــرادران کشــور همســایه هســتند.
وی اظهــار کــرد :همچنیــن  ۵۰درصــد صــادرات جمهــوری
اســامی ایــران بــه افغانســتان از مــرز ماهیــرود انجــام میشــود.
فالحــی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجامشــده طــی چهــل ســاله
عمــر انقــاب در حــوزه آبرســانی و برقرســانی بیــان کــرد:
بیــش از  ۹۹درصــد مــردم شــهری و روســتایی از ایــن نعمــت
برخــوردار هســتند.
وی بابیــان اینکــه در قبــل انقــاب هیــچ شــبکه آبرســانی و
لولهگــذاری در شهرســتان نداشــتیم ،اظهــار کــرد :امــروزه اکثــر
روســتاها از نعمــت آبرســانی برخــوردار هســتند.
فالحــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح هــادی روســتایی بیــان کــرد:
ایــن طــرح در  ۱۲۹روســتای بــاالی  ۲۰خانــوار و  ۲۷روســتای زیــر
 ۲۰خانــوار اجراشــده اســت.
وی بیــان کــرد :از ســال  ۹۴تــا  ۹۶قریــب بــه هــزار و  ۹۴۷تــن قیر

رایــگان بــه شهرســتان سربیشــه اختصاصیافتــه کــه توانســتهایم
 ۱۰۸هــزار و  ۸۳۲مترمربــع آســفالت کنیم.
زخم هایی که با دستاوردهای درمانی مرهم شد
فرمانــدار سربیشــه بــا اشــاره بــه دیگــر اقدامــات چهــل ســاله
انقــاب در سربیشــه بیــان کــرد ۱۴۲ :واحــد مســکونی برای اقشــار
کمدرآمــد ســاخته و واگذارشــده و  ۶۹واحــد در دســت اقــدام اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قبــل از انقــاب پزش ـکهایی از هندوســتان
در شهرســتان سربیشــه طبابــت میکردنــد ،گفــت :امــروز نیــروی
کادر بهداشــت درمــان دو ســه نفــره بــه  ۲۸۰نفــر در شهرســتان
رســیده اســت .وی راهانــدازی بانــک خــون و بخــش دیالیــز در
بیمارســتان علــی ابــن ابیطالــب سربیشــه را از دیگــر اقدامــات
مطلــوب نظــام در سربیشــه عنــوان کــرد.
فالحــی از راهانــدازی شــورای خیریــن ســامت خبــر داد و افــزود:
ایــن شــورا از زمــان تأســیس تاکنــون بیــش  ۳۰میلیــارد ریــال بــه
حــوزه بهداشــت و درمــان کمــک کــرده اســت.
وی بابیــان اینکــه درزمینــه آمــوزش و پــرورش اقدامــات مطلوبــی
داشــتهایم ،افــزود :امــروز مدرســهای در شهرســتان وجــود نــدارد
کــه از بخــاری چکـهای نفتــی اســتفاده کنــد.
بهره برداری از  ۱۱۰پروژه شهری و روستایی
فالحــی بــا اشــاره بــه پروژههــای دهــه فجــر بیــان کــرد۱۱۰ :
پــروژه در ایــن شهرســتان افتتــاح ،بهرهبــرداری و ســه پــروژه
کلنــگ زنــی خواهــد شــد.
وی بابیــان اینکــه  ۸۷پــروژه در نقــاط روســتایی و  ۲۶طــرح در
نقــاط شــهری قــرار دارد ،اظهــار کــرد :بــا بهرهبــرداری از ایــن
پروژههــا بــرای  ۴۵۴نفــر اشــتغال پایــدار ایجــاد میشــود.
فرمانــدار سربیشــه ادامــه داد :همچنیــن دو هــزار و  ۴۷۴خانــوار از
افتتــاح ایــن پروژههــا بهرهمنــد میشــوند.
آنچــه مســلم اســت تغییــرات شــرایط داخلــی و خارجــی شــهرها
و اســتانهای ایــران در دوران قبــل و بعــد از انقــاب ،عظمــت
دســتاوردهای انقــاب الهــی و خدمــات ارزشــمند جمهــوری
اســامی را بیانگــر بــوده کــه همــواره بایــد شــکر گــذار ایــن نعمت
چهــل ســاله باشــیم.
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کشــور ایــران طــی ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی در عرصههــای مختلــف بــه موفقیتهــای
بســیاری دســت یافتــه کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا تحــول
در نظــام درمــان و پزشــکی اســت.

بهمنمــاه هــر ســال ،بهانــه خوبــی اســت بــرای مــرور تاریــخ
و آنچــه ســالها پیــش از آن بــر یــک ملــت و مملکــت گذشــته
بــود .ماهــی کــه مبــدأ یــک اتفــاق تاریخــی بــرای کشــورمان شــد
و بعــد از آن همــه چیــز بــا متــر و معیــار اســام در مملکــت داری
ســنجیده شــد ،جمهــوری اســامی شــد معیــار خوبــی بــرای یــک
مقایســه تاریخــی از آنچــه کــه پیــش از ایــن مبــدأ تاریــخ تحــول
بــر ایــن ســرزمین گذشــته و آنچــه پــس از آن روز در حــال وقــوع
اســت .مبدایــی کــه البتــه نــه یــک روز ،بلکــه یــک دوره تحــول را
شــامل میشــود.
فــراز و نشــیبهای بهداشــت و درمــان کشــور از جملــه مؤلفههایی
اســت کــه بــه آســانی میتــوان بــا معیارهایــی مشــخص ،رونــد
تحــوالت آن را بــا آنچــه قبــل از انقــاب وجــود داشــت مــورد
مقایســه قــرار داد و ایــن مقایســه از زبــان پزشــکانی کــه پیــش از
انقــاب هــم در ایــن زمینــه فعالیــت داشــتند میتوانــد عادالنهتــر
باشــد.
تقــی رزاقــی متولــد ســال  ۱۳۱۳در قــم اســت و تحصیــات
دبســتان تــا دبیرســتان خــود را هــم در همیــن شــهر گذرانــده و
ســپس در رشــته پزشــکی دانشــگاه اصفهــان تحصیــل کــرده
اســت.
وی کــه از همــان ســالها فعالیــت در زمینــه بهداشــت و درمــان
قــم را تــا بــه امــروز ادامــه داده اســت در رابطــه بــا شــروع فعالیــت
خــود و وضعیــت بهداشــت و درمــان قبــل از انقــاب میگویــد:
بعــد از قبــول در دانشــگاه چــون جــز نفــرات اول بــودم کمــک
هزینـهای را دریافــت کــردم کــه در قبــال کمــک هزینــه بایــد بعــد
از فراغــت از تحصیــل بــه خدمــات بهداشــتی مشــغول میشــدیم.
جوالن بیماریهای واگیردار
بــه گفتــه ایــن پزشــک قمــی آن زمــان حــرف اول را بیماریهــای
واگیــردار م ـیزد ،بیمارهایــی ماننــد ســل و دیفتــری و وبــا گاهــی
تــا حــدی پیــش میرفــت کــه جــان یــک جمعیــت عظیــم را
میگرفــت و بــه همیــن خاطــر بــرای جلوگیــری از ایــن وضعیــت
تشــکیالتی بــه عنــوان طــب پیشــگیری در کشــور بــه وجــود
آمــد کــه مســئولیت واکسیناســیون و بهداشــت محیــط را داشــت
و همــراه ایــن تشــکیالت مهندســان بهداشــت هــم بودنــد کــه
کمــک میکردنــد تــا وضعیــت بهداشــتی روســتاها تــا حــدی از
وضعیــت اســفباری کــه بــه آن دچــار بــود فاصلــه بگیــرد ،امــا بــا
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ایــن حــال تلفــات بیماریهــا بســیار زیــاد بــود.
رزاقــی کــه مســئولیت طــب پیشــگیری شــهرهای حــد فاصــل
الیگــودرز تــا کاشــان را در آن زمــان برعهــده داشــت اعتقــاد دارد:
همــان زمانــی کــه ایــن وضعیــت در کشــور حاکــم بــود بســیاری
از دانشــجویانی کــه دوره پزشــکی خــود را گذرانــده بودنــد بعــد
از تحصیــل بــه خــارج از کشــور بورســیه شــدند امــا مــن و همــه
کســانی کــه ماندیــم اعتقــاد داشــتیم کــه ایــن پولــی کــه بــرای
کمــک هزینــه تحصیلــی بــه مــا داده بودنــد بــرای مــردم و حــق
النــاس بــود و بایــد در قبــال آن خدمــت میکردیــم.
ســال  ۴۵اپیدمــی وبــا شــدت گرفتــه بــود و مــا را بــرای مقابلــه
بــا آن بــه مــرز افغانســتان فرســتادند ،ایــن را رزاقــی گفتــه و
میافزایــد :شــدت محرومیــت بــه حــدی بــود کــه مــا همانطــور
کــه بــرای بیمــار یابــی روســتا بــه روســتا پیــش میرفتیــم از مــرز
ایــران خــارج شــدیم و ناگهــان یــک وقــت فهمیدیــم کــه وارد
خــاک کشــور افغانســتان شــده ایــم ،وضعیــت کشــورداری تــا ایــن
حــد نابســامان بــود.
بــه گفتــه وی کــه  ۴ســال مســئولیت مرکــز بهداشــت قــم و
مســئولیت درمــان بیمــاران مســلول قــم را برعهــده داشــت ،بعــد
از انقــاب تمــام تشــکیالت ســازمانهای دولتــی و از جملــه
بیمارســتانهای بــه هــم ریخــت «آن زمــان بیمارســتان عــرب نیــا
تــازه ســاخته شــده بــود امــا هنــوز راهانــدازی نشــده بــود و مث ـ ً
ا
مانیتــور بخــش ســی ســی یــو و یــا ماشــینهای دیالیــزی و همــه
تجهیــزات پزشــکی دیگــر در انبــار خــاک میخــورد و تــا پیــش از
انقــاب هیچکــس بــه فکــر راه انداختــن آنهــا بــود».
جان تازه در تن سیستم درمان قم
آن طــور کــه او میگویــد مســئولیت بیمارســتان کامــکار در همــان
ســالها از ســوی آقــای اشــعری نماینــده امــام(ره) بــه وی تفویض
شــد «در شــروع مواجهــه بــا بیمارســتان همــه چیــز به هــم ریخته
بــود و بــرای اولیــن اقــدام چنــد بهیــار را بــرای گذرانــدن دورههــای
دیالیــز و قلــب به تهــران فرســتادیم و ســپس آشــپزخانهای قدیمی
کــه در بیمارســتان کامــکار بــود را خــراب کردیــم و بــه یک ســالن
بــزرگ تبدیــل کردیــم و دســتگاههای دیالیــزی کــه ســالها
خــاک میخــورد را بــه راه انداختیــم و مانیتورهــا را وصــل کردیــم».
بــه گفتــه ایــن پزشــک قمــی در دوران قبــل از انقــاب ،قــم هیــچ
کــدام از بخشهــای دیالیــز و ســی ســی یــو و قلــب را نداشــت و

بعــد از انقــاب کار بخشهــای مختلــف بــه مــرور شــروع شــد و
بخــش ســی ســی یــو ،دیالیــز ،بخــش قلــب ،داخلــی و جراحــی
عمومــی در بیمارســتان کامــکار و عــرب نیــا توأمــان راه افتــاد.
رزاقــی ادامــه میدهــد :بعــد از مدیریــت دوســاله بیمارســتان
کامــکار کــه بــه وضعیــت تقریبــ ًا باثباتــی رســید ترجیــح دادم
دوبــاره بــه درمــان بیمــاران مســلول شــهر بپــردازم و البتــه در کنــار
آن در نظــام پزشــکی هــم کــه تــا پیــش از انقــاب در قــم اصـ ً
ا
موجودیت نداشــت شــرکت کــردم و باالتریــن آرا را به دســت آوردم
و مســئول نظــام پزشــکی قــم شــدم.
ایــن پزشــک قمــی کــه هنــوز تحــت تأثیــر ســختیهای
بیماریهــای واگیــر در آن دوران قــرار میگیــرد میگویــد:
بــا اقدامــات بعــد از انقــاب اســت کــه همــه ایــن بیماریهــا
از بیــن رفتــه اســت ،مث ـ ً
ا آبهــای آشــامیدنی غیــر بهداشــتی،
خزینههــای نامناســب و عــدم اطــاع مــردم باعــث شــیوع
بیمــاری میشــد ،بچــه دوســاله در اثــر تــب فلــج میشــد و یــا
اپیدمــی مننژیــت یــک مرتبــه تعــداد زیــادی از بچههــا را از بیــن
میبــرد کــه خداروشــکر بعــد از انقــاب همــه ایــن مــوارد کنتــرل
و مدیریــت شــد.
بــه گفتــه وی در خــود قــم نیــز بیماریهــای واگیــر بســیار رواج
داشــت بــرای مثــال ســال  ۵۰و  ۵۱در قــم اپیدمــی آبلــه شــد و
جــان بســیاری از مــردم قــم را تهدیــد کــرد امــا امــروز یــک کیس
بیمــاری آبلــه هــم دیگــر در ایــران و دنیــا وجود نــدارد و ویروســش
در انیســتو پاســتور پاریــس نگهــداری میشــود.
رشد تخصص پزشکی در ایران
بــه گفتــه ایــن پزشــک قمــی رشــد تخصــص پزشــکی در ایــران
یکــی از عوامــل پیشــرفت بهداشــت و درمــان اســت ،امــروز مــا
از نظــر تخصــص پزشــکی ســرآمد کشــورهای خاورمیانــه هســتیم
و خیلــی پیشــرفت داشــتهایم ،افتخــار مــا در ایــران ایــن اســت
کــه مــوارد بیماریهــای عفونــی را بــه صــورت نــادر داریــم در
صورتــی کــه در کشــورهای همســایه ایــن بیماریهــا یکــی از
بیماریهــای بومــی اســت و ایــن بــه دلیــل پیشــرفت مملکــت
از نظــر مســائل بهداشــتی اســت.
آن طــور کــه وی میگویــد ایــران امــروز در بخشهــای جراحــی،
داخلــی و پیوندهــای قلب و کلیــه و کبــد در خاورمیانه حــرف اول را
مــی زنــد امــا بــا توجــه بــه همــه ایــن پیشــرفتها هنــوز نارســایی
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از نظــر پزشــکی داریــم بــه ایــن خاطــر کــه رشــد جمعیــت بــا
پیشــرفت مســائل بهداشــتی هماهنگــی ندارد و گســترش مســائل
پزشــکی بایــد بیشــتر از ایــن باشــد و تشــکیالت بیمــهای بایــد
بیــش از ایــن گســترش پیــدا کنــد کــه مــردم به درمــان و پزشــکی
دسترســی داشــته باشــند.
ایران امــروز مقصــد بیمــاران بســیاری از کشــورهای
اطــراف اســت
دکتــر عبدالرحیــم زمــردی هــم از دیگــر پزشــکان بــا ســابقه قــم
اســت کــه معتقــد اســت کیفیــت پزشــکی در ســالهای بعــد از
انقــاب در ایــران بســیار رشــد داشــته اســت و بــا پیشــرفت جهانی
کشــور مــا هــم از کاروان علــم عقــب نمانــده اســت بــه طــوری
کــه امــروز مقصــد بیمــاران بســیاری از کشــورهای اطــراف اســت.
پیــش از انقــاب پزشــکان هنــدی ســهم مهمــی در درمــان
پزشــکی در تمــام رشــتهها در ایــران داشــتند امــا رشــد علــم بعــد
از انقــاب بــه حــدی رســیده اســت کــه مــا بایــد بــه کشــورهای
دیگــر پزشــکان مجــرب بفرســتیم.
ایــن چشــم پزشــک متولــد  ۱۳۱۱اســت و در ســال  ۱۳۳۰تحصیل
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در رشــته پزشــکی را در دانشــگاه تهــران آغــاز کــرد و بعــد از فــارغ
التحصیلــی بــه صــورت مــداوم در عرصــه پزشــکی مشــغول بــه
فعالیــت بــوده اســت.
آن طــور کــه وی میگویــد پیــش از انقــاب  ۹ســال در نقــاط
مختلــف کشــور از جملــه آذربایجــان و مــرز ایــران و شــوروی و
خراســان شــمالی خدمــت کــرد و بعــد از آن در بیمارســتان نکویــی
قــم اســتخدام شــد و از ســال  ۱۳۵۱تاکنــون به کار چشــم پزشــکی
مشــغول اســت.
وی بــا مقایســه وضعیــت پزشــکی قبــل از انقالب بــا بعــد از آن نیز
میافزایــد :پزشــکی قبــل از انقــاب در حــد یــک درمــان ابتدایــی
بــوده اســت امــا در مقابــل علــم در ایــن ســالها بــه خصــوص
در رشــته چشــم پزشــکی بســیار ترقــی کــرده اســت و بهبــودی
بیمــاران بــا پیــش از انقــاب قابــل مقایســه نیســت و نمونــه ایــن
پیشــرفته،ا بیمارســتان مــادر چشــم پزشــکی بــه نــام فارابــی در
تهــران اســت کــه پیشــرفتهای بســیاری داشــته اســت.
بــه گفتــه وی در زمینــه منابــع علــم پزشــکی هــم پیشــرفتها
مشــهود اســت بــه طــوری کــه کتابهــای پزشــکی پیــش از
انقــاب اغلــب بــه فارســی بــوده و اکنــون جنبــه تاریخــی دارد امــا

امــروز علــم چشــم پزشــکی مــا از علــم جهانــی کســب میشــود
و کتابهــای جدیــد و امــروزی بــه ســرعت در دســترس پزشــکان
ب هــم نمونــهای از
ایرانــی قــرار میگیــرد ،نمایشــگاههای کتــا 
ایــن نتایــج اســت.
وی بــا تأکیــد بــر راهانــدازی تشــکیالت چشــم پزشــکی در اســتان
قــم ادامــه میدهــد :در آن ســالها بــا اینکــه از نظــر اقتصــادی
کمبــودی وجــود نداشــت ،در بیمارســتان مــا مــاده بــی حســی
شــدیداً کمبــود داشــت در حالــی کــه امــروز در هــر داروخان ـهای
بــه فراوانــی یافــت میشــود.
آن طــور کــه زمردیــن میگویــد بیماریهــای چشــمی در آن
زمــان بســیار رواج داشــت و گاهــی بــه مشــکالتی همچــون
نابینایــی منتهــی میشــد «یکــی از بیماریهایــی کــه قبــل از
انقــاب در ایــران بســیار رواج داشــت بیمــاری تراخــم بــود کــه
باعــث کــوری میشــد امــا امــروز بــه طــور کلــی ریشــه کــن
شــده اســت»
گــذری کوتــاه بــه تاریــخ اثبــات میکنــد کــه دســتگاه بهداشــت و
درمــان بــا ســرعت خوبــی پــس از انقــاب در حــال حرکت بــوده و
کمتــر زمانی اســت کــه درجــا زده باشــد.

 ۹۰۰کیلومتر راه روستایی آسفالت شد؛

البرزوتوسعهراهها

حفــظ ،توســعه و نگهــداری دو محــور مواصالتــی مهــم
کشــور یعنــی آزادراه کــرج و جــاده چالــوس از جملــه
دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت کــه میتــوان از
آنهــا باافتخــار یــاد کــرد.

ازآنجاییکــه نخســتین وســیله ارتباطــی میــان انســانها راه
اســت میتــوان بــا قاطعیــت گفــت کــه حملونقــل نقــش
مهمــی در توســعه پایــدار دارد .در تاریــخ شهرســازی ایرانــی
 اســامی مؤلفــ ه مهــم توســعه پایــدار شــهری همــوارهمــورد توجــه بــوده و بــه عبارتــی میتــوان گفــت یکــی از
ویژگیهــای شــهرهای توســعهیافته وجــود راههــا اســت کــه
نقــش مهمــی در ســرزندگی شــهرها دارنــد.
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی توســعه راههــای زمینــی،
دریایــی و هوایــی در ایــران بیــش از گذشــته موردتوجــه قــرار
گرفــت بهطوریکــه امــروزه شــاهد کیلومترهــا راه اصلــی،
فرعــی و بهویــژه راههــای روســتایی هســتیم.
در ادامــه بــه وضعیــت راههــای اســتان البــرز اشــاره میکنیــم،
اســتانی کــه شــاهراه مواصالتــی چهــارده اســتان کشــور اســت
و بــا داشــتن نیــم درصــد از کل راههــای کشــور بــار  ۱۸درصــد
ترافیــک ملــی را بــه دوش میکشــد.
تعریض  ۲۷نقطه پرحادثه در محور کرج  -چالوس
مهــرداد جهانــی مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای
اســتان البــرز از احــداث کنارگــذر محــور کــرج  -چالــوس بــه
طــول پنــج و نیــم کیلومتــر ،تعریــض آزادراه تهــران  -کــرج
از ســه الیــن بــه پنــج الیــن ،احــداث پــل کالک در آزادراه
تهــران  -کــرج ،احــداث تونــل و پــل بیلقــان در ابتــدای جــاده
کــرج  -چالــوس و آســفالت بیــش از  ۹۰۰کیلومتر راه روســتایی
بهعنــوان اقداماتــی یادکــرد کــه در حــوزه توســعه و نگهــداری
راههــای اســتان انجامشــده اســت.
وی همچنیــن بــه احــداث سیســتم روشــنایی در  ۱۰۱کیلومتر از
راههای اســتان اشــاره کــرد و گفت :تعریــض  ۲۷نقطــه پرحادثه
در محــور کــرج  -چالــوس ،احــداث جــاده نجمآبــاد  -اشــتهارد

و اشــتهارد بــه ماهدشــت بــه طــول  ۳۳کیلومتــر ،احــداث جــاده
آتشــگاه  -نوجــان  -چالــوس بــه طــول هفــده کیلومتــر ،احداث
جــاده «دروان»  -برغــان و نصــب حفــاظ ایمنــی (نیوجرســی -
گاردریــل) بــه طــول  ۲۰۰کیلومتــر از دیگــر اقداماتــی اســت که
در راســتای توســعه راههــای اســتان بهمنظــور توســعه پایــدار
انجامشــده اســت.
نصــب چهــار هــزار و  ۲۰۰مترمربــع تابلــو و عالئم
ایمنــی در راههــای البرز
مدیــرکل راهــداری و حملونقــل جــادهای اســتان البــرز
از نصــب چهــار هــزار و  ۲۰۰مترمربــع تابلــو و عالئــم
ایمنــی درراههــای اســتان خبــر داد و افــزود :احــداث ۱۰
بــاب راهدارخانــه ،احــداث ،مرمــت و بازســازی هــزار و ۵۵۸
دســتگاه پــل و گالــری ،احــداث و مرمــت  ۲۰دســتگاه پــل و
تونــل و خطکشــی راههــای اســتان اعــم از راههــای اصلــی،
فرعــی و روســتایی نیــز پــس از انقــاب اســامی و بــه همــت
متخصصــان داخلــی انجامشــده اســت.
جهانـی در بخـش دیگری بـه اهمیـت حملونقل برونشـهری
اشـاره کـرد و گفـت :نوسـازی نـاوگان حملونقـل بینشـهری،
سـاماندهی و نظاممنـد کـردن حملونقـل کاال و مسـافران
بینشـهری ،تأسـیس و بهرهبـرداری از  ۹شـرکت حملونقـل
بینالمللـی ،تأسـیس و بهرهبـرداری از  ۷۵شـرکت حملونقـل
کاال و تأسـیس و بهرهبـرداری از  ۳۰شـرکت حملونقل مسـافر
بهمنظـور توسـعه حملونقـل برونشـهری در اسـتان البـرز

انجامشـده اسـت.
هوشمندسازی تونلهای جاده چالوس
وی در ادامــه بــه ایمنــی و توســعه بهرهبــرداری از تکنولــوژی
حملونقــل هوشــمند نیــز اشــاره کــرد و گفــت :خوشــبختانه
در ایــن حــوزه اقــدام بــه راهانــدازی مرکــز مدیریــت راههــای
اســتان ،نصــب و بهرهبــرداری از  ۳۱دســتگاه دوربیــن
نظــارت تصویــری ،نصــب و بهرهبــرداری از  ۲۱ســامانه
کنتــرل و مدیریــت ســرعت ،نصــب و بهرهبــرداری از
 ۴۴دســتگاه تــردد شــمار ،نصــب و بهرهبــرداری از پنــج
دســتگاه تابلــوی  ،vmsنصــب و بهرهبــرداری از یــک
دســتگاه تابلــوی ترافیکــی (پیــام نمــای ترافیــک) ،هوشــمند
ســازی سیســتمهای موجــود در دو دســتگاه تونــل در محــور
کــرج  -چالــوس ،احــداث  ۳۱دســتگاه پــل عابــر پیــاده در
ســطح راههــای اســتان و هماهنگــی جهــت ســاخت هشــت
بــاب مجتمــع خدماتــی – رفاهــی کردهایــم.
در پایــان بایــد گفــت پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی بــه دســتاوردهای مهمــی دســتیافتهایم،
دســتاوردهایی کــه بــه اذعــان بــزرگان بایــد بــرای
نســل جــوان تبییــن شــود .دســتاوردهای انقــاب
اســامی در بســیاری از حــوزه هــا از جملــه توســعه
راههــا باعــث شــده کشــور روزبــهروز پیشــرفتهتر شــود،
پیشــرفتی کــه باعــث شــده از ایــران در منطقــه و جهــان
بهعنــوان یــک قــدرت بــزرگ یــاد شــود.
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مجموعــه پتروشــیمی تبریــز در مســاحتی نزدیــک
بــه  400هکتــار بــا صــادرات ســاالنه  400هــزار تــن،
بزرگتریــن بنــگاه اقتصــادی شــمالغرب کشــور و از
بــرکات انقــاب اســامی ایــران بــه شــمار میآیــد.
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وقتی تحریم ها بی معنی می شود
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۳۹۱هکتــار زمینــی کــه پیــش از انقــاب چیــزی بجــز یــک زمین
لــم یــزرع نبــود ،حــاال پتروشــیمی تبریــز نــام دارد ،درســت در
جنــوب غربــی ایــن شــهر و جــوار غربــی پاالیشــگاه.
پتروشــیمی ،اینروزهــا میتوانــد یکــی از دالیــل متعــددی باشــد
کــه چهلســالگی انقالبمــان را جشــن بگیریــم ،خوشــحال
باشــیم ،بــه گذشــته افتخــار کنیــم و بــه آینــده امیــدوار باشــیم.
شــاید پتروشــیمی تبریــز یکــی از دالیلــی باشــد کــه باعــث شــد
چندمــاه پیــش صــادق نجفــی ،رئیــس ســازمان صنایــع کوچــک و
شــهرکهای صنعتــی ایــران ،از انتخــاب تبریــز بــه عنــوان الگــوی
شــهر صنعتــی ایــران ســخن بگویــد :بــا توجــه بــه ســابقه دیرینــه
صنعــت در تبریــز و در راســتای تالشهایــی کــه انجامشــده
تبریــز را بهعنــوان الگــوی شــهر صنعتــی کشــور معرفــی
میکنیــم.
تولد پتروشیمی تبریز  وسط جنگ
هنــوز جنــگ تمــام نشــده بــود کــه در قانــون بودجــه ســال ۶۶
کل کشــور ،اجــرای طــرح مجتمــع پتروشــیمی تبریــز تصویــب و
کلیــات طــرح در بهمنمــاه ســال  ۶۷بــه تاییــد هیئــت مدیــره
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران رســید .فعالیتهــای
طراحــی و مهندســی در نیمــه دوم ســال  ۱۳۶۸و عملیــات نصــب
نیــز در ســال  ۱۳۷۱آغــاز شــد.
خــوراک مجتمــع ،نفتــای ســبک و ســنگین و گاز مایــع اســت کــه
بخــش عمــده آن از پاالیشــگاه تبریــز تأمیــن میشــود.
واحــد الفیــن بــه عنــوان واحــد مــادر فراینــد تولیــد در دی مــاه
 ۱۳۷۵راه انــدازی شــد و پــس از آن واحدهــای پلــی اتیلــن و پلــی
اســتایرن در ســال  ۱۳۷۷در مــدار تولیــد قــرار گرفــت.
واحدهــای اســتخراج بوتادیــن و تولیــد  ABSکــه اولیــن
طــرح توســعه مجتمــع محســوب میشــوند در تیــر مــاه ۱۳۸۲
وارد مرحلــه بهرهبــرداری شــدند .در ســال  ۱۳۸۴واحــد پنتــان
و در ســال  ۱۳۸۹واحــد پلــی اســتایرن مقــاوم  ۲کــه توســط
کارشناســان مجتمــع طراحــی شدهاســت ،راه انــدازی شــد و واحــد
 SANدر مرحلــه مهندســی تفصیلــی اســت.
امــا کارخانههــای پتروشــیمی جــزو واحدهایــی هســتند کــه
قاعدتــا میبایســت بــا اعمــال تحریمهــای ظالمانــه آمریــکا علیــه
ایــران ،دچــار وضعــی بحرانــی شــده و در مســیر تعطیلــی قــرار
بگیرنــد ،امــا مدیــران پتروشــیمی تبریــز از افزایــش ۱۵درصــدی
تولیــدات ایــن واحــد نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته
ســخن میگوینــد.
طبــق آخریــن آمــاری کــه مدیــران پتروشــیمی تبریــز ارائــه
دادهانــد ،ایــن مجموعــه بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه ۸۸۰تــن
محصــول ،رکــورددار تولیــد و بزرگتریــن بنــگاه اقتصــادی
شــمالغرب کشــور بــه حســاب میآیــد.

صادرات ۴۰۰هزار تن محصول به ۳۶کشور دنیا
بــا اینکــه رئیــس جمهــوری آمریــکا تهدیــد کــرده بــود کــه
صــادرات ایــران را بــه حداقلتریــن میــزان ممکــن میرســاند،
حــاال پتروشــیمی تبریــز بــه تنهایــی ســاالنه ۴۰۰هــزار تــن از
محصــوالت خــود را بــه بازارهــای بینالمللــی صــادر میکنــد.
ایــن بدیــن معناســت کــه حــدود ۶۰درصــد از تولیــدات ســاالنه
پتروشــیمی تبریــز به خــارج از کشــور صــادر میشــود و ۳۶کشــور،
خریــدار محصــوالت ایــن واحــد تولیــدی بــه شــمار میآینــد.
نزدیکــی و در برخــی اوقــات داشــتن مــرز مشــترک ،باعــث شــده
امــروز کشــورهای اروپایــی در بیــن خریــداران صنایــع پتروشــیمی
تبریــز ،بیشتریــن میــزان را بــه خــود اختصــاص بدهنــد.
آذرمــاه امســال ،مدیــرکل ســازمانهای منطقــهای و بینالمللــی
ســازمان تجــارت ایــران گفــت کــه  ۵۵درصــد صــادرات کشــور
شــامل محصــوالت پتروشــیمی ،صنایــع فــوالدی و معدنی اســت.
او تاکیــد کــرد کــه بایــد ایــن صنایــع گســترش پیــدا کننــد.
جــواد میرحیــدری ،کارشــناس صنایــع همگــن میگویــد :امــروز
پتروشــیمی بــه محــوری انکارناپذیــر در صــادرات غیرنفتــی کشــور
تبدیــل شــده اســت و بــدون تردیــد حمایــت از صنایع پاییندســتی
پتروشــیمی بــه دلیــل ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر و اشــتغال باالتر
یــک ضــرورت اســت کــه بایــد بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد.
بـه عقیـده او اگـر بتوانیـم بـا برنامهریزیهـای منسـجم صنایـع
پاییندسـتی پتروشـیمی را توسـعه دهیم ،صادرات محصوالت پایه
و پاییندسـتی پتروشـیمی از کشـور در افـق چشـمانداز میتوانـد
معـادل نفـت خـام باشـد و اتـکا بـه نفت خـام کاهـش یابد.
احتــرام بــه محیــط زیســت بــا احــداث ۱۰۰هکتــار
فضــای ســبز
امــا آنچــه معمــوال در واحدهــای تولیــدی پتروشــیمی زیرپــا
گذاشــته شــده و یــا نادیــده گرفتــه میشــود ،محیــط زیســت
اســت .بیشتــر گالیــه فعــاالن محیــط زیســتی از صنایــع ایــن
اســت کــه بــا توســعه و گســترش مجموعــه خــود ،برخــاف
اهــداف توســعه پایــدار بــه محیــط زیســت انســان ضربههایــی
نابخشــودنی میزننــد.
ایــن درحالــی اســت کــه مســئوالن و عوامــل پتروشــیمی تبریــز
ادعــا میکننــد کــه بــه محیــط زیســت احتــرام میگذارنــد و بــا

کاهــش مصــرف انــرژی بــه توســعه پایــدار دســت پیــدا میکننــد.
علــی بهــاری ،یــک کارشــناس محیــط زیســت میگویــد:
پتروشــیمی تبریــز بــا احــداث ۱۰۰هکتــار فضــای ســبز ،بــه عنوان
صنعــت ســبز شــناخته میشــود.
او میگویـد :بزرگتریـن پروژه زیسـت محیطـی در واحـد ABS
این مجموعه سـاخته شـده و تلاش دارد تا از آلـوده کردن محیط
و آسـیب زدن بـه محیـط زیسـت جلوگیـری کنـد تـا آنچـه برای
نسـل آینده باقـی میگذاریـم ،تنها پـول و سـرمایه مادی نباشـد.
پتروشــیمی تبریــز طبــق وعــده مســئوالن ،ســال آینــده بــه خــط
اتیلــن غــرب کشــور بــه تبریــز پیونــد میخــورد .خطــی بــه طــول
۲هــزار کیلومتــر کــه از ســال گذشــته مراحــل لولهگــذاری آن
شــروع شــده اســت.
ظرفیــت تولیــد ســاالنه پتروشــیمی تبریــز بــه
۷۰۰هــزار تــن میرســد
ظرفیــت کنونــی تولیــد مجتمــع پتروشــیمی تبریــز ۳۷۰هــزار
تــن در ســال اســت کــه بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح و ایجــاد
واحدهــای توســعهای و جدیــد اتیــل بنزیــن ،اســتایرن منومــر،
اســتایرن و پنتــان  ،۲ظرفیــت تولیــد مجتمــع پتروشــیمی تبریــز ۲
برابــر مــی شــود و بــا  ۳۵۰هــزار تــن افزایــش بــه بیــش از ۷۰۰
هزارتــن در ســال میرســد.
اینروزهــا کــه انقالبمــان ۴۰ســال شــده و بــه تعبیــر بــزرگان
سیاســی و دینــی بــه کمــال خــود رســیده اســت ،فرصــت مغتنمــی
اســت تــا آنچــه را در ایــن ســالها بــه دســتآوردهایم مــرور
کنیــم .افتخــار بــه گذشــته و امیــد به آینــده شــاید بهترین شــعاری
اســت کــه میشــد بــرای چهلســالگی انقــاب اســامی ایــران
انتخــاب کــرد.
امــا برخیهــا در هــر محفــل و مجلســی دســتاوردهای چهلســاله
انقــاب اســامی را در برقرســانی و گازرســانی بــه روســتاها و
مناطــق محــروم خالصــه میکننــد درحالیکــه انقــاب مــا در کنار
دســتاوردهای بیشــمار معنــوی بــرای مــردم از جملــه آزادی و
اســتقالل ،دســتاوردهای مــادی مهمــی نیــز داشــته اســت.
صنایع پتروشـیمی تبریز یکی از همـان دستاوردهاسـت که نزدیک
بـه ۴۰۰هکتـار از زمینهای خالی و خشـک را بـه بزرگترین بنگاه
اقتصادی شـمالغرب کشـور تبدیل کرده است.

دستاوردهای انقالب
NEWSAGENCY

بــه برکــت انقــاب دســتاوردهای بســیاری در طــول 40
ســال گذشــته بــرای مــردم مــرزدار کــرد بــه دســت آمــده
کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا انتقــال گاز از قلــب خلیــج
همیشــه فــارس تــا نقطــه صفــر مــرزی اســتان کردســتان
اســت.

MEHR

صفحه  | 24شماره  | 36بهمن 97

از قلب خلیج فارس تا نقطه صفرمرزی

ضریب  ۹۴درصدی نفودگاز در کردستان

طــی عمــر پــر برکــت انقــاب اســامی ،دســتاوردهای نظــام از
چنــان گســتردگی و تنوعــی برخــوردار بــوده کــه امــروزه نــه تنهــا
صاحــب نظــران بــی طــرف ،بلکــه دشــمنان قســم خــورده ایــن
مــرز و بــوم نیــز بــر عظمــت آن اذعــان داشــته و بــه کارآمــدی
بــاالی آن اعتــراف دارنــد.
تــا پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی ،بــوی گاز طبیعی به مشــام
مــردم اســتان کردســتان نرســیده بــود و نــه جمعیــت شــهری و نه
جمعیــت روســتایی نتوانســته بودنــد از ایــن نعمــت طبیعــی بهــره
ای ببرنــد کــه بــه برکــت انقــاب امــروز شــاهد هســتیم ۱۰۰
درصــد جمعیــت شــهری و  ۸۸درصــد جمعیــت روســتایی حتــی
در نقــاط صفــر مــرزی کــه صعــب العبــور بــه نظــر مــی رســند و
دسترســی بــه آنجــا حتــی بــا خــودرو نیــز بســیار مشــکل اســت ،از
ایــن نعمــت برخوردارنــد.
گازرســانی در کردســتان از ســال  ۱۳۷۰شــروع شــد و در ســال
 ۱۳۷۲شــاهد بهــره بــرداری از گاز در شــهرهای قــروه ،دهــگالن

و ســنندج بــه عنــوان اولیــن شــهرهای ایــن اســتان کــه از نعمــت
گاز برخــوردار شــدند ،بودیــم و امــروز از هــزار و  ۵۲۰روســتای قابل
گازرســانی در ســطح اســتان ،هــزار و  ۱۷۳روســتا دارای گاز هســتند
و ایــن رقــم ضریــب  ۸۸درصــدی برخــورداری جمعیــت روســتایی
را نشــان مــی دهــد.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه در کردســتان در ســال هــای
گذشــته ســوخت روســتاها نفــت بــود و بــه دلیــل وضعیــت
توپوگرافــی اســتان و مســیرهای ســخت و صعــب العبــور ،تزریــق
این ســوخت بــه روســتاها بســیار دشــوار بــود ،با تــاش و پشــتکار
نیروهــای شــرکت گاز ،گاز طبیعــی جایگزیــن ســوخت مایــع شــد
و هــم اکنــون خوشــبختانه بیــش از  ۸۸درصــد روســتاهای اســتان
کردســتان و  ۱۰۰درصــد شــهرهای اســتان از ایــن نعمــت ســالم و
پــاک اســتفاده مــی کننــد.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کردســتان در خصــوص
دســتاوردهای  ۴۰ســاله انقــاب اســامی ایــران در ایــن اســتان،
گفــت :توســعه گازرســانی در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی
و پیشــرفت خدمــت رســانی وســیع بــه تمامــی نقــاط اســتان
کردســتان اســت و در ســطح شــهرها و روســتاهای اســتان
کردســتان بیــش از  ۱۰هــزار کیلومتــر شــبکه گــذاری صــورت
رفتــه اســت کــه  ۶۸درصــد این شــبکه گــذاری هــا در روســتاهای
اســتان اجــراء شــده اســت کــه مجموعــا هــزار و  ۶۸۵کیلومتــر خط
فلــزی و هشــت هــزار و  ۱۷۵کیلومتــر شــبکه پلــی اتیلن را شــامل
مــی شــود ضمــن اینکــه بیــش از  ۲۶۵هــزار علمــک هــم نصــب
شــده اســت.

 ۷۰درصـد روسـتاهای کردسـتان یـر
پوشـش قـرار دارد
احمــد فعلــه گــری اظهارداشــت :شــرایط شــبکه
گــذاری در اســتان کردســتان بــر عکــس ســایر
اســتانهــای دیگــر اســت زیــرا  ۷۰درصد شــبکه
گــذاری در روســتاها و  ۳۰درصــد شــبکه گــذاری
شــهری صــورت گرفتــه ،چــرا کــه متوســط
شــبکه گــذاری انجــام شــده جهــت هــر انشــعاب
شــهری  ۲۰متــر و بــرای هــر انشــعاب روســتایی

 ۶۱متــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از ســال  ۸۳گازرســانی بــه روســتاها بــا
گازدارکــردن شــش روســتا شــروع شــد ،افــزود :در ســالهــای
بعــدی رونــد گازرســانی بــه روســتاها ســرعت بیشــتری گرفــت
بــه طــوری کــه در ســال  ۱۳۸۴تعــداد روســتاهای گازدار بــه
 ۱۰مــورد افزایــش یافــت ،در ســال  ۱۳۸۸بــه  ۲۳۰روســتا ،در
ســال  ۱۳۹۲بــه  ۷۳۰مــورد و در پایــان ســال  ۱۳۹۶بــه هــزار
و  ۱۲۶روســتا افزایــش و تــا پایــان دی مــاه ســال  ۹۷تعــداد
روســتاهای گازدار بــه هــزار و  ۱۳۹مــورد ارتقــاء یافتــه و در
پایــان برگــزاری جشــن چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب
اســامی در دهــه مبــارک فجــر بــا گازدار شــدن  ۳۴روســتای
دیگــر تعــداد روســتاهای گازدار بــه هــزار و  ۱۷۳مــورد افزایــش
مــی یابــد.

تکمیل شبکه گاز در دست اجرا است
مدیر عامــل شــرکت گاز اســتان کردســتان از اجــرای  ۷۴۱کیلومتر
شــبکه در ســال گذشــته خبــرداد و ادامــه داد :از ایــن میــزان ۴۱
کیلومتــر شــبکه تغذیــه فلــزی و  ۷۰۰کیلومتــر شــبکه توزیــع پلــی
اتیلــن شــبکهگــذاری شــده کــه  ۸۶درصــد در بخــش روســتایی و
 ۱۴درصــد در بخــش شــهری بــوده اســت.
فعلــه گــری یــادآور شــد ۱۲۳ :روســتا در دســت اجــرا ۷۷ ،پــروژه
در حــال انتخــاب پیمانــکار اســت کــه مجموعــا بــه  ۲۰۰روســتا
خواهــد رســید.
وی بــه ســختی اجــرای پــروژه هــای گازرســانی در ســطح

اســتان اشــاره کــرد و یکــی از مــوارد بســیار ســخت کــه اجــرای
آن بــا مشــقت و دشــواری فــراوان روبــرو بــود گازرســانی
بــه شــهر اورامــان تخــت را نــام بــرد و بیــان کــرد :پــروژه
گازرســانی بــه شــهر اورامــان کــه  ۸۹۰خانــوار را تحــت
پوشــش گاز طبیعــی قــرار مـی دهــد بــرای اجــرای آن  ۲۰هــزار
متــر شــبکه اجــرا شــده اســت کــه از ایــن میــزان  ۹هــزار متــر
شــبکه تغذیــه شــش اینــج و  ۱۱هــزار متــر شــبکه توزیــع پلــی
تیلــن بــه کار رفتــه اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان ،گفــت :اســتان کردســتان در
بســیاری از شــاخص هــای گازرســانی از جملــه گازرســانی بــه
شــهرها و روســتاها از میانگیــن کشــوری جلوتــر اســت.
فعلــه گــری تعــداد شــهرهای گاز دار اســتان را  ۲۹شــهر ،اعــام
کــرد و اظهارداشــت :میــزان انشــعابات نصــب شــده در اســتان نیــز
 ۲۶۳هــزار و  ۵۶۹علمــک اســت کــه  ۴۱درصــد ایــن انشــعابات در
روســتاهای اســتان نصــب شــده اســت و ایــن مقــدار حجم شــبکه
هــای گازرســانی روســتایی را نشــان مــی دهــد.
وی در ادامــه افــزود :از تعــداد  ۲۶۳هــزار و  ۵۶۹انشــعاب نصــب
شــده در ســطح اســتان کــه تعــداد  ۱۵۴هــزار و  ۹۶۷مــورد در
ســطح شــهر و تعــداد  ۱۰۸هــزار و  ۶۰۲مــورد در ســطح روســتاها
نصــب شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان ادامــه داد :ســال گذشــته ۳۳
هــزار مشــترک جدیــد بــه مجمــوع مصــرف کننــدگان گاز طبیعــی
اســتان اضافــه شــده و اکنــون  ۵۱۳هــزار و  ۳۹۹مشــترک در
اســتان کردســتان از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار بــوده که شــامل
 ۳۸۴هــزار و  ۹۶مشــترک شــهری و  ۱۲۹هــزار و  ۳۰۳مشــترک
روســتایی در بخــش هــای خانگــی ،تجــاری و صنعتــی را شــامل
مــی شــود.
فعلــه گــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بیــان کــرد :در
گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب شــکوهمند
اســامی و پاسداشــت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر شــرکت
گاز اســتان کردســتان بــا افتتــاح و آغــاز عملیــات  ۱۸۹پــروژه
گازرســانی روســتایی ،صنعتــی و تجــاری بــه اســتقبال دهــه
مبــارک فجــر مــی رود.
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قبــل از پیــروزی انقــاب بیشــترین بــار درمــان کشــور
روی دوش پزشــکان هنــدی ،فلیپینــی و بنگالدشــی بــود
امــا امــروز تعــداد پزشــکان عمومــی ،تخصصــی و فــوق
تخصصــی در اصفهــان بــه حــدود چهــار هــزار و  400نفــر
میرســد.

اصفهــان در  ۴۰ســال پــس از انقــاب بــه پیشــرفتهای قابــل
مالحظــه ای در حــوزه بهداشــت و درمــان رســیده اســت بــه
طــوری کــه در یکســری از رشــتههای علمــی بــه قطــب
منطقـهای مبــدل شــدیم و حتــی در ردههــای جهانــی جایــگاه پیدا
کــرده و حــرف بــرای گفتــن داریــم .از آن جملــه میتــوان بــه
پیشــرفتهای قابــل مالحظــه در حــوزه ســلولهای دانــش بنیــان،
شــبیه ســازی و تولیــدات دارویــی بــه ویــژه داروهــای گیاهــی،
درمانهــای تخصصــی بیماریهــای غیــر واگیــر دار مثــل بیمــاری
ام اس ،جراحــی صــرع ،خدمــات بــاروری و نابــاروری و شــکاف لب
و کام و پیونــد اعضــا بــه جــز پیونــد کبــد و همچنیــن درمــان هــا و
جراحــی چشــم اشــاره کــرد.
امــروزه اســتان اصفهــان قطــب کشــور در حــوزه آمــوزش مهــارت
هــای بالینــی ،آمــوزش آناتومــی و علــوم تشــریحی محســوب
میشــود و در حــوزه آمــوزش پرســتاری و تغذیــه جایــگاه ویــژه
ای دارد ،در اصفهــان امــروز شــاهد رشــد شــاخص هــای جهانــی
ســامت از جملــه کاهــش مــرگ و میــر مــادران ،کاهــش مــرگ
ومیــر کــودکان زیــر یــک ســال و کــودکان زیــر  ۵ســال و بــاال
رفتــن شــاخص امیــد بــه زندگــی هســتیم .بــر اســاس آخریــن آمار
ثبــت شــده ،در ایــران نــرخ مــرگ و میــر مــادر بــه  ۱۸و یــک دهم
در صــد هــزار مــی رســد و در اســتان اصفهــان ایــن نــرخ بــه  ۱۳و
نیــم در صــد هــزار نفــر میرســد کــه بــه نســبت آمــار کشــوری،
وضعیــت مطلوبتــری داریــم.
شــاخص مــرگ و میــر کــودکان زیــر یکســال در
اصفهــان بــه  ۹و  ۴دهــم در یــک هــزار میرســد
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در خصــوص
دســتاوردهای انقــاب در حــوزه ســامت اظهــار داشــت :در
ســالهای  ،۵۰آمــار مــرگ و میــر مــادران بــه نســبت امــروز ۳۶
درصــد باالتــر بــوده اســت.
طاهــره چنگیــز بیــان داشــت :ســال  ۵۷از هــر هــزار تولــد۱۱۰ ،
کــودک زیــر یکســال جــان خــود را از دســت مــی داد امــا در زمــان
حاضــر نــرخ مــرگ و میــر کــودک زیــر یکســال در کشــور بــه ۱۷
در یــک هــزار و در اســتان اصفهــان بــه  ۹و  ۴دهــم در یــک هــزار
میرســد.
وی ابــراز داشــت :زمانــی بیشــترین علــت مــرگ و میــر نــوزادان
زیــر یکســال ،بیماریهــای عفونــی بــود در صورتــی کــه امــروزه
بیشــتر ناهنجاریهــای مــادرزادی و بیماریهــای ژنتیکــی و تولــد
کــودکان کــم وزن علــت مــرگ و میــر نــوزادان اســت و در زمــان
حاضــر توســعه بخــش هــای NICUو خدمــات فــوق تخصصی
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از اهــداف طــرح تحــول ســامت در نظــر گرفتــه شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا اعــام اینکــه ســال
 ۵۷از هــر یــک هــزار کــودک ۱۴۰ ،کــودک زیــر  ۵ســال جــان
خــود را از دســت مــی داد کــه در ســطح کشــور امــروز آمــار بــه ۱۳
و یــک دهــم مــی رســد و در اســتان اصفهــان ایــن رقــم بــه  ۱۱و
 ۳دهــم در یــک هــزار مــی رســد ،تصریــح کــرد :بیشــترین علــل
مــرگ و میــر کــودکان زیــر  ۵ســال در گذشــته بیماریهــای عفونی
و واگیــردار بــود و امــروزه بیشــترین علــت حــوادث و سرمنشــا آن
ســقوط و حــوادث ترافیکــی اســت.
رشد  ۲۰سال امید به زندگی طی  ۴۰سال گذشته
وی ادامــه داد :شــاخص امیــد بــه زندگــی در اوایــل انقــاب حــدود
 ۵۷و  ۷دهــم بــوده اســت ،در زمــان حاضــر ایــن شــاخص در
اســتان اصفهــان بــه  ۷۸و  ۷صــدم و در ایــران بــه  ۸۱و  ۳۹صــدم
رســیده اســت کــه شــاهد رشــد  ۲۰ســال امیــد بــه زندگی طــی ۴۰
ســال گذشــته بــوده ایــم.
چنگیــز اظهــار داشــت :البتــه ایــن افزایــش امیــد بــه زندگــی
از یــک ســو شــاخص موفقیــت بــرای نظــام ســامت اســت و
از ســوی دیگــر یــک زنــگ هشــدار ســالمندی و فراهــم کــردن
زیرســاخت هــای بهداشــت و درمانــی بــرای نیازهــای ســالمندان
مــی باشــد.
اصفهــان نــه تنهــا در حــوزه شــاخص هــای جهانــی ســامت
بلکــه در عرصــه شــاخص هــای فراینــدی مثــل بــاال رفتن ســطح
دسترســی مــردم بــه خدمــات
بهداشــت و درمــان ،افزایــش
تعــداد تخــت هــای بیمارســتانی
و تعــداد نیروهــای بــه کار گرفتــه
در حــوزه خدمــات ســامت
نســبت بــه ســال  ۵۷رشــد
باالیــی داشــته اســت.
معــاون درمــان دانشــگاه
علــوم پزشــکی اصفهــان نیــز
در خصــوص دســتاوردهای
پزشــکی در  ۴۰ســال پــس از
انقــاب اظهــار داشــت :تعــداد
تخت هــای بیمارســتانی اســتان
اصفهــان در مقایســه بــا پیــش از
انقــاب حــدود پنــج برابر بیشــتر

شــد امــا ایــن آمــار بایــد افزایــش یابــد.
بهــروز کلیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش از ســال  ۱۳۵۷حــدود
یــک هــزار و  ۵۰۰تخــت بیمارســتانی در مجموعــه هــای درمانی و
مراکــز پزشــکی ایــن منطقــه موجــود بــود کــه اکنــون ایــن میزان
بــه بیــش از هفــت هــزار تخــت بیمارســتانی افزایــش یافته اســت،
ادامــه داد :تعــداد تخــت بیمارســتانی در ســال  ۱۴۰۴بــه  ۱۵هــزار
تخــت افزایــش پیــدا کنــد.
همطــرازی اصفهــان بــا شــهرهای مطــرح دنیــا در
اســتفاده از فناوریهــای پیشــرفته
وی بیــان داشــت :راه انــدازی مجموعههــای درمانــی برخــوردار
از فنــاوری پیشــرفته (هایتــک) ،ایــن شــهر را از حیــث پزشــکی
و خدمــات درمانــی هــم تــراز بــا شــهرهای مطــرح دنیــا در ایــن
عرصــه کــرده اســت.
اصفهــان درعرصــه بهداشــت و پیشــگیری رشــد شــاخصهای
بهداشــت محیــط و عمومــی و مراقبــت هــای بهداشــتی
مســیرخوبی را طــی کــرده اســت بــه این صــورت کــه در ســال ۵۷
تنهــا ۵۸درصــد از خانوارهــای روســتایی بــه آب آشــامیدنی ســالم
دسترســی داشــتند و ایــن در حالــی کــه ایــن آمــار هــم اکنــون بــه
۱۰۰درصــد رســیده اســت.
اکنــون  ۹۹و هفــت دهــم درصــد خانوارهــای روســتایی بــه شــبکه
هــای عمومــی و اماکــن عمومــی و نزدیــک بــه  ۹۸درصــد بــه
مراکــز تهیــه و توزیــع خوراکــی و معیارهــای بهســازی و بهداشــتی
دسترســی دارنــد کــه در گذشــته نزدیــک بــه  ۴۵درصــد بــود.
امــروز تعــداد پزشــکان در اصفهــان بــه حــدود چهــار هــزار و ۴۰۰
نفــر میرســد
خوشــبختانه امــروز در حــوزه ســامت جایــگاه خوبــی داریــم و
میتوانیــم درعرصــه بهداشــت و درمــان بــا دنیــا رقابــت کنیــم
بــه طــوری کــه امــروز تعــداد پزشــکان عمومــی ،تخصصــی
و فــوق تخصصــی در اصفهــان بــه حــدود چهــار هــزار و ۴۰۰
نفــر میرســد ،ایــن در حالــی اســت کــه در ســال  ۵۷تنهــا ۳۵۰
پزشــک داشــتیم.
بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر بــازار دارو و تجهیــزات
پزشــکی و لــوازم آرایشــی و بهداشــتی بــزرگ اســت و در بســیاری
از مــوارد نیــاز بــه تکنولــوژی پیچیــدهای نــدارد بــه خوبی مــی توان
کارآفرینهــا و نیروهــای جــوان را وارد ایــن عرصــه کــرد و آموزش
و پژوهــش را در ایــن خصــوص بــه کار بردتــا ســبب رونــق بیشــتر
حــوزه ســامت در کشــور و اســتان اصفهــان شــود.

دستاوردهای انقالب
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عســلویه اکنــون بــه پایتخــت اقتصــادی و انــرژی کشــور
تبدیــل شــده و بخــش عمــده گاز کشــور در ایــن منطقــه
تولیــد میشــود ،نقطـهای کــه تــا  ۰۲ســال پیــش روســتایی
کوچــک بــود.

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی دســتاوردهای بســیار خوبــی
نصیــب کشــور شــده اســت ولــی برخــی از دســتاوردهای در طــول
دوران انقــاب اســامی بینظیــر هســتند.
پــارس جنوبــی را میتــوان بینظیرتریــن و یــا حداقــل یکــی از
کمنظیرتریــن دســتاوردهای دوران انقــاب اســامی دانســت کــه
نقــش بســیار مهمــی در تامین ســبد انــرژی کشــور و افزایــش تولید
ناخالــص ملــی دارد.
میــدان مشــترک گازی پــارس جنوبــی بــه عنــوان بزرگتریــن میدان
گازی جهــان دارای  ۹هــزار و  ۷۰۰کیلومتــر مربــع وســعت اســت که
بیــش از هشــت درصــد از گاز جهــان را در خــود جــای داده اســت.
شــش هــزار کیلومتــر مربــع از میــدان گازی پــارس جنوبــی ســهم
قطــر و ســه هــزار و  ۷۰۰کیلومتــر مربــع ســهم ایــران اســت و بــا
توجــه بــه پیشــتازی قطــر در برداشــت از ایــن میــدان مشــترک،
در ســالهای اخیــر تــاش بســیار زیــادی بــرای رســیدن میــزان
برداشــت گاز ایــران بــه همســایه جنوبــی صــورت گرفتــه اســت.
بــرای برداشــت ســهم ایــران  ۲۴فــاز خشــکی طراحــی شــده اســت
کــه تــا کنــون  ۱۳فــاز آن یعنــی فازهــای یــک تــا  ۱۰و فازهــای
 ۱۵ ،۱۲و  ۱۶بــه بهرهبــرداری رســیده اســت .ایــن فازهــا در
شهرســتانهای عســلویه و کنــگان اســتان بوشــهر قــرار دارنــد .البته
برداشــت گاز از برخــی دیگــر از فازهــا نیــز در حــال انجــام اســت که
ایــن فازهــا هنــوز افتتــاح رســمی نشــدهاند.
بــر اســاس اســتانداردهای موجــود بــه طــور میانگیــن بــه ازای هــر
فــاز ،یــک ســکو و حــدود  ۱۰حلقــه چــاه فعــال در دریــا وجــود دارد
کــه گاز و میعانــات گازی موجــود در مخــزن پــارس جنوبــی را بــه
همــراه آب شــور از طریــق خطــوط لولــه  ۳۶اینچــی به منطقــه ویژه
اقتصــادی انــرژی پــارس وارد میکنــد.
وضعیتگذشتهعسلویه
منطقــه پــارس جنوبــی در جنــوب اســتان بوشــهر قــرار گرفته اســت
کــه بخــش از آن در شهرســتان عســلویه و بخشــی در شهرســتان
کنــگان قــرار دارد .تــا پیــش از انقــاب اســامی ایــن مناطــق بــا
محرومیتهــای گســتردهای روبــرو بودنــد.
عســلویه و نخلتقــی دو روســتای کوچــک بودنــد و از نظــر
برخــورداری از امکاناتــی نظیــر فضاهــای آموزشــی مناســب،
زیرســاختهای بهداشــتی و درمانــی ،راه ،آب و بــرق و گاز و  . . .بــه
شــدت عقبمانــده بــود.
هیچگونــه بهرهبــرداری از میــدان گازی پــارس جنوبــی بــه عنــوان
بزرگتریــن میــدان گازی جهــان صــورت نگرفتــه بــود و خبــری از
اکتشــافات گاز و الیههــای نفتــی و ایجــاد تاسیســات عظیــم نفت و
گاز و پتروشــیمی در ایــن منطقــه نبــود.
اکنـون بـه لطـف انقلاب اسلامی شـاهد اقدامـات گسـتردهای در
راسـتای بهرهبرداری از میدان مشـترک گازی پارس جنوبی هسـتیم.
میدانـی که قطریهـا زودتـر از مـا بهرهبـرداری از آن را شـروع کنند
ولی اکنون در برداشـت با این کشـور برابر هسـتیم و در حـال افزایش
نسـبی برداشـت نسـبت به کشور همسـایه هستیم.

MEHR
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نگاهی به دستاوردهای شاخص انقالب

عسلویه؛ازروستاییکوچکتاقطبانرژیکشور

تاسیســات عظیــم نفــت و گاز و پتروشــیمی در منطقه پــارس جنوبی
مســتقر شــده اســت و روز به روز شــاهد توســعه و پیشــرفت بیشتری
در ایــن منطقــه و آغــاز فعالیــت شــرکت و صنعتــی جدید هســتیم.
فازهــای پــارس جنوبــی یکــی پــس از دیگــری وارد مــدار تولیــد
شــدهاند و عــاوه بــر تامیــن نیــاز کشــور  -بــا وجــود افزایــش
چشــمگیر میــزان مصــرف گاز  -بخشــی از تولیــدات ایــن منطقه به
خــارج از کشــور صــادر میشــود.
صنایــع و شــرکتهای بــزرگ پتروشــیمی در ایــن منطقــه فعــال
شــدهاند و شــاهد افزایــش تعــداد پتروشــیمیها هســتیم .در کنــار
پتروشــیمیها صنایــع پائیــن دســت نفــت و گاز و پتروشــیمی نیز در
ایــن منطقــه در حــال گســترش اســت.
پارس جنوبی معادل  ۱۲۰سال تولید نفت کشور
مسـعود حسـنی مدیرعامل سـابق مجتمع گاز پـارس جنوبـی با بیان
اینکـه عظمـت و اهمیت ذخایـر پارس جنوبـی بر هیچکس پوشـیده
نیسـت گفت :مخـزن گاز پـارس جنوبـی ،بـا  ۳هـزار و  ۷۰۰کیلومتر
مربع مسـاحت دارای ظرفیت  ۱۴تریلیـون مترمکعب گاز طبیعی و ۱۹
میلیارد بشـکه میعانات گازی اسـت .این مخزن  ۸درصـد از ذخایر گاز
جهـان و  ۵۰درصـد ذخایـر گاز ایران را تشـکیل میدهد.
وی اظهــار داشــت :ارزش مخــزن پــارس جنوبــی معــادل  ۱۵۵هــزار
و  ۹۹۲تــن طــا اســت ،یعنــی اگــر ایــن مقــدار طــا را در کامیــون
بارگیــری کــرده و در هــر کامیــون  ۲۰تــن طــا قــرار گیــرد ۷ ،هــزار
و  ۸۰۰کامیــون و کاروانــی بــه طــول  ۷۸کیلومتــر خواهــد شــد؛ بــه
عبــارت دیگــر ،مخــزن پــارس جنوبــی ارزشــی معــادل  ۱۲۰ســال
تولیــد نفــت کشــور را در اختیــار دارد.
حســنی ادامــه داد :رســیدن بــه این درآمــد نیازمند تأسیســاتی اســت
کــه ارزش افــزوده ایجــاد کنــد ،بــه ایــن معنــا کــه تبدیــل گاز بــه
محصــوالت بــا ارزش و در واقــع احیــای ایــن ارزش و تزریــق منابــع
مالــی بــه کشــور ،بــر عهــده مجتمــع گاز پــارس جنوبــی اســت.
پارس جنوبی بزرگترین دستاورد اقتصادی انقالب
از زمــان پیــروزی انقــاب اســامی ایــران اتفاقــات بزرگی در ســطح
کشــور رخ داده اســت کــه در حــوزه اقتصــادی و صنعــت نفــت،
بزرگتریــن اتفــاق کــه صفــر تــا  ۱۰۰آن پــس از انقــاب انجــام
شــد ،پــارس جنوبــی و منطقــه ویــژه پــارس اســت.

میــدان بــزرگ گازی پــارس جنوبــی در دنیــا بینظیــر اســت و
هشــت درصــد از گاز دنیــا را در خــود جــای داده اســت؛ بــرای
برداشــت از ایــن میــدان گازی معــادل  ۲۹فــاز اســتاندارد طراحــی
شــده اســت کــه بســیاری از ایــن فازهــا وارد مــدار شــده و بــه زودی
چنــد فــاز دیگــر نیــز وارد مــدار خواهــد شــد..
در ایــن منطقــه بــه غیــر از تولیــد گاز ،محصــوالت جانبــی نیــز تولید
میشــود کــه میتــوان بــه تولیــد محصــوالت متننــوع پتروشــیمی،
اتــان ،گوگــرد LPG ،و  . . .اشــاره کــرد.
هرچنـد در سـالهای اخیـر و بـه دنبـال تکمیـل و بـه بهرهبـرداری
رسـیدن فازهـای پارس جنوبی شـاهد کاهش نسـبی نیروی شـاغل
در این منطقه هسـتیم ولـی روزگاری این منطقه بـه صورت همزمان
حـدود  ۱۰۰هزار نفر نیروی شـاغل داشـت .این میزان اشـتغال بیانگر
عظمت صنعت در این منطقه اسـت .مجموع نیروهای شـاغل در این
منطقـه اکنون حـدود  ۵۰هـزار نفر برآورد میشـود.
دســتاوردهای ایــن منطقــه در حالــی بــه دســت آمــده اســت کــه
کشــور مــا در ســالهای اخیــر بــا ســختترین تحریمهــا روبــرو
بــوده اســت و در ایــن شــرایط دســت روی دســت نگذاشــتیم و بــا
تکیــه بــر تــوان داخلــی رونــد توســعه ایــن منطقــه ادامــه یافــت.
ایران در برداشت از پارس جنوبی از قطر جلو زد
قطریهـای خیلی زودتـر از ایـران برای برداشـت از میدان مشـترک
گازی دو کشـور اقـدام کردنـد و در زمانـی سـریعتر تاسیسـات خود را
سـاختند و موفق شـدند برداشـت را شـروع کنند و سـالها بـه میزان
خیلی بیشـتری از این میـدان برداشـت کردند.
تــاش گســتردهای بــرای تکمیــل فازهــای پــارس جنوبــی صورت
گرفتــه اســت و در ســالهای اخیــر بســیاری از فازهــای باقیمانــده
وارد مــدار تولیــد شــدند تــا ایــران بــه برداشــت گاز از قطــر نزدیــک
شــود و یــا بتوانــد برداشــت بیشــتری داشــته باشــد.
بیــژن نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت در ایــن زمینــه اظهــار داشــت :در
پــارس جنوبــی کــه بزرگتریــن میــدان جهانــی اســت خوشــبختانه
توانســتیم معــادل  ۱۴فــاز اســتاندارد را بــه مــدار بیاوریــم.
وی خاطرنشــان کــرد :برداشــت گاز از ایــن میــدان در ســال  ۹۱حدود
 ۲۸۰میلیــون مترمکعــب در روز بــود کــه در حــال حاضر حــدود ۶۱۰
میلیــون مترمکعــب در روز رســیده اســت و بــرای اولین بــار از قطر در
زمینــه برداشــت گاز جلــو زدیم.
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انقــاب اســامی ایــران در حالــی چهلســاله میشــود کــه
دســتاورد آن را در تامیــن آب شــرب ســالم بــرای 99.8
درصــد جمعیــت شــهری لرســتان و کنتورگــذاری 1442
روســتای ایــن اســتان میتــوان دیــد.

چهــل ســالگی انقــاب طلیعــه بلــوغ و پیشــرفت نهضتــی اســت
کــه بــا پشــت ســر گذاشــتن همــه فــراز و نشــیب هــا ،ســختی
هــا و دشــمنی هــا امــروز در اوج قلــه افتخــار ایســتاده اســت .حــاال
در چهلمیــن فجــر انقــاب اســامی مســیر جدیــدی پیــش روی
ایــران اســامی قــرار گرفتــه اســت تــا قطــار توســعه و آبادانــی
کشــور بــا تــاش نســل جدیــد انقــاب و جوانــان مومــن و
انقالبــی بــا ســرعت بیشــتر بــه پیــش بــرود و کارآمــدی نظــام
اســامی بــه عنــوان یــک الگــو ثابــت شــود.
در ایــن چهــل ســال ،بــا همــت و تــاش مــردم ،جوانــان و
مســئوالن و بــا هدایــت هــای رهبــر فرزانــه انقــاب ،ایــران در
عرصــه هــای مختلــف علمــی ،اقتصــادی ،نظامــی ،فرهنگــی
و اجتماعــی دســتاوردهای چشــمگیری داشــته اســت؛ بــه تبــع
لرســتان نیــز در ایــن مســیر شــکوفایی توانســته اســت ســهم
خــود را ایفــا کنــد و موفقیــت هایــی کســب کنــد کــه اکنــون در
چهــل ســالگی انقــاب بــا یــادآوری ایــن موفقیــت هــا و بــا افتخار
بــه گذشــته مــی تــوان بــا امیــدواری بــه افــق هــای پیــش روی
توســعه چشــم دوخــت.
همزمـان بـا ایـام اهلل دهه فجر سـعی دارد با انتشـار گـزارش هایی
از دسـتاوردهای چهل سـاله انقالب اسلامی ایـران در لرسـتان ،به
بررسـی موفقیـت های حاصـل شـده و ظرفیت هـا و اسـتعدادهای
بالقـوه لرسـتان بپـردازد .در ایـن گـزارش نتایـج حاصـل از تلاش
متخصصـان و مسـئوالن در حـوزه آب و فاضلاب و آبرسـانی بـه
شـهرها و روسـتاهای لرسـتان را مـی خوانید.
تحــول در خدمــات آبرســانی در راســتای تحقــق
عدالــت اجتماعــی
حمیدرضــا کرمونــد مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری
لرســتان با بیــان اینکــه بعــد از پیــروزی انقــاب اقدامــات مختلفی
بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم در حــوزه هــای مختلــف انجــام
شــده اســت ،اظهــار داشــت :شــرکت آب و فاضــاب بــا اســتفاده از
ظرفیــت هــای داخلــی و تــوان مهندســین داخلــی بــه مــردم ارائــه
خدمــت کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت آب و فاضــاب شــهری از ســال ۷۱
بــر اســاس قانــون مجلس شــورای اســامی تاســیس شــده اســت،
عنــوان کــرد :تــا کنــون نیــز ایــن شــرکت اقدامــات و فعالیــت های
قابــل مالحظــه ای ار در ســطح کشــور و اســتان لرســتان انجــام
داده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری لرســتان در ادامــه
بــا بیــان اینکــه هــدف از ایجــاد ایــن شــرکت تحقــق عدالــت
اجتماعــی اســت ،ادامــه داد :امیدواریــم بــا مجموعــه اقدامــات
قدمــی هــر چنــد کوچــک بــرای تحقــق اهــداف نظــام مقــدس
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جمهــوری اســامی ایــران در اســتان برداریــم.
 ۹۹.۸درصــد جمعیــت شــهری لرســتان آب
آشــامیدنی ســالم دارنــد
کرمونــد بــا بیــان اینکــه در ابتــدای انقــاب اســامی  ۳۵درصــد از
جمعیــت اســتان دارای آب آشــامیدنی ســالم بودنــد ،عنــوان کــرد:
ایــن در حالیســت کــه بــا مجموعــه اقدامــات صــورت گرفتــه ایــن
عــدد امــروز بــه بیــش از  ۹۹.۸درصــد رســیده اســت.
وی ،بیــان داشــت :در ابتــدای انقــاب  ۵۷هــزار فقــره انشــعاب آب
واگــذار شــده بــود کــه ایــن عــدد امــروز در اســتان بــه  ۴۰۳هــزار
فقــره رســیده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری لرســتان ،ادامــه
داد :همچنیــن در ابتــدای انقــاب  ۲۰هــزار و  ۴۰۰فقــره انشــعاب
فاضــاب در اســتان وجــود داشــت و ایــن در حالیســت کــه بــا
مجموعــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه این عــدد امــروز بــه ۲۶۳
هــزار فقــره افزایــش یافتــه اســت.
کرمونــد بــا تاکیــد بــر اینکــه در ابتــدای پیــروزی انقــاب مــا هیچ
گونــه تصفیــه خانــه آبــی در اســتان نداشــتیم ،تصریــح کــرد :بــا
اقدامــات و برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه در حــال حاضــر
دو شــهر خــرم آبــاد و الیگــودرز در لرســتان دارای تصفیــه خانــه
آب هســتند.
وجود  ۴تصفیه خانه فاضالب در لرستان
وی ،بیــان داشــت :همچنیــن در ابتــدای پیــروزی انقــاب مــا هیچ
گونــه تصفیــه خانــه فاضالبــی در ســطح اســتان نداشــتیم کــه بــا
تــوان مهندســین داخلــی و مجموعــه اقدامــات صــورت گرفتــه در
حــال حاضــر چهــار تصفیــه خانــه فاضــاب در شــهرهای پلدختــر،
خــرم آبــاد ،بروجــرد و الیگــودرز وجــود دارد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری لرســتان بــا تاکیــد
بــر اینکــه در حــال حاضــر پنــج تصفیــه خانــه فاضــاب دیگــر در
ســطح اســتان در دســت اجــرا اســت ،ادامــه داد :ایــن تصفیــه خانــه
هــا در شــهرهای کوهدشــت ،نورآبــاد ،ازنــا ،الشــتر و دورود عملیاتی
خواهنــد شــد.
کرمونــد همچنیــن بیــان داشــت :ظــرف یــک تــا دو ســال آینــده
تمــام شــهرهای بــاالی  ۲۰هــزار نفــر لرســتان دارای تصفیــه خانه
فاضــاب خواهنــد شــد.
وی ،تصریــح کــرد :بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه ۸۵
درصــد از جمعیــت شــهری لرســتان از ایــن تصفیــه خانــه هــای
فاضــاب بهــره منــد خواهنــد شــد.
احداث بیش از  ۷۰مخزن آب
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری لرســتان

همچنیــن میــزان خطــوط و شــبکه انتقــال آب لرســتان را
دو هــزار و  ۵۰۰کیلومتــر اعــام کــرد و افــزود :همچنیــن
میــزان خطــوط انتقــال شــبکه فاضــاب لرســتان نیــز هــزار
و  ۱۵۰کیلومتــر اســت.
کرمونــد در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای
افزایــش ســامت و بهداشــت آب در ســطح شــهرهای اســتان،
بیــان داشــت :بــا مجموعــه اقدامــات صــورت گرفتــه در اســتان،
کنتــرل کیفــی آب ،راه انــدازی آزمایشــگاه هــای مــدرن آب و ...
هــم اکنــون میــزان ســامت و بهداشــت آب اســتان در حــد بســیار
خوبــی اســت.
وی بـا اشـاره به پـروژه هـای مهم شـرکت آب و فاضالب شـهری
لرسـتان بعـد از پیـروزی انقلاب ،عنـوان کـرد :تـا این زمان شـهر
پلدختـر هیـچ گونه شـبکه لوله کشـی آبـی نداشـت که بـا اقدامات
صـورت گرفتـه ایـن امـر در پلدختر عملیاتی شـد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شــهری لرســتان بــا اشــاره بــه
احــداث بیــش از  ۷۰مخــزن آب در ســطح اســتان ،بیــان داشــت:
میــزان گنجایــش آب ایــن تعــداد مخــزن آب بیــش از  ۲۸۰هــزار
متــر مکعــب اســت.
کرمونــد بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی شــرکت آب و فاضــاب
شــهری بــرای آبرســانی بــه شــهرهای اســتان بــه خصــوص
شــهرهای دارای تنــش آبــی ،عنــوان کــرد :در حــال حاضــر ایــن
امــر بــا اختصــاص اعتبــارات الزم در دســتور کار اســت.
کنتورگذاری  ۱۴۴۲روستای لرستان
علیرضــا کاکاونــد مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱۴۴۲روســتای لرســتان تحــت
پوشــش شــرکت آب و فاضــاب اســت و کنتــور گــذاری شــده
اســت ،اظهــار داشــت :تحقــق عدالــت اجتماعــی شــعاری بــوده
کــه همــواره مطــرح شــده اســت و خوشــبختانه امــروز تحقــق این
شــعار را در روســتاها مشــاهده مــی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه هزینــه ای کــه در روســتاها مــی شــود قابــل
مقایســه نیســت ،تصریــح کــرد :یــک نگرانــی داشــتیم در خصوص
مهاجــرت از روســتا بــه شــهر ،امــا در چندســال اخیــر بــا اقدامــات
صــورت گرفتــه در حــوزه تامیــن زیرســاخت در روســتاها ایــن
موضــوع برعکــس شــده اســت و خیلــی هــا بــه ســمت روســتا
مــی رونــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی لرســتان بــا اشــاره
بــه اینکــه  ۱۸۴روســتا قبــل از انقــاب آب داشــتند آن هــم نــه
مثــل امــروز بلکــه شــیر برداشــت آب عمومــی بــوده اســت ،یــادآور
شــد :االن هــر خانــه کنتــور خــود را دارد و وضعیــت آب رســانی بــه
روســتاها خیلــی فــرق کــرده اســت.
کاکاونــد بــا بیــان اینکــه از نظــر جمعیتــی شــاخص بهره منــدی از
آب در روســتاها  ۳درصــد بــود امــا االن ایــن میــزان بــه  ۸۱درصــد
رســیده اســت ،تصریــح کــرد :مطلوبیــت میکروبــی آب قبــل از
انقــاب در روســتاها وجــود نداشــته اســت؛ امــا امــروز مطلوبیــت
میکروبــی آب روســتاها بــه  ۹۶درصــد ارتقــاء یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه مطلوبیــت کلــر ســنجی پیــش
از انقــاب هیــچ اقدامــی نشــده بــود ،ادامــه داد :در ســال ۷۷
مطلوبیــت کلرســنجی آب روســتایی  ۲۵درصــد بــوده اســت و االن
ایــن میــزان بــه  ۹۵.۵درصــد رســیده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب روســتایی لرســتان خاطرنشــان
کــرد :تعــداد مشــترکین مــا  ۳۰برابر شــده اســت.
بــه هــر روی ،امــروز بایــد بــا توانــی مضاعــف بــرای ســربلندی
ایــران اســامی در عرصــه هــای مختلــف تــاش کنیــم تــا
دســتیابی بــه افــق هــای رشــد و توســعه توســط جوانــان مومــن
و انقالبــی یکــی پــس از دیگــری ممکــن شــود.

دستاوردهای انقالب
NEWSAGENCY

صفحه  | 28شماره  | 36بهمن 97

MEHR

سطح باالی خدمات عمرانی

گاز ،برق ،راه و آب در تمامی روستاهای تهران
مــردم اســتان تهــران بــا رشــد بــاالی جمعیــت ،امــروز در
حالــی از خدمــات عمرانــی مناســب برخــوردار هســتند،
کــه پیــش از انقــاب اســامی بســیاری از مناطــق پایتخــت
از نعمــت گاز و بــرق و راه آســفالت بــی بهــره بودنــد.

انقــاب اســامی در  ۴۰ســال گذشــته دســتاوردهای بســیاری
در کشــور داشــته اســت ،کــه مــی تــوان مــاه هــا در ایــن
خصــوص ســخن گفــت و بــه ایــن دســتاوردها بالیــد ،امــا برخــی
از دســتاوردهای انقــاب اســامی نســبت بــه دیگــر دســتاوردها
شــاخص اســت.
ارائــه خدمــات عمرانــی ماننــد راه ،گازرســانی ،بــرق رســانی و
تامیــن آب آشــامیدنی بهداشــتی و ســالم را مــی تــوان یکــی از بی
نظیرتریــن دســتاوردهای انقــاب اســامی در عمــر  ۴۰ســاله و با
برکــت خــود دانســت ،کــه نقــش مهمــی در افزایــش میــزان رفاه
خانــوار در اســتان تهــران دارد.
مــردم در سراســر اســتان تهــران از نعمــت گاز
برخــوردار هســتند
رییــس ســتاد چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی
اظهــار داشــت :نقــش انقــاب اســامی در توســعه و آبادانــی
کشــور بــه ویــژه ارائــه خدمــات عمرانــی بــی بدیــل اســت،
طــوری کــه مــا پیــش از انقــاب اســامی گازرســانی را
شــاهد نبودیــم ،امــا امــروز در اســتان تهــران تقریبــا همــه
جــای اســتان کــه جمعیــت قابــل قبولــی داشــته از نعمــت
گاز برخــوردار اســت و بــرای گازرســانی بــه مناطــق صعــب
العبــور و دارای جمعیــت کــم تــر نیــز شــاهد تــاش مســئوالن
هســتیم.
حجــت االســام ســید محســن محمــودی گفــت :در مــورد بــرق
رســانی و نیــز آب آشــامیدنی نیــز همیــن مســاله مطــرح اســت،
حجــم ایــن خدمــات بــه ویــژه در روســتاهای اســتان تهــران بــه
قــدری بــوده کــه امــروز شــاهد مانــدگاری روســتاییان در ایــن
اســتان هســتیم و مهاجــرت بــه شــهرهای اســتان متوقــف شــده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اســتقرار نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر از

جمعیــت اســتان تهــران در روســتاهای ایــن اســتان گفــت :راه
آســفالت قبــل از انقــاب بــرای روســتاها معنایــی نداشــت ،امــا
امــروز مــی بینیــم ،کــه در دور افتــاده تریــن روســتاها نیــز راه
هــای آســفالت بــوده و زیرســاخت هــای الزم بــرای مــردم ایــن
اســتان فراهــم شــده اســت.
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار تهــران نیــز آب رســانی
در اســتان تهــران را مــورد اشــاره قــرار داد و گفــت :امــروز
نــه تنهــا سراســر اســتان از نعمــت آب آشــامیدنی بهداشــتی
برخــوردار اســت ،کــه اقدامــات اولیــه و الزم بــرای ســامانه
هــای تصفیــه فاضــاب در ســطح اســتان نیــز انجــام شــده
و شــاهد جهــش مناســبی در ارائــه ایــن گونــه خدمــات بــه
مــردم هســتیم.
احمــد تواهــن گفــت :البتــه مــا بــه ایــن دســتاوردها رضایــت
نخواهیــم داد و تــاش بــرای رســیدن بــه توســعه متــوازن در
ســطح اســتان تهــران همچنــان ادامــه خواهــد داشــت ،چــرا

کــه معتقدیــم بایــد ســرانه هــا در ســطح اســتان تهــران بــه
صــورت یکســان توزیــع شــود و تمامــی مســئوالن متفــق
القــول بــرای ارائــه خدماتــی بهتــر بــه مــردم انقالبــی اســتان
تهــران هســتند.
امــروز در پــی ایجــاد اشــتغال پایــدار در روســتاها
هســتیم
مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری
تهــران نیــز در خصــوص دســتاوردهای انقــاب اســامی
در بحــث راه ،گازرســانی ،بــرق رســانی و تامیــن آب
آشــامیدنی بهداشــتی و ســالم گفــت :امــروز بــه جــرات
مــی تــوان گفــت ،از ســطح ارائــه خدمــات عمرانــی در
روســتاهای اســتان تهــران عبــور کردیــم و بــه پــروژه
هایــی ماننــد اشــتغال پایــدار و خدماتــی در ســطوح باالتــر
در روســتاها رســیده ایــم.
معصومــه پرنــدوار گفــت :در دهــه فجــر نیــز شــاهد افتتــاح ۳۸۵
پــروژه خدماتــی و عمرانــی در روســتاهای اســتان تهران هســتیم،
کــه در راســتای ارتقــا ســطح رفــاه خانــوار روســتایی در ایــن
اســتان ارائــه شــده اســت.
وی گفــت :در زمینــه اشــتغال زایــی نیــز در حــال فعــال کــردن
ظرفیت هــای گردشــگری در روســتاهای اســتان تهران هســتیم،
کــه از ایــن طریــق و نیــز کســب درآمــد پایــدار شــاهد حضــور
بیــش از پیــش مــردم در روســتاها و تمایــل آن هــا بــه مانــدگاری
بیشــتر در مناطــق روســتایی باشــیم.
هرچنــد در برخــی مواقــع ،کاســتی هایــی در خدمــات رســانی را
شــاهد بودیــم ،امــا در مجمــوع بــا بررســی هــای ضریــب نفــوذ
ارائــه خدماتــی کــه در اســتان تهــران انجــام شــده اســت ،مــی
تــوان بــه عظمــت خدمــت رســانی بــه مــردم و دســتاوردهای
عظیــم انقــاب اســامی در ایــن راســتا پــی بــرد.
آن چــه ایــن دســتاوردها را پررنــگ تــر و شــیرین تــر مــی
کنــد ،آن اســت ،کــه تمــام آن هــا در شــرایط تحریــم هــای
ظالمانــه  ۴۰ســاله ،توطئــه هــای متعــدد اســتکبار جهانــی
علیــه ملــت ایــران و نیــز تحمیــل  ۸ســال جنــگ بــه ایــن
مــردم حاصــل شــده اســت.
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ض تپنده اقتصاد کشور
نب 

گذرگاههای مسافری شاهراه صادراتی شدند
گذرگاههــای کرمانشــاه بــه برکــت انقــاب اســامی
یکــی از مهمتریــن گلوگاههــای اقتصــادی و شــاهراههای
صادراتــی کشــور شــده اســت و بــار حــدود  ۰۵درصــد
صــادرات ایــران بــه عــراق را بــه دوش میکشــد.

مرزهــا شــاید زمانــی یــک تهدیــد بــود بــرای کشــورها و بــه
همیــن دلیــل ســرمایهگذاری چندانــی در ایــن مناطــق صــورت
نمیگرفــت؛ امــا امــروزه ایــن رویکــرد تغییــر کــرده و همیــن
مرزهــا بــه فرصتهایــی طالیــی بــرای توســعه و رونــق اقتصادی
تبدیــل شــدهاند.
مرزهــای غربــی کشــور بــه ویــژه اســتان کرمانشــاه در زمانهــای
نــه چنــدان دور کــه رســیدگی چندانــی بــه آنهــا نشــده بــود ،هیــچ
ســهمی در توســعه اســتان و کشــور نداشــتند ،امــا در ســالهای پس
از انقــاب ایــن مرزهــا بــرای رونــق تجــارت مــورد توجــه قــرار
گرفتنــد؛ طبیعتــا تبــادالت تجــاری و ترانزیــت کاالهــا از مرزهــا
نیازمنــد ایجــاد بســترهای مناســب بــرای انجــام امــورات مربوطــه
بــود کــه بــه مــرور ایــن امکانــات در مرزهــای غربــی ایجــاد شــد.
وجــود حــدود  ۳۷۰کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور همســایه
عــراق و همجــواری بــا دو اقلیــم کردنشــین و عربنشــین ایــن
کشــور فرصــت مغتنمــی بــرای توســعه روابــط تجــاری در اختیــار
اســتان کرمانشــاه قــرار داده و از ایــن راه حتــی میتوانــد بــه بــازار
کشــورهای دیگــر و دریــای مدیترانــه هــم چشــم داشــته باشــد.
فرصتــی کــه ســالهای ســال مغفــول مانــد و کرمانشــاه بــه عنــوان
یــک گــذرگاه مــرزی بــرای ســفر بــه عتبــات عالیــات شــناخته
میشــد و از ایــن نعمــت بــزرگ مرزنشــینی محــروم و بینصیــب
بــود.
پیــش از انقــاب اســامی بیشــتر صــادرات مــا در حــوزه نفــت
بــود و اغلــب نیازهــای کشــور نیــز بــا واردات آن از کشــورهای
غربــی و اروپایــی تأمیــن میشــد ،امــا یکــی از دســتاوردهای
انقــاب اســامی افزایــش صــادرات کاالهــای غیرنفتــی اســت
کــه خوشــبختانه در چهلمیــن ســالگرد انقــاب اســامی ایــران به
بیــش از  ۴۰میلیــارد دالر رســیده و کشــور مــا در ایــن زمینــه رشــد
بســیار خــوب و قابــل توجهــی داشــته اســت.
طبــق آمــار بانــک توســعه صــادرات ،میــزان صــادرات کاالهــای
غیرنفتــی کشــور در بــازه زمانــی  ۵۸الــی ۹۶بــه بیــش از  ۳۰برابــر
از نظــر حجــم و بیــش از  ۷۰برابــر از نظــر ارزش رســیده اســت.
همچنین بیشــترین صــادرات کاالهــای غیر نفتــی در ســالهای ۵۰
تــا  ۵۷مربــوط بــه کاالهای ســنتی و کشــاورزی بــا میانگیــن ۷۱.۷

درصــد بــوده و کاالهــای صنعتــی ســهمی حــدود  ۲۳.۹درصــد که
ســهم پایینــی بــوده اســت ،داشــته اند.
حــدود نیــم قــرن قبــل از انقــاب تنهــا کاالهایــی چــون پســته،
خشــکبار ،فــرش ،خاویــار ،پوســت و روده صــادر میشــد و ســهم
مصنوعــات کارخانــه ای در آن بســیار انــدک بــود امــا بــه لطــف
انقــاب اســامی ســهم صــادرات کاالهــای صنعتــی از ۳۰.۳
درصــد در ســال  ۵۷بــه  ۸۰.۶درصــد در ســال  ۹۶رســیده اســت
کــه نشــان از افزایــش روز افــزون صنایــع و تولیــدات صنعتــی
طــی ســالهای پــس از انقــاب دارد .بــه طــوری کــه اکنــون تنهــا
 ۱۴.۲درصــد از کاالهــای صادراتــی مربــوط بــه کاالهــای ســنتی
و کشــاورزی اســت.
پیــش از انقــاب هیــچ صادراتی از اســتان کرمانشــاه
صــورت نمیگرفــت
اســتان کرمانشــاه نیــز کــه یکــی از اســتانهای مــرزی کشــور
بــوده و در ســالهای پــس از انقــاب رشــد قابــل توجهــی در حــوزه
صــادرات داشــته اســت .بــه گفتــه مســئوالن ،پیــش از انقــاب
هیــچ صادراتــی از مرزهــای ایــن اســتان صــورت نمــی گرفــت
و هــم اکنــون ســاالنه شــاهد صــادرات بیــش از دو میلیــارد دالر
کاالی غیــر نفتــی از مرزهــای ایــن اســتان هســتیم.
خلیــل حیــدری ،مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمانشــاه در ایــن
خصــوص گفــت :هــم اکنــون حــدود  ۱۶رویه گمــرکات در کشــور
وجــود دارد و ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از انقــاب تنهــا ســه
رویــه مســافر ،صــادرات و واردات وجــود داشــت.
وی افــزود :پیــش از انقــاب مــا تنهــا صــادرات نفــت را در کشــور
داشــتیم و بــه نــدرت و انگشــت شــمار صــادرات کاالهــای
غیرنفتــی چــون فــرش دســتباف ،پســته ،زعفــران ،پوســت و روده
انجــام مــی شــد.
ایــن مســئول تصریــح کــرد :صــادرات فــوق نیــز در حــوزه
کاالهــای غیــر نفتــی بــه صــورت کالن و صنعتــی نبــود بلکــه
بــه صــورت جزئــی صــورت مــی گرفــت امــا هــم اکنــون ســاالنه
بیــش از  ۴۰میلیــارد دالر در حــوزه کاالهــای غیرنفتــی صــادرات
داریــم.
خسروی؛ تنها گذرگاه مسافری قبل از انقالب
وی گفــت :پیــش از انقــاب گمــرکات زیــادی در کشــور نداشــتیم
و در اســتان کرمانشــاه نیــز تنهــا یــک مــرز خســروی وجود داشــت
کــه فقــط مخصــوص تــردد مســافر و زائــران بــود و هیــچ صادراتی
نیــز از ایــن اســتان و مرزهــای آن انجــام نمــی شــد.

حیــدری افــزود :تنهــا کاالیــی کــه ممکن بــود از اســتان کرمانشــاه
بــه خــارج از مــرز و عــراق منتقــل شــود ،ســوغاتیهایی بــود کــه از
طریــق مســافران جابجــا مــی شــد و هیــچ صــادرات رســمی از این
مــرز صــورت نمــی گرفت.
وی تأکیــد کــرد :وضعیــت تجــارت کشــور در دوران پیــش از
انقــاب اصــ ً
ا قابــل مقایســه بــا شــرایط کنونــی نیســت و در
ســالهای پــس از انقــاب پیشــرفت هــای بســیار خوبــی در حــوزه
تجــارت و صــادرات صــورت گرفتــه و در دنیــا حــرف بــرای گفتــن
داریــم.
ایــن مســئول ادامــه داد :اکنــون مــا در حــوزه تولیــد و صــادرات
نقــش موثــری در بازارهــای جهانــی داریــم و اکنــون اگــر بــه
هــر فروشــگاه در کشــورهای همســایه چــون عــراق ،ســوریه و
...مراجعــه کنیــد ،حداقــل  ۱۰کاالی ایرانــی بــه چشــم مــی خــورد
کــه بخشــی از آنهــا از مرزهــای اســتان کرمانشــاه صــادر شــده
اســت.
حیــدری تاکیــد کــرد :بحــث صــادرات از طریــق گمــرکات و
مرزهــای اســتان ،عــاوه بــر اینکــه بــه اقتصــاد کشــور کمــک
میکنــد بــه اقتصــاد خانــواده هــا نیــز کمــک خواهــد کــرد.
وی گفــت :بــرای مثــال زمانــی کــه روزانــه  ۲هــزار کامیــون از
مرزهــای اســتان کرمانشــاه صــادرات داشــته باشــیم حداقــل ۲هزار
راننــده و ۲هــزار شــاگرد راننــده از ایــن مرزهــا عبــور میکننــد کــه
نیــاز بــه خدمــات دارنــد .لــذا در نتیجــه آن مشــاغلی بــرای مــا در
مرزهــای اســتان ایجــاد مــی شــود.
بــه گفتــه ایــن مســئول ،صــادرات از مرزهــای اســتان عــاوه بــر
اینکــه باعــث فعالیــت تجــار میشــود ،مشــاغل پاییــن دســتی نیــز
ایجــاد خواهــد کــرد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه نیــرو هــای
ترخیــص کاال ،کارگــران ،راننــدگان و نیروهــای خدمــات دهنــده
اشــاره کــرد.
مرزهــای کرمانشــاه بعــد از انقــاب؛ دو مــرز رســمی
و  ۴بازارچــه مــرزی
وی گفــت :همچنیــن دولــت مکلــف اســت کارکنانــی را در ایــن
راســتا در گمــرکات بــه کارگیــری و اســتخدام کنــد .لــذا ظرفیــت
اشــتغال خوبــی در ایــن حــوزه وجــود خواهــد داشــت.
حیـدری میـزان کل صـادرات از مرزهـای اسـتان کرمانشـاه طـی
سـال  ۹۶را  ۲میلیـارد و  ۲۳میلیـون دالر بـا وزن  ۴میلیـون و ۴۳۳
هـزار و  ۱۷۰تـن اعلام کـرد و گفـت :این میـزان صـادرات مربوط
بـه کاالهایـی اسـت کـه هـم در اسـتان کرمانشـاه و هـم در سـایر
گمـرکات کشـور اظهـار شـده و از مرزهـای اسـتان خارج شـده اند.
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وی از رشــد صــادرات خروجــی از گمــرکات و بازارچــه هــای مرزی
اســتان طــی  ۱۰ماهــه امســال نیــز خبــر داد و گفــت :طــی ۱۰
ماهــه امســال  ۲میلیــارد و  ۱۹۱میلیــون و  ۱۹هــزار و  ۴۶۱دالر
کاال بــه وزن چهــار میلیــون  ۵۶۳هــزار و  ۹۰۹تــن از طریــق
مرزهــای اســتان کرمانشــاه بــه خــارج از کشــور صــادر شــده اســت
کــه از نظــر ارزشــی نســبت بــه  ۱۰ماهــه ســال گذشــته رشــد ۵۴
درصــدی و از نظــر وزنــی رشــد  ۳۸درصــدی را نشــان مــی دهــد.
ایــن مســئول عمــده کاالهــای خروجــی از مرزهــای اســتان را
طــی  ۱۰مــاه ســپری شــده از امســال را شــامل لــوازم خانــه
داری و پاکیزگــی مــواد غذایــی چــون ســیب زمینــی محفــوظ
شــده بــه جــز در ســرکه ،گوجــه فرنگــی تــازه یــا ســرد کــرده،
انــواع کاشــی دیــواری ،ســایر ســیب زمینــی هــای تــازه یــا
ســرد کــرده ،کیســه نایلونــی ،رول نایلــون بــه صــورت یــک
الیــه چــاپ شــده ،گرانــول پلــی اتیلــن ،مصنوعــات پالســتیکی
شــامل انــواع ورقــه و پالــت و کولرهــای آبــی خانگــی بــا
هوادهــی حداکثــر  ۸۰۰فــوت دانســت.
رشد قابل توجه صادرات از مرزهای کرمانشاه
بــه گفتــه وی ،در مجمــوع  ۹۴۱قلــم کاال طــی  ۱۰ماهــه ســپری
شــده از امســال از طریــق گمــرکات مرزهــای اســتان کرمانشــاه
خــارج شــده کــه  ۷۵۶قلــم آن در اســتان کرمانشــاه نیــز اظهــار
شــده و مابقــی در ســایر گمــرکات اظهــار و از طریــق مرزهــای

انقــاب اســامی ایــران در حالــی چهلســاله میشــود
کــه دســتاورد آن را در گســترش خدمــات درمانــی در دل
روســتاهای لرســتان ،راهانــدازی  700خانــه بهداشــت و
ایجــاد بیــش از 2000تخــت بیمارســتانی میتــوان دیــد.

چهــل ســالگی انقــاب طلیعــه بلــوغ و پیشــرفت نهضتــی اســت
کــه بــا پشــت ســر گذاشــتن همــه فــراز و نشــیب هــا ،ســختی
هــا و دشــمنی هــا امــروز در اوج قلــه افتخــار ایســتاده اســت .حــاال
در چهلمیــن فجــر انقــاب اســامی مســیر جدیــدی پیــش روی
ایــران اســامی قــرار گرفتــه اســت تــا قطــار توســعه و آبادانــی
کشــور بــا تــاش نســل جدیــد انقــاب و جوانــان مومــن و
انقالبــی بــا ســرعت بیشــتر بــه پیــش بــرود و کارآمــدی نظــام
اســامی بــه عنــوان یــک الگــو ثابــت شــود.
در ایــن چهــل ســال ،بــا همــت و تــاش مــردم ،جوانــان و
مســئوالن و بــا هدایــت هــای رهبــر فرزانــه انقــاب ،ایــران در
عرصــه هــای مختلــف علمــی ،اقتصــادی ،نظامــی ،فرهنگــی
و اجتماعــی دســتاوردهای چشــمگیری داشــته اســت؛ بــه تبــع
لرســتان نیــز در ایــن مســیر شــکوفایی توانســته اســت ســهم
خــود را ایفــا کنــد و موفقیــت هایــی کســب کنــد کــه اکنــون در
چهــل ســالگی انقــاب بــا یــادآوری ایــن موفقیــت هــا و بــا افتخار
بــه گذشــته مــی تــوان بــا امیــدواری بــه افــق هــای پیــش روی
توســعه چشــم دوخــت.
همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر ســعی دارد بــا انتشــار گــزارش
هایــی از دســتاوردهای چهــل ســاله انقــاب اســامی ایــران در
لرســتان ،بــه بررســی موفقیــت هــای حاصــل شــده و ظرفیــت
هــا و اســتعدادهای بالقــوه لرســتان بپــردازد.
در ایــن گــزارش نتایــج حاصــل از تــاش
متخصصــان و مســئوالن در حــوزه بهداشــت و
ســامت و توســعه خدمــات درمانــی در شــهرها
و روســتاهای لرســتان را مــی خوانیــد.
فعالیت  ۱۵بیمارستان در لرستان
کــوروش ســاکی رئیــس دانشــگاه علــوم
پزشــکی لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد
بیمارســتان هــای لرســتان از پنــج بیمارســتان
در ســال  ۵۷بــه  ۱۵بیمارســتان در ســال ۹۷
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کرمانشــاه صــادر شــده اســت.
حیــدری عمــده کاالهایــی که در اســتان کرمانشــاه اظهار و ســپس
صــادر شــده انــد را شــامل لــوازم خانــه داری و پاکیزگی(کاالهایــی
از جنــس پالســتیکی) ،نایلــون پالســتیکی رولــی ،گوجــه فرنگــی
تــازه ،ســایر ســیب زمینــی هــای تــازه یــا ســرد کــرده ،پیــاز و
موســیر ،خیــار و خیــار ترشــی تــازه یــا ســرد کــرده ،گرانــول پلــی
اتیلــن ،هندوانــه تــازه و انــواع کاشــی دیــواری عنــوان کــرد.
بــه گفتــه وی ،هــم اکنــون اغلــب رویــه هــای گمرکــی چــون
صــادرات ،واردات ،ترانزیــت و امانــات پســتی در مرزهــا و گمــرکات
اســتان کرمانشــاه انجــام مــی شــود.
ایــن مســئول افــزود :بیشــترین صــادرات ســال  ۹۶از مرزهــای
خســروی ،ســومار ،پرویزخــان ،شوشــمی و شــیخ صلــه صــورت
گرفتــه و بیشــتر صــادرات  ۱۰ماهــه امســال نیــز از مــرز پرویزخــان
و ســومار بــوده اســت.
وی بــار دیگــر بــه پیشــرفت هــای کشــور در حــوزه صــادرات
طــی دوران پــس از انقــاب اشــاره داشــت و گفــت :در حالــی کــه
پیــش از انقــاب هیــچ صادراتــی از اســتان کرمانشــاه صــورت
نمیگرفــت ،میــزان صــادرات مــا در ســال  ۷۱نیــز  ۱۴۷تــن کاال
بــه ارزش  ۵۵هــزار و  ۷۴۵دالر بــوده کــه خوشــبختانه ایــن رقــم
در ســال  ۹۶بــه  ۲میلیــارد و  ۲۳میلیــون دالر بــرای  ۴میلیــون و
 ۴۳۳هــزار و  ۱۷۰تــن کاال رســیده اســت و درصــد رشــد قابــل
توجهــی اســت.

حیــدری درصــد رشــد صــادرات صــورت گرفتــه در اســتان طــی
ســال  ۹۶نســبت بــه ســال  ۷۱را از نظــر وزنــی ۳۰۱۵۶۶۲درصــد و
از نظــر ارزشــی  ۳۶۳۰۴۸۵درصــد عنــوان کــرد.
وی از ایجــاد زیرســاخت هــا و تجهیــزات مناســب در مرزهــا و
گمــرکات اســتان کرمانشــاه نیــز پــس از انقــاب خبــر داد و گفــت:
هماکنــون گمــرک پرویزخــان در اســتان کرمانشــاه مجهــز بــه
دســتگاه ایکــس ری ،کامیونــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از انقالب هیــچ محصــول کشــاورزی از
اســتان کرمانشــاه بــه خــارج از کشــور صــادر نمی شــد ،از صــادرات
 ۳۴۰میلیــون دالری محصــوالت کشــاورزی اســتان بــه خــارج از
کشــور طــی ســال  ۹۵خبــر داد.
ایــن مســئول افــزود :همچنیــن در حــوزه محصــوالت لبنــی نیــز
ســال  ۹۵بیــش از  ۶۵۰میلیــون دالر صــادرات از اســتان کرمانشــاه
صــورت گرفتــه اســت و ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از انقــاب
هیــچ صادراتــی از اســتان کرمانشــاه صــورت نمــی گرفــت.
نگاهــی بــه اظهــارات فــوق نشــان مــی دهــد کــه وضعیــت
صــادرات کشــور و بــه تبــع آن اســتان کرمانشــاه در دوران انقــاب،
رشــد قابــل توجهــی داشــته و هــم اکنــون و در  ۴۰ســالگی بــه
شــکوفایی رســیده اســت و مبــادی مــرزی اســتان کرمانشــاه
ســاالنه مقــدار قابــل توجهــی کاالی غیــر نفتــی بــه کشــورهای
همســایه صــادر مــی کننــد کــه ایــن موضــوع نقــش مهــم و
اثرگــذاری در رونــق اقتصــادی دارد.

 ۲۰۰۰تخت بیمارستانی ایجاد شد

گسترش خدمات درمانی در دل روستاها
رســیده اســت ،اظهــار داشــت :همچنیــن تعــداد تخــت هــای ثابت
بیمارســتانی لرســتان از  ۳۶۰تخــت در ســال  ۵۷بــه دو هــزار و ۴۵۰
تخــت در ســال  ۹۷رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تخــت هــای خصوصــی در بیمارســتان
هــای لرســتان ،بیــان داشــت :ایــن عــدد از صفــر تخــت بــه ۳۴۲
تخــت در ســال  ۹۷رســیده اســت.
افزایــش تعــداد تخــت هــای  «آی ســی یــو» بــه
 ۱۱۴تخــت
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان بــا اشــاره بــه تخــت
هــای «آی ســی یــو» در بیمارســتان هــای لرســتان ،افــزود :در
ایــن زمینــه تعــداد تخــت هــا از صفــر تخــت در ســال  ۵۷بــه ۱۱۴
تخــت در ســال  ۹۷رســیده اســت.
ســاکی ،بیــان داشــت :همچنیــن تعــداد تخــت هــای «ان آی ســی
یــو» بیمارســتان هــای لرســتان از صفــر تخــت در ســال  ۵۷به ۵۹
تخــت در ســال  ۹۷رســیده اســت.
وی ،ادامــه داد :تعــداد تخــت های «ســی ســی یــو» در بیمارســتان
هــای لرســتان از صفــر تخــت در ســال  ۵۷بــه  ۹۶تخــت در ســال
 ۹۷افزایــش یافتــه اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان همچنیــن افزایــش تعداد
تخــت هــای «پــی آی ســی یــو» بیمارســتان هــای لرســتان را از

صفــر تخــت در ســال  ۵۷بــه  ۱۴تخــت در ســال  ۹۷اعــام کــرد.
ســاکی همچنیــن بــا اشــاره بــه خریــد تجهیــزات پزشــکی ماننــد
آنژیوگرافــی ،ســونوگرافی و  ...بــرای بیمارســتان هــا و مراکــز
درمانــی لرســتان ،تصریــح کــرد :تعــداد ایــن دســتگاه هــا و
تجهیــزات پزشــکی از صفــر عــدد در ســال  ۵۷بــه  ۲۰۰دســتگاه
در ســال  ۹۷رســیده اســت.
وی بـا اشـاره بـه حضـور پزشـکان متخصـص و فـوق تخصص در
لرسـتان نیـز ،عنوان کـرد :تعداد پزشـکان لرسـتان در ایـن زمینه از
صفر عـدد در سـال  ۵۷بـه  ۳۵۰نفـر در سـال  ۹۷ارتقا یافته اسـت.
خدمات رسانی  ۶۳پایگاه اورژانس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان همچنین بــا بیــان اینکه
تعــداد پایــگاه هــای اورژانــس لرســتان از صفــر عــدد در ســال
 ۵۷بــه  ۶۳پایــگاه در ســال  ۹۷افزایــش یافتــه اســت ،ادامــه داد:
همچنیــن تعــداد آمبوالنــس هــای لرســتان از صفــر عــدد در ســال
 ۵۷بــه  ۱۴۵دســتگاه در ســال  ۹۷رســیده اســت.
ســاکی ،تعــداد اتوبــوس آمبوالنــس هــای لرســتان در ســال  ۵۷را
صفــر اعــام کــرد و گفــت :ایــن عــدد در ســال  ۹۷بــه دو دســتگاه
رســیده اســت.
وی تعــداد خانــه هــای بهداشــت اســتان قبــل از ســال  ۵۷را صفــر
عنــوان کــرد و افــزود :ایــن تعــداد در ســال  ۹۷بــه بیــش از ۷۰۰
خانــه بهداشــت رســیده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان،
همچنیــن گفــت :تعــداد مراکــز جامــع ســامت
شــهری و روســتایی لرســتان از  ۳۵مرکــز در
ســال  ۵۷بــه  ۱۸۰مرکــز در ســال  ۹۷افزایــش
یافتــه اســت.
بـه هـر روی ،امـروز بایـد بـا توانـی مضاعـف
برای سـربلندی ایـران اسلامی در عرصه های
مختلـف تالش کنیـم تا دسـتیابی بـه افق های
رشـد و توسـعه توسـط جوانان مومـن و انقالبی
یکـی پـس از دیگـری ممکن شـود.

صفحه  | 31شماره  | 36بهمن 97

انقــاب اســامی ایــران در حالــی چهلســاله میشــود
کــه طعــم شــیرین پیشــرفت را در گرمابخشــی بــه 99.8
درصــد منــازل شــهری و گازرســانی بــه  1400روســتای
لرســتان میتــوان چشــید.

چهــل ســالگی انقــاب طلیعــه بلــوغ و پیشــرفت نهضتــی اســت
کــه بــا پشــت ســر گذاشــتن همــه فــراز و نشــیب هــا ،ســختی
هــا و دشــمنی هــا امــروز در اوج قلــه افتخــار ایســتاده اســت .حــاال
در چهلمیــن فجــر انقــاب اســامی مســیر جدیــدی پیــش روی
ایــران اســامی قــرار گرفتــه اســت تــا قطــار توســعه و آبادانــی
کشــور بــا تــاش نســل جدیــد انقــاب و جوانــان مومــن و
انقالبــی بــا ســرعت بیشــتر بــه پیــش بــرود و کارآمــدی نظــام
اســامی بــه عنــوان یــک الگــو ثابــت شــود.
در ایــن چهــل ســال ،بــا همــت و تــاش مــردم ،جوانــان و
مســئوالن و بــا هدایــت هــای رهبــر فرزانــه انقــاب ،ایــران در
عرصــه هــای مختلــف علمــی ،اقتصــادی ،نظامــی ،فرهنگــی
و اجتماعــی دســتاوردهای چشــمگیری داشــته اســت؛ بــه تبــع
لرســتان نیــز در ایــن مســیر شــکوفایی توانســته اســت ســهم
خــود را ایفــا کنــد و موفقیــت هایــی کســب کنــد کــه اکنــون در
چهــل ســالگی انقــاب بــا یــادآوری ایــن موفقیــت هــا و بــا افتخار
بــه گذشــته مــی تــوان بــا امیــدواری بــه افــق هــای پیــش روی
توســعه چشــم دوخــت.
همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر ســعی دارد بــا انتشــار گــزارش
هایــی از دســتاوردهای چهــل ســاله انقــاب اســامی ایــران در
لرســتان ،بــه بررســی موفقیــت هــای حاصــل شــده و ظرفیــت
هــا و اســتعدادهای بالقــوه لرســتان بپــردازد .در ایــن گــزارش نتایج
حاصــل از تــاش متخصصــان و مســئوالن در حــوزه گازرســانی به
شــهرها و روســتاهای لرســتان را مــی خوانیــد.
غالمرضــا لطفعلیــان مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان بــا اشــاره به
 ۴۰ســالگی انقــاب اســامی ایــران ،اظهــار داشــت ۴۰ :ســال از
عمــر نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران مــی گــذرد و فــراز
و نشــیب هــای بســیار زیــادی را در ایــن  ۴۰ســال داشــته ایــم.
وی بــا بیــان اینکــه هــر ســال کــه گذشــت و ســال جدیدتــر آمــد
توانمنــد بــودن نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــه
خصــوص در زمینــه پیشــرفت هــای علمــی ،موشــکی ،دانشــگاه
هــا و  ...بــرای همــه مشــخص شــد ،عنــوان کــرد :ســال هــای
متمــادی را مــورد تحریــم هــای ناجوانمردانــه قــرار گرفتیــم و
همیــن تحریــم هــا موجــب شــد کــه دســت توانــای افــراد نخبــه
و تحصیلکــرده را بگیریــم و از تــوان آنهــا اســتفاده کردیــم تــا چرخ
صنعــت مــا بچرخــد.
پیشــرفت هــای حــوزه صنعــت نفــت ،گاز و
پتروشــیمی زبانــزد اســت
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان بــا بیــان اینکــه برعکــس برخــی
کــه فکــر مــی کننــد کــه چــرخ صنعــت مــا بــه خوبــی نچرخیــده
باشــد ،امــا مــن ایــن اعتقــاد را نــدارم و در ایــن حــوزه پیشــرفت
هــای فراوانــی داشــته ایــم ،افــزود :حــوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی
کشــور  ۳۰تــا  ۳۵درصــد صنعــت کشــور را تشــکیل می دهــد و در
ایــن حــوزه هــا پیشــرفت هــای بســیار خوبــی داشــته ایــم کــه در
دنیــا زبانــزد خــاص و عــام اســت.
لطفعلیــان بــا اشــاره بــه پیشــرفت هــای ایــران اســامی در حــوزه
طراحــی و ســاخت صنعــت پتروشــیمی ،گاز و نفــت ،بیــان داشــت:
کشــور ایــران در ایــن حــوزه بــه حــد بالندگــی رســیده و فراتــر از
آن نیــز بــوده اســت.
قبــل از پیــروزی انقــاب تنهــا چهــار شــهر کشــور
دارای گاز بودنــد
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت ملــی گاز ایــران مســتثنی از ایــن
قضیه نیســت ،افــزود :اوایــل انقــاب بحثــی از گاز و گاز رســانی در
کشــور وجــود نداشــت ،قبــل از پیــروزی انقــاب تنهــا چهــار شــهر
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گرمابخشی به خانه  ۹۹.۸درصد لرستانیها

دارای گاز بودنــد ،آن هــم نــه بــه ایــن شــکل و شــمایل امــروز،
برخــی مناطــق لولــه کشــی هــای غیــر اصولــی ،غیــر اســتاندارد و
«روکار» بــود و قســمت هایــی از شــهرهای شــیراز ،آبــادان ،تهران
و اهــواز گازرســانی شــده بودنــد و ایــن امــر نیــز در حــد خیلــی
جزئــی بــود.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان بــا بیــان اینکه امــروز همــه مردم
از ایــن نعمــت بهــره منــد هســتند ،بــوی نامطبــوع ســوخت هــای
فســیلی ماننــد نفــت و عــوارض پزشــکی خیلــی زیــاد آنهــا را دیگر
نداریــم ،افــزود :امــروز مــردم بــه راحتــی از ایــن انــرژی پــاک
اســتفاده مــی کننــد و غیــر از اینکــه مــردم از ایــن موضــوع ذی
نفــع هســتند ،یــک ســری از صنایــع مــا نیــز از ایــن نعمــت الهــی
اســتفاده مــی کننــد.
لطفعلیــان بــا اشــاره بــه اینکــه از یــک لیتــر نفــت خــام ارزش
بیشــتری را مــی توانیــم داشــته باشــیم اگــر تبدیــل بــه فــرآورده
هــا شــود ،افــزود :فرآوردهــا نیــز ایــن قابلیــت را دارنــد کــه از آنهــا
مشــتقات دیگــری را بگیــرم ،گاز ارزش افــزوده خیلی خوبــی دارد و
مــی توانــد صنایــع مــا را بــه خوبــی بچرخانــد.
وی بــا بیــان اینکــه لرســتان در گذشــته در حــوزه نفــت ،گاز و
پتروشــیمی اســتانی ناشــناخته بــود ،تصریــح کــرد :هــر اقدامــی در
ایــن حــوزه رخ داده بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بــوده و طــی
 ۲۰ســاله گذشــته ایــن حــوزه پیشــرفت داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان بــا بیــان اینکــه صنعــت
پتروشــیمی در لرســتان قدمــت کمتــر از  ۱۰ســال دارد ،عنــوان
کــرد :شــرکت گاز در لرســتان حــدود  ۲۰ســال بــوده کــه اقدامــات
خــود را شــروع کــرده اســت.
لطفعلیــان بــا اشــاره بــه اینکــه دســتگاه هــای خدمــات رســان
بعــد از پیــروزی انقــاب خدمــات بســیار زیــادی در حــوزه ایجــاد
زیرســاخت هــا ارائــه کــرده انــد ،بیــان داشــت :در حــال حاضــر
همــکاران مــا در شــرکت توزیــع بــرق کارهــای بســیار بزرگــی را
انجــام داده انــد.
 ۹۹.۸درصــد جمعیــت شــهری لرســتان از نعمت گاز
برخوردار هســتند
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از پیــروزی انقــاب و اتمــام جنــگ
تحمیلــی تــاش دولتمــردان بــر ایــن بــود کــه خدمــات شــایانی
را بــه مــردم ارائــه دهنــد ،عنــوان کــرد :لرســتان نیــز در بحــث
زیرســاخت هــا جــزء اســتان هــای برتــر در کشــور اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه در اواخــر
ســال  ۷۳موضــوع گاز رســانی بــه لرســتان در دســتور کار قــرار

گرفــت ،افــزود :شــرکت گاز لرســتان بــه عنــوان یــک شــرکت
مســتقل در ســال  ۷۸تاســیس شــد و خدمــات رســانی بــه مــردم
را تــا کنــون انجــام داده اســت.
لطفعلیــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  ۹۹.۸درصــد جمعیــت
شــهری لرســتان از نعمــت گاز برخــوردار اســت ،تصریــح کــرد۲۴ :
شــهر لرســتان از نعمــت گاز بهــره منــد شــده انــد.
هزار و  ۴۰۰روستای لرستان گازرسانی شده اند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات گازرســانی تمــام شــهرهای
لرســتان غیــر از شــهر «شــول آبــاد» بــه اتمــام رســیده اســت،
افــزود :مقدمــات گاز رســانی بــه ایــن شــهر نیــز انجام شــده اســت،
مجــوز گاز رســانی بــه آن اخــذ شــده اســت و در حــال تعییــن
پیمانــکار بــرای انجــام عملیــات گاز رســانی بــه شــهر «شــول
آبــاد» هســتیم و تــا پایــان ســالجاری پیمانــکار آن مشــخص مــی
شــود تــا آخریــن شــهر لرســتان نیــز از نعمــت گاز بهــره مند شــود.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان ،بیــان داشــت :چالــش اصلــی
مــا صعــب العبــور بــودن مناطــق بــرای گاز رســانی اســت چــرا
کــه ایــن امــر هزینــه هــا را بیشــتر مــی کنــد ،قبــا هزینــه هــر
انشــعاب و «علمــک» شــش میلیــون تومــان بــود ،از دو مــاه قبــل
بــر اســاس پیگیــری هــای انجــام شــده بــا وزیــر نفــت ،هزینــه هر
انشــعاب بــه  ۱۲میلیــون تومــان ارتقــا پیــدا کــرد و ایــن امــر کمک
فراوانــی بــه مــا کــرد.
لطفعلیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا همــه ایــن ســختی هــا اقدامات
خیلــی خوبــی در حــوزه گازرســانی در اســتان انجــام شــده اســت،
افــزود :در حــال حاضــر هــزار و  ۴۰۰روســتای لرســتان از نعمت گاز
بهــره مند هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بالــغ بــر  ۲۰۰روســتای لرســتان طــی ایام
دهــه فجــر از نعمــت گاز بهــره منــد شــدند ،گفــت :حــدود ۲۰۰
واحــد صنعتــی اســتان نیــز تــا پایــان امســال گاز رســانی آنهــا بــه
اتمــام خواهــد رســید.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان ،گفــت :جمعیــت روســتایی بهــره
منــد از نعمــت گاز لرســتان بــه بــاالی  ۹۰درصــد مــی رســد و
بــر اســاس برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه عملیــات گاز رســانی
بــه شــهرها و روســتاهای لرســتان تــا پایــان ســال  ۹۸بــه اتمــام
خواهــد رســید.
بــه هــر روی ،امــروز بایــد بــا توانــی مضاعــف بــرای ســربلندی
ایــران اســامی در عرصــه هــای مختلــف تــاش کنیــم تــا
دســتیابی بــه افــق هــای رشــد و توســعه توســط جوانــان مومــن
و انقالبــی یکــی پــس از دیگــری ممکــن شــود.
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تحولی بزرگ در حوزه بهداشت

گیالن پیشتاز اجرای نظام ارجاع الکترونیک
حــوزه بهداشــت و درمــان گیــان براســاس آمارهــای
ارائــه شــده بعــداز پیــروزی انقــاب اســامی شــاهد تحــول
بزرگــی بــوده اســت ،امســال نیــز ایــن اســتان در اجــرای
نظــام ارجــاع الکترونیــک گــوی ســبقت را از بقیــه ربــوده
اســت.

اســتان گیــان یکــی از ســه اســتان پیشــتاز در اجــرای نظــام
ارجــاع الکترونیــک ســامت در کشــور اســت.
نظــام ارجــاع در حــوزه خدمــات پزشــکی ،روشــی مبتنــی بــر
مراجعــه بیمــاران بــرای دریافــت خدمــات درمانــی و بهداشــتی
براســاس سلســله مراتبــی خــاص اســت کــه موجــب ارائــه
متناســب و منظــم خدمــات ،کنتــرل هزینههــا و دسترســی
آســانتر بــه خدمــات تخصصــی بــه هنــگام نیــاز میشــود .ایــن
روزهــا بســیاری از مــردم بــا مفهــوم و نقــش پزشــک خانــواده در
حفــظ ســامت آشــنا هســتند .در نظــام ارجــاع ارائــه خدمــات از
پیشــگیری تــا درمــان بــا محوریــت پزشــک خانــواده و پرونــده
الکترونیــک مددجــو انجــام مــی شــود .در ایــن نظــام ،ارجــاع بیمار
بــه ســطوح پیشــرفته و تخصصــی درمــان بــه صــورت اتوماتیــک
تعریــف شــده اســت .بــی تردیــد بهرهمنــد شــدن از مشــاوره و
تشــخیص پزشــک خانــواده میتوانــد راهنمــای موثــری بــرای
دریافــت خدمــات مناســب از ســطوح مختلــف بهداشــتی و درمانــی
باشــد و بدیــن ترتیــب رونــد درمــان ســرعت میگیــرد و از هزینــه
هــای غیــر ضــروری کاســته و بــا صــرف زمــان کمتــر نتیجــه
مطلوبتــر حاصــل مــی شــود.
تحوالت بهداشت و درمان در  ۴۰سال اخیر
نظــام ارجــاع الکترونیــک طرحــی راهبــردی اســت کــه در کیفیــت
ارائــه خدمــات درمانــی و بهداشــتی بــه مــردم بســیار تاثیرگــذار
اســت .گســترش ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه ویــژه
در روســتاها و شــهرهای کوچــک یکــی از خواســتههای مــردم از
نظــام جمهــوری اســامی ایــران و تأکیــد امــام راحــل و رهبــری
بــوده و هســت .بهرهمنــدی همــه مــردم از خدمــات مناســب
در حــوزه حفــظ و ارتقــای ســامت از جملــه حقوقــی اســت کــه
دولــت در مســیر احقــاق آن بایــد گام بــردارد.
یــک شــهروند رشــتی بــه تحــوالت شــکل گرفتــه در حــوزه
بهداشــت و درمــان پــس از پیــروزی انقــاب اشــاره و میگویــد:
وضعیــت بهداشــت و درمــان در روســتاها بــا تاســیس خانــه هــای
بهداشــت متحــول شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بهــورزان مســتقر در خانههــای بهداشــت بــه
روســتاییان کمکهــای بســیاری بــه ویــژه در ســالهایی کــه
امــکان دسترســی مــردم بــه شــهرها کمتــر بــود ارائــه دادهانــد،
ادامــه میدهــد :خانههــای بهداشــت خدمــات بســیار ارزشــمندی
در زمینــه واکسیناســیون و آموزشهــای الزم در حوزههــای
مختلــف هماننــد مراقبــت از نــوزادان ،تغذیــه ،پشــت سرگذاشــتن
دوران بــارداری و ســایر مــوارد ارائــه کردنــد.
ایــن شــهروند رشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ســالهای
پــس از انقــاب بــر تعــداد درمانگاههــا و بیمارســتانهای
اســتان گیــان نیــز اضافــه شــده اســت ،مــی افزایــد :خاطــره
حضــور پزشــکان هنــدی و پاکســتانی در اذهــان بســیاری از
هــم ســن و ســالهای مــن هنــوز پررنــگ اســت امــا امــروزه
متخصصــان زبــده بســیاری از فرزنــدان همیــن کشــور مشــغول
فعالیــت هســتند.
وی در ادامــه بــا تأکیــد براینکــه هنــوز تــا رســیدن بــه جایــگاه
ن مــی کنــد :متاســفانه هنــوز
مطلــوب بایــد تــاش کنیــم ،بیــا 
در زمینــه هزینههــای درمــان و کیفیــت ارائــه خدمــات نیازمنــد

تــاش بیشــتری از ســوی مســئوالن نظــام مقــدس اســامی بــه
ویــژه حــوزه بهداشــت و درمــان هســتیم.
ارتقــای شــاخصهای بهداشــت و درمــان بعــداز
انقــاب در گیــان
در ایــن بــاره گفتگویــی بــا رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
گیــان انجــام دادیــم کــه وی دربــاره ارتقــای خدمــات بهداشــت و
درمــان در ســالهای پــس از انقــاب اســامی در اســتان گیــان
میگویــد :بــه برکــت پیــروزی انقــاب اســامی ،زیرســاختهای
حــوزه بهداشــت و درمــان گســترش یافتــه و بــا تربیــت نیــروی
انســانی ماهــر در حوزههــای مختلــف تخصصــی و فــوق
تخصصــی ،ظرفیــت پذیــرش و درمــان بیمــاران ســایر کشــورهای
منطقــه هــم در کشــور مهیــا شــده اســت.
شــاهرخ یوســف زاده بــا اشــاره بــه اهمیــت ایجــاد نظــام شــبکه
بهداشــت و درمــان ،مــی افزایــد :گیــان یکــی از اســتانهای
پیشــرو در گســترش خانههــای بهداشــت در کشــور بــوده اســت.
ایــن تالشهــا از ســال  ۶۳آغــاز و در ســال  ۶۹گیــان بــه عنــوان
اســتان پیشــرو در ایــن عرصــه معرفــی شــد.
وی همچنیــن بــه تأســیس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان نیــز
اشــاره و تصری ـ ح میکنــد :همزمــان بــا تاســیس وزارت بهداشــت
در ســال  ،۱۳۶۴دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان نیــز فعالیــت خود
را بــا شــرایطی محــدود آغــاز کــرد .امــا در حــال حاضــر دانشــگاه
علــوم پزشــکی گیــان کــه بــا یــک اتــاق ،در ســال  ۶۴فعالیــت
خــود را شــروع کــرده بــود بــه دانشــگاهی شــامل  ۸دانشــکده
تبدیــل شــده کــه بیــش از  ۵۷۰۰دانشــجو در رشــتههای مختلــف
در آن مشــغول بــه تحصیــل هســتند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــه برخــی آمارهــای
موجــود و مقایســه حــوزه بهداشــت و درمــان قبــل و بعــداز انقــاب
اســامی در ایــن اســتان اشــاره و توضیــح مــی دهــد :قبل از ســال
 ۵۷میــزان مــرگ و میــر کــودکان زیــر یکســال  ۱۰۴کــودک
بــود کــه ایــن تعــداد امســال بــه  ۸.۸کاهــش یافتــه و یــا همیــن
آمــار در کــودکان زیریــک مــاه قبــل از انقــاب  ۴۵کــودک بــود
کــه امســال بــه  ۳.۵کاهــش یافتــه اســت.
وی در ادامــه بــا زیرســاختهای بهداشــت و درمــان کــه در ایــن
ســالها ســاخته و بهرهبــرداری شــده اســت نیــز اشــاره و مــی
افزایــد :شــمار خانــه هــای بهداشــت بــه  ۹۶۹خانــه رســیده و یــا در

زمینــه مرکــز بهداشــت نیــز تــا قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی
گیــان فاقــد مرکــز بهداشــت بــود کــه بعــداز پیــروزی انقــاب
اســامی ســاخت ایــن مراکــز اغــاز و تعــداد آنهــا در ســال  ۹۷بــه
 ۱۹۴بــاب رســیده اســت.
یوسـفزاده بــا بیــان اینکــه افزایــش امیــد بــه زندگــی یکــی دیگر
از دســتاوردهای انقــاب اســامی در حــوزه بهداشــت و درمــان
اســت ،ادامــه میدهــد :قبــل از انقــاب ســن امیــد بــه زندگــی در
اســتان گیــان  ۵۷ســال بــوده کــه ایــن شــاخص امســال بــه ۷۷
ســال رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد بیمارســتانهای اســتان گیــان
قبــل از پیــروزی انقــاب تنهــا  ۲بیمارســتان بــوده کــه امســال
ن میکنــد :در حــال حاضــر نیــز
تعــداد آن بــه  ۹رســیده اســت ،بیــا 
اســتان گیــان دارای ۳هــزار و  ۹۶۹تخــت بیمارســتانی اســت کــه
قبــل انقــاب تعــداد آنهــا هــزار و  ۵۴۰تخــت بــود.
یوسـفزاده بابیــان اینکــه امــروز دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان
درحــال تربیــت رزیدنــت در  ۱۷رشــته تخصصــی پزشــکی و
۳رشــته فــوق تخصصــی اســت ،میگویــد :در آینــده نزدیــک 6
رشــته فــوق تخصصــی بــرای تربیــت پزشــکان فــوق تخصــص
اضافــه مــی شــود.
وی در ادامــه بــا تأکیــد براهمیــت موضوعاتــی هماننــد اجــرای
طــرح تحــول نظــام ســامت و آمایــش دانشــگاهها ،توســعه
و کشــت گیاهــان دارویــی ،ادامــه میدهــد :بــا شــکلگیری
همکاریهــای بیــن بخشــی و بــا توجــه بــه ویژگیهــای اقلیمــی
ایــن اســتان و وجــود دانشــکده داروســازی در گیــان و همچنیــن
فعــال شــدن  ۴۵شــرکت دانــش بنیــان و هســته فنــاور در حــوزه
ســامت گیــان در طــول دو ســال گذشــته دســتاوردهای دیگری
در حــوزه بهداشــت و درمــان بــه دســت آمــده اســت.
اجرای طرح نظام ارجاع الکترونیک در گیالن
اجــرای طرح نظــام ارجــاع الکترونیــک در گیــان از تیرماه امســال
آغــاز شــد .نگاهــی بــه اخبــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه گویــای
رونــد موفقیتآمیــز اجــرای ایــن طــرح در اســتان گیــان بــوده
اســت .بهعنــوان مثــال دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان از تیــر
تــا آبــان مــاه امســال در بســتر ســامانه نظــام ارجــاع الکترونیــک
موفــق بــه ارائــه خدمــات ســامت بــه بیــش از  ۳۰۰۰بیمــار شــد.
همچنیــن معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی
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گیــان در ایــن بــاره از اســتقرار باالتریــن ســطح نظــام ارجــاع
الکترونیــک کشــور در ایــن اســتان خبــر داد.
کلینیــک تخصصــی و فــوق تخصصــی بعثــت رشــت ،بــه عنــوان
یــک واحــد دولتــی ،تحــت نظــارت دانشــگاه علــوم پزشــکی
و خدمــات بهداشــتی درمانــی گیــان و عمدتــا بــا اســتفاده از
نیروهــای متخصــص و فــوق تخصــص عضــو هیــأت علمــی
تمــام وقــت دانشــگاه فعالیــت میکنــد و رســالت اصلــی آن ،ارائــه
خدمــات تشــخیصی و درمانــی در رشــتههای تخصصــی و فــوق
تخصصــی پزشــکی اســت .ایــن کلینیــک بــا بیــش از  ۸۰پزشــک،
در  ۲۹رشــته تخصصــی و فــوق تخصصــی مختلــف ،پاســخگوی
نیازهــای تشــخیصی و درمانــی مراجعیــن بــوده و تمامــی خدمــات
تشــخیصی و درمانــی ،بــا تعرفــه دولتــی بــه بیمــاران ارائــه مــی
شــود.
اســتقرار طــرح نظــام ارجــرای الکترونیــک تا ســطح
 ۳در گیــان
الزم بــه ذکــر اســت کلینیــک بعثــت بــا ارائــه خدماتــی
نظیــر تســت ورزش ،اکوکاردیوگرافــی ،هولترریتــم و فشــار
خــون ،نــوار قلــب ،نــوار مغــز ،نــوار عصــب و عضلــه و
اســپیرومتری ،بــا آزمایشــگاهی مجهــز بــه ارائــه خدمــات
پاراکلینیکــی نیــز بــه مراجعــان مــی پــردازد و بخــش شــیمی
درمانــی آن هــم بــا  ۱۸تخــت فعــال در حــال خدمــات
رســانی بــه بیمــاران اســت.
در ایــن بــاره رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــا بیــان
اینکــه یکــی از طرحهــای موفــق اجــرا شــده در حــوزه بهداشــتی
و درمــان ایــن اســتان طــرح نظــام ارجــاع الکترونیــک اســت ،مــی

ســالنهای ورزشــی شــاخص و افزایــش تعــداد فضاهــای
ورزشــی از  ۳۳مــورد بــه  532مــورد طی40ســال اخیــر
کــه رقــم ســرانه ورزشــی را  10.5برابــر کــرده گوشــه ای
از دســتاوردهای انقــاب اســامی ایــران در ورزش همــدان
اســت.

بــرای اهمیــت ورزش در آرمانهــای انقــاب اســامی میتــوان
بــه ایــن صحبــت تاریخــی امــام خمینــی (ره) بنیانگــذار انقــاب
اســامی پرداخــت کــه فرمودنــد «مــن ورزشــکار نیســتم ولــی
ورزشــکاران را دوســت دارم» و از ایــن فرمــوده پــر مغــز حضــرت
امــام (ره) میشــود فهمیــد کــه ورزش تــا چــه حــد بــرای رهبــر
انقــاب اســامی از ابتــدای عمــر این نظــام اهمیت داشــته اســت.
بــا وجــود مشــکالت فــراوان در ورزش چــه در بخشهــای
ســختافزاری و چــه نرمافــزاری و حتــی تحریمهــای
غیرمنصفانــه بینالمللــی؛ ورزش ایــران ســیل خروشــان موفقیــت
در ایــن بخــش را متوقــف نکــرده و راه خــود را ادامــه داده اســت
حــال آنکــه ورزش در زمــان حکومــت پهلــوی هرگــز گســتردگی
امــروز را نداشــت و مــردم در آن زمــان حتــی از امکانــات اولیــه در
ایــن زمینــه بیبهــره بودنــد.
امــا بــا پیــروزی انقــاب اســامی ایــران و ســقوط حکومــت
دیکتاتــوری پهلــوی ورزش نیــز ماننــد دیگــر بخشهــای کشــور
دچــار تحــول شــد و افزایــش زیرســاختها و اماکــن ورزشــی
حتــی در دورتریــن مناطــق کشــور شــرایطی را بــرای مشــارکت در
ورزش بهصــورت عمومــی پدیــد آورد.
صحبتهــای مقــام معظــم رهبــری را کــه مــرور مــی کنیــم
مــی بینیــم کــه همــواره جوانــان را بــه ورزش توصیــه میکننــد
کــه از همیــن رهگــذر میتــوان فهمیــد ورزش در عمــر  ۴۰ســاله
انقــاب اســامی از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار بــوده و ایــن
موضــوع انکارناپذیــر اســت.
طبـق آنچـه تاریـخ روایت مـی کنـد؛ سـال  ۵۸تنهـا در  ۱۲روسـتا
ن ورزشـی وجـود داشـت حـال آنکـه اکنـون بیـش از ۲۲۰۰
زمیـ 
روسـتای کشـور از زمینهـای ورزشـی برخوردارند کمااینکـه تعداد
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گویــد :نتایــج نهایــی ارزیابــی نظــام ارجــاع الکترونیــک مایــه
افتخــار گیــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر مهمتریــن برنامــه وزارت
بهداشــت نظــام ارجــاع اســت ،ادامــه میدهــد :گیــان بــا اســتقرار
ایــن برنامــه تــا ســطح  ،۳باالتریــن ســطح اجــرا در کشــور را بــه
خــود اختصــاص داده اســت و ارزیابیهــای صــورت گرفتــه نشــان
دهنــده ثبــت  ۱۷۱۲مــورد ثبــت ارجــاع ۶۰۰ ،مــورد ثبــت بازخوراند
در مــدت زمــان گذشــت ســه مــاه از زمــان اســتقرار نظــام ارجــاع
اســت.
یوســف زاده همچنیــن مــی افزایــد :گیــان در تابســتان امســال
توانســت بــا تکیــه بــر نرمافــزار وزارت بهداشــت «ســامانه ســیب»
و بــدون نیــاز بــه زیرســاختهای جدیــد ،نظــام ارجــاع را در
باالتریــن ســطح یعنــی ســطح ســه در اســتان مســتقر کنــد و در
ایــن عرصــه گیــان تنهــا اســتان کشــور اســت کــه موفــق بــه
اســتقرار ایــن نظــام در ایــن ســطح شــده اســت.
سطح بندی برای شناسایی و درمان بیماری
از محاســن ارزشــمند نظــام ارجــاع ،هدایــت مــردم بــرای دریافــت
خدمــات ســاده و پیشــرفته مطابــق نیازشــان درمســیر صحیــح
اســت .در ایــن بــاره یــک کارشــناس مامایــی میگویــد :بســیاری
از مــردم در مقطعــی از زمــان بــا ایــن پرســش مواجــه شــدهاند کــه
بــرای درمــان یــک بیمــاری بایــد بــه چــه نــوع از تخصــص در
عرصــه گســترده پزشــکی مراجعــه کننــد.
ســارا ســبزواری بــا بیــان اینکــه بــا گســترش طــب و تربیــت روز
افــزون متخصصــان در شــاخههای مختلــف نیــاز مــردم بــرای
مراجعــه صحیــح بــه متخصــص مربوطــه افزایش مــی یابــد ،ادامه

میدهــد :البتــه نبایــد از یــاد بــرد کــه در بعضــی از مــوارد کــه
گمــان مـیرود بایــد بــه پزشــک متخصــص مراجعــه شــود ،درمان
بیمــاری توســط یــک پزشــک عمومــی بــه خوبــی و بــا هزینــه
کمتــر کامــا قابــل انجــام اســت.
ســبزواری بــا اشــاره بــه ســطوحی کــه در نظــام ارجــاع بــرای
پاســخگویی بــه نیازهــای مــردم بایــد مراجعــه شــود ،یــادآور
میشــود :مراکــز بهداشــتی درســطح اول مراجعــه در نظــر
گرفتــه شــده و پــس از آن مراکــز درمانــی و کلینیکهــای
تخصصــی و ســپس مراکــز درمانــی و کلینیکهــای فــوق
تخصصــی اســت.
وی مــی افزایــد :در ســطح اول ،خدماتــی نظیــر دریافــت مشــاوره
در حــوزه ســامت ،پیشــگیری از بیمــاری هــا ،ارتقــای ســامت
و درمانهــای ســاده توســط پزشــک خانــواده و تیــم ســامت بــه
مددجویــان ارائــه مــی شــود و در ســطوح بعــدی بیمــاران بــرای
دریافــت خدمــات تخصصــی و فــوق تخصصــی براســاس نیــاز
هدایــت مــی شــوند.
سالمت جامعه در گرو تالشهای روز افزون
گســترش امکانــات بهداشــتی و درمانــی در طــول  ۴دهــه اخیــر بر
کســی پوشــیده نیســت .امــا نبایــد از یــاد بــرد کــه توزیــع عادالنــه
امکانــات در سراســر کشــور ،نظــارت دقیــق بــر چگونگــی ارائــه
خدمــات ،فراهــم آوردن تمهیــدات الزم بــرای کاهــش هزینههــای
درمــان بــه ویــژه بــرای اقشــاری کــه در ســطوح اقتصــادی
ضعیفتــر قــرار دارنــد ،از جملــه مــواردی اســت کــه در حفــظ و
ارتقــای ســطح ســامت جامعــه بســیار تاثیرگــذار اســت و نیازمنــد
تالشهــای روز افــزون اســت.

اماکن ورزشی  ۱۶و سرانه  ۱۰.۵برابر شد

ورزشهمداندرمسیرتحول
سـالنهای ورزشـی در روسـتاها در سـال  ۵۸تنهـا  ۵مورد بـوده که
هماکنـون بـه بیـش از  ۴۰۰روسـتا افزایـش یافتـه اسـت.
زاویههــای مختلــف را کــه بررســی مــی کنیــم ورزش بعــد از
انقــاب اســامی و در عمــر  ۴۰ســاله ایــن انقــاب جهشــی
فوقالعــاده داشــته و ایــن امــر در پایتخــت تاریــخ و تمــدن
ایرانزمیــن نیــز قابــل توجــه اســت چراکــه قبــل از انقــاب
زیرســاخت ورزشــی خاصــی در همــدان وجــود نداشــت امــا بــه
برکــت انقــاب اســامی امــروز همــدان در زیرســاختهای

ورزشــی رشــد بســیار چشــمگیری داشــته بهطــوری کــه
میزبانیهــای فراملــی در ایــن اســتان برگــزار میشــود.
اگــر بخواهیــم بــه تعــدادی از پروژههــای بینظیــر ورزشــی
همــدان کــه در عمــر انقــاب اســامی افتتاحشــده نگاهــی
بیندازیــم در ابتــدا ســالن سرپوشــیده انقــاب همــدان بــه ذهنمــان
مــی رســد کــه از بینظیرتریــن ســالنهای ســقف بلنــد کشــور
اســت کــه دارای  ۶هــزار صندلــی تماشــاچی و ســقفی گنبــدی و
هاللــی اســت کــه بعــد از ســالن  ۱۲هزارنفــری مجموعــه ورزشــی
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آزادی تهــران بلندتریــن ســالن سرپوشــیده کشــور اســت.
ایــن مجموعــه بــه مســاحت  ۱۲هــزار مترمربــع دارای فضاهــای
سرپوشــیده ای بــه مســاحت  ۸هــزار مترمربــع اســت و ســالن
چندمنظــوره آن بــه ابعــاد ۴۵در  ۶۵مترمربــع اســت کــه بــرای
بهرهبــرداری از ایــن طــرح  ۱۳۵میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات
ملــی هزینــه شــده اســت.
از دیگر پروژههای ورزشـی اسـتان همـدان ورزشـگاه  ۱۵هزارنفری
شـهید مفتـح اسـت کـه در  ۱۰کیلومتری شـهر همـدان واقعشـده
و در  ۳۰هـزار مترمربـع مسـاحت ،مجهز به سامانــه گرمــایشی از
کف چمن ،شـبکه آبیاری خودکار ،روشنــایی زمین چمن ،سونــای
خشک و رختکن مجــزا بــرای هر تیم ،پیسـت دوومیدانی ،صاعقه
گیـر و صفحهنمایش اسـت.
ایــن ورزشــگاه  ۱۵هزارنفــری نیــز دومیــن ورزشــگاهی اســت کــه
چمــن آن بــا سیســتم مشــابه زمیــن چمــن شــماره یــک ورزشــگاه
آزادی نگهــداری میشــود.
مجهزتریــن ســالن ســنگنوردی خاورمیانــه شــهر
همــدان قــرار دارد
امــا مجهزتریــن ســالن ســنگنوردی خاورمیانــه نیــز در قلــب
کهــن شــهر همــدان قــرار دارد ،ایــن ســالن کــه بــه نــام زندهیــاد
فرهــاد میرزاجانــی اســت بــا امکانــات بســیار پیشــرفته مجهــز بــه
مجموعــه ســنگنوردی ،اقامتــی ،ســوئیتهای کامــ ً
ا مجهــز،
ســالن غذاخــوری و محــل برگــزاری جلســات بــرای  ۱۵۰نفــر
اســت و اتــاق قرنطینــه و ســکوی تماشــاگران بــا ظرفیــت  ۷۰۰تــا
یــک هــزار نفــر نیــز از دیگــر امکانــات ایــن ســالن اســت.
ایــن ســالن مجهــز بــه مجموعــه بدنســازی ،دیــواره ســنگ
کوتــاه و دیــواره ســرعت نیــز مجهــز اســت بــه طــوری کــه ایــن
دیوارههــا اســتانداردترین دیــواره ســرعت در ایــران بــه شــمار
میرونــد کمااینکــه دیــواره ســر طنــاب نیــز بهصــورت آماتــور و
بهصــورت حرفــهای بــا کلیــه شــرایط ایمنــی و کفپوشهــای
مــدرن جــزو بهتریــن ســالنهای تخصصــی در خاورمیانــه اســت.
ایـن تجهیـزات مـدرن و پیشـرفته باعـث شـده کنفدراسـیون
کوهنـوردی و سـنگنوردی آسـیا ،نظر مثبتـی در مورد کهن شـهر
همـدان بهمنظـور میزبانـی مسـابقات گوناگـون بینالمللی داشـته
باشـد تاجایـی کـه ایـن سـالن در سـال  ۹۲میزبـان رقابتهـای
قهرمانـی سـنگنوردی جوانـان و نوجوانـان آسـیا بـود.
مجموعه ورزشی مریانج بی نظیر است
امــا یکــی دیگــر از مجموعههــای ورزشــی بینظیــر اســتان
همــدان مجموعــه ورزشــی مریانــج اســت ،ایــن مجموعه ورزشــی
بــا ظرفیــت  ۱۰هزارنفــری ،دارای ســالن ورزشــی یک هــزار و ۵۰۰
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نفــره ،ســالن کشــتی ،ســالن اســکواش ،ســالن ورزشهــای رزمــی
و ســالن ژیمناســتیک ،مهمانســرای ورزشــکاران ،اســتخر تمرینــی
سرپوشــیده ،ســالن بدنســازی و ســالن پینگپنــگ اســت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان بــا اشــاره بــه پیشــرفت
چشــمگیر ورزش همــدان در دوران  ۴۰ســاله انقــاب اســامی
اظهــار داشــت :ازنظــر زیرســاختهای ورزشــی ســرانه فضــای
ورزشــی قبــل از انقــاب بــرای هــر شــهروند  ۶.۸۱ســانتی
مترمربــع بــود کــه بــا ســاخت ورزشــگاههای متعــدد در اســتان
ایــن آمــار بــه  ۵ســانتی مترمربــع رســیده اســت.
تعــداد فضاهــای ورزشــی همــدان از  ۳۳مــورد بــه
 ۵۳۲مــورد رســیده اســت
محســن جهانشــیر افــزود :قبــل از انقــاب اســامی فضاهــای
ورزشــی اســتان همــدان  ۳۳مــکان بــود کــه امــروز ایــن تعــداد
بــه  ۵۳۲مــورد افزایشیافتــه و فضــای روبــاز ورزشــی نیــز از ۱۱
مــورد در اســتان بــه  ۳۳مــورد رســیده اســت کــه نشــان از رشــد
زیرســاختهای ورزشــی کهــن شــهر همــدان دارد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان بابیــان اینکــه در رژیــم
پهلــوی توجــه کمتــری بــه ورزش همگانــی صــورت میگرفــت
و ورزش قهرمانــی نیــز جایــگاه خاصــی نداشــت ،گفــت :بعــد از
گذشــت  ۴۰ســال از پیــروزی انقــاب اســامی امــروز در بســیاری
از رشــتههای ورزشــی صاحبعنــوان و جایــگاه جهانــی هســتیم.
جهانشــیر خاطرنشــان کــرد :تعــداد هیئتهــای ورزشــی
فعــال اســتان همــدان پیــش از انقــاب شــکوهمند اســامی
تنهــا  ۱۵هیئــت بــود کــه امــروز بــه  ۴۸مــورد افزایشیافتــه
و رشــتههای ورزشــی فعــال نیــز از  ۱۵مــورد بــه  ۸۷مــورد
افزایشیافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش انقــاب اســامی در پیشــرفت
ورزش بانــوان بیــان کــرد :در اوایــل انقــاب موانــع زیــادی بــرای
رشــد ورزش بانــوان وجــود داشــت امــا بــا تالشهــای صــورت
گرفتــه کمکــم ورزش ایــن قشــر جایــگاه خــود را بعــد از انقــاب
شــکوهمند اســامی پیــدا کــرد و امــروز شــاهد مــدالآوری
ورزشــکاران زن در رویدادهــای بینالمللــی هســتیم.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان عنــوان کــرد :بایــد بــه
ایــن موضــوع افتخــار کنیــم و بــه خــود ببالیــم کــه از  ۷مــدال
کسبشــده ورزشــکاران همدانــی در بازیهــای آســیایی  ۵مــدال
متعلــق بــه بانــوان بــود و ایــن نقطــه عطفــی بــرای ورزش بانــوان
کشــور و اســتان اســت.
جهانشــیر بابیان اینکــه ورزش اســتان همــدان در  ۴۰ســال انقالب
اســامی از همــه نظــر پیشــرفت قابلمالحظــه داشــته اســت،
گفــت :مشــارکت مــردم همــدان در ورزش همگانــی از میانگیــن
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کشــوری نیــز بیشــتر اســت در ورزش قهرمانی نیــز از بعــد پیروزی
انقــاب اســامی همــواره ورزشــکاران همدانــی در عرصههــای
ملــی و بینالمللــی خــوش درخشــیدهاند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان یــادآور شــد :ازنظــر
تعــداد مربــی ،داور و ورزشــکار نیــز ورزش اســتان همــدان بــا پیش
از انقــاب غیرقابــل مقایســه اســت.
یکــی از بانــوان همدانــی بابیــان اینکــه انقــاب اســامی جایــگاه
واقعــی بانــوان را نمایــان کــرد ،اظهــار داشــت :شــاید بتــوان
گفــت در زمــان حکومــت طاغوتــی شاهنشــاهی اص ـ ً
ا ورزشــی
بــه نــام ورزش بانــوان وجــود داشــت و بانــوان نمیتوانســتند در
رشــتههای مختلــف ورزشــی فعالیــت کننــد.
فاطمــه ســادات حســینی افــزود :امــروز ورزشــکاران بانــوی کشــور
و اســتان همــدان در عرصههــای ملــی و بینالمللــی باحجــاب
اســامی و بــدون محدودیــت حاضــر میشــوند و بــه دنیــا نشــان
میدهنــد کــه داشــتن حجــاب بههیچوجــه محدودیــت نیســت.
وی کــه یکــی از ورزشــکاران همدانــی اســت بابیــان اینکــه نیمــی
از جامعــه ورزش را بانــوان تشــکیل میدهنــد ،گفــت :در ورزش
قهرمانــی آرزو حکیمــی ،مهلقــا جامــه بــزرگ ،مریــم امیــدی
پارســا ،مریــم کرمــی و زهــرا نجاتــی عــارف ورزشــکاران همدانــی
هســتند کــه در بازیهــای آســیایی موفــق بــه کســب مدالهــای
رنگارنــگ شــدهاند کــه نشــان میدهــد امــروز دختــران مــا در
دنیــا حــرف بــرای گفتــن دارد.
ایجاد فضاهای ورزشی ویژه بانوان
وی بــا اشــاره بــه ایجــاد فضاهــای ورزشــی ویــژه بانــوان در
انقــاب اســامی بیــان کــرد :در حــال حاضــر در همــدان اســتخر
اختصاصــی بانــوان در حــال احــداث اســت کــه نشــان میدهــد
فضاهــای ورزشــی مختــص بانــوان نیــز در اســتان وجــود دارد و در
حــال احــداث اســت.
در پایــان گفتنــی اســت؛ ورزش اســتان همــدان قبــل از پیــروزی
شــکوهمند انقــاب اســامی ازنظــر زیرســاختهای ورزشــی
وضعیــت بســیار نامطلوبــی داشــت و فقــر شــدید ســرانه
ورزشــی مشــهود بــود و ورزشــکاران شــاخص و رشــتههای
ورزشــی زیــادی در ایــن اســتان فعــال نبــود کمااینکــه بانــوان
محدودیتهــای بســیار زیــادی بــرای ورزش داشــتند و ورزش
بانــوان بهنوعــی وجــود داشــت.
امــا امــروز بــه لطــف پیــروزی انقــاب اســامی پایتخــت تاریــخ
و تمــدن ایرانزمیــن همــدان ازنظــر زیرســاختهای ورزشــی
میتوانــد میزبانیهــای بــزرگ آســیایی و فــرا آســیایی را برگــزار
کنــد و ازنظــر تعــداد ورزشــکار ،مربــی ،داور و حضــور بانــوان در
ورزش جهــش بســیاری داشــته اســت.

صفحه  | 35شماره  | 36بهمن 97

اســتان ایــام بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی شــاهد
پیشــرفت هــای متعــددی در بخــش پزشــکی از جملــه
ســاخت  ۹بیمارســتان و توســعه امکانــات بــوده ،در حالــی
کــه قبــل از انقــاب فقــط یــک بیمارســتان در اســتان
وجــود داشــت.

دستاوردهای انقالب
NEWSAGENCY
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مراکزی که قبل از انقالب در ایالم کمیاب بود

اســتان ایــام قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی بدون شــک یکی
از محــروم تریــن مناطــق کشــور بــوده اســت ،از بخــش هایــی که
مــردم اســتان را بســیار آزار داده بخــش پزشــکی بــوده اســت.
قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی بســیاری از مــردم اســتان بــرای
رفــع نیازهــای درمانــی بــه کالن شــهرها مراجعــه مــی کردنــد و
باعــث مشــکالت فراوانــی بــرای مــردم در بحــث هزینــه هــا و
رفــت و آمــد مــی شــد.
در اســتان ایــام فقــط تعــداد محــدودی پزشــک عمومــی وجــود
داشــته و پزشــکان اســتان عمومــا هنــدی بودنــد ،امــا هــم اکنــون
و بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی شــاهد پیشــرفت هــای مهمی
در اســتان هســتیم.

قبــل از انقــاب یــک بیمارســتان در اســتان وجــود
داشــته اســت
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام گفــت :در حــوزه بهداشــت
تمرکــز عمــده بــر روی پیشــگیری قبــل از درمــان اســت کــه
فعالیــت بســیار ارزنــده ای اســت.
کریــم همتــی اظهــار داشــت :در حــدود دو هــزار و  ۲۰۰نفــر در
ایــن حــوزه در کل اســتان شــاغل هســتند و در دورافتــاده تریــن
نقــاط اســتان خانــه هــای بهداشــت مســتقر شــده و خدمــات اولیــه
بهداشــتی را ارائــه مــی شــود.
وی افــزود :در حــوزه دانشــجویی و آموزشــی بالــغ بــر دو هــزار و
 ۷۰۰نفــر دانشــجو در رشــته های مختلــف در اســتان وجــود دارد ،از
مقطــع کارشناســی تــا تخصــص را خــود اســتان تربیــت می شــود.
وی عنــوان کــرد :قبــل از انقــاب یــک بیمارســتان و ســه داروخانه
در ســطح اســتان وجــود داشــت ولی هــم اکنــون  ۹بیمارســتان۷۳ ،
داروخانــه ،پنــج دانشــکده ۱۰ ،شــبکه بهداشــتی درمانــی ،بیــش از
 ۶۷مرکــز بهداشــتی درمانــی۲۰۷ ،خانــه بهداشــت بــا پنــج هــزار و
 ۵۰۰نفــر در ســطح اســتان بــه مــردم ارائــه خدمــت مــی کننــد.
همتــی ادامــه داد :قبــل از انقــاب هیــچ دســتگاه تشــخیصی
در اســتان وجــود نداشــت ،هــم اکنــون پنــج دســتگاه ســی تــی
اســکن ،ســه دســتگاه ام آر آی ،آنژیوگرافــی و رادیولــوژی هــای
متعــدد دیجیتــال در اســتان وجــود دارد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام گفــت :قبــل از انقــاب

متخصصــی در اســتان وجــود نداشــت ،هــم اکنــون بیــش از ۴۰۰
پزشــک متخصــص در اســتان فعالیــت مــی کننــد.
وی عنـوان کرد :امکانات دانشـگاه علوم پزشـکی در اسـتان به نحو
چشـمگیری بهبـود پیدا کرده اسـت ،فقـط در بحث اربعیـن نزدیک
به  ۲۰میلیارد تومان تجهیزات پزشـکی وارد اسـتان شـده اسـت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام تصریــح کــرد :عــاوه بــر
ایــن نزدیــک بــه ۱۰۰میلیــارد تومــان بــا احتســاب هلــی کوپتــر
بــه اســتان کمــک شــده اســت امــا بــا ایــده آل هــا فاصلــه اســت.
توسعه همه جانبه مراکز درمانی در استان ایالم
همتــی بیــان داشــت :اســتان ایــام هــم اکنــون بــه پیشــرفت
چشــمگیری در زمینــه درمانــی رســیده ،ســاخت مرکــز نابــاروری و
مرکــز ســوختگی از دیگــر کارهــای مهــم در اســتان اســت کــه بــه
زودی محقــق مــی شــود.
وی افــزود :بیمارســتان جدیــد  ۳۷۶تختخوابــی در ایــام کــه در
بانگنجــاب قــرار دارد از پیشــرفت فیزیکــی بــاالی  ۷۸درصــد
برخــوردار اســت ،پیــش بینــی مــی شــود کــه در اردیبهشــت مــاه
ایــن ســاختمان بــه بهــره بــرداری برســد.
وی اظهـار اشـت :بـا بهـره بـرداری از ایـن بیمارسـتان نصف تخت
هـای کل اسـتان بـه روز خواهند شـد و بیمارسـتان مصطفی شـهر
ایلام بـه ایـن مرکـز منتقل مـی شـود و این اتفـاق مثبتی اسـت.
رئیــس دانشــگاه علوم گزشــکی با اشــاره بــه مراکــز درمانــی جدید

ادامــه داد :بیمارســتان هایــی کــه در اســتان داریم به نوعــی قدیمی
هســتند بــر همیــن اســاس طــرح هــای مهــم بــرای نوســازی و
بهســازی بیمارســتان هــای اســتان در دســت اجــرا داریــم.
وی تصریــح کــرد :یک بیمارســتان ســوختگی را در دســت ســاخت
داریــم کــه از پیشــرفت فیزیکــی بــاالی  ۸۵درصــد برخوردار اســت
و اوایــل ســال آینــده تجهیــز و بهــره بــرداری کامــل می رســد.
همتــی اظهــار داشــت :همچنیــن مرکــز نابــاروری در اســتان کــه
تحویــل موقــت شــده تنهــا مرکــز نابــاروری اســتان اســت کــه
زوجینــی کــه مشــکل نابــاروری را دارنــد در ایــن مرکــز اقدامــات
و خدمــات بــه آنهــا ارائــه مــی شــود.
وی افـزود :گسـترش بیمارسـتان طالقانـی کـه اعتبـارات آن گرفته
شـده ،در دسـتور کار قرار دارد .همتـی عنوان کرد :بسـیاری از مراکز
اورژانـس ایلام کـه تقریبـا حالـت تعطیـل داشـتند که هـم اکنون
همـه ایـن اورژانـس ها در اسـتان را فعال شـده اسـت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام تصریــح کــرد :همچنیــن
بیمــاران ســرطانی کــه بیمــاران دردمنــدی هســتند و هزینــه هــای
ســنگینی را داشــتند بــه کرمانشــاه و اســتان هــای همجــوار معرفی
مــی شــدند ،هــم اکنــون مرکــز شــیمی درمانــی اســتان بــا ۱۲
تخــت بســتری و  ۱۰تخــت ســرپایی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳.۵
میلیــارد تومــان مجهزشــده و دو پزشــک فــوق تخصــص خــون
و انکولــوژی در ایــن مرکــز فعــال هســتند.
توسعه امکانات درمانی در شهرستان های ایالم
وی افــزود :در آینــده ای نزدیــک بخــش جراحــی اطفــال را در
اســتان را انــدازی مــی کنیــم و بــا پیگیــری هــای انجــام شــده
امیــدوار هســتیم ظــرف چنــد مــاه آینــده ایــن بخــش را بــا
همــکاری یــک تیــم خیریــه راه انــدازی کنیــم.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام بــا اشــاره بــه مراکــز ســی
ســی یــو و آی ســی یــو و مراکــز دیالیــز در شهرســتان هــای
اســتان عنــوان کــرد :یکــی از مشــکالتی کــه در اســتان داریــم
مرکــز مراقبــت هــای ویــژه اســت .وی افــزود :بــر همیــن اســاس
تــاش ما بــر این بــود کــه بــه مراکــز درمانــی شهرســتانی ،مراکز
مراقبــت را اضافــه کنیــم و بــر ایــن اســتان یــک مرکــز ســی ســی
یــو را در آبدانــان و دهلــران راه انــدازی شــده اســت .همتــی تصریح
کــرد :بســیاری از شهرســتان هــای اســتان مراکــز دیالیــز نداشــتند
هــم اکنــون بــا کمــک خیریــن و وزارتخانه امســال شــش دســتگاه
دیالیــز در شهرســتان هــای اســتان راه انــدازی شــده اســت.
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نقشپررنگبانواندرجهشورزشهمدان۵/مدالآسیاییقابلچشمپوشینیست
ورزش بانــوان در همــدان جایــگاه خــود به دســت آورده
و ورزشــکاران بارهــا بــر قلههــای افتخــار ایســتادهاند
تاجایــی کــه  28درصــد مــدالآوری بانــوان ایــران در
رقابتهــای آســیا متعلــق بــه بانــوان همدانــی اســت.
قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی و در دوران ستمشــاهی
ورزش در بخــش بانــوان جایگاهــی نداشــت و بانــوان بهســختی
میتوانســتند در عرصههــای ورزشــی فعالیــت کننــد امــا بــا
پیــروزی انقــاب اســامی حضــور بانــوان ایرانــی باحجــاب
اســامی در عرصههــای مختلــف ورزشــی جــان گرفــت و شــاهد
پیشــرفت چشــمگیر ورزش بانــوان و هویــت بخشــی انقــاب
اســامی بــه جایــگاه زنــان در تمامــی عرصههــا بودیــم.
حکومــت ستمشــاهی طاغــوت قصــد داشــت همــه چیــز از جملــه
ورزش را نیــز بــا افــکار کشــورهای غربــی آمیختــه کنــد و بانــوان
بیشــتر وســیلهای در دســت حکومــت بــرای پیشــبرد اهــداف بودند
و ورزش نیــز بــه چنــد رشــته کــه بــه تعــداد انگشــتان یکدســت
هــم نمیرســید محــدود بــود امــا بــا پیــروزی انقــاب اســامی
زنــان توانســتند راه خــود را در دیگــر رشــتهها نیــز پیــدا کننــد و
بــا کمــک حجــاب اســامی پــا بــه عرصههــای بینالمللــی
بگذارنــد.
طراحــی لباسهــای اســامی بــرای بانــوان و جداســازی فضــای
ورزشــی بانــوان و آقایــان از تحــوالت ورزش بانــوان در بعــد از
انقــاب بــود؛ ضمــن آنکــه بانــوان در بســیاری از رشــتههای
ورزشــی فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد و دیگــر خبــری از
محدودیتهــای انتخــاب رشــته ورزشــی در قبــل از انقــاب وجــود
نداشــت.
ایــران در زمینــه حضــور بانــوان باحجــاب اســامی در مســابقات
بســکتبال اولیــن کشــوری بــود کــه لباسهــا را طراحــی کــرد و
توانســت پــس از تالشهــای زیــاد موافقــت فیبــا را بــرای حضــور
بانــوان بــا پوشــش اســامی اخــذ کنــد.
قبل از انقالب  ۹مربی و  ۷داور زن در کشـور وجود داشـت و  ۷رشته
ورزشـی در حـوزه زنان فعـال و تنها یـک مجموعه ورزشـی متعلق
بـه زنـان بود اما پـس از پیـروزی انقلاب و در زمان کنونـی بیش از
 ۳۸رشـته ورزشـی فعال در حوزه زنان وجود دارد و بیـش از  ۳۵هزار
مربـی و  ۱۶هـزار داور زن در کشـور فعالیـت میکنند و بیـش از ۳۰
مجموعه ورزشـی مختص زنان اسـت.
در پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایرانزمیــن همــدان نیــز ورزش
بانــوان پیــش از انقــاب جایگاهــی نداشــت و بانــوان بهســختی
میتوانســتند در عرصههــای ورزشــی حاضــر شــوند امــا امــروز
در  ۴۰ســالگی انقــاب حضــور بانــوان همدانــی در عرصههــای
ورزشــی پیشــرفت چشــمگیری داشــته و بانــوان همدانــی طــی ۴۰
ســال اخیــر بارهــا بــر قلههــای موفقیــت ایســتادهاند.
ایجــاد فضاهــای ورزشــی ویــژه بانــوان یکــی از اقدامــات مثبــت
بعــد از انقــاب اســامی بــود بــه طــوری کــه امــروز در همــدان
نیــز شــاهد احــداث اســتخر اختصاصــی بانــوان هســتیم و فضاهای
ورزشــی موجــود نیــز طــوری طراحــی شــدهاند کــه محدودیــت
بــرای حضــور بانــوان نــدارد .در بحــث ورزش همگانــی نیــز بانــوان
همــدان پا بــه پــای آقایــان حضــور فعالــی دارنــد و بانــوان همدانی
همایشهــای مختلــف ورزشــی از جملــه ورزش صبحگاهــی و
پیادهرویهــای زیــادی را در طــول ســال برگــزار میکننــد.
امــا در بخــش ورزش قهرمانــی کافــی اســت بــه چنــد ماه گذشــته
بازگردیــم جایــی کــه بانــوان همدانی در مســابقات قهرمانــی ۲۰۱۸
جاکارتــا پرچــم کشــورمان را بــر تــارک آســیا نشــاندند ،بانــوان
کشــورمان در ایــن رقابتهــا درمجمــوع  ۱۸مــدال کســب کردنــد.
 ۲۸درصــد ســهم مــدالآوری بانــوان ایــران در رقابتهــای

جاکارتــا متعلــق بــه بانــوان همدانــی بــود
ســهم بانــوان همدانــی از ایــن تعــداد  ۵مــدال بــود بــه طــوری کــه
 ۲۸درصــد ســهم مــدالآوری بانــوان ایــران در ایــن رقابتهــا
متعلــق بــه بانــوان همدانــی بــود.
پیــروزی انقــاب اســامی نشــان داد کــه حجــاب بههیچوجــه
محدودیــت نیســت و بانــوان همدانــی در عرصههــای مختلــف
برونمــرزی باحجــاب اســامی حضــور پیــدا میکننــد
و مدالهــای رنگارنگــی را بــرای کشــورمان بــه ارمغــان
میآفریننــد.
امــروز بانــوان همدانــی در اکثــر رشــتههای ورزشــی همچــون
جــودو ،قایقرانــی ،تکوانــدو ،هاکــی ،هندبــال ،کاراتــه و تمامــی
رشــتهها در کشــورمان حــرف بــرای گفتــن دارنــد و خانوادههــا
نیــز بــا توجــه بــه فضــای حاکــم بــه راحتــی اجــازه فعالیــت
دخترانشــان در فضاهــای ورزشــی را میدهنــد چیــزی کــه در
دوران ستمشــاهی بههیچوجــه وجــود نداشــت و بیشــتر دختــران
و زنــان ابــزار پیشــبرد اهــداف بــرای دوران طاغــوت بودنــد.

همچنیــن اکثــر هیئتهــای ورزشــی اســتان همــدان در بخــش
بانــوان فعــال اســت و نایبرئیــس بانــوان دارنــد کــه خــود ایــن
موضــوع نشــان از اهمیــت سیاس ـتگذاران ورزش کشــور بــه امــر
ورزش بانــوان دارد.
فتــح قلــه اورســت از ســوی بانــوان ورزشــکاران ایرانــی نیــز یکــی
از نقــاط عطــف ورزش بانــوان بــوده کــه امــروز در همــدان نیــز
رضــوان سلماســی بهعنــوان یکــی از بانوانــی شــناخته میشــود
کــه قلــه اورســت را فتــح کــرده و ایــن بانــوی همدانــی از افتخارات
ورزش اســتان و کشــورمان محســوب میشــود.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اهمیــت
ورزش بانــوان اظهــار داشــت :توجــه بــه ورزش بانــوان موجــب
افزایــش روحیــه نشــاط و شــادابی و تضمیــن ســامت جامعــه و
تربیــت نســلی پویــا و ســالم میشــود؛ همچنیــن حضــور زنــان در
عرصههــای اجتماعــی بیانگــر توانمنــدی و اســتعداد ایــن گــروه از
جامعــه اســت و بــا تقویــت رشــتههای مختلــف ورزشــی بایــد بــه
ارتقــاء ســامت جســمی و روحــی جامعــه کمــک کنیــم.
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بانــوان اســتان همــدان حضــوری پررنگتــری در
میادیــن مختلــف داشــته باشــند
محســن جهانشــیر افــزود :بانــوان همــدان در میادیــن مختلــف
ورزش صاحــب جایــگاه بــوده و حضــور ورزشــکاران در رقابتهــای
بینالمللــی پررنــگ و افتخارآفریــن بــوده کــه جــای خوشــحالی
دارد امــا نبایــد بــه ایــن تعــداد بســنده کــرد و بایــد بانــوان اســتان
حضــوری پررنگتــری در میادیــن مختلــف داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش انقــاب اســامی در پیشــرفت
ورزش زنــان گفــت :قبــل از انقــاب شــکوهمند اســامی
موانــع زیــادی بــرای رشــد ورزش زنــان وجــود داشــت امــا بــا
تالشهــای صــورت گرفتــه کمکــم ورزش زنــان جایــگاه خــود را
بعــد از انقــاب پیــدا کــرد.
جهانشــیر خاطرنشــان کــرد :امــروز شــاهد مــدالآوری ورزشــکاران
زن در رویدادهــای بینالمللــی هســتیم بهطوریکــه از  ۷مــدال
کسبشــده ورزشــکاران همدانــی در بازیهــای آســیایی  ۵مــدال
متعلــق بــه بانــوان بــود کــه ایــن نقطــه عطفــی بــرای ورزش
بانــوان کشــور و اســتان اســت.
بانــوان همدانــی در عرصههــای مختلــف ورزشــی
حضــور پــر رنگــی دارنــد
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان بــا اشــاره بــه بانــوان
افتخارآفریــن همدانــی در بازیهــای آســیایی بیــان کــرد :در
بازیهــای آســیایی جاکارتــا  ۲۰۱۸مریــم کرمــی در قایقرانــی
نشــانهای نقــره و برنــز ،مریــم امیــدی پارســا در قایقرانــی ۲
مــدال نقــره و مهلقــا جــام بــزرگ در تیرانــدازی نشــان برنــز را
کســب کردنــد کــه نشــان از توانمنــدی بانــوان همدانــی در ورزش
قهرمانــی دارد.
وی عنــوان کــرد :همچنیــن در بازیهــای پاراآســیایی ۲۰۱۸
نیــز زهــرا نجاتــی عــارف دیگــر بانــوی همــدان نیــز بــه همــراه
تیــم والیبــال نشســته کشــورمان بــه مــدال نقــره و عنــوان
نایبقهرمانــی رســید.
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جهانشـیر بـا اشـاره بـه حضـور بانـوان همدانـی در بخـش ورزش
همگانی گفت :امروز نیمی از جامعه ورزش اسـتان همـدان را بانوان
تشـکیل میدهنـد و در تمامی عرصههای ورزشـی حضور پرشـور و
فعـال دارنـد و از یک مادر کـه محور سلامت خانواده اسـت تا یک
کودک همدانـی در امر ورزش فعالیـت دارد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان یــادآور شــد :در بخــش
ورزش همگانــی بــا تالشهــای هیئــت ورزشهــای همگانــی
اســتان همــدان در بحــث برگــزاری انــواع همایشهــا و مســابقات
امــروز بانــوان همدانــی در همایشهــای ویــژه بانــوان از جملــه
ورزش صبحگاهــی و پیــادهروی حضــور بســیار پرشــور و فعالــی
دارنــد کــه تمــام اینهــا از برکــت نظــام جمهــوری اســامی
ایــران فراهمشــده اســت.
همــدان قبــل از انقــاب در بخــش بانــوان تعطیــل
بــود
یکــی از کارشناســان ورزش بانــوان بابیــان اینکــه همــدان قبــل
از انقــاب در بخــش بانــوان تعطیــل بــود ،اظهــار داشــت :بعــد از
پیــروزی انقــاب نیمــی از ســهمیه ورزش همــدان را در مســابقات
المپیــک بانــوان ورزشــکاری مثــل آرزو حکیمــی و مهلقــا جــام
بــزرگ کســب کردنــد کــه نشــان از پیشــرفت چشــمگیر ورزش
بانــوان در عمــر  ۴۰ســاله انقــاب در دیــار بوعلــی ســینا دارد.
زهــرا محبــی پــور افــزود :در بازیهــای آســیایی جاکارتــا نیــز ۱۱
درصــد از مدالهــای بانــوان ایرانــی را بانــوان ورزشــکار همدانــی
بــه دســت آوردنــد و امــروز بانــوان همدانــی در تمامــی عرصههــای
ورزش قهرمانــی حــرف بــرای گفتــن دارنــد.
وی بابیــان اینکــه حجــاب مانعــی بــرای افتخارآفرینی ورزشــکاران
مــا نبــوده گفــت :مهلقــا جــام بــزرگ در چهارمیــن دوره
بازیهــای کشــورهای اســامی بهعنــوان پرچــمدار کاروان
ایــران در ایــن مســابقات انتخــاب شــد و باحجــاب اســامی کــه
داشــت بــه دنیــا نشــان داد کــه حجــاب در هیــچ امــر از جملــه
ورزش محدودیــت نیســت.

محبــی پــور خاطرنشــان کــرد :همچنیــن در ســال  ۹۱نیــز رهبــر
معظــم انقــاب از جــام بــزرگ بــه خاطــر داشــتن حجاب اســامی
تقدیــر و تشــویق کردنــد.
ایــن کارشــناس امــور ورزشــی در بخــش بانــوان بابیــان اینکــه
بانــوان همدانــی از اســتعدادهای بینظیــری برخــوردار هســتند،
بیــان کــرد :حضــور دختــران همدانــی را در امــر ورزش بایــد بــه
فــال نیــک گرفــت و ایــن انتظــار هــم از مدیــران دســتگاه ورزش
مـیرود کــه حمایتهــای خــود را از بخــش ورزش بانــوان چندیــن
برابــر کننــد.
وی عنــوان کــرد :اگــر مدالهــای بانــوان در مســابقات آســیایی
گذشــته نبــود بیشــک ایــران چنیــن جایگاهــی را در پایــان
مســابقات کســب نمیکــرد و بایــد ایــن نــگاه نســبت بــه شــرایط
فعلــی پررنگتــر شــود .یکــی از شــهروندان همدانــی نیــز با اشــاره
بــه اســتقبال بانــوان همدانــی بــه ورزش اظهــار داشــت :امــروز
دختــران همدانــی از ســنین پاییــن در مــدارس بــه ورزش روی
میآورنــد و ایــن حرکــت خوبــی بــود کــه آموزشوپــرورش از
ابتــدا ورزش را در ذهــن کــوکان ترســیم میکنــد.
بانــوان بــدون محدودیــت در اکثــر رشــتههای
ورزشــی فعالیــت دارنــد
الهــام بخشــی زاده افــزود :خوشــبختانه فضا بــرای حضــور دختران
در امــر ورزش در جمهــوری اســامی و شــهر همــدان بــه خوبــی
فراهــم اســت و بانــوان بــدون محدودیــت در اکثــر رشــتههای
ورزشــی میتواننــد فعالیــت کننــد.
وی بــا درخواســت از مدیــران دســتگاه ورزش گفــت :تنهــا ضعفــی
کــه در ایــن میــان حــس میشــود رشــد زیرســاختهای ورزشــی
اختصاصــی بــرای بانــوان اســت کــه خوشــبختانه بــا راهانــدازی
اســتخر ویــژه بانــوان در همــدان و برنامهریــزی مســئوالن بــرای
ســاخت ســایر فضاهــای اختصاصــی ورزشــی بــرای بانــوان ایــن
مشــکالت امیدواریــم حــل شــود.
بخشــی زاده خاطرنشــان کــرد :پــدران و مــادران امــروز نــگاه
مثبتــی بــه امــر ورزش دارنــد و حساســیت گذشــته نســبت بــه
ورزش دختــران وجــود نــدارد و فرهنگســازی در ایــن زمینــه
بــه خوبــی صــورت گرفتــه و شــرایط بــرای ورزش دختــران نیــز
در دوران  ۴۰ســاله انقــاب اســامی بــه خوبــی فراهمشــده اســت.
در پایــان گفتنــی اســت؛ بــا نگاهــی بــه موفقیتهــای اخیــر ورزش
ایــران بعــد از ســالهای پیــروزی انقــاب اســامی بهوضــوح
میتــوان بــه ارتقــا و پیشــرفت ورزش کشــور پــی بــرد ،زنــان
ایرانــی آنچنــان پلههــای ترقــی را طــی کردنــد کــه ضمــن
مدالهــای متعــدد در بازیهــای آســیایی و عرصههــای
بینالمللــی موفــق بــه کســب مــدال المپیکــی هــم شــدند.
در اســتان همــدان نیــز بانــوان همدانــی قدمبهقــدم مــردان
بــرای رشــد ورزش و افتخارآفرینــی تــاش میکننــد و از جایــگاه
ارزنــدهای نیــز برخــوردار هســتند کــه امیدواریــم بــا توجــه بیشــتر
مدیــران ارشــد دســتگاه ورزش ایــن جایــگاه روزبــهروز افزایــش
پیــدا کنــد.
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تاســیس دانشــگاه بــه منظــور پیشــرفتهای علمــی
و ارتقــاء ســطح تحصیــات از جملــه مهــم تریــن
دســتاوردهای انقــاب اســامی در خراســان شــمالی بــوده
اســت.

خراســان شــمالی بــه عنــوان خطــه ای
محــروم در کشــور تــا قبــل از پیــروزی
انقــاب حتــی یک مرکــز آموزشــکده ای
نداشــت و فــارغ التحصیــان ایــن منطقه
تــا آن زمــان بــرای ادامــه تحصیــل ملزم
بــه رفتــن بــه دانشــگاه هــای دیگــر
اســتان هــا مــی شــدند.
گفتنــی اســت بســیاری از شهرســتان
هــای خراســان شــمالی قبــل از پیــروزی
انقــاب اســامی از داشــتن دبیرســتان
محــروم بودنــد و دانــش آمــوزان بــرای
اخــذ مــدرک دیپلــم بــه بجنــورد مــی
آمدنــد کــه اکثریــت آنــان بــه علــت
نبــودن دانشــگاه تمایلــی بــرای ادامــه
تحصیــل نداشــتند و تنهــا شــماری کمی
راهــی دانشــگاه مــی شــدند.
امــا امــروز خراســان شــمالی پــس از
گذشــت چهــل ســال از انقــاب اســامی از  ۳۸مرکــز آمــوزش
عالــی بــا بیــش از  ۳۰هــزار دانشــجو در نقــاط مختلــف اســتان
برخــوردار اســت.
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بجنــورد بــه عنــوان نخســتین
دانشــگاه خراســان شــمالی در اســفند مــاه ســال  ۶۶مجــوز
فعالیــت دریافــت و از مهرمــاه  ۶۷فعالیــت آموزشــی خــود را بــا
تعــداد  ۹۹نفــر دانشــجو در دو رشــته کارشناســی علــوم تربیتی و
کاردانــی بــرق در مــدارس آمــوزش و پــرورش و ســاختمان هــای
اســتیجاری آغــاز کــرد.
اکنــون بــا گذشــت  ۳۰ســال بــا فضایــی بیــش از  ۵۰هکتــار و
بــا زیــر بنایــی بالــغ بــر  ۴۴هــزار  ۸۸۵متــر مربــع و امکانــات
وســیع آزمایشــگاهی و کارگاهــی  ۶هــزار دانشــجو در  ۸۶رشــته
در مقاطــع مختلــف کاردانــی ،کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و
دکتــرای تخصصــی در ســطح درجــه جامــع دارد.
 ۵۵۰عضــو هیئــت علمــی در دانشــگاه هــای
خراســان شــمالی
رئیــس دانشــگاه بجنــورد مــی گویــد :پیــش از انقــاب اســامی
در ایــن خطــه دانشــگاهی وجــود نداشــت امــا پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی بــا تاســیس دانــش ســرا و تربیــت معلــم زمینه
گســترش مراکــز علمــی و آموزشــی کلیــد خــورد و هــم اکنــون
در خراســان شــمالی  ۳۸دانشــگاه و موسســه علمــی وجــود دارد.

MEHR
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امــروز خراســان شــمالی پــس از گذشــت چهــل ســال از
انقــاب اســامی از  ۳۸مرکــز آمــوزش عالــی بــا بیــش از ۳۰
هــزار دانشــجو در نقــاط مختلــف اســتان برخــوردار اســتاحمد
محقــر بــا بیــان اینکــه دانشــگاه بجنــورد از مهرمــاه ســال ۸۴
در مقاطــع و رشــته هــای تحصیلــی مختلــف راه انــدازی شــد،
اظهــار مــی کنــد :ایــن دانشــگاه بــا دانشــکده فنــی و مهندســی،
علــوم انســانی ،هنــر و کشــاورزی و پذیــرش  ۲۱۰دانشــجو در
ســه رشــته تحصیلــی ،فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
محقــر مــی افزایــد :در حــال حاضــر دانشــگاه بجنــورد بــا ۴۹
رشــته تحصیلی شــامل  ۲۲رشــته کارشناســی ارشــد و  ۲۷رشــته
کارشناســی ،چهــار هــزار و  ۵۰۰دانشــجو دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر مراکــز آمــوزش عالــی
خراســان شــمالی دارای  ۵۵۰عضــو هیئــت علمــی اســت ،مــی
گویــد :از ایــن تعــداد عضــو هیئــت علمــی  ۱۶۷نفــر در دانشــگاه
دولتــی فعالیــت دارنــد.
توسعه علم و دانش از ثمرات انقالب اسالمی
نماینده سابق مجلس شـورای اسلامی با بیان اینکه توسعه علم،
دانـش و پژوهـش یکـی از ثمـرات انقالب اسلامی در خراسـان
شـمالی بـوده ،اظهـار مـی کنـد :پیـش از انقلاب اسلامی ایـن
اسـتان از داشـتن مرکـز انسـتیتوی کاردانی محـروم بـود اما پس
از پیـروزی انقلاب بـا پیگیری هایـی که انجام شـد اکنـون تمام

زیرمجموعـه هـای دانشـگاهی در ایـن
استان از سـاختمان آموزشـی برخوردارند.
موســوی الرضــا ثروتــی مــی گویــد :در
حــال حاضــر دانشــگاه آزاد ،پیــام نــور،
کوثــر ،جهــاد دانشــگاهی ،فرهنگیــان،
علمــی کاربــردی ،پــارک علــم و
فنــاوری ،مرکــز رشــد و ...در سراســر این
اســتان دارای مرکــز هســتند.
ثروتــی در ادامــه بــه تاســیس دانشــگاه
دولتــی در بجنــورد اشــاره کــرد و مــی
افزایــد :بنــده نخســتین فــردی بــودم
کــه راه انــدازی ایــن دانشــگاه را هیئــت
جلســه کــردم کــه در نهایــت ســال ۸۴
بــا  ۷۰۰میلیــون تومــان اعتبــار در دولــت
هشــتم در محــل ســاختمان کنونــی
شــورای اســامی شــهر بجنــورد راه
انــدازی شــد و پــس از گذشــت ســه
ســال بــه ســاختمان اصلــی خــود منتقل

شــد.
وی همچنیــن بــه تاســیس دانشــگاه کوثــر بجنــورد اشــاره کــرد
و مــی گویــد :عملیــات عمرانــی ســاختمان دانشــگاه کوثر بــا ۱۰
هکتــار زمیــن آغــاز و اکنــون بــه  ۱۰۰هکتــار رســیده اســت.
وی اظهــار مــی کنــد :مقام معظــم رهبــری در ســفر به خراســان
شــمالی بــر گســترش ایــن دانشــگاه بــه عنــوان تنهــا مرکــز
آموزشــی اختصــاص دختــران خراســان شــمالی تاکیــد ویــژه
ای داشــتند امــا متاســفانه برخــی مســئوالن اســتانی نســبت بــه
گســترش ایــن مرکز کــم توجهــی کردنــد و همچنان ســاختمان
آن نیمــه تمــام باقــی مانــده اســت.
ثروتــی مــی افزایــد :در حــال حاضــر ایــن دانشــگاه  ۱۲رشــته
تحصیلــی و چهــار هــزار دانشــجو دارد و ســاختمانش در حــال
گســترش اســت.
تاســیس دانشــگاه و گســترش آن در ســایر شهرســتان هــای
مهمتریــن اتفاقــی بــود کــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی
در خطــه شــمال خراســان رخ داد و همچنــان بــا پیگیــری هــای
روئســای دانشــگاه ها و مســئوالن اســتانی گســترش ســاختمان
هــا و افزایــش مقاطــع تحصیلــی و افــزوده شــدن رشــته هــای
تحصیلــی در حــال پیگیــری اســت امــا همچنــان ایــن اســتان
در بحــث خوابــگاه بــا مشــکالت عدیــده ای روبــرو اســت کــه
نیازمنــد کمــک خیــران و بخــش خصوصــی اســت.
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محرومیــت زدایــی از نقــاط مختلــف کشــور از ثمراتــی
اســت کــه انقــاب اســامی نصیــب خراســان جنوبــی
کــرده چــرا کــه هــر چــه در ایــن اســتان در
مباحــث بهداشــتی و درمــان وجــود دارد متعلــق بــه
بعــد از انقــاب اســت.

خراســان جنوبــی اســتانی اســت کــه بــه دلیــل موقعیــت
جغرافیایــیاش بــه لحــاظ امــدادی در نقطــه کــور قرارگرفتــه
اســت ،و تــا قبــل انقــاب تنهــا یــک بیمارســتان آنهــم بــا
پزشــکانی خارجــی و البتــه تنهــا چنــد بخــش کوچــک درمانــی
پاســخ گــوی نیــاز مراجعهکننــدگان بــود.
امــا امــروز باگذشــت چهــل ســال از انقــاب ایــن بیمارســتان بــا
تغییــر رویکــرد مدیــران در حــال تبدیلشــدن بــه بزرگتریــن
مرکــز ترومــای اســتان بــوده و دو بیمارســتان تخصصــی و فــوق
تخصصــی نیــز در بیرجنــد بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.
خراســان جنوبــی بــا وســعت  ۱۵۰کیلومتــر بهعنــوان ســومین
اســتان وســیع کشــور و  ۴۶۰کیلومتــر مرز مشــترک با افغانســتان
موقعیــت خاصــی بــرای اســتان خلــق کــرده اســت .موقعیتــی که
توجــه تمــام مســئوالن نظــام را در هــر ســفر به ایــن واداشــت که
بایــد بیرجنــد بــه لحــاظ درمانــی در جایگاهــی قــرار بگیــرد کــه
عــاوه بــر ارائــه خدمــات بــه دورتریــن شــهروند خراســان
جنوبــی بتوانــد ،بــه کشــورهای همســایه نیــز خدمــات درمانــی
ارائــه دهد.
هرچنــد شــهر بیرجنــد در دوران جنــگ تحمیلــی آســیب
زیرســاختی نداشــت امــا جوانــان و مــردان علمــی زیــادی را تقدیم
انقــاب کــرد .بعــد از جنــگ  ،وجــود تنهــا یــک بیمارســتان بــا
جمعیتــی کــه هــرروز و هرســال بــر تعــداد آنهــا افــزوده میشــود
و همچنیــن مرکــز اســتان شــدن بیرجنــد ،در دهــه  ۸۰کمبودهای
درمانــی را بیشــتر بــه رخ میکشــاند.
روایــت جادههــای اســتان و البتــه مســیرهای ترانزیتــی وجــود
مراکــز درمانــی بیشــتر را بــرای مســئوالن پررنــگ کــرد ،چراکــه
بیشــتر بیمــاران بــه دلیل کمبــود مرکــز درمانــی و حتی پزشــکان
متخصــص بــه مشــهد یــا تهــران اعــزام میشــدند.
بیمارستانولیعصر
دهــه  ۷۰نــور امیــدی بــرای بیمــاران بیرجنــدی بــود چراکــه،
بیمارســتان ولیعصــر بیرجند بــا  ۲۲۴تختخــواب در ســال  ۱۳۷۹با
دو بخــش داخلــی و اورژانــس مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت.
در اواخــر ســال  ۱۳۷۹بخــش اطفــال از بیمارســتان امــام رضــا
(ع) بــه ایــن مرکــز منتقــل شــد و در ســال  ۱۳۸۰کار انتقــال
بخشهــای زنــان -قلــب -زایشــگاه –  – ccuچشــم –
گــوش و حلــق -اعصاب-عفونــی و دیالیــز و اتــاق عمــل زنــان و
چشــم و گــوش بهپایــان رســید و درمانگاههــای مرتبــط بــا ایــن
بخشهــا ازجملــه واحدهــای شنواییســنجی و بیناییســنجی
هــم فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
بیمارســتان ولیعصــر (عــج) بیمارســتانی آموزشــی درمانــی
اســت کــه هماکنــون بــا  ۲۹۷تخــت فعــال در بخشهــای
بســتری بخشهــای زنــان و زایمــان ،عفونــی ،داخلــی ،داخلــی
فــوق تخصصــی ،اعصــاب ،آنژیوگرافــی ،اطفــال ،قلــب ،چشــم
و ...فعالیــت میکنــد .همچنیــن ایــن بیمارســتان بخــش زنــان و
زایمــان مجهــز و پیشــرفتهای دارد.
بیمارستان میالد
انــگار ایــن بیمارســتان کلیــد بــاز شــدن قفلهــای درمانــی در این
شــهر بــود چراکــه بعــدازآن چندیــن مرکــز دیگــر درمانــی نیــز در
شــهر بــه بهرهبــرداری رســید کــه مهمتریــن آنهــا بیمارســتان
میــاد  ۳بــود ،بیمارســتان حضــرت ابوالفضــل العبــاس (ع)
بیرجنــد (میــاد  )٣در ســال  ١٣٩٤بــه بهرهبــرداری رســید،
بیمارســتانی کــه بــا  ٩٦تختخــواب ،قابلیــت ارتقــاء تــا ١٤٠
تخــت را دارد و دارای ٤بخــش اصلــی شــامل داخلــی ،جراحــی،
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ماراتن انقالب در محرومیت زدایی؛

احیای درمان در خراسان جنوبی

زنــان ،اطفــال و  ٤بخــش ویــژه شــامل NICU، CCU، ICU
و دیالیــز میباشــد.
همــه آنهایــی کــه در ایــن بیمارســتان خدمــات گرفتهانــد
میداننــد کــه بــه لحــاظ فضــا ،بهرهمنــدی از امکانــات بســتری
و ...خدمــات اورژانســی کامــل بــوده و در حــال خدمترســانی
بهتمامــی بیمهشــدگان تأمیــن اجتماعــی و البتــه بــه ســایر
بیمهشــدگان نیــز ارائــه خدمــت دارد .ایــن بیمارســتان بــا امکانات
و فضــای مطلوبــی کــه دارد در زمــان بحــران میتوانــد در کنــار
بیمارســتانهای دیگــر شــهر بهتریــن خدمــات را ارائــه دهــد.
عــاوه بــر ایــن بیمارســتان شــهید رحیمــی تأمیــن اجتماعــی
کــه تــا قبــل از آن در مرکــز شــهر ارائــه خدمــات داشــت نــه
تنهــا تعطیــل نشــد بلکــه بــا بازســازی همچنــان ب ـهکار خــود
ادامــه میدهــد .و هــرروزه پاســخ گــوی جمعیــت زیــادی از
بیمهشــدگان اســت.
بیمارستان رازی
امــا ساختوســازهای درمانــی در بخــش دولتــی در بیرجنــد
ادامــه یافــت ،تــا جایــی کــه مصوبــه ســاخت بیمارســتان رازی در
بیرجنــد در دور ســفر اول دولــت نهــم نقطــه عطفــی بــر درمــان
در ایــن اســتان بــود امــا درگیریهــای اعتبــاری ایــن بیمارســتان
کــه کلنــگ اجرایــی آن در همــان دوره بــر زمینخــورده بــود،
باالخــره در خــال طرحهــای طــرح تحــول ســامت و
پیگیریهــای رئیــس وقــت دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد در
اســفندماه  ۹۵بــه بهرهبــرداری رســید.
بیمارســتان فــوق تخصصــی رازی بیرجند بــا ظرفیــت  ۲۸۶تخت
در زمینــی بــه مســاحت  ۳۲هــزار مترمربــع در هفــت طبقــه در
خیابــان غفــاری ایــن شــهر ساختهشــده کــه بــرای ســاخت آن
بیــش از  ۷۲میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون تومــان هزینــه شــد.
بخشهــای اورژانــس ،جراحــی مغــز و اعصــاب ،اتــاق عمــل ،آی
ســی یــو ،اورولوژی،بخشهــای قلــب ،داخلــی ،ســی ســی یــو،
آنژیوگرافــی و جراحــی گــوش ،حلــق و ایــن بیمارســتان فــوق
تخصصــی باوجــود پزشــکان و متخصصانــی کــه بــرای آن جذب
شــد امــروز دغدغــه اعــزام بیمــار بــه خــارج اســتان را از بیــن برده
اســت چراکــه ســختترین اعمــال جراحــی باوجــود بهتریــن
پزشــکان در ایــن بیمارســتان انجــام میشــود.

بیمارستان درمان سرطانیها
خراســان جنوبــی در ایــن ســالها دردمنــد ،آمــاری بــوده اســت
کــه نســبت بــه جمعیــت آن در جمــع و تفریقهــا عــدد مبتالیــان
بــه ســرطان را بیشــتر نشــان مـیداد .بیمــاری کــه هــم جــان را
هــدف میگیــرد و هــم مــال خانوادههــا را هزینههــای ســنگین
درمــان  ،رفتوآمــد بــه مشــهد و تهــران بــرای آنهایــی کــه در
ایــن شــهرها ســرپناهی نداشــتند .نــه تنهــا جســم بیمــاران و
خانوادههــای بلکــه روحشــان را نیــز درگیــر میکــرد.
بــه همــت خیــران ســامت اســتان کلنــگ احــداث یــک مرکــز
درمانــی مخصــوص بیمــاران ســرطانی بــه زمیــن خــورد ،هرچنــد
ســاخت ایــن بیمارســتان بــا فرازوفرودهــای بســیاری روبــرو بــود
امــا اکنــون بــا بهرهبــرداری از ایــن بیمارســتان دغدغــه درمــان
از دوش خانوادههــا برداشتهشــده و حتــی میتــوان بــا امکانــات
و زیرســاختهای مطلــوب در حــد شــرق کشــور خدماترســانی
انجــام شــود.
مرکــز رادیوتراپــی و انکولــوژی ایــران مهــر بیرجنــد در اســفندماه
ســال  ۹۵بــا مســاحت  ۶هــزار مترمربــع در یــک طبقــه و در زمین
ملکــی دانشــگاه بــا حضــور وزیــر بهداشــت افتتــاح شــد .کــه ۹۰
درصــد اعتبــار آن توســط خیریــن و  ۱۰درصدان توســط دانشــگاه
علوم پزشــکی تأمین شــده اســت.
گفتــه میشــود بــا سیســتمهایی کــه در ایــن مرکــز وجــود
دارد روزانــه  ۳۰تــا  ۴۰نفــر پذیــرش میشــوند ،و هزینههــا بــر
اســاس تعرفههــای دولتــی اســت ،هزینههــای انجــام رادیوتراپــی
بــرای بیمارانــی کــه بیمــه هســتند بهصــورت رایــگان اســت و
تمــام بیمههــا در ایــن مرکــز مــورد تأییــد اســت .احــداث ایــن
بیمارســتان یکــی از بــرکات انقــاب در اســتان خراســان جنوبــی
اســت کــه میتــوان بــه آن افتخــار کــرد.
بوعلی بیرجند
نــه اینکــه بیرجنــد شــهری پادگانــی باشــد امــا اغلــب غیــر
بیرجندیهــا نــام بیرجنــد را کــه میشــنوند ،البتــه اگــر پسرشــان
در ایــن شــهر ســرباز شــده باشــد ،پــادگان  ۰۴یــا قــرارگاه محمد
رســولاهلل ،پایــگاه هوایــی خــور و ...در خاطرشــان مــرور
میشــود .وجــود ایــن نکتــه بــرای بیرجنــد باعــث شــد،
مســئوالن ارتــش جمهــوری اســامی ایــران مقدمــات ســاخت
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بیمارســتانی بــرای ایــن قشــر از ســاکنان بیرجنــد را نیز در دســتور
کار خــود قــرار دهنــد ،بــر ایــن اســاس در مهرمــاه ســال ۹۶
بیمارســتان بوعلــی نیــروی زمینــی ارتــش در شهرســتان بیرجنــد،
بــا حضــور امیــر ســرتیپ دوم دکتــر شــهنام بابلــی رئیــس اداره
بهداشــت و درمــان نیــروی زمینــی ارتــش و جمعــی از فرماندهان
نظامــی و انتظامــی خراســان جنوبــی افتتاح شــد.
بخشهــای مختلــف ایــن بیمارســتان ازجملــه؛ مراقبــت ویــژه
بزرگســاالن ( )ICUبخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان (،)NICU
بخــش مراقبــت قلبــی ( )CCUو بخشهــای مختلــف مــورد
بهرهبــرداری عمــوم مــردم بیرجنــد قرارگرفتــه اســت ،پزشــکان
باتجربــه و محیــط آرام ایــن بیمارســتان باعــث شــده تعــدادی از
مــادران بــاردار بــرای زایمــان ایــن بیمارســتان را انتخــاب کننــد.
هر شهرستان یک مرکز درمانی
تمــام داشــتههای درمانــی ایــن اســتان بــه ایــن بیمارســتانها
در مرکــز اســتان ختــم نمیشــود بلکــه در دورانــی کــه طــرح
تحــول ســامت بــه قــوت خــود باقــی بــود بــا پیگیــری مجدانــه
مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن اســتان در تعــداد زیــادی
از شهرســتانها یــک مرکــز درمانــی احــداث شــد ،مراکــزی کــه
توانســته بــا ارائــه خدمــات فاصلههــای طوالنــی را بــرای دریافــت
خدمــات پزشــکی کــم کرده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد در گفتوگــو بــا مهــر
دربــاره دســتاوردهای چهــل ســاله انقــاب در ایــن اســتان
میگویــد :هیــچ گزین ـهای بــرای مقایســه وجــود نــدارد چراکــه
هــر چــه در ایــن اســتان در بحــث درمــان داریــم متعلــق بــه بعــد
از انقالب اســت.
محمــد دهقانــی فیروزآبــادی در اولیــن مقایســه بــرای
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اثبــات ایــن حرفــش تعــداد مراکــز آموزشــی را مدنظــر قــرار
داده میافزایــد :دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد بــا ایــن
ســطح علمــی امــروز جــز دانشــگاههای نمونــه و مطلــوب
کشــور اســت مهمتریــن دســتاورد انقــاب اســامی در ایــن
منطقــه اســت.
وی نکتــه دوم در بحــث خدمــات بهداشــتی و درمانــی را ســطح
دسترســی عمومــی بــه خدمــات عنــوان و میگویــد :در قبــل از
انقــاب ســطح دسترســی تنهــا  ۵درصــد بــود کــه آنهــم نصیب
روســتاییان و عشــایر و ...نمیشــد امــا اکنــون در شــهرها ســطح
دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی  ۱۰۰درصد اســت.
وی آمــار پزشــک بــه نفــر را نیــز اینطــور عنــوان میکنــد کــه
قبــل از انقــاب بــه ازای  ۳۰هــزار نفــر یــک پزشــک داشــتیم که
آنهــم پزشــک ایرانــی نبــود ،درحالیکــه امــروز بــه ازای هــر ۳
هــزار و  ۴۷۰نفــر یــک پزشــک عمومــی داریم.
وی بیــان کــرد :عــاوه بــر ایــن در ایــن اســتان اکنــون در حــوزه
بهداشــت  ۱۵۵و در حــوزه درمــان  ۱۸۲پزشــک عمومــی خدمــات
میدهنــد.
امید به زندگی در روستاها
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی ســطح دسترســی روســتاییان را نیــز از
نــکات مهــم و برجســته انقــاب در حــوزه درمــان دانســت چراکه
تــا قبــل از ایــن واژهای بــه نــام خانــه بهداشــت وجــود نداشــت
امــا اکنــون تنهــا در خراســان جنوبــی  ۳۱۴خانــه بهداشــت بــه
روســتاییان خدمــات بهداشــتی و حتــی در برخــی پایگاههــا
خدمــات مامایــی ارائــه میدهنــد.
وی ادامــه داد :ایــن خانههــای بهداشــت تحــت عنــوان سیســتم
ارجــاع تــا حــد زیــادی امیــد بــه زندگــی را در روســتاییان افزایــش
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داده است.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد کاهــش مرگومیــر
نــوزادان کــه قبــ ً
ا از هــر هــزار تولــد  ۱۳۰نفــر بــود بــه ۱۱.۵
نفــر و همچنیــن پوشــش  ۱۰۰درصــدی واکسیناســیون را یکــی
از نقــاط عطــف نظــام ســامت در انقــاب اســامی عنــوان
میکنــد.
وی بیــان داشــت :در کنــار ایــن آمــار میتــوان کاهــش مــرگ
کــودکان زیــر  ۵ســال از  ۱۴۷مــورد در ابتــدای انقــاب بــه ۱۴
مــورد در چلــه انقــاب و کاهــش مــرگ بعــد از زایمــان از
 ۲۴۵مــادر بیــن  ۱۰۰هــزار زایمــان بــه  ۱۱مــادر را موفقتریــن
دســتاورد بهداشــتی در حــوزه مراقبــت کــودک و مــادر نــام بــرد.
دهقانــی فیروزآبــادی ،رشــد آمــار متخصصیــن در رشــتههای
دندانپزشــکی کــه تــا قبــل از انقــاب در اســتان صفــر بــود بــه
 ۳۹نفــر و حضــور  ۲۶۵متخصــص در رشــتههای مختلــف را
یــادآور شــد.
افزایــش تختهــای ثابــت بیمارســتانی اســتان بــه هــزار و
 ۴۰۰مــورد ،تختهــای فعــال هــزار و  ۱۵۰مــورد ،پایگاههــای
اورژانســی کــه تــا قبــل انقالب صفــر بــود بــه  ۷۱پایــگاه اورژانس
جــادهای و شــهری از دیگــر دســتاوردهای نظــام ســامت بعــد از
انقــاب اســامی در خراســان جنوبــی از دیگــر مــواردی بــود کــه
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد بــه آن اشــاره کــرد.
طرح تحول
وی افزایــش تعــداد بیمارســتانها ،تعــداد اورژانسهــا ،همچنیــن
تعــداد آمبوالنــس ،و پزشــک در ایــن اســتان بهواســطه طــرح
تحــول ســامت را موردتوجــه قــرار داده و میگویــد :امــروز
اعمــال جراحــی پیچیــده باوجــود بهتریــن متخصصــان در بیرجند

انجــام میشــود و لزومــی بــرای ارجــاع بیمــار وجــود نــدارد.
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی ،کلنیــک هــای تخصصــی و فــوق
تخصصــی ،مراکــز بهداشــت ســامت ،طــرح پرونــده ســامت
بهداشــتی و ...را یــادآور شــده و معتقــد اســت وجــود
خیرانــی کــه بــرای ســامت ایــن اســتان پیشقــدم شــدند
و بیمارســتان ایرانمهــر را بــه ثمــر رســاندند نشــانهی اوج خدمــات
درمانــی بــرای خراســان جنوبــی در چلــه انقــاب اســت.
وی رشــد علمــی در تکنولوژیهــای ســلولهای بنیــادی  ،نانــو و
هســتهای را مدنظــر قــرار داده آن را ازجمله دســتاوردهایی دانســت
کــه حاصــل زحمــات امــام راحــل بــرای اســتقالل ایــن کشــور
است.
ثمــرات و بــرکات توجــه و خدمــات رســانی بــه نیازمنــدان و
محرومــان بعــد از گذشــت چهــار دهــه از پیــروزی انقــاب در
اقصــی نقــاط خراســان جنوبــی مشــاهده مــی شــود ،امــا بــرای
محــو کامــل محرومیــت نیازمنــد عزمــی جــدی و تــاش افــزون
تــری در ایــن اســتان هســتیم.
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تنهــا مرکــز درمانــی تخصصــی ســرطان غــرب کشــور در
اراک ،کــه بــه برکــت انقــاب اســامی مأمــن و میزبــان
بیمــاران از اســتان هــای مختلــف شــده ،در مســیر توســعه
قــرار دارد و احــداث فــاز ســوم آن در دســتور کار اســت.

در ســال هــای پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،ســنگ بنــای
احــداث یــک مرکــز درمانــی توســط آیــت اهلل خوانســاری ،امــام
جمعــه وقــت اراک در ایــن شــهر گذاشــته شــد کــه در نهایــت
ســال  ۱۳۷۵کار احــداث ایــن مرکــز درمانــی بــه پایــان رســید.
پــس از وقفــه ای در فعالیــت ایــن بیمارســتان ،مدتــی فعالیــت آن
بــه صــورت درمانگاهــی پیگیــری شــد و در نهایــت در ســال ۱۳۸۵
مســئولیت ایــن بیمارســتان بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک
واگــذار شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه بنــای ایــن بیمارســتان در زمــان تحویــل بــه
دانشــگاه تــا حــدودی دچــار فرســودگی شــده بــود ،در ســال ۸۵
عملیــات بازســازی بیمارســتان آیــت اهلل خوانســاری و بهســازی
تاسیســات و تجهیــزات آن در دســتور کار قــرار گرفــت.
دهــه چهــارم انقــاب و تبدیــل بیمارســتان
خوانســاری بــه قطــب درمــان ســرطان غرب کشــور
بیمارسـتان تخصصـی سـرطان آیـت اهلل خوانسـاری در سـال
 ۸۶پـس از انجـام عملیـات نوسـازی بـا ظرفیت  ۶۴تخـت برای
بسـتری و درمـان بیمـاران سـرطانی در چرخـه فعالیـت قـرار
گرفـت .در سـال هـای پایانـی دهـه  ۸۰تامیـن امکانـات بیشـتر
بـرای این بیمارسـتان و راه انـدازی بخش جراحی ،آی سـی یو و
بخش های سـونوگرافی و ماموگرافی این بیمارسـتان در دسـتور
کار قـرار گرفـت و دسـتگاه هـای رادیوتراپـی و سـی تی اسـکن
بـرای ایـن بیمارسـتان تهیه شـد .فعـال شـدن این بیمارسـتان و
تامیـن دسـتگاه ها و تجهیـزات الزم برای آن در سـال های اخیر
ایـن مرکـز درمانـی را بـه عنـوان قطـب درمـان سـرطان غـرب
کشـور مطـرح کرده اسـت.
در سـال هـای آغازین دهـه  ،۹۰بـا توجه بـه اینکه این بیمارسـتان
مراجعـات بسـیاری از اسـتان هـای اطراف و غرب کشـور داشـت و
 ۴۶تخت بیمارسـتانی آن جوابگوی بیماران سـرطانی مراجعه کننده
نبود ،فـاز دوم این بیمارسـتان و طرح توسـعه آن در دسـتور کار قرار
گرفـت کـه در نهایـت طرح توسـعه ایـن بیمارسـتان در خـرداد ماه
سـال جـاری بـا حضـور وزیـر وقـت بهداشـت ،درمـان و آمـوزش
پزشـکی به بهـره برداری رسـید.
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اراک قطب درمان سرطان غرب کشور
افتتــاح طــرح توســعه بیمارســتان خوانســاری در
آســتانه دهــه پنجــم انقــاب
بــا بهــره بــرداری از طــرح توســعه بیمارســتان آیــت اهلل خوانســاری
اراک کــه بــرای آن  ۴۰میلیــارد ریــال بودجــه صــرف شــد۹۶ ،
تخــت بــه ظرفیت تخــت هــای ایــن بیمارســتان افــزوده شــد و در
واقــع انجــام طــرح توســعه ایــن بیمارســتان در فــاز دوم ،بــه فضای
درمانــی ایــن مرکــز چهــار هــزار متــر مربــع اضافــه کــرد.
بــا افتتــاح طــرح توســعه ،ایــن مرکــز درمانــی توانســت تعــداد
بیشــتری از مراجعــه کننــدگان گســترده این بیمارســتان را پوشــش
دهــد .تــا قبــل از اجــرای فــاز دوم ایــن بیمارســتان و بهــره بــرداری
از آن ،روزانــه بیــش از  ۹۰نفــر از بیمــاران ســرطانی در نوبــت
بســتری در ایــن بیمارســتان قــرار داشــتند و بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن مراجعــان از اســتان هــای مختلفــی بودنــد ،در نوبــت بســتری
بــا مشــکالت بســیار مواجــه مــی شــدند .امــا بهــره بــرداری از فــاز
دوم و اضافــه شــدن  ۹۶تختــه درمانــی بخــش مهمــی از مشــکل
بســتری بیمــاران ایــن مرکــز را رفــع کــرد و تعــداد افــراد در نوبــت
بســتری کاهــش یافــت.
ایــن مرکــز درمانــی یــک مجمــع خیــران دارد و بــا حمایــت خیران
نیــک اندیــش خــود توانســت توســعه یابــد و خدمــت رســانی
بهتــری را بــه جامعــه هــدف انجــام دهــد .در فــاز ســوم مقــرر
اســت ایــن مرکــز بــاز هــم توســعه یابــد و در ایــن زمینه بــر مبنای
پیگیــری هــای انجــام شــده از ســوی اســتان ،قــرار اســت وزارت
بهداشــت نیــز از مســاعدت و همــکاری هــای الزم را انجــام دهــد.
خدمــات رســانی بیمارســتان خوانســاری بــه بیماران
چندیــن اســتان غربی کشــور
در ایــن زمینــه رئیــس بیمارســتان تخصصــی ســرطان آیــت اهلل
خوانســاری اراک اظهــار داشــت :مرکــز تخصصــی درمان ســرطان
آیــت اهلل خوانســاری اراک ،بیمــاران ســرطانی اســتان هــای غربــی
کشــور همچــون لرســتان ،همــدان ،اصفهــان و ...تحــت پوشــش
درمــان خــود قــرار داده و روزانــه از اســتان هــای مختلفــی بــه ایــن
مرکــز مراجعــه صــورت مــی گیــرد.
رضــا آقابزرگــی افــزود :راه انــدازی فــاز دوم ایــن بیمارســتان،
کمــک شــایانی بــه بیمــاران ایــن مرکــز درمانــی بــود و در ادامــه

فــاز دوم ،طــرح توســعه بیمارســتان آیــت اهلل خوانســاری اراک مقرر
اســت بــا کمــک خیــران ادامــه داده شــود و در حقیقــت چشــم انداز
بلندمــدت ایــن مرکــز درمانــی ،راه انــدازی یــک مرکــز جامــع
درمــان ســرطان در کشــور اســت.
رئیــس بیمارســتان تخصصــی ســرطان آیــت اهلل خوانســاری
خاطرنشــان ســاخت :راه انــدازی بخــش هایــی همچــون
پزشــکی هســته ای ،تصویربــرداری پیشــرفته و آزمایشــگاه در ایــن
بیمارســتان ،در راســتای توســعه بخشــی بــه فعالیــت هــای آن
انجــام گرفتــه اســت.
وی ضمــن بیــان اینکــه ســاالنه بیــش از  ۶۰۰مــورد شــیمی
درمانــی در بیمارســتان آیــت اهلل خوانســاری اراک انجــام مــی
شــود ،عنــوان کــرد :در فــاز دوم توســعه ایــن بیمارســتان کــه
امســال بهــره بــرداری گردیــد ۵۱ ،تخــت بســتری ۲۳ ،تخــت
شــیمی درمانــی ،تخــت آی ســی یــو و  ۱۶تخــت اورژانــس و
تزریقــات بــه فضــا و امکانــات درمانــی ایــن بیمارســتان افــزوده
شــد.
ادامــه طــرح توســعه بیمارســتان خوانســاری در
دســتور کار اســت
رئیــس بیمارســتان آیــت اهلل خوانســاری اراک در بخــش دیگــر
ســخنان خود گفــت :یکــی از مهمتریــن نیازهــای این بیمارســتان،
نیــاز بــه افزایــش فضــای فیزیکــی بــرای پذیــرش بیماران بیشــتر
اســت تــا از تعــداد افــرادی کــه در نوبــت بســتری هســتند کاســته
شــود و بتــوان خدمــات مطلــوب و ســریع تــری را بــه هموطنانــی
کــه از اســتان هــای اطــراف بــه ایــن مرکــز مراجعــه مــی کننــد،
ارائــه داد.
آقابزرگــی اضافــه کــرد :بیمارســتان آیــت اهلل خوانســاری اراک
مجمــع خیــران خــود را دارد کــه همــواره در راســتای بهبــود
وضعیــت ایــن بیمارســتان و توســعه خدمــات آن ،مســاعدت
هــای مهمــی را انجــام داده انــد از جملــه اینکــه بخــش
مهمــی از هزینــه هــای احــداث طــرح توســعه ایــن بیمارســتان
را خیــران متقبــل شــدند و در ســایر امــور همچــون تامیــن
تجهیــزات ،بهســازی و نوســازی و ...در ایــن بیمارســتان نقــش
آفرینــی اثرگــذار داشــتند.
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رتبه اول تولید بادام وماهی کسب شد؛

ارتقایبخشکشاورزیدربامایران

بخــش کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــه برکــت
انقــاب اســامی اســامی از توســعه قابــل توجهــی
برخــوردار شــده اســت بــه طــوری کــه هــم اکنــون ایــن
اســتان در تولیــد ماهــی و بــادام رتبــه اول کشــور را دارد.

چهارمحــال و بختیــاری پیــش از انقــاب یکــی از اســتان هــای
محــروم کشــور بــه شــمار مــی رفــت کــه از هیــچ گونــه پیشــرفت
و توســعه ای برخــوردار نبــود .فقــر و محرومیــت بــه وضــوح در
ایــن اســتان مشــاهده مــی شــد و مــردم از هیــچ گونــه امکاناتــی
برخــوردار نبــوده انــد.
انقــاب اســامی عامــل توســعه و پیشــرفت ایــن اســتان در تمــام
بخــش هــا بــوده و محرومیــت در ایــن اســتان بــه برکــت انقــاب
اســامی بســیار کمرنــگ شــده اســت.
صنعــت رشــد کــرد و خدمــات درمانــی و بهداشــتی ارتقــا یافــت،
کشــاورزی ایــن اســتان در کشــور رتبــه گرفــت و افتخــارات
مختلفــی در بخــش هــای مختلــف کســب شــد کــه همــه بــه
برکــت انقــاب اســامی محقــق شــد.
ایــن اســتان بــه برکــت انقــاب اســامی در بخــش کشــاورزی
رتبــه اول تولیــد ماهــی قــزل آال و رتبــه اول تولیــد بــادام کشــور
را کســب کــرده و هــم اکنــون قطــب تولیــد ماهــی هــای ســردآبی
کشــور و تولیــد بــادام اســت.
تولیــد محصــوالت کشــاورزی در چهارمحــال و
بختیــاری پنــج برابــر شــده اســت
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری در ایــن زمینــه

اظهــار داشــت :توســعه باغــات و شــیالت از مهمتریــن اقدامــات
انجــام شــده در دوران انقــاب اســامی در ایــن اســتان بــوده
اســت.
ذبیــح اهلل غریــب گفــت :چهارمحــال و بختیــاری بــا تولیــد ســاالنه
 ۲۴هــزار تــن بــادام رتبــه اول تولیــد بــادام کشــور را کســب کــرده
اســت.
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد :این
اســتان توانســته اســت همچنیــن بــا تولیــد  ۲۴هــزار تــن ماهــی
قــزل آال در ســال ،رتبــه اول تولیــد ماهــی ســردآبی کشــور را
کســب کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان همچنیــن در تولیــد قــارچ
دکمــه ای ،هلــو ،گــردو و ...رتبــه هــای کشــوری کســب کــرده
اســت ،گفــت :اســتان چهارمحــال و بختیــاری در تولیــد هلــو
رتبــه هفتــم و در تولیــد گــردو رتبــه نهــم کشــور را کســب
کــرده اســت.
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه
اینکــه در ســال  ۵۷میــزان تولیدمحصــول کشــاورزی در ایــن
اســتان  ۲۹۶هــزار تــن بــوده اســت ،اظهــار داشــت :میــزان تولیــد
محصــول کشــاوری در حــال حاضــر در ایــن اســتان بــه یــک
میلیــون  ۴۴۰هــزار تــن رســیده اســت.
وی بیــان کــرد :تولیــد محصــوالت کشــاورزی در ایــن اســتان
نســبت بــه دوران پیــش از انقــاب پنــج برابــر شــده اســت.
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد:
میــزان تولیــد محصــوالت باغــی در چهــار محــال و بختیــاری در
دوران پیــش از انقــاب  ۲۹هــزار تــن بــوده اســت کــه هــم اکنون
بــه بیــش از  ۱۹۵هــزار تــن رســیده اســت.

وی ادامــه داد :در دوران پیــش از انقــاب  ۴۷هــزار تــن محصــول
دامــی تولیــد مــی شــده اســت کــه هــم اکنــون میــزان تولیــد
محصــوالت دامــی در ایــن اســتان بــه  ۳۰۰هــزار تــن افزایــش
یافتــه اســت.
انقــاب اســامی موجــب تحــول عظیمــی در بخــش
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری شــده اســت
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهادکشــاورزی
چهارمحــال و بختیــاری نیــز گفــت :انقــاب اســامی موجــب
تحــول عظیمــی در توســعه بخش کشــاورزی اســتان شــده اســت.
حســین برزگــر بــا اشــاره بــه اینکــه کشــاورزی در ایــن اســتان
اشــتغال قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،ادامــه
داد ۲۲ :درصــد اشــتغال چهارمحــال و بختیــاری در بخــش
کشــاورزی اســت.
وی ادامــه داد ۱.۲ :درصــد محصوالت کشــاورزی کشــور در اســتان
چهارمحــال و بختیــاری تولیــد می شــود.
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهادکشــاورزی
چهارمحــال و بختیــاری افــزود :ســه هــزار و  ۴۰۰میلیــارد تومــان
ارزش افــزوده و تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان چهارمحــال و
بختیــاری در حــوزه کشــاورزی اســت.
وی ادامــه داد :توســعه مجتمــع هــای دامــداری ،توســعه
گلخانــه هــا ،توســعه تجهیــزات آبیــاری نویــن در مــزارع
کشــاورزی ،توســعه شــیالت ،توســعه مــزارع پــرورش قــارچ،
توســعه کشــت گیاهــان دارویــی ،توســعه مراکــز پــرورش
دام کوچــک و بــزرگ و ...از مهمتریــن بــرکات انقــاب
اســامی بــه شــمار مــی رود.
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اســتان قزویــن پــس از انقــاب اســامی بــا تقویــت روحیــه
خودبــاوری و شــکوفایی اســتعدادها و حمایــت از جوانــان
و نوجوانــان بــه قطــب رباتیــک کشــور تبدیل شــده اســت.
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موفقیت انقالب در عرصه خودباوری؛

تبدیل قزوین به قطب رباتیک کشور

ســرعت تحــوالت تکنولــوژی از مهمتریــن مباحــث علمــی روز
دنیاســت .ایــن تحــوالت کــه باعــث ایجــاد تغییراتــی در دنیــا مــی
شــود؛ توســط کشــورهایی بــه ظهــور مــی رســد کــه از جنبــه های
علمــی بــه پیشــرفت هــای قابــل مالحظــه ای دســت پیــدا کــرده
انــد .جمهــوری اســامی ایــران بعــد ازانقــاب بــه دســتاوردها و
موفقیــت هــای بــزرگ علمــی دســت پیــدا کــرده بــه نحــوی کــه
در خیلــی از مــوارد نامــش جهانــی شــده اســت.
علــم رباتیــک یکــی ازعلــوم نویــن در جهــان بــه شــمار مــی رود
کــه بشــر را بــه خیلــی از آرزوهایــش رســانده و در ایــن میــان
اســتان قزویــن یکــی از مناطــق پیشــرو ایــن علم در کشــور اســت
بــه نحــوی کــه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه و برنامــه ریــزی انجام
شــده در مقاطــع دانــش آمــوزی و دانشــجویی و تربیــت مربیــان
رباتیــک بــه جایــگاه واالیــی در ایــن علــم دســت پیــدا کــرده و
ایــن دســتاورد مهــم از بــرکات انقــاب اســامی اســت کــه بســتر
تحصیــل علــوم مربــوط بــه آن را در زمینــه هــای علمــی بــرای
نوجوانــان و جوانــان و آینــده ســازان کشــور فراهــم کــرده اســت.
علــم رباتیــک از مهــم تریــن و جدیدتریــن مباحــث
روز جهــان
محمــد چیــت ســازان ،یکــی از کارشناســان و مربیــان قزویــن در
رشــته رباتیــک درمــورد ایــن علــم مــی گویــد :جهــان در مســیر
تکنولــوژی بــه ســمت پدیــده هــای نــو گام برمــی دارد و رونــد رو
بــه رشــد کشــورهای پیشــرو در ایــن عرصــه بســیار ســریع بــوده
بــه طوریکــه آنهــا بــرای تحقــق آرمــان هــای خــود و تســریع در
دســتیابی بــه اهــداف ،برنامــه ریــزی دراز مدتــی بــرای جوانــان
کشورشــان در مقاطــع تحصیلــی مختلــف داشــته انــد و بــا
شناســایی اندیشــه هــای خــاق ،ســرمایه گــذاری بــر روی آنهــا
و همچنیــن اســتفاده از نتایــج تحقیقــات انجــام شــده ،بهــره بــری
الزم را کســب مــی کننــد.
وی درمــورد شــکل گیــری ایــن علــم بیــان کرد:بــه جــرات مــی
تــوان گفــت مهمتریــن و بزرگتریــن آرزوی بشــر ،ســاخت وســیله
ای شــبیه انســان اســت کــه تمامــی قابلیــت هــای انســان و حتــی
بیشــتر از او را داشــته باشــد .موجــودی کــه بتوانــد ماننــد انســان راه
بــرود ،صحبــت و فکــر کنــد ،خــواب ببینــد و حتی احســاس داشــته
باشــد .علــم رباتیــک در همیــن راســتا شــکل گرفــت و در حــال
حاضــر ایــن تکنولــوژی یکــی از مهمتریــن علــوم و چالــش علمی
روز جهــان شــده اســت.
بــه گفتــه چیــت ســازان در حــال حاضــر یــک میلیــون ربــات
خانگــی و بیــش از یــک میلیــون و  ۱۰۰هــزار دســتگاه ربــات
صنعتــی در سراســر جهــان وجــود دارد کــه بــه بشــر در انجــام
فعالیــت هــا و اهدافــش کمــک مــی کنــد و بــدون شــک علــم
رباتیــک در زندگــی بشــر نقــش بســیار مهمــی بــر عهــده دارد.
ایــن مربــی و کارشــناس رباتیــک قزوینــی درمــورد کاربردهــای
ایــن علــم مــی گویــد :قزویــن یکــی از اســتان هــای فعــال
در زمینــه شــکل گیــری و توســعه ایــن علــم اســت کــه در
صــورت کاربــردی شــدن ربــات هــا نــه تنهــا در اســتان قزویــن
بلکــه در کشــور ،موفقیــت هــای زیــادی بــه دســت مــی آیــد.
از جملــه ایــن کاربردهــا مــی تــوان بــه اســتفاده از ربــات هــا
در خنثــی کــردن بمــب هــا و یــا اکتشــافات فضایــی ،دریایــی
و یــا عملیــات امــداد و نجــات در حــوادث و ســوانحی ماننــد
زلزلــه و ســیل اشــاره کــرد .البتــه زمینــه هــای کاربــردی ربــات
هــا بســیار گســترده شــده بــه طــوری کــه ربــات هــا در چنــد
کشــور جهــان بــه عنــوان پرســتار ،پزشــک ،همــراه ،ســرگرم
کننــده ،پیــش خدمــت ،محافــظ امنیتــی ،پلیــس و حتــی ســرباز
جنگــی بــه کار گرفتــه مــی شــوند.
وی اضافــه کــرد :بیشــترین کاربــرد ربــات هــا درحــال حاضــر در

کارخانجــات بــزرگ در خطــوط تولیــد محصــول وصنایــع مختلــف
اســت کــه کمــک زیــادی بــه تســریع کارهــا و بــاال بــردن کیفیت
محصــول نهایــی مــی کنــد امــا پیش بینــی مــی شــود در آینــده از
ربــات هــا بــه عنــوان کارگــر ،خدمتــکار ،فروشــنده ،پرســتار ،نامــه
رســان ،جــراح ،نگهبــان ،آتــش نشــان ،امدادگــر ،راهنمــا ،راننــده و
صدهــا شــغل دیگرکــه در جامعــه ضــرورت دارد ،اســتفاده شــود که
ایــن رویکــرد دور از واقعیــت نخواهــد بــود.
چیــت ســازان تصریــح کــرد :هــم اکنــون تنهــا چهــار کشــور دنیــا
بــا توجــه بــه توانمنــدی و رعایــت یکســری اســتانداردهای الزم،
مجــوز برگــزاری ســالیانه مســابقات رباتیــک را از کمیتــه جهانــی
رباتیــک دریافــت کــرده انــد و ایــن کــه ایــران عزیــز مــا بعــد از
آمریــکا ،آلمــان و ژاپــن در بیــن ایــن چهــار کشــور قــرار گرفتــه
بیانگــر ســطح بــاالی علمــی و تکنیکــی فرزنــدان ایــن مــرز و بوم
در ایــن عرصــه محســوب مــی شــود.
اســتعداد جوانــان و نوجونــان ایــران در رباتیــک بــی
نظیــر اســت
بــا توجــه بــه اســتعداد بالقــوه و ذاتــی باالیــی کــه در بیــن آینــده
ســازان و نخبــگان جــوان کشــور عزیزمــان مشــاهده مــی کنیــم
همانگونــه کــه در مســابقات جهانــی رباتیــک بارهــا بــه اثبــات
رســیده ،مطمئن ـ ًا بــا کمــی توجــه و برنامــه ریــزی در ایــن رشــته
مــی توانیــم بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان ایــن دانــش در دنیــا
مطــرح شــده و در زمــره صــادر کننــدگان ایــن صنعــت نیز باشــیم.
در ایــن میــان اســتان قزویــن در مقطــع دانــش آمــوزی و همینطور
مقطــع دانشــجویی گام هــای موثــر و مهمی برداشــته اســت.
شــناخته شــدن دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن در
جهــان رباتیــک
یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای علمــی انقــاب اســامی
ایــران در اســتان قزویــن ،موفقیــت هــای دانشــگاه آزاد اســامی
قزویــن اســت کــه نــه تنهــا در ســطح کشــور ،بلکــه افتخــارات
متعــدد ایــن دانشــگاه در مســابقات جهانــی رباتیــک وکســب
عنوان«پرافتخارتریــن تیــم ایرانــی مســابقات جهانــی ربــوکاپ»
و نیــز انتخــاب ایــن دانشــگاه بــه عنــوان قطــب علمــی رباتیــک
کشــور ،آن را بــه بهتریــن مــکان بــرای ماجراجوییهــای دنیــای

رباتیــک جوانــان تبدیــل کــرده اســت.
دکتــر مرتضــی موســی خانــی ،رئیــس دانشــگاه آزاد اســتان قزوین،
درمــورد ایــن دســتاورد علمــی انقــاب اســامی در اســتان قزویــن
گفــت :مســابقات ربــوکاپ یــا جــام جهانــی رباتهــا یــک رویــداد
بیــن المللــی بــه منظــور توســعه علــوم رباتیــک ،هــوش مصنوعی
و ســایر زمینههــای مرتبــط اســت کــه فدراســیون جهانــی ربوکاپ
در تــاش اســت بــرای توســعه تحقیقــات هــوش مصنوعــی
رباتهــای هوشــمند ،تمامــی فناوریهــای پیشــرفته را بــه
مشــارکت و آزمــون فــرا بخوانــد.
موســی خانــی افــزود :در ایــران دانــش رباتیــک و هــوش
مصنوعــی بــا نــام دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن عجیــن شــده و با
هوشــمندی جوانــان مســتعد ایــن دانشــگاه بــه عنــوان بنیــان گذار
و پیشــگام علــم رباتیــک و هــوش مصنوعــی در کشــور بشــمار می
رود.
وی تصریــح کــرد :در ســال  ۱۳۸۵ایــران میزبــان برگــزاری
نخســتین دوره مســابقات بیــن المللــی ربوکاپ ،مشــهور بــه Iran
 open Robocupشــد و دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن
افتخــار میزبانــی دههــا نفــر از دانشــمندان رشــتههای رباتیــک را
در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران برعهــده گرفــت
و موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی شــد.
موســی خانــی درمــورد موفقیــت هــای تیــم رباتیــک این دانشــگاه
گفــت :تــداوم ایــن موفقیتهــا در مســابقات جهانــی رباتیــک
ایتالیــا  ،۲۰۰۳پرتغــال  ،۲۰۰۴آلمــان  ،۲۰۰۶آمریــکا  ،۲۰۰۷چیــن
 ،۲۰۰۸تایلنــد  ،۲۰۰۸اتریــش  ،۲۰۰۹ســنگاپور  ،۲۰۱۰ترکیــه
 ،۲۰۱۱مکزیــک  ،۲۰۱۲هلنــد  ،۲۰۱۳برزیــل  ،۲۰۱۴چیــن ،۲۰۱۵
آلمــان  ،۲۰۱۶ژاپــن  ۲۰۱۷و کانــادا  ۲۰۱۸جایــگاه دانشــگاه آزاد
اســامی قزویــن را بــه عنــوان قطــب قدرتمنــدی در عرصــه
هــوش مصنوعــی و رباتیــک در ســطح بیــن المللــی و کشــور
تثبیــت کــرده اســت.
وی اظهارداشــت :ایــن موفقیــت هــا تــا جایــی ادامــه یافتــه کــه
بــه اذعــان مســئوالن فدراســیون جهانــی ربــوکاپ ،مســابقات
بیــن المللــی ربــوکاپ آزاد ایــران در حــال حاضــر بزرگتریــن
مســابقات آزاد رباتیــک در ســطح دنیــا شــناخته میشــود و اعتبــار
و دســتاوردی بــزرگ بــرای جامعــه علمــی کشــور محســوب
میشــود.
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مســابقات ربــوکاپ مــی توانــد بــه تولیــد کاال و
ثــروت منجــر شــود
دکتــر محمــد نــوروزی ،سرپرســت تیــم رباتیــک دانشــگاه آزاد
اســامی اســتان قزویــن گفت:دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن در
خردادمــاه ســال  ۱۳۸۲نخســتین همایــش مهندســی مکاترونیــک
ایــران را برگــزار کــرد وبــا راه انــدازی نخســتین دوره کارشناســی
ارشــد مهندســی مکاترونیــک ،زمینــ ه هــای تاســیس و تجهیــز
نخســتین آزمایشــگاه تحقیقاتــی مکاترونیــک ( )MRLدر
ایــران فراهــم شــد .در ایــن آزمایشــگاه کــه بــرای انجــام
فعالیتهــای پژوهشــی اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه راه
انــدازی شــده بــا بهــره گیــری از اســتادان شــاخص بــه همــراه
متخصصــان اتوماســیون صنعتــی،بــه تحقیــق ،طراحــی ،بهبــود
و تولیــد سیســتمهای مکاترونیکــی اعــم از ربــات ،مکانیزمهــای
هوشــمند ،اتوماســیون پیشــرفته صنعتــی و هــوش مصنوعــی
پرداختــه میشــود.

متوســطه دوره اول ،برگــزار شــد.
شــیرین امیــن مقدســی ،رئیــس اداره دانــش آمــوزی و پیــش
دبســتانی جمعیــت هــال احمــر قزویــن و سرپرســت کانــون
هــای دانــش آمــوزی رباتیــک قزویــن ،در مــورد ایــن طــرح
گفــت :دوره آموزشــی رباتیــک بــا رویکــرد کاربــرد علــم و
فنــاوری ،مهندســی و ریاضیــات در کاهــش آثــار ســوانح و بالیــا
بــرای دانــش آمــوزان مقطــع متوســطه دوره اول در  ۱۲واحــد
آموزشــی شهرســتان قزویــن بــا هــدف آشــنایی دانــش آمــوزان
بــا جمعیــت هــال احمــر ،توانمنــد ســازی دانــش آمــوزان
در زمینــه کار گروهــی و معرفــی تکنولــوژی هــای جدیــد در
زمینــه حــوادث و بالیــا و مدیریــت بحــران در قزویــن اجــرا شــد
و در ایــن دوره آموزشــی دانــش آمــوزان بــا تکنولــوژی هــای
جدیــد امــداد رســانی در حــوادث و بهــره گیــری از ربــات هــا در
امدادرســانی آشــنا شــدند.
وی اضافــه کــرد :ایــن دوره آموزشــی  ۲۴ســاعته بــرای  ۴۸۰دانش

زمینــه هــا باشــد.
بــا یکــی از تیــم هــای دانــش آمــوزی رباتیــک دختــران کــه موفق
بــه کســب رتبــه در لیــگ امــداد و نجــات ربــات هــا شــده انــد ،در
مــورد انگیــزه و هــدف آنهــا صحبــت کردیــم .اعضــای چهــار نفره
ایــن تیــم اعتقــاد دارنــد بــا پیشــرفت در علــم رباتیــک مــی تــوان
بــه توســعه اســتان و کشــور شــتاب بخشــید.
یکــی از ایــن دانــش آمــوزان مــی گویــد :ســاخت ربــات و بــه
حرکــت درآوردن آن از روی نقشــه اصــا کار ســختی نیســت ،بــه
شــرط اینکــه بــا تمرکــز بــاال انجــام شــود.
سرپرســت ایــن تیــم بــا اشــاره بــه اینکــه مســابقات رباتیــک دارای
جذابیــت و هیجــان باالیــی اســت اضافــه مــی کنــد :یکــی از
اهــداف مــا اســتفاده از ربــات هــا در مناطــق حادثــه دیــده اســت تا
بتــوان ابتــدا مراحل شناســایی و ســپس پیــدا کــردن مصــدوم را در
کمتریــن زمــان بــرای انتقــال مجروحان بــه بیمارســتان انجــام داد
لــذا مــا تــاش مــی کنیــم در زمینــه امــداد و نجــات و اختراعــات

وی افــزود :مســابقات ربــوکاپ آزاد ایــران محلــی بــرای آمــاده
ســازی و تقویــت تیمهــا بــرای شــرکت در مســابقات جهانــی
اســت ،همچنیــن تیمهــای نوپــا ایــن فرصــت را پیــدا مــیکننــد
تــا از تجربــه تیمهــای دیگــر اســتفاده کننــد و بــا ایــن مســابقات
بیشــترآشــنا شــوند .بــدون تردیــد خروجــی ایــن مســابقات و
تربیــت نیــروی انســانی متخصــص ،میتوانــد بــه تولیــد کاالی
ایرانــی آن هــم باکیفیــت بــاال کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم
رهبــری اســت منجــر شــود.
نــوروزی یــادآور شــد :زیباتریــن تصویــر از افتخــارات تیــم
ربــوکاپ دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن ،زمانــی خلــق شــد کــه
تیــم دانشــگاه کارنگــی ملــون کــه دارای رتبــه یــک کامپیوتــر
آمریــکا و یکــی از بهتریــن دانشــگاه هــای دنیــا اســت در
ســکوی دوم ایســتاده و تیــم چیــن هــم کــه یکــی از قــدرت
هــای لیــگ ربــات هــای فوتبالیســت کوچــک محســوب مــی
شــود بــه مقــام ســوم دســت پیــدا کــرد ،امــا تیــم MRL
دانشــگاه آزاد اســامی قزویــن بــا اقتــدار روی ســکوی اول
ایســتاد و قهرمــان دنیــا شــد و نــام جمهــوری اســامی ایــران
را بــه عنــوان یــک قهرمــان شــاخص در ســطح جــام جهانــی
مطــرح کــرد کــه بــدون شــک ایــن تصویــر بــی نظیــر از
بــرکات و دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت.

آمــوز برگــزار شــد و از هــر مدرســه یــک تیــم چهــار نفــره بــرای
شــرکت در مســابقات برگزیــده شــدند.
مقدســی تصریــح کــرد :مســابقات رباتیــک در ســال جــاری بیــن
تیــم هــای برگزیــده اجــرا شــد و ســه تیــم از مــدارس پســرانه و
ســه تیــم از مــدارس دخترانــه بــه عنــوان تیمهــای برتــر در رباتیک
دانــش آمــوزی برگزیــده شــدند و مــورد تجلیل قــرار گرفتنــد ،البته
نکتــه قابــل توجــه ایــن بــود کــه ایــن طــرح بصــورت رایــگان و با
امکانــات و تجهیــزات جمعیــت هــال احمــر اجــرا شــد و تعــداد
بیشــتری از مــدارس مناطــق محــروم و کــم برخــوردار هــم در آن
شــرکت کردنــد.
وی تاکیــد کــرد :در گفتگــو بــا دانــش آمــوزان شــرکت کننــده در
طــرح و مســابقات دانــش آمــوزی خوشــبختانه متوجــه شــدیم این
نوجوانــان عالقــه زیــادی بــه آمــوزش و یادگیــری علــم رباتیــک
دارنــد و ایــن طــرح کــه بــرای اولیــن بــار توســط جمعیــت هــال
احمــر بــرای کانــون هــای دانــش آمــوزی مــدارس اجــرا شــد مورد
اســتقبال دانــش آمــوزان متعــددی قــرار گرفــت.
رئیــس اداره دانــش آمــوزی و پیــش دبســتانی جمعیــت هــال
احمــر قزویــن گفــت :یکــی از مهمتریــن انگیــزه هــا بــرای آموزش
علــم رباتیــک بــه نوجوانــان دانــش آمــوز قزوینــی ،شناســایی افراد
مســتعد ایــن رشــته و تشــویق آنــان بــرای کاربــردی کــردن ربــات
بــه ویــژه در مواقــع بــروز حــوادث غیرمترقبــه اســت.
وی بیــان کــرد :در حــال حاضــر کشــور هــای توســعه یافتــه ســعی
دارنــد بــا بهــره گیــری از علــم رباتیــک در تمــام زمینــه هــا بــه
پیشــرفت هــای بیشــتری دســت پیــدا کننــد و شناســایی اســتعداد
هــای ایــن رشــته در مقطــع دانــش آمــوزی مــی توانــد یکــی از
موثرتریــن راه هــا بــرای دســت یابــی بــه توســعه کشــور در همــه

جدیــد ،از ایــن علــم اســتفاده کــرده و آن را بــه صــورت فنــی تــر
دنبــال کنیــم.
دانــش آمــوز دیگــری تاکیــد مــی کنــد :موفقیــت در مســابقات
رباتیــک ،نیازمنــد کار گروهــی منســجم تــوام بــا تــاش اســت،
بــه عنــوان مثــال یــک نفــر در جــای گــذاری چــرخ هــا ،دیگــری
در وصــل کــردن سنســورها ،یــک عضــو دیگــر تیــم در برنامــه
نویســی و یــک نفــر در جــای گــذاری بقیــه قطعــات همــکاری می
کنــد و ایــن کار گروهــی ارزشــمند اســت.

استقبال دانش آموزان قزوینی از دانش رباتیک
در اســتان قزویــن بــرای تربیــت و اســتعدادیابی دانــش آمــوزان
هــم برنامــه ریــزی شــده و امســال بــرای اولیــن بــار توســط هالل
احمــر اســتان قزویــن بــا همــکاری اداره آمــوزش و پرورش اســتان
دوره آموزشــی و مســابقات رباتیــک دانــش آمــوزی در مقطــع

آینــده رباتیــک در ایــران روشــن اســت /نــگاه
صــادرات محــور داشــته باشــیم
بــه طــور یقیــن آشــنایی دانــش آمــوزان بــا علــم رباتیــک در
شــرایط گوناگــون مــی توانــد آنهــا را بــرای ســاختن آینــده ای
بهتــر آمــاده کنــد .بــرای مثــال ،دانــش آمــوزان مــی تواننــد بــا
آشــنایی بــا مدیریــت بحــران و اســتفاده از علــم نویــن رباتیــک،
در مواقــع حادثــه و بحــران ،کمــک شــایانی بــه امدادگــران
کننــد.
آنچــه مســلم اســت ایــن کــه علــم رباتیــک بــه زودی نقشــی
تعییــن کننــده خــود را در کســب و کارهــا و بــه طــور کلــی ،زندگی
انســان هــا ایفــا خواهــد کــرد و بــا وجــود اســتعدادهای فــروان و
مرکــز بــزرگ دانشــگاه آزاد اســامی در قزویــن کــه قطــب ایــن
علــم شــده اســت مــی تــوان بــا تــداوم حمایــت از ایــن عرصــه
از همیــن امــروز بــرای تولیــد ربــات بــر اســاس نیازهــای کشــور
و منطقــه اقــدام و بــا ایــن کار ضمــن ایجــاد یــک بــازار رقابــت
صادراتــی بــرای ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصادی و توســعه کشــور
هــم از ایــن توانمنــدی بهــره بــرد.
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پادرمیانی انقالب برای پیشرفت؛

دمیدن روح حیات در
کالبد مدارس

مــدارس خراســان جنوبــی از ابتــدای پیــروزی انقــاب
روزهــای ســختی را گذرانــده انــد و اکنــون بــا دمیــدن روح
حیــات توســط انقــاب ،پیشــرفت هــای زیــادی بــه خــود
دیــده انــد.

آمــوزش و تحصیــل از دیربــاز در بیــن ایرانیــان وجــود داشــته کــه
از دوره ای بــه دوره ای دیگــر جامــه عــوض کــرده اســت .کشــور
پهنــاور ایــران طــی چندهــا ســال گذشــته ،شــاهد رفــت و آمدهای
بــزرگان ،کــودکان و جوانــان بــه مکتــب خانــه هایــی ســنتی بــود
تــا آمــوزش هــای ابتدایــی و بــه عبارتــی «ســواد خوانــدن و
نوشــتن» را بیاموزنــد.
محمــد ابراهیــم خــان علــم از بــزرگان دوره قاجــار معــروف بــه
شــوکت الملــک دوم ،پــدر اســدهلل علــم در ســال  ۱۳۰۸هجــری
قمــری ســاخت مدرســه شــوکتیه را بــا دســتان اســتادان و معماران
یــزدی شــروع کــرد و در ســال  ۱۳۱۲بــه اتمــام رســاند کــه اکنــون
ایــن مدرســه یکــی از بناهــای تاریخــی شــهر بیرجنــد در خراســان
جنوبــی اســت و بــه عنــوان ســومین مدرســه ایرانــی بــه شــیوه
جدیــد از آن یــاد مــی شــود.
همچنیــن تــا قبــل از ســال  ۱۳۵۷و پیــروزی انقــاب
اســامی مــدارس اندکــی در خراســان جنوبــی احــداث شــد
تــا دانــش آمــوزان بــه دور از فضاهایــی ســنتی بــه تحصیــل
بپردازنــد.
همزمــان بــا طلــوع فجــر و بــاال آمــدن خورشــید انقــاب بــر
آســمان ایــران ،خراســان جنوبــی هــم در ابعــاد مختلفــی اعــم
از مدرســه ســازی زیــر پرتــو هــای گرمــا بخــش انقــاب رشــد
چشــمگیری داشــت بــه گونــه ای کــه امــروزه صدهــا مدرســه در
نقــاط مختلــف روســتایی و شــهری ایــن اســتان کویــری احــداث
شــده تــا دانــش آمــوزان بتواننــد در بســتری مطلــوب مســیر
پیشــرفت را طــی طریــق کننــد.
از ایــن مــی تــوان گفــت برخــورداری از امکانــات یکســان
تحصیلــی دانــش آمــوزان حتــی در دورتریــن از نقــاط کشــور
ازجملــه افتخــارات موجــود در کارنامــه انقــاب اســامی بــوده
کــه از  ۴۰ســال گذشــته تاکنــون رونــد رو بــه رشــدی داشــته
اســت.
پرده اول :ابتدای انقالب
ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی ،یعنــی قریــب بــه ۳۹
ســال گذشــته دانــش آمــوزان خراســان جنوبــی پشــت میــز و
نیمکتهایــی چوبــی مشــق زندگــی میآموختنــد و هــراس
فــرود آمــدن دیوارهــای کالس درس جایــی بــرای یادگیــری باقی
نمیگذاشــت.
گذشــته از ایــن هــزاران دانشآمــوز شــهری و روســتایی تنهــا در
 ۱۷۹مدرســه مســیر آینــده را طــی طریــق میکردنــد و همیــن
امکانــات محــدود هــم بســیاری از آنهــا را از قافلــه تحصیــل جــدا
میکــرد.
آری ۳۹ ،ســال گذشــته دانــش آمــوزان تنهــا بــا گچهایــی رنگــی
بــر روی تختهســیاه از «تصمیــم کبــری»« ،دنــدان شــیرین هما»،
«پژمردگــی گلهــای ژالــه» و «حیوانــات حســنک» مینوشــتند و
شــاید اســتفاده از نرمافزارهــای آموزشــی و تجهیــزات هوشــمند
برایشــان رؤیایــی دس ـتنیافتنی بــود.

پرده دوم :انقالب در مدارس
 ۴۰ســال از عمــر بابرکــت انقــاب اســامی میگــذرد و
پیشــرفتهای خراســان جنوبــی در حــوزه مدرسهســازی ،تجهیــز
و نوســازی مــدارس و اســتفاده از امکانــات آموزشــی بــر کســی
پوشــیده نیســت.
فعــال بــودن هــزار و  ۷۳۰مدرســه در مقاطــع مختلــف تحصیلــی
و مجهــز شــدن مــدارس بــه سیســتم سرمایشــی و گرمایشــی
و توجــه بــه ســرانه ورزشــی دانــش آمــوزان از مهمتریــن
دســتاوردهای انقــاب در بخــش مدرسهســازی ایــن دیــار کویــری
اســت.
در شــرایط کنونــی انقــاب اســامی شــرایطی را فراهــم
آورده کــه والدیــن فــارغ از هــر گونــه دغدغــه ،فرزندانشــان
را روانــه مــدارس مــی کننــد تــا بــا اســتفاده از بهتریــن
تجهیــزات آموزشــی و در فضایــی ایمــن ،آینــده درخشــانی
برایشــان ترســیم شــود.
دقایقــی را پــای صحبــت هــای مدیــرکل نوســازی ،توســعه
و تجهیــز مــدارس خراســان جنوبــی مــی نشــینیم تــا از
خدمــات شایســته انقــاب در اقصــی نقــاط اســتان در حــوزه
مدرســه ســازی بگویــد تــا آیــه یاســی بــرای بدخواهــان
نظــام باشــد.
تجهیزات تنها میز و نیمکت چوبی بود
مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان جنوبــی
بیــان کــرد :در ســال  ،۱۳۵۸ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی
ایــران ۱۷۹ ،مدرســه بــا  ۷۸۷کالس درس در اســتان موجــود بــوده
اســت.
محمدرضــا بیکــی ادامــه داد :ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون
هــزار و  ۷۳۹مدرســه بــا هفــت هــزار و  ۹۹۶کالس درس در
خراســان جنوبــی فعــال اســت.
وی بیــان کــرد :ســرانه فضــای آموزشــی اول پیــروزی انقــاب
اســامی تقریب ـ ًا  ۱.۱مترمربــع بــرای هــر دانــش آمــوز بــوده کــه
هماکنــون بــه  ۶.۷مترمربــع ارتقــاء یافتــه اســت.
بیکــی بابیــان اینکــه بــر اســاس مســتندات بیــش از  ۷۵درصــد
کالسهــای درس ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی ایــران
تخریبــی بــوده اســت ،افــزود :در شــرایط کنونــی تنهــا  ۱۶درصــد
کالسهــای درس تخریبــی هســتند.
وی ادامــه داد :عمــده تجهیــزات موجــود در ســال  ۵۸فقــط نیــز
و نیمکــت و آن هــم از نــوع چوبــی بــوده ولــی اکنــون در کلیــه
مــدارس تجهیــزات آموزشــی و کمکآموزشــی بــه صــورت
اســتاندارد و هوشــمند اســت.

 ۷۵درصــد کالس هــای درســت مجهــز بــه سیســتم
گرمایــش حرارتــی
مدیــرکل نوســازی ،توســعه و تجهیــز مــدارس خراســان جنوبــی
بیــان کــرد :ابتــدای پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی ،کمتــر
از پنــج درصــد کالسهــای درس از سیســتم گرمایــش حــرارت
مرکــزی بهرهمنــد بودهانــد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر بیــش از  ۷۵درصــد کالسهــای
درس دارای سیســتم گرمایــش حــرارت مرکــزی و مابقــی نیــز از
تجهیــزات گرمایشــی اســتاندارد اســتفاده میکننــد.
بیکــی بیــان کــرد :همچنیــن در ســال  ۵۸ســالنهای ورزشــی
وجــود نداشــته ولــی اکنــون ســرانه فضــای ورزشــی سرپوشــیده به
ازای هــر دانشآمــوز  ۰.۶۵درصــد مترمربــع اســت.
وی اظهــار کــرد :امــروزه خیــران هــو توجــه خاصــی بــه ســاخت
مدرســه و تامیــن فضایــی مناســب بــرای تحصیــل کودکان داشــته
کــه بــدون شــک ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت.
نگاهی ویژه به مدارس شبانه روزی
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خراســان جنوبــی بــا
بیــان اینکــه در قبــل از انقــاب شــاهد محــدود مــدارس روســتایی
در جنــوب خراســان بودیــم ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر آنقــدر در
روســتاهای خراســان جنوبــی مدرســه ســاخته شــده کــه در برخــی
از مناطــق روســتایی شــاهد مدارســی هســتیم کــه بــه انــدازه کافی
دانــش آمــوز نــدارد.
ســید مجتبــی علــوی مقــدم ادامــه داد :تعــداد محــدود مــدارس
روســتایی نیــز بــرای ایــن ســاخته شــد کــه اگــر از محافــل و
مجامــع بیــن المللــی بــرای بازدیــد آمدنــد چیــزی بــرای ارائــه
داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه امــا بعــد از انقــاب بــه روســتاها و فراهــم
کــردن شــرایط زیــر ســاختی و آموزشــی مــورد توجــه ویــژه قــرار
گرفتــه اســت ،افــزود :طــی چهــل ســال عمــر بــا برکــت انقــاب
اســامی دولــت و خیریــن اقدامــات بزرگــی در ایــن زمینــه بــه
ویــژه در مناطــق محــروم انجــام دادنــد.
علــوی مقــدم بیــان کــرد :ســاخت مــدارس خوابگاهــی و شــبانه
روزی در مــدارس شــبانه روزی نیــز بــه دالیــل عدیــده ای مــورد
توجــه جــدی اســت کــه بــه ویــژه در مــورد مقاطــع بــاال و
دبیرســتان مــی توانــد گــره گشــاء باشــد.
آنچـه مسـلم اسـت امروزه سرشـاخه هـای درخـت تنومنـد انقالب
بر شـهرها و حتی دیگر کشـورهای اسلامی سـایه افکنده و روز به
روز بـر عظمـت آن افزوده می شـود .بدون شـک چهل سـال دیگر
و دیگـر هـم خواهد آمد و نسـل آینده از پیشـرفت هـای دیگری در
حـوزه های مختلـف قلـم خواهند زد.

دستاوردهای انقالب
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رقابت با مراکز معتبر دنیا؛

شیراز میزبان بزرگترین مرکز پیوند اعضا
پزشــکان شــیرازی بزرگتریــن عمــل هــای پیونــد دنیــا
را انجــام مــی دهنــد تــا شــیراز را بــه عنــوان یکــی از
بزرگتریــن مراکــز پیونــد عضــو دنیــا مطــرح کننــد ،جایــی
کــه بــا مراکــز معتبــر جهانــی رقابــت مــی کنــد.

بیمارســتان پیونــد اعضــای ابوعلــی ســینای شــیراز امــروز یکــی
از مراکــز مهــم پیونــد اعضــا نــه تنهــا در سراســر کشــور بلکــه در
منطقــه و جهــان بــه شــمار مــی رود.
ایــن بیمارســتان در ســال  ۹۶کار خــود را شــروع کــرد و امــروز
میزبــان تعــداد زیــادی عمــل پیونــد اســت.
پیــش از ایــن نیز تیــم پیونــد اعضــای شــیراز دســتاوردهای بزرگی
را در ســطح منطقــه و جهــان رقــم زده و توانســته بــود بــا عمــل
هــای متعــدد پیونــد بــرای خــود جیــگاه جهانــی کســب کنــد.
پیــش از انقــاب در حــوزه عمــل هــای پیونــدی در حــوزه کبــد و
کلیــه شــیراز جایگاهــی نداشــت امــا امــروز بــا کمــک متخصصان
و پزشــکان خــود توانســته بالــغ بــر دو هــزار پیونــد کبــد را انجــام
دهــد.
بیمارســتان پیونــد اعضــا شــیراز جــزو بزرگتریــن بیمارســتان هــای
خاورمیانــه و حتــی دنیــا اســت.
دکتــر حشــمت اهلل صالحــی اســتاد دانشــگاه علومپزشــکی شــیراز
و فــوق تخصــص کلیــه و کبــد بــا اشــاره بــه اینکــه در بیمارســتان
پیونــد اعضــا شــیراز بزرگتریــن عمــل هــای پیونــد دنیــا انجــام می
شــود ،افــزود :جایــی در دنیــا وجــود نــدارد کــه در یــک ســنتر ۷۰۰
عمــل پیونــد کبــد ۳۰۰ ،عمــل پیونــد کلیــه ۱۰۰۰ ،عمــل پانکراس
و روده در ســال انجــام شــود.

پیوند کبد دستاورد انقالب اسالمی
وی گفــت :طــی  ۴۰ســال گذشــته افــزون بــر  ۱۴هــزار پیونــد از
ارگانهــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت و تمــام پیوندهــای کبد
صــورت گرفتــه مربــوط بــه بعــد از انقــاب اســامی اســت.
صالحــی اظهــار داشــت :از ابتــدا تاســیس بیمارســتان تــا کنــون ۴
هــزار و  ۹۰۰عمــل پیونــد کبــد ۴ ،هــزارو  ۷۰۰عمــل میونــد کلیــه،
 ۳۵عمــل پیونــد روده و همچنیــن پیونــد تمــام ارگان هــای داخــل
شــکم و بــدن انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بیمارســتان دارای  ۶۵۰تخــت
اســت،بیان کــرد:در کنــار ایــن بیمارســتان ،بیمارســتان هــزار تختی
ســرطان در حــال ســاخت اســت.
اولیــن پیونــد در شــیراز از ســال  ۷۱تــا  ۷۳صــورت گرفــت کــه در
پیونــد کبــد آن زمــان  ۳۵۴مــورد و کبــد دو مــورد انجــام شــد.
آموزش پیوند کبد در خاورمیانه بومی شد
اســتاد دانشــگاه علومپزشــکی شــیراز بــا بیــان اینکــه بومــی کردن
آمــوزش پیونــد کبــد در سراســر کشــور و خاورمیانــه از بزرگتریــن
کارهــا در ایــن عرصــه بــه شــمار مــی رود ،بیان کــرد :خوشــبختانه
توانســته ایــم مرکــز پیونــد کبــد و پانکــراس را در مراکــز مختلــف
ایــران از جملــه اصفهان،تهران،مشــهد،اهواز،تبریز و کشــورهایی
چــون پاکســتان ،تاجیکســتان لبنان،ســوریه و ...راه انــدازی کنیــم.
فــوق تخصــص کلیــه و کبــد بــا تصریــح اینکــه انقــاب اســامی
مــا را خودکفــا و بــی نیــاز از کشــور هــای دیگــر کــرده اســت،
اظهــار داشــت :بــه برکــت انقــاب اســامی دانشــجویان مــا دیگر
بــرای آمــوزش در ایــن عرصــه نیــازی بــه رفتــن بــه خــارج از
کشــور را ندارنــد و مــی تواننــد در شــهر شــیراز آمــوزش هــای الزم

را در اختیــار داشــته باشــند.
دکتــر صالحــی گفــت  :هزینــه پیونــد کبــد در آمریــکا  ۲۵۰هــزار
دالر  ،در عربســتان و کشــورهای همســایه خلیــج فــارس  ۳۵۰هزار
دالر اســت ،ایــن در صورتــی اســت کــه هزینــه پیونــد کبــد و کلیــه
در ایــن ایــران رایــگان اســت.
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بعــد از پیــروزی انقــاب ،ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی یزد
بزرگتریــن رویــداد در تاریــخ فرهنگــی ایــن دیــار بــود اما
بهجــز آن ،مرمــت بناهایــی نظیــر بــاغ دولــت آبــاد و بــاغ
خــان نیــز یــزد را در مســیر گردشــگری قــرار داد.

قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی ،افــرادی کــه از آثــار و جاذبــه
هــای تاریخــی و گردشــگری یــزد دیــدن کــرده بودنــد ،پرشــمار
نبودنــد و اصــا یــزد بــه جــز فعالیــت در حــوزه نســاجی و
کشــاورزی آن هــم در مناطقــی از اســتان ،شــاخصه چشــمگیر
دیگــری نداشــت.
پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی ،آنچــه یــزد را به مــردم مناطق
دیگــر کشــور شناســانده بــود ،وجــود چهــره هــای شــاخص و نامی
ایــن دیــار بــود و آن زمانــی کســی گمــان نمیکــرد روزگاری فــرا
برســد کــه نــه تنهــا مــردم ایــران ،کــه مــردم جهــان ،یــزد را بــا
بافــت تاریخــی و بــاغ دولــت آبــاد و بــاغ خــان و  ...بشناســند.
یکــی از بزرگتریــن اتفاقاتــی که بعــد از انقالب اســامی در اســتان
یــزد افتــاد ،توجــه بــه آثــار تاریخــی و میــراث فرهنگــی و بــه دنبال
آن توســعه گردشــگری بود.
تعــداد بناهــای ثبــت ملــی شــده یــزد در دوران قبــل
از انقــاب انگشــت شــمار بــود
تعــداد بناهایــی کــه قبــل از پیــروزی انقالب اســامی در فهرســت
آثــار تاریخــی ثبــت شــده بود ،انگشــت شــمار بــود امــا همیــن آثار
نیــز وضعیــت چنــدان مناســبی نداشــت و کســی هــم بــه معرفــی
آنهــا نمــی پرداخــت.
بــاغ دولــت آبــاد کــه امــروز بــه عنــوان یکــی از پربازدیدتریــن
جاذبــه هــای تاریخــی و طبیعــی یــزد مطــرح اســت ،در دوران قبل
از انقــاب ،رنــگ و نمــای امــروزی را نداشــت ،باغــی کــه هــم
عمــارت آن بــا پنجــره هــای رنگــی و معمــاری بینظیــرش ،هــم
بادگیــر بلنــدش کــه بلندتریــن بادگیــر دنیاســت و هــم حــوض
بــزرگ و منحصــر بهفــردش بــا انارســتانها ،تاکســتانها و
نارنجســتانهای اطرافــش حــاال دیگــر شــهرت جهانــی یافتــه و
ســاالنه هــزاران نفــر از داخــل و
خــارج بــرای تماشــای آن بــه
مرکــز جغرافیــای ایــران ســفر
مــی کننــد.
گردشــگرانی کــه از اقصــی
نقــاط کشــور و حتــی خــارج
از کشــور بــه یــزد ســفر مــی
کننــد ،بــه طــور قطــع اگــر
بخواهنــد ســه اثــر تاریخــی و
جاذبــه گردشــگری را بــه تماشــا
بنشــینند ،یکــی از آنهــا بــاغ
دولــت آبــاد اســت.
بــاغ خــان نیــز از جملــه بناهــای
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بناهایی که بعد از انقالب جهانی شد

ارزشــمند و تاریخــی یــزد اســت ،باغــی کــه از عمــارت آن قبــل
از انقــاب ،جــز بنایــی فرســوده کــه برخــی بخــش هــای آن بــه
تخریــب شــده بــود ،نبــود امــا امــروز بــه یکــی از زیباتریــن بــاغ
هــای تاریخــی یــزد تبدیــل شــده اســت.
مجموعــه بــاغ خــان کــه امــروز از آن بــه عنــوان بوســتان والیــت
یــاد مــی شــود ،چنــد ســالی اســت کــه بــه یــک مجموعــه زیبــا
و بــه یــاد ماندنــی تبدیــل شــده و عــاوه بــر عمــارت ،درختــان
زیبای ســر بــه فلــک کشــیده و فضایــی شــبیه بــه کاروانســراهای
قدیمــی در برخــی نقــاط بــاغ ،یکــی از اقامتگاههــای مهــم اســتان
بــه شــمار مــی رود.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه پیشــرفت هایــی کــه اســتان یــزد
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در حــوزه گردشــگری
داشــته اســت ،اظهــار داشــت :در حــال حاضــر هــزار و  ۶۲۴اثــر
تاریخــی و طبیعــی اســتان یــزد در فهرســت آثــار ملــی ثبــت
شــده در حالــی کــه تعــداد بناهــای ثبــت شــده قبــل از انقــاب
انگشــت شــمار بــود.
سه ضلع گردشگری ایران؛ اصفهان ـ شیراز ـ یزد
مصطفــی فاطمــی عنــوان کــرد :بــه جــرأت میتــوان گفــت
کــه یــزد قبــل از پیــروزی انقــاب هیــچ جایگاهــی در زمینــه
گردشــگری نداشــت امــا امــروز یــزد بــه یکــی از ســه ضلــع مهــم
گردشــگری ایــران یعنــی مثلــث اصفهــان ،شــیراز ،یــزد تبدیــل
شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه بناهایــی کــه قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی
شــرایط چنــدان مناســبی نداشــتند امــا بــا مرمــت و بازســازی بــه
یکــی از زیباتریــن جاذبــه هــای گردشــگری تبدیــل شــده انــد،

بیــان کــرد :بــاغ خــان ،بــاغ دولــت آبــاد ،مجموعــه امیرچخمــاق
و  ...از جملــه آنهــا هســتند.
فاطمــی ،ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی یــزد را نیــز یکــی از
مهمتریــن رویدادهــای فرهنگــی اســتان یــزد بعــد از پیــروزی
انقــاب اســامی دانســت و تصریــح کــرد :اگــر بعــد از پیــروزی
انقــاب ،تنهــا همیــن ثبــت جهانــی شــدن بافــت تاریخــی
در حــوزه گردشــگری اســتان رخ داده باشــد ،بــرای تاریــخ
گردشــگری ایــران کافــی اســت.
انقــاب بــه شایســتگی یــزد را در مســیر گردشــگری
قــرار داد
اســتاد معمــاری و ســخنگوی شــورای اســامی شــهر یــزد گفــت:
گرچــه ممکــن اســت برخــی بناها بــه واســطه بازســازی ،از شــکل
و فــرم واقعــی خــود فاصلــه گرفتــه باشــند ،امــا واقعیــت این اســت
کــه انقــاب اســامی ایــران ،یــزد را بــه شایســتگی در ریــل
گردشــگری قــرار داد.
محســن عباســی هرفته عنــوان کــرد :امــروز حســینیه امیرچخماق
از شــکل قبلــی خــود فاصلــه گرفتــه و تغییــرات آن بســیار بــوده
امــا ایــن مجموعــه بــه نمــاد گردشــگری اســتان یــزد تبدیل شــده
و هــرگاه در ایــن مجموعــه حضــور مییابیــم ،بعیــد اســت کــه
گروهــی از گردشــگران خارجــی در آن مشــغول تماشــا نباشــند.
توســعه گردشــگری مهمتریــن اتفاقــی اســت کــه بــرای اســتان
یــزد بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی افتــاد و ایــن رونــد همچنان
در حــال تکمیــل اســت بــه نحــوی کــه امــروز بــا راه انــدازی
واحدهــای بــوم گــردی ،گردشــگری تــا عمــق روســتاهای یــزد نیز
نفــوذ کــرده و در بســیاری از مناطــق اســتان ،توســعه بــر مبنــای
گردشــگری برنامــه ریــزی شــده اســت.
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نوشیدنی ناگواری که گوارا شد

پوشش ۵۰درصدیشبکهفاضالبشهریدرقم
آب شــیرین و بهداشــتی کــه در قــم شــاخصهای کیفیــت
مطلــوب را بدســت آورده از مهمتریــن دســتاوردهایی
اســت کــه میشــود در چهلمیــن ســال پیــروزی انقــاب
بــه آن اشــاره کــرد.

بیــش از  ۱۰۰آیــه از قــرآن کریــم بــه «آب» اختصــاص دارد و
خداونــد انســان را بــه شــکرگذاری از ایــن نعمــت بــزرگ ســفارش
کــرده اســت و یکــی از شــاخصههای رشــد توســعه در کشــورها
دسترســی بــه آب ســالم و بهداشــتی اســت؛ ایــران اســامی نیــز از
بــدو پیــروزی انقــاب اســامی ایــن مســئله را بــه صــورت جــدی
دنبــال کــرده اســت.
مهندســان بــا تخصصهــای گوناگــون ســالها تــاش کردنــد
تــا بتواننــد ایــن مایــع حیاتــی را بــه صــورت ســالم و از طریــق لوله
کشــی در شــهر و روســتا بــه دســت مــردم برســانند.
آب قــم کــه از دیربــاز بیــن مــردم بــه «شــوری» معــروف اســت
امــروز بــه همــت و تــاش شــبانه روزی مهندســان شــیرینتر از
آب تهــران شــده اســت .آب شــیرین پــس از ســالها تــاش از
ســدکوچری بــه قــم رســید و پــس از تصفیــه و بهداشــتی شــدن
در لولههــای آب شــهری ســرازیر شــد تــا مــردم ایــن شــهر آب
خوشــی در گرمــای کویــر از گلویشــان پاییــن بــرود.
 ۴۰ســال از پیــروزی انقــاب میگــذرد و بنــا بــه گفتــه
کارشناســان ،تحولــی عظیم و رشــد چشــمگیر بــه ویــژه در صنعت
آب و فاضــاب رخ داده اســت کــه در مقایســهای اجمالــی بــه
مهمتریــن شــاخصهای ایــن حــوزه در اســتان قــم بــه عنــوان
نمونــهای از کل ،دســت مییابیــم.
تأمیــن آب قــم بــا  ۲۰حلقــه چــاه بــا کیفیــت پاییــن
در قبــل از انقــاب
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان قــم بــا اشــاره بــه
وضعیــت آب شُ ــرب پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی در شــهر
مقــدس قــم میگویــد :جهــت تأمیــن آب شُ ــرب و بهداشــتی ،تنها
 ۲۰حلقــه چــاه بــا کیفیت بســیار پاییــن بــرای جمعیت حــدود ۳۱۲
هــزار نفــری بــه صــورت ابتدایــی حفــر شــده بــود که فقــط بخش
کوچکــی از بافــت شــهر از تأسیســات لولهکشــی برخــوردار بودنــد.
علــی جــان صادقپــور بــه وضعیــت امــروز آب شُ ــرب قــم پــس
از  ۴۰ســال پیــروزی انقــاب اشــاره دارد و عنــوان میکنــد :پــس
از انقــاب بــا تــاش و کوشــش خادمــان ملــت شــاخصههای
بهرهمنــدی مــردم از آب ســالم و بهداشــتی و باکیفیــت افزایــش
یافــت و  ۱۰۰درصــد جمعیــت شــهری قــم بــا رشــد حــدود ۴۰۰
درصــدی نســبت بــه قبــل از انقــاب تحــت پوشــش شــبکه آب

شُ ــرب قــرار گرفتنــد.
وی افــزود :پــس از انقــاب اســامی بــا تالشهــای صــورت
گرفتــه آب مــورد نیــاز شــهر قــم از چهــار منبــع کــه شــامل ۱۳
حلقــه چــاه علیآبــاد و  ۵۶حلقــه چــاه در محــدوده شــهر ،ســد
 ۱۵خــرداد و ســد کوچــری تأمیــن شــد .بــه همیــن منظــور چهــار
تصفیهخانــه آب بــا ظرفیــت حــدود  ۶هــزار و  ۵۰۰مترمکعــب و
خــط انتقــال بــه طــول  ۳۰۰کیلومتــر بــه اجــرا رســید.
ســامت و بهداشــتی بــودن مهمتریــن معیــاری اســت کــه ایــن
مایــع حیاتــی بایــد داشــته باشــد تــا مــردم بــدون نگرانــی و دغدغه
از آن بهــره ببرنــد و امــروز مــردم قــم بــدون دغدغــه و نگرانــی از
ایــن نعمــت الهــی بهــره میبرنــد.
ن روی آب قــم
ســاالنه بیــش از   ۱۰۹هــزار آزمــو 
انجــام میشــود
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان قــم اظهــار داشــت :در
ادامــه گفــت :بــرای اطمینــان از ســامت آب در قــم ،آزمایشــگاه
مرجــع آب و فاضــاب منطبــق بــا آخریــن اســتانداردهای
بینالمللــی و روز دنیــا احــداث شــده کــه ایــن آزمایشــگاهها
شــامل آزمایشــگاههای باکتریولــوژی ،بیولــوژی ،فیزکوشــیمیایی
و ریــز آالیندههــای آلــی و معدنــی میشــود.
صادقپـور اظهـار داشـت :بـه منظور
اطمینـان از سلامت آب قم سـاالنه
بیـش از  ۱۰۹هـزار آزمونهـای
میکروبـی ،فیزیکـو شـیمیایی،
بیولـوژی ،ریـز آالیندههـای آلـی و
معدنـی و کلرسـنجی بـر روی آب
انجـام میشـود.
بنـا بـه گفتـه شـهروندان قمـی ،آب
شُ ـرب قـم در زمـان کنونی بـا زمان
پیـش از انقلاب بـه هیـچ عنـوان
قابـل مقایسـه نیسـت ،در زمانهای
گذشـته اگـر لیـوان بلوریـن از آب
لولـه کشـی شـهری ُپـر میشـد،
امالحهـای شـناوری که رنـگ زالل
آب را کِـدِر کـرده بـود در لیـوان دیده

میشـد ،امـا امـروز قالبهـای بلورین یخ که به مثال شیشـه اسـت
نمایانگـر زالل و شـیرین بـودن آب اسـت.
تأسیســات فاضــاب از دیگــر خدماتــی اســت کــه پــس از انقــاب
اســامی مــردم قــم بــه آن دســت یافتنــد و مشــکالتی ماننــد حفر
چــاهُ ،پرشــدن و خطــر فــرو ریختــن ناگهانــی برطرف شــد.
گسترش ارائه خدمات اینترنتی
صادقپــور بــا عنــوان اینکــه پیــش از پیــروزی انقــاب هیــچ
اقدامــی در خصــوص ایجــاد تأسیســات فاضــاب صــورت نگرفتــه
بــود ،بیــان میکنــد :در حــال حاضــر بــا احــداث و بهرهبــرداری
از چهــار تصفیهخانــه پیشــرفته فاضــاب و اجــرای حــدود هــزار
کیلومتــر شــبکه جمــعآوری و خطــوط انتقــال ،امــکان تحــت
پوشــش قرارگرفتــن  ۵۰درصــد جمعیــت شــهر قــم فراهــم شــده
و مطالعــات ســایر شــهرهای اســتان نیــز در حــال انجــام اســت.
بــا پیشــرفت جوامــع و روی آوردن کشــورها در ارائــه خدمــات از
ســنتی بــه الکترونیکــی؛ ایــران اســامی نیــز در همــه زمینههــا از
حالــت ســنتی خــارج شــده و بــر اســاس آخریــن تکنولوژیهــای
ملــی و بینالمللــی و دانــش روز بــه ارائــه خدمــات اهتمــام دارد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان قــم بــا تأکید بــر اینکه
ارائــه خدمــات بــه مــردم نســبت بــه دوران پیــش از انقــاب بــه
هیــچ عنــوان قابــل مقایســه نیســت ،عنــوان میکنــد :اســتقرار
ســامانه  ۱۲۲یکــی از خدماتــی اســت کــه از بــدو انقــاب بــه مردم
ارائــه میشــود و براســاس آمارهــا تنهــا در ســال  ۹۶بیــش از ۲۷۰
هــزار تمــاس توســط مشــترکین بــا ایــن ســامانه در  ۴۸حــوزه
خدماتــی برقــرار شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســامانه تلــه متــری قــم نیــز در ســه ســطح،
ســاالنه بیــش از  ۴۰میلیــون ســنجه و ثبــت میشــود ،میگویــد:
در ســایر حوزههــا نیــز میتــوان بــه اســتقرار سیســتم ،GIS
قرائــت موبایلــی کنتورهــای مشــترکین ،آزمایشــگاههای پیشــرفته
فیزیکــی شــیمیایی بیولوژیکــی اشــاره کــرد کــه هیــچ یــک از این
خدمــات پیــش از انقــاب وجــود نداشــت.
کارنامــه انقــاب پــر اســت از دســتاوردهای ارزشــمند عمرانــی و
علمــی کــه در طــول  ۴۰ســال گذشــته بــه مــردم ایــران ارزانــی
داشــته شــده اســت و آب شــیرین و بهداشــتی از مهمتریــن
دســتاوردهایی اســت کــه مــردم قــم بــه آن دســت یافتهانــد.
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پیشرفت های  ۴۰ساله خراسان رضوی؛

انقالبتوسعهدرخراسانرضویدر۴۰سال/پیشرفتبهبرکتامامرضا
خراســان رضــوی کــه پیــش از انقــاب از بســیاری از
زیرســاخت هــا محــروم بــود بــه برکــت امــام هشــتم(ع)
و انقــاب اســامی امــروز بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای
مهــم ملــی در بخــش هــای مختلــف بــه شــمار مــی رود.

را مــی تــوان بــه عنــوان یکــی از نقــاط عطــف در اقدامــات
صــورت گرفتــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران
اشــاره کــرد بــه صورتــی کــه امــروز بیــش از  ۲۵میلیــون زائــر
داخلــی و خارجــی ســاالنه بــرای زیــارت بــارگاه منــور رضــوی
وارد مشــهد مــی شــوند.

انقــاب اســامی ایــران طــی  ۴دهــه از عمــر خــود عــاوه بــرای
ایجــاد آزادی هــای اجتماعــی و سیاســی بــرای ملــت ایــران و حفظ
اســتقالل کشــور بــدون تاســی از قــدرت هــای خارجــی توانســته
اســت بــه صــورت نســبی امکانــات و زیرســاخت هــای الزم بــرای
رفــاه عمومــی را در شــهرها و روســتاها از مرکــز کشــور تــا دورترین
روســتاهای مــرزی بــه ارمغــان آورد.
توســعه شــبکه هــای آب و بــرق و احــداث جــاده هــای
روســتایی در کنــار ایجــاد واحدهــای صنعتــی بــزرگ و کوچــک
در نقــاط مختلــف بــرای توســعه متــوازن بخشــی از اقداماتــی
بــوده اســت کــه طــی ســال هــای گذشــته بــه انجــام رســیده
و موجــب شــده تــا میانگیــن ســن امیــد بــه زندگــی در کشــور
از  ۵۰ســال در ابتــدای انقــاب بــه  ۷۵ســال در دهــه چهــارم
انقــاب برســد.
ایــن مهــم طــی ســال هــای پــس از انقــاب بــه همت مســئوالن
و مشــارکت مــردم در خراســان بــزرگ نیــز رقــم خــورد و ایــن
اســتان کــه پیــش از انقــاب ماننــد دیگر نقــاط کشــور از بســیاری
از زیرســاخت هــا محــروم بــود امــروز بــه عنــوان یکــی از قطــب
هــای مهــم ملــی در بخــش هــای مختلــف تبدیــل شــده اســت.
توســعه شــبکه بهداشــت و درمــان و ســاخت بیمارســتان هــای
تخصصــی ،ایجــاد شــهرک هــای صنعتــی  ،توســعه خطــوط ریلی
و ایجــاد بزرگراههــای بیــن شــهری و بهــره منــدی از شــبکه تلفن
ثابــت و همــراه از جملــه مهــم تریــن اقدامــات در ایــن خطــه از
کشــور بــوده اســت.
یکــی از مهــم تریــن اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای آبادانــی
شــمال شــرق کشــور ،تقســیم خراســان بــزرگ بــه اســتان کوچک
تــر بــرای تســریع در رونــد آبادانــی ایــن منطقــه بــود ،کــه بــا
تصویــب مجلــس شــورای اســامی ایــن اســتان بــه ســه اســتان
خراســان شــمالی ،خراســان رضــوی و خراســان جنوبــی تقســیم
شــد.
در ایــن میــان توســعه اماکــن متبرکــه حــرم مطهــر رضــوی

افزایش چشمگیر فضای حرم مطهر رضوی
آســتان قــدس رضــوی در ســال هــای پــس از انقــاب اســامی
ایــران بــا توجــه ویــژه ای کــه از ســوی امــام خمینــی(ره) بــه
ایــن آســتان مقــدس شــد رونــد شــتابان خــود در توســعه را آغــاز
کــرد و امــروز بــا گذشــت  ۴۰ســال از پیــروزی انقــاب بــه برکــت
موقوفــات و نــذورات شــیعیان بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن
ســازمان هــای مذهبــی ،اجتماعــی و اقتصــادی در منطقــه تبدیــل
شــده اســت.
در همیــن رابطــه معــاون اماکــن متبرکــه آســتان قدس رضــوی در
گفتگــو بــا مهــر مــی گویــد :مســاحت حــرم مطهــر رضــوی پیش
از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران حــدود  ۶۰هــزار مترمربــع بــود
امــا در ســال هــای پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــا توســعه
صحــن هــا و رواق هــا بــه بیــش از یــک میلیــون متــر مربــع
رســیده اســت.
خلیــل منبتــی مــی افزایــد :در بخــش پذیرایــی از زائــران امــام
هشــتم (ع) در میهمانســرای حضــرت نیــز با دســتور تولیت آســتان
قــدس رضــوی دومیــن میهمانســرای امــام رضــا(ع) در صحــن
غدیــر حــرم رضــوی ایجــاد شــد و در مجمــوع روزانــه  ۲۰هــزار
زائــر میهمــان ســفره امــام هشــتم (ع) هســتند و عــاوه بــر آن در
مبــادی ورودی شــهر و حاشــیه مشــهد نیــز غــذای متبــرک توزیــع
مــی شــود.
وی بیــان مــی کنــد :در حــوزه فرهنگــی ایجــاد بنیــاد فرهنگــی
رضــوی ،دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی و دانشــگاه بیــن المللی
امــام رضــا(ع) ،بنیــاد پژوهــش هــای اســامی آســتان قــدس
رضــوی و موسســه انتشــاراتی بــه نشــر از جملــه مهــم تریــن
گام هایــی اســت کــه بــرای توســعه فرهنــگ اســامی ایــران بــا
محوریــت امــام هشــتم (ع) برداشــته شــده اســت.
امــا آســتان قــدس رضــوی طــی ســال هــای گذشــته از امــور
ورزشــی نیــز غافــل نبــوده اســت بــه صورتــی کــه امــروز یکــی
از بزرگتریــن و زیباتریــن اســتادیوم هــای ورزشــی خاورمیانــه بــه

(ع)

نــام امــام رضــا(ع) توســط ایــن آســتان مقــدس در مشــهد ســاخته
شــده و در کنــار چندیــن مجموعــه آبــی سرپوشــیده و ســالن هــای
ورزشــی بــه زائــران و مجــاوران امــام هشــتم (ع) خدمــت رســانی
مــی کنــد.
در بخــش اقتصــادی نیــز امــروز آســتان قــدس رضــوی به یکــی از
بزرگتریــن هلدینــگ هــای اقتصــادی کشــور تبدیــل شــده و دارای
شــبکه ای بــزرگ از کارخانــه هــا و سیســتم هــای کشــاورزی،
باغــی و گلخانــه ای اســت کــه درآمــد ایــن مجموعــه هــای نیــز
صــرف توســعه اماکــن متبرکــه و ایجــاد طــرح هایــی بــرای رفــاه
زائــران مــی شــود.
ساخت بیمارستان های تخصصی در خراسان رضوی
یکــی از مهــم تریــن شــاخص هــای توســعه در کشــورها،
دسترســی مــردم بــه بهداشــت و درمــان محســوب مــی شــود کــه
خوشــبختانه در ایــن حــوزه نیــز طــی ســال هــای پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی در خراســان رضــوی اقدامــات خوبــی بــه انجــام
رســیده اســت.
در همیــن رابطــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــه
خبرنــگار مهــر مــی گویــد :پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی
تعــداد تخــت هــای بســتری بیمارســتانی در اســتان خراســان
رضــوی ســه هــزار و  ۴۰۰تخــت بــود کــه ایــن تعــداد در حــال
حاضــر بــه بیــش از  ۱۰هــزار تخــت افزایــش یافتــه اســت و تالش
مــی شــود بــه ازای هــر هــزار نفــر  ۲و نیــم تخــت درمانــی در ایــن
اســتان ایجــاد شــود.
محمــد رضــا دارابــی تصریــح مــی کنــد :در حــال حاضــر ۳۲
بیمارســتان دانشــگاهی از جملــه بیمارســتان بــزرگ امــام رضــا(ع)،
قائم(عــج) ،شــهید کامیــاب و شــهید هاشــمی نــژاد در مناطــق زیر
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــه مجــاوران و زائــران
بــارگاه منــور رضــوی خدمــات ارائــه مــی دهــد و در کنــار آن
مراکــز بهداشــتی درمانــی ،مراکــز جامــع روســتایی و شــهری نیــز
در تمــام نقــاط اســتان فعــال و بــه مــردم خدمــات رســانی مــی
کننــد.
وی اظهــار مــی دارد :ایجــاد بیمارســتان هــای خصوصــی نیــز
طــی ســال هــای گذشــته در خراســان رضــوی بــا قــوت دنبــال
شــده و در ایــن حــوزه بیمارســتان رضــوی بــه عنــوان یکــی از
پیشــرفته تریــن و مجهزتریــن بیمارســتان هــای خاورمیانــه در
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مدیــرکل صنعــت و معــدن خراســان رضــوی اظهارمــی کنــد :در
ســال  ۱۳۶۷و  ۱۰ســال پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،ســه
شــهرک و ناحیــه صنعتــی در خراســان وجــود داشــت کــه امــروز
ایــن تعــداد بــه  ۴۸شــهرک و ناحیــه صنعتــی رســیده کــه در
 ۴۰مــورد از آن زمیــن بــرای راه انــدازی واحــد صنعتــی در حــال
واگــذاری اســت.
وی مــی گویــد:در بخــش صادراتــی نیــز پــس از انقــاب بــا
ایجــاد بازارچــه هــای مــرزی و شناســایی بازارهــای جدیــد در
کشــورهای آســیای میانــه و تعــدادی از کشــورهای اروپایــی
میــزان صــادرات رشــد قابــل مالحظــه ای داشــته بــه صورتــی
کــه میــزان صــادرات کاال در گمــرکات خراســان رضــوی در ۸
ماهــه ســال  ۹۷معــادل بــا  ۱۹۱۹هــزار تــن وبــه ارزش ۱۶۹۷
میلیــون دالر بــوده اســت.

حــال ارائــه خدمــت بــه بیمــاران از همــه شــهرهای کشــور و
حتــی کشــور هــای منطقــه اســت.
طــی ایــن ســال هــا ،توســعه بهداشــت و درمــان تنهــا بــه ایجاد
بیمارســتان و مراکــز درمانــی خالصــه نشــده اســت و در ســاخت
و توزیــع داروهــای مــورد نیــاز مــردم نیــز تحــول چشــمگیری
صــورت گرفتــه و چندیــن کارخانــه داروســازی و تولیــد
محصــوالت بهداشــتی و آرایشــی در ایــن اســتان مشــغول
فعالیــت هســتند.
پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی در بیشــتر شهرســتان هــای
اســتان ،داروخانــه فعــال وجــود نداشــت و تنهــا  ۷۵داروخانــه
بــه مــردم ارائــه خدمــت مــی کردنــد امــا در حــال حاضــر ۷۹۲
داروخانــه در شــهرهای مختلــف اســتان بــه مــردم خدمــت رســانی
مــی کننــد.
ایجــاد نخســتین مرکــز تخصصــی پیونــد اعضــا از بیمــاران مــرگ
مغــزی شــمال شــرق کشــور کــه ازســال  ۹۲در مشــهد راه انــدازی
و تاکنــون  ۱۸۰۰عمــل پیونــد را بــرای نجــات جــان ســه هــزار
و  ۱۵۰بیمــار بــه انجــام رســانده تنهــا بخشــی از موفقیــت هــای
حــوزه بهداشــت و درمــان خراســان رضــوی محســوب مــی شــود.
توسعه صنعتی با ایجاد کارخانه های مختلف
بخــش دیگــری از پیشــرفت هــای خراســان رضــوی طــی ســال
هــای گذشــته بــه ایجــاد زیرســاخت هــای صنعتــی و صنایــع
مــادر از جملــه کارخانــه هــای ســیمان ،فــوالد و خودروســازی
مربــوط مــی شــود کــه بــا پیــش از انقــاب قابــل مقایســه
نیســت.
مدیــرکل صنعــت و معــدن خراســان رضــوی نیــز در گفتگــو با مهر
مــی گویــد :از نظــر تعــداد واحدهــای صنعتــی و اشــتغال در ایــن
بخــش خراســان رضــوی پــس از تهــران و اصفهــان در رتبه ســوم
و دربخــش ســرمایه گــذاری صنعتــی رتبــه هفتــم کشــور قــرار
دارد و هفــت درصــد تعــداد واحدهــای صنعتــی ۶ ،درصــد ســرمایه
گــذاری صنعتــی و هشــت درصــد اشــتغال صنعتــی کشــور متعلــق
بــه خراســان رضــوی اســت.
راضیــه علیرضایــی بیــان مــی کنــد :در ســال  ۱۳۵۷تعــداد ۸۲
واحــد صنعتــی بــا ســرمایه  ۲۶۶میلیــارد ریــال و اشــتغال  ۱۰هــزار
و  ۳۱۶نفــر در خراســان رضــوی فعــال بــود کــه تولیداتــی از جملــه
روغــن نباتــی ،آرد و ســیمان بــا اشــتغال  ۹۲۸نفــر را شــامل مــی
شــود کــه در حــال حاضــر تنهــا در حــوزه صنعــت ســیمان اســتان
بیــش از  ۲هــزار نفــر مشــغول فعالیــت هســتند.
وی مــی افزایــد :توجــه بــه حــوزه معــدن نیــز کــه پیــش از
انقــاب تقریبــا صفــر بــود در ســال هــای بعــد از انقــاب بــه
یکــی از حــوزه هــای جــدی تبدیــل شــد بــه صورتــی کــه
امــروز از  ۶۴نــوع مــاده معدنــی شــناخته شــده در کشــور ۴۶
نــوع مــاده معدنــی در معــادن ســنگ آهــن خــواف ،معــادن
ســیلیس در تربــت جــام ،معــدن ســنگ آهــن هماتیــت در

تایبــاد ،معــدن مــس در کاشــمر و بردســکن ،معــادن کائولیــن
و معــادن ســنگ در گنابــاد ،معــادن ســنگ و طــا در تربــت
حیدریــه شناســایی و در حــال اســتخراج و فــرآوری محصــوالت
و مــواد اولیــه هســتند.

توسعه ادامه دارد
اقدامــات انجــام شــده طــی ســال های گذشــته در توســعه شــهرها
و روســتاها همچنــان ادامــه دارد و ارتقــاء کیفیــت زندگــی مــردم
دردهــه پنجــم انقــاب در دســتور کار مســئوالن خراســان رضــوی
قــرار گرفتــه و بــه صورتــی کــه صدهــا طــرح در ایــن حــوزه
همزمــان بــا دهــه فجــر انقــاب کلنــگ زنی یــا به بهــره بــرداری
مــی رســد.
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اینجا ایران است؛ صدای فریاد دشمنشکن ملت را میشنوید

اینجــا تهــران اســت ،اینجــا قــم اســت ،اینجا مشــهد اســت،
اینجــا همــدان اســت ،اینجــا «ایــران» اســت ،صــدای فریــاد
دشمنشــکن ملتــی را میشــنوید کــه در پاســخ بــه نــدای
رهبــر خــود باشــکوهتر از همیشــه بــه صحنــه آمــده
اســت.

اینجــا ایــران اســت ،ســاعت بهوقــت همدلــی و همراهــی ،آری
اینجــا ایــران اســت ،جغرافیایــی از خــزر تــا خلیجفــارس کــه
مردمانــش دنیــا را مبهــوت وحدت و عشــق بــه رهبر و سرزمینشــان
کردهانــد .از شــرق تــا بــه غــرب ،از شــمال تــا جنــوب ملتــی بــزرگ
امــروز بــار دیگــر فریــاد زد کــه «هســتیم بــر ســر عهــدی کــه
بســتیم» ،پابرجــا و اســتوار...
امــروز پیغــام خــروش ملت ایــران بــرای اســتکبار جهانی و دشــمنان
ایــن آبوخــاک ایــن بــود کــه مــا همچنــان در صحنــه هســتیم و
پــای آرمانهــا و ارزشهــای چهلســاله خــود ایســتادهایم و
بــار دیگــر لبیــک گفتیــم بــه نــدای رهبرمــان کــه گفتــه بــود:
«راهپیمایــی  ۲۲بهمــن دشمنشــکن و پرشــکوهتر از ســالهای
قبــل خواهــد شــد».
امــروز بهوقــت  ۲۲بهمــن  ۴۰ســال بعــد از انقــاب در
جشــن ســالگرد پیــروزی همــه آمــده بودنــد از سراســر کشــور،
نسلاندرنســل ،اولــی و دومــی و ســومی و نســل چهارمیهــای بعــد
از انقــاب ،پیــر و جــوان ،زن و مــرد....
مــردم دیــار ســتارخان و باقرخــان بــا شــعار «آذربایجــان
اویاخدی،انقالبــا دایاخــدی» ،آمدنــد تا بگوینــد آذربایجان بیدار اســت
و مدافــع انقــاب ...مــردم دیــار میــرزا کوچــک خــان جنگلــی هــم
صــدای خروششــان در جنــگل و دریــا پیچیــد؛ مردمــان دیــار گیــل

و دیلــم زیــر بــارش شــدید بــاران آمــد و بــار دیگــر والیــت مــداری،
پشــتیبانی از نظــام و انقــاب و حرکــت در مســیر والیتفقیــه را بــه
نمایــش گذاشــتند.
مردم اســتان بوشــهر هــم همزمــان بــا سراســر کشــور در راهپیمایی
چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی ایــران شــرکت کردند و
بــارش بــاران مانــع حضــور حماســی مــردم در ایــن مراســم نشــد.
دارالمؤمنیــن همــدان همــواره صحنــه حماســه ســازی بــوده و ۲۲
بهمــن امســال نیــز حماســه دیگــری زیــر بــارش بــرف در همــدان
شــکل گرفــت تــا بــه دشــمنان بفهماننــد کــه هی ـچگاه مــردم از
انقــاب خــود خســته نشــده و نخواهنــد شــد.
مازنیهــا هــم آمــده بودنــد ،مــردم دریادلــی کــه وحــدت و عشــق
بــه ایرانشــان را از شــمال تــا جنــوب بــا مردمــان خلیــج تــا ابــد
فــارس گرهزدهانــد تــا همگــی بگوینــد مــا از ترامــپ و تهدیدهایــش
نمیترســیم و نشــان دهنــد ایــران گرچــه کشــور فرهنگهــای
مختلــف اســت امــا هنگامیکــه پــای میهــن و انقــاب در میــان
باشــد همگــی همــراه هــم هســتند.
سـواحل نیلگون خلیج فـارس همزمان بـا چهلمین سـالگرد پیروزی
انقلاب هوایـی دل انگیـز داشـت ،نم نم بـاران جشـن انقلاب را در
هرمـزگان باشـکوه تر از سـال های گذشـته کـرده بود.
مــردم مازنــدران زیــر بــاران و بــا وجــود ســرمای زمســتانه از
ســاعتها قبــل از شــروع رســمی راهپیمایــی ،خــود را بــه میعــادگاه
حضــور بــرای شــرکت در چلــه انقــاب رســاندند .ســن و ســال،
ایلوتبــار ،قشــر و گــروه فرقــی نــدارد ،برخــی بــا پرچمهــا و پارچــه
نوشــتههایی آمدهانــد و برخــی ،قابهایــی از شــهدا در دســت
داشــتند کــه جایشــان امــروز و در ایــن بهــار آزادی ،خالــی اســت.
شــهر فرهنــگ و ادب هــم در صبــح تولد  ۴۰ســالگی انقــاب بازهم
عطــر سوســن و یاســمن بــه خــود گرفــت و رنگینکمانــی از زیبایی

در ســومین حــرم اهلبیــت(ع) نقــش بســت.
سیســتان و بلوچســتانیها هــم امــروز بــار دیگــر وحدتشــان در
شعارهایشــان نمایــان بــود ،شــیعه و ســنی در کنــار و همــراه هــم،
همچنــان اســتوار و پابرجــا بــر ســر آرمانهایــی کــه از شــرق تــا
غــرب ایــران اعــم از کردســتان و کرمانشــاه را یکصــدا کــرده
اســت ...مرزنشــینانی کــه  ۴۰ســال اســت توطئــه دشــمنان را در از
بیــن بــردن وحدتشــان نقــش بــر آب کردهانــد.
اینجــا اقیانــوس اســت ،اقیانــوس انقــاب اســامی بــه تــوان چهل،
اقیانــوس چهــل ســال ســازندگی و پیشــرفت ...امــروز پیــر و جــوان،
زن و مــرد ،دختــر و پســر ،دانشــجو و طلبــه ،بــازاری و کارمنــد در
اســتان کرمانشــاه همــه و همــه از هــر قــوم و طایفــهای آمدهانــد
تــا بــه جهــان ثابــت کننــد مــردم ایــن خــاک بــر عهــد خــود بــا
پیــر جمــاران و جانشــین برحقــش هســتند و از انقــاب اســامی و
ارزشهــای آن دســت برنمیدارنــد.
شــهروندان مشــهدی هــم پیــش از آغــاز رســمی راهپیمایی خــود را
بــه خیابــان امــام رضــا(ع) رســانده بودند تــا از همــان دقایــق ابتدایی
در ایــن حماســه باشــکوه حضورداشــته باشــند .در خراســان جنوبــی
هــم نهتنهــا مســیر میــدان شــهدا تــا میــدان ابــوذر و از ابــوذر تــا
میــدان قــدس در شــهر بیرجنــد کــه جایجــای دیــار خــاوران امــروز
مملــو از انســا نهای غیرتمنــدی اســت کــه بــا ســرمایه عشــق بــه
میهــن و انقــاب فریــاد عــزت و آزادگــی ســر دادنــد.
خراســان شــمالی دیــار گنجینــه فرهنگهــا از کــرد و تــرک و تــات
و ترکمــن و فــارس نیــز امــروز رنگینکمانــی از معرفــت و بصیــرت
انقالبــی خــود را بــه نمایــش گذاشــت.
جوانــان و نوجوانــان لرســتانی هــم امــروز در کنــار نســل اول و دوم
انقــاب قرارگرفتنــد و شــعار «مــرگ بــر آمریــکا» ســر دادنــد .امروز
صــدای اصفهانیهــا و مــردم دیــار نقشجهــان هــم در سراســر
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جهــان پیچیــد ،صدایــی کــه همنــوا بــا مــردم جایجــای ایــران
حماسـهای دیگــر را خلــق کــرد حماسـهای کــه همــه در آن ســهیم
بودنــد از یــزد در دل کویــر ایــران تــا قــم شــهر خــون و قیــام.
مــردم همیشــه در صحنه قــم از صبح امــروز در هــوای ســرد و بارانی
خــود را از نقــاط مختلــف شــهر بــه میــدان آســتانه رســاندند تــا بــار
دیگــر وفــاداری خــود بــه نظــام اســامی و آرمانهــای انقــاب
و امــام راحــل را اعــام کــرده و بیعتــی مجــدد بــا مقــام عظمــای
والیــت داشــته باشــند.
اینجــا ایالم اســت ،مردمــان زاگــرس نشــین از آبدانــان ،ایــوان ،بدره،
چــرداول ،دهلــران ،دره شــهر ،ســیروان ،ملکشــاهی و مهــران بــه
جشــن چهلســالگی انقــاب آمــده بودنــد ،جشــنی کــه دشــمنان
قس ـمخورده ایــن مرزوبــوم در خیــال باطــل خــود فرارســیدن آن را
غیرممکــن میدانســتند.
مــردم اســتان چهارمحــال و بختیــاری باوجــود ســردی هــوا و بارش
شــدید بــرف و بــاران ،از ســاعتهای اولیــه صبــح در راهپیمایــی
حضــور یافتنــد .بــارش بــاران و بــرف کــه از شــب گذشــته در نقــاط
مختلــف اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد آغــاز شــده بــود ،جلــوهای
متفــاوت و زیباتــر بــه حضــور مــردم داد و  ۲۲بهمنــی تماشــاییتر در
قــاب دوربینهــا بــه تصویــر کشــیده شــد.
البرزنشــینان غیــور هــم با حضــور گســترده در جشــن چهلســالگی
انقــاب ســنگ تمــام گذاشــته و در جشــن چهلســالگی انقــاب
حماسـهای دیگــر رقمزدنــد .مــردم دیــار کریمــان امــروز همــگام بــا
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ملــت غیــور ایــران بــا حضــور در راهپیمایــی شــکوهمند  ۲۲بهمــن
بــرگ زرینــی دیگــر در تاریــخ انقــاب ثبــت کردنــد و یکپارچــه بــا
همدلــی عشــق بــه انقــاب را فریــاد زدنــد.
شــیعه و ســنی نــدارد ،ایــن را مردمــان خراســان جنوبــی امــروز فریاد
زدنــد کــه هســتند و پــای انقالبشــان ایســتادهاند .خوزســتان امــروز
هــم صــف بهصــف جبهــه شــد ،مثــل روزهــای دفــاع مقــدس کــه
گلولــه گلولــه دفــاع بــود و حــاال هــم ســنگر بــه ســنگر ایســتاده
اســت و بودنــش را فریــاد میزنــد .عبــور راهپیمایــان اهــوازی از روی
پــل ســردار سرلشــکر شــهید ســید محمدحســین علمالهــدی (پــل
چهــارم) کــه بــر روی رودخانــه کارون اســت جلــوهای ویــژه بــه ۲۲
بهمــن امســال داد.
عکاســان و خبرنــگاران نیــز در ســطح شــهر یــزد بهویــژه میــدان
امیرچخمــاق حماســه حضــور مــردم در جشــن تولــد  ۴۰ســالگی
انقــاب اســامی را بــه دنیــا مخابــره کردنــد؛ جایــی کــه آســمان
بــا نخســتین بــارش زمســتانی ،مســیر راهپیمایــان را آبپاشــی کــرد.
مــردم اســتان قزویــن هــم امــروز در ســالگرد چهلســالگی انقــاب
بــه خیابانهــا آمدنــد تــا اقتــدار و وحــدت ملــی را بــار دیگــر بــه
تصویــر بکشــند.
از ســمنان ایــن شــهر زیبــا ،بــا قدمتــی دیریــن خبــر میرســد از یک
ســاعت پیــش از برگــزاری راهپیمایــی باوجــود بارندگــی در حوالــی
میــدان ســعدی جمعیــت فراوانــی حضــور داشــتند و بــا همراه شــدن
خیــل عظیــم ملــت سلحشــور ســمنان در مســیر میــدان ســعدی تا

تصویر هوایی پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRاز مسیر اصلی راهپیمایی

صفحه  | 52شماره  | 36بهمن 97

میــدان امــام خمینــی(ره) فریادهــای مــرگ بــر آمریــکا و اهللاکبــر
طنینانــداز شــد.
یــک شــهروند زنجانــی کــه بــه همــراه خانــوادهاش در چهــارراه
امیرکبیــر حاضــر شــده بــود ،در خصــوص راهپیمایــی  ۲۲بهمــن
میگویــد :یــک ایرانــی  ۳۵ســال ه هســتم و در راهپیمایــی ۲۲
بهمــن هرســاله ســعی کــردم حاضــر باشــم و امســال بــا توجــه بــه
شــرایط خاصــی کــه کشــور در عرصــه جهانــی بــا آن مواجــه اســت
و فشــارهای دشــمنان ،همــراه بــا خانــواده ســه نفــرهام در راهپیمایی
شــرکت کــردم.
نهتنهــا در گــرگان بلکــه در  ۴۲نقطــه دیگــر اســتان گلســتان
مــردم والیتمــدار بــه خیابانهــا آمدنــد تــا عهــد و پیونــد خــود را بــا
آرمانهــای امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری تجدیــد کننــد.
چهــار دهــه پیــش مــردم اردبیل پیــروزی انقــاب اســامی ایــران را
در زیــر بــارش بــرف جشــن گرفتنــد و امــروز نیــز تاریــخ تکرار شــد.
یکــی از شــهروندان اهــل ســنت ارومیــه هــم کــه بــا پرچــم
خوشرنــگ کشــورمان در راهپیمایــی  ۲۲بهمــن حضــور یافتــه
اســت بــا یــادآوری اینکــه انقــاب اســامی موجــب اســتقالل ملت
ایــران شــده اســت گفــت :امــروز وظیفــه تکتــک آحــاد ملــت
ایــران اســت تا بــا حضــور پرشــور در ایــن راهپیمایــی پیام اســتقالل
و عــزت انقــاب را در دنیــا فریــاد بزننــد.
چهلمیــن ســالروز فجــر انقــاب اســامی در ســرزمین آفتــاب و
زادگاه بنیانگــذار انقــاب هــم بــا حضــور گســترده و دشــمن شــکن
مــردم ایــن دیــار رقــم خــورد و یــک بــار دیگــر تجلــی وحــدت و
همبســتگی ملــت پاســخی کوبنــده بــه دشــمن داد.
امــروز در جشــن انقالبــی کــه  ۴۰ســالگیاش را تجربــه میکنــد
تهرانیهــای پایتختنشــین هــم در میــدان آزادی روایتــی دیگــر
از حضــور میلیونــی خــود در تجدیــد میثــاق بــا امــام و شهدایشــان
را مقابــل دوربینهــای عکاســان و خبرنــگاران بردنــد تــا جهــان
بدانــد و شــاهد باشــد کــه نمیتوانــد ملتــی کــه تــا پــای جــان برای
آرمانهایــش ایســتادگی کــرده و شــهید داده اســت را بهراحتــی بــا
توطئــه و نقشــهها و وعدهووعیدهــا فریــب دهــد.
آری اینجــا ایــران اســت ،ســاعت بهوقــت  ۴۰ســال بعــد از پیــروزی
شــکوهمند انقــاب و ایــن صــدای ملتــی اســت کــه در ســالگرد ۲۲
بهمنشــان بــار دیگــر لــرزه بــر تــن اســتکبار انداخــت و نشــان داد
بصیــرت آنچــه هســت کــه امــروز دیدنــد.
خبرهــا از دور و نزدیــک ،از روســتا و شــهر ،از پایتخــت و مراکــز
اســتانها روایــت جــاری شــدن حماســه اســت ،حماســهای کــه
تکــرارش در  ۴۰ســال برایمــان آن را خواســتنیتر کــرده اســت.
بهمــن کــه میگوییــم ،فقــط حکایــت ســال  ۱۳۵۷نیســت،
حکایــت یکعمــر اســت ،گفتمانــی کــه از ســالهای قبــل از
 ۵۷شروعشــده بــود و تــا بعدترهــا هــم ادامــه پیــدا کــرد .روایــت
بهمنمــاه ،زمســتانی نیســت ،بهــار اســت کــه هــرروز شــکوفه
میدهــد ،آنهــم شــکوفههای تازهتــر و تازهتــر.
روایتهــا از اســتانهای مختلــف ایــران اســامی همیــن اســت،
پیــام گردهمایــی انقالبیهــا همــان اســت کــه بــود :مــا از تبــار
آرش و رســتم و کاوهایــم ،مــا پیــروان مکتــب روح خداییــم ،از تهدیــد
دشــمن نمیترســیم.
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حماسه دشمن شکن

ایرانــی دوبــاره بــه صحنــه آمــد تــا بگویــد ایســتاد ه ایــم چــون دماونــد
و دنــا و الونــد ،حماســه شــدیم از خــزر تــا خلیــج تــا ابــد فــارس ،در
جــای جــای ایــران «حماســه ای دشــمن شــکن» برپــا شــد.
اینجــا ایــران اســت ،ســاعت بــه وقــت همدلــی و همراهــی ،آری اینجــا
ایــران اســت ،جغرافیایــی کــه مردمانــش دنیــا را مبهــوت وحــدت،
والیــت مــداری و عشــق بــه سرزمینشــان کــرده اســت .از خلیــج فــارس
تــا خــزر نیلگــون ،از اشــترانکوه و دماونــد تــا دنــا و هامــون ،وســعتی از
غــرب تــا شــرق ایــران سراســر فریــاد ملتــی بــود کــه بــار دیگــر اعــام
کــرد:
هستیم بر سر عهدی که بستیم ،پابرجا و استوار...
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