
جاري شدن س��يل در اسفندماه س��ال گذسته و 
فرودين ماه امس��ال در برخي از استان هاي كشور 
از جمله، مازندران، گلستان، لرستان،  خوزستان 
و همدان موجب ش��د تا به ۱۹۰۰ ش��هر و روستا 
خس��ارت هاي بس��ياري وارد ش��ود به طوري كه 
در جريان اين س��يل  بيش از ۱۰۰ نفر نيز كشته 
و زخمی ش��دند.  با وقوع اين حادثه بود كه اقشار 
مختلف بسيج براي كمك رس��اني در زمينه هاي 
مختلف از استان هاي كشور به اين مناطق رفته و 
برحسب تخصص هاي خود و نياز سيل زدگان اقدام 
به خدمت رس��اني كردند.  اين گروه هاي جهادي 
توانمند و متخصص به تناس��ب ني��از منطقه و در 
كمترين زمان ممكن وارد عمل شدند. جمع آوري 
كمك هاي مردمي و نيازهاي ضروري، ارائه خدمات 
امدادي و پزشكي، كمك به بازگشت شرايط زندگي 
به وضع عادي با مرمت و بازسازي منازل سيل زدگان 

از جمله اقدامات آنها در اين مناطق  بود. 
   كمك بسيج به محرومان سيل زده 

با وق��وع س��يل در اس��تان هاي كش��ور يكي از 
گروه هايي كه باالترين آسيب را ديدند محرومان 

و مددجويان وابس��ته به كميته امداد و سازمان 
بهزيس��تی بودن��د موضوعي كه موجب ش��د تا 
مسئوالن اين دو سازمان براي حل اين مشكل به 
طور ويژه وارد عمل شوند تا هرچه زودتر مشكل 
مس��كن آنها را حل كنند.  در ميان اس��تان هاي 
س��يل زده كش��ور مازندران از آن جمله بود كه 
تخريب های سيل به محرومان و مددجويان آن 
آسيب فراواني رساند موضوعي كه موجب شد تا 
حل مشكل مس��كن نيازمندان به طور جدي در 
اين منطقه در دستور كار قرار بگيرد.  روز گذشته 
و در حاشيه افتتاح مسكن مددجويي سيل زدگان 
در روستاي ركن كال س��يمرغ مازندران بود كه 
رئيس سازمان بهزيستي كش��ور اعالم كرد: »5 
هزار مسكن ويژه مددجويان سيل زده كشور طبق 
تفاهم با بسيج سازندگي احداث مي شود.« وحيد 
قبادي دانا افزود: »مهندسان بنياد مسكن انقالب 
اسالمي ناظر كيفي ساخت مس��كن هستند.« 
بررسي ها نش��ان مي دهد پس از فروكش كردن 
سيل و پاكسازي مناطق س��يل زده از گل والي، 
بس��يجيان با حض��ور در اين مناط��ق از جمله 

مازندران 45واحد مسكوني با هزينه 32 ميليارد 
ريال از بخش كمك هاي مردمي و اعتبار دولتي 
براي مددجويان بهزيستي ساخته و تحويل آنها 
دادند. همچنين بازس��ازي 258 واحد مس��كن 
بهزيس��تي اين مناطق ب��ا هم��كاري 72 گروه 
جهادي متشكل از پاسداران لش��كر 25 كربال، 
پايگاه هاي مقاومت بس��يج شهرستان ها، طالب 
و دانش��جويان از جمله اين اقدامات جهادي بود 

كه انجام گرفت. 
   از همدان تا كرمانشاه 

در ميان اس��تان هاي درگير س��يل، همدان نيز 
ج��زو مناطقي بود ك��ه ش��دت بارش ها موجب 
ش��د تا به برخي از مناطق آن آسيب جدي وارد 
ش��ود موضوعي كه بس��يجيان را بر آن داشت تا 
در زمينه كمك به س��يل زدگان وارد عمل شده 
و اقدامات قابل توجهي را به انجام برس��انند، كه 
يكي از مهم ترين آنها ساخت و بهسازي خانه هاي 
آسيب ديده محرومان تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيستي استان بود.  مس��ئول سازمان بسيج 
سازندگي سپاه انصارالحسين)ع( همدان در اين 

خصوص گفت: »عمليات ساخت و بهسازي 5۰۰ 
واحد مسكوني براي س��يل زدگان تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي استان همدان آغاز شد.« 
علي قراباغي با اش��اره به آغاز عملي��ات اجرايي 
ساخت 5۰۰ واحد مس��كوني براي سيل زدگان 
اس��تان همدان افزود: »با توجه به بارندگي هاي 
شديد اوايل س��ال بيش از ۱7 هزار ساختمان در 
سطح استان دچار آسيب جدي و تخريب شدند.« 
وي با اش��اره به اجراي طرح »جهاد همبستگي 
ملي« تصريح ك��رد: »با توجه ب��ه اينكه دولت به 
تنهايي از عهده هزينه هاي س��اخت و بهس��ازي 
منازل س��يل زدگان برنمي آمد، س��ازمان بسيج 
طرح »جهاد همبس��تگي ملي« را پيشنهاد داد 
كه مورد اس��تقبال عموم مردم و مس��ئوالن قرار 
گرفت.« قراباغي عنوان ك��رد: »در اين طرح كه 
براي نخستين بار اس��ت اجرا مي شود، تعداد 2۰ 
هزار واحد مسكوني براي سيل زدگان تحت پوشش 
كميته امداد امام )ره( و بهزيس��تي با مش��اركت 
نمازگزاران مساجد، بازاريان، گروه هاي جهادي 
و خيران در سطح كشور س��اخته خواهد شد كه 
سهم اس��تان همدان 5۰۰ واحد مسكوني است.  
وي درباره روند اجرايي طرح »جهاد همبستگي 
ملي« گفت: در اين طرح هر سه مسجد معين يك 
منزل خواهد بود كه وظيفه جمع آوري كمك هاي 
مردمي و خيران را برعهده خواهد داشت. همچنين 
هر گروه جهادي به عنوان معين ساخت و بهسازي 
يك منزل انتخاب مي شود و كار ساخت و بهسازي 

منزل يك فرد سيل زده را برعهده مي گيرد.«
در حالي كه تالش ها براي بازس��ازي خس��ارت 
زلزله دي ماه ۹6 كرمانشاه ادامه داشت با جاري 
شدن س��يل در فرودين ماه س��ال جاري اين بار 
خانه هاي بسياري تحت تأثير اين موضوع تخريب 
و آس��يب ديد موضوعي كه موجب شد تا دوباره 
بس��يجيان براي ياري رس��اندن به حل مشكل 
مردم خصوصاً نيازمندان وارد عمل شوند.  معاون 
هماهنگ كننده س��پاه حضرت نبي اكرم )ص( 
استان كرمانشاه در اين رابطه گفت: »3۰۰ واحد 
تعميري و 2۰۰ واحد احداثي و در مجموع 5۰۰ 
واحد مسكوني در طرح »جهاد همبستگي ملي« 

در استان كرمانشاه بازسازي و تعمير مي شود.«
سرهنگ مجتبي بياتي با اشاره به طرح سازمان 
بسيج براي بازس��ازي خانه هاي سيل زده افزود: 
»براساس اين طرح اعتبار ساخت 2۰هزار واحد 
در سراس��ر كش��ور با كمك خيران و مردم و با 
استفاده از ظرفيت مساجد و پايگاه هاي مقاومت 
جمع آوري مي ش��ود«.  به گفت��ه وي از آنجا كه 
كمك به س��اخت منازل در درجه اول بر عهده 
دولت و بنياد مسكن اس��ت ولي پولي كه بنياد 
مس��كن به اين امر اختصاص مي ده��د جوابگو 
نيست در همين راستا سازمان بسيج طرحي را به 
نام طرح همبستگي ملي برنامه ريزي كرده است 
كه به موجب آن با كمك هاي مردمي به محوريت 
هر مس��جد يك خانه بازس��ازي هاي واحدهاي 

تخريبي و آسيب ديده آغاز مي شود. 

وقوع سيل در اسفندماه پارسال و فرودين ماه س�ال جاري در برخي از 
استان هاي كش�ور از جمله، مازندران، گلستان، لرس�تان ، خوزستان و 
همدان سبب شد تا بس�ياري از واحدهاي مس�كوني اين مناطق دچار 
تخريب و آس�يب ديدگي شوند.  اين مهم موجب ش�ده تا از همان ابتدا 
نيروهاي بس�يجي براي كمك به مشكالت ناش�ي از جاري شدن سيل 
در اين اس�تان ها وارد عمل ش�ده و ب�ا اقداماتي از قبيل، خ�ارج كردن 
س�يل زدگان از محل و امدادرس�اني به آنها و خانواده هايشان در خالي 
كردن گل والي و آب ناشي از س�يل نيز به آنها كمك كنند.  حاال خبرها 

حكايت از آن دارد كه اقدامات مؤثر و مثبت آنها باعث شده تا از اين نيرو 
براي بازس�ازي واحدهاي تخريبي و يا تعميري كمك ويژه گرفته شود 
موضوعي كه موجب ش�د تا رئيس س�ازمان بهزيستي كش�ور از انجام 
تفاهمنامه با بسيج سازندگي براي ساخت 5 هزار مسكن ويژه مددجويان 
سيل زده كش�ور خبر دهد.  اين اقدام در حالي است كه روزگذشته نيز 
مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه انصارالحسين)ع( همدان اعالم 
كرد: »عمليات ساخت و بهسازي 5۰۰ واحد مسكوني براي سيل زدگان 
تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي استان همدان آغاز شده است.«

مدت ه�ا ب�ود كه 
ميترا شهبازي
   گزارش 2

حمايت چنداني از 
چايكاران شمالي 
نمي ش�د و آنها به دليل به صرفه نبودن توليد، 
باغات ش�ان را رها مي كردند يا به سمت تغيير 
كاربري مي رفتند. همين ش�د كه باغات چاي 
كش�ور از ۳۲ هزار هكت�ار به ۲۵ ه�زار هكتار 
كاهش يافت. از همين رو براي جبران اين كاهش 
دولت تصميم ب�ه حماي�ت از توليدكنندگان 
گرفت كه اين كار هم قرار است با معرفي چاي 
تولي�د داخلي، شناس�ايي محص�ول قاچاق و 
شناس�ه دار كردن چاي ايراني ص�ورت گيرد. 

    
امسال 67 هزار تن برگ س��بز چاي از چايكاران 
شمال كشور يعني گيالن و مازندران كه به ترتيب 
به عنوان قطب هاي اصلي اين محصول شناخته 
مي ش��وند،  خريداري شده اس��ت. در اين راستا 
رئيس سازمان چاي كشور با بيان اينكه تاكنون 
8۰ درصد از مطالبات چايكاران پرداخت ش��ده 
اس��ت،  مي گويد: »تا قبل از سال 7۹ چاي از نظر 
درآمدي محصول برجس��ته و اول استان گيالن 
محسوب مي شد و باغات چاي نيز در حال توسعه 
بودند اما زماني صنعت چاي استان گيالن با افول 
همراه شد.« البته اين مسئله در خصوص استان 
مازندران هم وجود دارد و چايكاران اين استان هم 
بعد از گذر از فراز و نشيب هاي بسيار مسير كاهش 
توليد را انتخاب كردند. حبيب جهانساز با اشاره 
به اينكه طي س��ال هاي اخير وسعت باغات چاي 
كشور از 32 هزار هكتار به 25 هزار هكتار كاهش 
يافته است اضافه مي كند: »خوشبختانه با حذف 
ارز دولتي از چاي شاهد ساماندهي به وضعيت اين 

صنعت هستيم.« 

   اشتغالزايي ۲00 هزار نفري
گفتني است كه صنعت چاي كشور براي 2۰۰ هزار 
نفر اشتغالزايي كرده و ۱8۰ كارخانه چايسازي نيز 
در كشور فعاليت مي كنند. نماينده مردم الهيجان 
و سياهكل در مجلس با اشاره به ضرورت حمايت 
از چايكاران داخلي مي گويد: »بايد تالش كنيم تا 
در توليد چاي با حمايت هاي خود اشتغال پايدار 
و معيشت مردم آسيب نبيند.« ذبيح اهلل نيكفر با 
اشاره به حذف ارزش افزوده از چاي اضافه مي كند: 
»عالوه بر ارزش افزوده، ارز دولتي 42۰۰ تومانی 
نيز از واردات چاي حذف شده است. البته بايد اين 
موضوع براي حمايت از توليدكنندگان و فعاالن 
صنعت چاي استمرار داشته باشد.« به گفته اين 
نماينده مجلس باي��د ارز حذف ش��ده از واردات 
چاي ب��راي بهب��ود كيفيت توليد اي��ن محصول 

هزينه ش��ود تا از قاچاق اين محصول جلوگيري 
شود. رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان نيز با تأييد مطالب فوق  مي گويد: 
»در راس��تاي حمايت از توليدكنندگان، معرفي 
چاي توليد داخلي و همچنين شناسايي محصول 
قاچاق، چاي ايراني شناس��ه دار مي شود.« عباس 
تابش اضاف��ه مي كند: »هدف اين اس��ت كه اين 
محصول شناسه دار ش��ود تا چاي وارداتي با چاي 
داخلي متمايز و همچني��ن كاالي قاچاق از غير 
قاچاق مشخص ش��ود و با رصد هزينه حلقه هاي 
توليد، فرآوري و بازرگاني، هزينه هاي تمام شده 
كاالي توليد داخلي نيز در اين روند كاهش يابد.« 
وي يكي از اقدامات خ��وب دولت در بخش چاي 
را ح��ذف يارانه چاي واردات��ي و كمك به رقابتي 
كردن چاي توليد داخلي بيان مي كند و مي گويد: 

»اگر بتوانيم هزينه تمام ش��ده چ��اي را كاهش 
دهيم و مزيت رقابتي كه به تازگي براي چايكاران 
ايجاد ش��ده را باال ببريم، مي توانيم اشتياق براي 
توليد چاي در استان گيالن و الهيجان را افزايش 
دهيم.« تابش در خص��وص حمايت هاي دولت از 
كش��اورزي و صنعت چاي ادامه مي دهد: »حذف 
ارز 42۰۰ توماني از واردات چاي يكي از برنامه هاي 
حمايتي دولت از اين بخش اس��ت و بايد به توليد 
داخلي، حلقه هاي توليد و بسته بندي كمك شود 
و تبليغ فرهنگ استفاده از چاي توليد داخلي در 

دستور كار قرار گيرد.«
   كشت چاي در ۲۵ هزار هكتار

به رغم اينكه تصميمات دولت در راستاي حمايت 
از چايكاران بسيار حائز اهميت است اما اين نكته 
هم بسيار مهم است كه تبليغات الزم در خصوص 
مصرف چاي ايراني انجام ش��ود. رئيس س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با تأييد 
مطالب فوق بيان مي كند: »شيوه صحيح دم كردن 
چاي ايراني نيز بايد آموزش داده شود.« تابش با 
اشاره به اقدامات دولت در س��الي كه به نام رونق 
توليد نام گرفته اس��ت،  مي گويد: »دولت امسال 
توانسته رضايت نسبي چايكاران شمال كشور را 
تأمين كند و اين امر موجب خوشحالي مسئوالن 
و دولتمردان ش��ده اس��ت.« گفتني است حدود 
25 هزار هكتار ب��اغ چاي در گي��الن و مازندران 
وجود دارد كه 5۰ كارخان��ه داخلي برند چاي در 
كشور فعال هس��تند و 3۰ كارخانه چايسازي نيز 
از استانداردهاي ملي در توليد چاي برخوردارند 
و به رغم اينكه توليد چاي در سال هاي اخير روند 
كاهشي داشته است اما با شناسنامه دار كردن اين 
محصول و جلوگي��ري از واردات بي رويه مي توان 

دوباره رونق را به مزارع چاي كشور برگرداند.

حمايت از چايكاران شمالي با شناسه دار كردن چاي ايراني
در راستاي حمايت از توليدكنندگان، معرفي چاي توليد داخلي و همچنين شناسايي محصول قاچاق، چاي ايراني شناسه دار مي شود
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 بسيج سازندگي براي 5 هزار مددجوي 
سيل زده كشور خانه مي سازد

 در حال حاضر بسيج سازندگي با اجراي طرح همبستگي ملي ساخت خانه هاي تخريبي و يا آسيب ديده از سيل 
در استان هاي، مازندران، گلستان، لرستان ،  خوزستان و همدان را برعهده دارد

   سيستان وبلوچستان: مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي 
استان سيستان وبلوچستان گفت: با ورود اولين محموله ۱8 تني ميوه انبه از 
مرز زميني ريمدان، چهارمين مركز قرنطينه گياهي سيستان و بلوچستان 
در اين منطقه آغاز به كار كرد.  غالمحسين تيموري افزود: با توجه به اينكه 
عمده موزستان هاي استان در شهرستان هاي چابهار و كنارك است و به 
منظور جلوگيري از ورود بيماري هاي قرنطينه اي كه تهديد جدي براي 

باغات موز بوده، واردات موز از اين مرز ممنوع است. 
   آذربايجان غربي: مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان غربي گفت: قره كليسا چالدران براي شصت و پنجمين بار مهياي 
برگزاري مراسمي جهاني »باداراك« است.  ليال جباري افزود: آذربايجان غربي 
كه از آن به عنوان اس��تان رنگين كمان اقوام، اديان و مذاهب ياد مي ش��ود 
سنت ها و آيين هاي متعددي را از دل تاريخ در جاي جاي جغرافياي خود 
حفظ كرده است كه در اين گوشه از ايران اسالمي ارامنه و پيروان دين حضرت 
مسيح )ع( در كمال آرامش و با طيب خاطر، آيين ها و مراسم مذهبي خود را 

برگزار مي كنند كه از جمله مهم ترين آنها آيين جهاني »باداراك« است. 
   اسالمش�هر: همزمان با دهه  كرامت و هفته عفاف و حجاب تجمع 
بزرگ عفاف و حجاب با عنوان »حجاب ميراث ايراني گرايش جهاني« با 
حضور قريب به 5 هزار نفر از تمام اقشار جامعه به همت بسيج خواهران سپاه 
ناحيه سيدالشهدا اسالمشهر در محل بوستان ملت شهرك قائميه در جوار 
شهداي گمنام با حضور پرشور بانوان محجبه در تمام رده ها و گروه هاي 

سني از تمام نقاط شهرستان برپا شد. 
   كهگيلويه و بويراحمد: مديركل راه و شهرسازي استان كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: عمليات اجرايي راه ارتباطي ۱7 روستا در دو شهرستان 
بويراحمد و كهگيلويه كه در اطراف محور »پاتاوه – دهدشت« قرار دارند با 
اعتباري بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان شروع شده است.  عبدالمجيد نژاد صفوي 
افزود: 5۰۰ كيلومتر راه روستايي در استان در دست ساخت داريم.  به گفته 
وي عالوه بر ساخت اين راه ها، عمليات اجرايي تقاطع و پل دو طبقه مهريان 

به سمت ياسوج، سي سخت و اقليد طي دو ماه آينده آغاز خواهد شد.

88498441سرويس  شهرستان

ترميم يك هزار و 500 متر از سيل بند شاكريه 
در خوزستان

مديركل راه و شهرس�ازي خوزستان      خوزستان
گفت: يك هزار و ۵00 متر از سيل بند 
تخريب شده شاكريه در حد فاصل پل سبحانيه دشت آزادگان تا 
حميدي�ه در عمليات ش�بانه روزي 40 روزه ترميم و احداث ش�د. 
 رضا رضايي مديركل راه و شهرسازي خوزستان در جريان بازديد از مناطق 
سيل زده خوزس��تان و عمليات اجرايي ترميم س��يل بند شاكريه با بيان 
ترميم يك هزار و 5۰۰ متر از سيل بند شاكريه در خوزستان گفت: اگرچه 
دبي آب رودخانه كرخه فروكش كرد و ديگر خطر سيالب اين منطقه را 
تهديد نمي كند اما فشار آب بسياري از سيل بندهاي اين منطقه را شكسته 
بود كه اكنون بخش عمده اي از آن ترميم ش��ده اس��ت.  وي افزود: طول 
سيل بند شاكريه 3۰ كيلومتر بوده كه يك هزار و 2۰۰ متر از آن نيازمند 
ترميم و 3۰۰ متر نيز وضعيت بحراني داشت كه كار ترميم آن انجام شد.  
وي ادامه داد: بيش از 45 هزار متر مكعب عمليات خاكي انجام و 3 هزار و 
3۰۰ دستگاه روز نيز براي ترميم اين سيل بندها عمليات فيزيكي داشتند.  
به گفته مديركل راه و شهرسازي خوزس��تان آب زمين هاي كشاورزي 
مناطق سيل زده با سرعت در حال تخليه است و به زودي اين زمين ها براي 
كشت تابستانه آماده مي شود و كشاورزان مي توانند به زندگي عادي خود 
بازگردند.  معاون مهندسي و ساخت اداره راه و شهرسازي خوزستان نيز 
گفت: سيل بند شاكريه در دشت آزادگان از پل سبحانيه تا حميديه به طول 
3۰ كيلومتر بوده كه پنج نقطه آن به دليل سيالب اخير دچار شكستگي 
وسيع ش��ده بود.  علي عيدي وندي افزود: براي ترميم اين سيل بندهاي 

شكسته شده ۱7 كيلومتر عمليات راه سازي انجام شده است. 

 تكميل 400 پروژه محروميت زدايي بوشهر
تا پايان سال 

4۰۰پروژه محروميت زدايي توسط بسيج      بوشهر
س�ازندگي اس�تان بوش�هر در دست 
اجراست كه تا پايان س�ال جاري تكميل و به بهره برداري مي رسد. 
سرهنگ ذوالفقار عباسي فر رئيس بسيج س��ازندگي استان بوشهر گفت: 
4۰۰ پروژه ناتمام در بوشهر تا پايان امسال توسط اين سازمان تكميل و آماده 
بهره برداري مي شود.  وي افزود: يكي از مأموريت هاي مهم بسيج سازندگي 
محروميت زدايي از روستاها و نقاط محروم و كمك به دستگاه هاي اجرايي 
براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف استان بوشهر 
است.  اين مسئول ادمه داد: اين پروژه ها شامل ساخت خانه براي محرومان 
و افراد تحت پوشش كميته امداد، احداث مس��جد و حسينيه، خانه عالم، 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي است كه توسط اعضاي بسيج سازندگي در اين 
استان به اجرا درآمده است.  رئيس بسيج سازندگي استان بوشهر تصريح كرد: 
در زمان حاضر 28 واحد مسكوني براي نيازمندان و مددجويان تحت پوشش 
كميته امداد شهرستان دشتي در دست اجراست كه به زودي تكميل و تحويل 
خانواده هاي آنان خواهد شد.  عباسي فر از اجراي طرح هاي محروميت زدايي 
در روستاهاي استان بوشهر با تالش بس��يج سازندگي خبر داد و بيان كرد: 
بيشتر روستاهاي اس��تان بوشهر مش��مول اجراي طرح هاي فعاليت هاي 
جهادي شده به گونه اي كه حداقل دو يا سه پروژه عام المنفعه در روستاها 
اجرا شده است.  وي با بيان اينكه در قرارگاه محروميت زدايي بسيج سازندگي 
نيز به طور عمده دو گروه پروژه انجام داده گفت: پروژه هاي زود بازده و ساخت 

واحد هاي مسكوني براي محرومان كميته امداد مورد توجه است. 

 افتتاح اولين خانه رفاه كودك و خانواده 
در اردبيل  

همزمان با هفته بهزيستي اولين مركز رفاه     اردبيل
كودك و خانواده در اردبيل راه اندازي شد. 
بهزاد س��تاري مديركل بهزيس��تي اردبيل با اش��اره به افتتاح اولين 
خانه رفاه كودك و خانواده در اين اس��تان گفت: در گراميداشت هفته 
بهزيستي در سطح استان 75 پروژه به بهره برداري مي رسد كه 5۰ واحد 
مسكن معلوالن و زنان سرپرس��ت خانوار، ۱۰ مركز مشاوره عمومي و 
تخصصي، مركز كودك ناشنوا و كم شنوا، خانه كوچك معلوالن، مركز 
مشاوره ژنتيكي در مشگين ش��هر، گروه هميار سپرست خانوار و… از 
جمله اين طرح ها و پروژه هاس��ت.  وي به فعاليت 75 مركز مشاوره در 
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و ارتقاي سالمت اجتماعي اشاره كرد 
و افزود: سومين مركز كودك ناشنوا و كم شنوا و خانواده در پارس آباد 
راه اندازي مي شود.  مديركل بهزيستي استان اردبيل سياست ادغام و 
تلفيق معلوالن را با ساير گروه هاي جامعه براي انجام يك زندگي ساده 
و عادي يادآور ش��د و تصريح كرد: در همين راس��تا خانه هاي كوچك 
معلوالن با ظرفيت پذيرش ۱۰ نفر راه اندازي مي شود كه در گروه سني 

باالي ۱4 سال در اين مراكز پذيرش ها را شاهد هستيم.

 اعزام 10 هزاردانش آموز گلستاني
 به اردوهاي راهيان نور   

س�ال گذش�ته 10ه�زار دانش آم�وز     گلستان
گلستاني به اردوهاي راهيان نور رفتند. 
احسان گوهري راد مديركل آموزش و پرورش گلس��تان با اشاره به اعزام 
۱۰ هزار دانش آموز گلس��تاني در طول سال گذس��ته به اردوهاي راهيان 
نور گفت: اصلي ترين وظيفه و رسالت آموزش و پرورش اجراي سند تحول 
بنيادين بوده كه اجراي آن در راستاي تحقق اهداف بيانيه گام دوم انقالب 
كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده اس��ت.  وي افزود: سند تحول 
بنيادين داراي ساحت هاي مختلفي است اما مهم ترين آن، ساحت تعليم 
ديني و عبادي اس��ت كه به عنوان پايه  و اركان اصلي نظام تعليم و تربيت 
مطرح است.  مديركل آموزش و پرورش استان طرح شهيد بهنام محمدي 
را طرحي بسيار مفيد و مهم دانست و بيان كرد: در صورتي كه اين طرح به 
درستي در همه شهرستان ها اجرا شود، انقالبي در جامعه رخ خواهد داد. در 
مناطقي كه اين طرح اجرا شد بر تعداد نمازگزاران مدارس و مساجد افزوده 
ش��د.  گوهري راد اردوهاي راهيان نور را هم يكي ديگ��ر از طرح هاي مورد 
تأكيد و توجه رهبر معظم انقالب اسالمي عنوان كرد و افزود: نياز است كه در 
اجراي اين طرح تالش بيشتري صورت گيرد. سال گذشته بيش از ۱۰ هزار 
دانش آموز گلستاني در اردوي راهيان نور در مناطق جنگي حضور يافتند كه 
بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته، دانش آموزان رضايت كامل داشتند.  وي 
بيان داشت: بخش زيادي از دانش آموزان به دليل مشكالت مالي و كمبود 
ظرفيت، نمي توانند در اين اردوها شركت كنند كه بايد با آسيب شناسي هايي 

كه صورت مي گيرد شرايط براي حضور اين دانش آموزان فراهم شود.

حمايت مديريت شهري از طرح هاي كانون هاي 
فرهنگي، هنري مساجد اصفهان 

مع�اون اجتماعي س�ازمان فرهنگي     اصفهان
اجتماعي ورزشي شهرداري اصفهان 
از فراخوان حمايت از طرح هاي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد 

و سازمان هاي مردم نهاد خبرداد. 
مرتضي رشيدي معاون اجتماعي سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي 
ش��هرداري اصفهان بااش��اره به اعالم فراخوان حماي��ت از طرح هاي 
كانون هاي فرهنگي هنري مس��اجد و س��ازمان هاي مردم نهاد گفت: 
براي اولين بار اعالم اين گونه فراخوان ها با تمركز بر روي ش��كل دهي 
محتوا در ويژه برنامه هاي دهه فجر سال قبل آغاز شد و هم اكنون اداره 
مش��اركت هاي فرهنگي و اجتماعي اين معاونت فراخواني با موضوع 
حمايت از طرح هاي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد و سازمان هاي 
مردم نهاد ويژه دهه واليت را اعالم نموده است.  وي افزود: اين فراخوان 
حول چهار موضوع شامل آموزه هاي قرآني، برگزاري نمايشگاه كتاب، 
فرزند پروري و تحكيم  پيوندخانواده و تبيين موضوعي مفاهيم قربان تا 
غدير در قالب هاي ادبي و هنري و پنج شاخص خالقيت هنري، افزايش 
مشاركت مردمي، مخاطب محوري، عمق بخشي و كيفي سازي و افزايش 
نشاط  اجتماعي در قالب هاي متنوع طرح ريزي شده است.  وي تصريح 
كرد: هدف مديريت شهري تمركز بر محتواي فرهنگي و اجتماعي اعياد 
مذهبي و ملي است و بر اين اساس تمامي مس��اعدت هاي شهرداري 
اصفهان مبتني بر ارائه طرح هاي محتوايي و شاخص خواهد بود.  معاون 
اجتماعي سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان ادامه 
داد: تمامي كانون هاي فرهنگي و هنري مس��اجد و سمن ها مي توانند 
طرح هاي خود را حداكثر تا تاريخ ۱۰ مردادماه به اداره مشاركت هاي 
فرهنگي و اجتماعي ارائه دهند تا پس از بررس��ي محت��وا و تطبيق با 

شاخص هاي در نظر گرفته شده اين اداره مورد حمايت قرار گيرند. 

محمدرضا سوري
   گزارش يك

 توريسم آبي،  تحولي نو
 در گردشگري سيستان و بلوچستان 

با وجود گرم و خش�ك بودن سيس�تان و بلوچس�تان، ام�ا پهناور 
بودن اين استان موجب ش�ده تا از سمت جنوب به دريا متصل بوده 
موضوعي كه با توج�ه به بكر بودن اين س�واحل، در ص�ورت ايجاد 
برخي از زيرساخت ها مي تواند به يكي از مهم ترين مناطق توريسم 
آبي كشور و منطقه تبديل شده و عماًل رونق اقتصادي را براي مردم 
اين اس�تان به ارمغان آورد.  بر همين اس�اس بود كه مدير كل بنادر 
و دريانوردي سيستان و بلوچستان با اش�اره به ضرورت راه اندازي 
خطوط مسافرت هاي دريايي در خط ساحلي سيستان و بلوچستان 
تأكيد كرد: »با توجه به داشتن يكي از بهترين سواحل كشور مي توانيم 
بهره برداري خوبي را در راس�تاي توريس�م دريايي داشته باشيم.«

    
در كنار رونق اقتصادي كه س��واحل مكران در محدوده استان سيستان و 
بلوچستان دارد، وجود مناطق گردشكري از جمله كوه ها و خط ساحلي آن در 
كنار مناسب بودن براي ورزش هاي آبي موجب شده تا بسياري از كارشناسان 
از اين منطقه به عنوان يكي از مناطق مهم توريست دريايي در شرق كشور 
نام ببرند كه مي تواند نقش مهمي در جذب گردشگر و درآمدزايي براي مردم 
سيستان و بلوچستان داشته باشد.  موضوعي كه حاال مسئوالن اين استان را 

بر آن داشته تا در اين زمينه مقدمات سرمايه گذاري را فراهم كنند. 
  سواحلي مناسب براي فعاليت هاي اقتصادي 

سيستان و بلوچستان به واسطه سواحل مكران در مسير دو كريدور از سه 
كريدور ترانزيتي بزرگ دنيا قرار دارد، موضوعي كه اين منطقه را به عنوان 
محور ترانزيتي و توسعه جنوب شرق مطرح كرده و در آينده اي نزديك با 
راه اندازي محور ترانزيتي كه از بندر چابهار آغاز و با عبور از شهرهاي استان 
سيستان و بلوچستان، خراس��ان جنوبي، رضوي و شمالي به كشورهاي 
آسياي ميانه ختم مي شود  .  در كنار اين مهم مناسب بودن اين منطقه براي 
ايجاد صنايعي همچون، سيمان، فوالد، ساخت شناورهاي آلومينيومي و 
فوالدي، قوطي كنسرو، سازه هاي پيچ و مهره  و پرورش ماهي آن را به يكي 
از مهم ترين مناطق اقتصادي شرق كشور تبديل كرده است.  در كنار اين 
مزاياي اقتصادي، سواحل بكر و دست نخورده در كنار مكان هاي ديدني 
در سواحل سيستان و بلوچستان موجب ش��ده تا بتوان در زمينه رونق 
گردشگري نيز روي آن حساب ويژه اي باز كرد.  بر همين اساس بود كه مدير 
كل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت راه اندازي 
خطوط مسافرت هاي دريايي در خط ساحلي سيستان و بلوچستان تأكيد 
كرده و مي گويد: »با توجه به داشتن يكي از بهترين سواحل كشور مي توانيم 

بهره برداري خوبي را در راستاي توريسم دريايي داشته باشيم.«
بهروز آقايي مي افزايد: »توسعه توريسم دريايي را يكي از مهم ترين راه هاي 
توسعه اقتصادی اين استان دانس��ت كه اين امر با حضور سرمايه گذاران 

بخش خصوصي فراهم شده است.«
از آنجا كه در مقايسه با ساير سواحل كشور، مكران به دليل صخره اي بودن 
از طبيعت بسيار منحصربه فرد و زيبايي برخوردار است و از طرفي وجود 
جاذبه هاي گردشگري متنوع طبيعي در طول نوار ساحلي استان سيستان 
و بلوچستان حتي امكان برگزاري سافاري در س��واحل درياي عمان به 
عنوان يكي از جاذبه های مهم گردشگري نام برد كه تحقق آن منجر به 
جذب گردشگران زيادي خواهد شد.  مديركل بنادر و دريانوردي سيستان 
و بلوچستان با بيان اينكه هم اكنون 54۰ كيلومتر خط ساحلي در استان 
سيستان و بلوچستان وجود دارد كه مي توان از آن در زمينه گردشگري 
بهره فراوان برد ادامه مي دهد: »بهتر است با فراهم كردن شرايط مناسب 
در سواحل و درياهاي كشورمان، گردشگران داخلي را به جاي استفاده از 
درياهاي ساير كشورها به بهره گيري از جذابيت هاي دريايي كشور خودمان 

معطوف كنيم كه اين امر قابليت اجرايي شدن را دارد.«
در كنار بحث س��واحل وجود جاذبه هاي گردشگري متنوع طبيعي در 
طول نوار ساحلي استان سيستان و بلوچستان كه امكان برگزاري سافاري 
در سواحل درياي عمان به عنوان يكي از جاذبه های مهم گردشگري است  
موجب مي شود تا تحقق آن منجربه جذب گردشگران زيادي شود.  اين 
در حالي است كه با فراهم كردن شرايط مناسب در سواحل و درياهاي 
كش��ورمان، گردش��گران داخلي را به جاي اس��تفاده از درياهاي ساير 
كشورها به بهره گيري از جذابيت هاي دريايي كشور خودمان معطوف 

كنيم كه اين امر قابليت اجرايي شدن را دارد. 

رضا ورامیني


