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ــی  ــامی بررس ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــه چهلمی ــه ب ــا توج ب
ــتور کار  ــتان ها در دس ــعه ای در اس ــاخص توس ــم و ش ــای مه طرح ه
ــن  ــه مهم تری ــور« ب ــی »مص ــذا در گزارش های ــت. ل ــه اس قرارگرفت
دســتاوردهای انقــاب در اســتان ها پرداختــه شــده اســت. در 
ایــن پرونــده تــاش داریــم »ترین«هــای اســتان ها) اعــم از 
بزرگ تریــن، مهم تریــن، مدرن تریــن و ...طرح هــای عملیاتــی 
ــی،  ــازی، علم ــازی، سدس ــی، راه س ــای درمان ــم از پروژه ه ــده اع ش

ــم.  ــی کنی ــان( را معرف ــه و جه ــور، منطق ــی و ... در کش خدمات
ــای  ــدادی از گزارش ه ــر« تع ــران مه ــه »ای ــماره از مجل ــن ش در ای
ــاد  ــده ی ــب پرون ــال جاری در قال ــاه س ــن م ــی بهم ــده ط ــد ش تولی

شــده را می خوانیــد.

انقالب دستاوردهای   
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ــوری  ــدس جمه ــام مق ــر نظ ــال از عم ــتاها در 40 س روس
ــران در بخــش هــای مختلــف پیشــرفت هــای  اســامی ای
چشــمگیری داشــته و غبــار محرومیــت از چهــره روســتاها 

ــت.  ــده اس زدوده ش

ــا اســتقرار نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران و تشــکیل  ب
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، توســعه مناطــق روســتایی و رفــع 
ــورد  ــم م ــرد مه ــک رویک ــوان ی ــه عن ــتاها ب ــت از روس محرومی
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 اسـالمی ایران، توسـعه 
مناطـق روسـتایی در اولویـت فعالیت های عمـران وآبادانی کشـور 
قـرار گرفـت و در حـال حاضـر بعـد از گذشـت ۴۰ سـال از پیروزی 
انقـالب اسـالمی طـرح  هـادی نزدیـک بـه ۹۹ درصد روسـتاهای 
اسـتان زنجان تهیه شـده اسـت و نزدیک به ۵2 درصـد از واحدهای 

مسـکونی روسـتایی مقاوم سـازی شـده است.
 

99درصــدروســتاهایاســتانزنجــاندارایطــرح
هــادیهســتند

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان زنجــان با اشــاره 
ــرح  ــان دارای ط ــتان زنج ــتاهای اس ــد روس ــه ۹۹ درص ــه اینک ب
هــادی هســتند، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه برنامــه ششــم توســعه، 
ــتاهای  ــوده در روس ــف ب ــالمی مکل ــالب اس ــکن انق ــاد مس بنی
ــادی را  ــرح ه ــه ط ــرا و تهی ــتان، بحــث اج ــوار اس ــاالی 2۰ خان ب
انجــام دهــد. در همیــن راســتا نیــز بنیــاد مســکن انقالب اســالمی 
ــتای  ــدود 7۱۰ روس ــادی و ح ــه ۹۰۵ آب ــک ب ــتان زنجــان نزدی اس
بــاالی 2۰ خانــوار دارد کــه بالــغ بــر ۵2 درصــد بحث شــروع اجرای 
طــرح هــادی محقــق شــده و نزدیــک بــه ۹۹ درصــد این روســتاها 

نیــز در بحــث تهیــه طــرح اجــرا شــده اســت.
ــاد مســکن انقــالب  ــرد: بنی ــح ک ــرد تصری سیدســجاد صنعتی منف
ــه و اجــرای طرح هــای هــادی و بحــث  اســالمی در موضــوع تهی
عمــران روســتایی بــا موضــوع بافت هــای بــاارزش و تهیــه طــرح 
بــرای روســتاهایی کــه بــه لحــاظ معمــاری واجــد ارزش هســتند و 
ــد،  ــمار می رون ــگری به ش ــدف گردش ــه ه ــتاهایی ک ــز در روس نی
ــگری را در  ــدف گردش ــای ه ــرای طرح ه ــات و اج ــث مطالع بح

دســتور کار خــود دارد.
ــت فنــی شــامل  ــن اداره کل ســه معاون ــادآوری اینکــه ای ــا ی وی ب
معاونــت عمــران روســتایی، معاونت مســکن روســتایی و بازســازی 
و معاونــت مســکن شــهری را در دل خــود جــای داده اســت، ادامــه 
ــتایی  ــی روس ــوزه عمران ــن اداره کل در ح ــه ای ــی ک داد: از اقدامات
ــتاها  ــند در روس ــدور س ــث ص ــه بح ــوان ب ــد، می ت ــام می ده انج
و شــهرهای زیــر 2۵ هــزار نفــر بــا همراهــی و همــکاری ســازمان 

ثبــت اســناد و امــالک اشــاره کــرد.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان زنجــان یــادآور 
ــه ۵2  ــک ب ــادی در نزدی ــرح ه ــرای ط ــر اج ــال حاض ــد: ر ح ش
درصــد از روســتاهای اســتان زنجــان آغــاز شــده کــه امیدواریــم بــا 
تامیــن اعتبــارات دولتــی در ســطح اســتانی و ملــی بتوانیــم اقدامات 
ــرح  ــرای ط ــث اج ــتمر در بح ــورت مس ــه ص ــه ب ــن عرص را در ای

هــادی و بهســازی فضاهــای روســتایی شــاهد باشــیم.
صنعتی منفـرد  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 بافت های بـاارزش 
روسـتایی و روسـتای هـدف گردشـگری را مدنظـر بنیـاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی 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 انقــالب اســالمی اســتان زنجــان ادامــه 
ــات  ــث مطالع ــر، بح ــتای دیگ ــه روس ــرای س ــن ب داد: همچنی
ــم  ــرار دادی ــتور کار ق ــتایی را در دس ــاارزش روس ــت ب ــرح باف ط

ــن دو روســتا  ــم و ای ــار کردی کــه دو روســتا را امســال تامیــن اعتب
ــوده و در  ــتور کار ب ــه در دس ــرار دارد ک ــان ق ــتان ماه نش در شهرس

ــرار دارد. ــه ق ــرح تهی ــل ط مراح
ــار  ــه چه ــروز مصوب ــه ام ــا ب ــه ت ــان اینک ــا بی ــرد ب ــی منف صنعت
روســتا را در برنامــه ششــم از کمیتــه ملــی کشــوری کــه متشــکل 
ــت  ــازمان مدیری ــی، س ــازمان میراث فرهنگ ــکن، س ــاد مس از بنی
و برنامه ریــزی و ســایر دســتگاه های ذی ربــط اســت، اخــذ 
کرده ایــم، تصریــح کــرد: هنــوز هــم پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم 
تــا بتوانیــم در شهرســتان ها نســبت بــه شناســایی روســتاهایی کــه 
بــه لحــاظ معمــاری واجــد ارزش هســتند، اقــدام کــرده و بتوانیــم با 
شناســایی و معرفــی آن هــا بــه کمیتــه ملــی، نظــر اعضــای کمیته 
ملــی را بــه عنــوان روســتاهای هــدف گردشــگری و بافت بــاارزش 

در بحــث تهیــه و اجــرا جلــب کنیــم.
 

70درصــدهــایواحــدمســکنروســتاییدراســتان
زنجــانســندارشــدند

ــان در  ــتان زنج ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــه  ــا ب ــت: ت ــتایی، گف ــای روس ــردن واحده ــنددار ک ــوص س خص

امــروز بــرای بیــش از 7۰ درصــد خانه هــای روســتایی، شــامل  ۹2 
هــزار و ۶۴7 واحــد روســتایی ســند مالکیــت صــادر شــده اســت که 
ایــن امــر بــا همراهــی و همــکاری اداره کل ثبــت اســناد و امــالک 

ــود. ــق می ش ــط محق ــئوالن ذی رب ــز مس ــان و نی ــتان زنج اس
صنعتــی فــرد بــا یــادآوری اینکــه در معاونــت بازســازی و مســکن 
ــرد:  ــان ک ــم، بی ــال می کنی ــده را دنب ــه عم ــتایی، دو وظیف روس
مســئول بازســازی در نقــاط حادثه دیــده روســتایی، بنیــاد مســکن 
ــوادث  ــن ح ــه در آخری ــور ک ــت و همان ط ــالمی اس ــالب اس انق
ــاهده  ــز مش ــان تبری ــاه و ورزق ــه کرمانش ــه زلزل ــور از جمل کش
کردیــم، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی متولــی بازســازی در نقاط 

ــت. ــوده اس ــده ب حادثه دی
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان زنجــان  ادامــه 
داد: در ســال گذشــته نیــز بحــث بازســازی روســتاها و واحدهــای 
آســیب دیده از ســیل و مخاطــرات ســیل در دو شهرســتان خدابنــده 
و ماه نشــان را انجــام دادیــم و ســابق بــر ایــن نیــز بنیــاد مســکن 
ــا بــه امــروز نســبت  انقــالب اســالمی از دهه هــای اول انقــالب ت
ــن  ــا آخری ــرده و ت ــدا ک ــگ زده، ورود پی ــازی مناطــق جن ــه بازس ب
ــه ســیل ســال گذشــته در شهرســتان  ــوط ب بازســازی ها کــه مرب

زدودن غبار محرومیت ازروستا

 ۹۹ درصد روستاهای زنجان طرح هادی دارند

دستاوردهای انقالب

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه5| شماره36|بهمن97

ــت. ــه داده اس ــن کار را ادام ــود، ای ــان ب ــده و ماه نش خدابن
ــی کــه  ــن در زمان های ــر ای ــالوه ب ــزود: ع ــرد اف ــی منف صنعت
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 
ــن  ــا تامی ــه ب ــالب اســالمی اســت ک ــاد مســکن انق ــرد بنی رویک
اعتباراتــی کــه توســط دولــت و بــر اســاس قوانینــی کــه در مجلس 
مصــوب شــده و وام هــا و تســهیالت کم بهــره بــا مبلــغ 2۵ 
میلیــون تومــان، بنیــاد مســکن متولــی شناســایی، تشــکیل پرونده 
و ارجــای ایــن وام هــا بــه متقاضیانــی کــه در روســتاها می خواهنــد 
ــه بســازند را در زمان هــای عــادی  ــر زلزل واحدهــای مقــاوم در براب

ــد. ــام می ده انج

52درصــدازواحدهــایمســکونیروســتاییدر
اســتانزنجــانمقاومســازیشــدهاســت

ــه ۵2  ــک ب ــته ایم نزدی ــروز توانس ــه ام ــا ب ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــازی کنی ــتایی را مقاوم س ــکونی روس ــای مس ــد از واحده درص
کــه ایــن میــزان ۱۰ درصــد باالتــر از نــرم کشــوری اســت، اظهــار 
ــر  ــوده و ب کــرد: هــر چنــد روســتاهایی را کــه در معــرض خطــر ب

ــم. ــایی کرده ای ــز شناس ــتند را نی ــل هس روی گس
ــتاهای  ــایی روس ــی، شناس ــدف اصل ــزود: ه ــرد اف ــی منف صنعت
ــتاهایی  ــرای روس ــهیالت ب ــا و تس ــن وام ه ــت ای ــر و هدای پرخط
کــه بیشــترین نیازمنــدی را بــرای مقاوم ســازی دارنــد، اســت کــه 
ــره ۵ درصــد و  ــا به ــان ب ــون توم ــن تســهیالت 2۵ میلی ــغ ای مبل

ــت. ــده اس ــن ش ــاله تعیی ــت ۱۵ س بازپرداخ
مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی اسـتان زنجان گفـت: برای 
تکمیـل واحدهایی که از این محل برای سـاخت و سـاز تسـهیالت 
دریافـت کرده انـد و افـراد بی بضاعـت و محرومـی کـه نتوانسـته اند 
واحدهـای خود را تکمیل کننـد، از طریق حسـاب ۱۰۰ حضرت امام 
جهت تکمیـل این واحدها، موضـوع پرداخت بالعـوض را برای این 
روسـتاییان داریـم کـه بتواننـد واحدهای نیمه تمـام خـود را تکمیل 

کـرده و بـه بهره برداری برسـانند.
ــان اینکــه در اســتان زنجــان 22 روســتای  ــا بی ــرد ب ــی منف صنعت
ــرح و  ــه ط ــه تهی ــت ب ــده اس ــاب ش ــگری انتخ ــدف گردش ه
ــتا  ــداد ۱۰ روس ــه تع ــگری ب ــدف گردش ــتاهای ه ــازی روس بهس
ــر،  ــر، وی ــتاهای گالب ــر روس ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ــاره ک اش
ــگری و  ــدف گردش ــادی ه ــرح ه ــجین دارای ط ــن و درس خوئی
ــدی  ــم کن ــی در، شــیت، عل ــاری، حــاج ســیران، ول روســتاهای م
ــدف  ــادی ه ــرح ه ــه ط ــت تهی ــتا جه ــش روس ــپ دره ش و چ
گردشــگری در طــول برنامــه ششــم توســعه انتخاب شــده اســت. 
ــداد  ــه تع ــا ارزش ب ــت ب ــتاهای دارای باف ــرح روس ــه ط وی از تهی

ــه و  ــر داد و گفــت: روســتاهای قلع 7 روســتا در ســطح اســتان خب
درس جیــن دارای طــرح بافــت بــا ارزش، روســتای قوزلو در دســت 
تهیــه طــرح و روســتاهای خــور جهــان، انجلیــن، جزیمــق و الر نیز 

ــه ششــم  ــا ارزش در برنام ــت ب ــه طــرح بهســازی باف جهــت تهی
توســعه قــرار دارنــد.

صنعتــی منفــرد در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث 
بــا  احــداث واحدهــای بوم گــردی در قالــب تفاهم نامــه ای 
ــزود:  ــم، اف ــدا کرده ای ــز ورود پی ــه نی ــن زمین میراث فرهنگــی، در ای
پرداخــت وام کم بهــره بــرای ســاخت ایــن واحدهــا و نیــز مرمــت 
ــورد  ــد م ــتا می خواهن ــطح روس ــه در س ــی ک ــازی واحدهای و بهس
ــاد مســکن  ــد، جــزو برنامه هــای بنی ــرار گیرن هــدف بوم گــردی ق
انقــالب اســالمی به شــمار مــی رود و ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
زیرســاخت های گردشــگری بــا تهیــه و اجــرای طرح هــای هــادی 
ــاارزش  ــا اجــرای روســتاهای بافــت ب ــا رویکــرد گردشــگری و ب ب

فراهــم می شــود.
 

وی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه مســکن شــهری نیــز بنیاد مســکن 
ــه،  ــروم در جامع ــد و مح ــار کم درآم ــدن اقش ــه دار ش ــرای خان ب
ــد و  ــه اقشــار کم درآم ــا ب ــل آن ه بحــث ســاخت مســکن و تحوی
ــته  ــال گذش ــی دو س ــه ط ــرار داده ک ــتور کار ق ــروم را در دس مح
مطالعــه، تحویــل زمیــن، تامیــن زمیــن و اخــذ پروانــه، تهیه نقشــه 
مشــخصات فنــی بــرای ایــن واحدهــا و نیــز شــروع احــداث ایــن 
ــه ۶۰۰ واحــد را در ســطح اســتان در  واحدهــا در حــدود نزدیــک ب
دســتور کار قــرار دادیــم کــه امیدواریــم طــی دو مــاه آینده در شــهر 
زنجــان نیــز نزدیــک بــه 3۰۰ واحــد را بتوانیــم کلنگ زنــی کنیــم 

کــه مقدمــات شــروع کار فراهــم شــده اســت.
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دوومیدانــی  ســالن  مجهزتریــن  و  تریــن  بــزرگ 
اســامی در  انقــاب  برکــت  بــه  سرپوشــیده کشــور 
ــاز  ــه س ــه زمین ــده ک ــداث ش ــاری اح ــال و بختی چهارمح

ایــن اســتان اســت. ایــن ورزش در  توســعه 

چهارمحــال و بختیــاری در پیــش از انقــالب یکــی از اســتان هــای 
محــروم کشــور بــه شــمار مــی رفــت کــه از هیــچ گونــه پیشــرفت 
ــوح در  ــه وض ــت ب ــر و محرومی ــود. فق ــوردار نب ــعه ای برخ و توس
ایــن اســتان مشــاهده مــی شــده و مــردم از هیــچ گونــه امکانــات 

برخــوردار نبــوده انــد.
ــالمی  ــالب اس ــش از انق ــاری در پی ــال و بختی ــتان چهارمح اس
هیــچ گونــه امکانــات و خدمــات مناســب در بخــش هــای مختلف  
نداشــت کــه بخــش ورزش یکــی از مهمتریــن حــوزه هــا به شــمار 

ــی رود. م

فقرامکاناتورزشیدرچهارمحالوبختیاری
امکانــات ورزش در ایــن منطقــه بســار ناچیــز بــود و امــکان انجــام 
ــی در  ــف ورزش ــای مختل ــته ه ــی در رش ــای ورزش ــت ه فعالی
ایــن اســتان فراهــم نبــوده اســت. کمبــود ســالن ورزشــی و نبــود 
دسترســی مناســب  مــردم روســتاها  ... از مهمتریــن کمبــود هــا در 

ــه شــمار مــی رود. پیــش از انقــالب در ایــن اســتان ب
ــال   ــرفت چهارمح ــعه و پیش ــاز توس ــه س ــالمی زمین ــالب اس انق
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.
ــس از انقــالب در شــهرها  ــر ســاخت هــای ورزشــی پ توســعه زی
ــالب  ــای انق ــتاورد ه ــن دس ــتان از مهمتری ــن اس ــتاهای ای و روس
اســالمی بــه شــمار مــی رود کــه موجــب توســعه ورزش و قهرمان 

ــتان شــد. ــن اس ــروری در ای پ
ورزش دوومیدانــی یکــی از ورزش هــای محبــوب در اســتان 
ــه  ــن ورزش ب ــه شــمار مــی رود کــه ای ــاری ب چهارمحــال و بختی
ــچ رشــد و توســعه  ــالب هی ــش از انق ــات در پی ــود امکان ــت نب عل
ــوان یکــی از مهمتریــن  ــه عن ای نداشــته اســت. شــهر بروجــن ب
ــالب  ــش از انق ــاری در پی ــال و بختی ــتان چهارمح ــهرهای اس ش
ــود. ــی ب ــن ورزش ــرای تمری ــب ب ــی مناس ــدان دوومیدان ــد می فاق
احــداث بــزرگ تریــن و مجهزتریــن ســالن دوومیدانــی سرپوشــیده 
تارتــان کشــور در شــهر بروجــن چهارمحــال و بختیــاری از 
مهمتریــن بــرکات انقــالب اســالمی بــه شــمار مــی رود کــه زمینه 
ــت و  ــده اس ــه ش ــن منطق ــی در ای ــعه ورزش دو ومیدان ــاز توس س
ــی و بیــن  ــی مل ــرای برگــزاری رقابــت هــای دوومیدان ــه را ب زمین

ــن منطقــه فراهــم کــرده اســت. ــی در ای الملل

پیســت دو و میدانــی تارتــان  چهارمحــال و بختیــاری در زمینــی به 
مســاحت 3۵ هــزار 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 ۱3۸۶ آغــاز شــد.
ایــن ســالن ورزشــی ظرفیــت یــک هــزار و 2۰۰ تماشــاچی را دارد 
ــه  ــی در منطق ــیده دو و میدان ــالن سرپوش ــن س ــی از زیباتری و یک

ــه شــمار مــی رود. ــه ب خاورمیان
ــاره  ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــان چهارمح ــر کل ورزش و جوان مدی
ــی شــهدای ورزشــکار بروجــن یکــی  ــه اینکــه ســالن دو ومیدان ب
از مهمتریــن ســالن هــای ورزشــی در ســطح کشــور اســت، بیــان 
کــرد: ایــن پــروژه زمینــه ســاز ارتقــای رشــته ورزشــی دوومیدانــی 

ــت. ــده اس ــتان و کشورش در اس
حمیــد کریمــی بیــان کــرد: مســاحت کل پــروژه ســالن دو ومیدانی 

شــهدای بروجــن  3۵ هــزار مترمربع اســت.
ــع  ــر مرب ــزار مت ــی دارای ۱۰ ه ــروژه ورزش ــن پ ــه داد:  ای وی ادام
ــروژه ورزشــی تمــام اســتاندارد  ــن پ ســالن سرپوشــیده اســت و ای

ــی دارد. ــن الملل ــای بی ه
ــان  ــا بی ــاری ب ــال و بختی ــان چهارمح ــر کل ورزش و جوان مدی
ــروژه  ــن پ ــازی در ای ــه س ــع محوط ــر مرب ــزار مت ــه ۱۵ ه اینک
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 
ــار و  ــک و بخ ــونای خش ــاندویچی، س س
ــاچیان و  ــه تماش ــه، بوف ــوزی، نمازخان جک

ــت. ... اس
ــال  ــان چهارمح ــر کل ورزش و جوان مدی
ــالن  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب و بختی
دو ومیدانــی بروجــن زمینــه برگــزاری 
ــال و  ــی را در چهارمح ــم مل ــای تی اردوه
ــار  ــت، اظه ــرده اس ــم ک ــاری فراه بختی
داشــت:  احــداث ایــن ســالن ورزشــی 
از مهمتریــن دســتاورد هــای انقــالب 
ــال و  ــش ورزش چهارمح ــالمی در بخ اس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــاری ب بختی
ــالب  ــتاوردهای انق ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب

اســالمی در بخــش ورزش، بیــان کــرد:  انقــالب اســالمی زمینــه 
ــای ورزشــی در  ــالن ه ــردم از س ــدی م ــره من توســعه ورزش و به

ــرد. شــهرها و روســتاها را فراهــم ک
مدیــر کل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد: 
وجــود بیــش از 3۹ هــزار ورزشــکار ســاماندهی شــده در این اســتان 
ــالب  ــرکات انق ــن ب ــف ورزشــی از مهمتری ــای مختل ــته ه در رش

اســالمی بــه شــمار مــی رود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰ هــزار بانــوی ورزشــکار در چهارمحــال 
و بختیــاری فعالیــت مــی کننــد، اظهــار داشــت: ورزشــکاران بانوی 
ــن اســتان  ــر در ای ــاری طــی ســال هــای اخی چهارمحــال و بختی

افزایــش یافتــه اســت.

ــرورش ــاریدرپ ــیشــدنچهارمحــالوبختی جهان
ــی ــرورزشــیدررشــتهدوومیدان اســتعدادیبرت

توســعه زیر ســاخت هــای ورزشــی بــه ویــژه رشــته دوومیدانــی در 
شــهر بروجــن چهارمحــال و بختیــاری موجــب قهرمــان پــروری 
ــن رشــته در ســطح کشــور و جهــان شــده اســت.  ورزشــکاران ای
بروجــن در المپیــک ســال 2۰۱2 لنــدن توانســت المپیکــی تریــن 
شــهر جهــان لقــب بگیــرد. بروجــن  بــه لطــف اســتعدادهای خــود 

توانســت در المپیــک لنــدن 2۰۱2 ســه ورزشــکار داشــته باشــد.
ــرادی  ــجاد م ــران، س ــول ای ــرش ط ــورددار پ ــده رک ــد ارزن محم
قهرمــان جهــان در رشــته دوومیدانــی و روح اهلل عســگری 
ورزشــکارانی بودنــد کــه توانســتند ســهمیه المپیــک لنــدن 2۰۱2 
را در آن ســال کســب کننــد و شــهر بروجــن را بــه عنــوان مرکــز 

ــد. ــی کنن ــان معرف ــطح جه ــور در س ــی کش دوومیدان
 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 
ــته  ــران در رش ــدال ای ــتین م ــیایی نخس ــای آس ــازی ه ــد. در ب ان
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 
ــگری،  ــس از او روح اهلل عس ــد و پ ــاز ش ــی آغ ــاس صمیم ای عب
ــده، محمــود و محمــد  ســجاد مــرادی، امیــر مــرادی، محمــد ارزن
ــی را تشــکیل  ــم مل ــرات تی ــی ســتون فق صمیمــی و روح اهلل امان

ــد. دادن

احداث بزرگ ترین سالن دوومیدانی سرپوشیده کشور در بام ایران
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دستاوردهای انقالب

ــی چهل ســاله می شــود کــه  انقــاب اســامی ایــران در حال
ــزار و  ــای دو ه ــنایی خانه ه ــاب را در روش ــتاورد انق دس
ــداد  ــدی تع ــد 3900 درص ــتان و رش ــتای لرس 715 روس

پســت های بــرق می تــوان دیــد.

چهــل ســالگی انقــالب طلیعــه بلــوغ و پیشــرفت نهضتــی اســت 
ــراز و نشــیب هــا، ســختی  ــا پشــت ســر گذاشــتن همــه ف کــه ب
هــا و دشــمنی هــا امــروز در اوج قلــه افتخــار ایســتاده اســت. حــاال 
در چهلمیــن فجــر انقــالب اســالمی مســیر جدیــدی پیــش روی 
ــی  ــا قطــار توســعه و آبادان ــه اســت ت ــرار گرفت ــران اســالمی ق ای
ــن و  ــان موم ــالب و جوان ــد انق ــل جدی ــالش نس ــا ت ــور ب کش
ــدی نظــام  ــرود و کارآم ــش ب ــه پی ــا ســرعت بیشــتر ب ــی ب انقالب

ــت شــود. ــک الگــو ثاب ــوان ی ــه عن اســالمی ب
در ایـن چهل سـال، با همـت و تالش مـردم، جوانان و مسـئوالن و 
بـا هدایت هـای رهبر فرزانه انقـالب، 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.
ــا انتشــار گــزارش  ــام اهلل دهــه فجــر ســعی دارد ب ــا ای همزمــان ب
ــران در  ــالب اســالمی ای ــاله انق ــل س ــتاوردهای چه ــی از دس های
ــت  ــده و ظرفی ــای حاصــل ش ــت ه ــی موفقی ــه بررس ــتان، ب لرس
هــا و اســتعدادهای بالقــوه لرســتان بپــردازد. در ایــن گــزارش نتایج 
حاصــل از تــالش متخصصــان و مســئوالن در حــوزه بــرق رســانی 

بــه شــهرها و روســتاهای لرســتان را مــی خوانیــد.
 

اقدامات40سالهشرکتبرقدرلرستان
فریــدون خودنیــا مدیرعامــل شــرکت بــرق لرســتان در ســخنانی با 
اشــاره بــه اقدامــات ۴۰ ســاله شــرکت توزیــع بــرق اســتان، اظهــار 
داشــت: تعــداد ایســتگاه هــای انتقــال برق اســتان قبــل از پیــروزی 

انقــالب تنهــا دو مــورد بــوده اســت.
ــورت  ــای ص ــزی ه ــه ری ــات و برنام ــا اقدام ــت: ب ــان داش وی، بی
ــس از  ــرق لرســتان پ ــال ب ــداد ایســتگاه هــای انتق ــه تع ــه ب گرفت

ــه شــد. ــورد اضاف ــج م ــالب، پن انق
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق لرسـتان بـا بیـان اینکـه در حـال 
حاضـر 7 ایسـتگاه 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.

ــه2هــزارو ــرقب ظرفیــتایســتگاههــایانتقــالب
ــررســیدهاســت ــتآمپ 945مگاول

خودنیــا بــا اشــاره بــه میــزان ظرفیــت ایــن ایســتگاه هــای انتقــال 
ــت ایســتگاه هــای  ــزان ظرفی ــوان کــرد: می ــرق در لرســتان، عن ب
انتقــال بــرق اســتان قبــل از انقــالب ۱۶۰ مگاولــت آمپــر بــوده که 
ــت  ــه ایــن عــدد دو هــزار و 7۸۵ مگاول بعــد از پیــروزی انقــالب ب

آمپــر اضافــه شــده اســت.
وی، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ظرفیــت ایســتگاه هــای انتقال 
بــرق اســتان دو هــزار و ۹۴۵ مگاولــت آمپــر اســت و بــا مجموعــه 
اقدامــات صــورت گرفتــه بعــد از پیــروزی انقــالب در ایــن زمینــه 

شــاهد افزایــش هــزار و ۶۴۱ درصــدی 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 انقـالب، تصریـح کـرد: این عـدد قبـل از پیروزی 
انقـالب هفت مورد بوده اسـت، پـس از پیروزی انقـالب با مجموعه 
اقدامـات صـورت گرفتـه به این عـدد 3۸ مـورد اضافه شـد و در این 

زمینه شـاهد افزایـش ۴۴3 درصدی هسـتیم.
خودنیــا، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ۴۵ ایســتگاه فــوق توزیــع 

بــرق در لرســتان فعالیــت دارنــد.

رشــد928درصــدیظرفیــتایســتگاههــایفــوق
توزیــعبــرق

وی همچنیـن میزان ظرفیت ایسـتگاه های فوق توزیع برق اسـتان 
را قبـل از پیـروزی انقـالب ۱7۰ مگاولت آمپـر عنوان کـرد و افزود: 
پـس از انقـالب به ایـن عـدد هـزار و 7۴7 مگاولت آمپر اضافه شـد 

و در این زمینه نیز شـاهد رشـد ۹2۸ درصدی در اسـتان هسـتیم.
ــت  ــوع ظرفی ــرق لرســتان، در مجم ــع ب ــل شــرکت توزی مدیرعام
ایســتگاه هــای فــوق توزیــع بــرق اســتان را هــزار و ۹۱7 مگاولــت 

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 انقــالب ۴۸7 کیلومتــر بــوده اســت.
ــزان  ــه می ــالمی ب ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــرد: بع ــد ک وی تاکی
طــول خطــوط فشــار متوســط هوایــی و زمینــی بــرق لرســتان، ۹ 

ــه شــد. ــر اضاف ــزار و ۶۴3 کیلومت ه
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان، تصریــح کــرد: در زمینه 
ــرق در اســتان  ــی ب ــی و زمین طــول خطــوط فشــار متوســط هوای
ــالب  ــروزی انق ــد از پی ــدی بع ــزار و ۸۸۰ درص ــش ه ــاهد افزای ش
ــوط  ــر خط ــزار و ۱3۰ کیلومت ــر ۱۰ ه ــال حاض ــم و در ح ــوده ای ب

ــم. ــرق در اســتان داری فشــار متوســط هوایــی و زمینــی ب
خودنیـا همچنین با اشـاره بـه طول خطوط فشـار ضعیـف هوایی و 
زمینی برق لرسـتان قبـل از پیروزی انقـالب، بیان داشـت: این عدد 
قبـل از انقـالب ۴۸2 کیلومتر بوده کـه با مجموعـه اقدامات صورت 
گرفتـه پس از انقـالب ۵ هـزار و 3۰۸ کیلومتر خطوط فشـار ضعیف 

هوایـی و زمینی احداث شـد.
ــی و  ــف هوای ــار ضعی ــوط فش ــرای خط ــه اج ــزود: در زمین وی، اف
ــک درصــدی  ــزار و ی ــش ه ــاهد افزای ــتان ش ــرق در اس ــی ب زمین
ــوده ایــم و در حــال حاضــر ایــن عــدد در اســتان ۵ هــزار و 7۹۰  ب

ــتان اســت. ــر در اس کیلومت

ــت ــای20کیلوول ــته ــدیپس ــد3900درص رش
ــتان ــرقلرس ــیب ــیوزمین هوای

ــت  ــداد پس ــه تع ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرق لرس ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــل از  ــتان قب ــرق لرس ــی ب ــی و زمین ــت هوای ــای 2۰ کیلوول ه
پیــروزی انقــالب، عنــوان کــرد: این عــدد 3۹۱ دســتگاه بوده اســت 
کــه پــس از انقــالب نیــز ۱۵ هــزار و 7۵7 دســتگاه پســت بــه ایــن 

ــه شــده اســت. ــداد اضاف تع
خودنیــا، بیــان داشــت: در زمینــه ایجــاد پســت هــای 2۰ کیلوولــت 
هوایــی و زمینــی بــرق در اســتان شــاهد افزایــش ســه هــزار و ۹3۰ 
درصــدی بــوده ایــم و در حــال حاضــر ۱۶ هــزار و ۱۴۸ پســت 2۰ 

کیلوولــت هوایــی و زمینــی بــرق در لرســتان وجــود دارد.
ــای  ــراغ ه ــداد چ ــود تع ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــزار و  ــالب ۱2 ه ــروزی انق ــل از پی ــتان را قب ــر در اس ــرق معاب ب
3۶۵ دســتگاه اعــالم کــرد و گفــت: بعــد از پیــروزی انقــالب ۱7۸ 
هــزار و 72۱ چــراغ بــرق نیــز احــداث شــده و در ایــن زمینــه شــاهد 
افزایــش هــزار و 3۴۵ درصــدی در اســتان هســتیم و هــم اکنــون 
۱۹۱ هــزار و ۸۶ دســتگاه چــراغ بــرق معابــر در اســتان وجــود دارد.

ــترکان  ــداد مش ــن تع ــتان همچنی ــرق لرس ــرکت ب ــل ش مدیرعام
بــرق در اســتان قبــل از پیــروزی انقــالب را ۵2 هــزار و 77۹ مــورد 
ــالب  ــروزی انق ــد از پی ــدد بع ــن ع ــه ای ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک عن

ــت. ــده اس ــه ش ــورد اضاف ــزار و 32۶ م ــالمی ۵7۸ ه اس
خودنیـا، تصریح کـرد: در زمینه تعداد مشـترکین برق در اسـتان بعد 
از پیـروزی انقالب شـاهد افزایـش ۹۹۶ درصدی بوده ایـم و در حال 

حاضر ۶3۱ هزار و ۱۰۵ مشـترک برق در لرسـتان وجـود دارد.

ــه2715 ــالبب ــلازانق ــرققب 37روســتایدارایب
روســتاپــسازانقــالبرســید

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه روســتاهای بــرق رســانی شــده قبــل 
از پیــروزی انقــالب در لرســتان، بیــان داشــت: ایــن عــدد 37 مــورد 
ــه ایــن عــدد بعــد از پیــروزی انقــالب 2 هــزار و ۶7۸  ــوده کــه ب ب

مــورد اضافــه شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق لرســتان، گفــت: در زمینــه بــرق 
رســانی بــه روســتاهای لرســتان بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی 
هفــت هــزار و ۱3۸ درصــد رشــد داشــته ایــم و در حــال حاضــر دو 
هــزار و 7۱۵ روســتای لرســتان از نعمــت بــرق بهــره منــد هســتند.

خودنیـا، بیـان داشـت: همچنیـن پیـک بـار همزمـان برق قبـل از 
پیـروزی انقـالب در اسـتان 3۰ مـگاوات بـوده کـه این عـدد بعد از 
پیـروزی انقالب بـه ۶2۰ مگاوات رسـیده اسـت کـه در ایـن زمینه 
نیـز هـزار و ۸۶7 درصـد رشـد داشـته ایم. بـه هـر روی، امـروز باید 
بـا توانـی مضاعف بـرای سـربلندی ایـران اسـالمی در عرصه های 
مختلـف تـالش کنیـم تـا دسـتیابی بـه افق هـای رشـد و توسـعه 
توسـط جوانان مومـن و انقالبی یکی پـس از دیگری ممکن شـود.

رشد ۳۹۰۰درصدی پستهای برق

ارمغان روشنایی به ۲۷۰۰روستای لرستان رسید 
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دستاوردهای انقالب

ــبتاً  ــادی راه نس ــعه اقتص ــتای توس ــمنان در راس ــتان س اس
ــی  ــامی ط ــاب اس ــت انق ــا برک ــات ب ــول حی ــی در ط خوب
کــرده و امــروز دارای جایــگاه خوبــی در بیــن اســتان های 

کشــور اســت.

ــتان  ــذرد، اس ــالمی می گ ــالب اس ــت انق ــر بابرک ــال از عم ۴۰ س
ــزار  ــدل 2۸۹ ه ــی مع ــال ۵۵ جمعیت ــماری س ــمنان در سرش س
ــر  ــه بیــش از 7۰2 هــزار نف ــت ب ــن جمعی ــروز ای ــر داشــت و ام نف
رســیده اســت امــا در ســایه ایــن رشــد کمــی، آیــا شــاخص هایی 
شــامل اقتصــاد، علــوم و فنــاوری، فرهنــگ، جامعــه و ... نیــز رشــد 
ــتان  ــوالت روی داده در اس ــه تح ــزارش ب ــن گ ــته اند؟ در ای داش
ســمنان در زمینه هــای مختلفــی چــون کشــاورزی، معــدن، 
ــول  ــی در ط ــگ قرآن ــج فرهن ــه تروی ــگری و البت ــت، گردش صنع
حیــات بابرکــت انقــالب اســالمی می پردازیــم دورانــی کــه اســتان 
ــود امــا حضــور  ــرو ب ــا فــراز و نشــیب های بســیاری روب ســمنان ب
همیشــه و به موقــع مــردم درصحنه هــای مختلــف انقــالب 
ــا ایــن اســتان عرصــه مــردم والیتمــدار و  اســالمی ســبب شــد ت

ــرد. ــی لقــب بگی انقالب
پیــش از آن بایــد گفــت اســتان ســمنان درزمانــی کــه جمعیتــش 
ــهید  ــزار ش ــه ه ــش از س ــت بی ــر داش ــزار نف ــه ۴۰۰ ه ــب ب قری
تقدیــم انقــالب اســالمی کــرد کــه ایــن امــر ســمنان را در زمــره 
ســه اســتان اول کشــور ازلحــاظ تعــداد شــهید بــه جمعیــت قــرار 
ــتان  ــن اس ــردم ای ــه م ــد ک ــان می ده ــن نش ــد همچنی می ده
همــواره در پیــش بــرد اهــداف انقــالب اســالمی پیش قــدم 

بوده انــد.
 

تولیدمحصوالتکشاورزیاستانسمنان35برابرشد
مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان دربــاره دســتاوردهای 
انقــالب اســالمی بــرای ایــن اســتان می گویــد: تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی اســتان نســبت بــه ســال های پیــش از وقــوع انقــالب 

شــکوهمند 3۵ برابــر شــده اســت.
ســید حســن میرعماد بابیــان اینکــه مجمــوع تولیــدات محصوالت 
باغــی در اســتان تــا ســال ۵۵ تنهــا ۱۰ هــزار تــن در ســال بــود که 
ایــن رقــم امــروز بــه 3۶۰ هــزار تــن در ســال افزایش یافتــه اســت، 
می گویــد: در ســال ۹7 مجمــوع تولیــدات حــوزه جهــاد کشــاورزی 
ــون و  ــت و ... از یک میلی ــداری، زراع ــاورزی، باغ ــامل دام، کش ش
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد و ای ــور ک ــز عب ــن نی ــزار ت ۵۰۰ ه
ــه  ــا پیــش از انقــالب ب ــدات حــوزه مذکــور ت مجمــوع تمــام تولی
2۰۰ هــزار تــن در ســال هــم نمی رســید کــه ایــن نشــان از رشــد 

فــراوان در ایــن حــوزه دارد.

ــد:  ــاورزی، می گوی ــدات کش ــعه تولی ــی از توس ــان مثال وی در بی
ــالمی  ــالب اس ــش از انق ــا پی ــور ت ــد انگ ــدی مانن ــم تولی در رق
شــاهد تولیــد چهارتــا شــش هــزار تــن انگــور در اســتان ســمنان 
ــی و  ــام مشــکالت حــوزه بی آب ــا تم ــروز ب ــزان ام ــن می ــم ای بودی
ــن  ــزار ت ــادل ۱۰۱ ه ــی مع ــه رقم ــرمازدگی ب ــالی و س خشک س
افزایش یافتــه اســت همچنیــن درزمینــه تولیــد زردآلــو اســتان  بــا 
ســاالنه تولیــد چهــار هــزار تــن در ســال ۵7، رتبــه خوبی در کشــور 
نداشــت امــا امــروز تولیــد ایــن محصــول در اســتان از ۸7 هــزار تن 

هــم عبــور کــرده اســت.
مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان ســمنان بابیــان اینکــه تولیــد 
ــه ۸۰۰  ــب ب ــال ۵۵ قری ــه س ــبت ب ــتان نس ــطح اس ــته در س پس
درصــد رشــد داشــته اســت، بیــان می کنــد: تولیــد ایــن محصــول 
ــزار  ــک ه ــه ی ــالب اســالمی ب ــش از انق ــا پی در ســطح اســتان ت
ــن  ــزار و ۵۰۰ ت ــال ۱۵ ه ــه امس ــید درحالی ک ــن نمی رس و 7۰۰ ت
ــز مــا  پســته در اســتان تولیدشــده اســت و در محصــول ســیب نی

شــاهد تولیــد چهــار هــزار و ۵۰۰ تنــی ایــن محصــول در ســال ۵۵ 
بــه ۴7 هــزار و ۸۰۰ تــن در ســال ۹7 هســتیم و این هــا گوشــه ای 
از دســتاوردهای ۴۰ ســاله انقــالب اســالمی درزمینــه کشــاورزی و 
حــوزه کاری جهــاد اســت کــه البتــه بایــد کاهــش چشــم گیر منابع 

ــت. ــر گرف ــز در نظ ــالی را نی ــی و خشک س آب

افزایشچشمگیرتوسعهمعدنیدراستانسمنان
ــز  رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ســمنان نی
ــد:  ــی در ســطح اســتان می گوی ــاره دســتاوردهای حــوزه معدن درب
ــاب  ــط ۵۰ ب ــال ۵۵ فق ــرداری در س ــال بهره ب ــادل در ح ــداد مع تع
بــود کــه ایــن میــزان در ســال ۹7 بــه ۵۹7 بــاب رســیده اســت لــذا 
ــرداری اســتان در دوران  بایــد گفــت تعــداد معــادن در حــال بهره ب
پیــروزی انقــالب اســالمی ۱2 برابــر شــده کــه ایــن امــر توســعه 

بســیار خوبــی را هدیــه داده اســت.
ــد: تعــداد جــواز تأســیس صــادره بخــش  بهــروز اســودی می افزای
معدنــی در ســطح اســتان طــی ســال ۵۵ فقــط ۱۱ مــورد بــود کــه 
ایــن شــاخص در ســال ۹7 بــه دو هــزار و ۴۵2 مــورد رســیده اســت 
ــتان از  ــادن اس ــرداری از مع ــای بهره ب ــداد پروانه ه ــن تع و همچنی
ــال ۹7  ــورد در س ــزار و ۱2 م ــه دو ه ــال ۵۵ ب ــورد در س ــار م چه

ــت. ــه اس افزایش یافت
ــادن  ــیس مع ــواز تأس ــه ج ــرمایه گذاری درزمین ــد: س وی می گوی
اســتان ســمنان طــی ســال ۵۵، تنهــا ۱۸ میلیــارد ریــال بــوده کــه 
ــه ۱۱۰هــزار میلیــارد ریــال افزایش یافتــه  ایــن امــر در ســال ۹7 ب

اســت.
اســودی بابیــان اینکــه مجمــوع اشــتغال معدنی اســتان ســمنان در 
ــوده اســت،  ــر ب ــرداری و اکتشــاف ۴۹۶نف ــم از بهره ب ــال ۵۵ اع س
ــزار و  ــرای ۵۱ ه ــرداری ب ــش بهره ب ــروز در بخ ــرد: ام ــد ک تأکی
ــر شــغل  ــزار و ۵7۰ نف ــواز تأســیس ۶۶ ه ــه ج ــر و درزمین ۹۰۰ نف

ایجادشــده اســت.
 

تربیت2000مربیقرآندراستانسمنان
ــالب  ــت انق ــات بابرک ــول حی ــمنان در ط ــتان س ــعه در اس توس
اســالمی تنهــا مختــص بــه صنعــت، کشــاورزی و معــدن نیســت 
ــمنان دارای  ــتان س ــز اس ــوی نی ــی و معن ــه فرهنگ ــه درزمین بلک
پیشــرفت های عظیمــی بــوده اســت، حجت االســالم علــی 

خدمت در سایه برکات نظام اسامی

استان سمنان بر بال توسعه اقتصادی
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ــد: دو هــزار  ــات اســالمی اســتان می گوی ــرکل تبلیغ شــکری مدی
ــت. ــده اس ــه تربیت ش ــار ده ــن چه ــی در ای ــی قرآن مرب

ــروزی  ــدو پی ــی از ب ــاوردهای قرآن ــان اینکــه از دستـ شــکری بابی
ــر  ــزار نف ــت دو ه ــه تربی ــوان ب ــون، می ت ــالمی تاکن ــالب اس انق
ــی و  ــون روخوان ــی چ ــته های مختلف ــم در رش ــرآن کری ــم ق معل
روان خوانــی، تجویــد، مفاهیــم، حفــظ و پیش دبســتانی اشــاره کــرد 
کــه ایــن افــراد موفــق بــه اخــذ گواهینامــه تربیت معلــم شــده اند، 
ــت ۶2  ــدت در اســتان ســمنان تربی ــن م ــد: طــی ای ــه می ده ادام
نفــر ممتحــن آزمون هــای شــفاهی دوره هــای تربیت معلــم قــرآن 
کریــم نیــز در دســتور کار قــرار داشــته اســت همچنیــن در ســطح 
اســتان شــاهد تربیــت ۱۵ نفــر داور مســابقات قــرآن کریــم دارای 

ــم. ــه داوری بوده ای گواهینام
ــرت  ــرآن و عت ــان اینکــه ۵۴ مؤسســه فرهنگــی ق شــکری بابی
ــه قــرآن و  ــه قــرآن و عتــرت )ع( شــهری و 3۴ خان )ع(، 27 خان
عتــرت )ع( روســتایی در ســطح اســتان ســمنان پروانــه فعالیــت 
ــار  ــکل ها در کن ــات و تش ــن مؤسس ــت: ای ــد داش ــد، تأکی دارن
ــه  ــی ب جلســات ســنتی و هفتگــی، اســاتید و پیشکســوتان قرآن

ــول  ــوزه در ط ــن ح ــای ای ــم و فعالیت ه ــرآن کری ــوزش ق آم
ســال می پردازنــد.

وجود60حافظقرآنیدراستانسمنان
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی اســتان ســمنان همچنیــن گفــت: در 
ایــن اســتان ۱۶۰ نفــر حافــظ کل قــرآن کریــم وجــود دارد کــه 22 
نفــر از آن هــا دارای مــدرک تخصصــی حفــظ هســتند همچنیــن 
ایــن اســتان2۸۰ نفــر قــاری قــرآن کریــم دارد کــه ۵۰ نفــر از آن ها 

ــاز کشــوری محســوب می شــوند. ــاری ممت ق
شــکری تصریح کــرد: در اســتان ســمنان ۱2۰ تشــکل قرآنــی اعم 
ــرآن و  ــای ق ــرت )ع(، خانه ه ــرآن و عت ــی ق ــات فرهنگ از مؤسس
عتــرت )ع( شــهری و روســتایی مجــوز فعالیــت گرفته انــد کــه در 
ــج فرهنــگ  ــه تروی ــی ســطح اســتان ب ــاالن قرآن ــار ســایر فع کن

ــد. ــد می پردازن ــوزش کالم اهلل مجی ــی و آم قرآن
مدیــرکل تبلیغــات اســالمی اســتان ســمنان بابیــان اینکــه بیــش 
از ۱3۰ دوره تربیت معلــم قــرآن کریــم در اســتان برگزارشــده 
اســت، گفــت: ۶2 نفــر در ســطح اســتان دارای گواهینامــه تربیــت 

ممتحــن مجــاز دوره هــای تربیت معلــم و ۱۹ نفــر دارای گواهینامــه 
تربیــت مــدرس هســتند کــه می تواننــد در دوره هــای تربیت معلــم 

روخوانــی و روان خوانــی قــرآن کریــم تدریــس کننــد.
 

توسعهدرزمینهپزشکیوداروسازی
ــته در  ــمنان توانس ــتان س ــز اس ــان نی ــت و درم ــوزه بهداش در ح
دوران پــس از انقــالب دســتاوردهای خوبــی را داشــته باشــد، مدیــر 
درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان ســمنان بابیــان اینکــه در ســال 
۵7 فقــط چهــار درمانــگاه دولتــی در ســطح اســتان وجــود داشــته 
اســت، می گویــد: امــروز فقــط هشــت درمانــگاه تأمیــن اجتماعــی 

در ســطح اســتان ســمنان وجــود دارد.
ســید مجتبــی اکــرم بابیــان اینکــه 7۰ درصــد از جمعیــت بیــش 
ــت  ــر، تح ــزار نف ــادل ۴۹۱ ه ــمنان، مع ــری س از 7۰2 هزارنف
ــد  ــتند، معتق ــمنان هس ــتان س ــی اس ــن اجتماع ــش تأمی پوش
ــدگان  ــه بیمه ش ــتانی ب ــت بیمارس ــتان ۵۰۰ تخ ــت: در اس اس
ــورت  ــتری به ص ــات بس ــتان خدم ــن اس ــی ای ــن اجتماع تأمی
ــش از  ــال های پی ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــه می دهن ــگان ارائ رای
ــعه در  ــاهد توس ــیاری ش ــالف بس ــا اخت ــالب ب انق

ــم. ــه بوده ای ــن زمین ای
محمــد ســعیدی مدیرکل دامپزشــکی اســتان ســمنان 
ــای دامپزشــکی  ــان اینکــه ۴۰ درصــد داروه ــز بابی نی
کشــور در ســمنان تولیــد می شــود، گفــت: ایــن 
نکتــه ای اســت کــه در قبــل از انقــالب اســالمی اصاًل 
مطــرح نبــود امــا امــروز خوشــبختانه شــاهد توانمندی 

اســتان ســمنان در ایــن زمینــه هســتیم.
ــوع  ــال اول ۹7 درمجم ــا در نیمس ــد: تنه وی می افزای
۵.۵ میلیــون دالر فراورده هــای دامــی از طریــق 
ــن مــدت صادرشــده اســت  گمــرک ســمنان طــی ای
همچنیــن بایــد گفــت چهــار میلیــون دالر از مجمــوع 
ــه  ــوط ب ــمنان مرب ــتان س ــای دامپزشــکی اس درآمده
آالیــش غیرخوراکی اســت که کشــورهای  افغانســتان، 
عــراق، ترکمنســتان، ترکیــه، انگلســتان و ... در زمــره 

ــدات هســتند. مشــتریان تولی

توسعهبهبرکتانقالباسالمی
امروز بــه برکت انقالب اســالمی شــاهد دســتاوردهای 
ــه  ــه ب ــتیم ک ــمنان هس ــتان س ــطح اس ــادی در س زی
ــد راه  ــی مانن ــد، موضوعات ــاره ش ــا اش ــی از آن ه برخ
روســتایی، گازرســانی و آب رســانی، رفــع محرومیــت، 
آموزش وپــرورش و ... موضوعاتــی هســتند کــه در 
ــیاری  ــعه بس ــاهد توس ــالمی ش ــالب اس ــول انق ط

بوده انــد.
امــروز روســتاهای مــا به خصــوص در مناطــق 
ــند  ــی باش ــات خوب ــته اند دارای خدم ــروم توانس مح
کــه ســاخت خانــه بهداشــت، خانــه ورزش، اســتقرار 
روحانــی، درمانــگاه و ... در زمــره ایــن خدمــات 
ــگ  ــالمی رن ــالب اس ــش از انق ــا پی ــه ت ــت ک اس
ــا در  ــد تنه ــده نمی ش ــتاها دی ــز در روس ــا نی آن ه
یک قلــم تولیــد گنــدم روســتائیان در اســتان در 
ــته  ــی داش ــل توجه ــد قاب ــال ۵7 رش ــا س ــاس ب قی
اســت، تــا قبــل از انقــالب اســالمی تنهــا ۱۰ هــزار 
ــم  ــن رق ــد ای ــد می ش ــتان تولی ــدم در اس ــن گن ت
ــته  ــه توانس ــیده ک ــن رس ــزار ت ــه ۱۱۰ ه ــروز ب ام
توســعه خــوب اقتصــادی را در اســتان و روســتاها بــه 
وجــود آورد و ایــن مهــم البتــه در حالــی اســت کــه 
ــا خشک ســالی  در ۱۵ ســال اخیــر اســتان ســمنان ب

وســیعی دســت وپنجه نــرم می کنــد.
ــعه  ــاهد توس ــالمی ش ــالب اس ــت انق ــه برک ــروز ب ام
خوبــی در اســتان ســمنان هســتیم امــا عزم مســئوالن 
ــق  ــردم مناط ــه م ــانی ب ــعه خدمت رس ــاره توس درب

ــش باشــد. ــه افزای ــد رو ب ــان بای محــروم همچن
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قبـل از انقـاب کشـاورزی در ایـام رونق چندانی نداشـت، 
امـا امـروز بـه واسـطه نـگاه هـای عدالـت آمیـز انقـاب 
اسـامی این استان در بسـیاری از محصوالت کشـاورزی از 

قطـب هـای اصلـی تولیـد محسـوب می شـود.

کشــاورزی بــه عنــوان مهمتریــن ظرفیــت اســتان ایالم از گذشــته 
ــزار  ــش از ۶۰ ه ــون بی ــم اکن ــود و ه ــی ش ــناخته م ــون ش تاکن
خانــواده در اســتان در بخــش کشــاورزی مشــغول بــه کار هســتند.
اهمیــت بخــش کشــاورزی در اســتان ایــالم از آنجــا بیشــتر معلــوم 
ــق  ــردم از طری ــتان م ــتاهای اس ــر روس ــه در اکث ــود ک ــی ش م

ــد. ــی کنن ــاش م ــرار مع ــداری ام ــاورزی و دام کش
طبیعــت بــی نظیر اســتان ایــالم باعــث شــده راه بــرای کشــاورزی 
ــون یکــی از  ــن اســتان فراهــم باشــد و هــم اکن ــداری در ای و دام
ــرغ،  ــز، م ــت قرم ــر گوش ــی نظی ــی در تولیدات ــای اصل ــب ه قط

ــدم و....در کشــور محســوب مــی شــود. عســل، گن

وضعیتکشاورزیایالمقبلازانقالب
رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان ایــالم اظهــار داشــت: کشــاورزی 
قبــل از انقــالب در ایــالم بــه صــورت ســنتی انجــام شــده و شــاهد 

هدررفــت آب زیــادی بــرای آبیــاری محصــوالت بــوده ایــم.
ــه  ــتان خالص ــاورزی اس ــت: کش ــری گف ــراب می ــد ت ــید محم س
ــا  ــم ب ــه آن ه ــوده ک ــج ب ــداری برن ــو و مق ــدم و ج ــت گن در کش
ــا تــالش و  وســایل بســیار ســنگین مــردم محصــوالت خــود را ب

ــد. ــی کردن ــادی برداشــت م ــج زی رن
وی افــزود: فقــط چنــد دســتگاه تراکتــور در کل اســتان ایــالم قبل 
از انقــالب وجــود داشــته و اصــال وســیله ای مثــل کمبایــن بــرای 

کشــاورزی در اســتان وجــود نداشــته اســت.
ــد  ــالب واح ــل از انق ــور در قب ــوزه طی ــرد:  در ح ــح ک وی تصری
ــن  ــت، همچنی ــته اس ــود نداش ــتان وج ــی در اس ــداری صنعت مرغ
بیشــتر مــواد غذایــی مــردم از طریــق اســتان هــای دیگــر تامیــن 

ــت. ــده اس ش
میــری عنــوان کــرد: فقــط یــک ســازه زیربنایــی در بخــش تامیــن 
ــزار  ــط 2۰ ه ــته و فق ــود داش ــتان وج ــالب در اس ــل از انق آب قب

ــار از اراضــی اســتان آبــی کشــت شــده اســت. هکت
وی گفــت: در مجمــوع کشــاورزی اســتان خالصــه در کشــت چند 
ــوده اســت، در بحــث  ــا روش هــای کشــت ســنتی ب محصــول ب
ــود  ــتان وج ــته در اس ــه در گذش ــی ک ــر دام ــز حداکث گوشــت قرم

ــد. ــایر بودن ــتاها و عش ــنتی در روس ــای س ــت دام ه داش
رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان ایــالم 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 ایــالم بــا وجــود یــک هــزار گونــه گیاهــی وجــود نداشــته 

اســت.

وضعیتکنونیکشاورزیدراستان
وی بــا اشــاره بــه تحصــوالت بســیار بــزرگ در بخــش کشــاورزی 
اســتان بعــد از انقــالب اســالمی، گفــت: هــم اکنــون کشــاورزی 
مهمتریــن بخــش درآمــدی مــردم اســتان ایــالم محســوب مــی 

شــود.
میــری بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 3۵۰ هــزار زمیــن 
ــت:  ــود دارد، گف ــالم وج ــتان ای ــل کشــت در اس کشــاورزی قاب
ــو،  ــدم، ج ــه گن ــالم ب ــتان ای ــوالت در اس ــت محص ــوع کش تت
ــور،  ــر، انگ ــار، انجی ــات، خی ــته، مرکب ــج، ذرت، پس ــزا، برن کل

چغندرقنــد و...رســیده اســت.
ــداری اســتان  ــون در ۴۰۰ واحــد مرغ ــرد: هــم اکن ــح ک وی تصری
ســاالنه بیــش از ۵۰ هــزار 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 2۵ هــزار تــن گوشــت قرمــز  در 

اســتان تولیــد مــی شــود کــه بیــش از ســه برابــر مصــرف اســتان 
ــاط اســتان  ــروری در اقصــی و نق ــی دامپ اســت، واحدهــای صنعت

فعــال شــده اســت.
ــن  ــزار ت ــاالنه ۱۰۰ ه ــت: س ــالم گف ــاد کشــاورزی ای ــس جه رئی
ــدرن  ــای م ــیر واحده ــد ش ــود، در تولی ــی ش ــالم م ــیر در ای ش

ــود دارد. ــتان وج ــاط اس ــر نق ــیری در سراس گاوداری ش
ــان در  ــوع آبزی ــن ان ــزار ت ــاالنه ۱۰ ه ــد س ــه تولی ــاره ب ــا اش وی ب
ــدد  ــزارع متع ــدد و م ــای متع ــون واحده ــم اکن ــت: ه ــتان، گف اس

ــم. ــتان داری ــی در اس ــردآبی و گرماب ــان س ــدات آبزی تولی
وی تصریــح کــرد: بحــث پــرورش ماهــی در قفــس  در 
ــزار  ــش از دو ه ــون بی ــم اکن ــده و ه ــتارت زده ش ــتان اس اس
تــن تولیــد ماهــی در قفــس از پشــت ســد ســیمره در مرحلــه 

ــت. ــد اس تولی
وی ادامــه داد: در بحــث تولیــد تخــم مــرغ  هــم اکنــون یــک واحد 
مــدرن تخــم گــذار در ســطح اســتان احــداث شــده کــه ســاالنه 
۸۰۰ تــن تولیــد تخــم مــرغ در اســتان دارد کــه بخشــی از آن بــه 

ســایر اســتان هــا صــادر مــی شــود.
ــون ســاالنه در  ــزود: هــم اکن ــالم  اف ــاد کشــاورزی ای ــس جه رئی
ــا کیفیــت بســیار بــاالی  اســتان بــاالی ۸۰۰ تــن تولیــد عســل ب
تولیــد مــی شــود، در حــوزه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی نیــز تکمیل 

زنجیــره تولیــد عســل از اهــداف برنامــه هــای مــا اســت.

منحصربهفردبودنتولیداتاستان
میــری بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــدات محصــوالت بــا کیفیــت بــه 
خاطــر طبیعــت بکــر و دســت نخــورده اســتان، خــاک حاصلخیــز، 
ــز،  ــت قرم ــت: گوش ــت، گف ــدادادی اس ــی خ ــای گیاه ــه ه گون
گوشــت مــرغ، عســل و گنــدم در اســتان ایــالم از کیفیــت بســیار 

ــتند. ــوردار هس ــی برخ باالی
وی گفــت: اکثــر دامــداران اســتان از چــراگاه هــای بســیار طبیعــی 
ــت  ــث کیفی ــه باع ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــود اس ــای خ ــرای دام ه ب

ــز در اســتان شــده اســت. گوشــت قرم
وی بــا اشــاره بــه گونــه هــای مختلــف گیاهــی در اســتان، گفــت: 
گونــه هــای مختلــف گیاهــی و دارویــی در طبیعــت اســتان باعــث 
ــن محصــول در اســتان شــده  ــاالی ای ــت ب ــق عســل و کیفی رون

ــت. اس

ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــالم تصری ــاورزی ای ــاد کش ــس جه رئی
ظرفیــت هــای تولیــدات کشــاورزی در همــه زیربخــش هــای آن 

ــدی هســتیم. ــرآوری و بســته بن ــع ف ــال صنای ــه دنب ب
وی ادامــه داد: بــرای جلوگیــری از ضایعــات، ایجــاد ارزش افــزوده 
ــع  ــای صنای ــاخت ه ــه زیرس ــتر و صــادرات محصــوالت هم بیش
فــرآوری و بســته بنــد اســتارت زده شــده و فضــای بسیارمناســبی 

را در بخــش کشــاورزی ایجــاد کــرده اســت.
ــده ای  ــتان در آین ــی در اس ــای آب ــرای طــرح ه ــا اج ــزود: ب وی اف
نزدیــک حجــم تولیــدات کشــاورزی بــه یــک میلیــون و ۸۰۰ هزار 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــج ه ــه پن ــی آن ب ــال و ارزش ریال ــن در س ت
خواهــد رســید کــه معضــل بــزرگ اســتان یعنــی بیــکاری و کمبود 

درآمــد مــردم را حــل مــی کنــد.

خدماتارائهشدهبعدازانقالب
ــث آب  ــت: در بح ــار داش ــاط اظه ــن ارتب ــالم در ای ــتاندار ای اس
ــه از ســمت اســتان  ــی ک ــا و آب های ــرزی، روان آب ه هــای م
ــرای  ــی ب ــای بزرگ ــود کاره ــی ش ــالم م ــر وارد ای ــای دیگ ه
ــتان  ــاورزی در اس ــعه کش ــرای توس ــا ب ــن آب ه ــتفاده از ای اس

ــت. ــه اس ــام گرفت انج
ــاورزی  ــای کش ــن ه ــزود: کل زمی ــتکی اف ــلیمانی دش ــم س قاس
ــدار 7۵  ــن مق ــار بیشــتر نیســتند کــه از ای اســتان 3۴۰ هــزار هکت
ــم  ــه صــورت دی ــار آن ب ــزار هکت ــی و 2۰۰ ه ــار آن آب ــزار هکت ه

ــت. اس
ــی  ــزرگ آب ــرح ب ــه ط ــرای س ــا اج ــون ب ــم اکن ــزود: ه وی اف
ــرح  ــار ط ــزار هکت ــا، 3۰ ه ــرح احی ــار ط ــزار هکت ــی ۵۰ ه یعن
گرمســیری و 2۸ هــزار هکتــار هــم طــرح خــود جهــاد 
کشــاورزی، ۱۰۸ هــزار هکتــار بــه زمیــن هــای آبــی کشــاورزی 

ــود. ــی ش ــزوده م ــتان اف اس
اســتاندار ایــالم عنــوان کــرد: 3۸ هــزار هکتــار ایــن طــرح هــا بــه 
ــا  ــار آن ت ــزار هکت ــا ۶۰ ه ــدود ۵۰ ی ــیده و  ح ــرداری رس ــره ب به
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 ایــالم هزینــه شــده 

کــه ایــن رقــم چنــد برابــر کل بودجــه ســاالنه اســتان اســت.

تولیدی که قبل از انقاب وجود نداشت

 ایام قطب تولیدات کشاورزی شد
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دستاوردهای انقالب

پــس از پیــروزی انقــاب، در حــوزه هــای بهداشــت و 
ــه وجــود  درمــان و ســامت گلســتان رشــد چشــمگیری ب
آمــد و بســیاری از محرومیــت هــای قبــل از انقــاب 

ــد. ــرف ش برط

ــر همــگان روشــن اســت کــه ارتقــاء ســطح ســالمت و فراهــم  ب
ــه  ــه ب ــاد جامع ــه آح ــی عادالن ــرای دسترس ــرایطی ب آوردن ش
ــن اهــداف  ــی مناســب یکــی از مهم تری خدمــات بهداشــتی درمان
انقــالب اســالمی ایــران اســت. در ایــن راســتا از همــان روزهــای 
ابتدایــی پیــروزی انقــالب حفــظ، تأمیــن و ارتقــاء ســالمت مــردم 

ــرار گرفــت. جامعــه ســرلوحه فعالیــت مســئوالن کشــور ق
تأمیــن نیــروی انســانی ماهر، تشــکیل شــبکه بهداشــتی- درمانی، 
ــی  ــتان ها، خودکفای ــاخت بیمارس ــی و س ــز درمان ــیس مراک تاس
ــوزش و  ــطح آم ــاء س ــردم، ارتق ــاز م ــورد نی ــای م ــد داروه در تولی

ــود. ــا ب ــه برنامه ه ــره از جمل ــکی و غی ــش پزش پژوه
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 ســالمت بــا مشــکالت عدیــده ای روبــرو 

بــوده اســت.
امــا اکنــون بــه برکــت انقــالب اســالمی ایــران، نــه تنهــا پزشــک 
ــترش  ــا گس ــه ب ــد، بلک ــور ندارن ــا حض ــتان ه ــی در بیمارس خارج
زیرســاخت هــا و تربیــت نیــروی انســانی ماهــر ظرفیت پذیــرش و 
درمــان بیمــاران ســایر کشــورها منطقــه هــم فراهــم شــده اســت.

بهبودشاخصها
ــه  ــل مالحظــه و چشــمگیری در زمین ــم رشــد قاب در گلســتان ه
بهداشــت و درمــان اتفــاق افتــاد، بــرای اطــالع از ایــن دســتاوردها 
ــم،  ــو کردی ــتان گفتگ ــکی گلس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــا رئی ب
ــکی  ــه پزش ــد جامع ــه رش ــه ب ــا توج ــت: ب ــل گف ــا فاض عبدالرض
ــالمی در ۴۰  ــوری اس ــان در جمه ــت و درم ــاخص های بهداش ش

ــه اســت. ــی یافت ــود فراوان ســال گذشــته، بهب
ــت آموزشــی  ــوم پزشــکی گلســتان فعالی ــزود: دانشــگاه عل وی اف
خــود را از ســال ۱3۴۶ بــا نــام آموزشــکده بهیــاری بویــه در 
منطقــه گــرگان و دشــت آغــاز کــرد و در ســال ۱3۶7 بــه دانشــکده 
پرســتاری تغییــر نــام داد. در ســال ۱372 ایــن دانشــگاه از دانشــگاه 
علــوم پزشــکی مازنــدران جــدا و دانشــکده علوم پزشــکی گلســتان 
تاســیس شــد کــه در ســال ۱37۶ بــا تشــکیل اســتان گلســتان بــه 
ــی گلســتان  ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمان دانشــگاه عل

تغییــر نــام یافــت.
فاضــل ادامــه داد: هــم اکنــون در زیرمجموعه دانشــگاه ۱3 شــبکه 
ــی  ــت م ــتان فعالی ــف اس ــهرهای مختل ــان در ش ــت و درم بهداش

کنــد.

25بیمارستاندرگلستانوجوددارد
فاضــل گفــت: قبــل از انقــالب فقــط هفــت بیمارســتان در اســتان 
وجــود داشــت امــا اکنــون 2۵ بیمارســتان )۱۶ بیمارســتان دولتــی، 
۶ بیمارســتان خصوصــی، دو بیمارســتان تامیــن اجتماعــی و یــک 

بیمارســتان ارتــش( وجــود دارد.
ــم از ۶۹۰  ــتانی ه ــای بیمارس ــت ه ــداد تخ ــرد: تع ــه ک وی اضاف
ــیده  ــت رس ــزار و ۸7۹ تخ ــه دو ه ــالب ب ــل از انق ــواب قب تختخ

ــت. اس
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش ــالش ه ــا ت ــح داد: ب ــل توضی فاض
گلســتان بــا توجــه بــه جمعیــت یــک میلیــون و ۱۱۱ هــزار نفــری 
اســتان بــه ازاء هــر هــزار نفــر 2.۰۶ تخــت بیمارســتانی در اســتان 

ــم. داری
ــع  ــات جام ــز خدم ــالب مرک ــل از انق ــرد: قب ــح ک ــل تصری فاض

ــز  ــزار و ۴2۶ مرک ــون ۱۰ ه ــی اکن ســالمت شــهری نداشــتیم ول
ــع  ــات جام ــز خدم ــزار و ۶7۱ مرک ــن ۱۱ ه ــود دارد و همچنی وج

ــم. ــتایی داری ــالمت روس س
وی بیــان کــرد: همچنیــن فضــای آموزشــی از یــک آموزشــکده بــا 
2۰ دانشــجو در قبــل از انقــالب بــه هشــت دانشــکده بــا ســه هزار 

و ۵۰۰ دانشــجو ارتقــاء یافتــه اســت.
ــوژی و تخصصــی در  فاضــل تأکیــد کــرد: هیــچ آزمایشــگاه پاتول
قبــل از انقــالب نداشــتیم ولــی اکنــون ۴۱ مرکــز در نقــاط مختلف 

اســتان وجــود دارد.
ــا  ــرد: ب ــح ک ــتان تصری ــکی گلس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــکل  ــل مش ــرورت ح ــر ض ــی ب ــه مبن ــورت گرفت ــای ص تاکیده
ــال  ــواده در ح ــک خان ــرح پزش ــب ط ــر در قال ــیب پذی ــار آس اقش
حاضــر 3۹۴ نفــر در قالــب تیــم پزشــک خانــواده در حــال خدمــت 

ــتند. ــتان هس ــردم اس ــه م ــانی ب رس

توزیعبیمارستانها
ــای تحــت پوشــش دانشــگاه در  ــتان ه ــرد: بیمارس ــار ک وی اظه
ــات  ــه خدم ــه در حــال ارائ ــع شــده ک ۱۱ شهرســتان اســتان توزی
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 

افزایش امید به زندگی

برگ های زرین انقاب در حوزه سامت گلستان
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بیمارســتان امیرالمومنیــن )ع( کردکــوی و مرکــز آموزشــی جراحی 
و آنژیوگرافــی قلــب ســلیم گــرگان ارائــه مــی شــود.

ــالمت  ــول س ــرح تح ــروژه ط ــن پ ــرد: بزرگتری ــوان ک وی عن
ــود  ــرگان ب ــج آذر گ ــتان پن ــای بیمارس ــز تروم ــتان مرک گلس
ــن  ــد. ای ــاح ش ــتان افتت ــه گلس ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــه در س ک
ــزار  ــر ۱۱ ه ــغ ب ــاحت بال ــا مس ــه ب ــت طبق ــه در هف مجموع
ــر ۹۰۰  ــغ ب ــه ســاختمانی آن بال ــع احــداث شــده و هزین مترمرب

ــت. ــال اس ــارد ری میلی
وی افــزود: تعــداد مراکــز خدمــات جامــع روســتایی قبــل از انقالب 

۱۱ مرکــز بــود و در ســال ۹۶ بــه ۹۸ مرکــز ارتقــاء یافتــه اســت.
ــالب در اســتان  ــل از انق ــگاه ســالمت هــم قب ــت: پای فاضــل گف
ــز  ــداد مراک ــم. تع ــگاه داری ــون ۹7 پای ــم اکن ــت و ه ــود نداش وج
خدمــات جامــع ســالمت شــهری از صفــر در قبــل از انقــالب بــه 

ــت. ــیده اس ــز رس ۴7 مرک
وی ادامــه داد: قبــل از انقــالب پزشــک بــرای جمعیــت روســتایی 
ــات  ــتاها خدم ــون 2۵۰ پزشــک در روس ــی اکن ــود نداشــت ول وج

ارائــه مــی کننــد.

افزایشامیدبهزندگی
ــه  ــد ب ــه امی ــورت گرفت ــای ص ــالش ه ــا ت ــرد: ب ــل اظهارک فاض
ــاء  ــال ارتق ــه 7۵ س ــالب ب ــل از انق ــال قب ــم ۵7 س ــی از رق زندگ

ــت. ــه اس یافت
ــی  ــداد کل آزمایشــگاه هــای تشــخیص طب ــرد: تع ــوان ک وی عن
ــه ۹۸  ــون ب ــه هــم اکن ــود ک ــز ب ــل از انقــالب ۱2 مرک اســتان قب
ــگاه  ــج آزمایش ــی و پن ــگاه دولت ــت. ۶ آزمایش ــیده اس ــز رس مرک
خصوصــی قبــل از انقــالب در اســتان داشــتیم کــه ایــن رقــم بعــد 

ــت. ــی اس ــز خصوص ــی و ۶۴ مرک ــز دولت ــالب ۱7 مرک از انق
ــه  ــته ب ــگاهی وابس ــز آزمایش ــن ۱7 مرک ــت: همچنی ــل گف فاض
ســایر ارگان هــا بعــد از انقــالب ســاخته شــده در حالــی که قبــل از 

انقــالب فقــط یــک مرکــز وجــود داشــت.

بخشآموزش
وی بیــان کــرد: هــم اکنــون دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان بــا 
27۱ عضــو هیــات علمــی دانشــگاه از هشــت دانشــکده پزشــکی، 
ــای  ــن آوری ه ــت، ف ــکی، بهداش ــی، پیراپزش ــتاری و مامای پرس
ــوم پزشــکی، دندانپزشــکی، واحــد پردیــس خودگــردان  ــن عل نوی

دانشــگاه تشــکیل شــده اســت.
ــته  ــم در رش ــدکاووس ه ــالمت گنب ــه س ــزود: موسس ــل اف فاض
ــاوری، پرســتاری،  ــی، زیســت فن هــای مختلــف پزشــکی مولکول
دکتــری تخصصــی پژوهشــی، رشــته هــای بیمــاری هــای 
ــی، جراحــی عمومــی، بیمــاری هــای  کــودکان، بیماریهــای داخل

ــد. ــی کن ــت م ــجو تربی ــره دانش ــان و غی ــان و زایم زن
ــگاه  ــل دانش ــن المل ــس بی ــکده پردی ــرد: دانش ــوان ک وی عن
علــوم پزشــکی گلســتان هــم در رشــته هــای بیوشــیمی 
بالینــی، میکــروب شناســی، ویــروس شناســی، علــوم تشــریحی، 
ــی، زیســت  ــاوره در مامای ــژه، مش ــای وی ــت ه ــتاری مراقب پرس

ــی،  ــه، بهداشــت عموم ــوم تغذی ــی، عل ــاوری پزشــکی، مامای فن
ــتاری  ــط، پرس ــت محی ــی بهداش ــگاهی، مهندس ــوم آزمایش عل
ــی  ــجو م ــری دانش ــع دکت ــکی در مقط ــکی و دندانپزش و پزش

ــرد. پذی
فاضــل بــا بیــان ایــن کــه از بیــن 77۰ دانشــجوی واحــد پردیــس 
خودگــردان، ۱۰3 دانشــجو خارجــی هســتند، اظهــار کــرد: در ســال 
۱3۸۹ دانشــکده فــن آوری 
ــکی  ــوم پزش ــن عل ــای نوی ه
ــن دانشــکده  ــوان دومی ــه عن ب
علــوم  نویــن  آوری   فــن 
ــیس  ــور تأس ــکی در کش پزش

ــد. ش
 

افزایشمراکزاورژانس
سرپرســت مرکــز مدیریــت 
هــای  فوریــت  و  حــوادث 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ســابقه  گفــت:  گلســتان 
اســتان  در   ۱۱۵ اورژانــس 
گلســتان بــه ســال ۱3۵۵ مــی 
رســد در ایــن ســال دو پایــگاه 

ــین راه  ــدود 2۰ تکنس ــا ح ــد ب ــرگان و گنب ــهر گ ــس در ش اورژان
انــدازی شــد ولــی هــم اکنــون ۴۹ پایــگاه داریــم.

علیرضــا کمــال غریبــی افــزود: راه انــدازی ســامانه پایــش 
ــی MCMC(( مدیریــت بخــش فوریــت  مراقبــت هــای درمان
هــای پزشــکی بیمارســتان هــا بــا انتقــال تصاویــر دوربیــن هــای 
اورژانــس بیمارســتان هــا )۱۴ دســتگاه مانیتوروســرور وکامپیوتــر(، 

ــتان اســت. ــی در اس ــی نوین خدمت
وی بــا بیــان ایــن کــه اورژانــس هوایــی هــم در ســال ۹7 افتتــاح 
شــد، ادامــه داد: اورژانــس پیــش بیمارســتانی از دو پایــگاه در قبــل 

انقــالب بــه ۵۶ پایــگاه در ســال ۹7 رســیده اســت. 

اختــالفزمیــنتــاآســمانبهداشــتقبــلوبعــداز
انقــالب

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان گفــت: تعــداد 
ــه ۶۰۹  ــالب ب ــل از انق ــز در قب ــت از ۱۹ مرک ــای بهداش ــه ه خان

عــدد در ســال جــاری رســیده اســت.
ــه مراقبــت  ــزود: نســبت دسترســی ب ــا اف ــن عــارف نی ســراج الدی
ــه ۱۰۰  ــل از انقــالب ب ــه بهداشــتی از ۱۰ درصــد در قب هــای اولی

ــه اســت. ــاء یافت درصــد ارتق
وی افــزود: پوشــش واکسیناســیون )MMR( کــه قبــل از 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه ۹۶ درص ــود ب ــر ب ــالب صف انق
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در حالیکــه قبــل از انقــاب بناهــای تاریخــی کرمان نقشــی 
در گردشــگری نداشــتند و ویرانــه هایــی رهــا شــده بودند 
ــن اســتان  ــا مرمــت بناهــای شــاخص، ای بعــد از انقــاب ب

جایــگاه حقیقــی خــود را بازیافــت.

اســتان کرمــان کلکســیونی از بناهــا و محوطــه هــای تاریخــی از 
ــزار  ــر 7 ه ــغ ب ــتان بال ــن اس ــت، در ای ــی اس ــف تاریخ ادوار مختل
ــد  ــز نشــده ان ــی نی ــت مل ــوز ثب ــه هن ــر تاریخــی وجــود دارد ک اث
ــر ثبــت  ــر ثبــت ملــی و شــش اث امــا طبــق آمــار موجــود ۶۶۰ اث
جهانــی نیــز در اســتان کرمــان وجــود دارد امــا اگــر بــه همیــن آمار 
در ابتــدای انقــالب 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 
ــار، کویــر لــوت، روســتای دارســتان  ای میمنــد، قنــات هــای جوپ
بــه عنــوان مهــر گلیــم شــریکی پیــچ ثبــت جهانــی شــده انــد و در 
ایــن خصــوص کرمــان رکــورد دار کشــور اســت در حالیکه قبــل از 
انقــالب 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 ۵۰ هــزار نفــر در ســال 
رســیده اســت و ایــن اســتان عمــال وارد حلقــه گردشــگری کشــور 
شــده امــا در ابتــدای انقــالب، 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 
ــای  ــاغ ه ــن ب ــی از زیباتری ــه یک ــد و ب ــاز ش ــالب آغ ــروی انق پی

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 2۰۰ هــزار نفــر از این 

بنــای تاریخــی منحصــر بــه فــرد بازدیــد مــی کنند.

ارگبــم،بــاغشــاهزادهوروســتایمیمنــدمرمــتو
ثبــتجهانــیشــد

همیــن رویکــرد در ارگ بــم نیــز روی داد ایــن ارگ کــه بزرگتریــن 
ــام دارد قبــل از انقــالب هیــچ جایگاهــی  بنــای خشــتی جهــان ن
ــالب  ــد از انق ــان نداشــت، بع ــر جه ــای گردشــگری معتب در توره
بازســازی ایــن بنــا آغــاز شــد امــا وقتــی بــر اثــر زمیــن لــرزه ویران 
ــی کار بازســازی آن را مجــددا  شــد مســئوالن و کارشناســان ایران
ــر تاریخــی و منظــر  ــن اث ــی ای ــت جهان ــد از ثب ــد و بع ــاز کردن آغ
ــهای  ــون بخش ــم اکن ــد و ه ــاز کردن ــت را آغ ــم کار مرم ــهر ب ش

ــت. ــده اس ــازی ش ــده ای از ارگ بازس عم
روســتای صخــره ای میمنــد کــه قبــل از انقــالب بیشــتر بــه یــک 
ــالب  ــد از انق ــت بع ــهرت داش ــام ش ــم ن ــروم و گ ــتای مح روس
ــد از تالشــهای مکــرر و بهســازی  ــاد و بع ــا افت نامــش ســر زبانه
ایــن روســتا و احیــای آن ســاکنان روســتا بــار دیگــر بــه باز گشــتند 
ــه هــای ایــن روســتا کــه در دل  و نامــش جهانــی شــد حــاال خان
کــوه حفــر شــده انــد محــل اســکان گردشــگران خارجــی شــده اند 
ــرای  ــه هــا ب ــن خان ــرای یــک روز ســکونت در ای و گردشــگران ب

ســاکنان محلــی خلــق ثــروت مــی کننــد.

محرومانکویرنشینمیزبانگردشگراناروپاییشدند
ــالب  ــل از انق ــم قب ــان بیندازی ــر کرم ــه کوی ــی ب ــر نگاه ــا اگ ام
تعــدادی روســتای خالــی از ســکنه و وضعیــت رقــت بــار ســاکنان 
ــن  ــردم ای ــت شــدید م ــم. محرومی ــی توانســتیم ببینی ــا را م آن ه
منطقــه امــا ایــن روزهــا شــکل دیگــری بــه خــود گرفتــه اســت. 
هــر روز یــک اتوبــوس از گردشــگران خارجــی و داخلــی وارد 
ــن  ــود در ای ــردی موج ــای بومگ ــوند و واحده ــی ش ــتاها م روس

ــد. ــده ان ــها ش ــن اتوبوس ــینان ای ــرای سرنش ــتاها پذی روس
دالرهــای گردشــگران بــه دســت روســتائیان مــی رســد و تنهــا اثر 
جهانــی طبیعــی ایــران بــه قطــب تولیــد ثــروت بــرای روســتاییان 

تبدیــل شــده اســت.
ــه بناهــای تاریخــی تنهــا شــامل بناهــای  ــا مرمــت و توجــه ب ام
ــای  ــی بناه ــای متوال ــه ه ــه ده ــت در حالیک ــی نیس ــت جهان ثب
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.
ــن قطــب گردشــگری  ــزرگ کرمــان کــه مهمتری ــازار ب مرمــت ب
ــه عنــوان ۵ شــهر تاریخــی کشــور یکــی از ایــن  شــهر کرمــان ب
ــت  ــه اس ــا بازارچ ــامل دهه ــه ش ــازار ک ــن ب ــت. ای ــات اس اقدام
ــی رود و  ــمار م ــه ش ــه ب ــیده خاورمیان ــازار سرپوش ــن ب بزرگتری

ــت. ــده اس ــگری ش ــب کار و گردش ــدد کس ــق مج ــب رون موج
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 عمــال 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 
ــوزه طــال  ــه م ــه زودی ب ــت شــده اســت و ب ــی مرم ــه کل ــم ب ه

تبدیــل مــی شــود.

مرمــت90درصــدبناهــایتاریخــیکرمــانبعــداز
انقــالبانجــامشــد

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 
ــه  ــالب ب ــد از انق ــتند بع ــگری هس ــای گردش ــه توره ــورد توج م

ــد. صــورت کامــل مرمــت و بازســازی شــده ان
ــن  ــکاری بی ــه هم ــان ب ــتان کرم ــراث فرهنگــی اس ــرکل می مدی
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 
ــا قــدرت ادامــه  ــه ب ــد و ایــن روی خشــتی جهــان مرمــت شــده ان

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 
ــش از  ــد و در حــال حاضــر هــم بی ــدازی شــده ان از انقــالب راه ان

۱۵۰ واحــد 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.
ــهر  ــذاری در ش ــرمایه گ ــد س ــرد: بای ــان ک ــم زاده بی ــران عال مه
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.
ــازی  ــت و بازس ــه مرم ــان در زمین ــهرداری کرم ــه ورود ش وی ب
بناهــای تاریخــی اشــاره کــرد و گفــت: شــاهد هســتیم در هســته 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــای تاریخ ــه اکثربناه ــان ک ــهر کرم ــزی ش مرک
ــه  ــه ای ک ــه و روی ــورت گرفت ــی ص ــل توجه ــات قاب ــت اقدام اس
ــز  ــده نی ــان انجــام شــده در ســالهای آین ــق شــهر کرم ــرای رون ب

ــت. ــد یاف ــه خواه ادام
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.

بناهای شاخص تاریخی کرمان مرمت شد

بازگشت کرمان به چرخه گردشگری
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در ســالهای نــه چنــدان دور آذربایجــان شــرقی تنهــا 
یــک ســد بنــام ارس داشــت ولــی االن بــه برکــت انقــاب 
ــی  ــور یعن ــد کش ــترین س ــران بیش ــامی ای ــکوهمند اس ش

ــرار دارد. ــتانی ق ــتان کوهس ــن اس ــد در ای 146 س

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 
ــی  ــه اهال ــرای اینک ــد ب ــم باش ــل محک ــک دلی ــته، ی در گذش

ــی، باشــند. ــن نعمــت حیات ــدردان آب، ای آذربایجــان ق

ــاظ  ــز از لح ــهر تبری ــرقی و در رأس آن ش ــان ش ــتان آذربایج اس
اقلیمــی در منطقــه ای ســرد و خشــک قــرار دارنــد، بــه طــوری که 
میانگیــن بــارش ســاالنه ایــن اســتان 2۸۵ میلــی متــر اســت، ایــن 
شــرایط اقلیمــی از دیربــاز خــود را در قالــب هــای متنوعــی از قبیل 

بحــران کمبــود آب آشــامیدنی نشــان داده اســت.
ــان  ــر زم ــش از ه ــوت بی ــت طاغ ــن بحــران در دوران حکوم ای
ــوی  ــردمداران پهل ــه س ــرا ک ــد، چ ــی ش ــان م ــری نمای دیگ
ــتند  ــی توانس ــان غرب ــری مهندس ــه کارگی ــاال و ب ــد ب ــا درآم ب
تنهــا ۱3 مخــزن ســدی را تــا ســال ۱3۵7 بــه 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 
ــک  ــزرگ و کوچ ــد ب ــر ۱۴۶ س ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــاره بی ب
ــن  ــورد از ای ــه ۱2 م ــود دارد، ک ــرقی وج ــان ش ــطح آذربایج در س
مخــازن در ســطح ملــی و  ۱3۴ مــورد در ســطح اســتانی هســتند.  
ــی  ــالب آب مصرف ــل از انق ــزود: در دوران قب ــارزاده اف ــف غف یوس
ــت، در  ــی گرف ــورت م ــود ص ــای موج ــاه ه ــق چ ــا از طری عمدت
حالــی کــه امــروز بــا اجــرای طــرح هــای بــزرگ آبرســانی، مثــل 
طــرح انتقــال آب زرینــه رود و ســاخت ســدها، مــردم کمتــر درگیــر 

ــود آب هســتند. ــوان بحــران کمب دغدغــه ای تحــت عن
 

ازیکتا146درچهاردهه
ــروزی انقــالب اســالمی  ــاه ســال ۱3۵7 و در آســتانه پی بهمــن م
ایــران، آذربایجــان شــرقی از چندیــن اســتانی بــود، کــه علــی رغم 

برخــورداری از منابــع آبــی مطلــوب، تنهــا یــک 
ــروز  ــب ب ــود موج ــن کمب ــت، و همی ــد داش س

ــددی مــی شــد.  مشــکالت متع
درحالــی کــه امــروز، در چهلمیــن ســالگرد 
پیــروزی شــکوهمندانه انقــالب اســالمی، 
ــودن ۱۴۶  ــا دارا ب ــرقی ب ــتان آذربایجــان ش اس
ــرداری شــده، اولیــن اســتان ســد  ســد بهــره ب
دار کشــور اســت، اکنــون نگاهــی مــی اندازیــم 

ــرقی: ــان ش ــرح آذربایج ــای مط ــد ه ــه س ب

»سدامند«
ــز و در  ــی شــهر تبری ــد یــک ســد خاکــی در شــمال غرب ســد امن
نزدیکــی روســتای امنــد از توابــع صوفیــان اســت کــه یکــی از ده 
هــا ســدی اســت کــه در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه قــرار دارد، 
ــس از  ــد و پ ــاز ش ــال ۱3۶۸ آغ ــد در س ــن س ــداث ای ــات اح عملی

ــرداری رســید.  ــه بهــره ب چهــار ســال در ســال ۱372 ب
ایــن ســد ســاالنه قابلیــت تنظیــم چهــار میلیــون متــر مکعــب آب 
ــه  ــوان ب ــرداری ایــن ســد مــی ت را دارد. از اهــداف اصلــی بهــره ب
انحــراف، انتقــال و ذخیره ســازی آب رودخانــه »شــیخ چایــی« بــه 
منظــور جلوگیــری از  هــدر رفــت آب، افزایــش تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی و تقویــت زیــر ســاخت ها اشــاره کــرد. حجــم آبگیــری 
ایــن ســد دو میلیــون و ۴۰۰ هــزار متــر مکعــب اســت کــه از ایــن 
میــزان، یــک میلیــون متــر مکعــب، بــه روســتای امنــد و بقیــه بــه 

جهــاد کشــاورزی اختصــاص مــی یابــد. 
طــرح دهکــده ســالمت و تفرجــگاه گردشــگری منطقــه ســد امند 
کــه در کیلومتــر ۱۵ جــاده تبریز-صوفیــان واقــع شــده اســت، بــه 
عنــوان منطقــه نمونــه گردشــگری در زمینــی بــه وســعت بیــش 
ــا  ــا نظــارت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان و ب ــار ب از ۸۰ هکت
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 
کمپ هــای اقامتــی کوتــاه مــدت خانوادگــی و آالچیق هــای 
ــکی روی آب،  ــامل اس ــی ش ــای آب ــات ورزش ه ــی، امکان جنگل

ــای  ــن در فازه ــت. همچنی ــود اس ــی موج ــکی و قایقران ــت اس ج
ــتاره،  ــل ۵ س ــر هت ــری نظی ــات دیگ ــت امکان ــرار اس ــدی ق بع
ســالن نمایش هــای بین المللــی، ســوئیت آپارتمــان، باشــگاه 
اســب ســواری، زمین هــای گلــف و زمیــن چمــن تمریــن فوتبــال 
بــرای اســتفاده باشــگاه های فوتبــال در ســطح بین المللــی، کافــی 

ــوند. ــداث ش ــش اح ــاغ وح ــدرن و ب ــنتی و م ــاپ های س ش
 

»سدسهند«
ــن  ــی از بزرگتری ــری، یک ــعت دوازده کیلومت ــا وس ــهند، ب ــد س س
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 
ــع  ــه ای و صنای ــت گلخان ــورداری، کش ــداری، زنب ــف دام مختل

مرتبــط بــه موضــوع کشــاورزی فراهــم مــی کنــد. 
ســد شــهریار، ســدی کــه بــرآورد عمــر مفیــدش ۱۰۰ ســال اســت. 
ــه  ــر روی رودخان ــه ب ــهر میان ــری ش ــهریار در 3۹ کیلومت ــد ش س

ــرار دارد. ــزل اوزن در اســتان آذربایجــان شــرقی ق ق
ــدرت 27  ــه ق ــاً ب ــن فرانســیس جمع ــن ســد شــامل ســه توربی ای
مــگاوات )دو توربیــن ۱۱.۵ مــگاوات و یــک توربیــن ۴ مــگاوات( 
ــرعت 37۵ دور در  ــا س ــی ب ــای ۱۱.۵ مگاوات ــه توربینه ــت ک اس
دقیقــه و توربیــن ۴ مگاواتــی بــا ســرعت ۶۰۰ دور در دقیقــه دوران 

می کنــد.
هــدف از احــداث ایــن ســد مخزنــی، تأمیــن آب کشــاورزی و تولید 
بــرق اســت. آب قابــل تنظیــم ســاالنه ۱۱۰۰ میلیــون متــر مکعــب 
ــاعت  ــگاوات س ــادل ۱۶۸ گی ــالیانه مع ــرق س ــرژی ب ــد ان و تولی

می باشــد.

تنهابهرهبرداریازسدکافینیست
ــن ســازه  ــا، احــداث ای ــا احــداث ســد ه ــی مزای ــی رغــم تمام عل
ــر محیــط زیســت و جمعیــت  ــرات مخربــی را ب ــد اث هــا مــی توان
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. 
ــا  ــتی ب ــی بایس ــا م ــد ه ــداث س ــه اح ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب
ــا بررســی تمامــی جوانــب احــداث ایــن ســازه  مطالعــه کافــی و ب

ــرد. ــورت گی ــا ص ه

بیشترین سدهای ساخته شده کشور در آذربایجان شرقی
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دستاوردهای انقالب

ــرطان  ــان س ــب درم ــدران قط ــاب، مازن ــت انق ــه برک ب
ــتان  ــن اس ــه ای ــار ب ــه و کن ــاران از گوش ــت و بیم ــام گرف ن
ــانی  ــه آبرس ــتان در زمین ــن اس ــه ای ــن اینک می آیند،ضم
و گازرســانی بــه روســتاها نیــز پیشــرفت چشــمگیری 

ــت. ــته اس داش

فجــر انقــالب اســالمی، کالبــدی جدیــد بــه مازنــدران دمیــد، دیگــر 
ســاحلش فقــط پاتــوق خارجی هــا و خوش گذران هــا نیســت و 
ــه بیمارســتان تبدیــل  ــه ب یکــی از مــکان هــای متروکــه و مخروب

شــد.
درمــان بیــش از ۴۰ هــزار بیمــار ســرطانی طــی 33 ســال تأســیس 
بیمارســتان تخصصــی پرتودرمانی و شــیمی درمانی بابلســر، کاربری 
ــو در شــمال کشــور  ــه کازین ــه و مخروب ــل متروک ــه هت ــدی ب جدی
بخشــید و اکنــون ایــن مرکــز، مجهزتریــن و تخصصی تریــن مرکــز 

ــی کشــور محســوب می شــود.  درمان
ــان  ــی بابی ــهید رجای ــتان ش ــس بیمارس ــور رئی ــریف پ ــروین ش ش
ــه  اینکــه مرکــز ســال ۶۴ افتتــاح شــد و خدمات رســانی مناســبی ب
ــی  ــه در فضای ــه می شــود ک ــاران ســرطانی شــمال کشــور ارائ بیم
بــه مســاحت ۵.۵ هکتــار احداث شــده اســت افــزود: اولیــن دســتگاه 

رادیوتراپــی در ایــن بیمارســتان تعبیــه  شــده اســت.
ــک  ــالمی ی ــالب اس ــل از انق ــز قب ــن مرک ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
کازینــوی تفریحــی بــوده اســت گفــت: بــا تبدیــل ایــن مــکان بــه 
ــت و از  ــده اس ــانی ش ــادی خدمات رس ــاران زی ــه بیم ــتان، ب بیمارس
ســال ۹3 بــا حمایــت خیریــن ۱۱ ســوئیت بــرای اقامــت همراهــان 
ــد  ــه از مناطــق دیگــر می آین ــی ک ــدازی شــده و بیماران ــار راه ان بیم
و وضعیــت مالــی مناســبی ندارنــد می تواننــد از ایــن فضــا اســتفاده 

کننــد.
انقــالب، در حوزه هــای مختلــف، فجــر آبادانــی را در مازنــدران 
ــچ  ــش از انقــالب در بخــش آبرســانی هی ــن اســتان پی ــم زد. ای رق
تأسیســاتی در روســتاها نداشــت و اکنــون هــزار و ۶۰3 روســتای آن 

ــرار دارد. ــار ق ــش آبف زیرپوش
ــتایی  ــالب روس ــرکت آب و فاض ــل ش ــی مدیرعام ــد عبدالله مجی
مازنــدران بــه دســتاورد ۴۰ ســاله شــرکت آب و فاضــالب روســتایی 
ــاب  ــا احتس ــدران ب ــتان مازن ــت: اس ــرد و گف ــاره ک ــدران اش مازن
جمعیــت اســتان های ســمنان و گلســتان  فعلــی بــر اســاس آخریــن 
سرشــماری مرکــز آمــار ایــران در ســال ۱3۵۵ بیــش از دو میلیــون و 
2۹۱ هــزار نفــر جمعیــت داشــته کــه یک میلیــون و ۱۹۱ هــزار نفــر 
آن جمعیــت روســتایی بودنــد و اکنــون براســاس آخرین سرشــماری 
دارای ســه میلیــون و 23۸ هــزار نفــر جمعیت اســت کــه ۴2.3 درصد 
جمعیــت ثابــت در روســتاها ســکونت دارنــد و بــا احتســاب جمعیــت 
ــی در  ــتان به نوع ــت اس ــد جمعی ــدود ۵۰ درص ــناور ح ــی و ش فصل
روســتاها زندگــی می کننــد بــر ایــن اســاس ۶.7 درصــد از جمعیــت 
روســتایی کشــور را در خــود جای داده اســت کــه بخش روســتایی در 
مقایســه بــا روســتاهای ســایر اســتان ها رتبــه ســوم جمعیتــی و رتبه 

چهــارم تراکــم روســتایی کشــوری را دارد.

مازنیهاسالمترینآبرامینوشند
ــا ۴۶۰  ــد عبدالهــی ادامــه داد: اکنــون دو هــزار و ۹2۸ روســتا ب مجی
ــر در  ــزار نف ــون و 3۸۶ ه ــر یک میلی ــی بالغ ب ــوار و جمعیت ــزار خان ه
اســتان مازنــدران وجــود دارد کــه هــزار و ۶۰3 روســتا بــا 32۵ هــزار 
ــرار  ــرکت ق ــت تحــت پوشــش ش ــر جمعی ــزار نف ــوار و ۹۸۵ ه خان

ــد. دارن
وی شــاخص بهره منــدی از آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی 
ــرد و  ــالم ک ــد اع ــدود ۱۴ درص ــال ۱3۵7 را ح ــدران در س در مازن
ــه 7۵.۹۶ درصــد  ــدی آب شــرب ب ــون شــاخص بهره من گفــت: اکن
افزایش یافتــه کــه از میانگیــن شــاخص کشــوری )7۴/۹ درصــد( بــه 

ــه اســت. ــزان ۱.۸7 درصــد پیشــی گرفت می
ــزود:  ــدران اف ــتایی مازن ــالب روس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــاتی در  ــه تأسیس ــالب هیچ گون ــل از انق ــالب قب ــش فاض در بخ
ــروزی  ــد از پی ــا بع ــدران وجــود نداشــت ام روســتاهای اســتان مازن

ــالب در 2  ــات فاض ــرای تأسیس ــالمی اج ــالب اس ــکوهمند انق ش
روســتای »زاغمرز« بهشــهر و »شــورکا« جویبار در دســت اجراســت 
و مطالعــات اجــرای ایــن طــرح در ۵ روســتای دیگــر اســتان نیــز  بــا 
ــال  ــالمی در ح ــعه اس ــک توس ــهیالت بان ــت تس ــتفاده از فرص اس

انجــام اســت.
ــز  ــدران نی ــازی مازن ــوزه راه و شهرس ــالب در ح ــتاوردهای انق دس
چشــمگیر و قابل تأمــل اســت و مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران 
ــه  ــدران ب ــتان مازن ــای اس ــبکه راه ه ــد: ش ــه می گوی ــن زمین در ای
دلیــل واقع شــدن در مســیر ترانزیتــی آســیای میانــه، وجــود بنــادر و 
در حاشــیه جنوبــی شــمال غــرب بــه شــمال شــرق کشــور و مســیر 
تهران-مشــهد به ویــژه پتانســیل های گردشــگری و اســتفاده از 
ــوب  ــور محس ــای کش ــن راه ه ــی از پرترافیک تری ــب طبیع مواه

می شــود.
 ســید محمــد نظــری مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران در ایــن 
ــدود 3۰۰  ــالب اســالمی ح ــروزی انق ــش از پی ــد: پی ــاری می گوی ب
کیلومتــر از هشــت هــزار کیلومتــر راه روســتایی مازنــدران آســفالت 
بــود ولــی هم اکنــون بــه چهــار هــزار و ۱۰۰ کیلومتــر رســیده اســت.

ــای  ــد از راه ه ــش از ۵۰ درص ــون بی ــه هم اکن ــالم این ک ــا اع وی ب
روســتایی مازندران آســفالت اســت، گفــت کــه مازنــدران از میانگین 

کشــوری در ایــن زمینــه جلوتــر اســت.
نظــری همچنیــن از ســاخت حــدود 2۰۰ کیلومتــر راه روســتایی در 
ســال جــاری خبــر داد و افــزود کــه نیمــی از ایــن راه هــا زیرپوشــش 

آســفالت قــرار خواهــد گرفــت.
عملیــات گازرســانی بــه شــهرها و روســتاهای اســتان مازنــدران نیــز 
در ســال های اولیــه پــس از انقــالب تحــت نظــر مدیریــت منطقــه 
۴ گاز خراســان و مازنــدران انجــام می گرفــت، از آنجایی کــه تأمیــن 
ــه  ــای اولی ــکاء در برنامه ه ــلیمی ن ــهید س ــروگاه ش ــوخت گاز نی س
ــگاه  ــودن پاالیش ــاده نب ــاظ آم ــه لح ــت و ب ــرار داش ــت ق وزارت نف
ــد  ــرر ش ــرداری مق ــت بهره ب ــران(، جه ــهید هاشــمی نژاد)خانگی ش
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 3۰ اینچ مشــهد - 
نــکاء از طریــق خــط لولــه فــوق تقریبــاً تأمیــن گاز 2 واحــد از ۴ واحد 
نیــروگاه از منابــع گازی جنــوب کشــور میســر شــد و متعاقبــاً برنامــه 
گازرســانی بــه تعدادی از شــهرها و روســتاهای مســیر مشــهد - نکاء 

در دســتور کار گازرســانی منطقــه ۴ خراســان و مازندران قــرار گرفت. 
مازنــدران کــه قبــل از انقــالب حیــات خلــوت مستشــاران شــرق و 
غــرب بــود، اینــک بــه تابلویــی از پیشــرفت و توســعه مبــدل شــده 
ــوان مشــاهده  ــای خدمــت را در جای جــای اســتان می ت اســت. ردپ
کــرد و بهره منــدی درصــد باالیــی از روســتاییان اســتان از خدمــات 
ــی  ــات فرهنگ ــرق، راه و امکان ــی، ب ــی، گاز طبیع ــتی، رفاه بهداش
ــاور اســالمی  ــن خطــه از کشــور پهن ــات نظــام در ای ــه خدم ازجمل

اســت.
ــت گاز  ــدران از نعم ــه در مازن ــالمی، یک خان ــالب اس ــل از انق  قب
ــهری و ۹2  ــت ش ــد از جمعی ــون ۹۹ درص ــا اکن ــود ام ــد نب بهره من
درصــد جمعیــت روســتایی اســتان از نعمــت گاز برخــوردار هســتند.

ــا اشــاره بــه  جعفــر احمــد پــور مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران ب
اجــرای گازرســانی در ۴۹۸ روســتای اســتان افــزود: تــا پایــان ســال 
ــد و  ــد ش ــد خواهن ــت گاز بهره من ــتاها از نعم ــی روس ــده تمام آین
۴۰۰ روســتای باقیمانــده نیــز تــا ســال ۱۴۰۰ از نعمــت گاز طبیعــی 

برخــوردار می شــوند.
وی بابیــان اینکــه تاکنــون 2۰ هــزار کیلومتــر شــبکه گازرســانی در 
اســتان اجــرا شــده اســت اظهــار داشــت: شــبکه ۴2 اینــچ کیاســر، 
دامغــان و نــکا، بخــش اعظمــی از گاز اســتان را تأمیــن می کنــد و از 

ــم. پارســال تاکنــون شــاهد قطعــی گاز در اســتان نبوده ای
ــتان را  ــترکان گاز اس ــمار مش ــدران ش ــرکت گاز مازن ــل ش مدیرعام
یک میلیــون و 3۰۰ هــزار مشــترک اعــالم کــرد و گفــت: بالغ بــر ۹۸ 

درصــد جمعیــت اســتان از نعمــت گاز برخــوردار هســتند.
وی نصــب 7۵۰ هــزار علمــک، گازرســانی به 2۰۰7 روســتا و کســب 
ــتگاه  ــزار ایس ــاد ه ــور، ایج ــتایی در کش ــانی روس ــه اول گازرس رتب
گازرســانی را از جملــه اقدامــات انجــام شــده اعــالم کــرد و گفــت: 
ــه  ــال ب ــان امس ــت گاز تاپای ــوردار از نعم ــتاهای برخ ــمار روس ش
ــتان ۵۵ شــهر دارای  ــید و از ۵۸ شــهر اس ــد رس ــتا خواه 2۱۰۰ روس
ــت  ــتان قابلی ــتای اس ــزار و ۸۰۰ روس ــه ه ــت و س ــی اس گاز طبیع
گازرســانی دارد کــه می توانیــم ســه هــزار و ۱۰۰ روســتا را گازرســانی 

کنیــم.  
بازخوانــی اجمالــی بخشــی از خدمــات نظــام اســالمی در مازنــدران 
ــت  ــه برک ــزری ب ــه خ ــتان کران ــن اس ــه ای ــتان ک ــی از آن اس حاک
ــه  ــت  یافت ــی دس ــای قابل توجه ــرفته  ه ــه پیش ــام ب ــات نظ خدم

ــت.  اس

تبدیل حیات خلوت به تابلویی از توسعه

درمان سرطان بومی سازی شد 
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دستاوردهای انقالب

بــا رســالت  انقــاب  از دل  نهادهــای برآمــده  جهــاد 
خدمت گــزاری بــه مســتضعفان، نــور امیــد را بــه دل 
ــده و لرســتان در  روســتاها و مناطــق محــروم کشــور تابان
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــدار محرومیت زدای ــران روی م ــرب ای غ

ــت. اس

به جایــی  فاصلــه می گیریــم،  اســتان  از مرکــز  کیلومترهــا 
ــان  ــتایی خودش ــی روس ــتی و گل ــای خش ــه خانه ه ــیم ک می رس
ــا  ــش ب ــه مردمان ــور ک ــی دور و صعب العب ــد، جای را نشــان می دهن
محرومیــت خــو گرفته انــد، اینجــا می تــوان چهــره فقــر را بیشــتر 

ــرد. ــس ک ــد و لم ــری دی ــای دیگ از هرج
کمبودهــا را کــه بشــماری از راه و جــاده شــروع می شــود و بعــد از 
مســکن و معیشــت بــه مدرســه و خانــه بهداشــت می رســد؛ پــازل 
محرومیــت اینجــا تکمیــِل تکمیــل اســت؛ انــگار کــه سال هاســت 

چهــره روســتا را غبــار گرفتــه اســت.
امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت؛ هنــوز می شــود »همــت« را دیــد که 
بــا آســتین های بــاال زده از عمــق مشــکالت واهمــه نــدارد؛ همتــی 
از »ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره(« تــا »بنیــاد مســکن« و »ســپاه 
ــتی  ــد کاس ــاید می خواهن ــه ش ــالمی« ک ــالب اس ــداران انق پاس

همــت برخــی مســئوالن را جبــران کننــد.
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــاال ب ــه ح ــم ک ــتاهایی را دیده ای ــیر روس در مس
ــرار  ــاخته اند و ق ــه س ــی مدرس ــرای اهال ــد، ب ــاده دارن ــهر ج ش
ــق  ــم از عم ــه بخواهی ــدر ک ــوند؛ هرچق ــم ش ــه دار ه ــت خان اس
محرومیــت بگوییــم بازهــم نمی شــود از همــت و تــالش عرصــه 

گذشــت. محرومیت زدایــی 
صــدای »صلــوات« رشــته افــکارم را پــاره می کنــد؛ امــروز مدرســه 
ــن  ــت ای ــه برک ــد ک ــردم منتظرن ــاال م ــد و ح ــاح ش ــتا افتت روس
ــتان،  ــاخت های اس ــر زیرس ــود دیگ ــی را در بهب ــای انقالب نهاده

ــد. ــه و روستایشــان ببینن شــهر، منطق

ستاداجراییفرمانامام)ره(پیشرودرمحرومیتزدایی
ــالب  ــر انق ــر کبی ــتور رهب ــه دس ــام ب ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای س
اســالمی در ســال ۶۸ ایجــاد شــد تــا ایــن نهــاد غیردولتــی، برکــت 
ــه دل مناطــق مختلــف کشــور از دورتریــن روســتاها  انقــالب را ب

ــرد. ــادی و ... بب ــای اقتص ــهرها، واحده ــا کالن ش ــه ت گرفت
ــرورت  ــر ض ــود ب ــخنان خ ــواره در س ــالب هم ــه انق ــر فرزان رهب
ــان  ــه آن ــژه ب ــه وی ــتضعفان و توج ــی مس ــردن زندگ ــان ک آس
ــا اســتفاده  تأکیــد داشــته اند؛ امــروز ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ب
ــت«  ــاد برک ــون »بنی ــادی همچ ــرکت های اقتص ــت ش از ظرفی
و »تدبیــر« در مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافته کشــور 
ــا رویکــرد  ــان ب ــه توانمندســازی جوان ــد و نســبت ب حضــور می یاب

ــد. ــدام می کن ــی و ... اق ــی، آموزش ــادی، فرهنگ اقتص
حـاال محمـد مخبر رئیـس سـتاد اجرایـی فرمـان امـام)ره( خبـر از 
سـرمایه گذاری 3 هـزار میلیـارد تومانـی بـا مشـارکت مـردم، بنیـاد 
برکـت و اعطـای تسـهیالت در کشـور خبر می دهـد؛ اعتبـاری که 
بـه دل مناطـق محروم و کمتـر توسـعه یافته ایران اسـالمی می رود 
تـا مـردم دورترین نقـاط این سـرزمین از جملـه روسـتاهای محروم 

لرسـتان نیـز از برکـت انقـالب بهره مند شـوند.
ــالب  ــر انق ــر کبی ــتور رهب ــه دس ــام ب ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای س
اســالمی در ســال ۶۸ ایجــاد شــد تــا ایــن نهــاد غیردولتــی، برکــت 
ــه دل مناطــق مختلــف کشــور از دورتریــن روســتاها  انقــالب را ب

ــرد. ــادی و ... بب ــای اقتص ــهرها، واحده ــا کالن ش ــه ت گرفت
ــرورت  ــر ض ــود ب ــخنان خ ــواره در س ــالب هم ــه انق ــر فرزان رهب
ــان  ــه آن ــژه ب ــه وی ــتضعفان و توج ــی مس ــردن زندگ ــان ک آس
ــا اســتفاده  تأکیــد داشــته اند؛ امــروز ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ب

ــت«  ــاد برک ــون »بنی ــادی همچ ــرکت های اقتص ــت ش از ظرفی
و »تدبیــر« در مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافته کشــور 
ــا رویکــرد  ــان ب ــه توانمندســازی جوان ــد و نســبت ب حضــور می یاب

ــد. ــدام می کن ــی و ... اق ــی، آموزش ــادی، فرهنگ اقتص

شروععملیاتاجرایی110پروژهجدیدبنیادبرکت
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از کارهایـی کـه به جـد دنبـال می کنیم، 
موضـوع فراهـم کـردن امکان حضـور افـراد بیشـتر در روسـتاها با 
ایجـاد اشـتغال اسـت، گفـت: قـول می دهیـم کـه اشـتغالی کـه در 

اسـتان در دسـتور کار قـرار گرفته محسـوس باشـد.
رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره(  یــادآور شــد: برنامــه داریــم 
ــه اقتصــاد  ــه نمون ــوان منطق ــان« لرســتان به عن شهرســتان »دلف

مقاومتــی معرفــی شــود.
ــور  ــتغال زای اجتماع مح ــرح اش ــرداری از ۵۰۰ ط ــر از بهره ب مخب
ــی ۱۱۰  ــات اجرای ــروع عملی ــتان و ش و تســهیالت محــور در لرس
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــن اس ــت در ای ــاد برک ــد بنی ــروژه جدی پ
همچنیــن تفاهم نامــه مدیریــت و اجــرای طــرح پیشــرفت و 

ــد. ــه ش ــان مبادل ــتان دلف ــی شهرس آبادان

ــتدر4 ــادبرک ــرحبنی ــزارو300ط ــرایدوه اج
ــتان ــتانلرس شهرس

محمــود عســکری آزاد رئیــس هیئت مدیــره بنیــاد برکــت نیــز بــا 
اشــاره بــه اجــرای ۴ طــرح از ســوی ایــن نهــاد در مناطــق محــروم 
ــاب و  ــرح مهت ــحاب، ط ــرح س ــمان، ط ــرح آس ــت: ط ــور گف کش

ــا اســت. ــن طرح ه ــه ای ــاب از جمل طــرح آفت
ــگاه  ــتغال محــور و بن ــا اش ــن طرح ه ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
محــور هســتند، گفــت: قــرار اســت کــه دو هــزار و 3۰۰ طــرح در 
شهرســتان های دلفــان، پلدختــر، کوهدشــت و رومشــکان اســتان 

لرســتان اجــرا شــود.
رئیـس هیئت مدیـره بنیـاد برکت بـا بیان اینکـه تاکنـون ۵۴۰ طرح 
در این شهرسـتان ها به نتیجه رسـیده اسـت، افـزود: همچنین هزار 
و ۶7۹ طرح در این شهرسـتان ها آماده دریافت تسـهیالت هسـتند.

عســکری آزاد گفــت: همچنیــن ۵ هــزار و ۴۰۰ طــرح نیــز از ســوی 
تســهیل گــران بنیــاد برکــت در حال بررســی هســتند.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن طرح هــا علمــی و متکــی بــه مــردم 
هســتند، گفــت: مهم تریــن عامــل موفقیــت مــا عشــق و عالقــه 

ــران و ... در اجــرای طرح هــا اســت. تســهیل گــران، مدی

سپاهوحضوردردورتریننقاطمحروم
ــده از دل  ــادی برآم ــه نه ــالمی ک ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ــی از  ــوزه محرومیت زدای ــود در ح ــه خ ــز به نوب ــت نی ــالب اس انق
روســتاهای دورافتــاده و شــهرهای کمتــر توســعه یافته ورود کــرده 
ــی از  ــت عظیم ــا ظرفی ــاء ب ــازندگی خاتم االنبی ــرارگاه س ــت. ق اس
نیــروی انســانی خبــره و کارآمــد و ماشــین آالت پیشــرفته و بــه روز 
بخــش مهمــی از ســازندگی کشــور در عرصــه اقتصــادی و عمرانی 

را بــه عهــده گرفتــه اســت.
بســیج ســازندگی ســپاه نیــز خــود بــا بهره گیــری از تــوان 
ــات  ــه و اقدام ــروم رفت ــق مح ــه دل مناط ــیجی ب ــای بس نیروه
ــه  ــن مناطــق و ارائ ــن زیرســاخت در ای ــددی در راســتای تأمی متع

ــت. ــام داده اس ــی انج ــات فرهنگ خدم
در لرســتان نیــز فرماندهــی ســپاه حضــرت ابوالفضــل)ع( و قــرارگاه 
پیشــرفت و آبادانــی ایــن فرماندهــی بالغ بر دو ســال اســت کــه کار 
محرومیت زدایــی از ۶ دهســتان لرســتان را بــه عهــده گرفته انــد و 
تاکنــون نیــز موفــق بــه اجــرای چندیــن پــروژه محرومیت زدایــی 

در ایــن روســتاهای محــروم شــده اند.

محرومیتزداییاز6دهستانلرستانتوسطسپاه
ســردار مرتضــی کشــکولی فرمانــده ســپاه حضــرت ابوالفضــل)ع( 
ــه  ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب ــا ب ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب لرس
ظرفیت هــای ســپاه را در راســتای توانمندســازی حاکمیــت و 
بخــش دولــت قــرار دهیــم، اظهــار داشــت: کمــک کنیــم دولــت 
ــردارد. ــردم ب ــکالت م ــع مش ــرای رف ــدی ب ــای بلن ــد گام ه بتوان

ــتان  ــور ۱۰۰ دهس ــال ۹۵ در کل کش ــه از س ــان اینک ــا بی وی ب
ــدند و  ــایی ش ــاال شناس ــه ب ــب 7 ب ــا ضری ــای ب ــا محرومیت ه ب
محرومیت زدایــی از آن هــا در دســتور کار ســپاه قــرار گرفــت، 
ــداد ۶ دهســتان اســت. ــن تع ــتان از ای ــرد: ســهم لرس ــح ک تصری

فرمانـده سـپاه حضـرت ابوالفضـل)ع( لرسـتان بـا تأکیـد بـر اینکه 
بنـای مـا بر این اسـت کـه خودمـان ورود کنیـم در ۴ مؤلفـه در این 
دهسـتان ها کار کنیـم، افـزود: ایـن مؤلفه هـا شـامل زیرسـاخت، 
بهداشـت و سـالمت، فرهنگـی و تعلیـم و تربیت و اشـتغال اسـت.

ــا  ــن برنامه ه ــان ای ــه در پای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــردار کشــکولی ب س
بایــد یــک دهســتان پیشــرفته و آبــاد را تحویــل دهیــم، ادامــه داد: 

لرستان روی مدار محرومیت زدایی؛

جهاد نهادهای انقابی در دل مناطق محروم/ نور امید به روستاها تابید
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دستاوردهای انقالب

بنــا را بــر ایــن گذاشــته ایم کــه هرچــه گرفتــاری و ناهنجــاری در 
ایــن ۶ دهســتان وجــود دارد را برطــرف کنیــم.

وی بــا بیــان اینکــه بــرای هــر دهســتان هــم ۱۴ میلیــارد اعتبــار 
پیش بینــی کرده ایــم، 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:  
ــتان  ــن ۶ دهس ــتاهای ای ــی در روس ــی و میدان ــورت عملیات به ص
حضــور یافته ایــم و مشــکالت را از نزدیــک دیده ایــم و بنــا داریــم 

طــی دو تــا ســه ســال مشــکالت آن هــا را حــل کنیــم.
ســردار کشــکولی بــا بیــان اینکــه در ابتــدای کار ۱۱ روحانــی را در 
روســتاها مســتقر کرده ایــم و ایــن روحانیــون در همــه بخش هــای 
زندگــی روســتاییان حضــور خواهنــد داشــت و بــه رفــع مشــکالت 
هــم کمــک می کننــد، تصریــح کــرد: رد پــای همــه دســتگاه های 
اجرایــی را در ایــن روســتاها دیده ایــم امــا کارهــا مانده اســت، ســپاه 
در ایــن میــدان کارآمدتــر اســت و درگیــر بوروکراســی نیســت؛ لــذا 

می توانــد مؤثرتــر فعالیــت کنــد.

بسیجیانرابرایمحرومیتزداییبهکارگرفتهایم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــورای راهبــردی در بیــن دســتگاه های 

ــی  ــم قرارگاه ــا ه ــود و م ــکیل داده می ش ــتان تش ــی اس اجرای
بــرای پیگیــری امــور داریــم، گفــت: اگــر موفــق شــویم بــا همیــن 
مکانیســم و برنامــه می توانیــم ســایر دهســتان ها را هــم برویــم و 

آبــاد کنیــم.
فرمانــده ســپاه حضــرت ابوالفضــل)ع( لرســتان یــادآور شــد: آبادانی 
ــور« در  ــارت، »کش ــش بش ــرقی« در بخ ــی ش ــتان »زلق ۶ دهس
ــان و ضــرون«  ــان، »هومی ــی« در دلف ــگ جنوب ــاد،   »میرب خرم آب
ــوه  ــی، »میانک ــمالی« در دوره چگن ــکان ش ــت، »کش در کوهدش

ــه اســت. ــرار گرفت ــر در دســتور کار ق ــی«  در پلدخت غرب
ــه اینکــه بخشــی از ســپاه مردمــی  ــا اشــاره ب ســردار کشــکولی ب
ــزار  ــه داد: ۴۰۰ ه ــت، ادام ــی اس ــم مردم ــا ه ــیج م ــت و بس اس
بســیجی در اســتان داریــم،  ایــن ظرفیــت را بــه کار گرفته ایــم کــه 
از امنیــت مــردم دفــاع کننــد؛ امــروز هــم ایــن پتانســیل را پــای کار 

محرومیت زدایــی آورده ایــم.
ــن روســتاها و  ــم در ای ــت می کشــیم بروی ــان اینکــه من ــا بی وی ب
بــرای مــردم کار کنیــم،  افــزود: خواهــش می کنیــم دســتگاه های 
مربوطــه بیاینــد هم افزایــی کنیــم تــا مشــکالت مــردم حــل شــود؛ 
خیــر دنیــا و آخــرت بــرای همــه مــا در ایــن اســت کــه ســنگی از 

ســر راه مــردم برداریــم.

140پروژهدرروستاهای6دهستانتعریفشدهاست
ــی  ــرارگاه پیشــرفت و آبادان ســردار عبــاس علیشــاهی جانشــین ق
ســپاه لرســتان هــم بــا اشــاره بــه محرومیت زدایــی از ۶ دهســتان 
لرســتان اظهــار داشــت: چنــد مــاه نیروهــای ســپاه در ایــن 
ــه روســتا  ــه داشــتند، روســتا ب ــد و حضــور فعاالن دهســتان ها بودن

ــم. ــاء کردی ــکالت را احص ــم و مش رفتی
ــان اینکــه همــه مصائــب مــردم احصــاء شــده اســت و  ــا بی وی ب

چاله هــای بزرگــی از مشــکالت در ایــن روســتاها وجــود دارد کــه 
ــًا  ــتاها واقع ــن روس ــردم در ای ــرد: م ــح ک ــوند، تصری ــر ش ــد پ بای
ــا اشــتغال در  تنگ دســت هســتند و بایــد کمــک اولیــه ای شــود ت

ــرد و پیشــرفت ایجــاد شــود. ــق بگی ــن روســتاها رون ای
جانشـین قرارگاه پیشـرفت و آبادانی سـپاه لرسـتان با تأکید بر اینکه 
همه از وضع حاشیه نشـینی در شـهرها خسـته هسـتند و می خواهند 
به روسـتای خود برگردنـد، افزود: ما به عنوان تسـهیل گـر به میدان 
آمده ایـم و بـه جامعه روسـتایی کمک می کنیـم تا در روسـتای خود 

شـغل داشته باشـند و زندگی کنند.
سـردار علیشـاهی با اشـاره به اینکه ۱۴۰ پروژه را در روسـتاهای این 
۶ دهسـتان تعریف کرده ایـم، گفت: ایـن پروژه ها شـامل طرح های 

حوزه راه، پل، مدرسـه، بهداشـت و درمان و ... می شـود.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا نیروهــای توانمنــد و فرماندهــان گــردان 
را در ایــن روســتاها گذاشــته ایم تــا امــور را پیگیــری کننــد؛  زمــان 

هــم بــرای آن هــا مفهومــی نــدارد و شــبانه روز پــای کار هســتند.

تأســیس»بنیــادمســکن«ریشــهدرتوجــهانقــالب
ــاندارد ــهروســتاییانومحروم اســالمیب

ــران دیگــر نهــاد برآمــده  ــاد مســکن انقــالب اســالمی ای ــا بنی ام
ــژه ای در ســطح روســتاها و  ــت وی ــه فعالی ــالب اســت ک از دل انق

ــتاها  ــی در روس ــاخت های زندگ ــردن زیرس ــم ک ــور فراه به منظ
لرســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده  میرعمــادی  آیــت اهلل  دارد؛ 
می گویــد: تشــکیل نهــاد انقالبــی بنیــاد مســکن انقالب اســالمی، 
ــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی، نشــان از  ــس از پی ــاه پ دو م
توجــه بنیان گــذار جمهــوری اســالمی بــه روســتاییان و محرومــان 
ــرادی  ــد انقــالب توســط اف ــح می دادن ــام)ره( ترجی ــه دارد؛ ام جامع
ــتگی  ــار و ازخودگذش ــه ایث ــا روحی ــه و ب ــه خالصان ــود ک اداره ش

ــت باشــند. خدمتگــزار مل
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد موفــق ایــن بنیــاد در اجــرای طرح هــای 
ــتایی  ــکن روس ــازی مس ــازی و مقاوم س ــتایی و بهس ــادی روس ه
افــزود: خدمــات عمرانــی بنیــاد مســکن در ســطح روســتاها 
به گونــه ای بــوده کــه در ســال های اخیــر شــاهد مهاجــرت 

ــم. ــتاها بوده ای ــمت روس ــه س ــهرها ب ــردم از ش ــوس م معک
نماینــده ولی فقیــه در لرســتان یــادآور شــد: بنیــاد مســکن 
ــادی روســتاها اســت،  ــی عمــران و آب انقــالب اســالمی کــه متول
ــادی  ــرح ه ــرای ط ــوص اج ــود در خص ــر خ ــف خطی ــه وظای ب
روســتایی، مقاوم ســازی واحدهــای روســتایی و بهســازی روســتاها 
بــه نحــو احســن پرداختــه اســت و الزم اســت ســایر دســتگاه های 
متولــی نیــز بــه وظایــف خــود در خصــوص ایجــاد اشــتغال، رونــق 
ــار  ــی در کن ــع تبدیل ــاد صنای ــگری و ایج ــتی و گردش صنایع دس

ــد. ــتاها بپردازن ــروری در روس ــاورزی و دام پ ــای کش فعالیت ه

جهــش9درصــدیاجــرایطــرحهــادیدر
دلفــان شهرســتان

مســعود رضایــی مدیــرکل بنیــاد مســکن لرســتان در ایــن رابطــه 
ــادی  ــرح ه ــرای ط ــدی اج ــش ۹ درص ــال ۹۶ جه ــت: در س گف
ــتان  ــروم اس ــق مح ــی از مناط ــوان یک ــان به عن ــتان دلف شهرس

ــن  ــوار ای ــاالی 2۰ خان ــتای ب ــون 7۰ روس ــم و تاکن ــاهد بودی را ش
ــد شــده اند. شهرســتان از اجــرای طــرح هــادی روســتایی بهره من

ــاالی  ــای ب ــود و ظرفیت ه ــیل های موج ــه پتانس ــاره ب ــا اش وی ب
ــتایی در  ــت روس ــدی جمعی ــن ۵۴ درص ــتان و میانگی ــتان لرس اس
شهرســتان دلفــان اظهــار داشــت: در ایــن شهرســتان ۴3۴ روســتا 
وجــود دارد کــه کار تهیــه طــرح هــادی همــه روســتاهای بــاالی 

ــت. ــه اس ــام یافت ــد اتم ــور ۱۰۰ درص ــوار آن به ط 2۰ خان
مدیــرکل بنیــاد مســکن لرســتان بــا بیــان اینکــه درصــد 
بهره منــدی شهرســتان دلفــان از اجــرای طــرح هــادی در ابتــدای 
ــه لطــف  ــزود: ب ــوده اســت، اف ــزان 23 درصــد ب ــه می ــال ۹۶ ب س
پــروردگار و مســاعدت مســئولین ارشــد شهرســتان، اســتان و بنیــاد 
ــش  ــا جه ــته ایم ب ــکاران توانس ــات هم ــور و زحم ــکن کش مس
۹درصــدی، بهره منــدی شهرســتان دلفــان از اجــرای طــرح هــادی 

ــم. ــش دهی ــد افزای ــه 32 درص را ب
ــه  ــرح منظوم ــرای ط ــه و اج ــت تهی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
ــم، در کل  ــه شش ــات برنام ــاس مصوب ــر اس ــزود: ب ــتایی اف روس
کشــور تعــداد ۴3 طــرح منظومــه روســتایی تهیه شــده اســت کــه 2 

ــه لرســتان اســت. ــق ب طــرح آن متعل
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه طرح هــای منظومــه روســتایی در بخــش 
»زز و ماهــرو« شهرســتان الیگــودرز و بخــش »زاغــه« شهرســتان 

برنامه ریــزی  افــزود: طبــق  اســت،  تهیــه شــده  خرم آبــاد 
انجام شــده ســومین طــرح منظومــه روســتایی در اســتان لرســتان 

ــه خواهــد شــد. ــان تهی ــد« شهرســتان دلف در بخــش »کاکاون
مدیــرکل بنیــاد مســکن لرســتان بــا اشــاره بــه وظایــف مشــترک 
ــاد مســکن و ثبت اســناد در خصــوص صــدور ســند روســتایی  بنی
ــد ســند روســتایی در ســطح  ــون حــدود ۸۰ هــزار جل ــزود: تاکن اف

اســتان صــادر شــده اســت.
رضایی یادآور شـد: در سـال گذشـته بیش از یک میلیـون و یک صد 

هزار مترمربع آسـفالت در سـطح اسـتان اجرا شده است.
توجـه و تأکیـدات رهبـر معظـم انقـالب در سـال های اخیـر مبنـی 
بـر اجـرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی ایـن موضوع را روشـن 
می کنـد کـه اقداماتـی همچـون توانمندسـازی مناطـق محـروم و 
ایجاد اشـتغال در اسـتان های کمتـر توسـعه یافته، ایران را به سـوی 
تحقـق اقتصـاد متکـی بـر تـوان داخلـی و بومـی پیـش می بـرد و 

فرهنـگ کارآفرینـی و خوداشـتغالی را گسـترش می دهـد.
ــران  ــاد ای ــری اقتص ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی ــرروی، ام به ه
ــر  ــا تکیه ب ــردم ب ــا م ــرد ت ــرار گی ــی ق ــل درون گرای ــد روی ری بای
توانایــی و دانــش خــود بتواننــد اقتصــاد کشــور را رونــق ببخشــند 

ــد. ــران اســالمی مشــارکت کنن ــعه ای و در توس
ــت  ــر موردحمای ــه کمت ــی ک ــتان های محروم ــان، اس ــن می در ای
و  قرارگرفته انــد  ســرمایه گذاران  و  خصوصــی  بخش هــای 
به واســطه شــرایط نامناســب زیرســاختی و کم توجهی هــا، در 
شــاخص های اقتصــادی، آموزشــی و فرهنگــی از ســایر اســتان ها 
ــی  ــات محرومیت زدای ــدف اقدام ــد و ه ــتند، مقص ــر هس عقب ت
ــا اقتصــاد مقاومتــی  ــد ت ــرار می گیرن ــی ق نهادهــای متعــدد انقالب
بــه مفهــوم واقعــی خــود بــا رویکــرد توانمندســازی درون گــرا بــه 

ــدد. ــت بپیون واقعی
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دستاوردهای انقالب

مــردم جنــوب کرمــان در حالــی قبــل از انقــاب زیر ســایه 
ــد کــه طــی  ــه مــی کردن خــان هــا زندگــی محقــر را تجرب
ــعه  ــه و توس ــزار خان ــداث 50 ه ــا اح ــر ب ــای اخی ــه ه ده
زیرســاخت ها، بخــش عظیمــی از مشکاتشــان بــر طــرف 

شــده اســت.

ــان  ــوب کرم ــروم جن ــان مح ــان مردم ــک روز در می ــت ی کافیس
ــه در  ــد و آنچ ــی بینی ــروز م ــه ام ــاوت آنچ ــا تف ــد ت ــور یابی حض
ــه  ــت ب ــازی نیس ــد، نی ــک ببینی ــت را از نزدی ــوده اس ــته ب گذش
روســتاهای دور دســت برویــد، حتــی ســاکنان مراکز شهرســتانهای 
جنــوب کرمــان هــم مــی تواننــد خاطــرات تلــخ و محرومیتهــای 
ــد. ــان کنن ــنوده ای بی ــر ش ــرای ه ــان را ب ــوب کرم ــترده جن گس
خــان پــروری و تقســیم اراضــی مســتعد کشــاورزی جنــوب کرمان 
ــی،  ــات اراض ــه اصالح ــون ظالمان ــاص و قان ــرادی خ ــن اف در بی
ــر  ــراد زی ــه اف ــالب ب ــل از انق ــان را قب ــوب کرم ــردم جن ــال م عم
ــی  ــای متوال ــه ه ــت ده ــس از گذش ــه پ ــرد ک ــل ک ــتی تبدی دس
ــد امــا  ــاد دارن ــه ی ــاب را ب هنــوز هــم فالکــت و فقــر رعیــت و ارب
ــورده  ــم خ ــان رق ــوب کرم ــری در جن ــای روزگار دیگ ــن روزه ای

ــت. اس
ــان  ــوب کرم ــته جن ــا گذش ــر ب ــالهای اخی ــه ای از س ــر مقایس اگ
ــه وضــوح توســعه ایــن بخــش از اســتان را مــی  داشــته باشــیم ب

ــرد. ــاهده ک ــوان مش ت
ــتان  ــامل دو شهرس ــان ش ــوب کرم ــن جن ــش از ای ــه پی در حالیک
ــا اصالحــات صــورت  ــون ب ــا هــم اکن ــود ام ــوج ب جیرفــت و کهن
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 

ــد. دارن
ــا ۹۰ درصــد  ــود ام ــر نشــینی ب ــان کپ ــوب کرم ــر در جن ــاد فق نم
ــای  ــادی و طرحه ــای ه ــی طرحه ــان ط ــوب کرم ــای جن کپره
ــام  ــداد ام ــه ام ــکاری کمیت ــا هم ــان ب ــوب کرم ــی در جن کپرزدای
ــا  ــه جــای آنه ــد و ب ــاد مســکن حــذف شــده ان ــی)ره( و بنی خمین
خانــه هــای مســتحکم بنــا شــده، توســعه طرحهــای بــاال دســتی 

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.
ــد  ــود دارن ــا وج ــاده کپره ــتاهای دور افت ــوز در روس ــد هن ــر چن ه
امــا چنــد روز قبــل در قالــب یــک قــرار داد بیــن کمیتــه امــداد و 
ــوب اســتان  ــد در جن ــه جدی ــرار شــد ۱۰ هــزار خان بنیادمســکن ق
کرمــان بــا هــدف حــذف خانــه هــای کپــری و فقــر احــداث شــود.

مقاومسازیخانههادرمقابلزمینلرزه
ــود اجــرای طــرح هــای  ــل توجــه ب ــان قاب ــن می آنچــه کــه در ای
ــن  ــه در همی ــت ک ــک اس ــهرهای کوچ ــتاها و ش ــادی در روس ه
قالــب هــزاران خانــه مقــاوم ســازی شــدند و در اســتانی کــه با یک 
زمیــن لــرزه کوچــک خســارتهای زیــادی برجــای مــی مانــد حــاال 
ــار نمــی آورد. ــه ب ــرزه هــای ۵ ریشــتری نیــز خســارتی ب زمیــن ل

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 
ــد و  ــام ش ــه انج ــی ک ــات خوب ــی از اقدام ــان یک ــوب کرم در جن
موجــب آبادانــی روســتاها و ایجــاد مهاجــرت معکــوس در جنــوب 

ــان شــد. کرم
ــزار  ــن طــرح ۴۵ ه ــزود: خوشــبختانه در ای ــی روش اف ــد امین احم
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــدند و بخ ــه دار ش ــین خان ــر نش ــر کپ نف

ــت. ــه اس ــن رفت ــان از بی ــوب کرم ــای جن محرومیته
ــتانهای  ــی در شهرس ــر بنای ــات زی ــعه امکان ــرد: توس ــان ک وی بی

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 

ــن مناطــق در حــال انجــام اســت. بومــی در ای
قلعه گنــج پیشــتاز در اجــرای طــرح اقتصــاد مقاومتی/ شهرســتانی 

ــد ــه متحول ش ک
فرمانــدار قلعــه گنــج کــه شهرســتان محــل مســئولیتش پایلــوت 
ــت  ــه ضروری ــه ب ــا توج ــد: ب ــی گوی ــت م ــی اس ــاد مقاومت اقتص
اجــرای طرحهای اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان در راســتای رفع 
ــل  ــر اقدامــات قاب محرومیــت در ایــن منطقــه طــی ســالهای اخی

ــه اســت. ــی صــورت گرفت توجه
ــن  ــادی از بی ــای اقتص ــن ه ــاب معی ــزود: انتخ ــی اف ــا ناوک عط
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 
ــر  ــا تکیــه ب کپــری، ترویــج صنایــع دســتی، ترویــج کشــاورزی ب
ــتغال  ــب اش ــتان موج ــادی در شهرس ــوب و اقتص ــتهای مطل کش

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.

قلعه گنج از محرومیت تا خودکفایی

حذف ۵۰ هزار کپر در استان کرمان 
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یجــاد روشــنایی در اســتان همــدان بــه وســعت تمــام 
خورشــیدی  6نیــروگاه  راه انــدازی  و  آن  روســتاهای 
ارمغــان بــزرگ انقــاب اســامی بــرای مــردم ایــن اســتان 
در صنعــت بــرق اســت کــه آســایش و آرامــش رابــه 

ــت. ــته اس ــراه داش هم

ــت  ــش در صنع ــرای جه ــرآغازی ب ــران س ــالمی ای ــالب اس انق
برق رســانی بــه نقــاط مختلــف کشــور بــوده به طوری کــه 
ــق  ــد مناط ــش از ۹۹ درص ــون بی ــرو هم اکن ــار وزارت نی ــق آم طب
مســکونی کشــور دارای بــرق اســت و کمتریــن نقطــه ای در کشــور 
را می تــوان یافــت کــه هنــوز از نعمــت بــرق و روشــنایی بی بهــره 

باشــد.
در  انجام شــده  اقدامــات  دارد  وجــود  مســتند  آنچــه  طبــق 
دولت هــای مختلــف طــی چهــار دهــه اخیــر، باعــث رونــق اقتصاد 
و اشــتغال کشــور در صنعــت بــرق شــده و ایــن موضــوع در اســتان 

ــت. ــه اس ــز قابل توج ــدان نی هم
در مقایســه ای بیــن آنچــه بوده ایــم و آنچــه شــده ایم بــه 
بررســی وضعیــت برق رســانی بــه نقــاط مختلــف اســتان همــدان 
ــه پیــروزی  ــران ب پرداخته ایــم چراکــه وقتــی انقــالب اســالمی ای
رســید بســیاری از شــهرها امکانــات رفاهــی درســتی هــم نداشــتند 
ــا مســیرهای پرپیــچ خــم  ــه روســتاهای دورافتــاده ب چــه برســد ب
امــا امــروز و در آســتانه ۴۰ ســالگی انقــالب دیگــر کمتــر روســتایی 
اســت کــه از نعمــت بــرق بی بهــره باشــد تاجایــی کــه ایــن آمــار 

در اســتان همــدان صفــر اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان همــدان در همین 
ــتان  ــرق در اس ــرژی ب ــات ان ــه تلف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوص ب خص
همــدان در اوایــل انقــالب 2۴ درصــد بــوده اســت، گفــت: در حــال 
ــرق در  ــرژی ب ــات ان ــه ۱۰.۵7 رســیده و تلف ــزان ب ــن می حاضــر ای
ــدی دارد و  ــش ۱۴ درص ــالب کاه ــل انق ــه اوای ــبت ب ــتان نس اس
برنامه ریــزی بــه نحــوی اســت کــه تلفــات بــرق اســتان همــدان 

تــا پایــان ســال جــاری بــه ۱۰.2 درصــد برســد.

تعدادمشترکانبرق9برابرشدهاست
محمدمهــدی شــهیدی بــا اشــاره بــه اینکــه در اوایــل انقــالب ۸۶ 
ــار  ــت، اظه ــود داش ــدان وج ــتان هم ــرق در اس ــترک ب ــزار مش ه

کــرد: ایــن تعــداد بــه 73۶ هــزار مشــترک رســید کــه در مقایســه 
ــا اوایــل انقــالب ۹ برابــر شــده اســت. ب

وی بابیــان اینکــه در ســال ۵7 حــدود ۹۴ روســتای اســتان همــدان 
از نعمــت بــرق برخــوردار بودنــد، بیــان کــرد: در حــال حاضــر ۱۰۰ 
درصــد روســتاهای اســتان همــدان شــامل یــک هــزار و 7۱ روســتا 

بــه شــبکه بــرق متصــل شــده اند.
ــرژی در ســال ۵7 در اســتان  ــه اینکــه مصــرف ان ــا اشــاره ب وی ب
ــرد: در  ــوان ک ــود، عن ــاعت ب ــووات س ــون کیل ــدان ۱۴۶ میلی هم
پایــان ســال گذشــته 3 میلیــارد و 233 میلیــون کیلــووات ســاعت 

ــت. ــده اس ــدان مصرف ش ــتان هم ــرژی در اس ان
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان همــدان بابیــان 
اینکــه در ســال ۵7 حــدود ۵۹ میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق 
ــت: در  ــت، گف ــده اس ــاص داده ش ــاورزی اختص ــش کش ــه بخ ب
ســال ۵7 در اســتان ۶۵ حلقــه چــاه کشــاورزی از بــرق اســتفاده 
ــزار و ۵۸2  ــش ه ــته ش ــال گذش ــان س ــا در پای ــد ام می کردن
حلقــه چــاه یــک میلیــارد و 7۶۶ میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق 

مصــرف کرده انــد.
شــهیدی همچنیــن بــه ظرفیــت پســت های توزیــع بــرق اســتان 
همــدان اشــاره و بیــان کــرد: در اوایــل انقــالب ظرفیــت پســت ها 
۱7۴ مگاولــت آمپــر بــود امــا در حــال حاضــر ظرفیــت پســت های 
توزیــع بــرق اســتان همــدان بــه 22۵۵ مگاولت آمپــر رســیده و ۱3 

ــه اســت. ــر افزایش یافت براب
ــاوری و اعتمادبه نفــس در صنعــت  ــر اینکــه خودب ــد ب ــا تأکی وی ب
بــرق از دســتاوردهای مهــم ۴۰ ســاله صنعت برق در کشــور اســت، 
ــرکت های  ــوی ش ــرق از س ــات ب ــته تأسیس ــرد: درگذش ــار ک اظه
ــزات  ــن تجهی ــا از ســال 7۴ عمــده ای ــد می شــده ام خارجــی تولی
از ســوی متخصصــان داخلــی تولیــد و بــه بهره بــرداری رســیده که 

ــاالی کشــور اســت. ــی ب نشــان دهنده توانای
شــهیدی صــادرات خدمــات مهندســی بــرق در حــوزه خاورمیانه 
ــان  ــز یکــی از دســتاوردهای مهــم انقــالب برشــمرد و بابی را نی
اینکــه در حــال حاضــر ۶۵ درصــد انــرژی بــرق توســط بخــش 
ــات  ــاخص اقدام ــی ش ــه ویژگ ــود، ب ــد می ش ــی تولی خصوص
ــدای  ــت: در ابت ــرد و گف ــاره ک ــش اش ــن بخ ــده در ای انجام ش
انقــالب بیشــتر بحــث مصــرف مطــرح بــود امــا در پایــان ســال 
۹۶، 3۸ درصــد از مصــرف در بخــش کشــاورزی و ۱۱ درصــد در 

بخــش تولیــد قــرار گرفــت.

ــد از  ــدود ۵۰ درص ــدان ح ــتان هم ــوع در اس ــت: درمجم وی گف
بخــش مصرفــی در بخــش تولیــد اســت کــه بــرای کشــور ازنظــر 
ــرژی تنهــا در  ــر آن ان ــود و عــالوه ب ارزش افــزوده مفیــد خواهــد ب

ــود ــتفاده نمی ش ــد اس ــش غیرمول بخ
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان همــدان بــه نیروگاه هــای 
ــا افتتــاح طرح هــای در  خورشــیدی اشــاره کــرد و بابیــان اینکــه ب
ــرق اســتان  ــد ب دســت اجــرا تعــداد نیروگاه هــای خورشــیدی تولی
ــن  ــرداری از ای ــا بهره ب ــت: ب ــد، گف ــش می یاب ــروگاه افزای ــه ۶ نی ب
نیروگاه هــا ظرفیــت نیروگاه هــای خورشــیدی اســتان همــدان بــه 

ــد. ــش می یاب ــگاوات افزای ۴۵.۵ م
شــهیدی بابیــان اینکــه 7 میلیــون یــورو توســط بخش خارجــی در 
ــوان  ــت، عن ــده اس ــرمایه گذاری ش ــا س ــن نیروگاه ه ــدام از ای هرک
کــرد: نیروگاه هــای خورشــیدی »باباطاهــر« در شهرســتان فامنین، 
»بشــیک تپــه« و »شــهدای همــدان« در شهرســتان کبودرآهنــگ 
و »بوعلــی« در شهرســتان همــدان چهــار نیروگاهــی هســتند دهه 

ــند. ــرداری می رس ــه بهره ب فجــر امســال ب
وی همچنیــن از بهره بــرداری یــک نیــروگاه تولیــد بــرق ســی. اچ. 
پــی )CHP = تولیــد هم زمــان بــرق و گرمــا( خبــرداد و افــزود: 
ایــن نیــروگاه نیــز در شــهرک صنعتــی کبودرآهنــگ ساخته شــده 

اســت.
ــتفاده  ــای اس ــدان در خصــوص مزای ــتان هم ــرق اس ــناس ب کارش
ــر  ــرژی انعطاف پذی ــن ان ــه ای ــان اینک ــیدی بابی ــرژی خورش از ان
ــرژی  ــه اســتفاده از ان ــازی ب ــا کــه هرکجــا نی ــه ایــن معن اســت ب
ــول  ــی در ط ــای آفتاب ــدان از روزه ــت: هم ــود دارد، گف ــد وج باش
ســال برخــوردار اســت و ایــن امــر بیانگــر پتانســیل بــاالی انــرژی 

ــتان اســت. ــید در اس خورش

آیندهبسیارخوبیدرانتظارانرژیخورشیدیاست
ــد  ــرای تولی ــه ب ــرمایه گذاری اولی ــه س ــان اینک ــادری بابی ــه ق ژال
ــود  ــته باالب ــک درگذش ــتگاه های فتوولتائی ــق دس ــرژی از طری ان
ولــی در ســال های اخیــر بــا رشــد تکنولــوژی و ارزان ســازی 
ــت،  ــادی اس ــیدی اقتص ــرژی خورش ــه ان ــرمایه گذاری درزمین س
گفــت: آینــده بســیار خوبــی در انتظــار انــرژی خورشــیدی اســت.

ــاد  ــعت زی ــا وس ــی ب ــدان زمین های ــه در هم ــان اینک وی بابی
وجــود دارد کــه ظرفیــت کشــاورزی ندارنــد و می تــوان در 
ایــن مناطــق از انــرژی خورشــیدی بهــره بــرد، گفــت: از انــرژی 
ــی  ــرد و حت ــتفاده ک ــم اس ــع ه ــوان در صنای ــیدی می ت خورش
ــا  ــه آن ه ــانی ب ــه برق رس ــاده ک ــق دورافت ــتاها و مناط در روس
ــانی  ــی برق رس ــتم به راحت ــن سیس ــا ای ــت ب ــواری اس کار دش

ــت. ــن اس ممک
وی بابیــان اینکــه یکــی از مزایــای بهره گیــری از انــرژی 
خورشــیدی ایــن اســت کــه می تــوان به صــورت پراکنــده 
ــدی  ــرق تولی ــه ب ــرد ک ــاد ک ــم ایج ــت ک ــا ظرفی ــی ب نیروگاه های
از آن هــا بــه شــبکه ارســال و از طریــق شــبکه بــه دســت 
ــدادادی  ــت خ ــن ظرفی ــد از ای ــت: نبای ــد، گف ــده برس مصرف کنن

ــد. ــل ش غاف
ــالب  ــروزی انق ــان پی ــه از زم ــه هرچ ــت اینک ــلم اس ــه مس آنچ
ــوع  ــه موض ــن ب ــت پرداخت ــود، اهمی ــه ش ــه گرفت ــالمی فاصل اس
ــتاوردها و  ــن دس ــت تبیی ــالمی و اهمی ــالب اس ــتاوردهای انق دس
پیشــرفت های جمهــوری اســالمی بیش تــر می شــود چراکــه 
دشــمنان در جنــگ نــرم علیه انقــالب و جمهــوری اســالمی، ایجاد 
یــأس و ناامیــدی در جامعــه و به ویــژه در نســل جــوان نســبت بــه 
ــر  ــزرگ کــردن مشــکالت، زی آینــده را از طریــق ســیاه نمایــی، ب
ــالب  ــتاوردهای انق ــوه دادن دس ــم ارزش جل ــا ک ــردن و ی ــؤال ب س

ــد. ــال می کنن دنب
بر همین اسـاس تبییـن دسـتاوردهای انقالب و جمهوری اسـالمی 
به عنـوان یـک وظیفـه مهم مـورد تأکید قـرار می گیـرد کـه در این 
میـان دهـه فجـر و فرارسـیدن سـالروز پیـروزی انقالب اسـالمی، 
فرصـت مغتنمی بـرای بازخوانـی انقالب اسـالمی و دسـتاوردهای 

آن در حوزه هـای گوناگـون به شـمار مـی رود.

دستاوردهای انقالب

۶ نیروگاه فعال شد

رخ نمایی ظرفیت انرژی خورشیدی در همدان 
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دستاوردهای انقالب

بهار سربیشه با شکوفه های انقاب

 رویش دستاوردهایی 
سبز در روستاها

 

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

اســت. داشــته  روســتایی 

جنوبــی بــا داشــتن یــازده شهرســتان یکــی از وســیع تریــن اســتان 
ــالمی  ــالب اس ــال انق ــل س ــی چه ــه ط ــوده ک ــور ب ــای کش ه
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 
ــش  ــه، افزای ــتایی سربیش ــای روس ــی و راه ه ــای اصل در محوره
حجــم تــردد هــا را بــه دنبــال داشــته و مســیرهای مواصالتــی را 
بــه بســترهای ایمــن بــرای رفــت و آمــد راننــدگان تبدیــل کــرده 

اســت.
ــرای  ــی ب ــرود در سربیشــه هــم بســتر خوب فعالیــت بازارچــه ماهی
تجــارت بــه وجــود آورده اســت. واکاوی ایــن پیشــرفت هــا ریشــه 
ــه  ــد انقــالب داشــته کــه فعــاالن اقتصــادی را ب در درخــت تنومن
ــه  ــت. توج ــرده اس ــان ک ــیرینش مهم ــای ش ــوه ه ــتفاده از می اس
ــدارس در  ــازی م ــداث و نوس ــی، اح ــث آموزش ــه مباح ــالب ب انق
نقــاط شــهری و روســتایی سربیشــه هــم باعــث شــده تــا کــودکان 
ــن  ــی، بهتری ــتی و گل ــای خش ــر کالس ه ــتن ب ــای نشس ــه ج ب

ــد.   ــار بگیرن ــات اموزشــی را در اختی امکان
ــرق  ــئله ش ــن مس ــم تری ــوان مه ــه عن ــتاها ب ــه روس ــانی ب آبرس
ــه  ــوده ک ــالب ب ــاله انق ــل س ــای چه ــه ه ــر تحف ــور از دیگ کش
ــت.  ــرده اس ــار ک ــه را مه ــتان سربیش ــتاهای شهرس ــش روس عط
ــزات و  ــرای توســعه بیمارســتان هــا و تجهی ــی انقــالب ب پادرمیان
امکانــات درمانــی سربیشــه هــم زخــم کمبــود مراکــز درمانــی این 
ــان را از آالم  ــرای درم ــار ب ــده و درد انتظ ــان ش ــتان را درم شهرس

ــت. ــته اس ــش برداش مردمان
ســاعتی را بــا »فرمانــدار سربیشــه« بــه گفــت و گــو مــی نشــینیم 
تــا از پیشــرفت هــای چهل ســاله انقــالب در شهرســتان سربیشــه 
گزارشــی داشــته باشــد بــه ایــن امیــد کــه چشــم بدخواهــان نظــام 

جمهــوری اســالمی بیــش از پیــش کــور شــود.

انقالبیدرگازرسانی
ــه  ــچ نقط ــالب هی ــل انق ــه در قب ــان اینک ــه بابی ــدار سربیش فرمان
ــروز  ــزود: ام ــتیم، اف ــانی نداش ــروژه گازرس ــتایی پ ــهری و روس ش
۱۰۰ درصــد نقــاط شــهری  و 2۰ درصــد روســتاها از ایــن نعمــت 

ــتند. ــوردار هس برخ
ــه در  ــی ک ــام پروژه های ــا اتم ــه داد: ب ــی ادام ــواد فالح محمدج
بخــش درح و مرکــزی در حــال احــداث اســت، ســطح بهره منــدی 

ــه ۹۰ درصــد خواهــد رســید. در حــوزه روســتایی ب
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت راه هــای سربیشــه در قبــل از انقــالب و 
پیشــرفت هــای چهل ســاله بیــان کــرد: از مجمــوع دو هــزار و 2۰۰ 
کیلومتــر راه اصلــی و روســتایی و فرعــی سربیشــه، قبــل انقــالب 

2۰ کیلومتــر راه آســفالته داشــتیم.
ــزار و 2۰۰  ــه ه ــروزه ب ــزان ام ــن می ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب فالح
کیلومتــر راه آســفالته افزایش یافتــه اســت، اظهــار کــرد: همچنیــن 
ــی از  ــروز بخش های ــا ام ــده نداشــتیم ام ــچ محــور دو بان ــاًل هی قب
مســیر ارتباطــی بیرجنــد - سربیشــه بخش هایــی دو بانــده  شــده و 

ــت. ــدام اس ــال اق ــی در ح بخش های

سربیشه،بزرگترینتولیدکنندهموادنسوزدرکشور
ــا اشــاره بــه دســتاوردهای انقــالب در حــوزه  ــدار سربیشــه ب فرمان
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــتان بی ــن شهرس ــاورزی ای ــاد کش جه
ــده  ــن تولیدکنن ــدی، دومی ــده گل محم ــن تولیدکنن ــوان اولی به عن
عنــاب در اســتان و کشــور، اولیــن تولیدکننــده تخم مــرغ 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 بهره منــدی 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 بزرگ تریــن تولیدکننــده مــواد نســوز 
در کشــور اســت، افــزود: بیــش از ۵۰ درصــد از نیــاز کشــور بــه مواد 

نســوز در کارخانــه منیزیــم سربیشــه تولیــد می شــود.

ماهیرودمهمترینپتانسیلسربیشه
فالحــی مــرز ماهیــرود را ظرفیــت و پتانســیلی بــزرگ در سربیشــه 
ــورت  ــر به ص ــزار نف ــه ه ــر س ــال حاض ــزود: در ح ــت و اف دانس
مســتقیم در مــرز مشــغول بــه کار هســتند. فرمانــدار سربیشــه ادامه 
داد: از ایــن تعــداد هــزار و ۵۰۰ نفــر مربــوط به ایــران و هــزار و ۵۰۰ 

نفــر مربــوط بــه بــرادران کشــور همســایه هســتند.
وی اظهــار کــرد: همچنیــن ۵۰ درصــد صــادرات جمهــوری 
ــه افغانســتان از مــرز ماهیــرود انجــام می شــود. اســالمی ایــران ب
ــاله  ــل س ــی چه ــده ط ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب فالح
ــرد:  ــان ک ــانی بی ــانی و برق رس ــوزه آب رس ــالب در ح ــر انق عم
ــت  ــن نعم ــتایی از ای ــهری و روس ــردم ش ــد م ــش از ۹۹ درص بی

ــتند. ــوردار هس برخ
ــانی و  ــبکه آبرس ــچ ش ــالب هی ــل انق ــه در قب ــان اینک وی بابی
ــر  ــروزه اکث ــرد: ام ــار ک ــتیم، اظه ــتان نداش ــذاری در شهرس لوله گ

ــتند. ــوردار هس ــانی برخ ــت آب رس ــتاها از نعم روس
فالحــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح هــادی روســتایی بیــان کــرد: 
ایــن طــرح در ۱2۹ روســتای بــاالی 2۰ خانــوار و 27 روســتای زیــر 

2۰ خانــوار اجراشــده اســت.
وی بیــان کــرد: از ســال ۹۴ تــا ۹۶ قریــب بــه هــزار و ۹۴7 تــن قیر 

رایــگان بــه شهرســتان سربیشــه اختصاص یافتــه کــه توانســته ایم 
۱۰۸ هــزار و ۸32 مترمربــع آســفالت کنیم.

زخمهاییکهبادستاوردهایدرمانیمرهمشد
ــاله  ــل س ــات چه ــر اقدام ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــه ب ــدار سربیش فرمان
انقــالب در سربیشــه بیــان کــرد: ۱۴2 واحــد مســکونی برای اقشــار 
کم درآمــد ســاخته و واگذارشــده و ۶۹ واحــد در دســت اقــدام اســت.
ــل از انقــالب پزشــک هایی از هندوســتان   ــان اینکــه قب ــا بی وی ب
در شهرســتان سربیشــه طبابــت می کردنــد، گفــت: امــروز نیــروی 
ــر در شهرســتان  ــه 2۸۰ نف ــره ب ــان دو ســه نف کادر بهداشــت درم
ــز در  ــش دیالی ــون و بخ ــک خ ــدازی بان ــت. وی راه ان ــیده اس رس
ــات  ــر اقدام ــه را از دیگ ــب سربیش ــن ابیطال ــی اب ــتان عل بیمارس

ــوان کــرد. ــوب نظــام در سربیشــه عن مطل
فالحــی از راه انــدازی شــورای خیریــن ســالمت خبــر داد و افــزود: 
ایــن شــورا از زمــان تأســیس تاکنــون  بیــش 3۰ میلیــارد ریــال بــه 

حــوزه بهداشــت و درمــان کمــک کــرده اســت.
وی بابیــان اینکــه درزمینــه آمــوزش و پــرورش اقدامــات مطلوبــی 
ــدارد  ــود ن ــتان وج ــروز مدرســه ای در شهرس ــزود: ام ــته ایم، اف داش

کــه از بخــاری چکــه ای نفتــی اســتفاده کنــد.

بهرهبرداریاز110پروژهشهریوروستایی
ــرد: ۱۱۰  ــان ک ــر بی ــه فج ــای ده ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ــی ب فالح
ــروژه  ــه پ ــرداری و س ــاح، بهره ب ــتان افتت ــن شهرس ــروژه در ای پ

ــد شــد. ــی خواه ــگ زن کلن
ــرح در  ــتایی و 2۶ ط ــاط روس ــروژه در نق ــه ۸7 پ ــان اینک وی بابی
ــن  ــرداری از ای ــا بهره ب ــرد: ب ــار ک ــرار دارد، اظه ــهری ق ــاط ش نق

ــود. ــاد می ش ــدار ایج ــتغال پای ــر اش ــرای ۴۵۴ نف ــا ب پروژه ه
ــوار از  ــدار سربیشــه ادامــه داد: همچنیــن دو هــزار و ۴7۴ خان فرمان

ــوند. ــد می ش ــا بهره من ــن پروژه ه ــاح ای افتت
آنچــه مســلم اســت تغییــرات شــرایط داخلــی و خارجــی شــهرها 
ــت  ــالب، عظم ــد از انق ــل و بع ــران در دوران قب ــتان های ای و اس
دســتاوردهای انقــالب الهــی و خدمــات ارزشــمند جمهــوری 
اســالمی را بیانگــر بــوده کــه همــواره بایــد شــکر گــذار ایــن نعمت 

ــاله باشــیم. چهــل س
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ــاب  ــروزی انق ــس از پی ــال های پ ــی س ــران ط ــور ای کش
موفقیت هــای  بــه  مختلــف  عرصه هــای  در  اســامی 
بســیاری دســت یافتــه کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا تحــول 

ــت. ــکی اس ــان و پزش ــام درم در نظ

ــخ  ــرور تاری ــرای م ــت ب ــی اس ــه خوب ــال، بهان ــر س ــاه ه بهمن م
ــت و مملکــت گذشــته  ــک مل ــر ی ــش از آن ب و آنچــه ســال ها پی
بــود. ماهــی کــه مبــدأ یــک اتفــاق تاریخــی بــرای کشــورمان شــد 
و بعــد از آن همــه چیــز بــا متــر و معیــار اســالم در مملکــت داری 
ســنجیده شــد، جمهــوری اســالمی 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 

ــود. ــامل می ش ش
فــراز و نشــیب های بهداشــت و درمــان کشــور از جملــه مؤلفه هایی 
ــد  ــی مشــخص، رون ــا معیارهای ــوان ب ــه آســانی می ت اســت کــه ب
ــورد  ــت م ــود داش ــالب وج ــل از انق ــه قب ــا آنچ ــوالت آن را ب تح
مقایســه قــرار داد و ایــن مقایســه از زبــان پزشــکانی کــه پیــش از 
انقــالب هــم در ایــن زمینــه فعالیــت داشــتند می توانــد عادالنه تــر 

باشــد.
ــالت  ــت و تحصی ــم اس ــال ۱3۱3 در ق ــد س ــی متول ــی رزاق تق
ــده و  ــن شــهر گذران ــم در همی ــود را ه ــتان خ ــا دبیرس دبســتان ت
ــرده  ــل ک ــان تحصی ــگاه اصفه ــکی دانش ــته پزش ــپس در رش س

ــت. اس
ــان  ــه بهداشــت و درم ــت در زمین وی کــه از همــان ســال ها فعالی
قــم را تــا بــه امــروز ادامــه داده اســت در رابطــه بــا شــروع فعالیــت 
ــد:  ــالب می گوی ــل از انق ــان قب ــت و درم ــت بهداش ــود و وضعی خ
ــک  ــودم کم ــرات اول ب ــز نف ــون ج ــگاه چ ــول در دانش ــد از قب بع
هزینــه ای را دریافــت کــردم کــه در قبــال کمــک هزینــه بایــد بعــد 
از فراغــت از تحصیــل بــه خدمــات بهداشــتی مشــغول می شــدیم.

جوالنبیماریهایواگیردار
بــه گفتــه ایــن پزشــک قمــی آن زمــان حــرف اول را بیماری هــای 
واگیــردار مــی زد، بیمارهایــی ماننــد ســل و دیفتــری و وبــا گاهــی 
ــم را  ــت عظی ــک جمعی ــان ی ــه ج ــت ک ــش می رف ــدی پی ــا ح ت
می گرفــت و بــه همیــن خاطــر بــرای جلوگیــری از ایــن وضعیــت 
ــود  ــه وج ــور ب ــگیری در کش ــب پیش ــوان ط ــه عن ــکیالتی ب تش
آمــد کــه مســئولیت واکسیناســیون و بهداشــت محیــط را داشــت 
ــه  ــد ک ــم بودن ــن تشــکیالت مهندســان بهداشــت ه ــراه ای و هم
ــا حــدی از  ــت بهداشــتی روســتاها ت ــا وضعی ــد ت کمــک می کردن
وضعیــت اســفباری کــه بــه آن دچــار بــود فاصلــه بگیــرد، امــا بــا 

ــود. ــاد ب ــیار زی ــا بس ــات بیماری ه ــال تلف ــن ح ای
ــه مســئولیت طــب پیشــگیری شــهرهای حــد فاصــل  ــی ک رزاق
ــا کاشــان را در آن زمــان برعهــده داشــت اعتقــاد دارد:  الیگــودرز ت
همــان زمانــی کــه ایــن وضعیــت در کشــور حاکــم بــود بســیاری 
ــد  ــد بع ــده بودن ــود را گذران ــکی خ ــه دوره پزش ــجویانی ک از دانش
ــه خــارج از کشــور بورســیه شــدند امــا مــن و همــه  از تحصیــل ب
کســانی کــه ماندیــم اعتقــاد داشــتیم کــه ایــن پولــی کــه بــرای 
کمــک هزینــه تحصیلــی بــه مــا داده بودنــد بــرای مــردم و حــق 

ــم. ــت می کردی ــال آن خدم ــد در قب ــود و بای ــاس ب الن
ــه  ــرای مقابل ــا را ب ــود و م ــه ب ــا شــدت گرفت ــی وب ســال ۴۵ اپیدم
ــه و  ــی گفت ــن را رزاق ــتادند، ای ــتان فرس ــرز افغانس ــه م ــا آن ب ب
ــود کــه مــا همانطــور  ــه حــدی ب ــد: شــدت محرومیــت ب می افزای
کــه بــرای بیمــار یابــی روســتا بــه روســتا پیــش می رفتیــم از مــرز 
ــه وارد  ــم ک ــت فهمیدی ــک وق ــان ی ــدیم و ناگه ــارج ش ــران خ ای
خــاک کشــور افغانســتان شــده ایــم، وضعیــت کشــورداری تــا ایــن 

ــود. حــد نابســامان ب
ــم و  ــت ق ــز بهداش ــئولیت مرک ــال مس ــه ۴ س ــه وی ک ــه گفت ب
مســئولیت درمــان بیمــاران مســلول قــم را برعهــده داشــت، بعــد 
از انقــالب تمــام تشــکیالت ســازمان های دولتــی و از جملــه 
بیمارســتان های بــه هــم ریخــت »آن زمــان بیمارســتان عــرب نیــا 
تــازه ســاخته شــده بــود امــا هنــوز راه انــدازی نشــده بــود و مثــاًل 
مانیتــور بخــش ســی ســی یــو و یــا ماشــین های دیالیــزی و همــه 
تجهیــزات پزشــکی دیگــر در انبــار خــاک می خــورد و تــا پیــش از 

ــود«. ــا ب ــن آنه ــر راه انداخت ــه فک ــالب هیچ کــس ب انق

جانتازهدرتنسیستمدرمانقم
آن طــور کــه او می گویــد مســئولیت بیمارســتان کامــکار در همــان 
ســال ها 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 دوره هــای 
دیالیــز و قلــب به تهــران فرســتادیم و ســپس آشــپزخانه ای قدیمی 
کــه در بیمارســتان کامــکار بــود را خــراب کردیــم و بــه یک ســالن 
ــال ها  ــه س ــزی ک ــتگاه های دیالی ــم و دس ــل کردی ــزرگ تبدی ب
خــاک می خــورد را بــه راه انداختیــم و مانیتورهــا را وصــل کردیــم«.
بــه گفتــه ایــن پزشــک قمــی در دوران قبــل از انقــالب، قــم هیــچ 
کــدام از بخش هــای دیالیــز و ســی ســی یــو و قلــب را نداشــت و 

بعــد از انقــالب کار بخش هــای مختلــف بــه مــرور شــروع شــد و 
ــی و جراحــی  ــب، داخل ــز، بخــش قل ــو، دیالی بخــش ســی ســی ی

عمومــی در بیمارســتان کامــکار و عــرب نیــا توأمــان راه افتــاد.
ــتان  ــاله بیمارس ــت دوس ــد از مدیری ــد: بع ــه می ده ــی ادام رزاق
ــح دادم  ــید ترجی ــی رس ــاً باثبات ــت تقریب ــه وضعی ــه ب ــکار ک کام
دوبــاره بــه درمــان بیمــاران مســلول شــهر بپــردازم و البتــه در کنــار 
آن در نظــام پزشــکی هــم کــه تــا پیــش از انقــالب در قــم اصــاًل 
موجودیت نداشــت شــرکت کــردم و باالتریــن آرا را به دســت آوردم 

ــم شــدم. و مســئول نظــام پزشــکی ق
ایــن پزشــک قمــی کــه هنــوز تحــت تأثیــر ســختی های 
بیماری هــای واگیــر در آن دوران قــرار می گیــرد می گویــد: 
ــا  ــن بیماری ه ــه ای ــه هم ــت ک ــالب اس ــد از انق ــات بع ــا اقدام ب
ــر بهداشــتی،  ــای آشــامیدنی غی ــاًل آب ه ــه اســت، مث ــن رفت از بی
خزینه هــای نامناســب و عــدم اطــالع مــردم باعــث شــیوع 
ــا  ــد و ی ــج می ش ــب فل ــر ت ــاله در اث ــه دوس ــد، بچ ــاری می ش بیم
اپیدمــی مننژیــت یــک مرتبــه تعــداد زیــادی از بچه هــا را از بیــن 
می بــرد کــه خداروشــکر بعــد از انقــالب همــه ایــن مــوارد کنتــرل 

ــد. ــت ش و مدیری
ــر بســیار رواج  ــز بیماری هــای واگی ــم نی ــه وی در خــود ق ــه گفت ب
ــد و  ــه ش ــی آبل ــم اپیدم ــال ۵۰ و ۵۱ در ق ــال س ــرای مث ــت ب داش
جــان بســیاری از مــردم قــم را تهدیــد کــرد امــا امــروز یــک کیس 
بیمــاری آبلــه هــم دیگــر در ایــران و دنیــا وجود نــدارد و ویروســش 

ــس نگهــداری می شــود. در انیســتو پاســتور پاری

رشدتخصصپزشکیدرایران
بــه گفتــه ایــن پزشــک قمــی رشــد تخصــص پزشــکی در ایــران 
ــا  ــروز م ــان اســت، ام ــل پیشــرفت بهداشــت و درم یکــی از عوام
از نظــر تخصــص پزشــکی ســرآمد کشــورهای خاورمیانــه هســتیم 
ــت  ــن اس ــران ای ــا در ای ــار م ــته ایم، افتخ ــرفت داش ــی پیش و خیل
ــم در  ــادر داری ــورت ن ــه ص ــی را ب ــای عفون ــوارد بیماری ه ــه م ک
ــی از  ــا یک ــن بیماری ه ــایه ای ــورهای همس ــه در کش ــی ک صورت
ــل پیشــرفت مملکــت  ــه دلی ــن ب ــی اســت و ای ــای بوم بیماری ه

از نظــر مســائل بهداشــتی اســت.
آن طــور کــه وی می گویــد ایــران امــروز در بخش هــای جراحــی، 
داخلــی و پیوندهــای قلب و کلیــه و کبــد در خاورمیانه حــرف اول را 
مــی زنــد امــا بــا توجــه بــه همــه ایــن پیشــرفت ها هنــوز نارســایی 

انقاب بهداشت و درمان پس از انقاب

زدودن غبار از شانه نظام درمان
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ــا  ــت ب ــه رشــد جمعی ــر ک ــن خاط ــه ای ــم ب از نظــر پزشــکی داری
پیشــرفت مســائل بهداشــتی هماهنگــی ندارد و گســترش مســائل 
ــد  ــه ای بای ــد و تشــکیالت بیم ــن باش ــد بیشــتر از ای پزشــکی بای
بیــش از ایــن گســترش پیــدا کنــد کــه مــردم به درمــان و پزشــکی 

دسترســی داشــته باشــند.

ایرانامــروزمقصــدبیمــارانبســیاریازکشــورهای
اطــرافاســت

دکتــر عبدالرحیــم زمــردی هــم از دیگــر پزشــکان بــا ســابقه قــم 
ــد از  ــال های بع ــت پزشــکی در س ــد اســت کیفی ــه معتق اســت ک
انقــالب در ایــران بســیار رشــد داشــته اســت و بــا پیشــرفت جهانی 
ــه طــوری  ــده اســت ب ــم عقــب نمان ــا هــم از کاروان عل کشــور م
کــه امــروز مقصــد بیمــاران بســیاری از کشــورهای اطــراف اســت. 
ــان  ــی در درم ــهم مهم ــدی س ــکان هن ــالب پزش ــش از انق پی
پزشــکی در تمــام رشــته ها در ایــران داشــتند امــا رشــد علــم بعــد 
از انقــالب بــه حــدی رســیده اســت کــه مــا بایــد بــه کشــورهای 

دیگــر پزشــکان مجــرب بفرســتیم.
ایــن چشــم پزشــک متولــد ۱3۱۱ اســت و در ســال ۱33۰ تحصیل 

در رشــته پزشــکی را در دانشــگاه تهــران آغــاز کــرد و بعــد از فــارغ 
ــه  ــه صــورت مــداوم در عرصــه پزشــکی مشــغول ب التحصیلــی ب

فعالیــت بــوده اســت.
ــاط  ــال در نق ــالب ۹ س ــش از انق ــد پی ــه وی می گوی ــور ک آن ط
ــوروی و  ــران و ش ــرز ای ــان و م ــه آذربایج ــور از جمل ــف کش مختل
خراســان شــمالی خدمــت کــرد و بعــد از آن در بیمارســتان نکویــی 
قــم اســتخدام شــد و از ســال ۱3۵۱ تاکنــون به کار چشــم پزشــکی 

مشــغول اســت.
وی بــا مقایســه وضعیــت پزشــکی قبــل از انقالب بــا بعــد از آن نیز 
می افزایــد: پزشــکی قبــل از انقــالب در حــد یــک درمــان ابتدایــی 
ــه خصــوص  ــال ها ب ــن س ــم در ای ــل عل ــا در مقاب ــوده اســت ام ب
ــودی  در رشــته چشــم پزشــکی بســیار ترقــی کــرده اســت و بهب
بیمــاران بــا پیــش از انقــالب قابــل مقایســه نیســت و نمونــه ایــن 
پیشــرفت ه،ا بیمارســتان مــادر چشــم پزشــکی بــه نــام فارابــی در 

تهــران اســت کــه پیشــرفت های بســیاری داشــته اســت.
ــم پیشــرفت ها  ــم پزشــکی ه ــع عل ــه مناب ــه وی در زمین ــه گفت ب
ــش از  ــکی پی ــای پزش ــه کتاب ه ــوری ک ــه ط ــت ب ــهود اس مش
انقــالب اغلــب بــه فارســی بــوده و اکنــون جنبــه تاریخــی دارد امــا 

امــروز علــم چشــم پزشــکی مــا از علــم جهانــی کســب می شــود 
و کتاب هــای جدیــد و امــروزی بــه ســرعت در دســترس پزشــکان 
ــه ای از  ــم نمون ــاب  ه ــگاه های کت ــرد، نمایش ــرار می گی ــی ق ایران

ایــن نتایــج اســت.
وی بــا تأکیــد بــر راه انــدازی تشــکیالت چشــم پزشــکی در اســتان 
ــر اقتصــادی  ــه از نظ ــا اینک ــال ها ب ــد: در آن س ــه می ده ــم ادام ق
ــی  ــی حس ــاده ب ــا م ــتان م ــت، در بیمارس ــود نداش ــودی وج کمب
ــه ای  ــی کــه امــروز در هــر داروخان ــود داشــت  در حال شــدیداً کمب

ــود. ــت می ش ــی یاف ــه فراوان ب
ــمی در آن  ــای چش ــد بیماری ه ــن می گوی ــه زمردی ــور ک آن ط
ــون  ــکالتی همچ ــه مش ــی ب ــت و گاه ــیار رواج داش ــان بس زم
ــل از  ــه قب ــی ک ــی از بیماری های ــد »یک ــی می ش ــی منته نابینای
ــه  ــود ک ــم ب ــاری تراخ ــیار رواج داشــت بیم ــران بس ــالب در ای انق
ــن  ــه ک ــی ریش ــور کل ــه ط ــروز ب ــا ام ــد ام ــوری می ش ــث ک باع

ــت« ــده اس ش
گــذری کوتــاه بــه تاریــخ اثبــات می کنــد کــه دســتگاه بهداشــت و 
درمــان بــا ســرعت خوبــی پــس از انقــالب در حــال حرکت بــوده و 

کمتــر زمانی اســت کــه درجــا زده باشــد.

دستاوردهای انقالب

حفــظ، توســعه و نگهــداری دو محــور مواصاتــی مهــم 
کشــور یعنــی آزادراه کــرج و جــاده چالــوس از جملــه 
دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت کــه می تــوان از 

ــرد. ــاد ک ــار ی ــا باافتخ آن ه

ــان ها راه  ــان انس ــی می ــیله ارتباط ــتین وس ــه نخس ازآنجایی ک
ــش  ــل نق ــه حمل ونق ــت ک ــت گف ــا قاطعی ــوان ب ــت می ت اس
ــی  ــازی ایران ــخ شهرس ــدار دارد. در تاری ــعه پای ــی در توس مهم
ــواره  ــهری هم ــدار ش ــعه پای ــم توس ــه  مه ــالمی مؤلف - اس
ــی از  ــت یک ــوان گف ــی می ت ــه عبارت ــوده و ب ــه ب ــورد توج م
ــه  ــا اســت ک ویژگی هــای شــهرهای توســعه یافته وجــود راه ه

ــد. ــهرها دارن ــرزندگی ش ــی در س ــش مهم نق
ــی،  ــای زمین ــعه راه ه ــالب اســالمی توس ــروزی انق ــس از پی پ
ــرار  ــران بیــش از گذشــته موردتوجــه ق دریایــی و هوایــی در ای
ــی،  ــا راه اصل ــاهد کیلومتره ــروزه ش ــه ام ــت به طوری ک گرف

ــتیم. ــتایی هس ــای روس ــژه راه ه ــی و به وی فرع
در ادامــه بــه وضعیــت راه هــای اســتان البــرز اشــاره می کنیــم، 
اســتانی کــه شــاهراه مواصالتــی چهــارده اســتان کشــور اســت 
و بــا داشــتن نیــم درصــد از کل راه هــای کشــور بــار ۱۸ درصــد 

ــه دوش می کشــد. ــی را ب ترافیــک مل
 

تعریض27نقطهپرحادثهدرمحورکرج-چالوس
ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل ونق ــرکل راه ــی مدی ــرداد جهان مه
ــه  اســتان البــرز از احــداث کنارگــذر محــور کــرج - چالــوس ب
ــرج  ــران - ک ــض آزادراه ته ــر، تعری ــم کیلومت ــج و نی ــول پن ط
ــل کالک در آزادراه  ــداث پ ــن، اح ــج الی ــه پن ــن ب ــه الی از س
تهــران - کــرج، احــداث تونــل و پــل بیلقــان در ابتــدای جــاده 
کــرج - چالــوس و آســفالت بیــش از ۹۰۰ کیلومتر راه روســتایی 
به عنــوان اقداماتــی یادکــرد کــه در حــوزه توســعه و نگهــداری 

ــت. ــده اس ــتان انجام ش ــای اس راه ه
وی همچنیــن بــه احــداث سیســتم روشــنایی در ۱۰۱ کیلومتر از 
راه های اســتان اشــاره کــرد و گفت: تعریــض 27 نقطــه پرحادثه 
در محــور کــرج - چالــوس، احــداث جــاده نجم آبــاد - اشــتهارد 

و اشــتهارد بــه ماهدشــت بــه طــول 33 کیلومتــر، احــداث جــاده 
آتشــگاه - نوجــان - چالــوس بــه طــول هفــده کیلومتــر، احداث 
جــاده »دروان« - برغــان و نصــب حفــاظ ایمنــی )نیوجرســی - 
گاردریــل( بــه طــول 2۰۰ کیلومتــر از دیگــر اقداماتــی اســت که 
ــدار  در راســتای توســعه راه هــای اســتان به منظــور توســعه پای

ــت. ــده اس انجام ش
 

نصــبچهــارهــزارو200مترمربــعتابلــووعالئم
ــایالبرز ــیدرراهه ایمن

مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان البــرز 
از نصــب چهــار هــزار و 2۰۰ مترمربــع تابلــو و عالئــم 
ایمنــی درراه هــای اســتان خبــر داد و افــزود: احــداث ۱۰ 
ــزار و ۵۵۸  ــازی ه ــت و بازس ــداث، مرم ــه، اح ــاب راهدارخان ب
ــل و  ــتگاه پ ــت 2۰ دس ــداث و مرم ــری، اح ــل و گال ــتگاه پ دس
ــی،  ــای اصل ــم از راه ه ــتان اع ــای اس ــی راه ه ــل و خط کش تون
فرعــی و روســتایی نیــز پــس از انقــالب اســالمی و بــه همــت 

متخصصــان داخلــی انجام شــده اســت.
جهانـی در بخـش دیگری بـه اهمیـت حمل ونقل برون شـهری 
اشـاره کـرد و گفـت: نوسـازی نـاوگان حمل ونقـل بین شـهری، 
و مسـافران  نظام منـد کـردن حمل ونقـل کاال  و  سـاماندهی 
بین شـهری، تأسـیس و بهره بـرداری از ۹ شـرکت حمل ونقـل 
بین المللـی، تأسـیس و بهره بـرداری از 7۵ شـرکت حمل ونقـل 
کاال و تأسـیس و بهره بـرداری از 3۰ شـرکت حمل ونقل مسـافر 
البـرز  اسـتان  در  برون شـهری  توسـعه حمل ونقـل  به منظـور 

انجام شـده اسـت.
 

هوشمندسازیتونلهایجادهچالوس
ــوژی  ــرداری از تکنول ــی و توســعه بهره ب ــه ایمن ــه ب وی در ادام
ــت: خوشــبختانه  ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــل هوشــمند نی حمل ونق
ــت راه هــای  ــدازی مرکــز مدیری ــه راه ان ــدام ب ــن حــوزه اق در ای
اســتان، نصــب و بهره بــرداری از 3۱ دســتگاه دوربیــن 
نظــارت تصویــری، نصــب و بهره بــرداری از 2۱ ســامانه 
کنتــرل و مدیریــت ســرعت، نصــب و بهره بــرداری از 
ــج  ــرداری از پن ــب و بهره ب ــمار، نص ــردد ش ــتگاه ت ۴۴ دس
دســتگاه تابلــوی vms، نصــب و بهره بــرداری از یــک 
دســتگاه تابلــوی ترافیکــی )پیــام نمــای ترافیــک(، هوشــمند 
ســازی سیســتم های موجــود در دو دســتگاه تونــل در محــور 
ــاده در  ــر پی ــل عاب ــتگاه پ ــداث 3۱ دس ــوس، اح ــرج - چال ک
ســطح راه هــای اســتان و هماهنگــی جهــت ســاخت هشــت 

ــم. ــی کرده ای ــی – رفاه ــع خدمات ــاب مجتم ب
انقــالب  پیــروزی  از  پــس  گفــت  بایــد  پایــان  در 
دســت یافته ایم،  مهمــی  دســتاوردهای  بــه  اســالمی 
دســتاوردهایی کــه بــه اذعــان بــزرگان بایــد بــرای 
انقــالب  دســتاوردهای  شــود.  تبییــن  جــوان  نســل 
اســالمی در بســیاری از حــوزه هــا از جملــه توســعه 
ــود،  ــرفته تر ش ــه روز پیش ــور روزب ــده کش ــث ش ــا باع راه ه
ــران در منطقــه و جهــان  پیشــرفتی کــه باعــث شــده از ای

به عنــوان یــک قــدرت بــزرگ یــاد شــود.

۹۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت شد؛

البرز و توسعه راه ها
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دستاوردهای انقالب

نزدیــک  در مســاحتی  تبریــز  پتروشــیمی   مجموعــه 
ــن،  ــزار ت ــاالنه 400 ه ــادرات س ــا ص ــار ب ــه 400 هکت ب
بزرگ تریــن بنــگاه اقتصــادی شــمالغرب کشــور و از 

بــرکات انقــاب اســامی ایــران بــه شــمار می آیــد.

3۹۱هکتــار زمینــی کــه پیــش از انقــالب چیــزی بجــز یــک زمین 
ــت در  ــام دارد، درس ــز ن ــیمی تبری ــاال پتروش ــود، ح ــزرع نب ــم ی ل

جنــوب غربــی ایــن شــهر و جــوار غربــی پاالیشــگاه.
پتروشــیمی، این روزهــا می توانــد یکــی از دالیــل متعــددی باشــد 
کــه چهل ســالگی انقالب مــان 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 
شــهرک های صنعتــی ایــران، از انتخــاب تبریــز بــه عنــوان الگــوی 
شــهر صنعتــی ایــران ســخن بگویــد: بــا توجــه بــه ســابقه دیرینــه 
صنعــت در تبریــز و در راســتای تالش هایــی کــه انجام شــده 
تبریــز را به عنــوان الگــوی شــهر صنعتــی کشــور معرفــی 

می کنیــم.
 

تولدپتروشیمیتبریزوسطجنگ
ــون بودجــه ســال ۶۶  ــه در قان ــود ک ــام نشــده ب ــگ تم ــوز جن هن
کل کشــور، اجــرای طــرح مجتمــع پتروشــیمی تبریــز تصویــب و 
ــره  ــت مدی ــد هیئ ــه تایی ــال ۶7 ب ــاه س ــرح در بهمن م ــات ط کلی
ــای  ــید. فعالیت ه ــران رس ــیمی ای ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ش
طراحــی و مهندســی در نیمــه دوم ســال ۱3۶۸ و عملیــات نصــب 

ــد. ــاز ش ــال ۱37۱ آغ ــز در س نی
خــوراک مجتمــع، نفتــای ســبک و ســنگین و گاز مایــع اســت کــه 

بخــش عمــده آن از پاالیشــگاه تبریــز تأمیــن می شــود.
ــاه  ــد در دی م ــد تولی ــادر فراین ــد م ــوان واح ــه عن ــن ب ــد الفی واح
۱37۵ راه انــدازی شــد و پــس از آن واحدهــای پلــی اتیلــن و پلــی 

ــت. ــرار گرف ــد ق ــدار تولی اســتایرن در ســال ۱377 در م
واحدهــای اســتخراج بوتادیــن و تولیــد ABS  کــه اولیــن 
ــاه ۱3۸2  ــر م ــوند در تی ــع محســوب می ش ــعه مجتم طــرح توس
ــان  ــد پنت ــال ۱3۸۴ واح ــدند. در س ــرداری ش ــه بهره ب وارد مرحل
ــط  ــه توس ــاوم 2 ک ــتایرن مق ــی اس ــد پل ــال ۱3۸۹ واح و در س
کارشناســان مجتمــع طراحــی شده اســت، راه انــدازی شــد و واحــد 

ــه مهندســی تفصیلــی اســت. SAN در مرحل
ــه  ــتند ک ــی هس ــزو واحدهای ــیمی ج ــای پتروش ــا کارخانه ه ام
قاعدتــا می بایســت بــا اعمــال تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا علیــه 
ــرار  ــی ق ــیر تعطیل ــده و در مس ــی ش ــی بحران ــار وضع ــران، دچ ای
ــز از افزایــش ۱۵درصــدی  ــران پتروشــیمی تبری ــا مدی ــد، ام بگیرن
ــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته  تولیــدات ایــن واحــد نســبت ب

ســخن می گوینــد.
ــه  ــز ارائ ــیمی تبری ــران پتروش ــه مدی ــاری ک ــن آم ــق آخری طب
ــن  ــه ۸۸۰ت ــد روزان ــت تولی ــا ظرفی ــه ب ــن مجموع ــد، ای داده ان
محصــول، رکــورددار تولیــد و بزرگ تریــن بنــگاه اقتصــادی 

شــمالغرب کشــور بــه حســاب می آیــد.

صادرات400هزارتنمحصولبه36کشوردنیا
ــه  ــود ک ــرده ب ــد ک ــکا تهدی ــوری آمری ــس جمه ــه رئی ــا اینک ب
ــاند،  ــن می رس ــزان ممک ــن می ــه حداقل تری ــران را ب ــادرات ای ص
ــن از  ــزار ت ــاالنه ۴۰۰ه ــی س ــه تنهای ــز ب ــیمی تبری ــاال پتروش ح
ــد. ــادر می کن ــی ص ــای بین الملل ــه بازاره ــود را ب ــوالت خ محص

ــدات ســاالنه  ــدود ۶۰درصــد از تولی ــه ح ــن معناســت ک ــن بدی ای
پتروشــیمی تبریــز به خــارج از کشــور صــادر می شــود و 3۶کشــور، 

خریــدار محصــوالت ایــن واحــد تولیــدی بــه شــمار می آینــد.
نزدیکــی و در برخــی اوقــات داشــتن مــرز مشــترک، باعــث شــده 
امــروز کشــورهای اروپایــی در بیــن خریــداران صنایــع پتروشــیمی 

ــه خــود اختصــاص بدهنــد. تبریــز، بیش تریــن میــزان را ب
ــی  ــه ای و بین الملل ــازمان های منطق ــرکل س ــال، مدی ــاه امس آذرم
ــه ۵۵ درصــد صــادرات کشــور  ــت ک ــران گف ســازمان تجــارت ای
شــامل محصــوالت پتروشــیمی، صنایــع فــوالدی و معدنی اســت. 

او تاکیــد کــرد کــه بایــد ایــن صنایــع گســترش پیــدا کننــد.
ــروز  ــد: ام ــع همگــن می گوی ــدری، کارشــناس صنای جــواد میرحی
پتروشــیمی بــه محــوری انکارناپذیــر در صــادرات غیرنفتــی کشــور 
تبدیــل شــده اســت و بــدون تردیــد حمایــت از صنایع پایین دســتی 
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 برنامه ریزی هـای منسـجم صنایـع 
پایین دسـتی پتروشـیمی را توسـعه دهیم، صادرات محصوالت پایه 
و پایین دسـتی پتروشـیمی از کشـور در افـق چشـم انداز می توانـد 

معـادل نفـت خـام باشـد و اتـکا بـه نفت خـام کاهـش یابد.
 

ــااحــداث100هکتــار احتــرامبــهمحیــطزیســتب
فضــایســبز

ــا  ــیمی زیرپ ــدی پتروش ــای تولی ــوال در واحده ــه معم ــا آنچ ام
ــت  ــط زیس ــود، محی ــه می ش ــده گرفت ــا نادی ــده و ی ــته ش گذاش
ــن  ــع ای ــط زیســتی از صنای ــاالن محی ــه فع ــر گالی اســت. بیش ت
ــالف  ــود، برخ ــه خ ــترش مجموع ــعه و گس ــا توس ــه ب ــت ک اس
ــی  ــان ضربه های ــت انس ــط زیس ــه محی ــدار ب ــعه پای ــداف توس اه

نابخشــودنی می زننــد.
ــز  ــی اســت کــه مســئوالن و عوامــل پتروشــیمی تبری ایــن درحال
ــا  ــد و ب ــرام می گذارن ــط زیســت احت ــه محی ــه ب ــد ک ــا می کنن ادع

کاهــش مصــرف انــرژی بــه توســعه پایــدار دســت پیــدا می کننــد.
علــی بهــاری، یــک کارشــناس محیــط زیســت می گویــد: 
پتروشــیمی تبریــز بــا احــداث ۱۰۰هکتــار فضــای ســبز، بــه عنوان 

ــود. ــناخته می ش ــبز ش ــت س صنع
  ABS او می گویـد: بزرگ تریـن پروژه زیسـت محیطـی در واحـد
این مجموعه سـاخته شـده و تـالش دارد تا از آلـوده کردن محیط 
و آسـیب زدن بـه محیـط زیسـت جلوگیـری کنـد تـا آنچـه برای 
نسـل آینده باقـی می گذاریـم، تنها پـول و سـرمایه مادی نباشـد.

پتروشــیمی تبریــز طبــق وعــده مســئوالن، ســال آینــده بــه خــط 
اتیلــن غــرب کشــور بــه تبریــز پیونــد می خــورد. خطــی بــه طــول 
ــذاری آن  ــل لوله گ ــته مراح ــال گذش ــه از س ــر ک ــزار کیلومت 2ه

شــروع شــده اســت.
 

ظرفیــتتولیــدســاالنهپتروشــیمیتبریــزبــه
میرســد تــن 700هــزار

ــزار  ــز 37۰ه ــیمی تبری ــع پتروش ــد مجتم ــی تولی ــت کنون ظرفی
تــن در ســال اســت کــه بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح و ایجــاد 
ــر،  ــتایرن منوم ــن، اس ــل بنزی ــد اتی ــعه ای و جدی ــای توس واحده
اســتایرن و پنتــان 2، ظرفیــت تولیــد مجتمــع پتروشــیمی تبریــز 2 
ــه بیــش از 7۰۰  ــن افزایــش ب ــا 3۵۰ هــزار ت ــر مــی شــود و ب براب

ــد. ــال می رس ــن در س هزارت
ــزرگان  ــر ب ــه تعبی ــده و ب ــال ش ــان ۴۰س ــه انقالب م ــا ک این روزه
سیاســی و دینــی بــه کمــال خــود رســیده اســت، فرصــت مغتنمــی 
ــرور  ــت آورده ایم م ــه دس ــال ها ب ــن س ــه را در ای ــا آنچ ــت ت اس
کنیــم. افتخــار بــه گذشــته و امیــد به آینــده شــاید بهترین شــعاری 
ــران  ــرای چهل ســالگی انقــالب اســالمی ای اســت کــه می شــد ب

انتخــاب کــرد.
امــا برخی هــا در هــر محفــل و مجلســی دســتاوردهای چهل ســاله 
ــتاها و  ــه روس ــانی ب ــانی و گازرس ــالمی را در برق رس ــالب اس انق
مناطــق محــروم خالصــه می کننــد درحالیکــه انقــالب مــا در کنار 
ــه آزادی و  ــردم از جمل ــرای م ــوی ب ــمار معن ــتاوردهای بی ش دس

اســتقالل، دســتاوردهای مــادی مهمــی نیــز داشــته اســت.
صنایع پتروشـیمی تبریز یکی از همـان دستاوردهاسـت که نزدیک 
بـه ۴۰۰هکتـار از زمین های خالی و خشـک را بـه بزرگ ترین بنگاه 

اقتصادی شـمالغرب کشـور تبدیل کرده است.

وقتی تحریم ها بی معنی می شود

صنایع پتروشیمی ارمغانی عظیم 
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ــول 40  ــیاری در ط ــتاوردهای بس ــاب دس ــت انق ــه برک  ب
ســال گذشــته بــرای مــردم مــرزدار کــرد بــه دســت آمــده 
ــج  ــب خلی ــال گاز از قل ــا انتق ــن آنه ــی از مهمتری ــه یک ک
همیشــه فــارس تــا نقطــه صفــر مــرزی اســتان کردســتان 

ــت. اس

ــر برکــت انقــالب اســالمی، دســتاوردهای نظــام از  طــی عمــر پ
چنــان گســتردگی و تنوعــی برخــوردار بــوده کــه امــروزه نــه تنهــا 
صاحــب نظــران بــی طــرف، بلکــه دشــمنان قســم خــورده ایــن 
ــدی  ــه کارآم ــان داشــته و ب ــر عظمــت آن اذع ــز ب ــوم نی ــرز و ب م

ــد. ــراف دارن ــاالی آن اعت ب
تــا پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی، 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 
ــتیم ۱۰۰  ــاهد هس ــروز ش ــالب ام ــت انق ــه برک ــه ب ــد ک ای ببرن
ــی  ــت روســتایی حت ــت شــهری و ۸۸ درصــد جمعی درصــد جمعی
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.
ــال  ــد و در س ــروع ش ــال ۱37۰ ش ــتان از س ــانی در کردس گازرس
ــرداری از گاز در شــهرهای قــروه، دهــگالن  ۱372 شــاهد بهــره ب

و ســنندج بــه عنــوان اولیــن شــهرهای ایــن اســتان کــه از نعمــت 
گاز برخــوردار شــدند، بودیــم و امــروز از هــزار و ۵2۰ روســتای قابل 
گازرســانی در ســطح اســتان، هــزار و ۱73 روســتا دارای گاز هســتند 
و ایــن رقــم ضریــب ۸۸ درصــدی برخــورداری جمعیــت روســتایی 

را نشــان مــی دهــد.
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه در کردســتان در ســال هــای 
ــت  ــل وضعی ــه دلی ــود و ب ــت ب ــتاها نف ــوخت روس ــته س گذش
توپوگرافــی اســتان و مســیرهای ســخت و صعــب العبــور، تزریــق 
این ســوخت بــه روســتاها بســیار دشــوار بــود، با تــالش و پشــتکار 
نیروهــای شــرکت گاز، گاز طبیعــی جایگزیــن ســوخت مایــع شــد 
و هــم اکنــون خوشــبختانه بیــش از ۸۸ درصــد روســتاهای اســتان 
کردســتان و ۱۰۰ درصــد شــهرهای اســتان از ایــن نعمــت ســالم و 

پــاک اســتفاده مــی کننــد.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان کردســتان در خصــوص 
ــران در ایــن اســتان،  دســتاوردهای ۴۰ ســاله انقــالب اســالمی ای
ــت اجتماعــی  گفــت: توســعه گازرســانی در راســتای تحقــق عدال
ــتان  ــاط اس ــی نق ــه تمام ــیع ب ــانی وس ــت رس ــرفت خدم و پیش
کردســتان اســت و در ســطح شــهرها و روســتاهای اســتان 
ــورت  ــذاری ص ــبکه گ ــر ش ــزار کیلومت ــش از ۱۰ ه ــتان بی کردس
رفتــه اســت کــه ۶۸ درصــد این شــبکه گــذاری هــا در روســتاهای 
اســتان اجــراء شــده اســت کــه مجموعــا هــزار و ۶۸۵ کیلومتــر خط 
فلــزی و هشــت هــزار و ۱7۵ کیلومتــر شــبکه پلــی اتیلن را شــامل 
مــی شــود ضمــن اینکــه بیــش از 2۶۵ هــزار علمــک هــم نصــب 

ــده اســت. ش

یـر 70درصـدروسـتاهایکردسـتان
دارد قـرار پوشـش

احمــد فعلــه گــری اظهارداشــت: شــرایط شــبکه 
ــایر  ــر عکــس س ــذاری در اســتان کردســتان ب گ
اســتان  هــای دیگــر اســت زیــرا 7۰ درصد شــبکه 
گــذاری در روســتاها و 3۰ درصــد شــبکه گــذاری 
شــهری صــورت گرفتــه، چــرا کــه متوســط 
شــبکه گــذاری انجــام شــده جهــت هــر انشــعاب 
شــهری 2۰ متــر و بــرای هــر انشــعاب روســتایی 

ــر اســت. ۶۱ مت
ــا  ــتاها ب ــه روس ــانی ب ــال ۸3 گازرس ــه از س ــان اینک ــا بی وی ب
گازدارکــردن شــش روســتا شــروع شــد، افــزود: در ســال  هــای 
بعــدی رونــد گازرســانی بــه روســتاها ســرعت بیشــتری گرفــت 
ــه  ــتاهای گازدار ب ــداد روس ــال ۱3۸۴  تع ــه در س ــوری ک ــه ط ب
ــتا، در  ــه 23۰ روس ــت، در ســال ۱3۸۸ ب ــش یاف ــورد افزای ۱۰ م
ــه هــزار  ــان ســال ۱3۹۶ ب ــورد و در پای ــه 73۰ م ســال ۱3۹2 ب
ــداد  ــال ۹7 تع ــاه س ــان دی م ــا پای ــش و ت ــتا افزای و ۱2۶ روس
ــه و در  ــاء یافت ــورد ارتق ــزار و ۱3۹ م ــه ه ــتاهای گازدار ب روس
ــالب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــن چهلمی ــزاری جش ــان برگ پای
ــا گازدار شــدن 3۴ روســتای  ــارک فجــر ب اســالمی در دهــه مب
دیگــر تعــداد روســتاهای گازدار بــه هــزار و ۱73 مــورد افزایــش 

ــد.   ــی یاب م

تکمیلشبکهگازدردستاجرااست
مدیر عامــل شــرکت گاز اســتان کردســتان از اجــرای 7۴۱ کیلومتر 
ــزان ۴۱  ــن می ــه داد: از ای ــرداد و ادام ــته خب ــال گذش ــبکه در س ش
کیلومتــر شــبکه تغذیــه فلــزی و 7۰۰ کیلومتــر شــبکه توزیــع پلــی 
اتیلــن شــبکه  گــذاری شــده کــه ۸۶ درصــد در بخــش روســتایی و 

۱۴ درصــد در بخــش شــهری بــوده اســت.
ــروژه  ــادآور شــد: ۱23 روســتا در دســت اجــرا، 77 پ ــه گــری ی فعل
ــه 2۰۰ روســتا  ــکار اســت کــه مجموعــا ب در حــال انتخــاب پیمان

خواهــد رســید.
ــطح  ــانی در س ــای گازرس ــروژه ه ــرای پ ــختی اج ــه س وی ب

اســتان اشــاره کــرد و یکــی از مــوارد بســیار ســخت کــه اجــرای 
آن بــا مشــقت و دشــواری فــراوان روبــرو بــود گازرســانی 
ــروژه  ــرد: پ ــان ک ــرد و بی ــام ب ــت را ن ــان تخ ــهر اورام ــه ش ب
گازرســانی بــه شــهر اورامــان کــه ۸۹۰ خانــوار را تحــت 
پوشــش گاز طبیعــی قــرار مــی  دهــد بــرای اجــرای آن 2۰ هــزار 
متــر شــبکه اجــرا شــده اســت کــه از ایــن میــزان ۹ هــزار متــر 
شــبکه تغذیــه شــش اینــج و ۱۱ هــزار متــر شــبکه توزیــع پلــی 

ــه اســت. ــه کار رفت ــن ب تیل
ــتان در  ــتان کردس ــت: اس ــتان، گف ــرکت گاز کردس ــل ش مدیرعام
ــه  ــانی ب ــه گازرس ــانی از جمل ــای گازرس ــاخص ه ــیاری از ش بس

ــت. ــر اس ــوری جلوت ــن کش ــتاها از میانگی ــهرها و روس ش
ــداد شــهرهای گاز دار اســتان را 2۹ شــهر، اعــالم  ــه گــری تع فعل
کــرد و اظهارداشــت: میــزان انشــعابات نصــب شــده در اســتان نیــز 
2۶3 هــزار و ۵۶۹ علمــک اســت کــه ۴۱ درصــد ایــن انشــعابات در 
روســتاهای اســتان نصــب شــده اســت و ایــن مقــدار حجم شــبکه 

هــای گازرســانی روســتایی را نشــان مــی دهــد.
ــب  ــعاب نص ــزار و ۵۶۹  انش ــداد 2۶3 ه ــزود: از تع ــه اف وی در ادام
ــورد در  ــزار و ۹۶7 م ــداد ۱۵۴ ه ــه تع ــتان ک ــطح اس ــده در س ش
ســطح شــهر و تعــداد ۱۰۸ هــزار و ۶۰2 مــورد در ســطح روســتاها 

نصــب شــده اســت.
ــته 33  ــال گذش ــه داد: س ــتان ادام ــرکت گاز کردس ــل ش مدیرعام
هــزار مشــترک جدیــد بــه مجمــوع مصــرف کننــدگان گاز طبیعــی 
ــترک در  ــزار و 3۹۹ مش ــون ۵۱3 ه ــده و اکن ــه ش ــتان اضاف اس
اســتان کردســتان از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار بــوده که شــامل 
ــترک  ــزار و 3۰3 مش ــهری و ۱2۹ ه ــترک ش ــزار و ۹۶ مش 3۸۴ ه
روســتایی در بخــش هــای خانگــی، تجــاری و صنعتــی را شــامل 

مــی شــود.
ــان کــرد: در  ــه گــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بی فعل
ــکوهمند  ــالب ش ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــت چهلمی گرامیداش
ــرکت  ــر ش ــارک فج ــه مب ــام اهلل ده ــت ای ــالمی و پاسداش اس
ــروژه  ــات ۱۸۹ پ ــاز عملی ــاح و آغ ــا افتت ــتان ب ــتان کردس گاز اس
ــه  ــتقبال ده ــه اس ــاری ب ــی و تج ــتایی، صنعت ــانی روس گازرس

ــی رود. ــر م ــارک فج مب

از قلب خلیج فارس تا نقطه صفرمرزی

ضریب ۹۴ درصدی نفودگاز در کردستان

دستاوردهای انقالب

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه25| شماره36|بهمن97

دستاوردهای انقالب

ــور  ــان کش ــار درم ــترین ب ــاب بیش ــروزی انق ــل از پی قب
ــود  ــی ب ــی و بنگادش ــدی، فلیپین ــکان هن روی دوش پزش
ــوق  ــی و ف ــی، تخصص ــکان عموم ــداد پزش ــروز تع ــا ام ام
تخصصــی در اصفهــان بــه حــدود چهــار هــزار و 400 نفــر 

می رســد.

ــل  ــرفتهای قاب ــه پیش ــالب ب ــس از انق ــال پ ــان در ۴۰ س اصفه
ــه  ــت ب ــیده اس ــان رس ــت و درم ــوزه بهداش ــه ای در ح مالحظ
طــوری کــه در یکســری از رشــته های علمــی بــه قطــب 
منطقــه ای مبــدل شــدیم و حتــی در رده هــای جهانــی جایــگاه پیدا 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــم. از آن جمل ــن داری ــرای گفت ــرف ب ــرده و ح ک
پیشــرفت های قابــل مالحظــه در حــوزه ســلول های دانــش بنیــان،  
ــی،   ــای گیاه ــژه داروه ــه وی ــی ب ــدات داروی ــازی و تولی ــبیه س ش
درمان هــای 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 

ــرد. جراحــی چشــم اشــاره ک
امــروزه اســتان اصفهــان قطــب کشــور در حــوزه آمــوزش مهــارت 
ــوب  ــریحی محس ــوم تش ــی و عل ــوزش آناتوم ــی، آم ــای بالین ه
ــژه  ــگاه وی ــه جای ــتاری و تغذی ــوزش پرس ــوزه آم ــود و در ح می ش
ای دارد، در اصفهــان امــروز شــاهد رشــد شــاخص هــای جهانــی 
ســالمت از جملــه  کاهــش مــرگ و میــر مــادران، کاهــش مــرگ  
ــاال  ــر ۵ ســال و ب ــک ســال و کــودکان زی ــر ی ــر کــودکان زی ومی
رفتــن شــاخص امیــد بــه زندگــی هســتیم. بــر اســاس آخریــن آمار 
ثبــت شــده، در ایــران نــرخ مــرگ و میــر مــادر بــه ۱۸ و یــک دهم 
در صــد هــزار مــی رســد و در اســتان اصفهــان ایــن نــرخ بــه ۱3 و 
نیــم در صــد هــزار نفــر می رســد کــه بــه نســبت آمــار کشــوری، 

ــم. ــری داری ــت مطلوب ت وضعی

ــالدر ــریکس ــودکانزی ــرک ــرگومی ــاخصم ش
ــد ــزارمیرس ــکه ــمدری ــه9و4ده ــانب اصفه
خصــوص  در  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
دســتاوردهای انقــالب در حــوزه ســالمت اظهــار داشــت: در 
ــروز 3۶  ــه نســبت ام ــادران ب ــر م ــرگ و می ــار م ــالهای ۵۰،  آم س

ــت. ــوده اس ــر ب ــد باالت درص
ــد، ۱۱۰  ــان داشــت: ســال ۵7 از هــر هــزار تول ــز بی طاهــره چنگی
کــودک زیــر یکســال جــان خــود را از دســت مــی داد امــا در زمــان 
حاضــر نــرخ مــرگ و میــر کــودک زیــر یکســال در کشــور بــه ۱7 
در یــک هــزار و در اســتان اصفهــان بــه ۹ و ۴ دهــم در یــک هــزار 

می رســد.
ــوزادان  ــر ن ــی بیشــترین علــت مــرگ و می ــراز داشــت: زمان وی اب
ــروزه  ــه ام ــی ک ــود در صورت ــی ب ــای عفون ــر یکســال،  بیماریه زی
ــد  ــی و تول ــای ژنتیک ــادرزادی و بیماریه ــای م ــتر ناهنجاریه بیش
کــودکان کــم وزن علــت مــرگ و میــر نــوزادان اســت و در زمــان 
حاضــر توســعه بخــش هــایNICU و خدمــات فــوق تخصصی 

از اهــداف طــرح تحــول ســالمت در نظــر گرفتــه شــده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا اعــالم اینکــه ســال 
ــان  ــال ج ــر ۵ س ــودک زی ــودک، ۱۴۰ ک ــزار ک ــک ه ــر ی ۵7 از ه
خــود را از دســت مــی داد کــه در ســطح کشــور امــروز آمــار بــه ۱3 
و یــک دهــم مــی رســد و در اســتان اصفهــان ایــن رقــم بــه ۱۱ و 
3 دهــم در یــک هــزار مــی رســد، تصریــح کــرد: بیشــترین علــل 
مــرگ و میــر کــودکان زیــر ۵ ســال در گذشــته بیماریهــای عفونی 
و واگیــردار بــود و امــروزه بیشــترین علــت حــوادث و سرمنشــا آن 

ســقوط و حــوادث ترافیکــی اســت.

رشد20سالامیدبهزندگیطی40سالگذشته
وی ادامــه داد: شــاخص امیــد بــه زندگــی در اوایــل انقــالب حــدود 
ــاخص در  ــن ش ــر ای ــان حاض ــت،  در زم ــوده اس ــم ب ۵7 و 7 ده
اســتان اصفهــان بــه 7۸ و 7 صــدم و در ایــران بــه ۸۱ و 3۹ صــدم 
رســیده اســت کــه شــاهد رشــد 2۰ ســال امیــد بــه زندگی طــی ۴۰ 

ســال گذشــته بــوده ایــم.
ــی  ــه زندگ ــد ب ــش امی ــن افزای ــه ای ــت: البت ــار داش ــز اظه چنگی
ــت و  ــالمت اس ــام س ــرای نظ ــت ب ــاخص موفقی ــو ش ــک س از ی
ــگ هشــدار ســالمندی و فراهــم کــردن  از ســوی دیگــر یــک زن
زیرســاخت هــای بهداشــت و درمانــی بــرای نیازهــای ســالمندان 

ــی باشــد. م
ــالمت  ــی س ــای جهان ــاخص ه ــوزه ش ــا در ح ــه تنه ــان ن اصفه
بلکــه در عرصــه شــاخص هــای فراینــدی مثــل بــاال رفتن ســطح 
ــات  ــه خدم ــردم ب ــی م دسترس
بهداشــت و درمــان، افزایــش 
تعــداد تخــت هــای بیمارســتانی 
و تعــداد نیروهــای بــه کار گرفتــه 
ســالمت  خدمــات  حــوزه  در 
نســبت بــه ســال ۵7 رشــد 

ــت. ــته اس ــی داش باالی
دانشــگاه  درمــان  معــاون 
ــز  ــان نی ــکی اصفه ــوم پزش عل
دســتاوردهای  خصــوص  در 
پزشــکی در ۴۰ ســال پــس از 
ــداد  ــت: تع ــار داش ــالب اظه انق
تخت هــای بیمارســتانی اســتان 
اصفهــان در مقایســه بــا پیــش از 
انقــالب حــدود پنــج برابر بیشــتر 

ــد. ــش یاب ــد افزای ــار بای ــن آم ــا ای ــد ام ش
بهــروز کلیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش از ســال ۱3۵7 حــدود 
یــک هــزار و ۵۰۰ تخــت 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 ۱۴۰۴ بــه ۱۵ هــزار 

تخــت افزایــش پیــدا کنــد.
 

ــادر ــرحدنی ــاشــهرهایمط ــانب ــرازیاصفه همط
ــرفته ــایپیش ــتفادهازفناوریه اس

ــوردار  ــی برخ ــای درمان ــدازی مجموعه ه ــت: راه ان ــان داش وی بی
از فنــاوری پیشــرفته )های تــک(، ایــن شــهر را از حیــث پزشــکی 
ــا در ایــن  ــا شــهرهای مطــرح دنی ــراز ب ــی هــم ت و خدمــات درمان

عرصــه کــرده اســت.
ــاخص های  ــد ش ــگیری رش ــت و پیش ــه بهداش ــان درعرص  اصفه
بهداشــت محیــط و عمومــی و مراقبــت هــای بهداشــتی 
مســیرخوبی را طــی کــرده اســت بــه این صــورت کــه در ســال ۵7 
تنهــا ۵۸درصــد از خانوارهــای روســتایی بــه آب آشــامیدنی ســالم 
دسترســی داشــتند و ایــن در حالــی کــه ایــن آمــار هــم اکنــون بــه 

ــیده اســت. ۱۰۰درصــد رس
اکنــون ۹۹ و هفــت دهــم درصــد خانوارهــای روســتایی بــه شــبکه 
ــه  ــه ۹۸ درصــد ب ــک ب ــی و نزدی ــن عموم ــی و اماک ــای عموم ه
مراکــز تهیــه و توزیــع خوراکــی و معیارهــای بهســازی و بهداشــتی 

دسترســی دارنــد کــه در گذشــته نزدیــک بــه ۴۵ درصــد بــود.
امــروز تعــداد پزشــکان در اصفهــان بــه حــدود  چهــار هــزار و ۴۰۰ 

ــد ــر می رس نف
ــم و  ــی داری ــگاه خوب ــالمت جای ــوزه س ــروز در ح ــبختانه ام خوش
ــم  ــت کنی ــا رقاب ــا دنی ــان ب ــت و درم ــه بهداش ــم درعرص می توانی
ــی  ــی، تخصص ــکان عموم ــداد پزش ــروز تع ــه ام ــوری ک ــه ط ب
ــزار و ۴۰۰  ــار ه ــدود  چه ــه ح ــان ب ــی در اصفه ــوق تخصص و ف
ــا 3۵۰  ــال ۵7 تنه ــه در س ــی اســت ک ــن در حال ــد، ای ــر می رس نف

ــتیم. ــک داش پزش
ــزات  ــازار دارو و تجهی ــر ب ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــه ب ــا توج ب
پزشــکی و لــوازم آرایشــی و بهداشــتی بــزرگ اســت و در بســیاری 
از مــوارد نیــاز بــه تکنولــوژی پیچیــده ای نــدارد بــه خوبی مــی توان 
کارآفرین هــا و نیروهــای جــوان را وارد ایــن عرصــه کــرد و آموزش 
و پژوهــش را در ایــن خصــوص بــه کار بردتــا ســبب رونــق  بیشــتر 

حــوزه ســالمت در کشــور و اســتان اصفهــان شــود.

۴۴۰۰ پزشک در اصفهان داریم

طی کردن پله های ترقی سامت در اصفهان
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ــرژی کشــور  ــه پایتخــت اقتصــادی و ان ــون ب عســلویه اکن
ــه  ــن منطق ــل شــده و بخــش عمــده گاز کشــور در ای تبدی
تولیــد می شــود، نقطــه ای کــه تــا 0۲ ســال پیــش روســتایی 

کوچــک بــود.

ــی  ــیار خوب ــتاوردهای بس ــالمی دس ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
نصیــب کشــور شــده اســت ولــی برخــی از دســتاوردهای در طــول 

ــتند. ــر هس ــالمی بی نظی ــالب اس دوران انق
ــی از  ــل یک ــا حداق ــن و ی ــوان بی نظیرتری ــی را می ت ــارس جنوب پ
ــن دســتاوردهای دوران انقــالب اســالمی دانســت کــه  کم نظیرتری
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 ۹ هــزار و 7۰۰ کیلومتــر 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 
ــا  قطــر و ســه هــزار و 7۰۰ کیلومتــر مربــع ســهم ایــران اســت و ب
ــدان مشــترک،  ــن می ــر در برداشــت از ای ــتازی قط ــه پیش ــه ب توج
ــزان  ــرای رســیدن می ــادی ب ــالش بســیار زی ــر ت در ســال های اخی
ــه اســت. ــی صــورت گرفت ــه همســایه جنوب ــران ب برداشــت گاز ای

بــرای برداشــت ســهم ایــران 2۴ فــاز خشــکی طراحــی شــده اســت 
ــا ۱۰ و فازهــای  ــی فازهــای یــک ت ــاز آن یعن ــون ۱3 ف ــا کن کــه ت
۱2، ۱۵ و ۱۶ بــه بهره بــرداری رســیده اســت. ایــن فازهــا در 
شهرســتان های عســلویه و کنــگان اســتان بوشــهر قــرار دارنــد. البته 
برداشــت گاز از برخــی دیگــر از فازهــا نیــز در حــال انجــام اســت که 

ــاح رســمی نشــده اند. ــوز افتت ــن فازهــا هن ای
بــر اســاس اســتانداردهای موجــود بــه طــور میانگیــن بــه ازای هــر 
فــاز، یــک ســکو و حــدود ۱۰ حلقــه چــاه فعــال در دریــا وجــود دارد 
ــه  ــی را ب ــارس جنوب ــات گازی موجــود در مخــزن پ کــه گاز و میعان
همــراه آب شــور از طریــق خطــوط لولــه 3۶ اینچــی به منطقــه ویژه 

ــد. ــارس وارد می کن ــرژی پ ــادی ان اقتص
 

وضعیتگذشتهعسلویه
منطقــه پــارس جنوبــی در جنــوب اســتان بوشــهر قــرار گرفته اســت 
کــه بخــش از آن در شهرســتان عســلویه و بخشــی در شهرســتان 
ــا  ــا پیــش از انقــالب اســالمی ایــن مناطــق ب کنــگان قــرار دارد. ت

ــد. ــرو بودن ــترده ای روب ــای گس محرومیت ه
عســلویه و نخل تقــی دو روســتای کوچــک بودنــد و از نظــر 
برخــورداری از امکاناتــی نظیــر فضاهــای آموزشــی مناســب، 
ــه  ــرق و گاز و . . . ب ــی، راه، آب و ب زیرســاخت های بهداشــتی و درمان

شــدت عقب مانــده بــود.
هیچ گونــه بهره بــرداری از میــدان گازی پــارس جنوبــی بــه عنــوان 
ــری از  ــود و خب ــه ب ــدان گازی جهــان صــورت نگرفت ــن می بزرگتری
اکتشــافات گاز و الیه هــای نفتــی و ایجــاد تاسیســات عظیــم نفت و 

گاز و پتروشــیمی در ایــن منطقــه نبــود.
اکنـون بـه لطـف انقـالب اسـالمی شـاهد اقدامـات گسـترده ای در 
راسـتای بهره برداری از میدان مشـترک گازی پارس جنوبی هسـتیم. 
میدانـی که قطری هـا زودتـر از مـا بهره بـرداری 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.

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.
ــد  ــدار تولی ــس از دیگــری وارد م ــی یکــی پ ــارس جنوب ــای پ فازه
ــش  ــود افزای ــا وج ــور - ب ــاز کش ــن نی ــر تامی ــالوه ب ــده اند و ع ش
چشــمگیر میــزان مصــرف گاز - بخشــی از تولیــدات ایــن منطقه به 

ــود. ــادر می ش ــور ص ــارج از کش خ
ــال  ــه فع ــن منطق ــزرگ پتروشــیمی در ای ــع و شــرکت های ب صنای
ــار  ــداد پتروشــیمی ها هســتیم. در کن ــش تع ــاهد افزای شــده اند و ش
پتروشــیمی ها صنایــع پائیــن دســت نفــت و گاز و پتروشــیمی نیز در 

ایــن منطقــه در حــال گســترش اســت.
 

پارسجنوبیمعادل120سالتولیدنفتکشور
مسـعود حسـنی مدیرعامل سـابق مجتمع گاز پـارس جنوبـی با بیان 
اینکـه عظمـت و اهمیت ذخایـر پارس جنوبـی بر هیچ کس پوشـیده 
نیسـت گفت: مخـزن گاز پـارس جنوبـی، بـا 3 هـزار و 7۰۰ کیلومتر 
مربع مسـاحت دارای ظرفیت ۱۴ تریلیـون مترمکعب گاز طبیعی و ۱۹ 
میلیارد بشـکه میعانات گازی اسـت. این مخزن ۸ درصـد از ذخایر گاز 

جهـان و ۵۰ درصـد ذخایـر گاز ایران را تشـکیل می دهد.
وی اظهــار داشــت: ارزش مخــزن پــارس جنوبــی معــادل ۱۵۵ هــزار 
و ۹۹2 تــن طــال اســت، یعنــی اگــر ایــن مقــدار طــال را در کامیــون 
بارگیــری کــرده و در هــر کامیــون 2۰ تــن طــال قــرار گیــرد، 7 هــزار 
و ۸۰۰ کامیــون و کاروانــی بــه طــول 7۸ کیلومتــر خواهــد شــد؛ بــه 
عبــارت دیگــر، مخــزن پــارس جنوبــی ارزشــی معــادل ۱2۰ ســال 

تولیــد نفــت کشــور را در اختیــار دارد.
حســنی ادامــه داد: رســیدن بــه این درآمــد نیازمند تأسیســاتی اســت 
ــه ایــن معنــا کــه تبدیــل گاز بــه  کــه ارزش افــزوده ایجــاد کنــد، ب
محصــوالت بــا ارزش و در واقــع احیــای ایــن ارزش و تزریــق منابــع 

مالــی بــه کشــور، بــر عهــده مجتمــع گاز پــارس جنوبــی اســت.

پارسجنوبیبزرگتریندستاورداقتصادیانقالب
از زمــان پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران اتفاقــات بزرگی در ســطح 
ــت،  ــت نف ــادی و صنع ــوزه اقتص ــه در ح ــت ک ــور رخ داده اس کش
ــالب انجــام  ــس از انق ــا ۱۰۰ آن پ ــر ت ــه صف ــاق ک ــن اتف بزرگ تری

شــد، پــارس جنوبــی و منطقــه ویــژه پــارس اســت.

ــت و  ــر اس ــا بی نظی ــی در دنی ــارس جنوب ــزرگ گازی پ ــدان ب می
هشــت درصــد از گاز دنیــا را در خــود جــای داده اســت؛ بــرای 
ــتاندارد طراحــی  ــاز اس ــادل 2۹ ف ــدان گازی مع ــن می برداشــت از ای
شــده اســت کــه بســیاری از ایــن فازهــا وارد مــدار شــده و بــه زودی 

ــدار خواهــد شــد.. ــز وارد م ــاز دیگــر نی ــد ف چن
در ایــن منطقــه بــه غیــر از تولیــد گاز، محصــوالت جانبــی نیــز تولید 
می شــود کــه می تــوان بــه تولیــد محصــوالت متننــوع پتروشــیمی، 

ــرد. ــاره ک ــرد، LPG و . . . اش ــان، گوگ ات
هرچنـد در سـال های اخیـر و بـه دنبـال تکمیـل و بـه بهره بـرداری 
رسـیدن فازهـای پارس جنوبی شـاهد کاهش نسـبی نیروی شـاغل 
در این منطقه هسـتیم ولـی روزگاری این منطقه بـه صورت همزمان 
حـدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی شـاغل داشـت. این میزان اشـتغال بیانگر 
عظمت صنعت در این منطقه اسـت. مجموع نیروهای شـاغل در این 

منطقـه اکنون حـدود ۵۰ هـزار نفر برآورد می شـود.
ــده اســت کــه  ــه دســت آم ــی ب ــه در حال ــن منطق دســتاوردهای ای
ــرو  ــا روب ــخت ترین تحریم ه ــا س ــر ب ــال های اخی ــا در س ــور م کش
ــا  ــوده اســت و در ایــن شــرایط دســت روی دســت نگذاشــتیم و ب ب

تکیــه بــر تــوان داخلــی رونــد توســعه ایــن منطقــه ادامــه یافــت.

ایراندربرداشتازپارسجنوبیازقطرجلوزد
قطری هـای خیلی زودتـر از ایـران برای برداشـت از میدان مشـترک 
گازی دو کشـور اقـدام کردنـد و در زمانـی سـریع تر تاسیسـات خود را 
سـاختند و موفق شـدند برداشـت را شـروع کنند و سـال ها بـه میزان 

خیلی بیشـتری از این میـدان برداشـت کردند.
تــالش گســترده ای بــرای تکمیــل فازهــای پــارس جنوبــی صورت 
گرفتــه اســت و در ســال های اخیــر بســیاری از فازهــای باقی مانــده 
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 ۱۴ فــاز اســتاندارد را بــه مــدار بیاوریــم.
وی خاطرنشــان کــرد: برداشــت گاز از ایــن میــدان در ســال ۹۱ حدود 
2۸۰ میلیــون 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.

نگاهی به دستاوردهای شاخص انقاب

عسلویه؛ از روستایی کوچک تا قطب انرژی کشور 

دستاوردهای انقالب
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دستاوردهای انقالب

ــی چهل ســاله می شــود کــه  انقــاب اســامی ایــران در حال
ــرای 99.8  ــن آب شــرب ســالم ب دســتاورد آن را در تامی
درصــد جمعیــت شــهری لرســتان و کنتورگــذاری 144۲ 

ــد.  ــوان دی ــن اســتان می ت روســتای ای

چهــل ســالگی انقــالب طلیعــه بلــوغ و پیشــرفت نهضتــی اســت 
ــراز و نشــیب هــا، ســختی  ــا پشــت ســر گذاشــتن همــه ف کــه ب
هــا و دشــمنی هــا امــروز در اوج قلــه افتخــار ایســتاده اســت. حــاال 
در چهلمیــن فجــر انقــالب اســالمی مســیر جدیــدی پیــش روی 
ــی  ــا قطــار توســعه و آبادان ــه اســت ت ــرار گرفت ــران اســالمی ق ای
ــن و  ــان موم ــالب و جوان ــد انق ــل جدی ــالش نس ــا ت ــور ب کش
ــدی نظــام  ــرود و کارآم ــش ب ــه پی ــا ســرعت بیشــتر ب ــی ب انقالب

ــت شــود. ــک الگــو ثاب ــوان ی ــه عن اســالمی ب
ــان و  ــردم، جوان ــالش م ــت و ت ــا هم ــال، ب ــل س ــن چه در ای
ــران در  ــالب، ای ــه انق ــر فرزان ــای رهب ــت ه ــا هدای مســئوالن و ب
ــی  ــی، فرهنگ ــادی، نظام ــی، اقتص ــف علم ــای مختل ــه ه عرص
ــع  ــه تب ــت؛ ب ــته اس ــمگیری داش ــتاوردهای چش ــی دس و اجتماع
ــهم  ــت س ــته اس ــکوفایی توانس ــیر ش ــن مس ــز در ای ــتان نی لرس
خــود را ایفــا کنــد و موفقیــت هایــی کســب کنــد کــه اکنــون در 
چهــل ســالگی انقــالب بــا یــادآوری ایــن موفقیــت هــا و بــا افتخار 
بــه گذشــته مــی تــوان بــا امیــدواری بــه افــق هــای پیــش روی 

ــت. ــم دوخ ــعه چش توس
 همزمـان بـا ایـام اهلل دهه فجر سـعی دارد با انتشـار گـزارش هایی 
از دسـتاوردهای چهل سـاله انقالب اسـالمی ایـران در لرسـتان، به 
بررسـی موفقیـت های حاصـل شـده و ظرفیت هـا و اسـتعدادهای 
بالقـوه لرسـتان بپـردازد. در ایـن گـزارش نتایـج حاصـل از تـالش 
متخصصـان و مسـئوالن در حـوزه آب و فاضـالب و آبرسـانی بـه 

شـهرها و روسـتاهای لرسـتان را مـی خوانید.
 

ــق ــتایتحق ــانیدرراس ــاتآبرس ــولدرخدم تح
ــی ــتاجتماع عدال

ــد مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب شــهری  حمیدرضــا کرمون
لرســتان با بیــان اینکــه بعــد از پیــروزی انقــالب اقدامــات مختلفی 
ــف انجــام  ــردم در حــوزه هــای مختل ــه م ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ب
شــده اســت، اظهــار داشــت: شــرکت آب و فاضــالب بــا اســتفاده از 
ظرفیــت هــای داخلــی و تــوان مهندســین داخلــی بــه مــردم ارائــه 

خدمــت کــرده اســت.
ــا بیــان اینکــه شــرکت آب و فاضــالب شــهری از ســال 7۱  وی ب
بــر اســاس قانــون مجلس شــورای اســالمی تاســیس شــده اســت، 
عنــوان کــرد: تــا کنــون نیــز ایــن شــرکت اقدامــات و فعالیــت های 
ــل مالحظــه ای ار در ســطح کشــور و اســتان لرســتان انجــام  قاب

داده اســت.
ــه  ــتان در ادام ــهری لرس ــالب ش ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــت  ــق عدال ــرکت تحق ــن ش ــاد ای ــدف از ایج ــه ه ــان اینک ــا بی ب
ــات  ــه اقدام ــا مجموع ــم ب ــه داد: امیدواری ــت، ادام ــی اس اجتماع
ــرای تحقــق اهــداف نظــام مقــدس  ــد کوچــک ب قدمــی هــر چن

ــم. ــتان برداری ــران در اس ــالمی ای ــوری اس جمه
آب لرســتان شــهری جمعیــت درصــد 99.8

دارنــد ســالم آشــامیدنی
کرمونــد بــا بیــان اینکــه در ابتــدای انقــالب اســالمی 3۵ درصــد 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 ۹۹.۸ درصــد رســیده اســت.
وی، بیــان داشــت: در ابتــدای انقــالب ۵7 هــزار فقــره انشــعاب آب 
واگــذار شــده بــود کــه ایــن عــدد امــروز در اســتان بــه ۴۰3 هــزار 

فقــره رســیده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب شــهری لرســتان، ادامــه 
داد: همچنیــن در ابتــدای انقــالب 2۰ هــزار و ۴۰۰ فقــره انشــعاب 
ــا  ــه ب ــت ک ــن در حالیس ــت و ای ــود داش ــتان وج ــالب در اس فاض
مجموعــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه این عــدد امــروز بــه 2۶3 

ــه اســت. ــش یافت ــره افزای ــزار فق ه
کرمونــد بــا تاکیــد بــر اینکــه در ابتــدای پیــروزی انقــالب مــا هیچ 
ــا  ــه آبــی در اســتان نداشــتیم، تصریــح کــرد: ب ــه تصفیــه خان گون
اقدامــات و برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه در حــال حاضــر 
ــه  ــه خان ــتان دارای تصفی ــودرز در لرس ــاد و الیگ ــرم آب ــهر خ دو ش

ــتند. آب هس
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وی، بیــان داشــت: همچنیــن در ابتــدای پیــروزی انقــالب 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 فاضــالب در شــهرهای پلدختــر، 

خــرم آبــاد، بروجــرد و الیگــودرز وجــود دارد.
ــد  ــا تاکی ــتان ب ــهری لرس ــرکت آب و فاضــالب ش ــل ش مدیرعام
بــر اینکــه در حــال حاضــر پنــج تصفیــه خانــه فاضــالب 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 2۰ هــزار نفــر لرســتان دارای تصفیــه خانه 

فاضــالب خواهنــد شــد.
ــه ۸۵  ــای صــورت گرفت ــزی ه ــه ری ــا برنام ــرد: ب ــح ک وی، تصری
ــه هــای  ــه خان درصــد از جمعیــت شــهری لرســتان از ایــن تصفی

ــد شــد. ــد خواهن فاضــالب بهــره من

احداثبیشاز70مخزنآب
لرســتان  شــهری  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 

ــتان را  ــال آب لرس ــبکه انتق ــوط و ش ــزان خط ــن می همچنی
ــن  ــزود: همچنی ــرد و اف ــالم ک ــر اع ــزار و ۵۰۰ کیلومت دو ه
ــز هــزار  ــزان خطــوط انتقــال شــبکه فاضــالب لرســتان نی می

و ۱۵۰ کیلومتــر اســت.
ــرای  ــه ب ــات صــورت گرفت ــه اقدام ــا اشــاره ب ــه ب ــد در ادام کرمون
ــتان،  ــهرهای اس ــطح ش ــت آب در س ــالمت و بهداش ــش س افزای
ــه در اســتان،  ــا مجموعــه اقدامــات صــورت گرفت ــان داشــت: ب بی
ــدرن آب و ...  ــای م ــگاه ه ــدازی آزمایش ــی آب، راه ان ــرل کیف کنت
هــم اکنــون میــزان ســالمت و بهداشــت آب اســتان در حــد بســیار 

ــی اســت. خوب
وی بـا اشـاره به پـروژه هـای مهم شـرکت آب و فاضالب شـهری 
لرسـتان بعـد از پیـروزی انقـالب، 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 فاضــالب شــهری لرســتان بــا اشــاره بــه 
ــان داشــت:  احــداث بیــش از 7۰ مخــزن آب در ســطح اســتان، بی
میــزان گنجایــش آب ایــن تعــداد مخــزن آب بیــش از 2۸۰ هــزار 

متــر مکعــب اســت.
ــالب  ــرکت آب و فاض ــزی ش ــه ری ــه برنام ــاره ب ــا اش ــد ب کرمون
ــوص  ــه خص ــتان ب ــهرهای اس ــه ش ــانی ب ــرای آبرس ــهری ب ش
شــهرهای دارای تنــش آبــی، عنــوان کــرد: در حــال حاضــر ایــن 

ــت. ــتور کار اس ــارات الزم در دس ــاص اعتب ــا اختص ــر ب ام

کنتورگذاری1442روستایلرستان
ــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی  ــد مدیرعام علیرضــا کاکاون
ــت  ــتان تح ــتای لرس ــه ۱۴۴2 روس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب لرس
ــده  ــذاری ش ــور گ ــت و کنت ــالب اس ــرکت آب و فاض ــش ش پوش
ــوده  ــی شــعاری ب ــت اجتماع ــق عدال ــار داشــت: تحق اســت، اظه
کــه همــواره مطــرح شــده اســت و خوشــبختانه امــروز تحقــق این 

ــم. ــی کنی شــعار را در روســتاها مشــاهده م
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 
ــن  ــتاها ای ــاخت در روس ــن زیرس ــوزه تامی ــه در ح ــورت گرفت ص
ــتا  ــه ســمت روس ــا ب ــی ه موضــوع برعکــس شــده اســت و خیل

ــد. مــی رون
ــا اشــاره  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی لرســتان ب
ــه  ــم ن ــتند آن ه ــالب آب داش ــل از انق ــتا قب ــه اینکــه ۱۸۴ روس ب
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 3 درصــد بــود امــا االن ایــن میــزان بــه ۸۱ درصــد 
ــل از  ــی آب قب ــت میکروب ــرد: مطلوبی ــح ک ــت، تصری ــیده اس رس
انقــالب در روســتاها وجــود نداشــته اســت؛ امــا امــروز مطلوبیــت 

میکروبــی آب روســتاها بــه ۹۶ درصــد ارتقــاء یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه مطلوبیــت کلــر ســنجی پیــش 
ــال 77  ــه داد: در س ــود، ادام ــده ب ــی نش ــچ اقدام ــالب هی از انق
مطلوبیــت کلرســنجی آب روســتایی 2۵ درصــد بــوده اســت و االن 

ــه ۹۵.۵ درصــد رســیده اســت. ــزان ب ــن می ای
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب روســتایی لرســتان خاطرنشــان 

کــرد: تعــداد مشــترکین مــا 3۰ برابر شــده اســت.
ــرای ســربلندی  ــی مضاعــف ب ــا توان ــد ب ــروز بای ــه هــر روی، ام ب
ــا  ــم ت ــالش کنی ــف ت ــای مختل ــه ه ــالمی در عرص ــران اس ای
ــه افــق هــای رشــد و توســعه توســط جوانــان مومــن  دســتیابی ب

ــود. ــن ش ــری ممک ــس از دیگ ــی پ ــی یک و انقالب

کنتورگذاری ۱۴۴۲ روستا

۹۹.8درصد لرستانی ها آب شرب سالم دارند
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دستاوردهای انقالب

مــردم اســتان تهــران بــا رشــد بــاالی جمعیــت، امــروز در 
ــتند،  ــوردار هس ــب برخ ــی مناس ــات عمران ــی از خدم حال
کــه پیــش از انقــاب اســامی بســیاری از مناطــق پایتخــت 

ــد. ــی بهــره بودن ــرق و راه آســفالت ب از نعمــت گاز و ب

ــیاری  ــتاوردهای بس ــته دس ــال گذش ــالمی در ۴۰ س ــالب اس انق
ــن  ــا در ای ــاه ه ــوان م ــی ت ــه م ــت، ک ــته اس ــور داش در کش
خصــوص ســخن گفــت و بــه ایــن دســتاوردها بالیــد، امــا برخــی 
از دســتاوردهای انقــالب اســالمی نســبت بــه دیگــر دســتاوردها 

ــت. ــاخص اس ش
ــانی و  ــرق رس ــانی، ب ــد راه، گازرس ــی مانن ــات عمران ــه خدم ارائ
تامیــن آب آشــامیدنی بهداشــتی و ســالم را مــی تــوان یکــی از بی 
نظیرتریــن دســتاوردهای انقــالب اســالمی در عمــر ۴۰ ســاله و با 
برکــت خــود دانســت، کــه نقــش مهمــی در افزایــش میــزان رفاه 

خانــوار در اســتان تهــران دارد.

ــتگاز ــرانازنعم ــتانته ــراس ــردمدرسراس م
ــتند ــوردارهس برخ

ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــتاد چهلمی ــس س ریی
ــی  اظهــار داشــت: نقــش انقــالب اســالمی در توســعه و آبادان
ــل اســت،  ــی بدی ــی ب ــات عمران ــه خدم ــژه ارائ ــه وی کشــور ب
طــوری کــه مــا پیــش از انقــالب اســالمی گازرســانی را 
ــه  ــا هم ــران تقریب ــتان ته ــروز در اس ــا ام ــم، ام ــاهد نبودی ش
ــت  ــته از نعم ــی داش ــل قبول ــت قاب ــه جمعی ــتان ک ــای اس ج
ــب  ــق صع ــه مناط ــانی ب ــرای گازرس ــت و ب ــوردار اس گاز برخ
العبــور و دارای جمعیــت کــم تــر نیــز شــاهد تــالش مســئوالن 

ــتیم. هس
حجــت االســالم 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 
ــن  ــدگاری روســتاییان در ای ــروز شــاهد مان ــه ام ــوده ک ــدری ب ق
اســتان هســتیم و مهاجــرت بــه شــهرهای اســتان متوقــف شــده 

اســت.
ــر از  ــون نف ــک میلی ــه ی ــک ب ــتقرار نزدی ــه اس ــاره ب ــا اش وی ب

ــت: راه  ــتان گف ــن اس ــتاهای ای ــران در روس ــتان ته ــت اس جمعی
ــرای روســتاها معنایــی نداشــت، امــا  آســفالت قبــل از انقــالب ب
ــز راه  ــتاها نی ــن روس ــاده تری ــه در دور افت ــم، ک ــی بینی ــروز م ام
هــای آســفالت بــوده و زیرســاخت هــای الزم بــرای مــردم ایــن 

ــده اســت. ــم ش ــتان فراه اس
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار تهــران نیــز آب رســانی 
ــروز  ــت: ام ــرار داد و گف ــاره ق ــورد اش ــران را م ــتان ته در اس
ــتی  ــامیدنی بهداش ــت آب آش ــتان از نعم ــر اس ــا سراس ــه تنه ن
ــامانه  ــرای س ــه و الزم ب ــات اولی ــه اقدام ــت، ک ــوردار اس برخ
ــده  ــز انجــام ش ــتان نی ــه فاضــالب در ســطح اس ــای تصفی ه
ــه  ــات ب ــه خدم ــن گون ــه ای ــبی در ارائ ــش مناس ــاهد جه و ش

ــتیم. ــردم هس م
احمــد تواهــن گفــت: البتــه مــا بــه ایــن دســتاوردها رضایــت 
نخواهیــم داد و تــالش بــرای رســیدن بــه توســعه متــوازن در 
ــه خواهــد داشــت، چــرا  ــان ادام ســطح اســتان تهــران همچن

ــه  ــا در ســطح اســتان تهــران ب ــد ســرانه ه ــم بای ــه معتقدی ک
ــق  ــئوالن متف ــی مس ــود و تمام ــع ش ــان توزی ــورت یکس ص
القــول بــرای ارائــه خدماتــی بهتــر بــه مــردم انقالبــی اســتان 

ــتند. ــران هس ته

ــداردرروســتاها ــیایجــاداشــتغالپای ــروزدرپ ام
هســتیم

ــتانداری  ــوراهای اس ــتایی و ش ــور روس ــر ام ــرکل دفت مدی
ــالمی  ــالب اس ــتاوردهای انق ــوص دس ــز در خص ــران نی ته
تامیــن آب  و  بــرق رســانی  گازرســانی،  راه،  در بحــث 
ــرات  ــه ج ــروز ب ــت: ام ــالم گف ــتی و س ــامیدنی بهداش آش
ــی در  ــات عمران ــه خدم ــطح ارائ ــت، از س ــوان گف ــی ت م
روســتاهای اســتان تهــران عبــور کردیــم و بــه پــروژه 
ــر  ــی در ســطوح باالت ــدار و خدمات ــد اشــتغال پای ــی مانن های

ــم. ــیده ای ــتاها رس در روس
معصومــه پرنــدوار گفــت: در دهــه فجــر نیــز شــاهد افتتــاح 3۸۵ 
پــروژه خدماتــی و عمرانــی در روســتاهای اســتان تهران هســتیم، 
ــن  ــتایی در ای ــوار روس ــاه خان ــطح رف ــا س ــتای ارتق ــه در راس ک

ــه شــده اســت. اســتان ارائ
وی گفــت: در زمینــه اشــتغال زایــی نیــز در حــال فعــال کــردن 
ظرفیت هــای گردشــگری در روســتاهای اســتان تهران هســتیم، 
ــدار شــاهد حضــور  ــز کســب درآمــد پای ــق و نی ــن طری کــه از ای
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 
ــه خدماتــی کــه در اســتان تهــران انجــام شــده اســت، مــی  ارائ
ــتاوردهای  ــردم و دس ــه م ــانی ب ــت رس ــت خدم ــه عظم ــوان ب ت

ــرد. ــی ب ــن راســتا پ ــم انقــالب اســالمی در ای عظی
ــی  ــر م ــیرین ت ــر و ش ــگ ت ــتاوردها را پررن ــن دس ــه ای آن چ
ــم هــای  ــا در شــرایط تحری ــام آن ه ــه تم ــد، آن اســت، ک کن
ــی  ــتکبار جهان ــدد اس ــای متع ــه ه ــاله، توطئ ــه ۴۰ س ظالمان
ــن  ــه ای ــگ ب ــال جن ــل ۸ س ــز تحمی ــران و نی ــت ای ــه مل علی

ــت. ــده اس ــل ش ــردم حاص م

سطح باالی خدمات عمرانی

گاز، برق، راه و آب در تمامی روستاهای تهران 
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دستاوردهای انقالب

گذرگاه هــای کرمانشــاه بــه برکــت انقــاب اســامی 
ــاهراه های  ــادی و ش ــای اقتص ــن گلوگاه ه ــی از مهمتری یک
ــد  ــدود 05 درص ــار ح ــت و ب ــده اس ــور ش ــی کش صادرات

ــد. ــه دوش می کش ــراق را ب ــه ع ــران ب ــادرات ای ص

ــه  ــورها و ب ــرای کش ــود ب ــد ب ــک تهدی ــی ی ــاید زمان ــا ش مرزه
ــورت  ــق ص ــن مناط ــی در ای ــرمایه گذاری چندان ــل س ــن دلی همی
ــن  ــرده و همی ــر ک ــرد تغیی ــن رویک ــروزه ای ــا ام ــت؛ ام نمی گرف
مرزهــا بــه فرصت هایــی طالیــی بــرای توســعه و رونــق اقتصادی 

تبدیــل شــده اند.
مرزهــای غربــی کشــور بــه ویــژه اســتان کرمانشــاه در زمان هــای 
نــه چنــدان دور کــه رســیدگی چندانــی بــه آنهــا نشــده بــود، هیــچ 
ســهمی در توســعه اســتان و کشــور نداشــتند، امــا در ســالهای پس 
ــرار  ــورد توجــه ق ــق تجــارت م ــرای رون ــا ب ــن مرزه از انقــالب ای
ــا  ــا از مرزه ــت کااله ــادالت تجــاری و ترانزی ــا تب ــد؛ طبیعت گرفتن
نیازمنــد ایجــاد بســترهای مناســب بــرای انجــام امــورات مربوطــه 
بــود کــه بــه مــرور ایــن امکانــات در مرزهــای غربــی ایجــاد شــد.
ــایه  ــا کشــور همس ــرز مشــترک ب ــر م ــدود 37۰ کیلومت ــود ح وج
ــن  ــین ای ــین و عرب نش ــم کردنش ــا دو اقلی ــواری ب ــراق و همج ع
کشــور فرصــت مغتنمــی بــرای توســعه روابــط تجــاری در اختیــار 
اســتان کرمانشــاه قــرار داده و از ایــن راه حتــی می توانــد بــه بــازار 
ــه هــم چشــم داشــته باشــد. ــای مدیتران کشــورهای دیگــر و دری
فرصتــی کــه ســالهای ســال مغفــول مانــد و کرمانشــاه بــه عنــوان 
ــات شــناخته  ــات عالی ــه عتب ــرای ســفر ب ــرزی ب ــذرگاه م ــک گ ی
می شــد و از ایــن نعمــت بــزرگ مرزنشــینی محــروم و بی نصیــب 

ــود. ب
ــت  ــوزه نف ــا در ح ــادرات م ــتر ص ــالب اســالمی بیش ــش از انق پی
ــورهای  ــا واردات آن از کش ــز ب ــور نی ــای کش ــب نیازه ــود و اغل ب
ــتاوردهای  ــی از دس ــا یک ــد، ام ــن می ش ــی تأمی ــی و اروپای غرب
ــی اســت  ــای غیرنفت ــش صــادرات کااله ــالب اســالمی افزای انق
کــه خوشــبختانه در چهلمیــن ســالگرد انقــالب اســالمی ایــران به 
بیــش از ۴۰ میلیــارد دالر رســیده و کشــور مــا در ایــن زمینــه رشــد 

ــل توجهــی داشــته اســت. بســیار خــوب و قاب
طبــق آمــار بانــک توســعه صــادرات، میــزان صــادرات کاالهــای 
غیرنفتــی کشــور در بــازه زمانــی ۵۸ الــی۹۶ بــه بیــش از 3۰ برابــر 

از نظــر حجــم و بیــش از 7۰ برابــر از نظــر ارزش رســیده اســت.
همچنین بیشــترین صــادرات کاالهــای غیر نفتــی در ســالهای ۵۰ 
تــا ۵7 مربــوط بــه کاالهای ســنتی و کشــاورزی بــا میانگیــن 7۱.7 

درصــد بــوده و کاالهــای صنعتــی ســهمی حــدود 23.۹ درصــد که 
ســهم پایینــی بــوده اســت، داشــته اند.

حــدود نیــم قــرن قبــل از انقــالب تنهــا کاالهایــی چــون پســته، 
خشــکبار، فــرش، خاویــار،  پوســت و روده صــادر می شــد و ســهم 
ــه لطــف  ــا ب ــود ام ــدک ب ــه ای در آن بســیار ان مصنوعــات کارخان
ــی از 3۰.3  ــای صنعت ــادرات کااله ــهم ص ــالمی س ــالب اس انق
ــیده اســت  ــال ۹۶ رس ــه ۸۰.۶ درصــد در س ــال ۵7 ب درصــد در س
ــی  ــدات صنعت ــع و تولی ــزون صنای ــش روز اف ــان از افزای ــه نش ک
طــی ســالهای پــس از انقــالب دارد. بــه طــوری کــه اکنــون تنهــا 
۱۴.2 درصــد از کاالهــای صادراتــی مربــوط بــه کاالهــای ســنتی 

ــت. ــاورزی اس و کش

پیــشازانقــالبهیــچصادراتیازاســتانکرمانشــاه
ــت ــورتنمیگرف ص

ــور  ــرزی کش ــتان های م ــی از اس ــه یک ــز ک ــاه نی ــتان کرمانش اس
بــوده و در ســالهای پــس از انقــالب رشــد قابــل توجهــی در حــوزه 
ــالب  ــش از انق ــه مســئوالن، پی ــه گفت ــته اســت. ب صــادرات داش
ــت  ــی گرف ــتان صــورت نم ــن اس ــای ای ــی از مرزه ــچ صادرات هی
ــارد دالر  ــش از دو میلی ــون ســاالنه شــاهد صــادرات بی و هــم اکن

ــن اســتان هســتیم. ــی از مرزهــای ای ــر نفت کاالی غی
ــن  ــاه در ای ــتان کرمانش ــرکات اس ــرکل گم ــدری، مدی ــل حی خلی
خصــوص گفــت: هــم اکنــون حــدود ۱۶ رویه گمــرکات در کشــور 
وجــود دارد و ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از انقــالب تنهــا ســه 

رویــه مســافر، صــادرات و واردات وجــود داشــت.
وی افــزود: پیــش از انقــالب 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 

ــی شــد. انجــام م
ایــن مســئول تصریــح کــرد: صــادرات فــوق نیــز در حــوزه 
ــه  ــود بلک ــی نب ــه صــورت کالن و صنعت ــی ب ــر نفت ــای غی کااله
بــه صــورت جزئــی صــورت مــی گرفــت امــا هــم اکنــون ســاالنه 
ــارد دالر در حــوزه کاالهــای غیرنفتــی صــادرات  بیــش از ۴۰ میلی

ــم. داری
 

خسروی؛تنهاگذرگاهمسافریقبلازانقالب
وی گفــت: پیــش از انقــالب 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، ســوغاتی هایی 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 
ــت و در  ــی نیس ــرایط کنون ــا ش ــه ب ــل مقایس ــاًل قاب ــالب اص انق
ســالهای پــس از انقــالب پیشــرفت هــای بســیار خوبــی در حــوزه 
تجــارت و صــادرات صــورت گرفتــه و در دنیــا حــرف بــرای گفتــن 

ــم. داری
ــد و صــادرات  ــوزه تولی ــا در ح ــون م ــه داد: اکن ــئول ادام ــن مس ای
ــه  ــر ب ــون اگ ــم و اکن ــی داری ــای جهان ــری در بازاره ــش موث نق
ــوریه و  ــراق، س ــون ع ــایه چ ــورهای همس ــگاه در کش ــر فروش ه
...مراجعــه کنیــد، حداقــل ۱۰ کاالی ایرانــی بــه چشــم مــی خــورد 
ــده  ــاه صــادر ش ــتان کرمانش ــای اس ــا از مرزه ــه بخشــی از آنه ک

ــت. اس
ــرکات و  ــق گم ــادرات از طری ــث ص ــرد: بح ــد ک ــدری تاکی حی
ــه اقتصــاد کشــور کمــک  ــر اینکــه ب ــای اســتان، عــالوه ب مرزه

ــرد. ــد ک ــک خواه ــز کم ــا نی ــواده ه ــاد خان ــه اقتص ــد ب می کن
ــون از  ــزار کامی ــه 2 ه ــه روزان ــی ک ــال زمان ــرای مث ــت: ب وی گف
مرزهــای اســتان کرمانشــاه صــادرات داشــته باشــیم حداقــل 2هزار 
راننــده و2 هــزار شــاگرد راننــده از ایــن مرزهــا عبــور می کننــد 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 عــالوه بــر 
اینکــه باعــث فعالیــت تجــار می شــود، مشــاغل پاییــن دســتی نیــز 
ــه نیــرو هــای  ایجــاد خواهــد کــرد کــه از آن جملــه مــی تــوان ب
ــده  ــات دهن ــدگان و نیروهــای خدم ــران، رانن ترخیــص کاال، کارگ

اشــاره کــرد.

مرزهــایکرمانشــاهبعــدازانقــالب؛دومــرزرســمی
و4بازارچــهمــرزی

ــن  ــی را در ای ــف اســت کارکنان ــت مکل ــن دول وی گفــت: همچنی
راســتا در گمــرکات بــه کارگیــری و اســتخدام کنــد. لــذا ظرفیــت 

ــی در ایــن حــوزه وجــود خواهــد داشــت. اشــتغال خوب
حیـدری میـزان کل صـادرات از مرزهـای اسـتان کرمانشـاه طـی 
سـال ۹۶ را 2 میلیـارد و 23 میلیـون دالر بـا وزن ۴ میلیـون و ۴33 
هـزار و ۱7۰ تـن اعـالم 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.

نبض  تپنده اقتصاد کشور

 گذرگاه های مسافری شاهراه صادراتی شدند
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وی از رشــد صــادرات خروجــی از گمــرکات و بازارچــه هــای مرزی 
ــی ۱۰  ــت: ط ــر داد و گف ــز خب ــال نی ــه امس ــی ۱۰ ماه ــتان ط اس
ــزار و ۴۶۱ دالر  ــون و ۱۹ ه ــارد و ۱۹۱ میلی ــال 2 میلی ــه امس ماه
کاال بــه وزن چهــار میلیــون ۵۶3 هــزار و ۹۰۹ تــن از طریــق 
مرزهــای اســتان کرمانشــاه بــه خــارج از کشــور صــادر شــده اســت 
کــه از نظــر ارزشــی نســبت بــه ۱۰ ماهــه ســال گذشــته رشــد ۵۴ 
درصــدی و از نظــر وزنــی رشــد 3۸ درصــدی را نشــان مــی دهــد.

ایــن مســئول عمــده کاالهــای خروجــی از مرزهــای اســتان را 
ــه  ــوازم خان ــامل ل ــال را ش ــده از امس ــپری ش ــاه س ــی ۱۰ م ط
ــوظ  ــی محف ــی چــون ســیب زمین ــواد غذای داری و پاکیزگــی م
شــده بــه جــز در ســرکه، گوجــه فرنگــی تــازه یــا ســرد کــرده، 
ــا  ــازه ی ــای ت ــی ه ــیب زمین ــایر س ــواری، س ــی دی ــواع کاش ان
ــک  ــورت ی ــه ص ــون ب ــی، رول نایل ــه نایلون ــرده، کیس ــرد ک س
الیــه چــاپ شــده، گرانــول پلــی اتیلــن، مصنوعــات پالســتیکی 
ــا  ــی ب ــی خانگ ــای آب ــت و کولره ــه و پال ــواع ورق ــامل ان ش

ــت. ــوت دانس ــر ۸۰۰ ف ــی حداکث هواده

رشدقابلتوجهصادراتازمرزهایکرمانشاه
بــه گفتــه وی، در مجمــوع ۹۴۱ قلــم کاال طــی ۱۰ ماهــه ســپری 
ــق گمــرکات مرزهــای اســتان کرمانشــاه  شــده از امســال از طری
ــار  ــز اظه ــتان کرمانشــاه نی ــم آن در اس ــه 7۵۶ قل ــارج شــده ک خ
ــای  ــق مرزه ــار و از طری ــرکات اظه ــایر گم ــی در س ــده و مابق ش

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 
ــاز و  ــرده، پی ــرد ک ــا س ــازه ی ــای ت ــی ه ــیب زمین ــایر س ــازه، س ت
موســیر، خیــار و خیــار ترشــی تــازه یــا ســرد کــرده، گرانــول پلــی 

اتیلــن، هندوانــه تــازه و انــواع کاشــی دیــواری عنــوان کــرد.
ــون  ــی چ ــای گمرک ــه ه ــب روی ــون اغل ــم اکن ــه وی، ه ــه گفت ب
صــادرات، واردات، ترانزیــت و امانــات پســتی در مرزهــا و گمــرکات 

اســتان کرمانشــاه انجــام مــی شــود.
ــای  ــال ۹۶ از مرزه ــادرات س ــترین ص ــزود: بیش ــئول اف ــن مس ای
ــه صــورت  ــیخ صل ــان، شوشــمی و ش ــومار، پرویزخ خســروی، س
گرفتــه و بیشــتر صــادرات ۱۰ ماهــه امســال نیــز از مــرز پرویزخــان 

ــوده اســت. و ســومار ب
ــادرات  ــوزه ص ــور در ح ــای کش ــرفت ه ــه پیش ــر ب ــار دیگ وی ب
طــی دوران پــس از انقــالب اشــاره داشــت و گفــت: در حالــی کــه 
ــورت  ــاه ص ــتان کرمانش ــی از اس ــچ صادرات ــالب هی ــش از انق پی
نمی گرفــت، میــزان صــادرات مــا در ســال 7۱ نیــز ۱۴7 تــن کاال 
ــوده کــه خوشــبختانه ایــن رقــم  ــه ارزش ۵۵ هــزار و 7۴۵ دالر ب ب
ــون و  ــرای ۴ میلی ــون دالر ب ــارد و 23 میلی ــه 2 میلی در ســال ۹۶ ب
ــل  ــد قاب ــد رش ــت و درص ــیده اس ــن کاال رس ــزار و ۱7۰ ت ۴33 ه

توجهــی اســت.

ــه در اســتان طــی  ــدری درصــد رشــد صــادرات صــورت گرفت حی
ســال ۹۶ نســبت بــه ســال 7۱ را از نظــر وزنــی3۰۱۵۶۶2 درصــد و 

از نظــر ارزشــی 3۶3۰۴۸۵ درصــد عنــوان کــرد.
ــا و  ــب در مرزه ــزات مناس ــا و تجهی ــاخت ه ــاد زیرس وی از ایج
گمــرکات اســتان کرمانشــاه نیــز پــس از انقــالب خبــر داد و گفــت: 
ــه  ــز ب ــاه مجه ــتان کرمانش ــان در اس ــرک پرویزخ ــون گم هم اکن

ــی اســت. دســتگاه ایکــس ری، کامیون
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از انقالب هیــچ محصــول کشــاورزی از 
اســتان کرمانشــاه بــه خــارج از کشــور صــادر نمی شــد، از صــادرات 
3۴۰ میلیــون دالری محصــوالت کشــاورزی اســتان بــه خــارج از 

کشــور طــی ســال ۹۵ خبــر داد.
ایــن مســئول افــزود: همچنیــن در حــوزه محصــوالت لبنــی نیــز 
ســال ۹۵ بیــش از ۶۵۰ میلیــون دالر صــادرات از اســتان کرمانشــاه 
صــورت گرفتــه اســت و ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از انقــالب 

هیــچ صادراتــی از اســتان کرمانشــاه صــورت نمــی گرفــت.
ــت  ــه وضعی ــد ک ــی ده ــان م ــوق نش ــارات ف ــه اظه ــی ب نگاه
صــادرات کشــور و بــه تبــع آن اســتان کرمانشــاه در دوران انقــالب، 
ــه  ــالگی ب ــون و در ۴۰ س ــم اکن ــته و ه ــی داش ــل توجه ــد قاب رش
ــاه  ــتان کرمانش ــرزی اس ــادی م ــت و مب ــیده اس ــکوفایی رس ش
ســاالنه مقــدار قابــل توجهــی کاالی غیــر نفتــی بــه کشــورهای 
ــم و  ــش مه ــوع نق ــن موض ــه ای ــد ک ــی کنن ــادر م ــایه ص همس

ــادی دارد. ــق اقتص ــذاری در رون اثرگ

انقــاب اســامی ایــران در حالــی چهل ســاله می شــود 
کــه دســتاورد آن را در گســترش خدمــات درمانــی در دل 
ــت و  ــه بهداش ــدازی 700 خان ــتان، راه ان ــتاهای لرس روس
ــد. ــوان دی ایجــاد بیــش از۲000 تخــت بیمارســتانی می ت

چهــل ســالگی انقــالب طلیعــه بلــوغ و پیشــرفت نهضتــی اســت 
ــراز و نشــیب هــا، ســختی  ــا پشــت ســر گذاشــتن همــه ف کــه ب
هــا و دشــمنی هــا امــروز در اوج قلــه افتخــار ایســتاده اســت. حــاال 
در چهلمیــن فجــر انقــالب اســالمی مســیر جدیــدی پیــش روی 
ــی  ــا قطــار توســعه و آبادان ــه اســت ت ــرار گرفت ــران اســالمی ق ای
ــن و  ــان موم ــالب و جوان ــد انق ــل جدی ــالش نس ــا ت ــور ب کش
ــدی نظــام  ــرود و کارآم ــش ب ــه پی ــا ســرعت بیشــتر ب ــی ب انقالب

ــت شــود. ــک الگــو ثاب ــوان ی ــه عن اســالمی ب
ــان و  ــردم، جوان ــالش م ــت و ت ــا هم ــال، ب ــل س ــن چه در ای
ــران در  ــالب، ای ــه انق ــر فرزان ــای رهب ــت ه ــا هدای مســئوالن و ب
ــی  ــی، فرهنگ ــادی، نظام ــی، اقتص ــف علم ــای مختل ــه ه عرص
ــع  ــه تب ــت؛ ب ــته اس ــمگیری داش ــتاوردهای چش ــی دس و اجتماع
ــهم  ــت س ــته اس ــکوفایی توانس ــیر ش ــن مس ــز در ای ــتان نی لرس
خــود را ایفــا کنــد و موفقیــت هایــی کســب کنــد کــه اکنــون در 
چهــل ســالگی انقــالب بــا یــادآوری ایــن موفقیــت هــا و بــا افتخار 
بــه گذشــته مــی تــوان بــا امیــدواری بــه افــق هــای پیــش روی 

ــت. ــم دوخ ــعه چش توس
ــا انتشــار گــزارش  ــا ایــام اهلل دهــه فجــر ســعی دارد ب  همزمــان ب
ــران در  ــالب اســالمی ای ــاله انق ــل س ــتاوردهای چه ــی از دس های
ــت  ــده و ظرفی ــای حاصــل ش ــت ه ــی موفقی ــه بررس ــتان، ب لرس

ــردازد.  ــتان بپ ــوه لرس ــتعدادهای بالق ــا و اس ه
در ایــن گــزارش نتایــج حاصــل از تــالش 
ــوزه بهداشــت و  متخصصــان و مســئوالن در ح
ســالمت و توســعه خدمــات درمانــی در شــهرها 

ــد. ــی خوانی ــتان را م ــتاهای لرس و روس
 

فعالیت15بیمارستاندرلرستان
دانشــگاه علــوم  رئیــس  کــوروش ســاکی 
ــداد  ــه تع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــکی لرس پزش
ــتان  ــج بیمارس ــتان از پن ــای لرس ــتان ه بیمارس
در ســال ۵7 بــه ۱۵ بیمارســتان در ســال ۹7 

رســیده اســت، اظهــار داشــت: همچنیــن تعــداد تخــت هــای ثابت 
بیمارســتانی لرســتان از 3۶۰ تخــت در ســال ۵7 بــه دو هــزار و ۴۵۰ 

ــت. ــیده اس ــال ۹7 رس ــت در س تخ
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تخــت هــای خصوصــی در بیمارســتان 
هــای لرســتان، بیــان داشــت: ایــن عــدد از صفــر تخــت بــه 3۴2 

تخــت در ســال ۹7 رســیده اســت.

ــه ــو«ب ــیی ــای»آیس ــته ــدادتخ ــشتع افزای
114تخــت

ــت  ــه تخ ــاره ب ــا اش ــتان ب ــکی لرس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــزود: در  ــتان، اف ــای لرس ــتان ه ــو« در بیمارس ــی ی ــای »آی س ه
ایــن زمینــه تعــداد تخــت هــا از صفــر تخــت در ســال ۵7 بــه ۱۱۴ 

ــیده اســت. ــال ۹7 رس تخــت در س
ســاکی، بیــان داشــت: همچنیــن تعــداد تخــت هــای »ان آی ســی 
یــو« بیمارســتان هــای لرســتان از صفــر تخــت در ســال ۵7 به ۵۹ 

تخــت در ســال ۹7 رســیده اســت.
وی، ادامــه داد: تعــداد تخــت های »ســی ســی یــو« در بیمارســتان 
هــای لرســتان از صفــر تخــت در ســال ۵7 بــه ۹۶ تخــت در ســال 

۹7 افزایــش 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 ۵7 بــه ۱۴ تخــت در ســال ۹7 اعــالم کــرد.
ســاکی همچنیــن بــا اشــاره بــه خریــد تجهیــزات پزشــکی ماننــد 
ــز  ــا و مراک ــتان ه ــرای بیمارس ــونوگرافی و ... ب ــی، س آنژیوگراف
ــا و  ــتگاه ه ــن دس ــداد ای ــرد: تع ــح ک ــتان، تصری ــی لرس درمان
ــه 2۰۰ دســتگاه  تجهیــزات پزشــکی از صفــر عــدد در ســال ۵7 ب

ــت. ــیده اس ــال ۹7 رس در س
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 ۵7 بـه 3۵۰ نفـر در سـال ۹7 ارتقا یافته اسـت.

خدماترسانی63پایگاهاورژانس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان همچنین بــا بیــان اینکه 
ــال  ــدد در س ــر ع ــتان از صف ــس لرس ــای اورژان ــگاه ه ــداد پای تع
ــه داد:  ــه اســت، ادام ــش یافت ــگاه در ســال ۹7 افزای ــه ۶3 پای ۵7 ب
همچنیــن تعــداد آمبوالنــس هــای لرســتان از صفــر عــدد در ســال 

ــه ۱۴۵ دســتگاه در ســال ۹7 رســیده اســت. ۵7 ب
ســاکی، تعــداد اتوبــوس آمبوالنــس هــای لرســتان در ســال ۵7 را 
صفــر اعــالم کــرد و گفــت: ایــن عــدد در ســال ۹7 بــه دو دســتگاه 

رســیده اســت.
وی تعــداد خانــه هــای بهداشــت اســتان قبــل از ســال ۵7 را صفــر 
ــش از 7۰۰  ــه بی ــداد در ســال ۹7 ب ــن تع ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک عن

خانــه بهداشــت رســیده اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان، 
همچنیــن گفــت: تعــداد مراکــز جامــع ســالمت 
ــز در  ــتان از 3۵ مرک ــتایی لرس ــهری و روس ش
ســال ۵7 بــه ۱۸۰ مرکــز در ســال ۹7 افزایــش 

ــه اســت. یافت
بـه هـر روی، امـروز بایـد بـا توانـی مضاعـف 
برای سـربلندی ایـران اسـالمی 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.

۲۰۰۰ تخت بیمارستانی ایجاد شد

گسترش خدمات درمانی در دل روستاها
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انقــاب اســامی ایــران در حالــی چهل ســاله می شــود 
کــه طعــم شــیرین پیشــرفت را در گرمابخشــی بــه 99.8 
ــه 1400 روســتای  ــازل شــهری و گازرســانی ب درصــد من

ــید. ــوان چش ــتان می ت لرس

چهــل ســالگی انقــالب طلیعــه بلــوغ و پیشــرفت نهضتــی اســت 
ــراز و نشــیب هــا، ســختی  ــا پشــت ســر گذاشــتن همــه ف کــه ب
هــا و دشــمنی هــا امــروز در اوج قلــه افتخــار ایســتاده اســت. حــاال 
در چهلمیــن فجــر انقــالب اســالمی مســیر جدیــدی پیــش روی 
ــی  ــا قطــار توســعه و آبادان ــه اســت ت ــرار گرفت ــران اســالمی ق ای
ــن و  ــان موم ــالب و جوان ــد انق ــل جدی ــالش نس ــا ت ــور ب کش
ــدی نظــام  ــرود و کارآم ــش ب ــه پی ــا ســرعت بیشــتر ب ــی ب انقالب

ــت شــود. ــک الگــو ثاب ــوان ی ــه عن اســالمی ب
ــان و  ــردم، جوان ــالش م ــت و ت ــا هم ــال، ب ــل س ــن چه در ای
ــران در  ــالب، ای ــه انق ــر فرزان ــای رهب ــت ه ــا هدای مســئوالن و ب
ــی  ــی، فرهنگ ــادی، نظام ــی، اقتص ــف علم ــای مختل ــه ه عرص
ــع  ــه تب ــت؛ ب ــته اس ــمگیری داش ــتاوردهای چش ــی دس و اجتماع
ــهم  ــت س ــته اس ــکوفایی توانس ــیر ش ــن مس ــز در ای ــتان نی لرس
خــود را ایفــا کنــد و موفقیــت هایــی کســب کنــد کــه اکنــون در 
چهــل ســالگی انقــالب بــا یــادآوری ایــن موفقیــت هــا و بــا افتخار 
بــه گذشــته مــی تــوان بــا امیــدواری بــه افــق هــای پیــش روی 

ــت. ــم دوخ ــعه چش توس
ــا انتشــار گــزارش  ــام اهلل دهــه فجــر ســعی دارد ب ــا ای همزمــان ب
ــران در  ــالب اســالمی ای ــاله انق ــل س ــتاوردهای چه ــی از دس های
ــت  ــده و ظرفی ــای حاصــل ش ــت ه ــی موفقی ــه بررس ــتان، ب لرس
هــا و اســتعدادهای بالقــوه لرســتان بپــردازد. در ایــن گــزارش نتایج 
حاصــل از تــالش متخصصــان و مســئوالن در حــوزه گازرســانی به 

شــهرها و روســتاهای لرســتان را مــی خوانیــد.
غالمرضــا لطفعلیــان مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان بــا اشــاره به 
۴۰ ســالگی انقــالب اســالمی ایــران، اظهــار داشــت: ۴۰ ســال از 
عمــر نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران مــی گــذرد و فــراز 

و نشــیب هــای بســیار زیــادی را در ایــن ۴۰ ســال داشــته ایــم.
وی بــا بیــان اینکــه هــر ســال کــه گذشــت و ســال جدیدتــر آمــد 
ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــودن نظ ــد ب توانمن
خصــوص در زمینــه پیشــرفت هــای علمــی، موشــکی، دانشــگاه 
ــای  ــرد: ســال ه ــوان ک ــه مشــخص شــد، عن ــرای هم ــا و ... ب ه
ــم و  ــرار گرفتی ــه ق ــای ناجوانمردان ــم ه ــورد تحری ــادی را م متم
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.

و گاز نفــت، صنعــت حــوزه هــای پیشــرفت
اســت زبانــزد پتروشــیمی

مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان بــا بیــان اینکــه برعکــس برخــی 
کــه فکــر مــی کننــد کــه چــرخ صنعــت مــا بــه خوبــی نچرخیــده 
ــن حــوزه پیشــرفت  ــدارم و در ای ــاد را ن ــن اعتق ــا مــن ای باشــد، ام
هــای فراوانــی داشــته ایــم، افــزود: حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی 
کشــور 3۰ تــا 3۵ درصــد 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 اســالمی در حــوزه 
طراحــی و ســاخت صنعــت پتروشــیمی، گاز و نفــت، بیــان داشــت: 
کشــور ایــران در ایــن حــوزه بــه حــد بالندگــی رســیده و فراتــر از 

ــوده اســت. آن نیــز ب

ــروزیانقــالبتنهــاچهــارشــهرکشــور ــلازپی قب
ــد دارایگازبودن

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت ملــی گاز ایــران مســتثنی از ایــن 
قضیه نیســت، افــزود: اوایــل انقــالب بحثــی از گاز و گاز رســانی در 
کشــور وجــود نداشــت، قبــل از پیــروزی انقــالب تنهــا چهــار شــهر 

ــروز،  ــمایل ام ــن شــکل و ش ــه ای ــه ب ــم ن ــد، آن ه دارای گاز بودن
برخــی مناطــق لولــه کشــی هــای غیــر اصولــی، غیــر اســتاندارد و 
»روکار« بــود و قســمت هایــی از شــهرهای شــیراز، آبــادان، تهران 
ــی  ــد خیل ــز در ح ــر نی ــن ام ــد و ای ــده بودن ــانی ش ــواز گازرس و اه

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 
ــاک  ــرژی پ ــن ان ــی از ای ــه راحت ــردم ب ــروز م ــزود: ام ــم، اف نداری
ــن موضــوع ذی  ــردم از ای ــر از اینکــه م ــد و غی ــی کنن اســتفاده م
نفــع هســتند، یــک ســری از صنایــع مــا نیــز از ایــن نعمــت الهــی 

اســتفاده مــی کننــد.
ــام ارزش  ــت خ ــر نف ــک لیت ــه از ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب لطفعلی
ــه فــرآورده  بیشــتری را مــی توانیــم داشــته باشــیم اگــر تبدیــل ب
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.
ــت، گاز و  ــوزه نف ــته در ح ــتان در گذش ــه لرس ــان اینک ــا بی وی ب
پتروشــیمی اســتانی ناشــناخته بــود، تصریــح کــرد: هــر اقدامــی در 
ایــن حــوزه رخ داده بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی بــوده و طــی 

2۰ ســاله گذشــته ایــن حــوزه پیشــرفت داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان بــا بیــان اینکــه صنعــت 
ــوان  ــال دارد، عن ــر از ۱۰ س ــت کمت ــتان قدم ــیمی در لرس پتروش
کــرد: شــرکت گاز در لرســتان حــدود 2۰ ســال بــوده کــه اقدامــات 

ــت. ــرده اس ــروع ک ــود را ش خ
ــان  ــات رس ــای خدم ــتگاه ه ــه دس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب لطفعلی
بعــد از پیــروزی انقــالب خدمــات بســیار زیــادی در حــوزه ایجــاد 
ــال حاضــر  ــان داشــت: در ح ــد، بی ــرده ان ــه ک ــا ارائ زیرســاخت ه
همــکاران مــا در شــرکت توزیــع بــرق کارهــای بســیار بزرگــی را 

ــد. ــام داده ان انج

99.8درصــدجمعیــتشــهریلرســتانازنعمتگاز
برخوردارهســتند

ــگ  ــام جن ــالب و اتم ــروزی انق ــد از پی ــه بع ــان اینک ــا بی وی ب
تحمیلــی تــالش دولتمــردان بــر ایــن بــود کــه خدمــات شــایانی 
ــث  ــز در بح ــتان نی ــرد: لرس ــوان ک ــد، عن ــه دهن ــردم ارائ ــه م را ب

ــت. ــور اس ــر در کش ــای برت ــتان ه ــزء اس ــا ج ــاخت ه زیرس
ــر  ــه در اواخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــرکت گاز لرس ــل ش مدیرعام
ــرار  ــتور کار ق ــتان در دس ــه لرس ــانی ب ــوع گاز رس ــال 73 موض س

ــرکت  ــک ش ــوان ی ــه عن ــتان ب ــرکت گاز لرس ــزود: ش ــت، اف گرف
مســتقل در ســال 7۸ تاســیس شــد و خدمــات رســانی بــه مــردم 

ــت. ــام داده اس ــون انج ــا کن را ت
لطفعلیــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۹۹.۸ درصــد جمعیــت 
شــهری لرســتان از نعمــت گاز برخــوردار اســت، تصریــح کــرد: 2۴ 

شــهر لرســتان از نعمــت گاز بهــره منــد شــده انــد.

هزارو400روستایلرستانگازرسانیشدهاند
ــهرهای  ــام ش ــانی تم ــات گازرس ــه عملی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــام رســیده اســت،  ــه اتم ــاد«  ب ــر از شــهر »شــول آب لرســتان غی
افــزود: مقدمــات گاز رســانی بــه ایــن شــهر نیــز انجام شــده اســت، 
ــن  ــال تعیی ــت و در ح ــده اس ــذ ش ــه آن اخ ــانی ب ــوز گاز رس مج
ــول  ــهر »ش ــه ش ــانی ب ــات گاز رس ــام عملی ــرای انج ــکار ب پیمان
آبــاد« هســتیم و تــا پایــان ســالجاری پیمانــکار آن مشــخص مــی 
شــود تــا آخریــن شــهر لرســتان نیــز از نعمــت گاز بهــره مند شــود.

ــی  ــش اصل ــت: چال ــان داش ــتان، بی ــرکت گاز لرس ــل ش مدیرعام
ــرا  ــانی اســت چ ــرای گاز رس ــودن مناطــق ب ــور ب ــب العب ــا صع م
کــه ایــن امــر هزینــه هــا را بیشــتر مــی کنــد، قبــال 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 ۱2 میلیــون 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 ۴۰۰ روســتای لرســتان از نعمت گاز 

ــتند. ــره مند هس به
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بالــغ بــر 2۰۰ روســتای لرســتان طــی ایام 
ــدود 2۰۰  ــت: ح ــدند، گف ــد ش ــره من ــت گاز به ــه فجــر از نعم ده
واحــد صنعتــی اســتان نیــز تــا پایــان امســال گاز رســانی آنهــا بــه 

اتمــام خواهــد رســید.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان، گفــت: جمعیــت روســتایی بهــره 
ــد و  ــی رس ــد م ــاالی ۹۰ درص ــه ب ــتان ب ــت گاز لرس ــد از نعم من
ــانی  ــات گاز رس ــه عملی ــزی صــورت گرفت ــه ری ــر اســاس برنام ب
بــه شــهرها و روســتاهای لرســتان تــا پایــان ســال ۹۸ بــه اتمــام 

خواهــد رســید.
ــرای ســربلندی  ــی مضاعــف ب ــا توان ــد ب ــروز بای ــه هــر روی، ام ب
ــا  ــم ت ــالش کنی ــف ت ــای مختل ــه ه ــالمی در عرص ــران اس ای
دســتیابی بــه افــق هــای رشــد و توســعه توســط جوانــان مومــن 

ــود. ــن ش ــری ممک ــس از دیگ ــی پ ــی یک و انقالب

۱۴۰۰ روستا گازرسانی شد

گرمابخشی به خانه ۹۹.8 درصد لرستانی ها 
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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 

ــت. اس

ــام  ــرای نظ ــتاز در اج ــتان پیش ــه اس ــی از س ــالن یک ــتان گی اس
ــت. ــور اس ــالمت در کش ــک س ــاع الکترونی ارج

ــر  ــی ب ــی مبتن ــکی، روش ــات پزش ــوزه خدم ــاع در ح ــام ارج نظ
ــتی  ــی و بهداش ــات درمان ــت خدم ــرای دریاف ــاران ب ــه بیم مراجع
ــه  ــب ارائ ــه موج ــت ک ــاص اس ــی خ ــله مراتب ــاس سلس براس
متناســب و منظــم خدمــات، کنتــرل هزینه هــا و دسترســی 
آســان تر بــه خدمــات تخصصــی بــه هنــگام نیــاز می شــود. ایــن 
روزهــا بســیاری از مــردم بــا مفهــوم و نقــش پزشــک خانــواده در 
ــات از  ــه خدم حفــظ ســالمت آشــنا هســتند. در نظــام ارجــاع ارائ
ــده  ــواده و پرون ــت پزشــک خان ــا محوری ــان ب ــا درم پیشــگیری ت
الکترونیــک مددجــو انجــام مــی شــود. در ایــن نظــام، ارجــاع بیمار 
بــه ســطوح پیشــرفته و تخصصــی درمــان بــه صــورت اتوماتیــک 
ــاوره و  ــدن از مش ــد ش ــد  بهره من ــی تردی ــت. ب ــده اس ــف ش تعری
ــرای  ــری ب ــای موث ــد راهنم ــواده می توان ــک خان ــخیص پزش تش
دریافــت خدمــات مناســب از ســطوح مختلــف بهداشــتی و درمانــی 
باشــد و بدیــن ترتیــب رونــد درمــان ســرعت می گیــرد و از هزینــه 
ــر نتیجــه  ــان کمت ــا صــرف زم ــته و ب ــر ضــروری کاس ــای غی ه

ــود. ــی ش ــل م ــر حاص مطلوب ت

تحوالتبهداشتودرماندر40سالاخیر
نظــام ارجــاع الکترونیــک طرحــی راهبــردی اســت کــه در کیفیــت 
ــذار  ــیار تاثیرگ ــردم بس ــه م ــتی ب ــی و بهداش ــات درمان ــه خدم ارائ
ــژه  ــه وی ــی ب ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــترش ارائ ــت. گس اس
در روســتاها و شــهرهای کوچــک یکــی از خواســته های مــردم از 
نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و تأکیــد امــام راحــل و رهبــری 
ــب  ــات مناس ــردم از خدم ــه م ــدی هم ــت. بهره من ــوده و هس ب
ــه حقوقــی اســت کــه  در حــوزه حفــظ و ارتقــای ســالمت از جمل

ــردارد. ــد گام ب ــاق آن بای ــت در مســیر احق دول
ــوزه  ــه در ح ــکل گرفت ــوالت ش ــه تح ــتی ب ــهروند رش ــک ش ی
ــد:  ــالب اشــاره و می گوی ــروزی انق ــس از پی ــان پ بهداشــت و درم
وضعیــت بهداشــت و درمــان در روســتاها بــا تاســیس خانــه هــای 

بهداشــت متحــول شــد.  
وی بــا بیــان اینکــه بهــورزان مســتقر در خانه هــای بهداشــت بــه 
ــه  ــال هایی ک ــژه در س ــه وی ــیاری ب ــای بس ــتاییان کمک ه روس
ــد،  ــه داده ان ــود ارائ ــر ب ــه شــهرها کمت ــردم ب ــکان دسترســی م ام
ادامــه می دهــد: خانه هــای بهداشــت  خدمــات بســیار ارزشــمندی 
در زمینــه واکسیناســیون و آموزش هــای الزم در حوزه هــای 
مختلــف هماننــد مراقبــت از نــوزادان، تغذیــه، پشــت سرگذاشــتن 

ــد.   ــه کردن ــوارد ارائ ــایر م ــارداری و س دوران ب
ایــن شــهروند رشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ســال های 
پــس از انقــالب بــر تعــداد درمانگاه هــا و بیمارســتان های 
ــد: خاطــره  ــه شــده اســت، مــی افزای ــز اضاف اســتان گیــالن نی
ــیاری از  ــان بس ــتانی در اذه ــدی و پاکس ــکان هن ــور پزش حض
ــا امــروزه  ــگ اســت ام ــوز پررن هــم ســن و ســال های مــن هن
متخصصــان زبــده بســیاری از فرزنــدان همیــن کشــور مشــغول 

ــتند. ــت هس فعالی
ــگاه  ــه جای ــیدن ب ــا رس ــوز ت ــه هن ــد براینک ــا تأکی ــه ب وی در ادام
ــوز  ــد: متاســفانه هن ــی کن ــان  م ــم، بی ــالش کنی ــد ت ــوب بای مطل
ــد  ــات نیازمن ــه خدم ــت ارائ ــان و کیفی ــای درم ــه هزینه ه در زمین

تــالش بیشــتری از ســوی مســئوالن نظــام مقــدس اســالمی بــه 
ــتیم.   ــان هس ــت و درم ــوزه بهداش ــژه ح وی

 
ــداز ــانبع ــتودرم ــاخصهایبهداش ــایش ارتق

ــالن ــالبدرگی انق
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــا رئی ــی ب ــاره گفتگوی ــن ب در ای
گیــالن انجــام دادیــم کــه وی دربــاره ارتقــای خدمــات بهداشــت و 
درمــان در ســال های پــس از انقــالب اســالمی در اســتان گیــالن 
می گویــد: بــه برکــت پیــروزی انقــالب اســالمی، زیرســاخت های 
ــروی  ــت نی ــا تربی ــه و ب ــان گســترش یافت حــوزه بهداشــت و درم
انســانی ماهــر در حوزه هــای مختلــف تخصصــی و فــوق 
تخصصــی، ظرفیــت پذیــرش و درمــان بیمــاران ســایر کشــورهای 

ــا شــده اســت.   منطقــه هــم در  کشــور مهی
ــه اهمیــت ایجــاد نظــام شــبکه  ــا اشــاره ب شــاهرخ یوســف زاده ب
ــتان های  ــی از اس ــالن یک ــد: گی ــی افزای ــان، م ــت و درم بهداش
ــوده اســت.  پیشــرو در گســترش خانه هــای بهداشــت در کشــور ب
ایــن تالش هــا از ســال ۶3  آغــاز و در ســال ۶۹ گیــالن بــه عنــوان 

اســتان پیشــرو در ایــن عرصــه معرفــی شــد.
وی همچنیــن بــه تأســیس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن نیــز 
اشــاره و تصریــح  می کنــد: همزمــان بــا تاســیس وزارت بهداشــت 
در ســال ۱3۶۴، دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن نیــز فعالیــت خود 
را بــا شــرایطی محــدود آغــاز کــرد. امــا در حــال حاضــر دانشــگاه 
ــا یــک اتــاق، در ســال ۶۴ فعالیــت  علــوم پزشــکی گیــالن کــه ب
ــکده  ــامل ۸ دانش ــگاهی ش ــه دانش ــود ب ــرده ب ــروع ک ــود را ش خ
تبدیــل شــده کــه بیــش از ۵7۰۰ دانشــجو در رشــته های مختلــف 

در آن مشــغول بــه تحصیــل هســتند.
ــای  ــی آماره ــه برخ ــالن ب ــکی گی ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
موجــود و مقایســه حــوزه بهداشــت و درمــان قبــل و بعــداز انقــالب 
اســالمی در ایــن اســتان اشــاره و توضیــح مــی دهــد: قبل از ســال 
ــودک  ــال ۱۰۴ ک ــر یک س ــودکان زی ــر ک ــرگ و می ــزان م ۵7 می
بــود کــه ایــن تعــداد امســال بــه ۸.۸ کاهــش یافتــه و یــا همیــن 
ــود  ــل از انقــالب ۴۵ کــودک ب ــاه قب ــار در کــودکان زیریــک م آم

کــه امســال بــه 3.۵ کاهــش یافتــه اســت.  
ــن  ــان کــه در ای ــا زیرســاخت های بهداشــت و درم ــه ب وی در ادام
ــی  ــاره و م ــز اش ــت نی ــده اس ــرداری ش ــاخته و بهره ب ــال ها س س
افزایــد: شــمار خانــه هــای بهداشــت بــه ۹۶۹ خانــه رســیده و یــا در 

زمینــه مرکــز بهداشــت نیــز تــا قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــود کــه بعــداز پیــروزی انقــالب  گیــالن فاقــد مرکــز بهداشــت ب
اســالمی ســاخت ایــن مراکــز اغــاز و تعــداد آنهــا در ســال ۹7 بــه 

ــاب رســیده اســت. ۱۹۴ ب
یوســف زاده بــا بیــان اینکــه افزایــش امیــد بــه زندگــی یکــی دیگر 
ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــالمی در ح ــالب اس ــتاوردهای انق از دس
اســت، ادامــه می دهــد: قبــل از انقــالب ســن امیــد بــه زندگــی در 
اســتان گیــالن ۵7 ســال بــوده کــه ایــن شــاخص امســال بــه 77 

ســال رســیده اســت.
ــالن  ــتان گی ــتان های اس ــداد بیمارس ــه تع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه امســال  ــوده ک ــتان ب ــا 2 بیمارس ــالب تنه ــروزی انق ــل از پی قب
تعــداد آن بــه ۹ رســیده اســت، بیــان  می کنــد: در حــال حاضــر نیــز 
اســتان گیــالن دارای 3هــزار و ۹۶۹ تخــت بیمارســتانی اســت کــه  

قبــل انقــالب تعــداد آنهــا هــزار و ۵۴۰ تخــت بــود.
یوســف زاده بابیــان اینکــه امــروز دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن 
درحــال تربیــت رزیدنــت در ۱7 رشــته تخصصــی پزشــکی و 
ــک ۶  ــده نزدی ــد: در آین ــت، می گوی ــی اس ــوق تخصص ــته ف 3رش
رشــته فــوق تخصصــی بــرای تربیــت پزشــکان فــوق تخصــص 

ــه مــی شــود. اضاف
ــرای  ــد اج ــی همانن ــت موضوعات ــد براهمی ــا تأکی ــه ب وی در ادام
ــعه  ــگاه ها، توس ــش دانش ــالمت و آمای ــام س ــول نظ ــرح تح ط
و کشــت گیاهــان دارویــی، ادامــه می دهــد: بــا شــکل گیری 
همکاری هــای بیــن بخشــی و بــا توجــه بــه ویژگی هــای اقلیمــی 
ایــن اســتان و وجــود دانشــکده داروســازی در گیــالن و همچنیــن 
فعــال شــدن ۴۵ شــرکت دانــش بنیــان و هســته فنــاور در حــوزه 
ســالمت گیــالن در طــول دو ســال گذشــته دســتاوردهای دیگری 

ــه دســت آمــده اســت. ــان ب در حــوزه بهداشــت و درم
 

اجرایطرحنظامارجاعالکترونیکدرگیالن
اجــرای طرح نظــام ارجــاع الکترونیــک در گیــالن از تیرماه امســال 
آغــاز شــد. نگاهــی بــه اخبــار منتشــر شــده در ایــن زمینــه گویــای 
ــوده  ــالن ب ــتان گی ــرح در اس ــن ط ــرای ای ــز اج ــد موفقیت آمی رون
ــر  ــالن از تی ــوم پزشــکی گی ــال دانشــگاه عل ــوان مث اســت. به عن
تــا آبــان مــاه امســال در بســتر ســامانه نظــام ارجــاع الکترونیــک 
موفــق بــه ارائــه خدمــات ســالمت بــه بیــش از 3۰۰۰ بیمــار شــد.
همچنیــن معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تحولی بزرگ در حوزه بهداشت

گیان پیشتاز اجرای نظام ارجاع الکترونیک 
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دستاوردهای انقالب

ــاع  ــام ارج ــطح نظ ــن س ــتقرار باالتری ــاره از اس ــن ب ــالن در ای گی
ــر داد. ــن اســتان خب الکترونیــک کشــور در ای

کلینیــک تخصصــی و فــوق تخصصــی بعثــت رشــت، بــه عنــوان 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــارت دانش ــت نظ ــی، تح ــد دولت ــک واح ی
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــالن و عمدت ــی گی ــتی درمان ــات بهداش و خدم
ــی  ــأت علم ــو هی ــص عض ــوق تخص ــص و ف ــای متخص نیروه
تمــام وقــت دانشــگاه فعالیــت می کنــد و رســالت اصلــی آن، ارائــه 
ــوق  ــی در رشــته های تخصصــی و ف ــات تشــخیصی و درمان خدم
تخصصــی پزشــکی اســت. ایــن کلینیــک بــا بیــش از ۸۰ پزشــک، 
در 2۹ رشــته تخصصــی و فــوق تخصصــی مختلــف، پاســخگوی 
نیازهــای تشــخیصی و درمانــی مراجعیــن بــوده و تمامــی خدمــات 
ــه مــی  ــه بیمــاران ارائ ــا تعرفــه دولتــی ب ــی، ب تشــخیصی و درمان

ــود. ش

اســتقرارطــرحنظــامارجــرایالکترونیــکتاســطح
3درگیــالن

ــی  ــه خدمات ــا ارائ ــت ب ــک بعث ــت کلینی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــار  ــم و فش ــی، هولترریت ــت ورزش، اکوکاردیوگراف ــر تس نظی
خــون، نــوار قلــب، نــوار مغــز، نــوار عصــب و عضلــه و 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــز ب ــگاهی مجه ــا آزمایش ــپیرومتری، ب اس
پاراکلینیکــی نیــز بــه مراجعــان مــی پــردازد و بخــش شــیمی 
درمانــی آن هــم بــا ۱۸ تخــت فعــال در حــال خدمــات 

ــت.   ــاران اس ــه بیم ــانی ب رس
ــان  ــا بی ــالن ب ــوم پزشــکی گی ــس دانشــگاه عل ــاره رئی ــن ب در ای
اینکــه یکــی از طرح هــای موفــق اجــرا شــده در حــوزه بهداشــتی 
و درمــان ایــن اســتان طــرح نظــام ارجــاع الکترونیــک اســت، مــی 

ــه  ــک مای ــاع الکترونی ــام ارج ــی نظ ــی ارزیاب ــج نهای ــد: نتای گوی
ــالن اســت. افتخــار گی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر مهمتریــن برنامــه وزارت 
بهداشــت نظــام ارجــاع اســت، ادامــه می دهــد: گیــالن بــا اســتقرار 
ایــن برنامــه تــا ســطح 3، باالتریــن ســطح اجــرا در کشــور را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت و ارزیابی هــای صــورت گرفتــه نشــان 
دهنــده ثبــت ۱7۱2 مــورد ثبــت ارجــاع، ۶۰۰ مــورد ثبــت بازخوراند 
در مــدت زمــان گذشــت ســه مــاه از زمــان اســتقرار نظــام ارجــاع 

اســت.  
ــالن در تابســتان امســال  ــد: گی ــی افزای ــن م یوســف زاده همچنی
توانســت بــا تکیــه بــر نرم افــزار وزارت بهداشــت »ســامانه ســیب« 
و بــدون نیــاز بــه زیرســاخت های جدیــد، نظــام ارجــاع را در 
باالتریــن ســطح یعنــی ســطح ســه در اســتان مســتقر کنــد و در 
ــه  ایــن عرصــه گیــالن تنهــا اســتان کشــور اســت کــه موفــق ب

ــن ســطح  شــده اســت. ــن نظــام در ای اســتقرار ای
 

سطحبندیبرایشناساییودرمانبیماری
از محاســن ارزشــمند نظــام ارجــاع، هدایــت مــردم بــرای دریافــت 
ــح  ــیر صحی ــان درمس ــق نیازش ــرفته مطاب ــاده و پیش ــات س خدم
اســت. در ایــن بــاره یــک کارشــناس مامایــی می گویــد: بســیاری 
از مــردم در مقطعــی از زمــان بــا ایــن پرســش مواجــه شــده اند کــه 
ــوع از تخصــص در  ــه ن ــه چ ــد ب ــاری بای ــک بیم ــان ی ــرای درم ب

عرصــه گســترده پزشــکی مراجعــه کننــد.
ســارا ســبزواری بــا بیــان اینکــه بــا گســترش طــب و تربیــت روز 
ــرای  ــردم ب ــاز م ــف نی ــاخه های مختل ــان در ش ــزون متخصص اف
مراجعــه صحیــح بــه متخصــص مربوطــه افزایش مــی یابــد، ادامه  

ــه  ــوارد ک ــی از م ــه در بعض ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــه نبای ــد: البت می ده
گمــان مــی رود بایــد بــه پزشــک متخصــص مراجعــه شــود، درمان 
ــه  ــا هزین ــی و ب ــه خوب بیمــاری توســط یــک پزشــک عمومــی ب

کمتــر کامــال قابــل انجــام اســت.
ــرای  ــه ســطوحی کــه در نظــام ارجــاع ب ــا اشــاره ب ســبزواری ب
ــادآور  ــود، ی ــه ش ــد مراجع ــردم بای ــای م ــه نیازه ــخگویی ب پاس
می شــود: مراکــز بهداشــتی درســطح اول مراجعــه در نظــر 
گرفتــه شــده و پــس از آن مراکــز درمانــی و کلینیک هــای 
تخصصــی و ســپس مراکــز درمانــی و کلینیک هــای فــوق 

ــت. ــی اس تخصص
وی مــی افزایــد: در ســطح اول، خدماتــی نظیــر دریافــت مشــاوره 
ــای ســالمت  در حــوزه ســالمت، پیشــگیری از بیمــاری هــا، ارتق
و درمان هــای ســاده توســط پزشــک خانــواده و تیــم ســالمت بــه 
ــرای  ــاران ب ــدی بیم ــی شــود و در ســطوح بع ــه م ــان ارائ مددجوی
ــاز  ــاس نی ــی براس ــوق تخصص ــی و ف ــات تخصص ــت خدم دریاف

هدایــت مــی شــوند.

سالمتجامعهدرگروتالشهایروزافزون
گســترش امکانــات بهداشــتی و درمانــی در طــول ۴ دهــه اخیــر بر 
کســی پوشــیده نیســت. امــا نبایــد از یــاد بــرد کــه توزیــع عادالنــه 
ــه  ــر چگونگــی ارائ ــق ب ــات در سراســر کشــور، نظــارت دقی امکان
خدمــات، فراهــم آوردن تمهیــدات الزم بــرای کاهــش هزینه هــای 
ــادی  ــطوح اقتص ــه در س ــاری ک ــرای اقش ــژه ب ــه وی ــان ب درم
ــظ و  ــه در حف ــواردی اســت ک ــه م ــد، از جمل ــرار دارن ــر ق ضعیف ت
ارتقــای ســطح ســالمت جامعــه بســیار تاثیرگــذار اســت و  نیازمنــد 

ــت.   ــزون اس ــای روز اف تالش ه

ســالن های ورزشــی شــاخص و افزایــش تعــداد فضاهــای 
ــر  ــال اخی ــورد طی40س ــه 53۲ م ــورد ب ــی از 33 م ورزش
کــه رقــم ســرانه ورزشــی را 10.5 برابــر کــرده گوشــه ای 
از دســتاوردهای انقــاب اســامی ایــران در ورزش همــدان 

اســت.

ــوان  ــالب اســالمی می ت ــای انق ــت ورزش در آرمان ه ــرای اهمی ب
بــه ایــن صحبــت تاریخــی امــام خمینــی )ره( بنیان گــذار انقــالب 
ــی  ــتم ول ــکار نیس ــن ورزش ــد »م ــه فرمودن ــت ک ــالمی پرداخ اس
ــر مغــز حضــرت  ورزشــکاران را دوســت دارم« و از ایــن فرمــوده پ
ــر  ــرای رهب ــا چــه حــد ب ــد کــه ورزش ت ــام )ره( می شــود فهمی ام
انقــالب اســالمی از ابتــدای عمــر این نظــام اهمیت داشــته اســت.

بــا وجــود مشــکالت فــراوان در ورزش چــه در بخش هــای 
تحریم هــای  حتــی  و  نرم افــزاری  چــه  و  ســخت افزاری 
غیرمنصفانــه بین المللــی؛ ورزش ایــران ســیل خروشــان موفقیــت 
ــه داده اســت  ــود را ادام ــرده و راه خ ــف نک ــن بخــش را متوق در ای
حــال آنکــه ورزش در زمــان حکومــت پهلــوی هرگــز گســتردگی 
امــروز را نداشــت و مــردم در آن زمــان حتــی از امکانــات اولیــه در 

ــد. ــره بودن ــه بی به ــن زمین ای
ــت  ــقوط حکوم ــران و س ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــا پی ــا ب ام
دیکتاتــوری پهلــوی ورزش نیــز ماننــد دیگــر بخش هــای کشــور 
ــی  ــن ورزش ــاخت ها و اماک ــش زیرس ــد و افزای ــول ش ــار تح دچ
حتــی در دورتریــن مناطــق کشــور شــرایطی را بــرای مشــارکت در 

ورزش به صــورت عمومــی پدیــد آورد.
ــم  ــی کنی ــرور م ــه م ــری را ک ــم رهب ــام معظ ــای مق صحبت ه
ــد  ــه می کنن ــه ورزش توصی ــان را ب ــواره جوان ــه هم ــم ک ــی بینی م
کــه از همیــن رهگــذر می تــوان فهمیــد ورزش در عمــر ۴۰ ســاله 
انقــالب اســالمی از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار بــوده و ایــن 

ــر اســت. موضــوع انکارناپذی
طبـق آنچـه تاریـخ روایت مـی کنـد؛ سـال ۵۸ تنهـا در ۱2 روسـتا 
زمیـن  ورزشـی وجـود داشـت حـال آنکـه اکنـون بیـش از 22۰۰ 
روسـتای کشـور از زمین هـای ورزشـی برخوردارند کمااینکـه تعداد 

سـالن های ورزشـی در روسـتاها در سـال ۵۸ تنهـا ۵ مورد بـوده که 
هم اکنـون بـه بیـش از ۴۰۰ روسـتا افزایـش یافتـه اسـت.

ــد از  ــم ورزش بع ــی کنی ــی م ــه بررس ــف را ک ــای مختل زاویه ه
ــی  ــالب جهش ــن انق ــاله ای ــر ۴۰ س ــالمی و در عم ــالب اس انق
فوق العــاده داشــته و ایــن امــر در پایتخــت تاریــخ و تمــدن 
ــالب  ــل از انق ــه قب ــت چراک ــه اس ــل توج ــز قاب ــن نی ایران زمی
ــه  ــا ب ــود نداشــت ام ــدان وج ــی خاصــی در هم ــاخت ورزش زیرس
برکــت انقــالب اســالمی امــروز همــدان در زیرســاخت های 

ورزشــی رشــد بســیار چشــمگیری داشــته به طــوری کــه 
میزبانی هــای فراملــی در ایــن اســتان برگــزار می شــود.

اگــر بخواهیــم بــه تعــدادی از پروژه هــای بی نظیــر ورزشــی 
همــدان کــه در عمــر انقــالب اســالمی افتتاح شــده نگاهــی 
بیندازیــم در ابتــدا ســالن سرپوشــیده انقــالب همــدان بــه ذهنمــان 
ــور  ــد کش ــقف بلن ــالن های س ــن س ــه از بی نظیرتری ــد ک ــی رس م
اســت کــه دارای ۶ هــزار صندلــی تماشــاچی و ســقفی گنبــدی و 
هاللــی اســت کــه بعــد از ســالن ۱2 هزارنفــری مجموعــه ورزشــی 

اماکن ورزشی ۱۶ و سرانه ۱۰.۵ برابر شد

ورزش همدان در مسیر تحول 
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دستاوردهای انقالب

ــن ســالن سرپوشــیده کشــور اســت. آزادی تهــران بلندتری
ــع دارای فضاهــای  ــه مســاحت ۱2 هــزار مترمرب ایــن مجموعــه ب
ــالن  ــت و س ــع اس ــزار مترمرب ــاحت ۸ ه ــه مس ــیده ای ب سرپوش
ــرای  ــه ب ــت ک ــع اس ــاد ۴۵در ۶۵ مترمرب ــه ابع ــوره آن ب چندمنظ
بهره بــرداری از ایــن طــرح ۱3۵ میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات 

ــه شــده اســت. ــی هزین مل
از دیگر پروژه های ورزشـی اسـتان همـدان ورزشـگاه ۱۵ هزارنفری 
شـهید مفتـح اسـت کـه در ۱۰ کیلومتری شـهر همـدان واقع شـده 
و در 3۰ هـزار 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 صفحه نمایش اسـت.
ایــن ورزشــگاه ۱۵ هزارنفــری نیــز دومیــن ورزشــگاهی اســت کــه 
چمــن آن بــا سیســتم مشــابه زمیــن چمــن شــماره یــک ورزشــگاه 

ــود. ــداری می ش آزادی نگه

ــهشــهر ــنســالنســنگنوردیخاورمیان مجهزتری
همــدانقــراردارد

ــب  ــز در قل ــه نی ــنگ نوردی خاورمیان ــالن س ــن س ــا مجهزتری ام
کهــن شــهر همــدان قــرار دارد، ایــن ســالن کــه بــه نــام زنده یــاد 
فرهــاد میرزاجانــی اســت بــا امکانــات بســیار پیشــرفته مجهــز بــه 
ــز،  ــاًل مجه ــوئیت های کام ــی، س ــنگ نوردی، اقامت ــه س مجموع
ــر  ــرای ۱۵۰ نف ــات ب ــزاری جلس ــل برگ ــوری و مح ــالن غذاخ س
اســت و اتــاق قرنطینــه و ســکوی تماشــاگران بــا ظرفیــت 7۰۰ تــا 

یــک هــزار نفــر نیــز از دیگــر امکانــات ایــن ســالن اســت.
ــنگ  ــواره س ــازی، دی ــه بدن س ــه مجموع ــز ب ــالن مجه ــن س ای
کوتــاه و دیــواره ســرعت نیــز مجهــز اســت بــه طــوری کــه ایــن 
ــمار  ــه ش ــران ب ــرعت در ای ــواره س ــتانداردترین دی ــا اس دیواره ه
ــور و  ــز به صــورت آمات ــاب نی ــواره ســر طن ــد کمااینکــه دی می رون
ــای  ــی و کف پوش ه ــرایط ایمن ــه ش ــا کلی ــه ای ب ــورت حرف به ص
مــدرن جــزو بهتریــن ســالن های تخصصــی در خاورمیانــه اســت.
کنفدراسـیون  شـده  باعـث  پیشـرفته  و  مـدرن  تجهیـزات  ایـن 
کوهنـوردی و سـنگ نوردی آسـیا، نظر مثبتـی در مورد کهن شـهر 
همـدان به منظـور میزبانـی مسـابقات گوناگـون بین المللی داشـته 
باشـد تاجایـی کـه ایـن سـالن در سـال ۹2 میزبـان رقابت هـای 

قهرمانـی سـنگ نوردی جوانـان و نوجوانـان آسـیا بـود.

مجموعهورزشیمریانجبینظیراست
امــا یکــی دیگــر از مجموعه هــای ورزشــی بی نظیــر اســتان 
همــدان مجموعــه ورزشــی مریانــج اســت، ایــن مجموعه ورزشــی 
بــا ظرفیــت ۱۰ هزارنفــری، دارای ســالن ورزشــی یک هــزار و ۵۰۰ 

نفــره، ســالن کشــتی، ســالن اســکواش، ســالن ورزش هــای رزمــی 
و ســالن ژیمناســتیک، مهمانســرای ورزشــکاران، اســتخر تمرینــی 

ــت. ــگ اس ــالن پینگ پن ــازی و س ــالن بدن س ــیده، س سرپوش
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان بــا اشــاره بــه پیشــرفت 
ــالمی  ــالب اس ــاله انق ــدان در دوران ۴۰ س ــمگیر ورزش هم چش
ــای  ــرانه فض ــی س ــاخت های ورزش ــر زیرس ــت: ازنظ ــار داش اظه
ورزشــی قبــل از انقــالب بــرای هــر شــهروند ۶.۸۱ ســانتی 
ــتان  ــدد در اس ــگاه های متع ــاخت ورزش ــا س ــه ب ــود ک ــع ب مترمرب

ــع رســیده اســت. ــانتی مترمرب ــه ۵ س ــار ب ــن آم ای

ــه ــوردب ــداناز33م ــیهم ــایورزش ــدادفضاه تع
ــت ــیدهاس ــوردرس 532م

ــای  ــالمی فضاه ــالب اس ــل از انق ــزود: قب ــیر اف ــن جهانش محس
ــداد  ــن تع ــروز ای ــه ام ــود ک ــکان ب ورزشــی اســتان همــدان 33 م
ــز از ۱۱  ــاز ورزشــی نی ــه و فضــای روب ــورد افزایش یافت ــه ۵32 م ب
ــه 33 مــورد رســیده اســت کــه نشــان از رشــد  مــورد در اســتان ب

ــدان دارد. ــهر هم ــن ش ــی که ــاخت های ورزش زیرس
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان بابیــان اینکــه در رژیــم 
ــی صــورت می گرفــت  ــه ورزش همگان ــری ب ــوی توجــه کمت پهل
ــد از  ــت: بع ــت، گف ــی نداش ــگاه خاص ــز جای ــی نی و ورزش قهرمان
گذشــت ۴۰ ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی امــروز در بســیاری 
ــی هســتیم. ــگاه جهان ــوان و جای از رشــته های ورزشــی صاحب عن
جهانشــیر خاطرنشــان کــرد: تعــداد هیئت هــای ورزشــی 
ــالمی  ــکوهمند اس ــالب ش ــش از انق ــدان پی ــتان هم ــال اس فع
ــه  ــورد افزایش یافت ــه ۴۸ م ــروز ب ــه ام ــود ک ــت ب ــا ۱۵ هیئ تنه
ــورد  ــه ۸7 م ــورد ب ــز از ۱۵ م ــال نی ــی فع ــته های ورزش و رش

اســت. افزایش یافتــه 
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش انقــالب اســالمی در پیشــرفت 
ورزش بانــوان بیــان کــرد: در اوایــل انقــالب موانــع زیــادی بــرای 
ــورت  ــای ص ــا تالش ه ــا ب ــت ام ــود داش ــوان وج ــد ورزش بان رش
گرفتــه کم کــم ورزش ایــن قشــر جایــگاه خــود را بعــد از انقــالب 
شــکوهمند اســالمی پیــدا کــرد و امــروز شــاهد مــدال آوری 

ــتیم. ــی هس ــای بین الملل ــکاران زن در رویداده ورزش
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان عنــوان کــرد: بایــد بــه 
ــدال  ــه از 7 م ــم ک ــود ببالی ــه خ ــم و ب ــار کنی ــوع افتخ ــن موض ای
کسب شــده ورزشــکاران همدانــی در بازی هــای آســیایی ۵ مــدال 
متعلــق بــه بانــوان بــود و ایــن نقطــه عطفــی بــرای ورزش بانــوان 

کشــور و اســتان اســت.
جهانشــیر بابیان اینکــه ورزش اســتان همــدان در ۴۰ ســال انقالب 
ــت،  ــته اس ــه داش ــرفت قابل مالحظ ــر پیش ــه نظ ــالمی از هم اس
ــن  ــی از میانگی ــردم همــدان در ورزش همگان گفــت: مشــارکت م

کشــوری نیــز بیشــتر اســت در ورزش قهرمانی نیــز از بعــد پیروزی 
ــای  ــی در عرصه ه ــکاران همدان ــواره ورزش ــالمی هم ــالب اس انق

ــیده اند. ــوش درخش ــی خ ــی و بین الملل مل
ــر  ــد: ازنظ ــادآور ش ــدان ی ــتان هم ــان اس ــرکل ورزش و جوان مدی
تعــداد مربــی، داور و ورزشــکار نیــز ورزش اســتان همــدان بــا پیش 

از انقــالب غیرقابــل مقایســه اســت.
یکــی از بانــوان همدانــی بابیــان اینکــه انقــالب اســالمی جایــگاه 
ــوان  ــاید بت ــت: ش ــار داش ــرد، اظه ــان ک ــوان را نمای ــی بان واقع
ــی شاهنشــاهی اصــاًل ورزشــی  ــان حکومــت طاغوت گفــت در زم
ــتند در  ــوان نمی توانس ــت و بان ــود داش ــوان وج ــام ورزش بان ــه ن ب

ــد. ــت کنن ــی فعالی ــف ورزش ــته های مختل رش
فاطمــه ســادات حســینی افــزود: امــروز ورزشــکاران بانــوی کشــور 
ــاب  ــی باحج ــی و بین الملل ــای مل ــدان در عرصه ه ــتان هم و اس
اســالمی و بــدون محدودیــت حاضــر می شــوند و بــه دنیــا نشــان 
ــت نیســت. ــه محدودی ــتن حجــاب به هیچ وج ــه داش ــد ک می دهن

وی کــه یکــی از ورزشــکاران همدانــی اســت بابیــان اینکــه نیمــی 
ــت: در ورزش  ــد، گف ــکیل می دهن ــوان تش ــه ورزش را بان از جامع
ــدی  ــم امی ــزرگ، مری ــه ب ــا جام ــی، مه لق ــی آرزو حکیم قهرمان
پارســا، مریــم کرمــی و زهــرا نجاتــی عــارف ورزشــکاران همدانــی 
هســتند کــه در بازی هــای آســیایی موفــق بــه کســب مدال هــای 
ــا در  ــران م ــروز دخت ــد ام ــان می ده ــه نش ــده اند ک ــگ ش رنگارن

ــرای گفتــن دارد. ــا حــرف ب دنی

ایجادفضاهایورزشیویژهبانوان
ــوان در  ــژه بان ــی وی ــای ورزش ــاد فضاه ــه ایج ــاره ب ــا اش وی ب
انقــالب اســالمی بیــان کــرد: در حــال حاضــر در همــدان اســتخر 
ــد  ــه نشــان می ده ــداث اســت ک ــال اح ــوان در ح اختصاصــی بان
فضاهــای ورزشــی مختــص بانــوان نیــز در اســتان وجــود دارد و در 

ــال احــداث اســت. ح
در پایــان گفتنــی اســت؛ ورزش اســتان همــدان قبــل از پیــروزی 
ــی  ــاخت های ورزش ــر زیرس ــالمی ازنظ ــالب اس ــکوهمند انق ش
وضعیــت بســیار نامطلوبــی داشــت و فقــر شــدید ســرانه 
ــته های  ــاخص و رش ــکاران ش ــود و ورزش ــهود ب ــی مش ورزش
ــوان  ورزشــی زیــادی در ایــن اســتان فعــال نبــود کمااینکــه بان
ــتند و ورزش  ــرای ورزش داش ــادی ب ــیار زی ــای بس محدودیت ه

ــت. ــود داش ــی وج ــوان به نوع بان
امــا امــروز بــه لطــف پیــروزی انقــالب اســالمی پایتخــت تاریــخ 
ــی  ــاخت های ورزش ــر زیرس ــدان ازنظ ــن هم ــدن ایران زمی و تم
ــزار  ــرا آســیایی را برگ ــزرگ آســیایی و ف ــد میزبانی هــای ب می توان
ــوان در  ــور بان ــی، داور و حض ــکار، مرب ــداد ورزش ــر تع ــد و ازنظ کن

ــت. ــته اس ــیاری داش ــش بس ورزش جه
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دستاوردهای انقالب

ــاهد  ــامی ش ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــام بع ــتان ای اس
ــه  ــکی از جمل ــش پزش ــددی در بخ ــای متع ــرفت ه پیش
ســاخت 9 بیمارســتان و توســعه امکانــات بــوده، در حالــی 
کــه قبــل از انقــاب فقــط یــک بیمارســتان در اســتان 

وجــود داشــت.

اســتان ایــالم قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی 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 انقــالب اســالمی بســیاری از مــردم اســتان بــرای 
رفــع نیازهــای درمانــی بــه کالن شــهرها مراجعــه مــی کردنــد و 
ــا و  ــه ه ــردم در بحــث هزین ــرای م ــی ب ــث مشــکالت فراوان باع

رفــت و آمــد مــی شــد.
در اســتان ایــالم فقــط تعــداد محــدودی پزشــک عمومــی وجــود 
داشــته و پزشــکان اســتان عمومــا هنــدی بودنــد، امــا هــم اکنــون 
و بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی شــاهد پیشــرفت هــای مهمی 

در اســتان هســتیم.

ــود ــتانوج ــتاندراس ــکبیمارس ــالبی ــلازانق قب
ــتهاســت داش

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم گفــت: در حــوزه بهداشــت 
ــه  ــت ک ــان اس ــل از درم ــگیری قب ــر روی پیش ــده ب ــز عم تمرک

ــده ای اســت. ــت بســیار ارزن فعالی
ــر در  ــزار و 2۰۰ نف ــدود دو ه ــت: در ح ــار داش ــی اظه ــم همت کری
ــن  ــاده تری ــاغل هســتند و در دورافت ــتان ش ــوزه در کل اس ــن ح ای
نقــاط اســتان خانــه هــای بهداشــت مســتقر شــده و خدمــات اولیــه 

ــه مــی شــود. بهداشــتی را ارائ
ــزار و  ــر دو ه ــغ ب ــوزه دانشــجویی و آموزشــی بال ــزود: در ح وی اف
7۰۰ نفــر 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 انقــالب یــک بیمارســتان و ســه داروخانه 
در ســطح اســتان وجــود داشــت ولی هــم اکنــون ۹ بیمارســتان، 73 
داروخانــه،  پنــج دانشــکده، ۱۰ شــبکه بهداشــتی درمانــی، بیــش از 
۶7 مرکــز بهداشــتی درمانــی، 2۰7خانــه بهداشــت بــا پنــج هــزار و 

۵۰۰ نفــر در ســطح اســتان بــه مــردم ارائــه خدمــت مــی کننــد.
ــخیصی  ــتگاه تش ــچ دس ــالب هی ــل از انق ــه داد: قب ــی ادام  همت
در اســتان وجــود نداشــت، هــم اکنــون  پنــج دســتگاه ســی تــی 
ــای  ــوژی ه ــی و رادیول ــتگاه ام آر آی، آنژیوگراف ــه دس ــکن، س اس

ــود دارد. ــتان وج ــال در اس ــدد دیجیت متع
ــالب  ــل از انق ــت: قب ــالم گف ــوم پزشــکی ای ــس دانشــگاه عل رئی

متخصصــی در اســتان وجــود نداشــت، هــم اکنــون بیــش از ۴۰۰ 
ــد. پزشــک متخصــص در اســتان فعالیــت مــی کنن

وی عنـوان کرد: امکانات دانشـگاه علوم پزشـکی در اسـتان  به نحو 
چشـمگیری بهبـود پیدا کرده اسـت، فقـط در بحث اربعیـن نزدیک 

به 2۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشـکی وارد اسـتان شـده اسـت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم تصریــح کــرد: عــالوه بــر 
ــر  ــا احتســاب هلــی کوپت ــارد تومــان ب ــه۱۰۰ میلی ایــن نزدیــک ب
بــه اســتان کمــک شــده اســت امــا بــا ایــده آل هــا فاصلــه اســت.

توسعههمهجانبهمراکزدرمانیدراستانایالم
ــه پیشــرفت  ــون ب ــم اکن ــالم ه ــتان ای ــان داشــت: اس ــی بی همت
چشــمگیری در زمینــه درمانــی رســیده، ســاخت مرکــز نابــاروری و 
مرکــز ســوختگی از دیگــر کارهــای مهــم در اســتان اســت کــه بــه 

زودی محقــق مــی شــود.
ــه در  ــالم ک ــی در ای ــد 37۶ تختخواب ــتان جدی ــزود: بیمارس وی اف
ــد  ــاالی 7۸ درص ــی ب ــرفت فیزیک ــرار دارد از پیش ــاب ق بانگنج
برخــوردار اســت، پیــش بینــی مــی شــود کــه در اردیبهشــت مــاه 

ــد. ــرداری برس ــره ب ــه به ــاختمان ب ــن س ای
وی اظهـار اشـت: بـا بهـره بـرداری از ایـن بیمارسـتان نصف تخت 
هـای کل اسـتان بـه روز خواهند شـد و بیمارسـتان مصطفی شـهر 

ایـالم 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 
ــرای نوســازی و  ــر همیــن اســاس طــرح هــای مهــم ب هســتند ب

بهســازی بیمارســتان هــای اســتان در دســت اجــرا داریــم.
وی تصریــح کــرد: یک بیمارســتان ســوختگی را در دســت ســاخت 
داریــم کــه از پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ۸۵ درصــد برخوردار اســت 

و اوایــل ســال آینــده تجهیــز و بهــره بــرداری کامــل می رســد.
همتــی اظهــار داشــت: همچنیــن مرکــز نابــاروری در اســتان کــه 
ــه  ــاروری اســتان اســت ک ــز ناب ــا مرک ــت شــده تنه ــل موق تحوی
زوجینــی کــه مشــکل نابــاروری را دارنــد در ایــن مرکــز اقدامــات 

ــه مــی شــود. ــه آنهــا ارائ و خدمــات ب
وی افـزود: گسـترش بیمارسـتان طالقانـی کـه اعتبـارات آن گرفته 
شـده، در دسـتور کار قرار دارد. همتـی عنوان کرد: بسـیاری از مراکز 
اورژانـس ایـالم کـه تقریبـا حالـت تعطیـل داشـتند که هـم اکنون 

همـه ایـن اورژانـس ها در اسـتان را فعال شـده اسـت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم تصریــح کــرد: همچنیــن 
بیمــاران ســرطانی کــه بیمــاران دردمنــدی هســتند و هزینــه هــای 
ســنگینی را داشــتند بــه کرمانشــاه و اســتان هــای همجــوار معرفی 
ــا ۱2  ــتان ب ــی اس ــیمی درمان ــز ش ــون مرک ــم اکن ــدند، ه ــی ش م
ــر 3.۵  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــرپایی ب تخــت بســتری و ۱۰ تخــت س
ــوق تخصــص خــون  ــان مجهزشــده و دو پزشــک ف ــارد توم میلی

ــن مرکــز فعــال هســتند. ــوژی در ای و انکول

توسعهامکاناتدرمانیدرشهرستانهایایالم
ــال را در  ــی اطف ــش جراح ــک بخ ــده ای نزدی ــزود: در آین وی اف
ــای انجــام شــده  ــری ه ــا پیگی ــم و ب ــی کنی ــدازی م ــتان را ان اس
ــا  ــش را ب ــن بخ ــده ای ــاه آین ــد م ــرف چن ــتیم ظ ــدوار هس امی

ــم. ــدازی کنی ــه راه ان ــم خیری ــک تی ــکاری ی هم
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــالم بــا اشــاره بــه مراکــز ســی 
ــای  ــتان ه ــز در شهرس ــز دیالی ــو و مراک ــی ی ــو و آی س ــی ی س
ــم  ــتان داری ــه در اس ــی از مشــکالتی ک ــرد: یک ــوان ک ــتان عن اس
مرکــز مراقبــت هــای ویــژه اســت. وی افــزود: بــر همیــن اســاس 
تــالش 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.

مراکزی که قبل از انقاب در ایام کمیاب بود
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دستاوردهای انقالب

ورزش بانــوان در همــدان جایــگاه خــود به دســت آورده 
ــتاده اند  ــار ایس ــای افتخ ــر قله ه ــا ب ــکاران باره و ورزش
ــران در  ــوان ای ــدال آوری بان ــد م ــه ۲8 درص ــی ک تاجای

ــت. ــی اس ــوان همدان ــه بان ــق ب ــیا متعل ــای آس رقابت ه

قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی و در دوران ستم شــاهی 
ــوان به ســختی  ــی نداشــت و بان ــوان جایگاه ورزش در بخــش بان
می توانســتند در عرصه هــای ورزشــی فعالیــت کننــد امــا بــا 
ــاب  ــی باحج ــوان ایران ــور بان ــالمی حض ــالب اس ــروزی انق پی
اســالمی در عرصه هــای مختلــف ورزشــی جــان گرفــت و شــاهد 
ــالب  ــی انق ــت بخش ــوان و هوی ــم گیر ورزش بان ــرفت چش پیش

ــم. ــا بودی ــی عرصه ه ــان در تمام ــگاه زن ــه جای ــالمی ب اس
حکومــت ستم شــاهی طاغــوت قصــد داشــت همــه چیــز از جملــه 
ورزش را نیــز بــا افــکار کشــورهای غربــی آمیختــه کنــد و بانــوان 
بیشــتر وســیله ای در دســت حکومــت بــرای پیشــبرد اهــداف بودند 
ــه تعــداد انگشــتان یکدســت  ــه چنــد رشــته کــه ب و ورزش نیــز ب
ــروزی انقــالب اســالمی  ــا پی ــا ب ــود ام هــم نمی رســید محــدود ب
ــد و  ــدا کنن ــز پی ــته ها نی ــر رش ــود را در دیگ ــان توانســتند راه خ زن
ــی  ــای بین الملل ــه عرصه ه ــا ب ــالمی پ ــاب اس ــک حج ــا کم ب

ــد. بگذارن
ــوان و جداســازی فضــای  ــرای بان طراحــی لباس هــای اســالمی ب
ــد از  ــوان در بع ــوالت ورزش بان ــان از تح ــوان و آقای ــی بان ورزش
ــته های  ــیاری از رش ــوان در بس ــه بان ــن آنک ــود؛ ضم ــالب ب انق
ورزشــی فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد و دیگــر خبــری از 
محدودیت هــای انتخــاب رشــته ورزشــی در قبــل از انقــالب وجــود 

ــت. نداش
ــوان باحجــاب اســالمی در مســابقات  ــه حضــور بان ــران در زمین ای
ــا را طراحــی کــرد و  ــه لباس ه ــود ک ــن کشــوری ب بســکتبال اولی
توانســت پــس از تالش هــای زیــاد موافقــت فیبــا را بــرای حضــور 

بانــوان بــا پوشــش اســالمی اخــذ کنــد.
قبل از انقالب ۹ مربی و 7 داور زن در کشـور وجود داشـت و 7 رشته 
ورزشـی در حـوزه زنان فعـال و تنها یـک مجموعه ورزشـی متعلق 
بـه زنـان بود اما پـس از پیـروزی انقـالب و در زمان کنونـی بیش از 
3۸ رشـته ورزشـی فعال در حوزه زنان وجود دارد و بیـش از 3۵ هزار 
مربـی و ۱۶ هـزار داور زن در کشـور فعالیـت می کنند و بیـش از 3۰ 

مجموعه ورزشـی مختص زنان اسـت.
در پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایران زمیــن همــدان نیــز ورزش 
ــوان به ســختی  ــالب جایگاهــی نداشــت و بان ــش از انق ــوان پی بان
ــروز  ــا ام ــوند ام ــر ش ــی حاض ــای ورزش ــتند در عرصه ه می توانس
ــای  ــی در عرصه ه ــوان همدان ــور بان ــالب حض ــالگی انق در ۴۰ س
ورزشــی پیشــرفت چشــمگیری داشــته و بانــوان همدانــی طــی ۴۰ 

ــتاده اند. ــت ایس ــای موفقی ــر قله ه ــا ب ــر باره ــال اخی س
ــوان یکــی از اقدامــات مثبــت  ــژه بان ایجــاد فضاهــای ورزشــی وی
ــه طــوری کــه امــروز در همــدان  ــود ب بعــد از انقــالب اســالمی ب
نیــز شــاهد احــداث اســتخر اختصاصــی بانــوان هســتیم و فضاهای 
ــت  ــه محدودی ــده اند ک ــز طــوری طراحــی ش ــود نی ورزشــی موج
بــرای حضــور بانــوان نــدارد. در بحــث ورزش همگانــی نیــز بانــوان 
همــدان پا بــه پــای آقایــان حضــور فعالــی دارنــد و بانــوان همدانی 
ــی و  ــه ورزش صبحگاه ــی از جمل ــف ورزش ــای مختل همایش ه

ــد. ــزار می کنن ــال برگ ــول س ــادی را در ط ــای زی پیاده روی ه
امــا در بخــش ورزش قهرمانــی کافــی اســت بــه چنــد ماه گذشــته 
بازگردیــم جایــی کــه بانــوان همدانی در مســابقات قهرمانــی 2۰۱۸ 
ــوان  ــاندند، بان ــیا نش ــارک آس ــر ت ــورمان را ب ــم کش ــا پرچ جاکارت
کشــورمان در ایــن رقابت هــا درمجمــوع ۱۸ مــدال کســب کردنــد.

2۸ درصــد ســهم مــدال آوری بانــوان ایــران در رقابت هــای 

ــود ــی ب ــوان همدان ــه بان ــق ب ــا متعل جاکارت
ســهم بانــوان همدانــی از ایــن تعــداد ۵ مــدال بــود بــه طــوری کــه 
ــا  ــن رقابت ه ــران در ای ــوان ای ــدال آوری بان ــهم م ــد س 2۸ درص

متعلــق بــه بانــوان همدانــی بــود.
ــه  ــاب به هیچ وج ــه حج ــان داد ک ــالمی نش ــالب اس ــروزی انق پی
ــف  ــای مختل ــی در عرصه ه ــوان همدان ــت و بان ــت نیس محدودی
می کننــد  پیــدا  حضــور  اســالمی  باحجــاب  برون مــرزی 
ارمغــان  بــه  بــرای کشــورمان  را  رنگارنگــی  و مدال هــای 

فریننــد. می آ
ــون  ــی همچ ــته های ورزش ــر رش ــی در اکث ــوان همدان ــروز بان ام
ــی  ــه و تمام ــال، کارات ــی، هندب ــدو، هاک ــی، تکوان ــودو، قایقران ج
ــا  ــد و خانواده ه ــن دارن ــرای گفت ــرف ب ــورمان ح ــته ها در کش رش
ــت  ــازه فعالی ــی اج ــه راحت ــم ب ــای حاک ــه فض ــه ب ــا توج ــز ب نی
ــه در  ــزی ک ــد چی ــی را می دهن ــای ورزش ــان در فضاه دخترانش
ــران  ــود نداشــت و بیشــتر دخت ــه وج دوران ستم شــاهی به هیچ وج

ــد. ــوت بودن ــرای دوران طاغ ــداف ب ــبرد اه ــزار پیش ــان اب و زن

ــدان در بخــش  ــای ورزشــی اســتان هم ــر هیئت ه ــن اکث همچنی
ــن  ــد کــه خــود ای ــوان دارن ــس بان ــال اســت و نایب رئی ــوان فع بان
موضــوع نشــان از اهمیــت سیاســت گذاران ورزش کشــور بــه امــر 

ــوان دارد. ورزش بان
فتــح قلــه اورســت از ســوی بانــوان ورزشــکاران ایرانــی نیــز یکــی 
ــز  ــدان نی ــروز در هم ــه ام ــوده ک ــوان ب ــاط عطــف ورزش بان از نق
ــود  ــناخته می ش ــی ش ــی از بانوان ــوان یک ــی به عن رضــوان سلماس
کــه قلــه اورســت را فتــح کــرده و ایــن بانــوی همدانــی از افتخارات 

ــود. ــوب می ش ــورمان محس ــتان و کش ورزش اس
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــب  ــوان موج ــه ورزش بان ــه ب ــت: توج ــار داش ــوان اظه ورزش بان
ــه و  ــن ســالمت جامع ــه نشــاط و شــادابی و تضمی ــش روحی افزای
تربیــت نســلی پویــا و ســالم می شــود؛ همچنیــن حضــور زنــان در 
عرصه هــای اجتماعــی بیانگــر توانمنــدی و اســتعداد ایــن گــروه از 
جامعــه اســت و بــا تقویــت رشــته های مختلــف ورزشــی بایــد بــه 

ارتقــاء ســالمت جســمی و روحــی جامعــه کمــک کنیــم.

توسعه زیرساخت ها ادامه یابد؛

نقش پررنگ بانوان درجهش ورزش همدان/۵مدال آسیایی قابل چشم پوشی نیست
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دستاوردهای انقالب

ــریدر ــوریپررنگت ــدانحض ــتانهم ــواناس بان
ــفداشــتهباشــند ــنمختل میادی

ــف  ــن مختل ــدان در میادی ــوان هم ــزود: بان ــیر اف ــن جهانش محس
ورزش صاحــب جایــگاه بــوده و حضــور ورزشــکاران در رقابت هــای 
ــه جــای خوشــحالی  ــوده ک ــن ب ــگ و افتخارآفری ــی پررن بین الملل
دارد امــا نبایــد بــه ایــن تعــداد بســنده کــرد و بایــد بانــوان اســتان 

ــند. ــته باش ــف داش ــن مختل ــری در میادی حضــوری پررنگ ت
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقــش انقــالب اســالمی در پیشــرفت 
ورزش زنــان گفــت: قبــل از انقــالب شــکوهمند اســالمی 
ــا  ــا ب ــت ام ــود داش ــان وج ــد ورزش زن ــرای رش ــادی ب ــع زی موان
تالش هــای صــورت گرفتــه کم کــم ورزش زنــان جایــگاه خــود را 

ــرد. ــدا ک ــالب پی ــد از انق بع
جهانشــیر خاطرنشــان کــرد: امــروز شــاهد مــدال آوری ورزشــکاران 
ــدال  ــه از 7 م ــتیم به طوری ک ــی هس ــای بین الملل زن در رویداده
کسب شــده ورزشــکاران همدانــی در بازی هــای آســیایی ۵ مــدال 
ــرای ورزش  ــی ب ــه عطف ــن نقط ــه ای ــود ک ــوان ب ــه بان ــق ب متعل

بانــوان کشــور و اســتان اســت.

ــی ــفورزش ــایمختل ــیدرعرصهه ــوانهمدان بان
ــد ــررنگــیدارن حضــورپ

ــوان  ــه بان ــا اشــاره ب ــان اســتان همــدان ب ــرکل ورزش و جوان مدی
افتخارآفریــن همدانــی در بازی هــای آســیایی بیــان کــرد: در 
ــی  ــی در قایقران ــم کرم ــا 2۰۱۸ مری ــیایی جاکارت ــای آس بازی ه
ــی 2  ــا در قایقران ــدی پارس ــم امی ــز، مری ــره و برن ــان های نق نش
ــز را  ــان برن ــدازی نش ــزرگ در تیران ــام ب ــا ج ــره و مه لق ــدال نق م
کســب کردنــد کــه نشــان از توانمنــدی بانــوان همدانــی در ورزش 

ــی دارد. قهرمان
وی عنــوان کــرد: همچنیــن در بازی هــای پاراآســیایی 2۰۱۸ 
ــه همــراه  نیــز زهــرا نجاتــی عــارف دیگــر بانــوی همــدان نیــز ب
ــوان  ــره و عن ــدال نق ــه م ــورمان ب ــته کش ــال نشس ــم والیب تی

رســید. نایب قهرمانــی 

جهانشـیر بـا اشـاره بـه حضـور بانـوان همدانـی در بخـش ورزش 
همگانی گفت: امروز نیمی از جامعه ورزش اسـتان همـدان را بانوان 
تشـکیل می دهنـد و در تمامی عرصه های ورزشـی حضور پرشـور و 
فعـال دارنـد و از یک مادر کـه محور سـالمت خانواده اسـت تا یک 

کودک همدانـی در امر ورزش فعالیـت دارد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان یــادآور شــد: در بخــش 
ــی  ــای همگان ــت ورزش ه ــای هیئ ــا تالش ه ــی ب ورزش همگان
اســتان همــدان در بحــث برگــزاری انــواع همایش هــا و مســابقات 
ــه  ــوان از جمل ــژه بان ــای وی ــی در همایش ه ــوان همدان ــروز بان ام
ــی  ــور و فعال ــیار پرش ــاده روی حضــور بس ــی و پی ورزش صبحگاه
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــت نظ ــا از برک ــام این ه ــه تم ــد ک دارن

ــت. ــده اس ــران فراهم ش ای

ــل ــوانتعطی ــالبدربخــشبان ــلازانق ــدانقب هم
ــود ب

ــل  ــدان قب ــان اینکــه هم ــوان بابی یکــی از کارشناســان ورزش بان
از انقــالب در بخــش بانــوان تعطیــل بــود، اظهــار داشــت: بعــد از 
پیــروزی انقــالب نیمــی از ســهمیه ورزش همــدان را در مســابقات 
ــام  ــا ج ــی و مه لق ــل آرزو حکیم ــکاری مث ــوان ورزش ــک بان المپی
ــه نشــان از پیشــرفت چشــمگیر ورزش  ــد ک ــزرگ کســب کردن ب

ــی ســینا دارد. ــار بوعل ــوان در عمــر ۴۰ ســاله انقــالب در دی بان
زهــرا محبــی پــور افــزود: در بازی هــای آســیایی جاکارتــا نیــز ۱۱ 
ــی  ــوان ورزشــکار همدان ــی را بان ــوان ایران درصــد از مدال هــای بان
بــه دســت آوردنــد و امــروز بانــوان همدانــی در تمامــی عرصه هــای 

ورزش قهرمانــی حــرف بــرای گفتــن دارنــد.
وی بابیــان اینکــه حجــاب مانعــی بــرای افتخارآفرینی ورزشــکاران 
مــا نبــوده گفــت: مه لقــا جــام بــزرگ در چهارمیــن دوره 
بازی هــای کشــورهای اســالمی به عنــوان پرچــم دار کاروان 
ــران در ایــن مســابقات انتخــاب شــد و باحجــاب اســالمی کــه  ای
ــه  ــر از جمل ــچ ام ــاب در هی ــه حج ــان داد ک ــا نش ــه دنی ــت ب داش

ورزش محدودیــت نیســت.

محبــی پــور خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در ســال ۹۱ نیــز رهبــر 
معظــم انقــالب از جــام بــزرگ بــه خاطــر داشــتن حجاب اســالمی 

تقدیــر و تشــویق کردنــد.
ــه  ــان اینک ــوان بابی ــی در بخــش بان ــور ورزش ــناس ام ــن کارش ای
ــتند،  ــوردار هس ــری برخ ــتعدادهای بی نظی ــی از اس ــوان همدان بان
ــه  ــد ب ــر ورزش بای ــی را در ام ــران همدان ــرد: حضــور دخت ــان ک بی
فــال نیــک گرفــت و ایــن انتظــار هــم از مدیــران دســتگاه ورزش 
مــی رود کــه حمایت هــای خــود را از بخــش ورزش بانــوان چندیــن 

برابــر کننــد.
ــیایی  ــابقات آس ــوان در مس ــای بان ــر مدال ه ــرد: اگ ــوان ک وی عن
ــان  ــی را در پای ــن جایگاه ــران چنی ــک ای ــود بی ش ــته نب گذش
مســابقات کســب نمی کــرد و بایــد ایــن نــگاه نســبت بــه شــرایط 
فعلــی پررنگ تــر شــود. یکــی از شــهروندان همدانــی نیــز با اشــاره 
ــروز  ــت: ام ــار داش ــه ورزش اظه ــی ب ــوان همدان ــتقبال بان ــه اس ب
ــه ورزش روی  ــدارس ب ــن در م ــنین پایی ــی از س ــران همدان دخت
ــرورش از  ــه آموزش وپ ــود ک ــی ب ــت خوب ــن حرک ــد و ای می آورن

ــد. ــیم می کن ــوکان ترس ــن ک ــدا ورزش را در ذه ابت

بانــوانبــدونمحدودیــتدراکثــررشــتههای
ــد ــتدارن ــیفعالی ورزش

الهــام بخشــی زاده افــزود: خوشــبختانه فضا بــرای حضــور دختران 
در امــر ورزش در جمهــوری اســالمی و شــهر همــدان بــه خوبــی 
ــته های  ــر رش ــت در اکث ــدون محدودی ــوان ب ــت و بان ــم اس فراه

ــد. ــت کنن ــد فعالی ــی می توانن ورزش
وی بــا درخواســت از مدیــران دســتگاه ورزش گفــت: تنهــا ضعفــی 
کــه در ایــن میــان حــس می شــود رشــد زیرســاخت های ورزشــی 
ــدازی  ــا راه ان ــه خوشــبختانه ب ــوان اســت ک ــرای بان اختصاصــی ب
ــوان در همــدان و برنامه ریــزی مســئوالن بــرای  اســتخر ویــژه بان
ســاخت ســایر فضاهــای اختصاصــی ورزشــی بــرای بانــوان ایــن 

مشــکالت امیدواریــم حــل شــود.
ــگاه  ــروز ن ــادران ام ــدران و م ــرد: پ ــان ک ــی زاده خاطرنش بخش
ــه  ــبت ب ــته نس ــیت گذش ــد و حساس ــر ورزش دارن ــه ام ــی ب مثبت
ــه  ــن زمین ــازی در ای ــدارد و فرهنگ س ــود ن ــران وج ورزش دخت
ــز  ــران نی ــرای ورزش دخت ــه و شــرایط ب ــی صــورت گرفت ــه خوب ب
در دوران ۴۰ ســاله انقــالب اســالمی بــه خوبــی فراهم شــده اســت.
در پایــان گفتنــی اســت؛ بــا نگاهــی بــه موفقیت هــای اخیــر ورزش 
ــوح  ــالمی به وض ــالب اس ــروزی انق ــال های پی ــد از س ــران بع ای
ــان  ــرد، زن ــی ب ــور پ ــرفت ورزش کش ــا و پیش ــه ارتق ــوان ب می ت
ــن  ــه ضم ــد ک ــی کردن ــی را ط ــای ترق ــان پله ه ــی آن چن ایران
عرصه هــای  و  آســیایی  بازی هــای  در  متعــدد  مدال هــای 

ــدند. ــم ش ــی ه ــدال المپیک ــب م ــه کس ــق ب ــی موف بین الملل
در اســتان همــدان نیــز بانــوان همدانــی قدم به قــدم مــردان 
بــرای رشــد ورزش و افتخارآفرینــی تــالش می کننــد و از جایــگاه 
ارزنــده ای نیــز برخــوردار هســتند کــه امیدواریــم بــا توجــه بیشــتر 
ــش  ــه روز افزای ــگاه روزب ــن جای ــتگاه ورزش ای ــد دس ــران ارش مدی

پیــدا کنــد.
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دستاوردهای انقالب

تاســیس دانشــگاه بــه منظــور پیشــرفت های علمــی 
تریــن  مهــم  جملــه  از  تحصیــات  ســطح  ارتقــاء  و 
دســتاوردهای انقــاب اســامی در خراســان شــمالی بــوده 

اســت.

ــوان خطــه ای  ــه عن ــمالی ب ــان ش خراس
ــروزی  ــل از پی ــا قب ــور ت ــروم در کش مح
انقــالب حتــی یک مرکــز آموزشــکده ای 
نداشــت و فــارغ التحصیــالن ایــن منطقه 
تــا آن زمــان بــرای ادامــه تحصیــل ملزم 
ــر  ــای دیگ ــگاه ه ــه دانش ــن ب ــه رفت ب

اســتان هــا مــی شــدند.
ــتان  ــیاری از شهرس ــت بس ــی اس گفتن
هــای خراســان شــمالی قبــل از پیــروزی 
ــتان  ــتن دبیرس ــالمی از داش ــالب اس انق
ــرای  ــوزان ب ــش آم ــد و دان محــروم بودن
ــی  ــورد م ــه بجن ــم ب ــدرک دیپل ــذ م اخ
ــت  ــه عل ــان ب ــت آن ــه اکثری ــد ک آمدن
ــه  ــرای ادام ــی ب ــگاه تمایل ــودن دانش نب
تحصیــل نداشــتند و تنهــا شــماری کمی 

ــدند. ــی ش ــگاه م ــی دانش راه
امــا امــروز خراســان شــمالی پــس از 

گذشــت چهــل ســال از انقــالب اســالمی از 3۸ مرکــز آمــوزش 
ــا بیــش از 3۰ هــزار دانشــجو در نقــاط مختلــف اســتان  عالــی ب

ــت. ــوردار اس برخ
ــتین  ــوان نخس ــه عن ــورد ب ــد بجن ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــوز  ــال ۶۶ مج ــاه س ــفند م ــمالی در اس ــان ش ــگاه خراس دانش
ــا  فعالیــت دریافــت و از مهرمــاه ۶7 فعالیــت آموزشــی خــود را ب
تعــداد ۹۹  نفــر دانشــجو در دو رشــته کارشناســی علــوم تربیتی و 
کاردانــی بــرق در مــدارس آمــوزش و پــرورش و ســاختمان هــای 

اســتیجاری آغــاز کــرد.
ــا فضایــی بیــش از ۵۰ هکتــار و  ــا گذشــت 3۰ ســال ب اکنــون ب
ــات  ــع و امکان ــر مرب ــزار ۸۸۵ مت ــر ۴۴ ه ــغ ب ــی بال ــر بنای ــا زی ب
وســیع آزمایشــگاهی و کارگاهــی ۶ هــزار دانشــجو در  ۸۶ رشــته 
ــی، کارشناســی، کارشناســی ارشــد و  در مقاطــع مختلــف کاردان

ــع دارد. ــرای تخصصــی در ســطح درجــه جام دکت

550عضــوهیئــتعلمــیدردانشــگاههــای
خراســانشــمالی

رئیــس دانشــگاه بجنــورد مــی گویــد: پیــش از انقــالب اســالمی 
در ایــن خطــه دانشــگاهی وجــود نداشــت امــا پــس از پیــروزی 
انقــالب اســالمی بــا تاســیس دانــش ســرا و تربیــت معلــم زمینه 
گســترش مراکــز علمــی و آموزشــی کلیــد خــورد و هــم اکنــون 
در خراســان شــمالی 3۸ دانشــگاه و موسســه علمــی وجــود دارد.

 امــروز خراســان شــمالی پــس از گذشــت چهــل ســال از 
ــش از 3۰  ــا بی ــی ب ــوزش عال ــز آم ــالمی از 3۸ مرک ــالب اس انق
ــتاحمد  ــوردار اس ــتان برخ ــف اس ــاط مختل ــجو در نق ــزار دانش ه
ــاه ســال ۸۴  ــورد از مهرم ــان اینکــه دانشــگاه بجن ــا بی ــر ب محق
ــدازی شــد،  ــف راه ان ــی مختل در مقاطــع و رشــته هــای تحصیل
اظهــار مــی کنــد: ایــن دانشــگاه بــا دانشــکده فنــی و مهندســی، 
ــجو در  ــرش 2۱۰ دانش ــاورزی و پذی ــر و کش ــانی، هن ــوم انس عل

ــرد. ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــی، فعالی ــته تحصیل ســه رش
ــا ۴۹  ــورد ب ــگاه بجن ــر دانش ــال حاض ــد: در ح ــی افزای ــر م محق
رشــته تحصیلی شــامل 22 رشــته کارشناســی ارشــد و 27 رشــته 

کارشناســی، چهــار هــزار و ۵۰۰ دانشــجو دارد.
ــی  ــوزش عال ــز آم ــر مراک ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
خراســان شــمالی دارای ۵۵۰ عضــو هیئــت علمــی اســت، مــی 
گویــد: از ایــن تعــداد عضــو هیئــت علمــی ۱۶7 نفــر در دانشــگاه 

ــد. ــی فعالیــت دارن دولت

توسعهعلمودانشازثمراتانقالباسالمی
نماینده سابق مجلس شـورای اسـالمی با بیان اینکه توسعه علم، 
دانـش و پژوهـش یکـی از ثمـرات انقالب اسـالمی در خراسـان 
شـمالی بـوده، اظهـار مـی کنـد: پیـش از انقـالب اسـالمی ایـن 
اسـتان از داشـتن مرکـز انسـتیتوی کاردانی محـروم بـود اما پس 
از پیـروزی انقـالب بـا پیگیری هایـی که انجام شـد اکنـون تمام 

زیرمجموعـه هـای دانشـگاهی در ایـن 
استان از سـاختمان آموزشـی برخوردارند.

ــد: در  ــی گوی ــی م موســوی الرضــا ثروت
ــور،  ــام ن ــگاه آزاد، پی ــر دانش ــال حاض ح
ــان،  ــگاهی، فرهنگی ــاد دانش ــر، جه کوث
و  علــم  پــارک  کاربــردی،  علمــی 
فنــاوری، مرکــز رشــد و... در سراســر این 

ــتند. ــز هس ــتان دارای مرک اس
ــه تاســیس دانشــگاه  ــه ب ــی در ادام ثروت
ــی  ــرد و م ــاره ک ــورد اش ــی در بجن دولت
ــودم  ــردی ب ــتین ف ــده نخس ــد: بن افزای
کــه راه انــدازی ایــن دانشــگاه را هیئــت 
ــت ســال ۸۴  ــه در نهای ــردم ک جلســه ک
بــا 7۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار در دولــت 
هشــتم در محــل ســاختمان کنونــی 
شــورای اســالمی شــهر بجنــورد راه 
ــه  ــت س ــس از گذش ــد و پ ــدازی ش ان
ســال بــه ســاختمان اصلــی خــود منتقل 

ــد. ش
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 ۱۰۰ هکتــار رســیده اســت.
وی اظهــار مــی کنــد: مقام معظــم رهبــری در ســفر به خراســان 
ــز  ــا مرک ــوان تنه ــه عن ــن دانشــگاه ب ــر گســترش ای ــمالی ب ش
ــژه  ــد وی ــمالی تاکی ــان ش ــران خراس ــاص دخت ــی اختص آموزش
ای داشــتند امــا متاســفانه برخــی مســئوالن اســتانی نســبت بــه 
گســترش ایــن مرکز کــم توجهــی کردنــد و همچنان ســاختمان 

آن نیمــه تمــام باقــی مانــده اســت.
ــن دانشــگاه ۱2 رشــته  ــد: در حــال حاضــر ای ــی افزای ــی م ثروت
ــال  ــاختمانش در ح ــجو دارد و س ــزار دانش ــار ه ــی و چه تحصیل

ــت. ــترش اس گس
ــای  ــتان ه ــایر شهرس ــترش آن در س ــگاه و گس ــیس دانش تاس
مهمتریــن اتفاقــی بــود کــه پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
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 
ــرو اســت کــه  ــده ای روب ــا مشــکالت عدی ــگاه ب در بحــث خواب

نیازمنــد کمــک خیــران و بخــش خصوصــی اســت.

 ارتقاءسطح تحصیات پس از انقاب ؛

۳8 مرکز آموزش عالی تاسیس شد
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ــی  ــور از ثمرات ــف کش ــاط مختل ــی از نق ــت زدای محرومی
اســت کــه انقــاب اســامی نصیــب خراســان جنوبــی 
در  اســتان  ایــن  در  چــه  هــر  کــه  چــرا  کــرده 
مباحــث بهداشــتی و درمــان وجــود دارد متعلــق بــه 

بعــد از انقــاب اســت.

خراســان جنوبــی اســتانی اســت کــه بــه دلیــل موقعیــت 
ــه  ــور قرارگرفت ــه ک ــدادی در نقط ــاظ  ام ــه لح ــی اش ب جغرافیای
ــا  ــم ب ــتان آن ه ــک بیمارس ــا ی ــالب تنه ــل انق ــا قب ــت، و ت اس
پزشــکانی خارجــی و البتــه تنهــا چنــد بخــش کوچــک درمانــی 

ــود. ــدگان ب ــاز مراجعه کنن ــوی نی ــخ گ پاس
 امــا امــروز باگذشــت چهــل ســال از انقــالب ایــن بیمارســتان بــا 
ــن  ــه بزرگ تری ــدن ب ــال تبدیل ش ــران در ح ــرد مدی ــر رویک تغیی
مرکــز ترومــای اســتان بــوده و دو بیمارســتان تخصصــی و فــوق 

تخصصــی نیــز در بیرجنــد بــه بهره بــرداری رســیده اســت.
ــومین  ــوان س ــر به عن ــعت ۱۵۰ کیلومت ــا وس ــی ب ــان جنوب خراس
اســتان وســیع کشــور و ۴۶۰ کیلومتــر 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 
ــان  ــهروند خراس ــن ش ــه دورتری ــات ب ــه خدم ــر ارائ ــالوه ب ع
ــز خدمــات درمانــی  ــه کشــورهای همســایه نی ــد، ب جنوبــی بتوان

ــه دهد. ارائ
هرچنــد شــهر بیرجنــد در دوران جنــگ تحمیلــی آســیب 
زیرســاختی نداشــت امــا جوانــان و مــردان علمــی زیــادی را تقدیم 
انقــالب کــرد. بعــد از جنــگ ، وجــود تنهــا یــک بیمارســتان بــا 
جمعیتــی کــه هــرروز و هرســال بــر تعــداد آنهــا افــزوده می شــود 
و همچنیــن مرکــز اســتان شــدن بیرجنــد، در دهــه ۸۰ کمبودهای 

ــه رخ می کشــاند. درمانــی را بیشــتر ب
ــود  ــی وج ــیرهای ترانزیت ــه مس ــتان و البت ــای اس ــت جاده ه روای
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 می شــدند.

بیمارستان ولی عصر
ــه،  ــود چراک ــدی ب ــاران بیرجن ــرای بیم ــدی ب ــور امی ــه 7۰ ن ده
بیمارســتان ولیعصــر بیرجند بــا 22۴ تختخــواب در ســال ۱37۹  با 
ــرار گرفــت. ــرداری ق دو بخــش داخلــی و اورژانــس مــورد بهره ب
 در اواخــر ســال ۱37۹ بخــش اطفــال از بیمارســتان امــام رضــا 
ــال  ــال ۱3۸۰ کار انتق ــد و در س ــل ش ــز منتق ــن مرک ــه ای )ع( ب
بخش هــای زنــان- قلــب- زایشــگاه – ccu – چشــم – 
گــوش و حلــق- اعصاب-عفونــی و دیالیــز و اتــاق عمــل زنــان و 
چشــم و گــوش به پایــان رســید و درمانگاه هــای مرتبــط بــا ایــن 
ــنجی  ــنجی و بینایی س ــای شنوایی س ــه واحده ــا ازجمل بخش ه

هــم  فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
ــی  ــی درمان ــتانی آموزش ــج( بیمارس ــر )ع ــتان ولی عص بیمارس
ــای  ــال  در بخش ه ــت فع ــا 2۹7 تخ ــون ب ــه هم اکن ــت ک اس
ــی  ــی، داخل ــی، داخل ــان، عفون ــان و زایم بســتری بخش هــای زن
ــب، چشــم  ــال،  قل فــوق تخصصــی، اعصــاب، آنژیوگرافــی، اطف
و... فعالیــت می کنــد. همچنیــن ایــن بیمارســتان بخــش زنــان و 

ــز و پیشــرفته ای دارد. ــان مجه زایم
 

بیمارستان میالد
انــگار ایــن بیمارســتان کلیــد بــاز شــدن قفل هــای درمانــی در این 
شــهر بــود چراکــه بعــدازآن چندیــن مرکــز دیگــر درمانــی نیــز در 
شــهر بــه بهره بــرداری رســید کــه مهم تریــن آن هــا بیمارســتان 
میــالد 3 بــود، بیمارســتان حضــرت ابوالفضــل العبــاس )ع( 
بیرجنــد )میــالد 3( در ســال ۱3۹۴ بــه بهره بــرداری رســید، 
ــا ۱۴۰  ــاء ت ــت ارتق ــواب،  قابلی ــا  ۹۶ تختخ ــه ب ــتانی ک بیمارس
ــی، جراحــی،  ــی شــامل داخل تخــت را دارد و دارای۴ بخــش اصل

 NICU، CCU، ICU زنــان، اطفــال و ۴ بخــش ویــژه شــامل
و دیالیــز می باشــد.

همــه آنهایــی کــه در ایــن بیمارســتان خدمــات گرفته انــد 
می داننــد کــه بــه لحــاظ فضــا، بهره منــدی از امکانــات بســتری 
ــانی  ــال خدمت رس ــوده و در ح ــل ب ــی کام ــات اورژانس و...  خدم
ــایر  ــه س ــه ب ــی و البت ــن اجتماع ــدگان تأمی ــی بیمه ش به تمام
بیمه شــدگان نیــز ارائــه خدمــت دارد. ایــن بیمارســتان بــا امکانات 
و فضــای مطلوبــی کــه دارد در زمــان بحــران می توانــد در کنــار 

ــه دهــد. بیمارســتان های دیگــر شــهر بهتریــن خدمــات را ارائ
ــن اجتماعــی  ــهید رحیمــی تأمی ــتان ش ــن بیمارس ــر ای ــالوه ب ع
ــه  ــت ن ــات داش ــه خدم ــهر ارائ ــز ش ــل از آن در مرک ــا قب ــه ت ک
ــه کار خــود  ــان ب ــا بازســازی همچن ــل نشــد بلکــه ب ــا تعطی تنه
ــادی از  ــت زی ــوی جمعی ــخ گ ــرروزه پاس ــد. و ه ــه می ده ادام

ــت. ــدگان اس بیمه ش

بیمارستان رازی
امــا ساخت وســازهای 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 درگیری هــای اعتبــاری ایــن بیمارســتان 
ــود،  ــورده ب ــر زمین خ ــان دوره ب ــی آن در هم ــگ اجرای ــه کلن ک
باالخــره در خــالل طرح هــای طــرح تحــول ســالمت و 
پیگیری هــای رئیــس وقــت دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد در 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــفندماه ۹۵ ب اس
بیمارســتان فــوق تخصصــی رازی بیرجند بــا ظرفیــت 2۸۶ تخت 
ــه در  ــع در هفــت طبق ــه مســاحت 32 هــزار مترمرب ــی ب در زمین
ــرای ســاخت آن  ــاری ایــن شــهر ساخته شــده کــه ب ــان غف خیاب

بیــش از  72 میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان هزینــه شــد.
بخش هــای اورژانــس، جراحــی مغــز و اعصــاب، اتــاق عمــل، آی 
ــو،  ــی، ســی ســی ی ــب، داخل ــو، اورولوژی،بخش هــای قل ســی ی
ــوق  ــتان ف ــن بیمارس ــق و ای ــوش، حل ــی گ ــی و جراح آنژیوگراف
تخصصــی باوجــود پزشــکان و متخصصانــی کــه بــرای آن جذب 
شــد امــروز دغدغــه اعــزام بیمــار بــه خــارج اســتان را از بیــن برده 
ــن  ــود بهتری ــی باوج ــال جراح ــخت ترین اعم ــه س ــت چراک اس

پزشــکان در ایــن بیمارســتان انجــام می شــود.

بیمارستان درمان سرطانی ها
ــوده اســت  ــد، آمــاری ب خراســان جنوبــی در ایــن ســال ها دردمن
کــه نســبت بــه جمعیــت آن در جمــع و تفریق هــا عــدد مبتالیــان 
بــه ســرطان را بیشــتر نشــان مــی داد. بیمــاری کــه هــم جــان را 
ــرد و هــم مــال خانواده هــا را هزینه هــای ســنگین  هــدف می گی
ــرای آنهایــی کــه در  ــه مشــهد و تهــران ب درمــان ، رفت وآمــد ب
ــاران و  ــم بیم ــا جس ــه تنه ــتند. ن ــرپناهی نداش ــهرها س ــن ش ای

ــر می کــرد. ــز درگی خانواده هــای بلکــه روحشــان را نی
بــه همــت خیــران ســالمت اســتان کلنــگ احــداث یــک مرکــز 
درمانــی مخصــوص بیمــاران ســرطانی بــه زمیــن خــورد، هرچنــد 
ســاخت ایــن بیمارســتان بــا فرازوفرودهــای بســیاری روبــرو بــود 
ــرداری از ایــن بیمارســتان دغدغــه درمــان  ــا بهره ب ــا اکنــون ب ام
ــات  ــا امکان ــوان ب ــی می ت ــده و حت ــا برداشته ش از دوش خانواده ه
و زیرســاخت های مطلــوب در حــد شــرق کشــور خدمات رســانی 

انجــام شــود.
 مرکــز رادیوتراپــی و انکولــوژی ایــران مهــر بیرجنــد در اســفندماه 
ســال ۹۵ بــا مســاحت ۶ هــزار مترمربــع در یــک طبقــه و در زمین 
ملکــی دانشــگاه بــا حضــور وزیــر بهداشــت افتتــاح شــد. کــه ۹۰ 
درصــد اعتبــار آن توســط خیریــن و ۱۰ درصدان توســط دانشــگاه 

علوم پزشــکی تأمین شــده اســت. 
ــود  ــز وج ــن مرک ــه در ای ــتم هایی ک ــا سیس ــود ب ــه می ش گفت
ــر  ــا ب ــوند، و هزینه ه ــرش می ش ــر پذی ــا ۴۰ نف ــه 3۰ ت دارد روزان
اســاس تعرفه هــای دولتــی اســت، هزینه هــای انجــام رادیوتراپــی 
ــگان اســت و  ــه بیمــه هســتند به صــورت رای ــی ک ــرای بیماران ب
ــن  ــد اســت. احــداث ای ــورد تأیی ــن مرکــز م ــا در ای تمــام بیمه ه
بیمارســتان یکــی از بــرکات انقــالب در اســتان خراســان جنوبــی 

ــرد. ــه آن افتخــار ک ــوان ب ــه می ت اســت ک
 

بوعلی بیرجند
ــر  ــب غی ــا اغل ــد ام ــی باش ــهری پادگان ــد ش ــه بیرجن ــه اینک ن
بیرجندی هــا نــام بیرجنــد را کــه می شــنوند، البتــه اگــر پسرشــان 
در ایــن شــهر ســرباز شــده باشــد، پــادگان  ۰۴ یــا قــرارگاه محمد 
رســول اهلل، پایــگاه هوایــی خــور و... در خاطرشــان مــرور 
می شــود. وجــود ایــن نکتــه بــرای بیرجنــد باعــث شــد، 
ــران مقدمــات ســاخت  مســئوالن ارتــش جمهــوری اســالمی ای

ماراتن انقاب در محرومیت زدایی؛

احیای درمان در خراسان جنوبی

دستاوردهای انقالب
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بیمارســتانی بــرای ایــن قشــر از ســاکنان بیرجنــد را نیز در دســتور 
ــال ۹۶  ــاه س ــاس در مهرم ــن اس ــر ای ــد،  ب ــرار دهن ــود ق کار خ
بیمارســتان بوعلــی نیــروی زمینــی ارتــش در شهرســتان بیرجنــد، 
ــر شــهنام بابلــی رئیــس اداره  ــر ســرتیپ دوم دکت ــا حضــور امی ب
بهداشــت و درمــان نیــروی زمینــی ارتــش و جمعــی از فرماندهان 

نظامــی و انتظامــی خراســان جنوبــی افتتاح شــد.
ــژه  ــت وی ــه؛ مراقب ــتان ازجمل ــن بیمارس ــف ای ــای مختل بخش ه
 ،)NICU( بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان )ICU( بزرگ ســاالن
ــورد  ــف م ــای مختل ــی )CCU( و بخش ه ــت قلب بخــش مراقب
ــه اســت، پزشــکان  ــد قرارگرفت ــرداری عمــوم مــردم بیرجن بهره ب
باتجربــه و محیــط آرام ایــن بیمارســتان باعــث شــده تعــدادی از 
مــادران بــاردار بــرای زایمــان ایــن بیمارســتان را انتخــاب کننــد.

هر شهرستان یک مرکز درمانی
ــتان ها  ــن بیمارس ــه ای ــتان ب ــن اس ــی ای ــته های درمان ــام داش تم
ــرح  ــه ط ــی ک ــه در دوران ــود بلک ــم نمی ش ــتان خت ــز اس در مرک
تحــول ســالمت بــه قــوت خــود باقــی بــود بــا پیگیــری مجدانــه 
مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن اســتان در تعــداد زیــادی 
از شهرســتان ها یــک مرکــز درمانــی احــداث شــد، مراکــزی کــه 
توانســته بــا ارائــه خدمــات فاصله هــای طوالنــی را بــرای دریافــت 

خدمــات پزشــکی کــم کرده اســت.
ــا مهــر  ــوم پزشــکی بیرجنــد در گفت وگــو ب رئیــس دانشــگاه عل
دربــاره دســتاوردهای چهــل ســاله انقــالب در ایــن اســتان 
ــدارد چراکــه  ــرای مقایســه وجــود ن ــه ای ب ــد: هیــچ گزین می گوی
هــر چــه در ایــن اســتان در بحــث درمــان داریــم متعلــق بــه بعــد 

ــت. از انقالب اس
محمــد دهقانــی فیروزآبــادی در اولیــن مقایســه بــرای 

ــرار  ــز آموزشــی را مدنظــر ق ــداد مراک ــن حرفــش تع ــات ای اثب
ــن  ــا ای ــد ب ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل ــد: دانش داده می افزای
ــوب  ــه و مطل ــگاه های نمون ــز دانش ــروز ج ــی ام ــطح علم س
کشــور اســت مهم تریــن دســتاورد انقــالب اســالمی در  ایــن 

ــت. ــه اس منطق
وی نکتــه دوم در بحــث خدمــات بهداشــتی و درمانــی را ســطح 
ــد: در قبــل از  ــوان و می گوی ــه خدمــات عن دسترســی عمومــی ب
انقــالب ســطح دسترســی تنهــا ۵ درصــد بــود کــه آن هــم نصیب 
روســتاییان و عشــایر و... نمی شــد امــا اکنــون در شــهرها ســطح 

دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی ۱۰۰ درصد اســت.
وی آمــار پزشــک بــه نفــر را نیــز این طــور عنــوان می کنــد کــه 
قبــل از انقــالب بــه ازای 3۰ هــزار نفــر یــک پزشــک داشــتیم که 
آن هــم پزشــک ایرانــی نبــود، درحالی کــه امــروز بــه ازای هــر 3 

هــزار و ۴7۰ نفــر یــک پزشــک عمومــی داریم.
 وی بیــان کــرد: عــالوه بــر ایــن در ایــن اســتان اکنــون در حــوزه 
بهداشــت ۱۵۵ و در حــوزه درمــان ۱۸2 پزشــک عمومــی خدمــات 

می دهنــد. 
 

امید به زندگی در روستاها
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی ســطح دسترســی روســتاییان را نیــز از 
نــکات مهــم و برجســته انقــالب در حــوزه درمــان دانســت چراکه 
ــام خانــه بهداشــت وجــود نداشــت  ــا قبــل از ایــن واژه ای بــه ن ت
ــه  ــه بهداشــت ب ــی 3۱۴ خان ــون تنهــا در خراســان جنوب ــا اکن ام
روســتاییان خدمــات بهداشــتی و حتــی در برخــی پایگاه هــا 

ــد. ــه می دهن ــی ارائ ــات مامای خدم
 وی ادامــه داد: ایــن خانه هــای بهداشــت تحــت عنــوان سیســتم 
ارجــاع تــا حــد زیــادی امیــد بــه زندگــی را در روســتاییان افزایــش 

داده است.
ــر  ــش مرگ ومی ــد کاه ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــه ۱۱.۵  ــود ب ــر ب ــد ۱3۰ نف ــزار تول ــر ه ــاًل از ه ــه قب ــوزادان ک ن
نفــر و همچنیــن پوشــش ۱۰۰ درصــدی واکسیناســیون را یکــی 
ــوان  ــالمی عن ــالب اس ــالمت در انق ــام س ــف نظ ــاط عط از نق

ــد. می کن
ــوان کاهــش مــرگ  ــار می ت ــن آم ــار ای ــان داشــت: در کن وی بی
ــه ۱۴  ــدای انقــالب ب ــورد در ابت ــر ۵ ســال از ۱۴7 م کــودکان زی
مــورد در چلــه انقــالب و کاهــش مــرگ بعــد از زایمــان از 
ــادر را موفق تریــن  ــه ۱۱ م ــادر بیــن ۱۰۰ هــزار زایمــان ب 2۴۵ م
دســتاورد بهداشــتی در حــوزه مراقبــت کــودک و مــادر نــام بــرد.
ــته های  ــن در رش ــار متخصصی ــد آم ــادی، رش ــی فیروزآب دهقان
ــود بــه  ــا قبــل از انقــالب در اســتان صفــر ب دندانپزشــکی کــه ت
3۹ نفــر و حضــور 2۶۵ متخصــص در رشــته های مختلــف را 

ــد.  ــادآور ش ی
افزایــش تخت هــای ثابــت بیمارســتانی اســتان بــه هــزار و 
ــای  ــورد، پایگاه ه ــزار و ۱۵۰ م ــال ه ــای فع ــورد، تخت ه ۴۰۰ م
اورژانســی کــه تــا قبــل انقالب صفــر بــود بــه 7۱ پایــگاه اورژانس 
جــاده ای و شــهری از دیگــر دســتاوردهای نظــام ســالمت بعــد از 
انقــالب اســالمی در خراســان جنوبــی از دیگــر مــواردی بــود کــه 

ــه آن اشــاره کــرد. ــوم پزشــکی بیرجنــد ب رئیــس دانشــگاه عل

طرح تحول
وی افزایــش تعــداد بیمارســتان ها، تعــداد اورژانس هــا، همچنیــن 
ــرح  ــطه ط ــتان به واس ــن اس ــک در ای ــس، و پزش ــداد آمبوالن تع
تحــول ســالمت را موردتوجــه قــرار داده و می گویــد: امــروز 
اعمــال جراحــی پیچیــده باوجــود بهتریــن متخصصــان در بیرجند 

انجــام می شــود و لزومــی بــرای ارجــاع بیمــار وجــود نــدارد.
ــوق  ــای تخصصــی و ف ــادی، کلنیــک ه ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
ــده ســالمت  ــز بهداشــت ســالمت، طــرح پرون تخصصــی، مراک
وجــود  اســت  معتقــد  و  شــده  یــادآور  را  و...  بهداشــتی 
ــدند  ــدم ش ــتان پیش ق ــن اس ــالمت ای ــرای س ــه ب ــی ک خیران
و بیمارســتان ایرانمهــر را بــه ثمــر رســاندند نشــانه ی اوج خدمــات 

درمانــی بــرای خراســان جنوبــی در چلــه انقــالب اســت.
وی رشــد علمــی در تکنولوژی هــای ســلول های بنیــادی ، نانــو و 
هســته ای را مدنظــر قــرار داده آن را ازجمله دســتاوردهایی دانســت 
کــه حاصــل زحمــات امــام راحــل بــرای اســتقالل ایــن کشــور 

است.
ــدان و  ــه نیازمن ــانی ب ــات رس ــه و خدم ــرکات توج ــرات و ب ثم
ــالب در  ــروزی انق ــه از پی ــار ده ــت چه ــد از گذش ــان بع محروم
اقصــی نقــاط خراســان جنوبــی مشــاهده مــی شــود، امــا بــرای 
محــو کامــل محرومیــت نیازمنــد عزمــی جــدی و تــالش افــزون 

ــن اســتان هســتیم. ــری در ای ت

دستاوردهای انقالب
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تنهــا مرکــز درمانــی تخصصــی ســرطان غــرب کشــور در 
ــان  ــن و میزب ــامی مأم ــاب اس ــت انق ــه برک ــه ب اراک، ک
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 انقــالب اســالمی، ســنگ بنــای 
ــام  ــت اهلل خوانســاری، ام ــی توســط آی ــک مرکــز درمان احــداث ی
ــت  ــه در نهای ــد ک ــته ش ــهر گذاش ــن ش ــت اراک در ای ــه وق جمع
ــید.  ــان رس ــه پای ــی ب ــز درمان ــن مرک ــداث ای ــال ۱37۵ کار اح س
پــس از وقفــه ای در فعالیــت ایــن بیمارســتان، مدتــی فعالیــت آن 
بــه صــورت درمانگاهــی پیگیــری شــد و در نهایــت در ســال ۱3۸۵ 
ــکی اراک  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــتان ب ــن بیمارس ــئولیت ای مس

ــذار شــد. واگ
بــا توجــه بــه اینکــه بنــای ایــن بیمارســتان در زمــان تحویــل بــه 
ــود، در ســال ۸۵  ــار فرســودگی شــده ب ــا حــدودی دچ دانشــگاه ت
ــازی  ــاری و بهس ــت اهلل خوانس ــتان آی ــازی بیمارس ــات بازس عملی

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــزات آن در دس تاسیســات و تجهی
 

بیمارســتان تبدیــل و انقــالب چهــارم دهــه
خوانســاریبــهقطــبدرمــانســرطانغربکشــور

بیمارسـتان تخصصـی سـرطان آیـت اهلل خوانسـاری در سـال 
۸۶ پـس از انجـام عملیـات نوسـازی بـا ظرفیت ۶۴ تخـت برای 
بسـتری و درمـان بیمـاران سـرطانی در چرخـه  فعالیـت قـرار 
گرفـت. در سـال هـای پایانـی دهـه ۸۰ تامیـن 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 ۹۰، بـا توجه بـه اینکه این بیمارسـتان 
مراجعـات بسـیاری از اسـتان هـای اطراف و غرب کشـور داشـت و 
۴۶ تخت 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.

ــاریدر ــتانخوانس ــعهبیمارس ــرحتوس ــاحط افتت
ــالب ــمانق ــهپنج ــتانهده آس

بــا بهــره بــرداری از طــرح توســعه بیمارســتان آیــت اهلل خوانســاری 
ــد، ۹۶  ــرف ش ــه ص ــال بودج ــارد ری ــرای آن ۴۰ میلی ــه ب اراک ک
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.
ــداد  ــت تع ــی توانس ــز درمان ــن مرک ــعه، ای ــرح توس ــاح ط ــا افتت ب
بیشــتری از مراجعــه کننــدگان گســترده این بیمارســتان را پوشــش 
دهــد. تــا قبــل از اجــرای فــاز دوم ایــن بیمارســتان و بهــره بــرداری 
ــت  ــرطانی در نوب ــاران س ــر از بیم ــش از ۹۰ نف ــه بی از آن، روزان
ــا توجــه بــه اینکــه  بســتری در ایــن بیمارســتان قــرار داشــتند و ب
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 ۹۶ تختــه 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 
ــانی  ــت رس ــد و خدم ــعه یاب ــت توس ــود توانس ــش خ ــک اندی نی
ــرر  ــوم مق ــاز س ــد. در ف ــام ده ــدف انج ــه ه ــه جامع ــری را ب بهت
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.

 
خدمــاترســانیبیمارســتانخوانســاریبــهبیماران

ــناســتانغربیکشــور چندی
ــت اهلل  ــه رئیــس بیمارســتان تخصصــی ســرطان آی ــن زمین در ای
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.
ــتان،  ــن بیمارس ــاز دوم ای ــدازی ف ــزود: راه ان ــی اف ــا آقابزرگ رض
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 
ــع  ــز جام ــک مرک ــدازی ی ــی، راه ان ــز درمان ــن مرک ــدت ای بلندم

ــان ســرطان در کشــور اســت. درم
ــاری  ــت اهلل خوانس ــرطان آی ــی س ــتان تخصص ــس بیمارس رئی
خاطرنشــان ســاخت: راه انــدازی بخــش هایــی همچــون 
پزشــکی هســته ای، تصویربــرداری پیشــرفته و آزمایشــگاه در ایــن 
ــای آن  ــت ه ــه فعالی ــی ب ــعه بخش ــتای توس ــتان، در راس بیمارس

ــت. ــه اس ــام گرفت انج
ــیمی  ــورد ش ــش از ۶۰۰ م ــاالنه بی ــه س ــان اینک ــن بی وی ضم
ــی  ــت اهلل خوانســاری اراک انجــام م ــتان آی ــی در بیمارس درمان
ــه  ــن بیمارســتان ک ــاز دوم توســعه ای ــرد: در ف ــوان ک شــود، عن
ــد، ۵۱ تخــت بســتری، 23 تخــت  ــرداری گردی امســال بهــره ب
ــس و  ــو و ۱۶ تخــت اورژان ــی، تخــت آی ســی ی شــیمی درمان
تزریقــات بــه فضــا و امکانــات درمانــی ایــن بیمارســتان افــزوده 

شــد.
 

ــاریدر ــتانخوانس ــعهبیمارس ــرحتوس ــهط ادام
ــت ــتورکاراس دس

ــر  ــش دیگ ــاری اراک در بخ ــت اهلل خوانس ــتان آی ــس بیمارس رئی
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، 

ــه داد. ارائ
آقابزرگــی اضافــه کــرد: بیمارســتان آیــت اهلل خوانســاری اراک 
ــود  ــتای بهب ــواره در راس ــه هم ــود را دارد ک ــران خ ــع خی مجم
ــاعدت  ــات آن، مس ــعه خدم ــتان و توس ــن بیمارس ــت ای وضعی
هــای مهمــی را انجــام داده انــد از جملــه اینکــه بخــش 
مهمــی از هزینــه هــای احــداث طــرح توســعه ایــن بیمارســتان 
ــن  ــون تامی ــور همچ ــایر ام ــدند و در س ــل ش ــران متقب را خی
تجهیــزات، بهســازی و نوســازی و... در ایــن بیمارســتان نقــش 

ــتند. ــذار داش ــی اثرگ آفرین

راه اندازی مرکزجامع سرطان مدنظر است؛

اراک قطب درمان سرطان غرب کشور

دستاوردهای انقالب
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بخــش کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــه برکــت 
توجهــی  قابــل  توســعه  از  اســامی  اســامی  انقــاب 
ــن  ــون ای ــه هــم اکن ــه طــوری ک برخــوردار شــده اســت ب
ــه اول کشــور را دارد. ــادام رتب اســتان در تولیــد ماهــی و ب

ــش از انقــالب یکــی از اســتان هــای  ــاری پی چهارمحــال و بختی
محــروم کشــور بــه شــمار مــی رفــت کــه از هیــچ گونــه پیشــرفت 
ــوح در  ــه وض ــت ب ــر و محرومی ــود. فق ــوردار نب ــعه ای برخ و توس
ایــن اســتان مشــاهده مــی شــد و مــردم از هیــچ گونــه امکاناتــی 

ــد. ــوده ان برخــوردار نب
انقــالب اســالمی عامــل توســعه و پیشــرفت ایــن اســتان در تمــام 
بخــش هــا بــوده و محرومیــت در ایــن اســتان بــه برکــت انقــالب 

اســالمی بســیار کمرنــگ شــده اســت.
صنعــت رشــد کــرد و خدمــات درمانــی و بهداشــتی ارتقــا یافــت، 
ــارات  ــت و افتخ ــه گرف ــور رتب ــتان در کش ــن اس ــاورزی ای کش
ــه  ــه ب ــه هم ــد ک ــف کســب ش ــای مختل ــی در بخــش ه مختلف

ــد. ــق ش ــالمی محق ــالب اس ــت انق برک
ــه برکــت انقــالب اســالمی در بخــش کشــاورزی  ــن اســتان ب ای
ــادام کشــور  رتبــه اول تولیــد ماهــی قــزل آال و رتبــه اول تولیــد ب
را کســب کــرده و هــم اکنــون قطــب تولیــد ماهــی هــای ســردآبی 

کشــور و تولیــد بــادام اســت.
 

تولیــدمحصــوالتکشــاورزیدرچهارمحــالو
ــت ــدهاس ــرش ــجبراب ــاریپن بختی

 رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری در ایــن زمینــه 

اظهــار داشــت:  توســعه باغــات و شــیالت از مهمتریــن اقدامــات 
ــوده  ــتان ب ــن اس ــالمی در ای ــالب اس ــده در دوران انق ــام ش انج

ــت. اس
ذبیــح اهلل غریــب گفــت: چهارمحــال و بختیــاری بــا تولیــد ســاالنه 
2۴ هــزار 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 2۴ هــزار تــن ماهــی 
ــور را  ــردآبی کش ــی س ــد ماه ــه اول تولی ــال، رتب ــزل آال در س ق

ــد. کســب کن
ــارچ  ــد ق ــن در تولی ــتان همچنی ــن اس ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
دکمــه ای، هلــو، گــردو و... رتبــه هــای کشــوری کســب کــرده 
ــو  ــد هل ــاری در تولی ــال و بختی ــتان چهارمح ــت: اس ــت، گف اس
ــب  ــور را کس ــم کش ــه نه ــردو رتب ــد گ ــم و در تولی ــه هفت رتب

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــا اشــاره ب ــاری ب ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی ــس جه رئی
ــن  ــاورزی در ای ــول کش ــزان تولیدمحص ــال ۵7 می ــه در س اینک
اســتان 2۹۶ هــزار تــن بــوده اســت، اظهــار داشــت: میــزان تولیــد 
ــک  ــه ی ــتان ب ــن اس ــر در ای ــال حاض ــاوری در ح ــول کش محص

ــت. ــیده اس ــن رس ــزار ت ــون ۴۴۰ ه میلی
ــتان  ــن اس ــاورزی در ای ــوالت کش ــد محص ــرد: تولی ــان ک وی بی

ــت. ــده اس ــر ش ــج براب ــالب پن ــش از انق ــه دوران پی ــبت ب نس
ــه داد:  ــاری ادام ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــاد کش ــس جه  رئی
میــزان تولیــد محصــوالت باغــی در چهــار محــال و بختیــاری در 
دوران پیــش از انقــالب  2۹ هــزار تــن بــوده اســت کــه هــم اکنون 

ــه بیــش از ۱۹۵ هــزار تــن رســیده اســت. ب

وی ادامــه داد: در دوران پیــش از انقــالب ۴7 هــزار تــن محصــول 
ــد  ــزان تولی ــون می ــم اکن ــه ه ــت ک ــده اس ــی ش ــد م ــی تولی دام
ــش  ــن افزای ــزار ت ــه 3۰۰ ه ــتان ب ــن اس ــی در ای محصــوالت دام

ــه اســت. یافت
 

انقــالباســالمیموجــبتحــولعظیمــیدربخــش
کشــاورزیچهارمحــالوبختیــاریشــدهاســت

معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهادکشــاورزی 
ــب  ــالمی موج ــالب اس ــت: انق ــز گف ــاری نی ــال و بختی چهارمح
تحــول عظیمــی در توســعه بخش کشــاورزی اســتان شــده اســت.

ــتان  ــن اس ــه کشــاورزی در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب حســین برزگ
ــه خــود اختصــاص داده اســت، ادامــه  ــل توجهــی را ب اشــتغال قاب
داد: 22 درصــد اشــتغال چهارمحــال و بختیــاری در بخــش 

ــت. ــاورزی اس کش
وی ادامــه داد: ۱.2 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 ۴۰۰ میلیــارد تومــان 
ــال و  ــتان چهارمح ــی اس ــص داخل ــد ناخال ــزوده و تولی ارزش اف

ــاورزی اســت. ــوزه کش ــاری در ح بختی
ــعه  ــداری، توس ــای دام ــع ه ــعه مجتم ــه داد:  توس وی ادام
ــزارع  ــن در م ــاری نوی ــزات آبی ــعه تجهی ــا، توس ــه ه گلخان
کشــاورزی، توســعه شــیالت، توســعه مــزارع پــرورش قــارچ، 
ــرورش  ــز پ ــعه مراک ــی، توس ــان داروی ــت گیاه ــعه کش توس
دام کوچــک و بــزرگ و... از مهمتریــن بــرکات انقــالب 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــالمی ب اس

رتبه اول تولید بادام وماهی کسب شد؛

ارتقای بخش کشاورزی دربام ایران

دستاوردهای انقالب
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اســتان قزویــن پــس از انقــاب اســامی بــا تقویــت روحیــه 
ــان  ــاوری و شــکوفایی اســتعدادها و حمایــت از جوان خودب
و نوجوانــان بــه قطــب رباتیــک کشــور تبدیل شــده اســت.

ــی روز  ــث علم ــن مباح ــوژی از مهمتری ــوالت تکنول ــرعت تح س
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 
ــه دســتاوردها و  ــد ازانقــالب ب ــران بع ــد. جمهــوری اســالمی ای ان
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 
ــان  ــن می ــانده و در ای ــش رس ــی از آرزوهای ــه خیل ــر را ب ــه بش ک
اســتان قزویــن یکــی از مناطــق پیشــرو ایــن علم در کشــور اســت 
بــه نحــوی کــه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه و برنامــه ریــزی انجام 
ــان  ــت مربی ــوزی و دانشــجویی و تربی ــش آم شــده در مقاطــع دان
ــرده و  ــدا ک ــم دســت پی ــن عل ــی در ای ــگاه واالی ــه جای ــک ب رباتی
ایــن دســتاورد مهــم از بــرکات انقــالب اســالمی اســت کــه بســتر 
ــرای  ــه هــای علمــی ب ــه آن را در زمین ــوط ب ــوم مرب ــل عل تحصی
نوجوانــان و جوانــان و آینــده ســازان کشــور فراهــم کــرده اســت.

 
علــمرباتیــکازمهــمتریــنوجدیدتریــنمباحــث

ــان روزجه
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 
ــان  ــرای جوان ــی ب ــزی دراز مدت ــه ری ــداف، برنام ــه اه ــتیابی ب دس
کشورشــان در مقاطــع تحصیلــی مختلــف داشــته انــد و بــا 
ــر روی آنهــا  شناســایی اندیشــه هــای خــالق، ســرمایه گــذاری ب
و همچنیــن اســتفاده از نتایــج تحقیقــات انجــام شــده، بهــره بــری 

ــد. ــی کنن الزم را کســب م
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 
ــن راســتا شــکل گرفــت و در حــال  ــم رباتیــک در همی باشــد. عل
حاضــر ایــن تکنولــوژی یکــی از مهمتریــن علــوم  و چالــش علمی 

روز جهــان شــده اســت.
ــات  ــون رب ــک میلی ــر ی ــال حاض ــازان در ح ــت س ــه چی ــه گفت ب
ــات  ــتگاه رب ــزار دس ــون و ۱۰۰ ه ــک میلی ــش از ی ــی و بی خانگ
ــام  ــر در انج ــه بش ــه ب ــود دارد ک ــان وج ــر جه ــی در سراس صنعت
ــم  ــدون شــک عل ــد و ب ــی کن ــش کمــک م ــا و اهداف ــت ه فعالی
ــده دارد. ــر عه ــی ب ــیار مهم ــش بس ــر نق ــی بش ــک در زندگ رباتی
ایــن مربــی و کارشــناس رباتیــک قزوینــی درمــورد کاربردهــای 
ــال  ــای فع ــتان ه ــی از اس ــن یک ــد: قزوی ــی گوی ــم م ــن عل ای
ــه در  ــت ک ــم اس ــن عل ــعه ای ــری و توس ــکل گی ــه ش در زمین
صــورت کاربــردی شــدن ربــات هــا نــه تنهــا در اســتان قزویــن 
ــه دســت مــی آیــد.  ــادی ب بلکــه در کشــور، موفقیــت هــای زی
ــا  ــات ه ــه اســتفاده از رب ــوان ب ــی ت ــا م ــن کاربرده ــه ای از جمل
ــی  ــی، دریای ــا اکتشــافات فضای ــی کــردن بمــب هــا و ی در خنث
ــد  ــوانحی مانن ــوادث و س ــات در ح ــداد و نج ــات ام ــا عملی و ی
زلزلــه و ســیل اشــاره کــرد. البتــه زمینــه هــای کاربــردی ربــات 
ــد  ــات هــا در چن ــه طــوری کــه رب هــا بســیار گســترده شــده ب
ــراه، ســرگرم  ــتار، پزشــک، هم ــوان پرس ــه عن ــان ب کشــور جه
کننــده، پیــش خدمــت، محافــظ امنیتــی، پلیــس و حتــی ســرباز 

ــی شــوند. ــه م ــه کار گرفت جنگــی ب
ــرد ربــات هــا درحــال حاضــر در  وی اضافــه کــرد: بیشــترین کارب

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 
ــه توانمنــدی و رعایــت یکســری اســتانداردهای الزم،  ــا توجــه ب ب
مجــوز برگــزاری ســالیانه مســابقات رباتیــک را از کمیتــه جهانــی 
ــا بعــد از  ــز م ــران عزی ــد و ایــن کــه ای رباتیــک دریافــت کــرده ان
ــه  ــرار گرفت ــن چهــار کشــور ق ــن ای ــن در بی ــکا، آلمــان و ژاپ آمری
بیانگــر ســطح بــاالی علمــی و تکنیکــی فرزنــدان ایــن مــرز و بوم 

در ایــن عرصــه محســوب مــی شــود.

اســتعدادجوانــانونوجونــانایــراندررباتیــکبــی
نظیــراســت

بــا توجــه بــه اســتعداد بالقــوه و ذاتــی باالیــی کــه در بیــن آینــده 
ســازان و نخبــگان جــوان کشــور عزیزمــان مشــاهده مــی کنیــم 
ــات  ــه اثب ــا ب ــک باره ــی رباتی ــابقات جهان ــه در مس ــه ک همانگون
رســیده، مطمئنــاً بــا کمــی توجــه و برنامــه ریــزی در ایــن رشــته 
ــه عنــوان یکــی از پیشــگامان ایــن دانــش در دنیــا  مــی توانیــم ب
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.
 

ــندر ــالمیقزوی ــگاهآزاداس ــدندانش ــناختهش ش
ــک ــانرباتی جه

یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای علمــی انقــالب اســالمی 
ــن، موفقیــت هــای دانشــگاه آزاد اســالمی  ــران در اســتان قزوی ای
ــا در ســطح کشــور، بلکــه افتخــارات  ــه تنه ــه ن ــن اســت ک قزوی
ــب  ــک وکس ــی رباتی ــابقات جهان ــگاه در مس ــن دانش ــدد ای متع
ــوکاپ«  ــی رب ــی مســابقات جهان ــم ایران ــن تی عنوان»پرافتخارتری
و نیــز انتخــاب ایــن دانشــگاه بــه عنــوان قطــب علمــی رباتیــک 
ــای  ــرای ماجراجویی هــای دنی ــن مــکان ب ــه بهتری کشــور، آن را ب

ــت. ــرده اس ــل ک ــان تبدی ــک جوان رباتی
دکتــر مرتضــی موســی خانــی، رئیــس دانشــگاه آزاد اســتان قزوین، 
درمــورد ایــن دســتاورد علمــی انقــالب اســالمی در اســتان قزویــن 
گفــت: مســابقات ربــوکاپ یــا جــام جهانــی ربات هــا یــک رویــداد 
بیــن المللــی بــه منظــور توســعه علــوم رباتیــک، هــوش مصنوعی 
و ســایر زمینه هــای مرتبــط اســت کــه فدراســیون جهانــی ربوکاپ 
ــی  ــوش مصنوع ــات ه ــعه تحقیق ــرای توس ــت ب ــالش اس در ت
ربات هــای هوشــمند، تمامــی فناوری هــای پیشــرفته را بــه 

ــد. مشــارکت و آزمــون فــرا بخوان
موســی خانــی افــزود: در ایــران دانــش رباتیــک و هــوش 
مصنوعــی بــا نــام دانشــگاه آزاد اســالمی 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 ۱3۸۵ ایــران میزبــان برگــزاری 
 Iran نخســتین دوره مســابقات بیــن المللــی ربوکاپ، مشــهور بــه
ــن  ــالمی قزوی ــگاه آزاد اس ــد و دانش open Robocup ش
ــی ده هــا نفــر از دانشــمندان رشــته های رباتیــک را  افتخــار میزبان
در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران برعهــده گرفــت 

ــه کســب مقــام قهرمانــی شــد. و موفــق ب
موســی خانــی درمــورد موفقیــت هــای تیــم رباتیــک این دانشــگاه 
ــک  ــی رباتی ــابقات جهان ــا در مس ــن موفقیت ه ــداوم ای ــت: ت گف
ــکا 2۰۰7، چیــن  ــا 2۰۰3، پرتغــال 2۰۰۴، آلمــان 2۰۰۶، آمری ایتالی
2۰۰۸، تایلنــد 2۰۰۸، اتریــش 2۰۰۹، ســنگاپور 2۰۱۰، ترکیــه 
2۰۱۱، مکزیــک 2۰۱2، هلنــد 2۰۱3، برزیــل 2۰۱۴، چیــن 2۰۱۵، 
ــگاه آزاد  ــگاه دانش ــادا 2۰۱۸ جای ــن 2۰۱7 و کان ــان 2۰۱۶، ژاپ آلم
ــه  ــدی در عرص ــب قدرتمن ــوان قط ــه عن ــن را ب ــالمی قزوی اس
ــور  ــی و کش ــن الملل ــطح بی ــک در س ــی و رباتی ــوش مصنوع ه

ــرده اســت. ــت ک تثبی
ــه کــه  ــا جایــی ادامــه یافت وی اظهارداشــت: ایــن موفقیــت هــا ت
ــابقات  ــوکاپ، مس ــی رب ــیون جهان ــئوالن فدراس ــان مس ــه اذع ب
ــن  ــر بزرگتری ــال حاض ــران در ح ــوکاپ آزاد ای ــی رب ــن الملل بی
مســابقات آزاد رباتیــک در ســطح دنیــا شــناخته می شــود و اعتبــار 
ــوب  ــور محس ــی کش ــه علم ــرای جامع ــزرگ ب ــتاوردی ب و دس

می شــود.

موفقیت انقاب در عرصه خودباوری؛

تبدیل قزوین به قطب رباتیک کشور

دستاوردهای انقالب
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ــدکاالو ــهتولی ــدب ــیتوان ــوکاپم ــابقاترب مس
ــود ــرش ــروتمنج ث

ــگاه آزاد  ــک دانش ــم رباتی ــت تی ــوروزی، سرپرس ــد ن ــر محم دکت
ــن در  ــن گفت:دانشــگاه آزاد اســالمی قزوی ــتان قزوی اســالمی اس
خردادمــاه ســال ۱3۸2 نخســتین همایــش مهندســی مکاترونیــک 
ــدازی نخســتین دوره کارشناســی  ــا راه ان ــران را برگــزار کــرد وب ای
ــز  ــیس و تجهی ــای تاس ــه  ه ــک، زمین ــی مکاترونی ــد مهندس ارش
نخســتین آزمایشــگاه تحقیقاتــی مکاترونیــک )MRL( در 
ایــران فراهــم شــد. در ایــن آزمایشــگاه کــه بــرای انجــام 
فعالیت هــای پژوهشــی اســتادان و دانشــجویان دانشــگاه راه 
ــراه  ــه هم ــاخص ب ــتادان ش ــری از اس ــره گی ــا به ــده ب ــدازی ش ان
متخصصــان اتوماســیون صنعتــی،  بــه تحقیــق،   طراحــی، بهبــود 
ــای  ــات، مکانیزم ه ــم از رب ــد سیســتم های مکاترونیکــی اع و تولی
ــی  ــوش مصنوع ــی و ه ــرفته صنعت ــیون پیش ــمند، اتوماس هوش

پرداختــه می شــود.

ــاده  ــرای آم ــی ب ــران محل ــوکاپ آزاد ای ــابقات رب ــزود: مس وی اف
ــی  ــابقات جهان ــرکت در مس ــرای ش ــا ب ــت تیم ه ــازی و تقوی س
اســت، همچنیــن تیم هــای نوپــا ایــن فرصــت را پیــدا مــی  کننــد 
تــا از تجربــه تیم هــای دیگــر اســتفاده کننــد و بــا ایــن مســابقات 
ــابقات و  ــن مس ــی ای ــد خروج ــدون تردی ــوند. ب ــنا ش ــتر  آش بیش
ــد کاالی  ــه تولی ــد ب ــانی متخصــص، می توان ــروی انس ــت نی تربی
ــم  ــام معظ ــد مق ــورد تاکی ــه م ــاال ک ــت ب ــم باکیفی ــی آن ه ایران

ــری اســت منجــر شــود. رهب
ــم  ــارات تی ــر از افتخ ــن تصوی ــد: زیباتری ــادآور ش ــوروزی ی ن
ربــوکاپ دانشــگاه آزاد اســالمی قزویــن، زمانــی خلــق شــد کــه 
تیــم دانشــگاه کارنگــی ملــون کــه دارای رتبــه یــک کامپیوتــر 
ــت در  ــا  اس ــای دنی ــگاه ه ــن دانش ــی از بهتری ــکا و یک آمری
ــدرت  ــی از ق ــه یک ــم ک ــن ه ــم چی ــتاده و تی ــکوی دوم ایس س
هــای لیــگ ربــات هــای فوتبالیســت  کوچــک محســوب مــی 
 MRL ــم ــا تی ــرد، ام ــدا ک ــت پی ــوم دس ــام س ــه مق ــود ب ش
ــکوی اول  ــدار روی س ــا اقت ــن ب ــالمی قزوی ــگاه آزاد اس دانش
ــران  ــام جمهــوری اســالمی ای ــا شــد و ن ایســتاد و قهرمــان دنی
ــی  ــان شــاخص در ســطح جــام جهان ــک قهرم ــوان ی ــه عن را ب
ــر از  ــی نظی ــر ب ــن تصوی ــک ای ــدون ش ــه ب ــرد ک ــرح ک مط

ــت. ــالمی اس ــالب اس ــتاوردهای انق ــرکات و دس ب

استقبالدانشآموزانقزوینیازدانشرباتیک
ــوزان  ــش آم ــتعدادیابی دان ــت و اس ــرای تربی ــن ب ــتان قزوی در اس
هــم برنامــه ریــزی شــده و امســال بــرای اولیــن بــار توســط هالل 
احمــر اســتان قزویــن بــا همــکاری اداره آمــوزش و پرورش اســتان 
ــع  ــوزی در مقط ــش آم ــک دان ــابقات رباتی ــی و مس دوره آموزش

ــزار شــد. متوســطه دوره اول، برگ
ــش  ــوزی و پی ــش آم ــس اداره دان ــی، رئی ــن مقدس ــیرین امی ش
ــون  ــن و سرپرســت کان ــر قزوی ــالل احم ــت ه ــتانی جمعی دبس
ــرح  ــن ط ــورد ای ــن، در م ــک قزوی ــوزی رباتی ــش آم ــای دان ه
ــم و  ــرد عل ــرد کارب ــا رویک ــک ب ــی رباتی ــت: دوره آموزش گف
فنــاوری، مهندســی و ریاضیــات در کاهــش آثــار ســوانح و بالیــا 
ــد  ــطه دوره اول در ۱2 واح ــوزان مقطــع متوس ــش آم ــرای دان ب
آموزشــی شهرســتان قزویــن بــا هــدف آشــنایی دانــش آمــوزان 
ــوزان  ــش آم ــازی دان ــد س ــر، توانمن ــالل احم ــت ه ــا جمعی ب
ــد در  ــای جدی ــوژی ه ــی تکنول ــی و معرف ــه کار گروه در زمین
زمینــه حــوادث و بالیــا و مدیریــت بحــران در قزویــن اجــرا شــد 
ــای  ــوژی ه ــا تکنول ــوزان ب ــش آم ــن دوره آموزشــی دان و در ای
جدیــد امــداد رســانی در حــوادث و بهــره گیــری از ربــات هــا در 

ــدند. ــنا ش ــانی آش امدادرس
وی اضافــه کــرد: ایــن دوره آموزشــی 2۴ ســاعته بــرای ۴۸۰ دانش 

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 
ــده اجــرا شــد و ســه تیــم از مــدارس پســرانه و  تیــم هــای برگزی
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 
ــزات جمعیــت هــالل احمــر اجــرا شــد و تعــداد  ــات و تجهی امکان
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 هــالل 
احمــر بــرای کانــون هــای دانــش آمــوزی مــدارس اجــرا شــد مورد 

اســتقبال دانــش آمــوزان متعــددی قــرار گرفــت.
ــالل  ــت ه ــتانی جمعی ــش دبس ــوزی و پی ــش آم ــس اداره دان رئی
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 
ــه  ــه هــا ب ــم رباتیــک در تمــام زمین ــری از عل ــا بهــره گی ــد ب دارن
پیشــرفت هــای بیشــتری دســت پیــدا کننــد و شناســایی اســتعداد 
ــد یکــی از  ــش آمــوزی مــی توان ــن رشــته در مقطــع دان هــای ای
موثرتریــن راه هــا بــرای دســت یابــی بــه توســعه کشــور در همــه 

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.
ــه  ــات و ب ــاخت رب ــد: س ــی گوی ــوزان م ــش آم ــن دان ــی از ای یک
حرکــت درآوردن آن از روی نقشــه اصــال کار ســختی نیســت، بــه 

ــاال انجــام شــود. ــا تمرکــز ب شــرط اینکــه ب
سرپرســت ایــن تیــم بــا اشــاره بــه اینکــه مســابقات رباتیــک دارای 
ــی از  ــد: یک ــی کن ــه م ــت اضاف ــی اس ــان باالی ــت و هیج جذابی
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 تــالش مــی کنیــم در زمینــه امــداد و نجــات و اختراعــات 

جدیــد، از ایــن علــم اســتفاده کــرده و آن را بــه صــورت فنــی تــر 
دنبــال کنیــم.

ــابقات  ــت در مس ــد: موفقی ــی کن ــد م ــری تاکی ــوز دیگ ــش آم دان
ــا تــالش اســت،  ــوام ب ــد کار گروهــی منســجم ت رباتیــک، نیازمن
بــه عنــوان مثــال یــک نفــر در جــای گــذاری چــرخ هــا، دیگــری 
ــه  ــم در برنام ــر تی ــک عضــو دیگ ــردن سنســورها، ی در وصــل ک
نویســی و یــک نفــر در جــای گــذاری بقیــه قطعــات همــکاری می 

ــد و ایــن کار گروهــی ارزشــمند اســت. کن
 

آینــدهرباتیــکدرایــرانروشــناســت/نــگاه
صــادراتمحــورداشــتهباشــیم

ــک در  ــم رباتی ــا عل ــوزان ب ــش آم ــن آشــنایی دان ــه طــور یقی ب
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، 
ــران  ــه امدادگ ــایانی ب ــک ش ــران، کم ــه و بح ــع حادث در مواق

ــد. کنن
ــی  ــه زودی نقش ــک ب ــم رباتی ــه عل ــن ک ــت ای ــلم اس ــه مس آنچ
تعییــن کننــده خــود را در کســب و کارهــا و بــه طــور کلــی، زندگی 
ــا وجــود اســتعدادهای فــروان و  انســان هــا ایفــا خواهــد کــرد و ب
ــزرگ دانشــگاه آزاد اســالمی در قزویــن کــه قطــب ایــن  مرکــز ب
ــن عرصــه  ــت از ای ــداوم حمای ــا ت ــوان ب ــم شــده اســت مــی ت عل
ــر اســاس نیازهــای کشــور  از همیــن امــروز بــرای تولیــد ربــات ب
ــت  ــازار رقاب ــک ب ــن کار ضمــن ایجــاد ی ــا ای ــدام و ب ــه اق و منطق
صادراتــی بــرای ایجــاد اشــتغال و رونــق اقتصادی و توســعه کشــور 

ــرد. ــدی بهــره ب ــن توانمن هــم از ای

دستاوردهای انقالب
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پادرمیانی انقاب برای پیشرفت؛

دمیدن روح حیات در 
کالبد مدارس 

 

ــاب  ــروزی انق ــدای پی ــی از ابت ــان جنوب ــدارس خراس م
روزهــای ســختی را گذرانــده انــد و اکنــون بــا دمیــدن روح 
ــه خــود  حیــات توســط انقــاب، پیشــرفت هــای زیــادی ب

ــد. دیــده ان

آمــوزش و تحصیــل از دیربــاز در بیــن ایرانیــان وجــود داشــته کــه 
ــه دوره ای دیگــر جامــه عــوض کــرده اســت. کشــور  از دوره ای ب
پهنــاور ایــران طــی چندهــا ســال گذشــته، شــاهد رفــت و آمدهای 
بــزرگان، کــودکان و جوانــان بــه مکتــب خانــه هایــی ســنتی بــود 
ــدن و  ــواد خوان ــی »س ــه عبارت ــی و  ب ــای ابتدای ــوزش ه ــا آم ت

ــد. نوشــتن« را بیاموزن
ــه  ــروف ب ــزرگان دوره قاجــار  مع ــم از ب ــم خــان عل محمــد ابراهی
ــم در ســال ۱3۰۸ هجــری  ــدر اســدهلل عل شــوکت الملــک دوم، پ
قمــری ســاخت مدرســه شــوکتیه را بــا دســتان اســتادان و معماران 
یــزدی شــروع کــرد و در ســال ۱3۱2 بــه اتمــام رســاند کــه اکنــون 
ایــن مدرســه یکــی از بناهــای تاریخــی شــهر بیرجنــد در خراســان 
ــه شــیوه  ــی ب ــوان ســومین مدرســه ایران ــه عن ــی اســت  و ب جنوب

جدیــد از آن یــاد مــی شــود.
همچنیــن تــا قبــل از ســال ۱3۵7 و پیــروزی انقــالب 
ــی احــداث شــد  ــدارس اندکــی در خراســان جنوب اســالمی م
تــا دانــش آمــوزان بــه دور از فضاهایــی ســنتی بــه تحصیــل 

ــد. بپردازن
ــر  ــالب ب ــید انق ــدن خورش ــاال آم ــر و ب ــوع فج ــا طل ــان ب همزم
ــم  ــی اع ــاد مختلف ــم در ابع ــی ه ــان جنوب ــران، خراس ــمان ای آس
ــا بخــش انقــالب رشــد  ــو هــای گرم ــر پرت از مدرســه ســازی زی
چشــمگیری داشــت بــه گونــه ای کــه امــروزه صدهــا مدرســه در 
نقــاط مختلــف روســتایی و شــهری ایــن اســتان کویــری احــداث 
ــیر  ــوب مس ــتری مطل ــد در بس ــوزان بتوانن ــش آم ــا دان ــده ت ش

ــد. ــق کنن ــی طری ــرفت را ط پیش
ــان  ــات یکس ــورداری از امکان ــت برخ ــوان گف ــی ت ــن م از ای
ــور  ــاط کش ــن از نق ــی در دورتری ــوزان حت ــش آم ــی دان تحصیل
ازجملــه افتخــارات موجــود در کارنامــه انقــالب اســالمی بــوده 
ــه رشــدی داشــته  ــد رو ب ــون رون کــه از ۴۰ ســال گذشــته تاکن

ــت. اس

پردهاول:ابتدایانقالب
ابتــدای پیــروزی انقــالب اســالمی، یعنــی قریــب بــه 3۹ 
ــز و  ــت می ــی پش ــان جنوب ــوزان خراس ــش آم ــته دان ــال گذش س
نیمکت هایــی چوبــی مشــق زندگــی می آموختنــد و هــراس 
فــرود آمــدن دیوارهــای کالس درس جایــی بــرای یادگیــری باقی 

نمی گذاشــت.
ــوز شــهری و روســتایی تنهــا در  ــن هــزاران دانش آم گذشــته از ای
ــن  ــد و همی ــق می کردن ــی طری ــده را ط ــیر آین ــه مس ۱7۹ مدرس
امکانــات محــدود هــم بســیاری از آن هــا را از قافلــه تحصیــل جــدا 

می کــرد.
آری، 3۹ ســال گذشــته دانــش آمــوزان تنهــا بــا گچ هایــی رنگــی 
بــر روی تخته ســیاه از »تصمیــم کبــری«، »دنــدان شــیرین هما«، 
»پژمردگــی گل هــای ژالــه« و »حیوانــات حســنک« می نوشــتند و 
ــمند  ــزات هوش ــی و تجهی ــای آموزش ــتفاده از نرم افزاره ــاید اس ش

ــود. برایشــان رؤیایــی دســت نیافتنی ب

پردهدوم:انقالبدرمدارس
۴۰ ســال از عمــر بابرکــت انقــالب اســالمی می گــذرد و 
ــی در حــوزه مدرسه ســازی، تجهیــز  پیشــرفت های خراســان جنوب
ــی  ــر کس ــی ب ــات آموزش ــتفاده از امکان ــدارس و اس ــازی م و نوس

ــت. ــیده نیس پوش
فعــال بــودن هــزار و 73۰ مدرســه در مقاطــع مختلــف تحصیلــی 
ــی  ــی و گرمایش ــتم سرمایش ــه سیس ــدارس ب ــدن م ــز ش و مجه
و توجــه بــه ســرانه ورزشــی دانــش آمــوزان  از مهم تریــن 
دســتاوردهای انقــالب در بخــش مدرسه ســازی ایــن دیــار کویــری 

ــت. اس
ــم  ــرایطی را فراه ــالمی ش ــالب اس ــی انق ــرایط کنون در ش
ــه دغدغــه، فرزندانشــان  ــارغ از هــر گون ــن ف آورده کــه والدی
ــن  ــتفاده از بهتری ــا اس ــا ب ــد ت ــی کنن ــدارس م ــه م را روان
ــانی  ــده درخش ــن، آین ــی ایم ــی و در فضای ــزات آموزش تجهی

ــود. ــیم ش ــان ترس برایش
ــرکل نوســازی، توســعه  ــت هــای مدی ــای صحب ــی را پ دقایق
و تجهیــز مــدارس خراســان جنوبــی مــی نشــینیم تــا از 
خدمــات شایســته انقــالب در اقصــی نقــاط اســتان در حــوزه 
ــان  ــرای بدخواه ــی ب ــه یاس ــا آی ــد ت ــازی بگوی ــه س مدرس

ــد. ــام باش نظ

تجهیزاتتنهامیزونیمکتچوبیبود
ــی  ــز مــدارس خراســان جنوب ــرکل نوســازی، توســعه و تجهی مدی
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــدای پی ــال ۱3۵۸، ابت ــرد: در س ــان ک بی
ایــران، ۱7۹ مدرســه بــا 7۸7 کالس درس در اســتان موجــود بــوده 

اســت.
ــون  ــه اکن ــت ک ــی اس ــن در حال ــه داد: ای ــی ادام ــا بیک محمدرض
هــزار و 73۹ مدرســه بــا هفــت هــزار و ۹۹۶ کالس درس در 

ــت. ــال اس ــی فع ــان جنوب خراس
ــالب  ــروزی انق ــی اول پی ــای آموزش ــرانه فض ــرد: س ــان ک وی بی
اســالمی تقریبــاً ۱.۱ مترمربــع بــرای هــر دانــش آمــوز بــوده کــه 

ــت. ــه اس ــاء یافت ــع ارتق ــه ۶.7 مترمرب ــون ب هم اکن
ــش از 7۵ درصــد  ــر اســاس مســتندات بی ــان اینکــه ب بیکــی بابی
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــدای پی ــای درس ابت کالس ه
تخریبــی بــوده اســت، افــزود: در شــرایط کنونــی تنهــا ۱۶ درصــد 

ــتند. ــی هس ــای درس تخریب کالس ه
ــز  ــط نی ــال ۵۸ فق ــود در س ــزات موج ــده تجهی ــه داد: عم وی ادام
ــه  ــون در کلی ــی اکن ــوده ول ــی ب ــوع چوب ــم از ن و نیمکــت و آن ه
مــدارس تجهیــزات آموزشــی و کمک آموزشــی بــه صــورت 

ــت. ــمند اس ــتاندارد و هوش اس

75درصــدکالسهــایدرســتمجهــزبــهسیســتم
گرمایــشحرارتــی

ــی   ــز مــدارس خراســان جنوب ــرکل نوســازی، توســعه و تجهی مدی
بیــان کــرد: ابتــدای پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی، کمتــر 
ــرارت  ــش ح ــتم گرمای ــای درس از سیس ــد کالس ه ــج درص از پن

مرکــزی بهره منــد بوده انــد.
ــای  ــش از 7۵ درصــد کالس ه ــال حاضــر بی ــه داد:  در ح وی ادام
ــز از  درس دارای سیســتم گرمایــش حــرارت مرکــزی و مابقــی نی

ــد. ــتفاده می کنن ــتاندارد اس ــی اس ــزات گرمایش تجهی
ــی  ــالن های ورزش ــال ۵۸ س ــن در س ــرد: همچنی ــان ک ــی بی بیک
وجــود نداشــته ولــی اکنــون ســرانه فضــای ورزشــی سرپوشــیده به 

ــع اســت. ــوز ۰.۶۵ درصــد مترمرب ــر دانش آم ازای ه
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.

نگاهیویژهبهمدارسشبانهروزی
ــا  ــی ب ــی اســتاندار خراســان جنوب ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
بیــان اینکــه در قبــل از انقــالب 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.
ــدارس  ــداد محــدود م ــه داد: تع ــدم ادام ــوی مق ــی عل ــید مجتب س
ــل و  ــر از محاف ــه اگ ــد ک ــاخته ش ــن س ــرای ای ــز ب ــتایی نی روس
ــه  ــرای ارائ ــزی ب ــد چی ــد آمدن ــرای بازدی ــی ب ــن الملل ــع بی مجام

ــند. ــته باش داش
ــم  ــتاها و فراه ــه روس ــالب ب ــد از انق ــا بع ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
کــردن شــرایط زیــر ســاختی و آموزشــی مــورد توجــه ویــژه قــرار 
گرفتــه اســت، افــزود: طــی چهــل ســال عمــر بــا برکــت انقــالب 
ــه  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــات بزرگ ــن اقدام ــت و خیری ــالمی دول اس

ــد. ــژه در مناطــق محــروم انجــام دادن وی
ــان کــرد: ســاخت مــدارس خوابگاهــی و شــبانه  ــوی مقــدم بی عل
ــه دالیــل عدیــده ای مــورد  ــز ب روزی در مــدارس شــبانه روزی نی
ــاال و  ــع ب ــورد مقاط ــژه در م ــه وی ــه ب ــت ک ــدی اس ــه ج توج

ــد. ــاء باش ــره گش ــد گ ــی توان ــتان م دبیرس
آنچـه مسـلم اسـت امروزه سرشـاخه هـای درخـت تنومنـد انقالب 
بر شـهرها و حتی دیگر کشـورهای اسـالمی 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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ــا  ــد دنی ــای پیون ــل ه ــن عم ــیرازی بزرگتری ــکان ش  پزش
را انجــام مــی دهنــد تــا شــیراز را بــه عنــوان یکــی از 
بزرگتریــن مراکــز پیونــد عضــو دنیــا مطــرح کننــد، جایــی 

ــد. ــی کن ــت م ــی رقاب ــر جهان ــز معتب ــا مراک ــه ب ک

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. 
ــروز  ــرد و ام ــروع ک ــود را ش ــال ۹۶ کار خ ــتان در س ــن بیمارس ای

ــت.  ــد اس ــل پیون ــادی عم ــداد زی ــان تع میزب
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  انقــالب 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 علوم پزشــکی 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 7۰۰ 
عمــل پیونــد کبــد، 3۰۰ عمــل پیونــد کلیــه، ۱۰۰۰ عمــل پانکراس 

و روده در ســال انجــام شــود. 

پیوندکبددستاوردانقالباسالمی
ــد از  ــر ۱۴ هــزار پیون وی گفــت: طــی ۴۰ ســال گذشــته افــزون ب
ارگان هــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت و تمــام پیوندهــای کبد 

صــورت گرفتــه مربــوط بــه بعــد از انقــالب اســالمی اســت. 
صالحــی اظهــار داشــت: از ابتــدا تاســیس بیمارســتان تــا کنــون ۴ 
هــزار و ۹۰۰ عمــل پیونــد کبــد، ۴ هــزارو 7۰۰ عمــل میونــد کلیــه، 
3۵ عمــل پیونــد روده و همچنیــن پیونــد تمــام ارگان هــای داخــل 

شــکم و بــدن انجــام شــده اســت.
ــت  ــتان دارای ۶۵۰ تخ ــن بیمارس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســت،بیان کــرد:در کنــار ایــن بیمارســتان، بیمارســتان هــزار تختی 

ــت. ــاخت اس ــال س ــرطان در ح س
اولیــن پیونــد در شــیراز از ســال 7۱ تــا 73 صــورت گرفــت کــه در 

پیونــد کبــد آن زمــان 3۵۴ مــورد و کبــد دو مــورد انجــام شــد.

آموزشپیوندکبددرخاورمیانهبومیشد
اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی 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 
ــورهایی  ــهد،اهواز،تبریز و کش ــه اصفهان،تهران،مش ــران از جمل ای
چــون پاکســتان ،تاجیکســتان لبنان،ســوریه و... راه انــدازی کنیــم.
فــوق تخصــص کلیــه و کبــد بــا تصریــح اینکــه انقــالب اســالمی 
ــت،  ــرده اس ــر ک ــای دیگ ــور ه ــاز از کش ــی نی ــا و ب ــا را خودکف م
اظهــار داشــت: بــه برکــت انقــالب اســالمی دانشــجویان مــا دیگر 
ــارج از  ــه خ ــن ب ــه رفت ــازی ب ــه نی ــن عرص ــوزش در ای ــرای آم ب
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 2۵۰ هــزار 
دالر ، در عربســتان و کشــورهای همســایه خلیــج فــارس 3۵۰ هزار 
دالر اســت، ایــن در صورتــی اســت کــه هزینــه پیونــد کبــد و کلیــه 

در ایــن ایــران رایــگان اســت.

رقابت با مراکز معتبر دنیا؛

شیراز میزبان بزرگترین مرکز پیوند اعضا
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بعــد از پیــروزی انقــاب، ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی یزد 
بزرگتریــن رویــداد در تاریــخ فرهنگــی ایــن دیــار بــود اما 
به جــز آن، مرمــت بناهایــی نظیــر بــاغ دولــت آبــاد و بــاغ 

خــان نیــز یــزد را در مســیر گردشــگری قــرار داد.

ــه  ــار و جاذب قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی، افــرادی کــه از آث
ــد، پرشــمار  ــزد دیــدن کــرده بودن هــای تاریخــی و گردشــگری ی
نبودنــد و اصــال یــزد بــه جــز فعالیــت در حــوزه نســاجی و 
ــمگیر  ــاخصه چش ــتان، ش ــی از اس ــم در مناطق ــاورزی آن ه کش

ــت. ــری نداش دیگ
پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی، آنچــه یــزد را به مــردم مناطق 
دیگــر کشــور شناســانده بــود، وجــود چهــره هــای شــاخص و نامی 
ایــن دیــار بــود و آن زمانــی کســی گمــان نمی کــرد روزگاری فــرا 
ــا  ــه تنهــا مــردم ایــران، کــه مــردم جهــان، یــزد را ب برســد کــه ن

بافــت تاریخــی و بــاغ دولــت آبــاد و بــاغ خــان و ... بشناســند.
یکــی از بزرگتریــن اتفاقاتــی که بعــد از انقالب اســالمی در اســتان 
یــزد افتــاد، توجــه بــه آثــار تاریخــی و میــراث فرهنگــی و بــه دنبال 

آن توســعه گردشــگری بود.

تعــدادبناهــایثبــتملــیشــدهیــزددردورانقبــل
ازانقــالبانگشــتشــماربــود

تعــداد بناهایــی کــه قبــل از پیــروزی انقالب اســالمی 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.
ــن  ــی از پربازدیدتری ــوان یک ــه عن ــروز ب ــه ام ــاد ک ــت آب ــاغ دول ب
جاذبــه هــای تاریخــی و طبیعــی یــزد مطــرح اســت، در دوران قبل 
ــم  ــه ه ــی ک ــروزی را نداشــت، باغ ــای ام ــگ و نم ــالب، رن از انق
عمــارت آن بــا پنجــره هــای رنگــی و معمــاری بی نظیــرش، هــم 
ــوض  ــم ح ــر دنیاســت و ه ــن بادگی ــه بلندتری ــدش ک ــر بلن بادگی
بــزرگ و منحصــر به فــردش بــا انارســتان ها، تاکســتان ها و 
ــی یافتــه و  نارنجســتان های اطرافــش حــاال دیگــر شــهرت جهان

ــر از داخــل و  ســاالنه هــزاران نف
ــه  ــای آن ب ــرای تماش ــارج ب خ
ــفر  ــران س ــای ای ــز جغرافی مرک

ــد. ــی کنن م
اقصــی  از  کــه  گردشــگرانی 
نقــاط کشــور و حتــی خــارج 
ــی  ــفر م ــزد س ــه ی ــور ب از کش
کننــد، بــه طــور قطــع اگــر 
ــی و  ــر تاریخ ــه اث ــد س بخواهن
جاذبــه گردشــگری را بــه تماشــا 
بنشــینند، یکــی از آنهــا بــاغ 

دولــت آبــاد اســت.
بــاغ خــان نیــز از جملــه بناهــای 

ــل  ــه از عمــارت آن قب ــزد اســت، باغــی ک ارزشــمند و تاریخــی ی
از انقــالب، جــز بنایــی فرســوده کــه برخــی بخــش هــای آن بــه 
ــاغ  ــه یکــی از زیباتریــن ب ــود، نبــود امــا امــروز ب تخریــب شــده ب

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 
ــان  ــر عمــارت، درخت ــل شــده و عــالوه ب ــی تبدی ــاد ماندن ــه ی و ب
زیبای ســر بــه فلــک کشــیده و فضایــی شــبیه بــه کاروانســراهای 
قدیمــی در برخــی نقــاط بــاغ، یکــی از اقامتگاه هــای مهــم اســتان 

بــه شــمار مــی رود.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــزد  ــتان ی ــه اس ــی ک ــه پیشــرفت های ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی اس
بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی در حــوزه گردشــگری 
داشــته اســت، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر هــزار و ۶2۴ اثــر 
ــت  ــی ثب ــار مل ــزد در فهرســت آث ــتان ی ــی اس تاریخــی و طبیع
شــده در حالــی کــه تعــداد بناهــای ثبــت شــده قبــل از انقــالب 

ــود. ــمار ب ــت ش انگش

یزد شیرازـ سهضلعگردشگریایران؛اصفهانـ
ــت  ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــرد: ب ــوان ک ــی عن ــی فاطم مصطف
ــه  ــی در زمین ــچ جایگاه ــالب هی ــروزی انق ــل از پی ــزد قب ــه ی ک
گردشــگری نداشــت امــا امــروز یــزد بــه یکــی از ســه ضلــع مهــم 
ــل  ــزد تبدی ــان، شــیراز، ی ــث اصفه ــی مثل ــران یعن گردشــگری ای

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه بناهایــی کــه قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی 
شــرایط چنــدان مناســبی نداشــتند امــا بــا مرمــت و بازســازی بــه 
ــد،  ــده ان ــل ش ــای گردشــگری تبدی ــه ه ــن جاذب ــی از زیباتری یک

ــاد، مجموعــه امیرچخمــاق  ــاغ دولــت آب ــاغ خــان، ب بیــان کــرد: ب
و ... از جملــه آنهــا هســتند.

ــی از  ــز یک ــزد را نی ــی ی ــت تاریخ ــی باف ــت جهان ــی، ثب فاطم
ــروزی  ــد از پی ــزد بع ــن رویدادهــای فرهنگــی اســتان ی مهمتری
انقــالب اســالمی دانســت و تصریــح کــرد: اگــر بعــد از پیــروزی 
ــی  ــت تاریخ ــدن باف ــی ش ــت جهان ــن ثب ــا همی ــالب، تنه انق
در حــوزه گردشــگری اســتان رخ داده باشــد، بــرای تاریــخ 

ــت. ــی اس ــران کاف ــگری ای گردش

انقــالببــهشایســتگییــزدرادرمســیرگردشــگری
قــرارداد

اســتاد معمــاری و ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر یــزد گفــت: 
گرچــه ممکــن اســت برخــی بناها بــه واســطه بازســازی، از شــکل 
و فــرم واقعــی خــود فاصلــه گرفتــه باشــند، امــا واقعیــت این اســت 
ــل  ــتگی در ری ــه شایس ــزد را ب ــران، ی ــالمی ای ــالب اس ــه انق ک

ــرار داد. گردشــگری ق
محســن عباســی هرفته عنــوان کــرد: امــروز حســینیه امیرچخماق 
ــوده  ــرات آن بســیار ب ــه و تغیی ــه گرفت ــی خــود فاصل از شــکل قبل
امــا ایــن مجموعــه بــه نمــاد گردشــگری اســتان یــزد تبدیل شــده 
ــه  ــت ک ــد اس ــم، بعی ــور می یابی ــه حض ــن مجموع ــرگاه در ای و ه

گروهــی از گردشــگران خارجــی در آن مشــغول تماشــا نباشــند.
ــرای اســتان  ــن اتفاقــی اســت کــه ب توســعه گردشــگری مهمتری
یــزد بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی افتــاد و ایــن رونــد همچنان 
ــدازی  ــا راه ان ــروز ب ــه ام ــوی ک ــه نح ــت ب ــل اس ــال تکمی در ح
واحدهــای بــوم گــردی، گردشــگری تــا عمــق روســتاهای یــزد نیز 
ــر مبنــای  نفــوذ کــرده و در بســیاری از مناطــق اســتان، توســعه ب

گردشــگری برنامــه ریــزی شــده اســت.

گردشگری مسیر یزد را تغییر داد؛

بناهایی که بعد از انقاب جهانی شد 

دستاوردهای انقالب
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آب شــیرین و بهداشــتی کــه در قــم شــاخص های کیفیــت 
مطلــوب را بدســت آورده از مهمتریــن دســتاوردهایی 
ــاب  ــروزی انق ــال پی ــن س ــود در چهلمی ــه می ش ــت ک اس

ــه آن اشــاره کــرد. ب

ــاص دارد و  ــه »آب« اختص ــم ب ــرآن کری ــه از ق ــش از ۱۰۰ آی بی
خداونــد انســان را بــه شــکرگذاری از ایــن نعمــت بــزرگ ســفارش 
ــعه در کشــورها  ــد توس ــاخصه های رش ــی از ش ــرده اســت و یک ک
دسترســی بــه آب ســالم و بهداشــتی اســت؛ ایــران اســالمی نیــز از 
بــدو پیــروزی انقــالب اســالمی ایــن مســئله را بــه صــورت جــدی 

دنبــال کــرده اســت.
ــد  ــالش کردن ــال ها ت ــون س ــای گوناگ ــا تخصص ه ــان ب مهندس
تــا بتواننــد ایــن مایــع حیاتــی را بــه صــورت ســالم و از طریــق لوله 

کشــی در شــهر و روســتا بــه دســت مــردم برســانند.
ــه »شــوری« معــروف اســت  ــاز بیــن مــردم ب آب قــم کــه از دیرب
ــه همــت و تــالش شــبانه روزی مهندســان شــیرین تر از  امــروز ب
ــالش از  ــال ها ت ــس از س ــیرین پ ــت. آب ش ــده اس ــران ش آب ته
ســدکوچری بــه قــم رســید و پــس از تصفیــه و بهداشــتی شــدن 
ــهر آب  ــن ش ــردم ای ــا م ــد ت ــرازیر ش ــای آب شــهری س در لوله ه

ــرود. ــر از گلویشــان پاییــن ب خوشــی در گرمــای کوی
۴۰ ســال از پیــروزی انقــالب می گــذرد و بنــا بــه گفتــه 
کارشناســان، تحولــی عظیم و رشــد چشــمگیر بــه ویــژه در صنعت 
ــه  ــی ب ــه ای اجمال ــه در مقایس ــت ک ــالب رخ داده اس آب و فاض
ــوان  ــه عن ــم ب ــتان ق ــوزه در اس ــن ح ــاخص های ای ــن ش مهم تری

نمونــه ای از کل، دســت می یابیــم.

تأمیــنآبقــمبــا20حلقــهچــاهبــاکیفیــتپاییــن
درقبــلازانقــالب

ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــتان ق ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
وضعیــت آب ُشــرب پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی در شــهر 
مقــدس قــم می گویــد: جهــت تأمیــن آب ُشــرب و بهداشــتی، تنها 
2۰ حلقــه چــاه بــا کیفیت بســیار پاییــن بــرای جمعیت حــدود 3۱2 
هــزار نفــری بــه صــورت ابتدایــی حفــر شــده بــود که فقــط بخش 
کوچکــی از بافــت شــهر از تأسیســات لوله کشــی برخــوردار بودنــد.
ــه وضعیــت امــروز آب ُشــرب قــم پــس  ــور ب علــی جــان صادق پ
از ۴۰ ســال پیــروزی انقــالب اشــاره دارد و عنــوان می کنــد: پــس 
ــاخصه های  ــت ش ــان مل ــش خادم ــالش و کوش ــا ت ــالب ب از انق
ــش  ــت افزای ــتی و باکیفی ــالم و بهداش ــردم از آب س ــدی م بهره من
ــا رشــد حــدود ۴۰۰  یافــت و ۱۰۰ درصــد جمعیــت شــهری قــم ب
درصــدی نســبت بــه قبــل از انقــالب تحــت پوشــش شــبکه آب 

ُشــرب قــرار گرفتنــد.
ــورت  ــای ص ــا تالش ه ــالمی ب ــالب اس ــس از انق ــزود: پ وی اف
ــع کــه شــامل ۱3  ــم از چهــار منب ــاز شــهر ق ــورد نی ــه آب م گرفت
ــد  ــهر، س ــدوده ش ــاه در مح ــه چ ــاد و ۵۶ حلق ــاه علی آب ــه چ حلق
۱۵ خــرداد و ســد کوچــری تأمیــن شــد. بــه همیــن منظــور چهــار 
ــب و  ــزار و ۵۰۰ مترمکع ــدود ۶ ه ــت ح ــا ظرفی ــه آب ب تصفیه خان

ــه اجــرا رســید. ــه طــول 3۰۰ کیلومتــر ب خــط انتقــال ب
ــودن مهمتریــن معیــاری اســت کــه ایــن  ســالمت و بهداشــتی ب
مایــع حیاتــی بایــد داشــته باشــد تــا مــردم بــدون نگرانــی و دغدغه 
از آن بهــره ببرنــد و امــروز مــردم قــم بــدون دغدغــه و نگرانــی از 

ــد. ــره می برن ــن نعمــت الهــی به ای

ــم ــونرویآبق ــزارآزم ــشاز109ه ــاالنهبی س
انجــاممیشــود

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان قــم اظهــار داشــت: در 
ــان از ســالمت آب در قــم، آزمایشــگاه  ــرای اطمین ادامــه گفــت: ب
مرجــع آب و فاضــالب منطبــق بــا آخریــن اســتانداردهای 
بین المللــی و روز دنیــا احــداث شــده کــه ایــن آزمایشــگاه ها 
ــوژی، فیزکوشــیمیایی  ــوژی، بیول شــامل آزمایشــگاه های باکتریول

و ریــز آالینده هــای آلــی و معدنــی می شــود.
صادق پـور اظهـار داشـت: بـه منظور 
اطمینـان از سـالمت آب قم سـاالنه 
آزمون هـای  هـزار   ۱۰۹ از  بیـش 
شـیمیایی،  فیزیکـو  میکروبـی، 
بیولـوژی، ریـز آالینده هـای آلـی و 
معدنـی و کلرسـنجی بـر روی آب 

می شـود. انجـام 
بنـا بـه گفتـه شـهروندان قمـی، آب 
ُشـرب قـم در زمـان کنونی بـا زمان 
پیـش از انقـالب بـه هیـچ عنـوان 
قابـل مقایسـه نیسـت، در زمان های 
از آب  بلوریـن  لیـوان  اگـر  گذشـته 
می شـد،  ُپـر  شـهری  کشـی  لولـه 
امالح هـای شـناوری که رنـگ زالل 
آب را ِکـِدر کـرده بـود در لیـوان دیده 

می شـد، امـا امـروز قالب هـای بلورین یخ که به مثال شیشـه اسـت 
نمایانگـر زالل و شـیرین بـودن آب اسـت.

تأسیســات فاضــالب از دیگــر خدماتــی اســت کــه پــس از انقــالب 
اســالمی مــردم قــم بــه آن دســت یافتنــد و مشــکالتی ماننــد حفر 

چــاه، ُپرشــدن و خطــر فــرو ریختــن ناگهانــی برطرف شــد.

گسترشارائهخدماتاینترنتی
ــچ  ــالب هی ــروزی انق ــش از پی ــه پی ــوان اینک ــا عن ــور ب صادق پ
اقدامــی در خصــوص ایجــاد تأسیســات فاضــالب صــورت نگرفتــه 
ــرداری  ــداث و بهره ب ــا اح ــر ب ــال حاض ــد: در ح ــان می کن ــود، بی ب
ــزار  ــرای حــدود ه ــه پیشــرفته فاضــالب و اج ــار تصفیه خان از چه
ــت  ــکان تح ــال، ام ــوط انتق ــع آوری و خط ــبکه جم ــر ش کیلومت
پوشــش قرارگرفتــن ۵۰ درصــد جمعیــت شــهر قــم فراهــم شــده 
ــز در حــال انجــام اســت. و مطالعــات ســایر شــهرهای اســتان نی

ــات از  ــه خدم ــورها در ارائ ــع و روی آوردن کش ــرفت جوام ــا پیش ب
ســنتی بــه الکترونیکــی؛ ایــران اســالمی نیــز در همــه زمینه هــا از 
حالــت ســنتی خــارج شــده و بــر اســاس آخریــن تکنولوژی هــای 
ــام دارد. ــات اهتم ــه خدم ــه ارائ ــش روز ب ــی و دان ــی و بین الملل مل

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان قــم بــا تأکید بــر اینکه 
ــه  ــه دوران پیــش از انقــالب ب ــه مــردم نســبت ب ــه خدمــات ب ارائ
ــتقرار  ــد: اس ــوان می کن ــت، عن ــه نیس ــل مقایس ــوان قاب ــچ عن هی
ســامانه ۱22 یکــی از خدماتــی اســت کــه از بــدو انقــالب بــه مردم 
ارائــه می شــود و براســاس آمارهــا تنهــا در ســال ۹۶ بیــش از 27۰ 
ــوزه  ــامانه در ۴۸ ح ــن س ــا ای ــترکین ب ــط مش ــاس توس ــزار تم ه

خدماتــی برقــرار شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســامانه تلــه متــری قــم نیــز در ســه ســطح، 
ســاالنه بیــش از ۴۰ میلیــون ســنجه و ثبــت می شــود، می گویــد: 
 ،GIS ــتم ــتقرار سیس ــه اس ــوان ب ــز می ت ــا نی ــایر حوزه ه در س
قرائــت موبایلــی کنتورهــای مشــترکین، آزمایشــگاه های پیشــرفته 
فیزیکــی شــیمیایی بیولوژیکــی اشــاره کــرد کــه هیــچ یــک از این 

خدمــات پیــش از انقــالب وجــود نداشــت.
ــی و  ــر اســت از دســتاوردهای ارزشــمند عمران ــه انقــالب پ کارنام
ــی  ــران ارزان ــه مــردم ای علمــی کــه در طــول ۴۰ ســال گذشــته ب
داشــته شــده اســت و آب شــیرین و بهداشــتی از مهمتریــن 
ــد. ــت یافته ان ــه آن دس ــم ب ــردم ق ــه م ــت ک ــتاوردهایی اس دس

نوشیدنی ناگواری که گوارا شد

پوشش ۵۰ درصدی شبکه فاضاب شهری در قم

دستاوردهای انقالب
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خراســان رضــوی کــه پیــش از انقــاب از بســیاری از 
ــام هشــتم)ع(  ــه برکــت ام ــود ب زیرســاخت هــا محــروم ب
و انقــاب اســامی امــروز بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــف ب ــای مختل ــش ه ــی در بخ ــم مل مه

انقــالب اســالمی ایــران طــی ۴ دهــه از عمــر خــود عــالوه 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 
ــی  ــوازن بخشــی از اقدامات ــرای توســعه مت ــف ب ــاط مختل در نق
ــه انجــام رســیده  ــوده اســت کــه طــی ســال هــای گذشــته ب ب
و موجــب شــده تــا میانگیــن ســن امیــد بــه زندگــی در کشــور 
ــارم  ــه چه ــه 7۵ ســال در ده ــالب ب ــدای انق از ۵۰ ســال در ابت

ــد.  ــالب برس انق
ایــن مهــم طــی ســال هــای پــس از انقــالب بــه همت مســئوالن 
ــن  ــورد و ای ــم خ ــز رق ــزرگ نی ــان ب ــردم در خراس ــارکت م و مش
اســتان کــه پیــش از انقــالب 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. 
ــای  ــتان ه ــاخت بیمارس ــان و س ــت و درم ــبکه بهداش ــعه ش توس
تخصصــی، ایجــاد شــهرک هــای صنعتــی ، توســعه خطــوط ریلی 
و ایجــاد بزرگراههــای بیــن شــهری و بهــره منــدی از شــبکه تلفن 
ــن خطــه از  ــات در ای ــن اقدام ــم تری ــه مه ــراه از جمل ــت و هم ثاب

کشــور بــوده اســت. 
ــی  ــرای آبادان ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــن اقدام ــم تری ــی از مه یک
شــمال شــرق کشــور، تقســیم خراســان بــزرگ بــه اســتان کوچک 
ــا  ــه ب ــود، ک ــه ب ــن منطق ــی ای ــد آبادان ــریع در رون ــرای تس ــر ب ت
تصویــب مجلــس شــورای اســالمی ایــن اســتان بــه ســه اســتان 
ــی تقســیم  خراســان شــمالی، خراســان رضــوی و خراســان جنوب

ــد.  ش
ــوی  ــر رض ــرم مطه ــه ح ــن متبرک ــعه اماک ــان توس ــن می در ای

ــات  ــف در اقدام ــاط عط ــی از نق ــوان یک ــه عن ــوان ب ــی ت را م
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــه پ ــورت گرفت ص
اشــاره کــرد بــه صورتــی کــه امــروز بیــش از 2۵ میلیــون زائــر 
داخلــی و خارجــی ســاالنه بــرای زیــارت بــارگاه منــور رضــوی 

ــوند.  ــی ش ــهد م وارد مش

افزایشچشمگیرفضایحرممطهررضوی
آســتان قــدس رضــوی در ســال هــای پــس از انقــالب اســالمی 
ــه  ــی)ره( ب ــام خمین ــوی ام ــه از س ــژه ای ک ــه وی ــا توج ــران ب ای
ایــن آســتان مقــدس شــد رونــد شــتابان خــود در توســعه را آغــاز 
کــرد و امــروز بــا گذشــت ۴۰ ســال از پیــروزی انقــالب بــه برکــت 
ــن  ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــیعیان ب ــذورات ش ــات و ن موقوف
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 انقــالب اســالمی ایــران حــدود ۶۰ هــزار مترمربــع بــود 
امــا در ســال هــای پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــا توســعه 
ــع  ــر مرب ــون مت ــک میلی ــش از ی ــه بی ــا ب ــا و رواق ه ــن ه صح

رســیده اســت. 
ــام  ــران ام ــی از زائ ــش پذیرای ــد: در بخ ــی افزای ــی م ــل منبت خلی
هشــتم )ع( در میهمانســرای حضــرت نیــز با دســتور تولیت آســتان 
ــن  ــا)ع( در صح ــام رض ــرای ام ــن میهمانس ــوی دومی ــدس رض ق
ــه 2۰ هــزار  ــر حــرم رضــوی ایجــاد شــد و در مجمــوع  روزان غدی
زائــر میهمــان ســفره امــام هشــتم )ع( هســتند و عــالوه بــر آن در 
مبــادی ورودی شــهر و حاشــیه مشــهد نیــز غــذای متبــرک توزیــع 

مــی شــود.
ــاد فرهنگــی  ــد: در حــوزه فرهنگــی ایجــاد بنی ــی کن ــان م وی بی
رضــوی، دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی و دانشــگاه بیــن المللی 
ــدس  ــتان ق ــالمی آس ــای اس ــش ه ــاد پژوه ــا)ع(، بنی ــام رض ام
ــن  ــم تری ــه مه ــر از جمل ــه نش ــاراتی ب ــه انتش ــوی و موسس رض
گام هایــی اســت کــه بــرای  توســعه فرهنــگ اســالمی ایــران بــا 

ــام هشــتم )ع( برداشــته شــده اســت.  ــت ام محوری
ــور  ــته از ام ــای گذش ــال ه ــی س ــوی ط ــدس رض ــتان ق ــا آس ام
ــه صورتــی کــه امــروز یکــی  ورزشــی نیــز غافــل نبــوده اســت ب
ــه  ــه ب از بزرگتریــن و زیباتریــن اســتادیوم هــای ورزشــی خاورمیان

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 
ــاورزی،  ــای کش ــتم ه ــا و سیس ــه ه ــزرگ از کارخان ــبکه ای ب ش
باغــی و گلخانــه ای اســت کــه درآمــد ایــن مجموعــه هــای نیــز 
صــرف توســعه اماکــن متبرکــه و ایجــاد طــرح هایــی بــرای رفــاه 

زائــران مــی شــود. 

ساختبیمارستانهایتخصصیدرخراسانرضوی
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 
انقــالب اســالمی در خراســان رضــوی اقدامــات خوبــی بــه انجــام 

رســیده اســت.
ــه  ــهد ب ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــه رئی ــن رابط در همی
ــروزی انقــالب اســالمی  ــد: پیــش از پی ــگار مهــر  مــی گوی خبرن
ــان  ــتان خراس ــتانی در اس ــتری بیمارس ــای بس ــت ه ــداد تخ تع
ــال  ــداد در ح ــن تع ــه ای ــود ک ــزار و ۴۰۰ تخــت ب رضــوی ســه ه
حاضــر بــه بیــش از ۱۰ هــزار تخــت افزایــش یافتــه اســت و تالش 
مــی شــود بــه ازای هــر هــزار نفــر 2 و نیــم تخــت درمانــی در ایــن 

اســتان ایجــاد شــود.
ــر 32  ــال حاض ــد: در ح ــی کن ــح م ــی تصری ــا داراب ــد رض محم
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 
ــار آن  ــد و  در کن ــی ده ــه م ــات ارائ ــوی خدم ــور رض ــارگاه من ب
مراکــز بهداشــتی درمانــی، مراکــز جامــع روســتایی و شــهری نیــز 
ــی  ــات رســانی م ــردم خدم ــه م ــال و ب ــاط اســتان فع ــام نق در تم

ــد.  کنن
ــز  وی اظهــار مــی دارد: ایجــاد بیمارســتان هــای خصوصــی نی
طــی ســال هــای گذشــته در خراســان رضــوی بــا قــوت دنبــال 
شــده و در ایــن حــوزه بیمارســتان رضــوی بــه عنــوان یکــی از 
ــه در  ــن بیمارســتان هــای خاورمیان پیشــرفته تریــن و مجهزتری

پیشرفت های ۴۰ ساله خراسان رضوی؛
انقاب توسعه درخراسان رضوی در ۴۰سال/پیشرفت به برکت امام رضا)ع(
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ــه شــهرهای کشــور و  ــاران از هم ــه بیم ــت ب ــه خدم ــال ارائ ح
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 
ــاز مــردم نیــز تحــول چشــمگیری  و توزیــع داروهــای مــورد نی
صــورت گرفتــه و چندیــن کارخانــه داروســازی و تولیــد 
محصــوالت بهداشــتی و آرایشــی در ایــن اســتان مشــغول 

ــتند. ــت هس فعالی
ــروزی انقــالب اســالمی در بیشــتر شهرســتان هــای  ــش از پی پی
ــه  ــا 7۵ داروخان ــت و تنه ــود نداش ــال وج ــه فع ــتان، داروخان اس
ــال حاضــر  7۹2  ــا در ح ــد ام ــی کردن ــت م ــه خدم ــردم ارائ ــه م ب
داروخانــه در شــهرهای مختلــف اســتان بــه مــردم خدمــت رســانی 

ــد.  مــی کنن
ایجــاد نخســتین مرکــز تخصصــی پیونــد اعضــا از بیمــاران مــرگ 
مغــزی شــمال شــرق کشــور کــه ازســال ۹2 در مشــهد راه انــدازی 
ــزار  ــه ه ــان س ــرای نجــات ج ــد را ب ــل پیون ــون ۱۸۰۰ عم و تاکن
ــه انجــام رســانده تنهــا بخشــی از موفقیــت هــای  و ۱۵۰ بیمــار ب
حــوزه بهداشــت و درمــان خراســان رضــوی محســوب مــی شــود.

توسعهصنعتیباایجادکارخانههایمختلف
بخــش دیگــری از پیشــرفت هــای خراســان رضــوی طــی ســال 
ــع  ــی و صنای ــه ایجــاد زیرســاخت هــای صنعت هــای گذشــته ب
ــه هــای ســیمان، فــوالد و خودروســازی  ــه کارخان مــادر از جمل
ــه  ــل مقایس ــالب قاب ــش از انق ــا پی ــه ب ــود ک ــی ش ــوط م مرب

ــت. نیس
مدیــرکل صنعــت و معــدن خراســان رضــوی نیــز در گفتگــو با مهر 
ــد: از نظــر تعــداد واحدهــای صنعتــی و اشــتغال در ایــن  مــی گوی
بخــش خراســان رضــوی پــس از تهــران و اصفهــان در رتبه ســوم 
ــرار  ــم کشــور ق ــه هفت ــی رتب ــذاری صنعت ــرمایه گ و دربخــش س
دارد و هفــت درصــد تعــداد واحدهــای صنعتــی، ۶ درصــد ســرمایه 
گــذاری صنعتــی و هشــت درصــد اشــتغال صنعتــی کشــور متعلــق 

بــه خراســان رضــوی اســت.
ــداد ۸2  ــال ۱3۵7 تع ــد: در س ــی کن ــان م ــی بی ــه علیرضای راضی
واحــد صنعتــی بــا ســرمایه 2۶۶ میلیــارد ریــال و اشــتغال ۱۰ هــزار 
و 3۱۶ نفــر در خراســان رضــوی فعــال بــود کــه تولیداتــی از جملــه 
روغــن نباتــی، آرد و ســیمان بــا اشــتغال  ۹2۸ نفــر را شــامل مــی 
شــود کــه در حــال حاضــر تنهــا در حــوزه صنعــت ســیمان اســتان 

بیــش از 2 هــزار نفــر مشــغول فعالیــت هســتند. 
ــش از  ــه پی ــز ک ــدن نی ــوزه مع ــه ح ــه ب ــد :توج ــی افزای وی م
ــه  ــد از انقــالب ب ــود در ســال هــای بع ــر ب ــا صف انقــالب تقریب
ــه  ــی ک ــه صورت ــد ب ــل ش ــدی تبدی ــای ج ــوزه ه ــی از ح یک
ــور ۴۶  ــده در کش ــناخته ش ــی ش ــاده معدن ــوع م ــروز از ۶۴ ن ام
ــادن  ــواف، مع ــن خ ــنگ آه ــادن س ــی در مع ــاده معدن ــوع م ن
ــت در   ــن هماتی ــنگ آه ــدن س ــام، مع ــت ج ــیلیس در  ترب س

ــن  ــادن کائولی ــدن مــس در کاشــمر و بردســکن، مع ــاد، مع تایب
ــت  ــال در ترب ــنگ و ط ــادن س ــاد، مع ــنگ در  گناب ــادن س و مع
حیدریــه شناســایی و در حــال اســتخراج و فــرآوری محصــوالت 

ــتند. ــه هس ــواد اولی و م

ــد: در  مدیــرکل صنعــت و معــدن خراســان رضــوی اظهارمــی کن
ســال ۱3۶7 و ۱۰ ســال پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، ســه 
شــهرک و ناحیــه صنعتــی در خراســان وجــود داشــت کــه امــروز 
ــه در  ــیده ک ــی رس ــه صنعت ــهرک و ناحی ــه ۴۸ ش ــداد ب ــن تع ای
ــال  ــی در ح ــدازی واحــد صنعت ــرای راه ان ــن ب ــورد از آن زمی ۴۰ م

ــت.  ــذاری اس واگ
ــا  ــالب ب ــس از انق ــز پ ــی نی ــش صادرات ــد:در بخ ــی گوی وی م
ــد در  ــرزی و شناســایی بازارهــای جدی ایجــاد بازارچــه هــای م
ــی  ــورهای اروپای ــدادی از کش ــه و تع ــیای میان ــورهای آس کش
میــزان صــادرات رشــد قابــل مالحظــه ای داشــته بــه صورتــی 
ــزان صــادرات کاال در گمــرکات خراســان رضــوی در ۸  کــه می
ــه ارزش ۱۶۹7  ــا ۱۹۱۹ هــزار تــن وب ماهــه ســال ۹7 معــادل ب

ــوده اســت.  ــون دالر ب میلی

توسعهادامهدارد
اقدامــات انجــام شــده طــی ســال های گذشــته در توســعه شــهرها 
ــردم  ــت زندگــی م ــاء کیفی ــه دارد و ارتق ــان ادام و روســتاها همچن
دردهــه پنجــم انقــالب در دســتور کار مســئوالن خراســان رضــوی 
ــوزه  ــن ح ــرح در ای ــا ط ــه صده ــی ک ــه صورت ــه و ب ــرار گرفت ق
همزمــان بــا دهــه فجــر انقــالب کلنــگ زنی یــا به بهــره بــرداری 

مــی رســد.

دستاوردهای انقالب
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اینجــا تهــران اســت، اینجــا قــم اســت، اینجا مشــهد اســت، 
اینجــا همــدان اســت، اینجــا »ایــران« اســت، صــدای فریــاد 
ــدای  ــه ن دشمن شــکن ملتــی را می شــنوید کــه در پاســخ ب
رهبــر خــود باشــکوه تر از همیشــه بــه صحنــه آمــده 

ــت. اس

ــی، آری  ــی و همراه ــت همدل ــاعت به وق ــت، س ــران اس ــا ای اینج
ــه  ــارس ک ــا خلیج ف ــزر ت ــی از خ ــت، جغرافیای ــران اس ــا ای اینج
مردمانــش دنیــا را مبهــوت وحدت و عشــق بــه رهبر و سرزمینشــان 
کرده انــد. از شــرق تــا بــه غــرب، از شــمال تــا جنــوب ملتــی بــزرگ 
ــه  ــدی ک ــر عه ــر س ــتیم ب ــه »هس ــاد زد ک ــر فری ــار دیگ ــروز ب ام

بســتیم«، پابرجــا و اســتوار...
امــروز پیغــام خــروش ملت ایــران بــرای اســتکبار جهانی و دشــمنان 
ایــن آب وخــاک ایــن بــود کــه مــا همچنــان در صحنــه هســتیم و 
پــای آرمان هــا و ارزش هــای چهل ســاله خــود ایســتاده ایم و 
ــود:  ــه ب ــه گفت ــان ک ــدای رهبرم ــه ن ــم ب ــک گفتی ــر لبی ــار دیگ ب
ــال های  ــکوه تر از س ــکن و پرش ــن دشمن ش ــی 22 بهم »راهپیمای

قبــل خواهــد شــد.«
در  انقــالب  از  بعــد  ســال  بهمــن ۴۰  به وقــت 22  امــروز 
ــور،  ــر کش ــد از سراس ــده  بودن ــه آم ــروزی هم ــالگرد پی ــن س جش
نسل اندرنســل، اولــی و دومــی و ســومی و نســل چهارمی هــای بعــد 

از انقــالب، 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 انقــالب... 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 انقــالب و حرکــت در مســیر والیت فقیــه را بــه 

نمایــش گذاشــتند.
مردم اســتان بوشــهر هــم هم زمــان بــا سراســر کشــور در راهپیمایی 
چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب اســالمی ایــران شــرکت کردند و 
ــاران مانــع حضــور حماســی مــردم در ایــن مراســم نشــد.  بــارش ب
ــوده و 22  ــه حماســه ســازی ب دارالمؤمنیــن همــدان همــواره صحن
بهمــن امســال نیــز حماســه دیگــری زیــر بــارش بــرف در همــدان 
ــردم از  ــچ گاه م ــه هی ــد ک ــه دشــمنان بفهمانن ــا ب ــت ت شــکل گرف

انقــالب خــود خســته نشــده و نخواهنــد شــد.
مازنی هــا هــم آمــده بودنــد، مــردم دریادلــی کــه وحــدت و عشــق 
ــد  ــا اب ــج ت ــان خلی ــا مردم ــوب ب ــا جن ــمال ت ــان را از ش ــه ایرانش ب
فــارس گره زده انــد تــا همگــی بگوینــد مــا از ترامــپ و تهدیدهایــش 
ــای  ــور فرهنگ ه ــه کش ــران گرچ ــد ای ــان دهن ــیم و نش نمی ترس
ــان  ــای میهــن و انقــالب در می ــا هنگامی کــه پ ــف اســت ام مختل

باشــد همگــی همــراه هــم هســتند.
سـواحل نیلگون خلیج فـارس همزمان بـا چهلمین سـالگرد پیروزی 
انقـالب هوایـی دل انگیـز داشـت، نم نم بـاران جشـن انقـالب را در 

هرمـزگان باشـکوه تر از سـال های گذشـته کـرده بود.
ــتانه از  ــرمای زمس ــود س ــا وج ــاران و ب ــر ب ــدران زی ــردم مازن م
ســاعت ها قبــل از شــروع رســمی راهپیمایــی، خــود را بــه میعــادگاه 
ــال،  ــن و س ــاندند. س ــالب رس ــه انق ــرکت در چل ــرای ش ــور ب حض
ایل وتبــار، قشــر و گــروه فرقــی نــدارد، برخــی بــا پرچم هــا و پارچــه 
نوشــته هایی آمده انــد و برخــی، قاب هایــی از شــهدا در دســت 
ــی اســت. ــار آزادی، خال ــن به ــروز و در ای ــه جایشــان ام داشــتند ک
شــهر فرهنــگ و ادب هــم در صبــح تولد ۴۰ ســالگی انقــالب بازهم 
عطــر سوســن و یاســمن بــه خــود گرفــت و رنگین کمانــی از زیبایی 

در ســومین حــرم اهل بیــت)ع( نقــش بســت.
ــان در  ــر وحدتش ــار دیگ ــروز ب ــم ام ــتانی ها ه ــتان و بلوچس سیس
شعارهایشــان نمایــان بــود، شــیعه و ســنی در کنــار و همــراه هــم، 
ــا  ــه از شــرق ت ــی ک ــر ســر آرمان های ــا ب ــان اســتوار و پابرج همچن
ــرده  ــدا ک ــاه را یک ص ــتان و کرمانش ــم از کردس ــران اع ــرب ای غ
اســت... مرزنشــینانی کــه ۴۰ ســال اســت توطئــه دشــمنان را در از 

ــد. ــر آب کرده ان ــش ب ــان نق ــردن وحدتش ــن ب بی
اینجــا اقیانــوس اســت، اقیانــوس انقــالب اســالمی بــه تــوان چهل، 
اقیانــوس چهــل ســال ســازندگی و پیشــرفت ...امــروز پیــر و جــوان، 
ــد در  ــازاری و کارمن ــه، ب ــجو و طلب ــر، دانش ــر و پس ــرد، دخت زن و م
ــد  ــه ای آمده ان ــوم و طایف ــر ق ــه از ه ــه و هم ــتان کرمانشــاه هم اس
ــا  ــر عهــد خــود ب ــد مــردم ایــن خــاک ب ــه جهــان ثابــت کنن ــا ب ت
پیــر جمــاران و جانشــین برحقــش هســتند و از انقــالب اســالمی و 

ــد. ــت برنمی دارن ــای آن دس ارزش ه
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 
ــا  ــوذر ت ــوذر و از اب ــدان اب ــا می ــدان شــهدا ت ــا مســیر می هــم نه تنه
میــدان قــدس در شــهر بیرجنــد کــه جای جــای دیــار خــاوران امــروز 
مملــو از انســان  های غیرتمنــدی اســت کــه بــا ســرمایه عشــق بــه 

میهــن و انقــالب فریــاد عــزت و آزادگــی ســر دادنــد.
خراســان شــمالی دیــار گنجینــه فرهنگ هــا از کــرد و تــرک و تــات 
و ترکمــن و فــارس نیــز امــروز رنگین کمانــی از معرفــت و بصیــرت 

انقالبــی خــود را بــه نمایــش گذاشــت.
جوانــان و نوجوانــان لرســتانی هــم امــروز در کنــار نســل اول و دوم 
انقــالب قرارگرفتنــد و شــعار »مــرگ بــر آمریــکا« ســر دادنــد. امروز 
ــر  ــم در سراس ــان ه ــار نقش جه ــردم دی ــا و م ــدای اصفهانی ه ص

اینجا ایران است؛ صدای فریاد دشمن شکن ملت را می شنوید
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ــران  ــای ای ــردم جای ج ــا م ــوا ب ــه هم ن ــی ک ــد، صدای ــان پیچی جه
حماســه ای دیگــر را خلــق کــرد حماســه ای 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 
ــالب  ــای انق ــالمی و آرمان ه ــام اس ــه نظ ــود ب ــاداری خ ــر وف دیگ
ــا مقــام عظمــای  و امــام راحــل را اعــالم کــرده و بیعتــی مجــدد ب

والیــت داشــته باشــند.
اینجــا ایالم اســت، مردمــان زاگــرس نشــین از آبدانــان، ایــوان، بدره، 
ــه  ــران ب ــیروان، ملکشــاهی و مه ــران، دره شــهر، س ــرداول، دهل چ
جشــن چهل ســالگی انقــالب آمــده  بودنــد، جشــنی کــه دشــمنان 
ــال باطــل خــود فرارســیدن آن را  ــوم در خی قســم خورده ایــن مرزوب

ــتند. ــن می دانس غیرممک
مــردم اســتان چهارمحــال و بختیــاری باوجــود ســردی هــوا و بارش 
ــی  ــح در راهپیمای ــه صب ــاعت های اولی ــاران، از س ــرف و ب ــدید ب ش
حضــور یافتنــد. بــارش بــاران و بــرف کــه از شــب گذشــته در نقــاط 
مختلــف اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد آغــاز شــده بــود، جلــوه ای 
متفــاوت و زیباتــر بــه حضــور مــردم داد و 22 بهمنــی تماشــایی تر در 

ــه تصویــر کشــیده شــد. قــاب دوربین هــا ب
البرزنشــینان غیــور هــم با حضــور گســترده در جشــن چهل ســالگی 
انقــالب ســنگ تمــام گذاشــته و در جشــن چهل ســالگی انقــالب 
حماســه ای دیگــر رقم زدنــد. مــردم دیــار کریمــان امــروز همــگام بــا 

ملــت غیــور ایــران بــا حضــور در راهپیمایــی شــکوهمند 22 بهمــن 
بــرگ زرینــی دیگــر در تاریــخ انقــالب ثبــت کردنــد و یکپارچــه بــا 

ــد. ــاد زدن ــه انقــالب را فری ــی عشــق ب هم دل
شــیعه و ســنی نــدارد، ایــن را مردمــان خراســان جنوبــی امــروز فریاد 
زدنــد کــه هســتند و پــای انقالبشــان ایســتاده اند. خوزســتان امــروز 
هــم صــف به صــف جبهــه شــد، مثــل روزهــای دفــاع مقــدس کــه 
ــه ســنگر ایســتاده  ــود و حــاال هــم ســنگر ب ــاع ب ــه دف ــه گلول گلول
اســت و بودنــش را فریــاد می زنــد. عبــور راهپیمایــان اهــوازی از روی 
پــل ســردار سرلشــکر شــهید ســید محمدحســین علم الهــدی )پــل 
چهــارم( کــه بــر روی رودخانــه کارون اســت جلــوه ای ویــژه بــه 22 

بهمــن امســال داد.
ــدان  ــژه می ــزد به وی ــز در ســطح شــهر ی ــگاران نی عکاســان و خبرن
ــالگی  ــد ۴۰ س ــردم در جشــن تول ــه حضــور م ــاق حماس امیرچخم
ــد؛ جایــی کــه آســمان  ــره کردن ــه دنیــا مخاب انقــالب اســالمی را ب
بــا نخســتین بــارش زمســتانی، مســیر راهپیمایــان را آبپاشــی کــرد. 
مــردم اســتان قزویــن هــم امــروز در ســالگرد چهل ســالگی انقــالب 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــی را ب ــدت مل ــدار و وح ــا اقت ــد ت ــا آمدن ــه خیابان ه ب

تصویــر بکشــند.
از ســمنان ایــن شــهر زیبــا، بــا قدمتــی دیریــن خبــر می رســد 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 

ــر  ــکا و اهلل اکب ــر آمری ــدان امــام خمینــی)ره( فریادهــای مــرگ ب می
ــد. ــداز ش طنین ان

ــارراه  ــواده اش در چه ــراه خان ــه هم ــه ب ــی ک ــهروند زنجان ــک ش ی
ــن  ــی 22 بهم ــود، در خصــوص راهپیمای ــده ب ــر حاضــر ش امیرکبی
می گویــد: یــک ایرانــی 3۵ ســاله  هســتم  و در راهپیمایــی 22 
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 نفــره ام در راهپیمایی 

ــردم. شــرکت ک
ــتان  ــتان گلس ــر اس ــه دیگ ــه در ۴2 نقط ــرگان بلک ــا در گ نه تنه
مــردم والیتمــدار بــه خیابان هــا آمدنــد تــا عهــد و پیونــد خــود را بــا 
ــد.  ــد کنن ــری تجدی ــم رهب ــام معظ ــل و مق ــام راح ــای ام آرمان ه
چهــار دهــه پیــش مــردم اردبیل پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران را 
در زیــر بــارش بــرف جشــن گرفتنــد و امــروز نیــز تاریــخ تکرار شــد.
ــم  ــا پرچ ــه ب ــم ک ــه ه ــنت ارومی ــل س ــهروندان اه ــی از ش یک
ــه  ــور یافت ــن حض ــی 22 بهم ــورمان در راهپیمای ــگ کش خوش رن
اســت بــا یــادآوری اینکــه انقــالب اســالمی موجــب اســتقالل ملت 
ــت  ــاد مل ــک آح ــه تک ت ــروز وظیف ــت: ام ــت گف ــده اس ــران ش ای
ایــران اســت تا بــا حضــور پرشــور در ایــن راهپیمایــی پیام اســتقالل 

ــد. ــاد بزنن ــا فری و عــزت انقــالب را در دنی
ــاب و  ــرزمین آفت ــالمی در س ــالب اس ــر انق ــالروز فج ــن س چهلمی
زادگاه بنیانگــذار انقــالب هــم بــا حضــور گســترده و دشــمن شــکن 
ــی وحــدت و  ــار دیگــر تجل ــار رقــم خــورد و یــک ب ــن دی مــردم ای

ــه دشــمن داد. همبســتگی ملــت پاســخی کوبنــده ب
ــد  ــه می کن ــالگی اش را تجرب ــه ۴۰ س ــی ک ــروز در جشــن انقالب ام
ــر  ــی دیگ ــدان آزادی روایت ــم در می ــین ه ــای پایتخت نش تهرانی ه
ــا امــام و شهدایشــان  از حضــور میلیونــی خــود در تجدیــد میثــاق ب
ــان  ــا جه ــد ت ــگاران بردن ــان و خبرن ــای عکاس ــل دوربین ه را مقاب
بدانــد و شــاهد باشــد کــه نمی توانــد ملتــی کــه تــا پــای جــان برای 
ــا  آرمان هایــش ایســتادگی کــرده و شــهید داده اســت را به راحتــی ب

ــد. ــب ده ــا فری ــه ها و وعده ووعیده ــه و نقش توطئ
آری اینجــا ایــران اســت، ســاعت به وقــت ۴۰ ســال بعــد از پیــروزی 
شــکوهمند انقــالب و ایــن صــدای ملتــی اســت کــه در ســالگرد 22 
ــر تــن اســتکبار انداخــت و نشــان داد  ــرزه ب ــار دیگــر ل بهمنشــان ب

بصیــرت آنچــه هســت کــه امــروز دیدنــد.
ــز  ــت و مراک ــهر، از پایتخ ــتا و ش ــک، از روس ــا از دور و نزدی خبره
ــه  ــه ای ک ــت، حماس ــه اس ــدن حماس ــاری ش ــت ج ــتان ها روای اس
ــت. ــرده اس ــتنی تر ک ــان آن را خواس ــال برایم ــرارش در ۴۰ س تک

بهمــن کــه می گوییــم، فقــط حکایــت ســال ۱3۵7 نیســت، 
ــل از  ــال های قب ــه از س ــی ک ــت، گفتمان ــر اس ــت یک عم حکای
ــت  ــرد. روای ــدا ک ــه پی ــم ادام ــا ه ــا بعدتره ــود و ت ۵7 شروع شــده ب
ــکوفه  ــرروز ش ــه ه ــت ک ــار اس ــت، به ــتانی نیس ــاه، زمس بهمن م

می دهــد، آن هــم شــکوفه های تازه تــر و تازه تــر.
ــت،  ــن اس ــالمی همی ــران اس ــف ای ــتان های مختل ــا از اس روایت ه
ــار  ــا از تب ــود: م ــه ب ــت ک ــان اس ــا هم ــی انقالبی ه ــام گردهمای پی
آرش و رســتم و کاوه ایــم، مــا پیــروان مکتــب روح خداییــم، از تهدیــد 

ــیم. ــمن نمی ترس دش
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ــران اقتصاد ایـ

حماسه دشمن شکن
ایرانــی دوبــاره بــه صحنــه آمــد تــا بگویــد ایســتاد ه ایــم چــون دماونــد 
ــارس، در  ــد ف ــا اب ــج ت ــا خلی ــزر ت ــدیم از خ ــه ش ــد، حماس ــا و الون و دن

ــا شــد. ــران »حماســه ای دشــمن شــکن« برپ جــای جــای ای

اینجــا ایــران اســت، ســاعت بــه وقــت همدلــی و همراهــی، آری اینجــا 
ــدت،  ــوت وح ــا را مبه ــش دنی ــه مردمان ــی ک ــت، جغرافیای ــران اس ای
والیــت مــداری و عشــق بــه سرزمینشــان کــرده اســت. از خلیــج فــارس 
ــا و هامــون، وســعتی از  ــا دن ــد ت ــا خــزر نیلگــون، از اشــترانکوه و دماون ت
غــرب تــا شــرق ایــران سراســر فریــاد ملتــی بــود کــه بــار دیگــر اعــام 

ــرد: ک
هستیم بر سر عهدی که بستیم، پابرجا و استوار...
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