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88498441سرويس  شهرستان

بزرگ ترين شهرك شيالتي ايران در بوشهر 
وارد مدار توليد مي شود

مديرعامل ش�هرك ش�يالتي استان      بوشهر
بوشهر با اشاره به س�رمايه گذاري11۴ 
ميليارد توماني براي زيرس�اخت هاي اين شهرك گفت: فاز نخست 
بزرگ ترين شهرك شيالتي ايران در استان بوشهر با توليد بيش از ۲۴ 
ه�زار تن ميگ�و س�ال آين�ده وارد م�دار بهره ب�رداري مي ش�ود. 
احمد مرادي مديرعامل شهرك شيالتي استان بوشهر با بيان اينكه بزرگ ترين 
شهرك شيالتي ايران در منطقه رودشور گناوه در حال ساخت است، افزود: 
اين شهرك در زميني به مساحت 3  هزار و 624 هكتار در حال اجراست كه در 
سفر معاون وزير كشور بر حل مشكالت و تسريع در ساخت اين شهرك تأكيد 
شد.  وي ميزان سرمايه گذاري اجراي زيرساخت ها در شهرك شيالتي رودشور 
را 114 ميليارد تومان با همكاري دولت و بخش خصوصي دانس��ت و تأكيد 
كرد: تاكنون 50 ميليارد تومان در اجراي اين زيرساخت ها هزينه شده است.  
مديرعامل شهرك شيالتي استان بوشهر از ساخت كانال انتقال آب به شهرك 
خبرداد و خاطر نشان كرد: در اجراي 40 كيلومتر كانال انتقال آب 5/5 ميليون 
متر مكعب خاك برداري مي شود كه تاكنون 2 ميليون مترمكعب آن انجام 
شده است.  مرادي همچنين از آغاز ساخت موج شكن هاي اين شهرك خبرداد 
و گفت: ساخت اسكله و موج شكن  هاي شهرك شيالتي رود شور گناوه همزمان 
با 25 دي ماه آغاز شد كه بر اساس برنامه زمان بندي تكميل و به بهره برداري 
مي رسد.  وي، با بيان اينكه در ساخت شهرك شيالتي رودشور گناوه بخش 
خصوصي افزون بر 325 ميليارد تومان سرمايه گذاري مي كند، افزود: در اجراي 
اين شهرك 50 سرمايه گذار همكاري دارند كه هر سرمايه گذار در اجراي پروژه 

پرورش ميگو در اين شهرك 6/5 ميليارد تومان سرمايه گذاري مي كند. 

 مشاركت 200 حقوقدان كرمانشاهی
 در طرح »هر مسجد، يك حقوقدان«  

رئيس سازمان بسيج حقوقدانان استان      كرمانشاه
كرمانشاه از مشاركت ۲00 نفر از حقوقدانان 
كرمانش�اهي در اجراي طرح هر مس�جد ي�ك حقوقدان خب�ر داد. 
رسول بهرامي پور رئيس سازمان بسيج حقوقدانان استان كرمانشاه در 
اولين همايش هر مسجد يك حقوقدان، جهاد حقوقي، عدالت خواهي و 
مبارزه با فساد را از جمله رسالت هاي اساسي سازمان بسيج حقوقدانان 
برشمرد و گفت: براي اجراي اين طرح در استان كرمانشاه هم تاكنون 
نزديك به 200 نفر از حقوقدانان استان اعالم آمادگي كرده اند تا بصورت 
داوطلبانه درحدود 400 مسجد اس��تان به مردم آموزش هاي حقوقي 
بدهند.  وي از طرح هر مسجد يك حقوقدان به عنوان يكي از اين طرح ها 
ياد كرد و افزود: اين طرح از دوسال پيش توسط سازمان بسيج حقوقدانان 
در كشور شروع و در استان هاي مختلف به مرحله اجرايي رسيد.  به گفته 
وي در اين طرح تعدادي از حقوقدانان اس��تان همكاري مي كنند و در 
هفته يك يا دو بار براي نماز مغرب و عشاء در مساجد حضور پيدا كرده و 

در حد 10 تا 15 دقيقه آموزش هاي حقوقي به مردم مي دهند.

 اعزام ساالنه 2۷ هزار مبلغ ديني 
به مدارس كشور 

مع�اون پژوهش و برنامه ريزي س�تاد      گيالن
همكاري وزارت آم�وزش و پرورش و 
حوزه هاي علميه از اعزام ساالنه ۲۷ هزار مبلغ ديني به مناسبت هاي 

مختلف به مدارس كشور خبر داد. 
عليرضا رحيمي معاون پژوهش و برنامه ريزي ستاد همكاري وزارت آموزش 
وپرورش و حوزه هاي علميه در جلسه كميته همكاري حوزه هاي علميه و 
آموزش و پرورش استان گيالن با اش��اره به اينكه حوزه هاي علميه تربيت 
ديني افراد جامعه را به عهده دارند، گفت: س��االنه 2۷ هزار مبلغ ديني در 
مناسبت هاي مختلف به مدارس كشور اعزام مي شوند.  وي افزود: بين اهداف 
حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش تفاوتي را مشاهده نمي كنيم و هر دو 
تعليم و تربيت اسالمي را به عهده دارند و مخاطب اين دو يكي است.  معاون 
پژوهش و برنامه ريزي س��تاد همكاري وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: 
تعاملي بودن همكاري ها، ظرفيت سازي و مطالبه گري منطقي از همديگر از 

رويكردهاي اثرگذار حوزه و آموزش و پرورش در تربيت دانش آموزان است.

 44 اثر تاريخي در آذربايجان شرقي 
تعيين حريم شد

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و      آذربايجان شرقي
صنايع دس�تي آذربايجان ش�رقي، از 
تعيين حريم ۴۴ اثر تاريخي آذربايجان شرقي طي سال 98 خبر داد. 
مرتضي آبدار مدي��ركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
آذربايجان شرقي با بيان اينكه 44 اثر تاريخي در آذربايجان شرقي تعيين 
حريم شد، گفت: اين استان مجموعاً داراي 1834 پرونده ثبتي در فهرست 
آثار تاريخي و 91 حريم مصوب است، كه در راستاي صيانت از آثار تاريخي 
استان طي يك سال گذشته، براي 44 اثر تعيين حريم صورت گرفته است.  
وي افزود: در سال جاري 16 اثر غير منقول، 9 اثر ناملموس و 10 اثر طبيعي 
از آذربايجان شرقي در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.  به گفته آبدار، 
»خانه صدقياني، خانه كمپاني، خانه سلطان القرايي، سقاخانه اهراب، مسجد 
موالنا، يخچال قائم مقام، خانه بلورچيان، خانه باغ كالنتر، خانه كلكته چي 
و...« از جمله آثار تاريخي آذربايجان شرقي هستند، كه در سال 98 تعيين 
حريم آنها در شوراي عالي ضوابط حرايم بناهاي تاريخي مصوب شده است.

افزايش 25 درصدي اعزام دانشجويان 
سمنان به اردوي راهيان نور 

رئي�س راهيان نور ق�رارگاه علم الهدي      سمنان
س�منان از افزايش ۲5 درص�دي اعزام 
دانشجويان دانش�گاه هاي اين اس�تان به اردوي راهيان نور خبر داد. 
دكتر مسعود نصيري زرندي رئيس راهيان نور قرارگاه علم الهدي سمنان با 
اشاره به افزايش 25 درصدي اعزام دانشجويان دانشگاه هاي استان به اردوي 
راهيان نور گفت: امسال 2 هزار نفر از دانشجويان اين استان از 15 اسفند 
به اردوي راهيان نور اعزام مي شوند.  رئيس راهيان نور قرارگاه علم الهدي 
استان ادامه داد: اعزام ها به دو صورت ريلي و با اتوبوس انجام مي شود كه 
بيشتر راغب اعزام با قطار هستيم و تالش مي كنيم كه اعزام ها به صورت 
ريلي انجام شود.  نصيري تصريح كرد: براساس سهميه بندي انجام شده 
سهميه دانشگاه هاي دولتي استان سمنان از اعزام هاي امسال ۷01 نفر، 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سمنان و شاهرود 184 نفر، دانشگاه هاي آزاد 
استان 233 نفر، دانشگاه هاي پيام نور 66 نفر و مابقي، سهميه دانشگاه هاي 

فني و حرفه اي ، فرهنگيان ، علمي كاربردي و غير انتفاعي است .

 طرح رصد از بهمن ماه 
در اردبيل اجرا مي شود

ط�رح رص��د شي��وع شناس�ي و      اردبيل
سبب شناسي كم توانايي ها در استان 

اردبيل از اوايل بهمن ماه آغاز مي شود. 
بهزاد س��تاري مديركل بهزيستي اس��تان اردبيل در همايش دو روزه 
شيوع شناسي و سبب شناسي پيشگيري از معلوليت ها در قالب سامانه 
رصد در اردبيل گفت: اين دوره آموزشي در اردبيل از سوي كارشناسان 
حوزه توانبخش��ي و پيشگيري س��ازمان و جمعيت همياران به عنوان 
مؤسسه مردمي با همراهي پزشكان متخصص در حال برگزاري است.  
وي افزود: اميدواريم از اول بهمن ماه به صورت عملياتي شاهد اجراي 
اين طرح باشيم تا در مدت يك تا يك و نيم ماه در اردبيل بيش از 14 
هزار خانواده مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته و با تهيه پرسشنامه ها و 
جمع بندي و تجزيه و تحليل آنها بتوانيم به آمار دقيقي از شيوع شناسي 

معلوليت در استان دست يابيم.  
مديركل بهزيستي اس��تان اردبيل هدف از اجراي اين طرح را برآورد 
دقيق از شيوع انواع معلوليت هاي جس��مي – حركتي، رواني، ذهني، 
نابينايي و ناشنوايي در استان اعالم كرد و ادامه داد: ما بايد علل و عوامل 
شيوع اين معلوليت ها را به دقت و به صورت علمي مورد رصد قرار دهيم 
تا با تأمين اعتبار مورد نياز در حوزه پيشگيري بتوانيم طرح هايي را در 
راستاي سالم سازي تك تك افراد جامعه عملياتي كنيم.  ستاري گفت: 
اين طرح سال گذشته در سه استان به صورت پايلوت اجرا شد و امسال 
اردبيل جزو اولين استان هايي اس��ت كه اجراي اين طرح در آن شروع 
ش��ده و اميدواريم تا پايان امس��ال به همراه هفت استان ديگر بتوانيم 
اطالعات جامع و كاملي را از ش��يوع شناسي معلوليت ها جمع بندي و 
ارائه كنيم.  وي افزود: خانواده ها بايد در اجراي اين طرح كارشناس��ان 
ما را كه با كارت معتبر به درب منازل مراجعه مي كنند، كمك كنند تا 
اطالعات در قالب پرسشنامه تعريف شده به دست آمده و ما بتوانيم با 
يك پايش دقيق در اطالعات به دست آمده علل و عوامل شيوع برخي از 

معلوليت ها را در استان به درستي اعالم كنيم. 

 تسهيالت اشتغال روستايي در استان مركزي
 4هزار شغل ايجاد كرد

تاكنون ۲۶0 ميليارد تومان تسهيالت      مركزي
اش�تغال روستايي در اس�تان مركزي 
پرداخت شده كه ايجاد ۴ هزار فرصت شغلي را به دنبال داشته است. 
سيدعلي آقازاده اس��تاندار مركزي در نشست ستاد راهبري و مديريت 
اقتصاد مقاومتي استان مركزي كه در شهرس��تان آشتيان برگزار شد 
گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون از محل طرح رونق توليد يك هزار و 
400 ميليارد تومان تسهيالت به يك هزار و 228 واحد توليدي پرداخت 
شده اس��ت.  وي افزود: در حال حاضر س��اخت 200 واحد مسكوني به 
صورت طرح ملي در آشتيان برنامه ريزي شده كه عمليات آن به زودي 
آغاز مي شود البته در كنار اين مسائل بايد به ساير نيازهاي اين شهرستان 
از قبيل آب، برق، گاز و… توجه كرد.  استاندار مركزي ادامه داد: امسال 
با توجه به جمعيت شهرستان آشتيان 300 فرصت شغلي ثابت در اين 
خطه ايجاد شده است كه مي تواند تحوالت بسياري را در اين شهرستان 
ايجاد كند.  آقازاده گفت: در حال حاضر 41 واحد توليدي شهرس��تان 
آش��تيان وجود دارد كه از اين تعداد 26 واحد فعال، هشت واحد نيمه 
فعال و هفت واحد نيز غيرفعال هستند كه بايد با فعال كردن دوباره در 
مدار توليد قرار گيرند. امس��ال بيش از 13 ميليارد تومان تسهيالت در 

واحدهاي توليدي اين شهرستان سرمايه گذاري شده است. 

 خسارت 4/9 ميليارد ريالی سيل 
به كشاورزي قشم 

بارش اخير باران در حوزه كشاورزي      هرمزگان
شهرس�تان قش�م ۴ ميلي�ارد و 900 

ميليون ريال خسارات برجاي گذاشت. 
مالك يزدان پناه رئيس اداره جهاد كش��اورزي قشم گفت: بارش اخير 
باران و وقوع س��يل در حوزه كشاورزي شهرستان قش��م 4 ميليارد و 
900 ميليون ريال خسارات بر جاي گذاشته كه بيشترين آن در بخش 
باغات است.  وي افزود: باغات 80 هكتار از اراضي جزيره قشم را به خود 
اختصاص داده اند كه به 30 درصد از آنها خس��ارت وارد شده و ارزش 
ريالي آن بنابر اعالم نظر كارشناس��ان 2 ميليارد و 500 ميليون ريال 
است.  رئيس اداره جهاد كشاورزي قش��م ادامه داد: همچنين مزرعه 
توت فرنگي قشم 200 ميليون ريال خس��ارت ديده است.  يزدان پناه 
گفت: خس��ارت در بخش هفت هكتاري زيركشت سبزيجات برگي و 
آلوئه ورا نيز 40 درصد معادل 400 ميليون ريال برآورد مي ش��ود.  وي 
تصريح كرد: همچنين هفت نفر شتر، يك گاو و 13 رأس دام سبك نيز 
به ارزش يك ميليارد و 300 ميليون ريال تلف شده  است.  رئيس اداره 
جهاد كشاورزي قشم ادامه داد: 400 متر از ساختمان دامداري نيز به 
ارزش 500 ميليون ريال دچار خسارت ش��ده است.  يزدان پناه تأكيد 
كرد: ارزيابي خسارات همچنان ادامه دارد و مجموعه جهاد كشاورزي 
تالش مي كند از طريق تس��هيالت و كمك هاي بالع��وض در جبران 
خسارت هاي ايفاي نقش كند اما بايد گرايش به استفاده از پوشش هاي 

بيمه در فعاالن اين حوزه تقويت شود. 

 راه اندازي بخش دياليز بيمارستان 
شهداي محمودآباد تا پايان سال

   مازندران فرماندار محمودآباد از راه اندازي بخش 
دياليز بيمارستان شهداي محمودآباد 

تا پايان سال جاري در اين شهرستان خبر داد. 
عليرضا شريعت فرماندار محمودآباد با بيان اينكه ۷0 بيمار دياليزي در 
اين شهرستان به علت نبود بخش دياليز در بيمارستان محمودآباد به 
شهرستان هاي همجوار مراجعه مي كنند، گفت: تا پايان امسال بخش 
دياليز بيمارستان شهداي محمودآباد با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 

200 ميليون تومان به بهره برداري مي رسد.  
وي افزود: فقر امكانات پزشكي و درماني در محمودآباد باعث مراجعه 
بيماران به شهرهاي همجوار شده و كمبود امكانات در ساير شهرهاي 
همجوار نگراني و مش��كالت زيادي براي بيماران اين شهرس��تان به 
وجود آورده است.  وي تصريح كرد: سالمت زيرساخت و محور توسعه 
هر جامعه اي به ش��مار مي رود و شهر گردش��گري و توريستي مانند 
محمودآباد كه ميزبان مسافران زيادي از نقاط مختلف كشور طي سال 
خواهد بود، بايد در حوزه بهداشت و درمان با نگاهي ملي ديده شده تا در 

اين بخش خدمات به شكل گسترده به مسافران ارائه شود.

آذربايجان غربي ۸۸00 تن از سيب شب عيد كشور را تأمين مي كند
آذربايجان غربي      آذربايجان غربي
به عنوان استان 
معين براي تأمين سيب مورد نياز 11 استان ديگر 
در شب عيد انتخاب شده  و 8 هزار و 800 تن از 
س�يب مورد ني�از كش�ور را تعيي�ن مي كند. 
غالمرضا بابايي رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربايجان غربي با اشاره به اينكه اين 
استان 8800 تن از سيب ش��ب عيد كشور را 
تأمين مي كند گفت: سيب مورد نياز شب عيد 

شهرستان هاي مختلف اين استان نيز بر حسب جمعيت آنها و در بازه زماني مشخص با قيمت يارانه اي 
توزيع خواهد شد.  وي به ذخيره سيب در سردخانه هاي اس��تان و تالش براي صادرات مازاد آن به 
كشورهاي ديگر نيز اشاره كرد و افزود: توسعه زيرساخت ها از جمله صنايع تبديلي و سردخانه اي جهت 

درجه بندي و بسته بندي سيب در جهت كمك به افزايش صادرات اين محصول ضروري است. 

پرداخت ۳00 هزار فقره تسهيالت به نيازمندان خراسان شمالی
مديرعامل صندوق     خراسان شمالي
لحس�نه  ض ا قر
ام�داد واليت گف�ت: ط�ي س�ال جاري ۳00 فقره 
تس�هيالت ب�ه نيازمندان پرداخت ش�ده اس�ت. 
مجيد باجالن مدير عامل صندوق قرض الحسنه 
امداد واليت در س��فر به خراسان شمالي با اشاره 
به پرداخت 300 تسهيالت به نيازمندان گفت: در 
قالب اين تعداد فقره تسهيالت، هزار و 850 ميليارد 
تومان به نيازمندان پرداخت شده است.  وي افزود: 

سقف پرداخت اين تسهيالت بين 5 تا 10 ميليون تومان بوده است.  مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد 
واليت ادامه داد: طي سال جاري هزار و 100 ميليارد تومان وام كارگشايي، 200 ميليارد تومان وام مسكن 
و450 ميليارد تومان وام اشتغال به نيازمندان پرداخت شده است.  باجالن تصريح كرد: 250 هزار نيكوكار در 

اين صندوق سپرده گذاري كرده اند كه از محل اين سپرده گذاري به نفع نيازمندان استفاده مي شود. 

فرسايش خاك در چهارمحال و بختياري 
۲۵ تن در هكتار است

۲۰۰ مدرسه كردستان مجري طرح سراسري 
بازي و يادگيري شد

مديركل منابع     چهارمحال وبختياري 
طبي��ع�ي و 
آبخي�زداري چهارمحال و بختي�اري ميزان 
فرسايش خاك در اين استان را ساالنه ۲0 تا 

۲5 تن در هر هكتار عنوان كرد. 
علي محمدي مقدم مدي��ركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري چهارمحال و بختياري با اش��اره به 
اينكه فرسايش خاك در استان 20 تا 25 تن در 
هكتار است، گفت: اين ميزان فرسايش خاك در 
استان نسبت به ساير نقاط كشور بسيار باالست،  
به طوري كه اين ميزان فرسايش خاك در كشور 
15 تن در هكتار و در سطح جهاني 3 تا 5 تن در 
هكتار است.  به گفته وي، باد و آب دو عامل اصلي 
فرسايش خاك است كه در اين استان آب، عامل 
اصلي فرس��ايش خاك مطرح ش��ده است.  وي 
افزود: نوع و شدت بارش نزوالت آسماني، ميزان 
فرسايش خاك را بيشتر و باعث جدا شدن خاك 
از بس��تر خود مي كند و موجب هدررفت خاك 
مي ش��ود.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
چهارمحال و بختي��اري ادامه داد: پ��س از نوع 

شدت بارش، دخالت هاي انسان در بستر و حريم 
رودخانه ها عاملي بر بروز سيالب است.  محمدي 
مقدم گفت: در راس��تاي كنترل و پيشگيري از 
روان آبها و سيالب در چهارمحال و بختياري، با 
تأمين اعتبار از سوي دستگاه هاي متولي در سال 
گذشته 100 بند و سد خاكي كوتاه، باالي 2 هزار 
و 500 بند سنگي- مالتي در حوضه هاي آبخيز 
استان اجرا و از بروز خسارت هاي شديد سيالب در 
فروردين ماه امسال پيشگيري شد.  وي، تغير اقليم 
از جمله بارش باران به جاي ب��رف، افزايش دما، 
آفات و بيماري ها، از بين رفتن پوشش گياهي، 
عوامل انس��اني با قطع درختان، تغيير كاربري 
اراضي، آتش س��وزي و چراي دام مازاد بر مرتع 
را از جمله عوامل تخريب حوضه آبخيز اس��تان 
برشمرد و ادامه داد: منابع طبيعي بستر توسعه 
و توس��عه پايدار، بايد بر اص��ول منابع طبيعي و 
زيست محيط استوار باشد.  به گفته وي، هم اكنون 
310 هزار هكتار جنگل شامل جنگل هاي بلوط، 
بنه، زالزالك، ب��ادام و ارجن، ه��زار و 400 گونه 

گياهي در چهارمحال وبختياري وجود دارد. 

مع�اون آموزش      كردستان
ابتدايي آموزش 
و پرورش كردستان با اش�اره به اجراي طرح 
سراسري بازي و يادگيري ويژه دانش آموزان 
مدارس ابتدايي گفت: در سال تحصيلي جاري 
۲00 مدرس�ه اس�تان مجري اين طرح است. 
صديقه عبداللهي معاون آموزش ابتدايي آموزش 
و پرورش با بيان اينكه اين طرح امس��ال گستره 
بيش��تري پيدا كرد و در كردستان 200 مدرسه 
ابتدايي به عنوان مجري انتخاب شده اند، بيان كرد: 
مدارس مجري طرح از ميان مدارس برخوردار، 
نيمه برخوردار، مدارس محروم و حتي روستايي 
انتخاب شده  و در مجموع هر مدرسه اي كه فضاي 
خالي براي تجهيز داشته، مجري طرح شده است.  
وي اف��زود: بازي و يادگي��ري از جمله طرح هاي 
آموزشي است كه سال گذشته در يك هزار مدرسه 
ابتدايي 10 اس��تان كش��ور از جمله كردستان 
به صورت آزمايش��ي اجرا ش��د.  معاون آموزش 
ابتدايي آم��وزش و پرورش كردس��تان تصريح 
كرد: امس��ال حدود 30 ه��زار دانش آموز دختر 

و پس��ر ش��اغل به تحصيل در اين تعداد مدرسه 
زيرپوش��ش طرح قرار مي گيرن��د، ضمن اينكه 
اولويت با دانش آموزان پايه اول و تا سوم ابتدايي 
اس��ت.  عبداللهي گفت: اجراي بازي و يادگيري 
يكي از طرح هاي مؤثر در راستاي شاداب سازي 
محيط يادگيري است و بي شك با اجراي موفق اين 
طرح تعليم و تربيت به معناي واقعي خود مي تواند 
پيش برود.  وي تأكيد كرد: آموزش و يادگيري در 
دوران دبستان مستلزم توجه به نيازهاي جسماني، 
شناختي، عاطفي و اجتماعي كودكان است و بازي 
زمينه رشد شخصيت كودكان را در ابعاد مختلف 
تسريع مي كند.  طرح بازي و يادگيري در راستاي 
عملياتي كردن سند تحول بنيادين، تنوع بخشي 
به محيط هاي يادگيري و ايجاد فضايي با نشاط 
و شوق انگيز براي دانش آموزان مدارس ابتدايي 
و نوآموزان مراكز پيش دبس��تاني در استان هاي 
مختلف كشور از جمله كردستان اجرا مي شود.   از 
مجموع 300 دآنش آموز شاغل به تحصيل استان 
كردستان در سال جاري بيش از 155 هزار در دوره 

ابتدايي تحصيل مي كنند. 

بعد از بازديد س��ردارغالمرضا س��ليماني، رئيس 
سازمان بسيج مس��تضعفان به همراه فرماندهان 
س��پاه اس��تان هاي كرمان، خراس��ان جنوبي و 
سيس��تان و بلوچس��تان از مناطق و روستاهاي 
س��يل زده كنارك و دش��تياري بود ك��ه قرارگاه 
امدادرساني بسيج تشكيل و تصميماتي براي بهتر 

و تسريع در انجام كارها اتخاذ شد. 
بر همي��ن اس��اس قرار ش��د س��پاه كرم��ان و 
خراسان جنوبي و بنيادتعاون بسيج ماشين آالت 
و دستگاه هاي س��نگين مورد نياز را براي ترميم 
جاده هاي تخريب شده و مزارع و بندهاي خاكي 
به سپاه سلمان ارسال كنند و تيم هاي تخصصي 
بسيج كشاورزي با همكاري منابع طبيعي برآوردها 
و راهكارها و اقدامات ف��وري را در اين مناطق به 
عمل آورند.  رئيس س��ازمان بسيج سازندگي كه 
به مناطق س��يل زده رفته بود تا بازديدي از اين 
مناطق داشته و جهادگران را براي خدمات رساني 
بهتر و تخصصي تر سازماندهي كند، در گفت وگو 
با »جوان« گفت: »در حال حاضر 3 هزار و 500 
جهادگ��ر در قالب 65 گروه جه��ادي در مناطق 
سيل زده سيس��تان و بلوچستان در حال فعاليت 

و خدمات رساني هستند كه اعالم كرده ايم براي 
افزاي��ش تعداد گروه ه��ا و بخص��وص گروه هاي 

تخصصي هم آمادگي الزم وجود دارد.«
محمد زهرايي با اشاره به نيازهاي سيل زدگان و 
نحوه تأمين آنها از طرف بسيج ادامه داد: »تاكنون 
22هزار تخته پتو و 2 ه��زار قلم كاالي ضروري و 
گرمايشي در ميان سيل زدگان توزيع شده و هر 

روز در هر وعده 10هزار غذا آماده مي شود.«
وي با بيان اينكه يك هزار بس��ته معيش��تي هم 
به س��يل زدگان اهدا ش��ده اس��ت، از حضور 10 
تيم پزش��كي در اولين مرحله خدمت رساني ها 
خبر داد.  رئيس س��ازمان بس��يج س��ازندگي به 
موج دوم خدمات رس��اني ها هم گري��زي زده و 
گفت: »برپايي بيمارستان صحرايي و راه اندازي 
دو آشپزخانه و نانوايي توس��ط سپاه استان هاي 
اصفهان، خراس��ان جنوبي، كرمان و فارس كه به 
ظرفيت هاي موجود اضافه مي شود، پخت غذاي 
گرم را تا 40هزار پ��رس در روز افزايش مي دهد. 
همچنين ارس��ال محموله هاي اق��الم ضروري 
و خشكبار از س��پاه اس��تان هاي كل كشور آغاز 

شده است.«

   راه اندازي مجهزترين بيمارستان صحرايي
هم اكنون اقالم ضروري و بخصوص سيستم ها و 
لوازم گرمايشي توسط سپاه ها در سطح كشور در 
حال جمع آوري است كه با سرعت به سپاه سلمان 
ارسال و در حداقل زمان ممكن، با برنامه مشخص 

به همه روستاييان تحويل داده مي شود. 
همچنين گروه ه��اي جهادي تخصصي بس��يج 
كه از اس��تان هاي ديگر اعالم آمادگي كرده اند با 
هماهنگي بسيج سازندگي و بنا به نيازهاي الزم، 
به هر منطقه اعزام مي ش��وند. اين گروه ها جدا از 
گروه هاي عمومي بوده و در مدت زمان حضورشان 
كارهاي اصل��ي را برعهده خواهند داش��ت.  روز 
گذش��ته پنجاه و يكمين بيمارس��تان تخصصي 
صحرايي نيروي زميني سپاه در منطقه سيل زده 

بخش پالن شهرستان چابهار راه اندازي شد. 
اين بيمارستان شامل بخش هاي مختلف از قبيل 
اورژانس، آزمايشگاه، تصويربرداري، بخش هاي 
تخصصي درمان، همچنين زنان و زايمان، داخلي، 
عفوني، اطفال، عمومي و سي تي اسكن و ام آر اي 
است كه به مدت يك هفته به صورت رايگان همه 
خدمات درماني را به مردم سيل زده ارائه مي كند. 

البته بنياد تعاون بس��يج و بسيج جامعه پزشكي 
نيز در ويزيت و ادامه درمان رايگان مردم روستاها 
اقدام الزم را داش��ته و دو بيمارستان صحرايي به 
همراه تيم هاي جديد پزش��كي و دارو و امكانات 

كامل در منطقه مستقر مي كنند. 
   تأمين سيمان رايگان سيل زدگان

بنياد مستضعفان در جهت تأمين رايگان سيمان 
مورد نياز براي بازسازي مناطق سيل زده سيستان 
و بلوچستان به صورت رايگان اعالم آمادگي كرده 
اس��ت.  در همين رابطه مديرعامل بنياد علوي از 
مصوبه هيئت امناي بنياد مستضعفان براي تأمين 
سيمان مورد نياز س��يل زدگان به صورت رايگان 
خبر داده و گفته: »ما در كنار گروه هاي جهادي، 
گروه هاي مردمي و مسئوالن دولتي برنامه هايي 

براي كمك به سيل زدگان در نظر گرفته ايم.«
محس��ن منصوري با بيان اينكه يك هزار پتو در 
فاز اول و در فاز دوم 3 ه��زار پتو تهيه و در منطقه 
توزيع شده است كه چون در روزهاي اخير برودت 
هوا زياد ش��ده نياز ضروري به اقالم گرمايش��ي 
وجود داشت، ادامه داد: »با دس��تور رئيس بنياد 
مستضعفان 300 هزار بطري آب معدني كه نياز 
ضروري مردم بود از نزديك ترين مناطق تأمين شد 
و در اختيار زلزله زدگان قرار گرفت و 5 هزار كوله 
حاوي 15 قلم اجناس امدادي هم به منطقه ارسال 
شد.« وي با اشاره به اينكه شأن اين بنياد پشتيباني 
از گروه هاي جهادي و گروه هاي مردمي و حمايت 
از حركت ه��اي خودجوش براي كمك رس��اني، 
بازسازي و بهسازي مناطق سيل زده در كوتاه ترين 
زمان اس��ت، افزود: »حجم آس��يب هاي وارده به 
نحوي است كه شايد دس��تگاه هاي دولتي صرفاً 
بخشي از كار را بتوانند انجام دهند. به همين دليل 
فعاليت هاي گروه هاي جهادي و مردم مي توانند 

عمليات كمك رساني و بازسازي را تسريع كند.«
   خروج از بحران بدون آب و جاده

خبر خوب از مناطق سيل زده اين است كه آب در اين 
نقاط فروكش كرده و اغلب روستاها از حالت بحراني 
خارج شده اند.  جانش��ين معاون هماهنگ كننده 
نيروي انتظامي با بيان اينكه يكي از مباحث اصلي در 
مواقع بروز بحران، موضوع تأمين امنيت است، گفت: 
»خوشبختانه منطقه از اين بابت در شرايط بسيار 
خوبي قرار دارد و مش��كل امنيتي خاصي گزارش 
نشده است.« سردار محمد شرفي در جريان بازديد 
از مناطق سيل زده ادامه داد: »در بعضي روستاها به 
دليل بسته شدن راه ها سوخت رساني انجام نشده كه 
بايد هرچه سريع تر جاده سازي ها انجام شود تا اين 

مشكل برطرف شود.«
 وي به برخي روستاها كه پيش از وقوع سيل داراي 
آب لوله كشي نبوده و مردم از آب چاه براي امور خود 
اس��تفاده مي كردند، اش��اره و عنوان كرد: »در اين 
مناطق به دليل وقوع سيل زيرساخت ها مانند چاه 
آب از بين رفته يا غيرقابل استفاده شده و مردم از اين 

بابت دچار مشكل هستند.«

قرارگاه امدادرساني بسيج تشكيل و مجهزترين بيمارستان صحرايي سپاه راه اندازي شد

بنياد مستضعفان به سيل زدگان سيمان رايگان می دهد

از همان دقايق نخست انتشار خبر وقوع س�يل در سيستان و بلوچستان كه 
خسارات زيادي به حدود 900 روستا وارد كرد، تمام نهادها و سازمان ها در حالت 
آماده باش، خدمات رساني به سيل زدگان را آغاز كردند. در اين ميان، نيروهاي 
سپاه، بسيج و گروه هاي جهادي كه از نسل حاج قاسم ها هستند با حضور در اين 
مناطق و خدمت شبانه روزي، اعالم كرده اند تا پايان كار و رفع مشكالت و نيازهاي 

هموطنان در كنار آنها باقي خواهند ماند. در همين رابطه رئيس سازمان بسيج 
سازندگي از تشكيل قرارگاه امدادرساني بسيج در مناطق سيل زده جنوب شرق 
كشور خبر داده و روز گذشته هم پنجاه و يكمين بيمارستان صحرايي نيروي 
زميني سپاه در چابهار افتتاح شد. همچنين بنياد مستضعفان نيز از تأمين رايگان 
سيمان مورد نياز، براي بازسازي مناطق سيل زده سيستان و بلوچستان خبر داد. 
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