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کوچک ترین اســتان کشور، 

گپ
همســایه دیوار بــه دیوار 
پایتخت است و با عمر 12ساله 
خود، به دلیل مهاجرپذیــری و وجود اقوام 
مختلف، »ایران کوچک« لقب گرفته است. 
فعالیت بیش از 3500واحد تولیدی و صنعتی، 
استان البرز را به یکی از قطب های صنعت و 
تولید در کشور تبدیل کرده است. عالوه بر 
این، البرز در راســتای تحقق ملی مسکن 
توانسته است جایگاه نخســت کشور را با 
دریافت مجوز 4شهرک مسکونی از آن خود 
کند. با این حال، اســتان البرز که جمعیت 
شناوری برای کار و تحصیل از تهران و اطراف 
را میزبانی می کند و خود بیش از 3میلیون نفر 
جمعیت دارد، با کمبود سرانه های درمانی، 
خدماتی و آموزشــی نیز دست و پنجه نرم 

می کند.
مجتبی عبداللهی، اســتاندار البرز معتقد 
است؛ با فعالیت های انجام شده تا پایان سال، 
رشد اقتصادی 8درصدی برای استان اتفاق 

می افتد و زیرساخت ها تقویت می شود.

همجواری البرز با پایتخت موجب 
شده اســت تا این اســتان بار سنگینی از 
مسائل تهران را به دوش بکشد. با توجه به 
این که شما در شهرداری تهران تجربه هایی 
همچون تصدی شهرداری مناطق 7 و 20 و 
نیز معاونت محیط زیست و خدمات شهری 
را نیز داشته اید، در یک  سال اخیر چقدر این 
تجربه ها برای کاهش مشکالت همسایه دیوار 

به دیوار تهران، راهگشا بوده  است؟
در دوران مســئولیتم در تهــران از موضوعات 
اســتان البرز آگاه بودم، زیرا معتقدم این استان 
با مسائل و مشکالت پایتخت عجین شده است. 
از این رو، باید زیرساخت های قدرتمندی برای 
جمعیت بیش از 3میلیون نفری خود و جمعیت 
شــناوری که هر روز از تهران به کرج و ســایر 
اســتان های همجوار تردد دارند، داشته باشد. 
به هرحال شــاهد عقب ماندگی های استان در 
سرانه های مهمی همچون بهداشت و درمان و 
آموزش و پرورش هستیم. جای تأسف دارد که 
از ابتدا برای رشد ســرانه های استان، اعتبارات 
قانونی و الزم جذب نشده و در این سال ها سرعت 
رشد جمعیت و سیل مهاجران از زیرساخت های 

استان فاصله بسیاری گرفته است.
به هرحال نمی شود این کمبودها 
را نادیده گرفت. اقدامات شما برای جبران 

کاستی ها چه بوده  است؟
تالش شبانه روزی در اســتان و انبوه مکاتبات و 
رایزنی ها برای افزایش مشارکت دولت و جذب 
اعتبارات و نگاه ملی، همچنین بســیج مدیران 
استان برای پیشبرد اهداف توسعه ای و جبران 
عقب ماندگی ها، بخشــی از ایــن اقدامات بوده 
است. از دیدگاه من لحظه ای درنگ جایز نیست، 

زیرا مطالبات مردم به  حق است.
بنابراین اقدامات قرارگاهی در دستور کار است 
تا بتوانیم با سرعت بیشتری به اهداف برسیم و 
با فعالیت های قرارگاه های اجتماعی، اشتغال، 
مســکن، حجاب و عفاف و... رضایــت مردم را 

جلب کنیم.
 178مصوبه با اعتبار 11هــزار میلیارد تومان 
در سفر اســتانی رئیس جمهوری هم اخذ شده  
است. یکی از مهم ترین برنامه ها دریافت موافقت 
رئیس جمهــوری درباره ارتقای 3شــهر بزرگ 
کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت به شهرستان 

برای بهره مندی از توجه و اعتبار بوده  است.
از  بیــش  اعتبــاری  بــا  238پــروژه   
6300میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت امسال 

افتتاح شــد و رشــد 3برابری پروژه های بخش 
خصوصی را با حمایت ویژه سرمایه گذاران شاهد 
بودیم. همچنین توانستیم اعتبار 1150میلیارد 
تومانی بــرای گازرســانی به 130روســتای 

صعب العبور استان را نیز جذب کنیم.
در حــوزه اجتماعی این ســؤال 
مطرح است که در ســاماندهی و رسیدگی 
به محله های کم  برخوردار استان تا کنون چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
با راه اندازی قرارگاه اجتماعی در استان 66محله 
محروم و کم برخوردار شناســایی شــد و برای 
محرومیت زدایــی از چهره ایــن محله ها، میز 
خدمت بــا عنوان »چهارشــنبه های جهادی« 
 با حضور مدیــران کل دســتگاه های امدادی

 و خدمات رسان و بازدید میدانی از محله ها برپا 
شده  است. 

در مسیر ســاماندهی محله های کم برخوردار 
تا کنون بیش از 1500معتاد متجاهر از شــهر 
جمع آوری و امکانات الزم برای ساماندهی بیش 
از 5هزار معتاد متجاهر، متکدیان و کودکان کار 

ایجاد شده  است. 
ازجمله اینکه تفاهمنامه ای بین ســازمان فنی 
و حرفه ای اســتان و اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به منظور مهارت افزایی معتادان بهبود 
یافته و افراد آسیب پذیر و فاقد شغل منعقد شده  
اســت. این اقدام کاهش 20درصدی مجموع 

جرائم در استان را در پی داشته  است.
به اشتغال زایی اشــاره کردید. 
استان البرز با داشتن 13شهرک صنعتی فعال 
و بیش از 3500واحد تولیدی در طرح اشتغال 
زندانیان هم پیش قدم شده بود. اشتغال زایی 
و رشد اقتصادی استان با چه زیرشاخه هایی 

در دستور کار شما قرار دارد؟
با توجه به اهمیت تولیــد و صنعت و تعداد زیاد 
واحدهای صنعتی در استان که از آن یاد کردید، 
جلســات شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی با هدف رفع موانــع تولید هر 15روز 
یک بار و دیدارهای مستمر با فعاالن اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی در قالب جلسات گروهی و 

فردی را در برنامه داریم.
از ســوی دیگر، تســهیالت تبصره16 فرصت 
بسیار مناسبی برای اشــتغال زایی و رشد تولید 
در بنگاه های اقتصادی محســوب می شــود و 
باید بخش خصوصی از این شرایط بهره برداری 
مناسبی داشته باشــد. مهلت تعیین شده برای 
این امر تا دی ماه اســت و تمامی دستگاه ها با 
برگزاری سمیناری تخصصی طی 2ماه آینده، 

حوزه های سرمایه گذاری خود را معرفی و بعد از 
آن سرمایه گذاران فعالیت های اقتصادی خود را 
آغاز خواهند کرد. امیدواریم تا پایان سال به رشد 
اقتصادی 8درصدی برســیم. بسترهای توسعه 
اقتصادی ازجمله برنامه های مهم اســتان است 
که برنامه محور و علمــی پیش می رود. درصدد 
هستیم تا زیرســاخت های الزم را فراهم کنیم 
و با اســتفاده از توان بخش خصوصی به رشــد 

اقتصادی موردنظر برسیم.
یکی از درخواســت های ساکنان 
البرز، انتقال 4زندان  از اســتان اســت که 
کارشناســان هم بارها از نزدیکی زندان به 
سکونتگاه های استان، به عنوان آسیب یاد 
کرده اند. ساکنان اســتان تا چه زمانی باید 

منتظر بمانند؟
زندان قزل حصار به عنــوان بزرگ ترین زندان 
خاورمیانه، زندان کچویی فردیس، زندان رجایی 
شهر و ندامتگاه مرکزی در اســتان البرز است. 
قبول داریم که وجود 4زندان در کرج آســیبی 
جدی محســوب می شــود و بارها کارشناسان 
درباره آن هشــدار داده اند. موافقت دولت برای 
انتقال زندان های رجایی شــهر و قزل حصار از 
استان و کسب مجوز فروش عرصه و اعیان این 
زندان ها جلب شده است که می تواند گام بسیار 
مؤثری برای پیشرفت استان باشد و امیدواریم 

به زودی این اتفاق بیفتد.
توزیع امکانات بهداشتی و درمانی 
در استان با جمعیت آن تناسبی ندارد و طبق 
آمار 2300تخت بیمارســتانی در استان کم 
است. شهروندان برای تامین نیازهای درمانی 
خود با چالش روبه رو هســتند و بیشتر به 
تهران مراجعه می کنند. این بحران را چگونه 

مدیریت می کنید؟
مشــکل خاصی به عنوان کمبــود تخت برای 
بیمــاران نداریم و وضعیت طبیعی اســت. اگر 
بیماران به بیمارستان های تهران می روند، به این 
معنی نیست که روند درمانی بیماران به خاطر 

کمبود تخت در اســتان دچار وقفه باشــد، اما 
برای تامین تخت  در البــرز، مراکز درمانی هم 
در حال ساخت است. ساخت بیمارستان 500 
تختخوابی در البرز یکی از مصوبه های سفر اخیر 
رئیس جمهوری است و تا پایان امسال بیش از 
700تخت بیمارســتانی به مجموعه بهداشت 
و درمان اســتان البرز اضافه می شود. بخشی از 
کمبود تخت های بیمارســتانی در البرز را قرار 
است بیمارســتان های در حال ساخت جبران 
کنند؛ بیمارســتان های فردیس، سیدالشهدا)ع( 

 کرج ، کمالشهر و طالقان.
کمبــود ســرانه آموزشــی در 
اســتان البرز موضوع مهمی اســت که در 

صحبت هایتان به آن اشاره کردید.
آغاز عملیــات اجرایــی و جانمایی ســاخت 
200مدرسه با مشــارکت دولت و خیران برای 
جبران کمبود ســرانه های آموزشی، دستاورد 
بزرگی اســت که در این مدت کوتــاه، محقق 
شده  اســت. حدود 550مدرســه برای جبران 
کمبودهای اســتان در حوزه آموزش و پرورش 
نیاز اســت که برای این امــر برنامه ریزی های 

ویژه ای صورت گرفته است.
به عنوان پرسش پایانی، مهم ترین 
اولویت کاری خود در چشم انداز سال آینده 
برای توسعه پایدار استان البرز را تمرکز بر چه 

موضوعی می دانید؟
اســتان البرز به عنوان کوچک ترین فرزند پهنه 
وســیع ایران اســالمی و به تعبیر مقام معظم 
رهبری ایــران کوچک لقب گرفته اســت، اما 
پس از 12سال که از عمر استان البرز می گذرد، 
همچنان از عقب ماندگی زیرساخت ها و سرانه ها 
رنج می برد. پای تمامی ارکان توســعه در این 
اســتان لنگ می زند و بار بزرگی از مسئولیت و 
برنامه ریزی ها زمین مانده است. هم اکنون بعد 
از شناسایی نیازمندی ها، مطالبات و پروژه ها و 
برنامه های مغفول استان، اراده و بسیج استانی 
شــکل گرفته اســت و با توجه به ریل گذاری 
صحیح بر مبنای سند علمی توسعه، استان البرز 
گام به گام به سمت ارتقای ســرانه ها و تقویت 
زیرساخت ها، حل معضالت پیچیده اجتماعی 
و رفع موانع اقتصادی پیــش می رود. در این راه 
خطیر و پر مســئولیت، تمامی توان استان در 
حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و حتی معتمدان محلی و نخبگان را برای 
مساعدت و تصمیم سازی ، فرا خوانده ایم تا یک بار 
برای همیشه نسبت به حل مشکالت و جبران 

عقب ماندگی های استان اقدام کنیم.

جبران عقب ماندگی ها در »ایران کوچک«
مجتبی عبداللهی، مسیر توسعه پایدار استان البرز را برنامه محور و علمی عنوان می کند

استاندار البرز در گفت وگو با همشهری مطرح کرد

کلنگ زنی نخستین ناحیه تخصصی 
مبل روستایی کشور در گلستان

عملیات اجرایی نخستین ناحیه صنعتی تخصصی مبل روستایی 
کشور با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از 
مدیران گلستان در شهرستان آق قال آغاز شد. به گزارش مهر، 
معاون وزیر صنعت گفت: فعالیت های تولیدی در کشــور باید 
مبتنی بــر بهره گیری از توان بخــش خصوصی و ظرفیت های 

مردمی انجام شود تا روند تولید، مستمر و مانا بماند.
علی رســولیان افزود: حمایت از کسب وکارهای خرد و مردمی 
کردن تولید و اقتصاد از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم است 
که برای تحقق آن از همه ظرفیت های قانونی و اعتباری استفاده 

خواهیم کرد.
وی گفت: حدود ۹3 درصد واحدهای فعال در شهرک و نواحی 
صنعتی کشور را کسب وکارهای کوچک تشکیل می دهند که 

هم اکنون برای بیش از 50 هزار نفر شغل ایجاد کرده اند.
رسولیان افزود: 505 خوشه صنعتی در مناطق مختلف کشور 
شناسایی شــده اند و حمایت های قانونی از آنها در دستور کار 
است و مطالعه راه اندازی 140 خوشه جدید هم کامل شده است.

علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران در سفر 2روزه به گلســتان قرار است از برخی واحدهای 

مستقر در شهرک های صنعتی بازدید کند.
روستای »عطاآباد« شهرســتان آق قال به دلیل فعالیت بیش از 
150 کارگاه و حدود 400 فروشگاه مبل به پایتخت مبل ایران 

مشهور است.

 رشد 34درصدی صادرات در
 بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان

مدیر بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان رشد 34 درصدی 
صادرات در بازارچه های مرزی اســتان را یکی از کارنامه های 
درخشان دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: بازارچه های مرزی 

فرصتی بی نظیر برای افزایش صادرات است.
به گزارش ایرنا، مبین علی میر گفت: در 7ماهه نخســت سال 
بیش از یک میلیون تن صادرات از طریــق بازارچه های مرزی 
سیستان و بلوچستان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 34 درصد افزایش یافته است.
وی با اشــاره به اینکه بازارچه های مرزی فرصتی بی نظیر برای 
افزایش صادرات اســت، افزود: خرما، کشمش، نخود، طناب و 
تره بار شــامل گوجه فرنگی، بادمجان، هندوانه، کاهو، آبمیوه، 
بیسکوئیت، انواع شکالت، تافی و سیمان بخشی از اقالم صادراتی 
از بازارچه های مرزی بوده که عالوه بر درآمد ارزی ایجاد شــده 

برای استان و کشور باعث ایجاد اشتغال نیز شده است.
مدیر بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بازارچه 
میلک با رشــد 1186درصدی، ریمدان با رشد 70 درصدی و 
بازارچه مرزی پیشین با 62 درصد به ترتیب رتبه اول تا سوم را به  

خود اختصاص داده اند.
او بیان کرد: این میزان صادرات از نظر خودرویی نیز که ســال 
گذشته 30 هزار خودرو اقدام به صادرات کاال کرده اند، امسال 

توسط 45 هزار دستگاه انجام شده است.
میر با اشــاره به پیش بینی 50 درصدی افزایــش صادرات در 
بازارچه های مرزی تا پایان ســال، گفت: بــا وجود هدفمندی 
یارانه ها و وجود تحریم ها باز هم با جهش صادرات در بازارچه های 
مرزی مواجه بودیم که این مهم خود تأثیر بسزایی در اقتصاد و 

اشتغال دارد.
وی تأکید کرد: پیله وران، مرزنشینان و تجار می توانند از طریق 
بازارچه هــای مرزی اقدام بــه واردات کنند، زیــرا هیچ منعی 
برای واردات کاالهای مجاز در چارچــوب رویه های قانونی در 

بازارچه های مرزی استان وجود ندارد.

گردشگری آبی کارون 
مشکل توسعه گردشگری آبی کارون، رعایت حدود بستر قانونی 
رودخانه است. به گزارش ایسنا، سرپرست معاونت گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی خوزستان 
با اعالم این خبر گفت: رعایت حد قانونی بســتر نهایی کارون 
مانعی بر سر راه توسعه گردشگری آبی در ساحل این رودخانه 
است و همین باعث شده تا با وجود ظرفیت و شرایط الزم، ایجاد 

زیرساخت ها انجام نشود.
پیمان نبهانی افــزود: رودخانه کارون و به صــورت کلی تمام 
رودخانه ها با ابالغ شیوه نامه های اجرایی در زمینه فعالیت های 
گردشــگری منابع و تاسیســات آبی، تحت مدیریت و زیرنظر 
سازمان آب و برق خوزستان و کاربری آنها در اختیار شهرداری 
اســت؛ بنابراین هر فعالیتی که بخواهیم انجام دهیم دوگانگی 

برای ما ایجاد می کند.
او با اشــاره به اینکه خوزســتان قطب اقتصادی کشور است، 
تصریح کرد: به دلیل ظرفیت های اقتصادی متعدد خوزســتان 
که در اولویت سیاستگذاری دولت های قبل بود زیرساخت های 
گردشگری این استان نسبت به شهرها و استان های دیگر کشور 

ضعیف تر است.
وی ادامه داد: در بخش گردشگری آبی رودخانه کارون نیز چند 
نمونه فعالیت روی ســطح آب در قالب شناورهای فوق لوکس 
و شناورهای اتوبوسی با عنوان تاکســی آبی ایجاد خواهد شد؛ 
همچنین در کنار خط ساحلی، اسکله ها و فعالیت های وابسته به 

آن همانند کمپ با سازه های موقت احداث می شود.

افتتاح بخش ویژه کودکان در 
بیمارستان مردانی آذر تبریز 

بخش ویژه تکامل کودکان به منظور انجام فعالیت های 
غربالگری، تشــخیص و مداخله زودرس در اختالالت 
تکاملی با هدف پیشگیری، تشخیص، مداخله به هنگام، 
ارتقای ســطح تکامل کودکان در معرض خطر یا دچار 
تأخیر تکاملی و یا جلوگیری از افت ســطح تکامل در 

بیمارستان خیرساز زهرا مردانی آذر تبریز افتتاح شد.
به گزارش ایرنا، مدیر بیمارســتان کودکان مردانی آذر 
گفت: بخش ویژه تکامل بخش منحصر به فردی است 
که با همکاری استادان توانبخشی و استادان بیمارستان 
در محیطی بسیار بزرگ افتتاح شد. سیامک شیوا افزود: 
این بخش برای درمان زودهنگام کودکان در حوزه های 
شناختی، عملکرد حرکتی، بینایی، شنوایی، گفتاری 
و رفتاری ایجاد شــده است. مســئول بخش تکاملی 
بیمارســتان مردانی آذر نیز گفت: وظیفه ما کمک به 
ارتقای تکامل کودکان است و ما وظیفه آموزش همکاران 
در ســایر اســتان ها را نیز برعهده داریم. حیدرآبادی 
خاطرنشان کرد: کودکانی که در غربالگری تکامل مردود 
می شــوند به این مرکز ارجاع داده می شوند و ما سعی 
می کنیم با آموزش خانواده محور و شناسایی زودهنگام 

به این کودکان کمک کنیم.

 خبر

عدد خبرگلستانمیز خبر

گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
جهادکشــاورزی از کشــت کلــزا در 
۴۵۰۰ هکتــار اراضــی اســتان خبــر داد 
و گفت: کشــاورزان خراســان شــمالی 
دانه هــای  پاییــزه  کشــت  فرصــت 
روغنی را از دســت ندهنــد. به گزارش 
تســنیم، حمیــد نامــور اظهــار کــرد: 
مــزارع خراســان شــمالی آمادگــی 
بــرای کاشــت دیــم محصــول اساســی 
را دارنــد و جهادکشــاورزی اســتان نیز 
 برای کمک به کشاورزان در این زمینه

آماده است.

4500
هکتار 

خراسان شمالی

شهرســتان  جهادکشــاورزی  مدیــر 
تحویــل  از  همــدان  اســدآباد 
ایــن  چغندرقنــد  از  تــن  ۳۹هــزار 
قنــد  کارخانجــات  بــه  شهرســتان 
طــرف قــرارداد خبــر داد. به گــزارش 
ایســنا، محمدکرم مــرادی افــزود: بــا 
آغــاز برداشــت چغندرقنــد از مــزارع 
شهرســتان از ۲۷شــهریورماه تاکنــون 
۳۱هــزار تــن محصــول چغندرقنــد بــه 
کارخانه همدان، ۴۰۰۰تن  به کارخانه 
قزوین و ۴۰۰۰تن به کارخانه اصفهان 

تحویل داده  شده است.

39000
تن 

همدان

آذربایجان شرقی

قزوینعکس خبر

سرای سعد السلطنه قزوین

سرای سعد السلطنه قزوین بزرگ ترین کاروانسرای 
سرپوشیده جهان و همچنین بزرگ ترین کاروانسرای درون 
شهری ایران است. مکانی زیبا در نزدیکی بازار شهر که در 
عهد قاجار و در زمان ناصرالدین شاه توسط سعدالسلطنه 

شهردار وقت قزوین بنا شده است. مجموعه ای که 
با معماری زیبا ی سردرها، طاق های قوسی شکل و 

آجرنماهای چند صد ساله و حجره های فروش صنایع دستی 
و هنری و... میزبان گردشگران بسیاری است.

عکس: تسنیم / امیرحسین نظری

سیستان و بلوچستان

خوزستان

لرستان

ســاخت بیمارســتان 500تختخوابــی 
اخیــر  ســفر  مصوبه هــای  از  یکــی 
پایــان  تــا  و  اســت  رئیس جمهــوری 
امسال، بیش از 700تخت بیمارستانی 

به البرز اضافه می شود

انتقــال  بــرای  دولــت  موافقــت 
زندان هــای رجایی شــهر و قزل حصار 
از اســتان و کســب مجــوز فــروش 
 عرصــه و اعیــان ایــن زندان هــا جلــب

 شده  است

 2۹زمین چمن مصنوعی در این استان تا سال1402 بهره برداری خواهد شد. به گزارش 

مهر، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه لرستان در همه رشته های ورزشی یکی خبر
از استان های نام آور بوده و استعدادهای خوبی از خود بروز داده است؛ اظهار داشت: در 
 لرســتان 40زمین چمن مصنوعی و طبیعی داریم. آرش قیاسیان با اشــاره به اینکه در استان 1۹زمین 
چمن مصنوعی در حال ساخت داریم، افزود: در 2شهرستان بروجرد و خرم آباد 2استادیوم 15هزار نفری 
در حال ساخت داریم که امیدواریم با همت استاندار و همچنین هیأت فوتبال و ورزش و جوانان تا پایان 
امسال به سرانجام برسند. مدیرکل ورزش و جوانان لرستان افزود: همچنین با برنامه ریزی صورت گرفته 
امیدواریم 2۹زمین چمن مصنوعی در روستاهای استان تا ســال1402 به بهره برداری برسد تا به سرانه 
مدنظر در این رابطه نزدیک شویم. قیاسیان با اشاره به فعال بودن 320تیم در جام پرچم با همکاری هیأت 
ورزش های روستایی و عشــایر، هیأت فوتبال و ورزش و جوانان گفت: در استان موضوع استعداد یابی و 
همچنین توسعه زیرســاخت های ورزشــی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی تأکید کرد: مقدمات و 

برنامه ریزی الزم برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیأت فوتبال لرستان به صورت قانونی فراهم شده است.

 احداث زمین چمن مصنوعی
در لرستان


