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88498441سرويس  شهرستان

فرمانده سپاه ناحيه حضرت روح اهلل)ره( باقرشهر
در گفت وگو با »جوان« عنوان کرد
6 هزار و 500 بسته معيشتي

عيدانه سپاه به خانواده هاي نيازمند 
با اينك�ه کم�ك و همدلي م�ردم و خيري�ن براي گرفتن دس�ت 
خانواده هاي کم بضاعت و آس�يب ديدگان از کرونا از اوايل س�ال 
گذش�ته آغاز و همچنان ادامه دارد اما با فرا رس�يدن ماه مبارك 
رمضان، س�ازمان بس�يج مس�تضعفين مرحله چه�ارم رزمايش 
کمك مؤمنان�ه، همدلي و مواس�ات را در دس�تور کار ق�رار داده 
اس�ت تا يكبار ديگر ب�ه صورت منس�جم و برنامه ريزي ش�ده، از 
نيازمندان و محرومان حمايت ش�ود. اين در حاليس�ت که س�پاه 
و بس�يج در ايام عيد نيز بس�ته هايي را به عن�وان عيدانه آماده و 
به دس�ت خانواده هاي کم برخوردار رس�انده بودند. درست مثل 
س�پاه ناحيه حض�رت روح اهلل)ره( باقرش�هر در ش�هر ري تهران 
که به گفت�ه فرمانده اش ن�وروز را با تهي�ه و توزيع 6 ه�زار و 500 
بس�ته معيش�تي در ميان خانواده ه�اي نيازمند ش�روع کردند. 

در ايام تعطيالت نوروز در شهر ري و به همت سپاه ناحيه حضرت روح 
اهلل)ره( باقرشهر 6 هزار و 500 بسته معيشتي آماده شد كه به صورت 

عيدانه به دست خانواده هاي نيازمند رسيد. 
سرهنگ خداداد كاشفي فرمانده سپاه ناحيه حضرت روح اهلل)ره( 
باقرشهر در تشريح اقدامات انجام شده در جهت كمك به نيازمندان 
در نوروز ۱۴00 به »جوان« مي گويد: »در ادامه رزمايش كمك هاي 
مؤمنانه و ياري رس��اندن به افراد نيازمند در ايام عيد نوروز س��ال 
۱۴00 كه بر اس��اس توصيه هاي مقام معظم رهبر اس��ت، معاونت 
بس��يج س��ازندگي ناحيه حضرت روح اهلل)ره( با تشكيل جلسات 
متع��دد و همكاري ائم��ه جمعه بخش ه��اي كهري��زك، قلعه نو و 
حسن آباد فشافويه و مسئوالن بخشداري ها و دهياري هاي هر سه 
بخش توانستد 6500 بسته معيش��تي عيدانه كه ارزش هر كدام از 
بسته ها ۳50 هزار تومان بود را آماده كرده و به دست خانواده هاي 

كم برخوردار برساند.«
وي ادامه مي دهد: »ايس��تگاه هاي صلواتي در هر س��ه بخش توس��ط 
پايگاه هاي بسيج با محوريت مساجد در محالت برپا شد و در ايستگاه ها 
و عوارضي تهران - قم با همكاري جامعه بسيج پزشكي ناحيه حضرت 
روح اهلل و پايگاه ه��اي مقاومت بس��يج از تاريخ ۲۸ اس��فند لغايت ۱۴ 

فروردين از مسافران و مردم تست كرونا گرفته شد.«
به گفته اين مسئول، سه گروه جهادي نيز به مناطق زلزله زده در سرپل 
ذهاب و سي سخت جهت ياري رساندن و تعمير و بازسازي خانه هاي 
مسكوني زلزله زدگان اعزام ش��دند و از ديگر اقدامات مهم گروه هاي 
جهادي اين ناحيه در ايام نوروز و اعياد ش��عبانيه برگزاري برنامه هاي 
فرهنگي و ش��اد و مخصوصاً جش��ن والدت امام زمان )ع��ج( در همه 

مساجد شهر بود. 
فرمانده سپاه ناحيه حضرت روح اهلل)ره( با بيان اينكه تعداد ۲0 نفر از 
زندانيان بدهكار مالي نيز با همكاري خيرين و حوزه هاي بسيج كارگري، 
آزاد و به آغ��وش خانواده هاي خود بازگش��تند، ادامه مي دهد: »تعداد 
يك هزار پرس غذاي گرم و ۳ هزار بسته بهداش��تي توسط حوزه هاي 
مقاومت بسيج بخش باقرش��هر و كهريزك تهيه و در بين خانواده هاي 
آسيب پذير از بيماري كرونا توزيع شد و مبلغي بالغ بر ۱۲ ميليون تومان 
وجه نقد و تعدادي البس��ه و پوش��ك بچه و ديگر اقالم مورد نياز براي 

زلزله زدگان سي سخت جمع آوري و ارسال شد.«
وي خاطر نشان مي كند: »از ديگر اقدامات ناحيه حضرت روح اهلل مرمت 
و بازسازي منازل محرومين در بخش قلعه نو و تهيه و تأمين داروهاي 
محرومين و انجام معاينات پزشكي در روس��تاي تورقوزآباد بود كه در 

اين مدت انجام شد.«
سرهنگ كاشفي تأكيد مي كند: »امام)ره( فرمودند: گمان نمي كنم 
عبادتي باالتر از خدمت به محرومين وجود داش��ته باشد. به همين 
دليل از تمامي مسئوالن شهرستان و همه كساني كه ما را در خدمت 
و ياري رس��اندن به محرومان و مس��تضعفان كمك مي كنند تشكر 
مي كنم و س��پاه ناحيه حضرت روح اهلل در نظر دارد در س��ال جديد 
به س��اخت و بازس��ازي و مرمت تعدادي از منازل مناطق زلزله زده 
سي س��خت با اعزام گروه هاي جهادي و با كمك خيرين باقرشهري 
اقدام كند. همچنين در مرحله جديد رزمايش همدلي و مساوات هم با 
تمام قوا ورود كرده و در كنار شهروندان كم برخوردار و آسيب ديدگان 

از كرونا خواهيم بود.«

ناهماهنگي مديران
کروناي انگليسي را قدرتمند کرد

ايراني ها يك ضرب المثل معروف دارند كه مي گويد: »شتر سواري دوال 
دوال نميشه!« حاال اين مثل شده بحث كرونا و رفتارهاي دوگانه مسئوالن 

و شهرونداني كه نمي دانند واقعيت كدام است. 
از اواخر سال گذشته كه موضوع ورود كروناي انگليسي به ايران مطرح شد، 
همگان خوب مي دانستند كه اين ويروس جهش يافته قدرت چند برابري 
در شيوع و مبتال كردن شهروندان دارد. به همين خاطر از همان زمان اعالم 
شد بايد مراقبت ها افزايش يافته و توصيه هاي بهداشتي نيز جدي تر مورد 

توجه قرار گيرند. 
اما جالب اينكه در همان موقع نه تنها اهميتي به اين موضوع داده نش��د 
بلكه بسياري از محدوديت ها هم برداشته شد. سالن هاي پذيرايي و حتي 
باشگاه هاي ورزشي و رستوران ها باز شدند و تقريباً تمام ايران به رنگ آبي و 
سفيد و بعضاً زرد معرفي شد. ناهماهنگي در ميان نهادهاي تصميم گيرنده 
و مسئوالن موج مي زد. حرف ها و عمل ها با هم نمي خواند و اگر گروهي 
مي گفتند اين بي تفاوتي ها روزهاي س��ختي را به همراه خواهد داشت، 
جمعي هم معتقد بودند مردم هستند كه بايد پروتكل هاي بهداشتي را 
مراعات كنند. در آن روزها رئيس جمه��ور گفت: به عيد ديدني برويد اما 

روبوسي نكنيد!
هر كس س��از خود را مي زد و اين مردم بودند كه بايد رقص شان را با آن 
هماهنگ مي كردند. معلوم بود نتيجه كار چيس��ت؛ آنچه باقي مي ماند 
اين بود كه مردم با سهل انگاري هاي خود موجب افزايش آمار مبتاليان 

مي شوند!
چون وقتي آمار مرگ و ميرها پايي��ن مي آمد، محصول برنامه ريزي هاي 
متوليان امر بود و زماني كه تعداد كشته شدگان ناشي از كرونا باال مي رفت، 

معلوم مي شد مردم موضوع را جدي نگرفته و كرونا را باور ندارند!
همه مي دانس��تند تعطيالت نوروز عاملي براي رسيدن ويروس جهش 
يافته كرونا به تمام نقاط كش��ور خواهد بود. با اينكه مردم منتظر برخي 
محدوديت ها بودند اما تصميم گيرندگان ترجيح دادند همان ممنوعيت 
تردد ش��بانه را آن هم با يك س��اعت كاهش حفظ كرده و با بي تفاوتي، 
شهروندان را به حال خود رها كنند.  ترددهاي نوروزي كه قرار بود به صورت 
ايمن از طريق دفاتر مسافرتي و مراكز اقامتي مجاز انجام شود، مديريت نشد 

و حاال مي گويند كه سفرهاي بي مورد باعث وضعيت قرمز كشور است. 
در اين ايام مراكز اقامتي دولتي باز بود و همه وزارتخانه ها نيز از آن استفاده 
مي كردند. اين مراكز تحت كنترل نبودند و حت��ي مراكز اقامتي وزارت 
بهداش��ت نيز باز بود.  در حالي كه در نوروز ۱۳99 سفرها تقريباً به صفر 
رسيده بود و هيچ توري هم برگزار نشد اما در نوروز ۱۴00 و به رغم حضور 
كروناي انگليسي در كشور رفت وآمدها آزاد شد و هشدارهاي ستاد ملي 

كرونا نشان مي داد آقايان خوب مي دانند چه فاجعه اي در راه است. 
مشكل اينجا بود كه هيچ كس نمي خواست اسم مقصر را مطرح كند. حتي 
يك بار معاون وزير بهداشت در تلويزيون حاضر شده و با خنده گفت: »اسم 

مقصر را نپرسيد چون من نمي گويم.« 
انواع هشدارها داده مي شد اما كسي از كسي انتقاد نمي كرد تا مبادا مسئولي 

آزرده خاطر شود. 
مردم هم با ديدن چنين ش��رايطي فكر مي كردند اين ي��ك بازي براي 
درآمدزايي دولت است تا گروهي را جريمه كرده و بخشي از بودجه مورد 

نيازش را تأمين كند. 
متوليان امر آنقدر دست روي دست گذاشتند تا آمار مرگ وميرها به باالي 
۱50 نفر رسيد و در اين زمان تازه فهميدند مي توان برخي مشاغل و بازارها 
را تعطيل كرد. جالب اينكه اين تصمي��م هم به صورت نصفه و نيمه اجرا 
مي شود و گزارش هاي رسيده از بازار و مراكز فروش در استان هاي مختلف 
بيانگر اين موضوع است گروهي از كاس��ب ها كركره هاي خود را تا نصفه 

پايين آورده اند و به كارشان ادامه مي دهند. 
دوس��تي مي گفت: »بعد از اين محدوديت ها مجبوريم كمر درد و گردن 
دردها را هم تحمل كنيم. چون قبل از آن راحت وارد هر مغازه اي مي شديم 
اما با اعمال محدوديت ها همه كركره ها تا نيمه پايين آمده و براي ورود و 

خروج به هر مغازه اي بايد چند بار خم و راست شويم!«
در هر صورت، به گفته مسئوالن بهداشتي كشور، احتمال رسيدن آمار 
فوتي هاي ناشي از كرونا به 600 و شايد يك هزار فوتي در روز هم  وجود 
دارد كه با اين تصميمات آبكي و اجراي نصفه و نيمه و دست و پا شكسته 

محدوديت ها هرگز نمي توان به عاقبت كار خوش بين بود. 
از حال و روز بازار نيز همين بس كه مي گويند تور تركيه فروخته نشود، 
اما مي توان بليت هواپيما خريد. مي گويند هتل ها تعطيلند اما مي توان در 
آنها اقامت كرد و بدتر از همه مگر تست هاي درون فرودگاه در عرض يك 
ساعت، مبتال بودن شخص را مي توانند مشخص كنند كه هيچ خبري از 

قرنطينه كردن در اين نقاط نيست؟

مجتبي ابراهيمي  محمدرضا هاديلو

 هرم�زگان: با راه ان��دازي دومين بخش آي.س��ي.يو كوويد۱9 در 
بيمارستان ش��هيد محمدي بندرعباس، تعداد بخش هاي كوويد ۱9 
در اين بيمارستان به پنج بخش رسيد.  دكتر محمد تمدن دار، رئيس 
مجتمع آموزش��ي، پژوهش��ي و درماني پيامبر اعظم)ص( با اشاره به 
افزايش آمار مراجعه كنندگان سرپايي و بستري طي دو هفته گذشته 
گفت: در حال حاضر سه بخش بس��تري و دو بخش مراقبت هاي ويژه 
كووي��د ۱9 و در مجموع پنج بخ��ش با ظرفيت ۱0۲ تخت مش��غول 

خدمت رساني به بيماران كوويد ۱9 است. 
  خراسان شمالي: رئيس كل دادگستري خراسان شمالي از اجراي 
طرح كاداستر در بيش از 90 درصد اراضي ملي و منابع طبيعي استان 
خبرداد.   حجت االس��الم اس��داهلل جعفري از اجراي طرح كاداستر به 
عنوان يكي از مهم ترين برنامه هاي اجرايي دستگاه قضايي در حفاظت 
از بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي استان ياد كرد و افزود: طي 
س��ال هاي ۱۳9۸ و ۱۳99 در مجموع ۲ ميلي��ون و 5۸۳ هزار و ۲۱5 
هكتار از اراضي ملي و دولتي استان با اجراي طرح كاداستر سنددار شد 

كه ۲ ميليون و ۱۷9 هزار و ۸0۲ هكتار در سال ۱۳99 محقق شد. 

طرح هادي در ۱۱00 روستاي اردبيل
 اجرا  شد

مديرکل بنياد مسكن استان اردبيل از     اردبيل
اجراي طرح ه�ادي در يك هزار و 100 
داد.  خب�ر  خان�وار   ۲0 ب�االي  روس�تاي 
فرهاد س��بحاني مديركل بنياد مسكن اس��تان اردبيل گفت: در حال 
حاضر طرح هادي در يك هزار و ۱00 روس��تاي ب��االي ۲0 خانوار در 
حال اجراست و همچنين اين طرح در روستاهاي زير ۲0 خانوار نيز با 

هماهنگي فرمانداري ها اجرا مي شود. 
وي با اشاره به آمار روستاهاي عملياتي طرح هادي در سال قبل، افزود: 
در سال 99 طرح هادي در ۷0 روستاي استان اردبيل با اعتباري بالغ بر 

500 ميليون ريال اجرا، تكميل و عملياتي شد. 
مديركل بنياد مسكن استان اردبيل تصريح كرد: ۲۱۲ روستاي استان 
اردبيل تحت بازنگري طرح هادي قرار گرفتند و براي سال جاري نيز 6۲ 

روستا در دست بازنگري قرار دارد. 
سبحاني با اشاره به ميزان صدور س��ند مالكيت، عنوان كرد: مجموعاً 
تاكنون ۱0۴ هزار جلد سند مالكيت صادر شده كه از اين تعداد ۸ هزار 
جلد سند مربوط به شهرهاي زير ۲5 هزار نفر و 96 هزار جلد سند نيز 
مربوط به روستاهاي اس��تان بوده كه با همكاري سازمان ثبت اسناد و 

امالك استان اين اسناد به هم استاني ها تحويل داده شده است. 
مديركل بنياد مسكن اس��تان اردبيل در خصوص طرح توسعه پايدار 
منظومه روستايي گفت: در سطح استان اردبيل براي طرح مذكور چهار 
منطقه شناسايي شده كه شامل ش��اهرود در خلخال، هير در اردبيل، 
اسالم آباد در پارس آباد و قصابه در مشگين شهر است كه در حال حاضر 

اين طرح به شكل پايلوت در شاهرود در حال اجراست. 
سبحاني افزود: روستاهاي هدف گردشگري كه طرح هاي گردشگري در 
آنها اجرا مي شوند شامل انار، وكيل آباد، موئيل و اندبيل است و همچنين 
چندين روس��تاي ديگر از جمله آلوارس و بيله درق حايز شرايط براي 

اجراي طرح هاي گردشگري شده اند. 

رهاسازي ۲۲0 ميليون مترمكعب آب
به سمت درياچه اروميه 

   آذربايجان غربي سرپرس�ت ش�رکت آب منطق�ه اي 
آذربايجان غرب�ي از رهاس�ازي ۲۲0 
ميليون مترمكعب آب از س�دهاي آذربايجان غربي در س�ال آبي 
داد.  خب�ر  ارومي�ه  درياچ�ه  س�مت  ب�ه  ج�اري 
مسعود طالبيان سرپرست شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي با اشاره 
به رها سازي ۲۲0 ميليون مترمكعب آب از سدهاي آذربايجان غربي در 
سال آبي جاري به سمت درياچه اروميه گفت: طي سال آبي 99_۱۴00 
تاكنون از سد بوكان، ۱۳۲ميليون مترمكعب، سد مهاباد، 5/۲6 ميليون 
مترمكعب، سد ش��هرچاي، ۲ ميليون مترمكعب، دريك، 5 ميليون و 
حسنلو، 55 ميليون مترمكعب به سمت درياچه رهاسازي شده است. 

وي افزود: سد حسنلو جزو س��دهاي خارج از بستر هست و رها سازي 
از آن به شكل معمول نبوده و به اين صورت است كه در فواصل زماني 
مختلف آبگيري از رودخانه انجام نمي ش��ود و رودخانه مس��ير خود را 
طي مي كند. طالبيان اظهار كرد: طي سال آبي 9۸_ 99 نيز در حدود 
۱۴۲5000 ميليون متر مكعب آب از سدهاي استان به سمت درياچه 

اروميه رها سازي شده است. 

غربالگري مسافران در مرز ماهيرود خراسان جنوبي
مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي از کنترل و پايش     خراسان جنوبي
۷0۴ مس�افر ورودي در مرز ماهيرود توس�ط امدادگران جمعيت 

هالل احمر استان خبر داد. 
محمدرضا رضايي، مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي در حاشيه بازديد از پايگاه موقت 

سالمت مس��تقر در پايايانه مرزي ماهيرود 
گفت: اين طرح از ۲5 اسفند ماه سال گذشته 
آغاز و تا پايان ارديبهش��ت ماه س��ال جاري 
ادامه دارد.  وي با بيان اينكه تاكنون از ۷0۴ 
مس��افر ورودي م��ورد پايش و كنت��رل قرار 
گرفتند، افزود: در همين م��دت ۲۷۷ مورد 
تس��ت فوري و ۱۳ مورد تست PCR توسط 
امدادگ��ران انجام ش��ده اس��ت.  مديرعامل 
جمعيت هالل احمر خراس��ان جنوبي ادامه 

داد: از مجموع افراد كنترل شده تعداد ۲۳ مورد مشكوك بوده، اما هيچ مورد مثبتي تاكنون به ثبت 
نرسيده است.  رضايي با بيان اينكه تاكنون در مجموع ۳۸0 مورد اقالم بهداشتي بين مسافران در مرز 
توزيع شده است، يادآور شد: آموزش ها در راستاي قطع چرخه انتقال ويروس كرونا از ديگر خدمات 

ارائه شده به مسافران ورودي در اين پايانه مرزي بوده است. 

اجراي ۳50 هكتار پروژه آبياري تحت فشار در تبريز
مدي�ر آب و خ�اك و ام�ور فن�ي مهندس�ي جهادکش�اورزي     آذربايجان شرقي
آذربايجان  شرقي از اجراي ۳50 هكتار پروژه آبياري تحت فشار در 

شهرستان تبريز خبرداد. 
كامران يوس��في راد مدير آب و خاك و امور فني مهندس��ي جهادكش��اورزي آذربايجان  ش��رقي با 

اش��اره به پتانس��يل و كيفيت باالي اجراي 
پروژه ها در شهرس��تان تبريز، گفت: نزديك 
به ۱000 هكتار پرونده آبياري تحت فش��ار 
در اين شهرس��تان تش��كيل يافته است كه 
تاكنون ۳50 هكتار آن انجام ش��ده اس��ت. 
وي تأكيد كرد: براي استفاده بهينه از منابع 
آبي موجود، توسعه روش هاي نوين آبياري و 
جايگزين كردن آن به جاي آبياري س��نتي 

توسط كشاورزان امري ضروري است. 
مدير آب و خاك و امور فني مهندس��ي جهادكشاورزي آذربايجان  ش��رقي با تأكيد بر لزوم استفاده 
كشاورزان از روش هاي نوين آبياري، گفت: استفاده از آبياري تحت فشار، اصالح روش هاي سنتي، 
اصالح و بهسازي كانال هاي آبياري، احياي قنوات و لوله گذاري در انهار به روش سنتي و مكانيزه تا 

محل مصرف آب مي تواند در صرفه جويي آب نتيجه  بخش باشد. 

نخستينجشنوارهمليدانشگاهيانتاريخساز
دراستانمركزيبرگزارميشود

آبخـوانهاييزد
نابودميشود

   مركزي نخستين جشنواره 
ملي دانشگاهيان 
تاريخ ساز با توجه به لزوم شناخت و معرفي 
الگوهاي ش�اخص به نس�ل جوان در استان 
مي ش�ود.  برگ�زار  مرک�زي 
ابراهيم  پور اسماعيل  مسئول بسيج دانشجويي 
استان مركزي گفت: شهدا به عنوان كامل ترين 
و جامع ترين الگو براي نسل جوان، در اختيار ما 
هس��تند كه بايد از اين ظرفيت باال به درستي 
بهره گيري كنيم چراكه سبك و زندگي شهدا در 

موفقيت نسل جوان بسيار اثرگذار است. 
وي افزود: برگزاري اجالسيه شهداي دانشجو 
كه به بركت كنگره ملي نقش امام خميني)ره( 
در دفاع مقدس و 6۲00 شهيد استان مركزي، 
فضا را به ش��كل قاب��ل توجهي ب��راي انجام 
اقدامات در راس��تاي ترويج فرهن��گ ايثار و 
شهادت در دانشگاه فراهم كرد و به نوعي يك 
رزمايش بزرگ فرهنگي در دانش��گاه ها بود.   
مس��ئول بسيج دانش��جويي اس��تان مركزي 
ادامه داد: در اجالسيه شهداي دانشجو استان 
مركزي كه در هفتم مهر ماه س��ال 9۸ برگزار 

شد عالوه بر تبيين نقش ش��هداي استان در 
دفاع مقدس و جايگاه دانشگاه و دانشجويان در 
افتخارات به دست آمده دفاع مقدس اقدامات 
علمي نظير چاپ كت��اب و توليدات محتوايي 
زيادي انجام شد كه بايد استمرار داشته باشد.  
پوراسماعيل با اش��اره به اينكه استان مركزي 
بيش از ۱05 ش��هيد دانش��جو تقديم انقالب 
اسالمي كرده اس��ت، تصريح كرد: هركدام از 
اين ش��هداي واالمقام س��يره و سبك زندگي 
بس��يار قابل اهميتي دارند و بايد با همه توان 
براي معرفي اي��ن بزرگواران به نس��ل جديد 
تالش كنيم و همه ظرفيت ها را پاي كار آوريم.  
مس��ئول بسيج دانش��جويي اس��تان مركزي 
ادامه داد: هنرهاي تجس��مي، تئاتر و نمايش، 
فيلم كوتاه، ادبيات داس��تاني، موسيقي، شعر 
و عكس از بخش هاي جشنواره است كه دهم 
ارديبهشت ماه سال جاري آخرين مهلت ارسال 
آثار، يكم الي س��يزدهم خرداد ماه سال جاري 
آيين اختتاميه اس��تاني و هفته پاياني خرداد 
ماه س��ال جاري نيز آيين رونمايي از فراخوان 

ملي جشنواره خواهد بود. 

   يزد کارشناس ارشد 
آب  ش�رکت 
منطقه اي يزد با اش�اره به روند تخليه آب از 
بخش کشاورزي بين سال هاي ۸۴ تا ۹5 در 
استان از نابودي کل آبخوان هاي استان يزد 
در بازه زماني 1۹ تا ۴0 س�ال آينده خبرداد. 
جواد محجوبي گفت: جلب نش��دن مشاركت 
فعال جوامع بهره ب��ردار در مديريت منابع آب، 
كمبود مناب��ع مالي جهت تكمي��ل طرح هاي 
نيمه تمام، تنش آبي روستاهاي استان به دليل 
كمبود زيرس��اخت هاي تأمين انتقال و توزيع 
آب، آلودگي منابع آب زيرزميني به دليل رشد 
فعاليت ه��اي صنعتي و شهرنش��يني از جمله 
مهم ترين چالش هاي موجود در تأمين آب مورد 

نياز كشور است. 
وي روند تخلي��ه آب از بخش كش��اورزي بين 
سال هاي ۸۴ تا 95 را بسيار ش��ديد دانست و 
افزود: ادامه اين روند در سال هاي آتي را منجر 
به نابودي كل آبخوان هاي استان در بازه زماني 
۱9 تا ۴0 سال آينده عنوان كرد كه مهم ترين 
فعاليت ص��ورت گرفته در اي��ن زمينه، تدوين 

برنامه س��ازگاري با كم آبي استان ظرف مدت 
پنج س��ال طي دو مرحله ش��امل گام تعادل و 

احيای آبخوان است. 
كارشناس ارشد ش��ركت آب منطقه اي يزد با 
تش��ريح اجزا سند س��ازگاري با كم آبي استان 
چش��م انداز اين صنعت را تأمين آب مطلوب و 
براي تمامي ذينفعان معرفي كرد و اهداف اين 
صنعت را ناظر بر صرفه جوي��ي در بخش هاي 
مختلف مصرفي آب از جمله كشاورزي، صنعت، 

شرب و بهداشت دانست. 
به گفته محجوبي، تحق��ق كامل اهداف برنامه 
س��ازگاري به دلي��ل تنش ش��ديد آبي بخش 
كشاورزي استان در دو مرحله پيش بيني  شده 
است كه فاز اول اين س��ند تا سال ۱۴05 و فاز 
دوم تا س��ال ۱۴۱۱ به طول خواهد انجاميد و 
راهبرد مورد نظر براي تحقق اين سند در بخش 
كش��اورزي، مديريت و مدارا، در بخش صنعت 
و معدن، تس��هيل تنفس و تش��ويق، در بخش 
شرب و بهداشت مديريت مصرف سازه اي و غير 
سازه اي و در بخش عمومي شامل اطالع رساني، 

فرهنگ سازي و الگوسازي است. 

   خراسان شمالي مديرکل فرهنگ 
و ارش�اد اسالمي 
خراسان شمالي از ثبت نام ۳0 روستا از استان 
خراسان شمالي در طرح ملي »انتخاب روستاي 
داد.  خب�ر  اي�ران«  قرآن�ي 
حسين فرخنده مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
خراسان شمالي با اشاره به ثبت نام ۳0 روستا از 
استان خراسان ش��مالي در طرح ملي »انتخاب 
روستاي قرآني ايران« گفت: در اين طرح ملي، 
هشت روستا از فاروج، از شهرستان هاي اسفراين 
و راز جرگالن هر كدام پنج روستا، بجنورد و گرمه 
هر كدام سه روستا و شهرس��تان هاي شيروان، 
جاجرم و مانه س��ملقان هر كدام دو روس��تا در 
اين طرح ثبت نام كردند.  وي با بيان اينكه طرح 
ملي انتخاب روستاي قرآني با هدف الگوسازي 
و جهت ده��ي فعاليت هاي ق��رآن و عترت در 

روستاها، انجام مي شود، ادامه داد: معيار سنجش 
در دو بخش عمومي و تخصصي انجام مي شود 

و اولويت با روس��تاهايي اس��ت كه در مباحث 
آموزشي و پژوهشي و تبليغي و ترويج قرآن كريم 

و شاخص هاي كيفي فعال تر و هستند.  مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان شمالي گفت: 
در بخش عمومي، شاخص هاي شهدا و ايثارگران 
روستا، مشاهير، علما و نخبگان فرهنگي و ديني، 
مساجد و حس��ينه فعال، كتابخانه فعال و آثار 
علمي منتش��ر شده توس��ط اهالي روستا مورد 

بررسي قرار خواهد گرفت. 
فرخنده، برخورداري از مؤسسه و مركز فرهنگي 
و قرآني فعال، برگزاري جلسه خانگي و هيئت 
قرآن��ي فع��ال، دوره و كارگاه آموزش��ي قرآن ، 
قرآن آموز )دوره هاي آم��وزش قرآن(، حافظ و 
قاري قرآن، معلم و مربي قرآني فعال، نشست و 
كرسي پژوهشي و آثار علمي و آموزشي قرآني 
منتشر شده توسط اهالي روس��تا از معيارهاي 
س��نجش روس��تاي قرآني در بخش تخصصي 

آموزشي و پژوهشي اين طرح عنوان كرد. 

ثبت نام 30 روستاي خراسان شمالي در طرح ملي »انتخاب روستاي قرآني ايران«

آزادي  زندانيان  در پويش زنجان همدل 
    زنجان 5 هزار زنجاني با مش�ارکت خ�ود در زنجان همدل ب�راي آزادي 
زنداني�ان جرائ�م غيرعم�د مال�ي ق�دم خي�ر برداش�تند. 
رضا جوادي مديركل زندان هاي استان زنجان گفت: پويش زنجان همدل طرحي تازه است كه به همت صدا و 
سيماي مركز زنجان و ستاد ديه از شب عيد مبعث حضرت رسول اكرم)ص( اجرا مي شود. وي افزود: تاكنون 

با مشاركت 5 هزار و 50 نفر در اين طرح بيش از ۱۳ 
ميليارد ري��ال هداياي نقدي خيري��ن و نيكوكاران 
زنجاني به حساب هاي بانكي س��تاد ديه واريز شده 
است.  مديركل زندان هاي استان زنجان ادامه داد: در 
مرحله اول اين پويش با واريز ۱0 ميلياردي خيران 
۴۷ زنداني نيازمند جرائم مالي استان تا لحظه تحويل 
س��ال نو آزاد و به آغوش خانواده هايشان بازگشتند.  

جوادي گفت: در مرحله دوم اين طرح كه از سال جديد ش��روع و تا نيمه رمضان شب ميالد كريم اهل بيت 
امام حس��ن مجتبي)ع( ادامه دارد تاكنون بيش از ۳ ميليارد ريال جمع آوري و سه زنداني جرائم مالي آزاد 
شده اند.  وي افزود: در حال حاضر بيش از ۸0 نفر زنداني نيازمند جرائم مالي چشم انتظار دستان پرسخاوت 

نيكوكاران و خيرين استان هستند. 

شناسايي ۳0 خوشه صنعتي در همدان
   همدان مديرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان همدان از شناسايي 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  در  صنعت�ي  خوش�ه   ۳0
محمدرضا بادامي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي همدان با اشاره به شناسايي ۳0 خوشه صنعتي در 
اين استان گفت: شش خوشه صنعتي سفال و سراميك اللجين، مبل منبت تويسركان، مبل منبت مالير، 
قطعات الستيكي رزن، كش��مش مالير و پوشاك 
كردآباد ايجاد شده است.  وي با بيان اينكه دو خوشه 
صنعتي چرم و فرش همدان در دس��ت اجراست، 
تصريح كرد: مطالعات اجراي اين دو خوشه انجام 
و مشاور و ناظر پروژه انتخاب ش��ده و برنامه عمل 
خوش��ه نيز در حال نوشتن اس��ت كه پيش بيني 
مي شود تا ۲0 روز آينده به اتمام برسد.  مديرعامل 
شركت شهرك هاي صنعتي استان همدان درباره شهرك خياطي ازرندريان نيز گفت: پوشاك ازرندريان 
قابليت خوشه شدن را دارد و تاكنون فرآيند مطالعاتي و زمين در حال انجام است، ضمن اينكه ۳0 پتانسيل 
خوشه صنعتي در استان شناسايي شده كه تمامي اين موارد پتانسيل خوشه شدن را دارند اما فرآيند خوشه 

سه تا پنج سال زمان نياز دارد و براساس اولويت بندي اين فرآيند انجام مي گيرد. 

 اهداي ۱700 سري جهيزيه 
به نوعروسان هرمزگاني 

پارس�ال ه�زار و ۷00 فق�ره جهيزيه ب�ه نوعروس�ان تحت 
حمايت کميته ام�داد امام خميني)ره( هرمزگان اهدا ش�د. 
جليل تراهي مديركل كميته امداد هرمزگان با اشاره به اينكه در 
سال گذشته هزارو ۷00 فقره جهيزيه به نوعروسان تحت پوشش 
اهدا و با بيان اينكه 6۳ درصد از اين زوج ها روس��تايي هس��تند، 
گفت: بيش از ۱۱ ميلياردو ۱00 ميليون تومان براي كمك  هزينه 
تأمين جهيزيه اين تعداد زوج نيازمند هزينه ش��ده كه حدود ۳ 
ميليارد و ۱00 ميليون تومان آن توسط خيران تأمين  شده است.  
وي افزود: با توجه به شيوع ويروس كرونا در جامعه، مردم استان 
براي مش��اركت در طرح هاي حمايتي كميته امداد مي توانند از 
طريق شماره گيري كد #0۷6*۸۸۷۷* يا ارسال عدد ۱00 به 
سامانه پيامكي ۳000۳۳۳۳۷6 با نصب اپليكيشن ناب بر روي 
تلفن همراه خود اقدام كنند. با توجه به نياز نوعروسان به جهيزيه 
براي س��ال جديد برنامه ريزي هاي مدوني در اي��ن زمينه انجام 

گرفته تا بتوانيم گام هاي مؤثري در اين زمينه برداريم. 

غربالگري کرونايي9500 نفر 
در مرزهاي سيستان و بلوچستان

۹500 مس�افر ورودي ب�ه کش�ور از طري�ق پايانه ه�اي 
توس�ط  ريم�دان  و  ميرج�اوه  ميل�ك،  م�رزي 
ش�دند.  کرون�ا  غربالگ�ري  هالل احم�ر  نيروه�اي 
عليرضا ميربهاءالدين مديرعامل جمعيت هالل احمر سيستان و 
بلوچستان با اشاره به غربالگري كرونايي 9500 نفر در پايانه هاي 
مرزي ميلك، ميرجاوه و ريمدان گفت: تب سنجي، تست اوليه 
كرونا و توزيع ماس��ك و ماي��ع ضدعفوني از اقداماتي اس��ت كه 
توسط نجات گران جمعيت هالل احمر سيستان و بلوچستان در 
پايانه هاي مرزي انجام مي شود.  وي افزود: از ابتداي طرح نوروزي 
امسال ۲۸۴ نفر روز نجات گر جمعيت هالل احمر در پايانه هاي 
مرزي سيستان و بلوچستان مستقر شده و با همكاري دانشگاه 

علوم پزشكي، مسافران را مورد پايش قرار مي دهند. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر سيستان و بلوچستان تصريح كرد: 
۸59۷ تست فوري تش��خيص كرونا و ۲۲5۴ تست PCR براي 

شناسايي افراد مشكوك و بيمار گرفته شده است. 

برپايي ۳۴ آشپزخانه مهدوي رمضاني
در کهگيلويه و بويراحمد

اطع�ام  ط�رح  امس�ال  رمض�ان  مب�ارك  م�اه  در 
در  مه�دوي  آش�پزخانه   ۳۴ برپاي�ي  ب�ا  مه�دوي 
مي ش�ود.  اج�را  بويراحم�د  و  کهگيلوي�ه  اس�تان 
قباد مبشري مديركل كميته امداد كهگيلويه و بويراحمد گفت: 
برنامه ريزي جهت برپايي ۳۴ آش��پزخانه مهدوي جهت تهيه و 
پخت غذاي گرم براي نيازمندان اس��تان خب��رداد و گفت: تهيه 
و پخت ۳50 هزار پرس غ��ذاي گرم و توزيع بي��ن نيازمندان از 

برنامه هاي كميته امداد در ماه مبارك رمضان است. 
وي تهيه ۴5 هزار بس��ته غذايي خش��ك ۳00 هزارتوماني با 
همراهي و مشاركت خيران نيكوكار و توزيع بين خانواده هاي 
مددجوي��ان را از ديگر برنامه هاي ماه مب��ارك رمضان كميته 
امداد كهگيلويه و بويراحمد عنوان كرد و ادامه داد: تمام مراحل 
كمك به نيازمندان در ماه مبارك رمضان به  منظور پيشگيري 
از شيوع ويروس كرونا، با رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي 

انجام خواهد شد. 

   كهگيلويه و بويراحمد   سيستان و بلوچستان     هرمزگان


