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88498441سرويس  شهرستان

گفت وگوي »جوان«
 با مسئول بسيج سازندگي هرمزگان

جهادگران از اتالف  1400 تن پياز
در هرمزگان جلوگيري كردند

سال هاس�ت كه با فرا رس�يدن فصل برداش�ت ي�ك محصول 
در منطقه اي از اي�ران، اولي�ن خبرهايي كه به گوش مي رس�د 
در م�ورد حض�ور دالالن يا زمين ماندن دس�ترنج كش�اورزان 
و هدر رفت آن اس�ت. اخباري ك�ه حكايت از س�وءمديريت و 
نبود برنام�ه در حمايت و نگه�داري از محصوالت كش�اورزي 
دارد. اما طي روزهاي اخير و همزمان با فصل برداش�ت پياز در 
هرمزگان، وقتي اعالم ش�د جايي براي نگهداري اين محصول 
نيست، سازمان بسيج س�ازندگي وارد عمل ش�د و با اقدامات 
به موقع جهادگران�ش در عرض چند روز بي�ش از 1۴۰۰ تن پياز 
را بدون واس�طه و با قطع دس�ت دالالن روانه استان هاي ديگر 
كرد. ب�راي اطالع از چند و چون اين اقدام به س�راغ س�رهنگ 
پاس�دار ياس�ين باوقار مس�ئول بسيج س�ازندگي س�پاه امام 
سجاد)ع( هرمزگان رفتيم تا گفت وگويي با ايشان داشته باشيم. 

طي روزهاي اخير بسيج س�ازندگي با ورود به موضوع 
پيازكاران و محصوالتي كه در حال گنديدن و هدر رفتن 
در هرمزگان بودند، حركت بس�يار خوبي انجام داد، در 

اين مورد توضيح بفرماييد. 
وقتي شنيديم جهاد كش��اورزي حجم وس��يعي از پياز توليدي در 
مناطق مختلف هرم��زگان را با نرخ تضمين��ي ۵۹۵ تومان به ازاي 
هر كيلو خريداري كرده اما بدليل توليد بس��يار زياد اين محصول، 
امكان انبار آن در فضاي سربس��ته ميسر نيست، تصميم گرفتيم به 
كمك كشاورزان برويم. در همين راستا بسيج سازندگي با همكاري 
گروه هاي مختلف جهادي و بسيجيان مناطق مختلف استان بيش 
از ۱۴۰۰ تن محصول توليدي خريداري شده تضميني را به مناطق 

مختلف كشور حمل كرد تا سريعاً به دست مصرف كننده برساند. 
يعني اين كار ادامه دارد؟

بله. ب��ه غير از حمل و ارس��ال پيازها به مناطق مختلف كش��ور، در 
حال حاضر بسيج سازندگي سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان با كمك 
گروه هاي جهادي فعال در اين منطقه براي برداشت پياز وارد عمل 
شده است.  البته بايد اضافه كنم بدليل نبود كارگر و به صرفه نبودن 
استفاده از كارگران روز مزد براي برداش��ت محصوالت مختلف در 
هرمزگان، چندين گروه جهادي از ديگر اس��تان هاي كش��ور براي 
كمك به كشاورزان وارد استان شده اند و در اين كار مشاركت خوبي 
ش��كل گرفته اس��ت.  به لطف اين همدلي ها هم اكنون پياز با نرخ 
مناسبي در استان و در استان هاي همجوار عرضه مي شود كه حاصل 

همكاري هاي خوب انجام شده در اين زمينه است. 
آيا فك�ر مي كنيد بتواني�د در تمام طول س�ال در كنار 

كشاورزان باشيد؟
بله همين طور است. هدف بسيج و گروه هاي جهادي ياري رساندن 
به همنوعان است كه در اين روش هم به توليد كننده و هم مصرف 
كننده كمك خوبي مي شود و از همه مهم تر ضمن قطع كردن دست 
دالالن، زحمات كشاورزان هدر نمي رود.  اميدواريم بتوانيم تجربه 
مش��اركت گروه هاي جهادي در اين زمينه را به س��اير محصوالت 

كشاورزي در تمام استان ها تسري بدهيم. 
در رابطه با رزمايش كمك مؤمنانه بس�يج س�ازندگي 

استان چه اقداماتي داشته است؟
شب عيد ۳۰ هزار بسته معيشتي در قالب طرح مواسات و همدلي در 
هرمزگان توزيع شد.  اين نهضت از اوايل سال قبل در اين منطقه آغاز 
شد و اولين دوره طرح مواس��ات و همدلي با هدف توزيع بسته هاي 
معيشتي ميان نيازمندان چهارم ارديبهشت ۹۹ بود و وقتي به پايان 
س��ال رس��يديم ۹ دوره آن اجرايي ش��ده بود.   در ۹ دوره رزمايش 
مجموعاً ۳۳۵ هزار بسته معيش��تي توزيع شد. همچنين 2 ميليون 
و 2۵۰ هزار عدد ماسك در اس��تان با كمك سپاه امام سجاد)ع( در 
كارگاه هاي توليد ماسك محالت توليد و در قالب همين حركت بين 
نيازمندان توزيع ش��د.  ناگفته نماند با حمايت س��پاه كارگاه توليد 
البسه با هدف ساماندهي افراد جوياي كار و مشاغل خانگي در استان 
ايجاد و پس از آن كارگاه هاي تعمير لوازم سردكننده افراد نيازمند 

هم راه اندازي شد. 
اگر قرار باشد از اقدامات ديگر اين سازمان نام ببريد به 

چه مواردي اشاره مي كنيد؟
در يازدهمين مرحله رزمايش مواسات و همدلي بود كه ۵۰۰ سري 
جهيزيه به زوج هاي جوان نيازمند هرمزگاني اهدا و همزمان تعداد 

۱۵هزار بسته بهداشتي و ۱۰۰هزار ماسك توزيع شد. 
در اين مرحله كه با حضور سردار حزني دبير قرارگاه محروميت زدايي 
سپاه، اس��تاندار هرمزگان و نماينده ولي فقيه در استان و جمعي از 
مسئوالن برگزار شد ۵۰۰ س��ري لوازم اوليه و مورد نياز زندگي در 
قالب ازدواج آسان به جواناني كه قصد تشكيل زندگي داشتند اهدا 
ش��د.  نكته حائز اهميت در اين مراس��م اين بود ك��ه آقاي فريدون 
همتي استاندار هرمزگان ضمن قدرداني از مجموعه سپاه به منظور 
پش��تيباني از دولت به ويژه در مواقع بروز بحران هاي مانند بالياي 
طبيعي و پيگيري ب��ه منظور رف��ع محروميت در اس��تان گفتند، 
فرهنگ ازدواج آسان پس از تأكيد رهبر معظم انقالب كه برگرفته از 
ارزش هاي واالي انقالب است و با تالش همه مجموعه هاي فرهنگي، 

تبديل به يك فرهنگ نهادينه و سازنده شده است. 
آيا اي�ن حمايت ه�ا از زوج هاي ج�وان ادام�ه خواهد 

داشت؟
بله. اين مرحله از كمك ه��ا به زوج هاي جوان نخس��تين مرحله از 
حمايت ها از زوج هاي هرمزگاني نبود و همانطور كه در سال هاي قبل 
در دستور كار بود طي چند مرحله در سال جاري ادامه خواهد داشت.  
خوب است بگوييم كه در استان هرمزگان افزايش چهاردرصدي آمار 
ازدواج و كاهش چهاردرصدي آمار طالق را شاهد بوده ايم. در شرايط 
محدوديت هاي كرونايي، به رغم سختي هايي كه وضعيت فعلي براي 
برخي از اقشار و صنوف به همراه داشته است، ازدواج آسان و بدون 
تشريفات مجلل به عنوان يك سنت حسنه در اين استان رونق خوبي 

پيدا كرده كه بايد با حمايت هاي بعدي ادامه دار باشد. 

سيداحمد هاشمي اشكا

 اردبيل: رئي��س دفتر نه��اد نمايندگ��ي مقام معظ��م رهبري در 
دانشگاه هاي اردبيل از برگزاري همايش بين المللي اربعين به ميزباني 

دانشگاه محقق اردبيلي خبرداد. 
حجت االسالم عبداهلل حسني رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه هاي اردبيل گفت: اولين همايش ملي اربعين را سال 
گذشته با دستاوردهايي شايسته برگزار كرديم و امسال مصمم هستيم 
تا اين همايش را به صورت بين المللي و در آس��تانه اربعين حسيني به 

چهار زبان عربي، انگليسي، فارسي و اردو برگزار كنيم. 
وي از انتش��ار فراخوان براي ارائه مق��االت علمي، معنوي و ارزش��ي 
ش��ركت كنندگان براي حضور در اين هماي��ش بين المللي خبرداد و 
تصريح كرد: اميدواريم با فروكش كردن كرونا و با حضور انديشمندان 
اين همايش را برگزار كنيم اما تدابي��ر الزم براي برگزاري مجازي اين 

همايش نيز انديشيده شده است. 
 كردس�تان: مديركل انتقال خون استان كردس��تان با بيان اينكه 
امسال در شب هاي قدر تنها پايگاه سنندج فعال بود كه در مجموع سه 
شب ۳۶۳ نفر در اين مركز مراجعه كردند، گفت: از اين تعداد ۳۰۹ نفر 

موفق به اهداي خون شدند. 
محمدسعيد كريميان افزود: در ماه مبارك رمضان 2۰۷۳ داوطلب براي 
اهداي خون در استان كردستان مراجعه كردند كه از اين تعداد ۱۷۸۹ 

نفر موفق به اهداي خون شدند. 
به گفته وي، از مجموع كل اهدا كنندگان خون، ۱۶۷۵ نفر از آقايان و 

۱۱۴ نفر را بانوان تشكيل مي دادند. 
 كرمان: مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي جنوب كرمان از برگزاري 
اولين جشنواره مجازي منطقه اي ُمد و لباس جنوب كرمان و يكصد و 

هفتمين جشنواره مد و لباس فجر كشوري در اين منطقه خبرداد. 
حسين اسحاقي افزود: موقعيت جغرافيايي جنوب كرمان در هم مرزي با 
حوزه هاي فرهنگي استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و حوزه 
كرمان باعث به وجود آمدن تنوع پوشش در اين حوزه شده و اين مثلث 
فرهنگي »سيستان و بلوچستان، هرمزگان و كرمان« ظرفيت هاي قابل 

رشدي در حوزه صنعت ُمد و لباس جنوب كرمان ايجاد كرده است. 
  آذربايجان غربي: رئيس كميته امداد شهرستان شوط از اهدای ۹۰ 

تبلت براي دانش آموزان محروم شوط خبر داد. 
حس��ن آقاپور گفت: اين طرح براي كمك به آم��وزش دانش آموزان 
نيازمند راه اندازي ش��ده اس��ت و نياز داريم خيرين با ورود جدي بر 
اين حوزه آينده جامع��ه، پايه پرورش افراد با فرهن��گ و فرهيخته را 

مستحكم تر كنند. 

طالب مشهدي ۸ زنداني بدهكار را 
با هديه رئيس جمهور آزاد كردند 

عضو شوراي مركزي جبهه روحانيت  خراسانرضوي
مردم�ي از آزادي ۸ زندان�ي بدهكار 
توس�ط ط�الب و روحاني�ون مش�هدي از مح�ل مبال�غ واريزي 

رئيس جمهور خبرداد. 
حجت االس��الم محمد الهي خراس��اني عضو ش��وراي مركزي جبهه 
روحانيت مردمي گفت: بعد از واري��زي نامتعارف رئيس جمهور تعداد 
زيادي از روحانيون و طالب تصميم گرفتند اين مبلغ را صرف كارهاي 
عام المنفعه و مواس��ات با مردم كنن��د.  عضو ش��وراي مركزي جبهه 
روحانيت مردمي افزود: برخي اين مبلغ را به خانواده هاي مستمندي كه 
مي شناختند دادند، برخي در بحث تهيه اقالم مورد نياز براي نيازمندان 
و وجوه مختلف ديگر هزينه كردند.  وي خاطرنشان كرد: جبهه روحانيت 
مردمي پيش��نهاد داد كه طالب مبالغي كه مدنظرش��ان است را براي 
آزادي زندانيان بدهي مالي به حسابي واريز كنند.  عضو شوراي مركزي 
جبهه روحانيت مردمي با بيان اينكه در كمتر از يك هفته بيش از ۳۰ 
ميليون تومان واريز شد، ادامه داد: با اندرزگاه معراج در زندان مركزي 
مش��هد ارتباط گرفتيم آنها نيز افراد داراي صالحيت آزادي را بررسي 
كرده و با هماهنگي با دادگستري و قضات، هشت نفر از زندانيان مالي در 
آستانه عيد سعيد فطر طي مراسمي با حضور نمايندگان جبهه روحانيت 

مردمي و مسئوالن زندان مركزي مشهد آزاد شدند. 
الهي خراساني تصريح كرد: آزادسازي زندانيان به مناسبت هاي مختلف 
انجام مي ش��ود اما نكته مهم در اين اتفاق اين بود ك��ه تمام اين پول، 
مبالغي بود كه طالب و روحانيون با وجود اينكه بسياري از آنها زندگي 
سختي را مي گذرانند و به همان مبلغ محدود نيز نياز داشتند؛ اما ترجيح 
دادند اين واريزي نامتعارف را كه در شرايط سخت معيشتي مردم واريز 

شده بود براي گره گشايي از كار مردم و آزادي زندانيان هزينه كنند. 

فعاليت 1016 گروه جهادي 
محروميت زدايي در همدان 

در حال حاضر 9۸5 گروه جهادي در حوزه  همدان
محروميت زدايي و عمران و سازندگي و ۳1 
گروه در حوزه فرهنگي و موضوعات اجتماعي در همدان فعال هستند. 
علي قره باغي مسئول بسيج سازندگي سپاه انصارالحسين)ع( همدان با 
اشاره به فعاليت ۹۸۵ گروه جهادي در حوزه محروميت زدايي و عمران 
و سازندگي و ۳۱ گروه در حوزه فرهنگي و موضوعات اجتماعي در اين 
استان گفت: در سيل س��ال ۹۸ قريب ۱۷ هزار و ۴۰۰ واحد مسكوني 
عمدتاً در مناطق روس��تايي آس��يب ديدند، گفت: بس��يج سازندگي 
نوسازي و بازس��ازي ۵۰۰ واحد خانوارهاي تحت پوشش هاي كميته 
امداد و بهزيستي را بر عهده گرفت كه تا پايان س��ال ۹۸ فاز مرمت را 
تكميل و ۸۰ درصد احداث و نوسازي انجام شده بود و تا پايان خرداد ۹۹ 
نهايي شد و به اتمام رسيد.  وي با بيان اينكه مديريت استان درخواست 
كردند سه روستاي در معرض خطر را بازسازي كنيم، افزود: روستاي 
برفيان با ۴۴ خانوار از توابع شهرستان تويسركان كه وضعيت حادتري 

داشت را شروع كرديم. 
مسئول بسيج سازندگي س��پاه انصارالحسين)ع( همدان با بيان اينكه 
روس��تا به فاصله 2 كيلومتر جابه جا شده است، گفت: علت جابه جايي 
بارش باران و ايجاد ش��كاف و رانش به مرور زمان بود كه با كم ش��دن 

اصطحكاك اليه ها احتمال نابود شدن روستا وجود دارد. 
قره باغي با بيان اينكه ۶۰۰ هزار وعده غذاي گ��رم در اين ايام پخت و 
توزيع شده است، افزود: تعداد ۵2۶ مورد پرداخت اجاره بها، ذبح ۸۳۵ 
قرباني، اشتغال، اعطاي وام هاي قرض الحسنه، تسويه حساب دفتري 
۳۳2 نفر از فروشگاه ها توسط جهادگران، تدريس حضوري و مجازي، 
توزيع بسته هاي فرهنگي، بسته ميوه در مناسبت هاي مختلف، ۸۵۰ 
بس��ته يلدايي در يلدا و توزيع ۱/۵ ميليون ماسك به همراه بسته ها از 

جمله اقدامات صورت گرفته در ايام كروناست. 

217 هزار نفر ساعت آموزش مهارتي در قزوين برگزار مي شود
قزوين 217 هزار نفر س�اعت آموزش مهارتي امس�ال ب�ا هدف كاهش 
آسيب ها و مشكالت اجتماعي براي آسيب ديدگان اجتماعي در 

استان قزوين برگزار مي شود. 
محسن مددي مديركل آموزش فني و حرفه اي قزوين با اشاره به برگزاري 2۱۷ هزار نفر ساعت آموزش 

مهارتي با هدف كاهش آس��يب ها و مشكالت 
اجتماعي براي آس��يب ديدگان اجتماعي در 
اس��تان گفت: اين دوره ها بيش��تر در فضاي 
مجازي پيگيري می شود.  وي افزود: دوره هاي 
مهارتي كه ب��راي آس��يب ديدگان اجتماعي 
برنامه ريزي مي ش��ود با توجه به اس��تعدادها 
و عالقه مندي آنه��ا و همچنين متناس��ب با 
نيازهاي بازار كار و واحدهاي توليدي خواهد 
بود.  مديركل آموزش فني و حرفه اي اس��تان 

قزوين خاطرنشان كرد: برگزاري اين دوره ها افراد آسيب ديده را توانمند و داراي مهارت مي كند و آنان را 
براي يافتن شغل و زندگي بهتر ياري خواهد كرد.  مددي گفت: در سال جاري همچنين بيش از 2۳۰ هزار 
نفر ساعت آموزش مهارتي ويژه روستاييان شامل آن دسته از رشته هاي فني و حرفه اي مي شود كه كمك 

مي كند تا روستاييان با ماندگاري در روستا اشتغال و درآمد داشته باشند. تدارك ديده شده است. 

طرح »ضيافت الهي« در 1۵ بقعه متبركه آذربايجان شرقي اجرا شد
معاون امور فرهنگ�ي و اجتماع�ي اداره كل اوق�اف وامور خيريه  آذربايجانشرقي
آذربايجان شرقي از اجراي طرح »ضيافت الهي« در 15 بقعه متبركه 

استان خبرداد. 
محمدعلي فاضل نسب معاون امور فرهنگي و اجتماعي اداره كل اوقاف وامور خيريه آذربايجان شرقي 

با اشاره به برگزاري طرح »ضيافت الهي« در 
امامزادگان و بقعه هاي متبركه استان در ماه 
مبارك رمضان، گفت: وي��ژه برنامه هاي اين 
طرح الهي در ۱۵ امامزاده سطح استان برگزار 
شده است.  وي افزود: هيئت امناي امامزادگان 
اس��تان با كمك خيران بيش از ۵۱۰۰ بسته 
معيشتي را تهيه كرده و در ميان نيازمندان و 
افراد آسيب ديده از كرونا توزيع كردند.  معاون 
امور فرهنگ��ي واجتماع��ي اداره كل اوقاف و 

امور خيريه آذربايجان شرقي ادامه داد: همچنين ۴۵ هزار پرس غذاي گرم نيز به خانه هاي نيازمندان و 
روزه داران عزيز جهت صرف افطاري فرستاده شد.  فاضل نسب با اشاره به ذبح و قرباني پنج رأس گوسفند 
با كمك خيران استان و توزيع گوشت آنها بين نيازمندان، گفت: تعداد ۵۷۰۰ عدد ماسك و 2۹۸ بسته 

بهداشتي نيز در بقعه هاي متبركه تهيه شده و در ميان نمازگزاران و نيازمندان توزيع شده است. 

۷۸۵ ايثارگر گيالني 
جذب دستگاه هاي دولتي شدند

ساخت ۷ سد جديد در بوشهر 
با هدف تأمين آب شرب و كشاورزي 

گیالن 7۸5 ايثارگ�ر 
گيالني كه تا 29 
اس�فند س�ال 99 در دس�تگاه هاي اجرايي 
به كارگيري ش�ده اند ب�راي تبديل وضعيت 
دس�تگاه هاي ذيرب�ط معرف�ي ش�دند. 
عبداهلل پ��اكاري مدي��ركل بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران گي��الن درباره تبدي��ل وضعيت ۷۸۵ 
ايثارگر اين استان گفت: تبديل وضعيت ايثارگران 
در سال ۱۴۰۰ از دو محل در حال پيگيري بوده 
كه يكي براساس ابالغيه ش��ماره ۹۱۶۹۸ مورخ 
۱۳۹۹/۸/۱۵ رياست جمهوري است.   وي افزود: 
بر اين اساس دولت بايد ايثارگراني كه تا 2۹ اسفند 
س��ال ۹۹ در يكي از حاالت رس��مي آزمايش��ي ، 
پيماني، قراردادي )كارمن��دي( و قرارداد موقت 
در دستگاه هاي اجرايي به كارگيري شده اند را به 
صورت رسمي تبديل وضعيت كند كه ۷۸۵ نفر 
از مش��مولين اين بخش تاكنون به دستگاه هاي 
ذيربط معرفي شدند.  مديركل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران گيالن خاطرنشان كرد: با پيگيري هاي 
انجام شده توسط بنياد مركز و همراهي دولت در 
تأمين اعتبارات مورد ني��از برای پرداخت ديون و 

معوقات درماني ايثارگ��ران اعم از بدهي به مراكز 
درماني طرف قرارداد از س��وي شركت بيمه دي، 
تعهدات مالي بنياد در حوزه درمان به روز شده و 
موانع اصلي در خدمت رساني درماني به ايثارگران 
رفع ش��د.  پاكاري تصريح ك��رد: ايثارگران تحت 
پوشش بيمه تكميلي بنياد استان گيالن ۵2هزار و 
۵2۶نفر هستند و ساير ايثارگران از خدمات درماني 
نيروهاي مسلح بهره مند مي ش��وند.  وي درباره 
س��رانه گيالن براي خريد خانه ايثارگران گفت: 
مصوبه هيئت دولت و بخش نامه ابالغي س��رانه 
وام ايثارگران امسال در شهر رشت ۱۳۰ميليون 
تومان، ساير شهرستان ها ۱۰۰ميليون تومان و در 
مناطق روستايي ۸۰ ميليون تومان است.  مديركل 
بنياد شهيد و امور ايثارگران گيالن با تأكيد بر اينكه 
اين مبالغ در قالب خريد يا ساخت مسكن پس از 
تخصيص اعتبارات مطابق روال سنوات گذشته 
عموماً در نيمه دوم سال به بانك هاي عامل معرفي 
مي شوند، گفت: هر چند اين س��رانه متناسب با 
تورم موجود نيست ولي بايد توجه داشت كه اين 
وام ها به جهت كمك در خريد يا ساخت مسكن 

پرداخت مي شود. 

مديرعام���ل  بوشهر
آب  ش��ركت 
منطقه اي بوش�هر از ساخت 7 س�د در اين 

استان خبرداد. 
علي محمدي مديرعامل شركت آب منطقه اي 
بوشهر گفت: سدهاي خاييز تنگستان، باغان جم، 
دشت پلنگ دشتي، سه سد دالكي، ارغون و تنگ  
ارم در دشتستان و اخند در عسلويه از مهم ترين 
سدهاي استان بوشهر است.   وي از افتتاح سه سد 
قيزقلعه دشتي، تنگ ارم دشتستان و طرح توسعه 
سد سنا دشتي خبرداد و تصريح كرد: براساس 
برنامه ريزي امسال سدهاي اخند عسلويه، ارغون 
دشتستان و خاييز تنگس��تان آبگيري و افتتاح 
مي ش��ود كه نقش مهمي در حل مشكالت آب 
شرب، كشاورزي و صنعت نقاط مختلف استان 
بوش��هر دارد.  مديرعامل شركت آب منطقه اي 
بوش��هر با بيان اينكه س��د خاييز تنگستان در 
نيمه نخست امسال وارد مدار بهره برداري قرار 
مي گيرد خاطر نشان كرد: تأمين آب ۶۷۰ هكتار 
از اراضي نخل هاي زير پوشش شبكه آبياري اهرم 
از ويژگي سد خاييز تنگستان است.  محمدي، 

از اجرای س��دهاي باغان و دشت پلنگ خبرداد 
و گفت: س��د دش��ت پلنگ با هدف تأمين آب 
آشاميدني، صنايع و كنترل سيالب هاي رودخانه 
دشت پلنگ و بهبود زمين هاي كشاورزي پايين 
دست جنوب استان بوشهر طراحي شده است.  
وي ساخت سد باغان در شهرستان جم را مورد 
اشاره قرارداد و با بيان اينكه آب ذخيره شده آن 
به شهرس��تان هاي جم و دشتي انتقال مي يابد، 
تصريح كرد: سد باغان نقش ويژه اي در تأمين آب 
آشاميدني بخش ريز جم و آب بخش كشاورزي 
شهرس��تان دش��تي دارد.  مديرعامل ش��ركت 
آب منطقه اي بوش��هر، ساخت س��د دالكي در 
دشتستان را يكي از مطالبات مهم كشاورزان و 
ساكنان دشت دالكي دانست و گفت: اين سد با 
پيگيري هاي انجام شده روند اجرايي آن تسريع 
يافته كه اميد مي رود براساس برنامه تعيين شده 
آبگيري شود.  محمدي  تصريح كرد: پيشرفت 
فيزيكي سد ارغون كلمه بيش از ۸۹ درصد است 
كه در فصل تابس��تان به بهره برداري مي رسد و 
نياز آب شرب ساكنان شهر كلمه دشتستان را 

نقطه پايدار مي رساند.  به 

زنجان با اج�راي طرح 
توس�عه پاي�دار 
منظومه ه�اي روس�تايي، ه�زار و ۸22 طرح 
سرمايه گذاري با مش�اركت جوامع محلي در 
روس�تا هاي اس�تان زنجان ايجاد مي ش�ود. 
رضا خواج��ه اي مديركل بنياد مس��كن انقالب 
اس��المي زنجان با اش��اره ب��ه اينك��ه مطالعات 
منظومه ه��اي روس��تايي در ۱۷ بخش اس��تان 
با همكاري س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي با 
پيشرفت ۹۵ درصدي در دست اقدام است، گفت: 
تمام��ي بخش ها در كميته برنامه ريزي اس��تان 
زنجان به تصويب رسيده و اين طرح هم اكنون به 
عنوان پايلوت كشوري در بخش مركزي و گيلوان 
شهرستان طارم تهيه شده و در مرحله اجراست. 
وي افزود: در قالب اين برنامه تعداد هزار و ۸22 
طرح سرمايه گذاري با مشاركت جوامع محلي در 

روستا هاي استان زنجان ايجاد مي شود كه از اين 
تعداد ۱۷۵ طرح قابليت برندينگ و ۳۷۸ طرح 
داراي مشخصه كارآفريني خواهد بود و همچنين 

براي هزار و ۹۴ نفر زمينه ايجاد اش��تغال فراهم 
مي شود.  مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي 
زنجان   ادامه داد: با عنايت به مطالعات موصوف 

تعداد ۹۵۶ پ��روژه عمران��ي داراي اولويت براي 
سال هاي اول و دوم اجراي طرح پيش بيني شده 
است.  خواجه اي با اش��اره به اينكه در قالب اين 
طرح ظرفيت ها و محدوديت هاي توسعه روستا ها 
مطالعه، برنامه ريزي و عملياتي مي شود، گفت: 
ش��ناخت ظرفيت ها و محدوديت هاي توس��عه 
هر روستا از نظر اقتصادي، اجتماعي، عمراني و 

فرهنگي از بخش هاي اين طرح است. 
وي توس��عه فعاليت هاي اجتماعي_اقتصادي و 
كالبدي منظومه روستايي، برنامه ريزي و تقويت 
اقتصاد روس��تايي، ايجاد اش��تغال پايدار، رونق 
كس��ب و كار و تقويت اقتصاد محل��ي صادرات 
محور در روستا هاي هدف، افزايش سطح درآمد 
روس��تاييان و تثبي��ت جمعيت روس��تايي را از 
اهداف اصلي اين طرح دانس��ت كه از سوي اين 

نهاد انقالبي پيگيري مي شود. 

اجراي طرح توسعه پايدار منظومه هاي روستايي در بخش مركزي و گيلوان زنجان

كاهش فرسايش خاك در استان مركزي
مركزي فرسايش خاك در استان مركزي س�االنه يك و نيم تن در هكتار 

كاهش يافته است. 
عبدالحسين مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان مركزي گفت: يكي از راه هاي جلوگيري 

از فرسايش خاك اجراي طرح هاي آبخيزداري 
است كه اين مهم در اس��تان با اختصاص 2۳۰ 
ميليارد ريال اعتبار به مرحله اجرا در آمد.  وي 
با اشاره به اجراي عمليات بيولوژيكي، مكانيكي 
و بيومكانيكي در 2۵ هزار هكت��ار از ۱۴ حوزه 
آبخيز استان مركزي افزود: اين اقدامات موجب 
كاهش ساالنه فرسايش ۱/۵ تن خاك در هكتار 
شده است.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 

اس��تان مركزي ادامه داد: در س��ال جاري نيز طرح هاي آبخيزداري در 22 هزار هكتار از ۱۴ حوزه 
آبخيز استان انجام خواهد ش��د.  محمدي در خصوص طرح هاي جنگل كاري گفت: در حال حاضر 
سرانه جنگل به ازاي هر نفر در كشور 2 هزار متر مكعب و در استان ۴۰ متر مكعب مي باشد كه بسيار 

پايين تر از نرم كشوري است. 

تخصيص آب به 207هزار هكتار اراضی كشاورزی خوزستان
خوزستان مديرعامل سازمان آب و برق خوزس�تان از تخصيص آب به 2۰7 
هزار هكتار از ف�از دوم طرح 55۰ هزار هكتاري اس�تان كه مورد 

موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفته است خبر داد. 
فرهاد ايزدج��و مديرعامل س��ازمان آب و برق 
خوزستان گفت: با اشاره به آخرين وضعيت فاز 
دوم طرح ۵۵۰ هزار هكتاري كشاورزي موضوع 
س��فر مقام معظم رهبري گفت: در حال حاضر 
به دنبال تأمين اعتبار ف��از دوم طرح ۵۵۰ هزار 
هكتاري هستيم تا اين طرح، در مناطق مورد نظر 
اجرايي شود.  وي افزود: وزارت نيرو با تخصيص 
آب به 2۰۷ هزار هكتار از فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار 
هكتاري موضوع سفر مقام معظم رهبري موافقت كرده اس��ت و براي باقي اراضي فاز دوم كه حدود 
2۶ هزار هكتار است، نوع اراضي در حال بررسي است.  مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: 
با توجه به محدوديت منابع آبي كشور، وزارت نيرو در نظر دارد كه براي اراضي كشاورزي كه در حال 

حاضر به صورت سنتي برداشت آب دارند، شبكه هاي مدرن احداث كند. 

اجراي 2 پروژه اقتصاد مقاومتي 
در صنعت گردشگري فارس

سرپرس�ت اداره كل ميراث  فرهنگي، گردش�گري و صنايع  
دس�تي فارس از تخصي�ص دو پ�روژه اقتص�اد مقاومتي به 
بخش گردش�گري در اس�تان براي ايجاد اش�تغال خبرداد. 
جمشيد معيني سرپرست اداره كل ميراث  فرهنگي، گردشگري و 
صنايع  دستي فارس با اشاره به برگزاري نشست ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي فارس در راس��تاي رفع موانع و تأمين س��رمايه 
پروژه هاي مهم اقتصاد مقاومتي استان، گفت: از ۱۰ پروژه مهم اين 
ستاد دو پروژه متعلق به بخش گردشگري و صنايع دستي است.  
وي افزود: ايجاد بازارچه هاي صنايع دستي اقوام ايراني در محوطه 
ميراث جهاني تخت جمش��يد با هدف نمايش فرهنگ و آداب  و 
رسوم اقوام كهن ايراني به ديگر ملت ها و همچنين ايجاد اشتغال، 
يكي از اين دو طرح مهم ستاد اقتصاد مقاومتي استان فارس است.  
وي گفت: اين طرح براي ۱۰۰ نفر به طور مستقيم و ۴۰۰ نفر به طور 
غيرمستقيم اشتغالزايي خواهد كرد و درجهت  رفع موانع راه اندازي 

مجتمع هاي سنتي، بوم گردي و هتل ها خواهد بود. 

 پايش يك هزار و ۸2 مسافر
در مرز ماهيرود خراسان جنوبي 

مدير عامل جمعيت هالل احمر خراس�ان جنوب�ي از كنترل 
و پايش ي�ك ه�زار و ۸2 مس�افر ورودي در م�رز ماهيرود 
توس�ط امدادگران جمعي�ت هالل احم�ر اس�تان خبرداد. 
محمدرضا رضايي مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان جنوبي 
با اشاره به اينكه در راس��تاي مقابله با شيوع ويروس كرونا طرح 
غربالگري و تب س��نجي در مرز ماهيرود انجام مي ش��ود، گفت: 
مجموع مسافران ورودي از ابتداي فروردين ماه جاري در پايانه 
مرزي ماهيرود يك هزار و ۸2 نفر بوده كه همه اين مسافران مورد 
غربالگري قرار گرفته اند.  وي با بيان اينكه 2۷۷ تس��ت سريع و 
۱۳ مورد تست pcr طي اين مدت انجام شده كه مورد مشكوكي 
مشاهده نشده است، افزود: در صورت مش��اهده بيمار مبتال به 
ويروس كرونا اجازه ورود به داخل كشور داده نمي شود و در همان 
محل قرنطينه مي شوند.  مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان 
جنوبي تصريح كرد: در همين مدت ۵۹۰ مورد كاال اعم از ماسك، 

دستكش و ماده ضد عفوني كننده بين مسافران توزيع شد. 

 راه اندازي بخش شيمي درماني
بيمارستان امام خميني )ره( سردشت

از  سردش�ت  درم�ان  و  بهداش�ت  ش�بكه  مدي�ر 
س�رپايي  درمان�ي  ش�يمي  بخ�ش  راه ان�دازي 
ام�ام خمين�ي )ره( سردش�ت خب�رداد.  بيمارس�تان 
روژان قادري مدير شبكه بهداشت و درمان سردشت گفت: با توجه 
به ضرورت وجود بخش شيمي درماني سرپايي در بيمارستان اين 
شهرستان شوراي خيرين سالمت شهرستان هزينه تجهيز بخشي 
از آن را تقبل كردن��د.  وي افزود: در اين راس��تا يكي از خيرين 
سالمت هزينه خريد دو تخت فعال فاز اول راه اندازي اين بخش را 
تا مبلغ يك ميليارد و 2۸۵ ميليون ريال متقبل شد كه با اين مبلغ 
تجهيزات مورد نياز خريداري و جهت نصب و استقرار آنها تحويل 
اين بيمارستان شد.  مدير شبكه بهداشت و درمان سردشت بيان 
كرد: نبود بخش شيمي درماني منجربه مراجعه مكرر بيماران به 
مراكز درماني استان و س��اير مراكز استان هاي ديگر مي شود كه 
مشكالت  عديده اي را براي آنان ايجاد كرده كه با راه اندازي اين 

بخش، باري از روي دوش اين بيماران برداشته خواهد شد. 
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