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88498441سرويس  شهرستان

مسئول بسيج سازندگي چهارمحال و بختياري 
در گفت وگو با »جوان« عنوان كرد

افزايش صندوق هاي قرض الحسنه 
براي توسعه تعاوني هاي اشتغالزا

چهارمحال و بختي�اري اگرچه اس�تاني با ظرفيت ه�اي بي بديل 
در حوزه هاي مختلف از جمله كش�اورزي و گردش�گري است اما 
بي توجهي به اين ظرفيت ها و عدم استفاده از اين توانمندي ها در 
طول سال هاي گذشته باعث شده تا بسياري از جوامع روستايي در 
مناطق كمتربرخوردار استان همچنان با محروميت دست و پنجه 
نرم كنند. با اين حال چند سالي است كه بسيج سازندگي با همت 
واال و برنامه هاي ابتكاري مش�غول توانمند كردن روستانش�ينان 
و محروميت زداي�ي از اين مناطق اس�ت. حركتي كه باعث ش�ده 
بخشي از جمعيت روستايي استان به اشتغال و خودكفايي برسد 
و حاال بتوانند ب�ا درآمد پايدار افق هاي روش�ني براي آينده خود 
ترسيم كنند. به همين بهانه به سراغ س�رهنگ پاسدار هوشنگ 
فوالدي مسئول بسيج سازندگي سپاه حضرت قمربني هاشم )ع( 
چهارمحال وبختياري رفتيم تا در گفت وگويي از برنامه هاي آنها و 

عملكردشان بيشتر آگاه شويم. 

رويكرد برنامه هاي بسيج سازندگي چهارمحال و بختياري 
براي سال 1400 چيست؟

بيشترين تمركز ما بر تقويت محروميت زدايي از مناطقي است كه طي 
سال هاي گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته اند كه در همين خصوص 
روستاها و مناطق حاشيه اي شهرها شناسايي شده است و اميد مي رود 
در سال جاري بتوان با اجراي برنامه هاي پيش بيني شده از اين مناطق 
رفع محروميت كرد.  راه اندازي و توس��عه صندوق هاي قرض الحسنه از 
ديگر برنامه هاي مهم و اولويت دار اين نهاد است به طوريكه تاكنون 550 
صندوق قرض الحسنه مردم محور در استان فعال شده و مقرر شده است 
تا اين صندوق ها توسعه يابد و به سمت تعاوني هاي اشتغالزا هدايت شود 
تا بتوان از اين طريق تسهيالت بانكي بيشتری در اختيار صندوق ها قرار 
داده شود.  تخصصي كردن و كيفي س��ازي فعاليت گروه هاي جهادي 
فعال نيز از ديگر برنامه ها س��ال جاري به ش��مار مي رود به اين ترتيب 
كه با تخصصي كردن فعاليت ها بتوان با انسجام بيشتر خدمات بهتر و 
باكيفيت تري به مردم مناطق محروم ارائه داد.   مستندسازي فعاليت هاي 
بسيج سازندگي، بسيج و سپاه و اطالع رساني آن به مردم براي آشنايي 
بيش��تر با اين خدم��ات از ديگر برنامه هايي اس��ت ك��ه در برنامه هاي 
س��ال جاري قرار دارد.  موضوع مهم ديگري كه امي��د مي رود به زودي 
به تصويب مجلس برسد اين است كه دس��تگاه هاي اجرايي پروژه هاي 
عمراني خود در مناطق محروم و روستايي را به بسيج سازندگي محول 
كنند تا هم هزينه ادارات در خصوص انجام اين طرح ها كاهش يابد و هم 
از سوي ديگر با فعاليت گروه هاي جهادي بتوان خدمات باكيفيت تر ارائه 

داد و شغل هاي بيشتري در اين مناطق ايجاد كرد. 
طي 4 ماه اخير چه اقداماتي داشته ايد؟

اعطاي 2 ه��زار و 200 فقره جهيزي��ه از جمله اقداماتي اس��ت كه در 
سال جاري انجام شده و اميد مي رود در ادامه بتوان تعداد بيشتري لوازم 
مورد نياز زندگي به زوج هاي جوان در مناطق محروم كشور اهدا شود. 
امسال 40 ميليارد تومان كمك هاي مؤمنانه در استان جذب شده كه از 
اين ميزان 25 ميليارد تومان مربوط به كمك هاي سپاه و بسيج بود و در 
اختيار نيازمندان قرار داده شد.  جذب خيرين كشوري از ديگر اقدامات 
شاخص بسيج سازندگي استان است كه تاكنون چندين جلسه در اين 
راستا برگزار شده اس��ت.  طبخ 7 هزار پرس غذا در ماه مبارك رمضان 
و 6 هزار پرس در عيد غدير از ديگر برنامه هايي اس��ت كه انجام شده و 
برنامه ريزي شده تا اين فعاليت در ماه محرم و صفر نيز تداوم يابد.  يكي 
ديگر از برنامه هايي كه در دستور كار قرار دارد اعزام گروه هاي فرهنگي 

به روستاهاست كه در ماه محرم از نمود بيشتري برخوردار مي شود. 
در مسير انجام فعاليت هاي خود با چه چالش ها و مشكالتي 

مواجه هستيد؟
مهم ترين مانع و چالش نوسانات اقتصادي كشور است و اين موضوع در 
حوزه مسكن بيش از ساير موارد چالش آفرين است و فعاليت گروه هاي 
جهادي را با مانع روبه رو كرده. اين اتفاق محدوديت هايي ايجاد كرده كه 

در بحث مسكن بسيار جدي است. 
همكاري و تعامل دس�تگاه هاي اجرايي اس�تان با بسيج 

سازندگي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
همكاري و تعامل ادارت استان خوب است به  طوريكه با دستگاه هايي 
نظير كميته امداد و بهزيس��تي در خصوص تأمين مسكن محرومين 
تفاهمنامه هايي منعقد ش��ده اس��ت.  همچنين دس��تگاه هايي نظير 
منابع طبيعي، دامپزش��كي، جهاد كش��اورزي، فني و حرفه اي، تعاون 
روستايي و امور عشاير نيز در قالب تفاهمنامه با بسيج سازندگي استان 

تعامل و همكاري دارند. 
در زمينه عمراني براي س�ال جاري چه برنامه هايي را در 

دستور كار داريد؟
اجراي پروژه هاي آبرساني شرب در قالب 975 طرح، اجراي پروژه هاي 
آبرس��اني كش��اورزي در قالب 257 ط��رح، اجراي طرح ه��اي مراكز 
بهداشتي در قالب 18 طرح، اجراي طرح هاي تكميل و تعمير مدارس 
در قالب 35 طرح، اجراي ساير طرح ها ش��امل ساخت و تكميل خانه 
محرومين، س��اخت و تكميل مس��جد در قالب 378 طرح و برگزاري 
جلسات روش��نگري از جمله برنامه هايي اس��ت كه براي آن فكر شده 

است. 
بسيج سازندگي اس�تان در سال گذش�ته چه اقداماتي 
داشته و چه خدماتي به مردم مناطق محروم استان ارائه 

كرد؟
اعزام 25 هزار و 400 نفر به اردوهاي جهادي مناطق محروم، اعزام 21 
هزار نفر به اردوهاي جهادي تخصصي شامل گروه هاي جهادي پزشكي، 
دندانپزشكي، كشاورزي، دامپزش��كي، حقوقدانان و ساير اقشار، اعزام 
گروه هاي جهادي به فرماندهي سردار فرمانده سپاه استان و معاونين 
و فرماندهان نواحي به روستاي موگويي كوهرنگ و اوره و بارز لردگان، 
همچنين اجراي 2 هزار و 866 پروژه فني و عمراني و محروميت زدايي 
از قبيل ساخت خانه محروم، تعمير مس��كن نيازمندان، احداث خانه 
عالم و دارالقرآن، مدرسه سازي، ساخت و بازسازي مسجد، غسالخانه، 
آبرساني كشاورزي و روس��تايي و جاده سازي بخشي از عملكرد بسيج 
سازندگي در سال 99 بود.  البته ايجاد 241 مورد ميز خدمت، برپايي 
83 كارگاه اقتصاد مقاومتي در حوزه صنايع توليدي و تبديلي، تشكيل 
505 صندوق قرض الحسنه اشتغالزايي مردم محور، راه اندازي تعاوني 
و ايجاد اشتغال در قالب 47 تعاوني، تشكيل 26 جلسه كارگروه اقتصاد 
مقاومتي و تنظيم سه سند راهبردي مهار آبها هم انجام شده كه مردم 

از خدمات آنها بهره بردند. 

ظرفيت بيمارستان ها تكميل شده
بحران را به فاجعه تبديل نكنيم

اوضاع استان ها اصاًل خوب نيست و اگر تا چند روز پيش از احتمال 
شروع پيك پنجم و بحران دلتا در كشور صحبت به ميان مي آمد، 
حاال خبرها بيش�تر در مورد تكميل ظرفيت بيمارستان ها و روي 
دست ماندن بيماران كرونايي در استان هاي مختلف است.  اصفهان 
رسماً اعالم كرده كه بيمارستان هايش مملو از بيماران كرونايي شده 
و ديگر جايي براي پذيرش ندارد و در گيالن و ايالم و هرمزگان هم 

ظرفيت های بيمارستان ها يكي يكي در حال تكميل شدن است. 

از گيالن خبر مي رس��د كه ت��ا يك��ي دو روز آينده ظرفي��ت پذيرش 
كرونايي ها تكميل مي شود و آنوقت است كه به جاي بحران بايد بگوييم 
فاجعه اي در راه اس��ت.  معاون درماني دانشگاه علوم پزشكي گيالن با 
اشاره به اينكه هم اكنون هزار و 400 بيمار در بيمارستان هاي استان 
بستري هس��تند، گفته: »ظرفيت بيمارستان ها در حال تكميل است. 
اين در حاليست كه روزانه حدود 350 تا 400 بيمار جديد كرونايي در 

مراكز درماني و بيمارستان هاي استان بستري مي شوند.«
انوش دهنادي با بيان اينكه حال 200 بيمار كرونايي وخيم بوده و در 
بخش مراقبت هاي ويژه بستري هستند، افزود: »براي كنترل شرايط 
فعلي و پيك پنجم كرونا، بيش از پيش نيازمند همراهي مردم با كادر 
درمان هستيم. كادر بهداشت و درمان استان گيالن در شرايط سختي 
به سر مي برند و اگر به پروتكل هاي بهداشتي توجه نشود در روند ارائه 

خدمات درماني مشكل ايجاد مي شود.«
وضعيت كرونا در اس��تان ايالم هم بحراني شده و آمار مبتاليان و فوت 
ناشي از كرونا هر روز در حال افزايش است و در بعضي از مناطق ظرفيت 
تخت هاي بيمارستان نيز تكميل شده است.  پيك پنجم كرونا بسياري 
از شهرستان هاي اس��تان ايالم را درگير كرده است، ويروسي كه حاال 
قربانيان آن به زير 50 سال رسيده و شهرونداني كه همچنان بي خيال 
هستند.  وضعيت بحراني در بعضي از مناطق اين استان مثل شهرستان 

دره شهر باعث شده تمامي ادارات تا روز شنبه تعطيل اعالم شوند. 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايالم گفته: »وضعيت خوبي در 
بحث كرونا در كشور و استان نداريم، در آبان ماه باالي 90 درصد مردم 
پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت كردند و نتيجه آن هم بس��يار خوب 
بود.« جميل صادقي فر اضافه كرد: »هم اكنون وضعيت اس��تان بسيار 
نگران كننده است، در شهرستان دره ش��هر اصاًل جايي براي بستري 
بيماران نداريم و ظرفيت بيمارس��تان ها در ديگر مناطق هم در حال 

تكميل شدن است.«
 ظرفيت بيمارستان هاي اصفهان تكميل شد

اصفهان رسماً اعالم كرد كه ديگر جايي در بيمارستان هايش باقي نمانده 
تا بخواهد بيمار كرونايي پذيرش كند. 

در همين رابطه س��خنگوي دانش��گاه علوم پزش��كي اصفهان گفته: 
»ظرفيت بيمارس��تان هاي اصفهان از بيماران مبتال به كرونا پر شده و 

بيمارستان الزهرا)س( در حال پذيرش بيماران مازاد ظرفيت است.«
آرش نجيمي با اشاره به آخرين وضعيت مراكز درماني شهرستان هاي 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در زمينه خدمات رساني 
به بيماران مبتال به كرونا اظهار داش��ت: »اين سخت ترين جمله است 
كه بگوييم تمام بيمارستان هاي استان پر از كرونايي شده و ديگر جايي 

براي پذيرش نيست.«
وي افزود: »برخي از بيمارس��تان ها مانند الزهرا)س( بيش از ظرفيت 
بيمار پذيرش كرده اند و با اين ش��رايط به زودي از م��رز 3 هزار بيمار 
بستري عبور خواهيم كرد. اين در حاليست كه همچنان روند ابتال به 
كرونا در اصفهان صعودي است و هنوز به اوج پيك پنجم نرسيده ايم.«

هرمزگان چنان درگير كرونا شده كه اصاًل معلوم نيست كدام ويروس 
مش��غول قتل عام در اين منطقه اس��ت. ب��ه طوريكه مش��اور معاون 
بهداشتي وزير بهداشت در رابطه با آن گفته: »متأسفانه هرمزگان شاهد 
همه گيري گونه هاي مختلف كروناي چيني، انگليسي و دلتاست كه اين 

مسئله كنترل شرايط و درمان افراد مبتال را سخت كرده است.«
محمد اسماعيل مطلق ادامه داد: »براي كنترل هر چه بيشتر بيماري، 
بايد در كنار قرنطينه كامل واكسيناسيون نيز با سرعت هر چه تمامتر 
انجام شود و از س��ويي ديگر خانواده ها نيز پروتكل هاي بهداشتي را با 
حساسيت الزم اجرا كنند.« اين مسئول، با تأكيد بر اينكه كنترل و مهار 
كامل بيماري كرونا نيازمند يك برنامه ريزي 3 تا 5 ساله است، گفت: 
»وضعيت بيماري كرونا در هرمزگان به دليل داشتن مرزهاي هوايي، 
دريايي، صنايع پتروشيمي، جزاير گردشگري و مسافرپذير متفاوت تر 

از ديگر استان ها بوده و نيازمند توجه خاص است.«

محمدرضا هاديلو حميرا رحيمي

1200 زنداني قزويني شاغل شدند 
تاكنون براي 1۲00 زنداني استان قزوين     قزوین
اش�تغالزايي ش�ده كه 4۳0 نفر از اين 
تعداد اشتغال دائم در خارج از زندان داشته و مابقي در داخل زندان 

مشغول فعاليت هستند. 
حجت االس��الم نوراهلل قدرتي رئيس كل دادگستري استان قزوين در 
دومين نشست هم انديشي ايجاد كارگاه هاي اش��تغال دائم زندانيان 
گفت: اشتغال پايدار براي زندانيان به منظور پيشگيري از وقوع جرم و 

مهم ترين نياز زندانيان استان پس از آزادي است. 
وي به اهميت برنامه ريزي اش��تغال زندانيان و بررسي وضعيت، فضا، 
امكانات بالقوه و مستعد به امر ايجاد اش��تغال در زندان ها اشاره كرد و 
افزود: همكاري بيش از پيش دستگاه ها و نهادهاي مختلف استاني در 

راستاي سرمايه گذاري در زندان هاي استان، امري ضروري است. 
رئيس كل دادگستري استان قزوين اشتغال به كار زندانيان را يك جهاد 
واقعي در حوزه اجتماعي دانست و ادامه داد: دستگاه قضايي به دنبال 
حل مشكالت معيشتي خانواده زندانيان و همچنين بازسازي شخصيت 

زندانيان است. 
قدرتي گفت: خانواده 3 هزار نفري در زندان طي چند سال آينده وارد 
جامعه مي شوند و هرگونه خدمت و كمك به زندانيان آرامش و آسايش 

جامعه را به دنبال خواهد داشت. 
اين مقام ارشد قضايي استان با اشاره به اشتغال 80 درصدي زندانيان در 
سال جاري، افزود: اين مهم يكي از اهداف سازماني بوده و اميد است با 

حمايت مسئوالن، اداره زندان هاي استان به اين مهم دست يابد. 
وي با تقدير و تش��كر از تولي��د كنندگان و صنعتگراني ك��ه در زمينه 
اش��تغال زندانيان همكاري هاي الزم را نمودند، تصريح كرد: از س��ال 
گذش��ته تاكنون براي حدود 1200 تن از زندانيان استان اشتغالزايي 
شده است كه 430 نفر از اين تعداد اشتغال دائم در خارج از زندان داشته 

و مابقي در داخل زندان مشغول فعاليت مي باشند. 

كلينيك خليج فارس قشم براي درمان كرونايي ها تجهيز شد
   هرمزگان  معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد قشم 
از تجهي�ز كلينيك خلي�ج فارس اين  ش�هر ب�راي ارائه خدمات 

سرپايي به بيماران كرونايي به تخت و ساير ملزومات خبرداد. 
مهدي زارعي معاون فرهنگي، اجتماعي و گردش��گري س��ازمان منطقه آزاد قشم گفت: با توجه به 

افزايش مراجعه بيماران مبتال به ويروس كرونا 
به بيمارس��تان پيامبر اعظم)ص(، س��ازمان 
منطقه آزاد قشم با همياري تعدادي از جوانان 
هميار س��المت نس��بت به تجهيز كلينيك 
خليج فارس اقدام ك��رد.  وي افزود: كلينيك 
مذكور با 25 تخت و تش��ك بيمارس��تاني، 
ترولي، پايه سرم و ساير تجهيزات و ملزومات 
مورد نياز كلينيك خليج فارس تجهيز و براي 

ارائه خدمات س��رم تراپي به بيماران كرونايي آماده ش��د.  معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري 
سازمان منطقه آزاد قش��م تصريح كرد: پيش از اين نيز تعداد 50 عدد كپسول اكسيژن توسط اين 
سازمان به بيمارستان پيامبر اعظم )ص( اهدا كرد.  زارعي افزود: با خريد و نصب دستگاه اكسيژن ساز 
در بيمارستان پيامبراعظم)ص(، ظرفيت اكس��يژن توليدي در اين مركز درماني به ميزان دو برابر، 

معادل يك هزارو 200 ليتر در دقيقه افزايش يافت. 

شهركرد صاحب نخستين مركز كارآموزي گردشگري كشور
   چهارمحال وبختياري  نخستين »مركز كارآموزي جوار كارگاهي گردشگري« كشور 

در هتل پارسيان شهركرد راه اندازي شد. 
فرانك كبيري دهكردي مديركل آم��وزش فني و حرفه اي چهارمحال و بختياري با اش��اره به اينكه 
تعهد آموزش در صنايع و ايج��اد مراكز كارآم��وزي جواركارگاهي و بين كارگاه��ي مربوط به حوزه 

اداره آموزش��گاه هاي آزاد و مش��اركت هاي 
مردمي اس��ت، گفت: طبق تفاهمنامه ميان 
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و 
استاندار در سال 1399 و همچنين سند هاي 
آمايش س��رزمين و چش��م انداز 1400، اين 
اداره كل بر آن شد تا »مركز كارآموزي جوار 
كارگاهي گردش��گري« را با مشاركت هتل 
پارسيان شهركرد راه اندازي كند.  مديرعامل 

شركت آموزش، مطالعات و مشاور سياحتي گردشگران بنياد مستضعفان كشور هم گفت: اين شركت 
عالوه بر اينكه داراي مجموعه هاي متعدد و فعال س��ياحتي، مراكز تفريحي و آژانس هاي مسافرتي 
در سيزده اس��تان اس��ت در زمينه حمل و نقل نيز فعاليت مي كند.  حميد زادمهر افزود: با توجه به 
ظرفيت هاي بسيار خوب گردش��گري چهارمحال وبختياري مي توان با تربيت نيروي ماهر در حوزه 
هتلداري، گردشگري و بومگردي، زمينه پيشرفت، توسعه و رشد اقتصادي در استان را فراهم ساخت. 

آمادگي سپاه و بسيج استان مركزي
 براي تسريع در واكسيناسيون كرونا 

بهره برداري از75 سازه آبخيزداري 
و آبخوانداري در خراسان رضوي 

   مركزي معاون سالمت و 
زيس�تي  دف�اع 
سپاه روح اهلل استان مركزي از آمادگي بسيج 
و س�پاه اس�تان مركزي براي كمك به كادر 
درمان و تسريع در واكسيناسيون خبرداد. 

س��رهنگ پاس��دار محمدتقي امين��ي معاون 
س��المت و دفاع زيستي س��پاه روح اهلل استان 
مركزي در جلسه ستاد مديريت بيماري كرونا 
در استان مركزي با اشاره به ظرفيت باالي بسيج 
و سپاه براي كمك به بخش بهداشت و درمان در 
استان مركزي گفت: سپاه و بسيج آمادگي خود 
را براي كمك به دانش��گاه علوم پزشكي در امر 
واكسيناس��يون اعالم مي كند و با تمام توان در 
كنار كادر درمان ايستاده است.  وي تصريح كرد: 
بسيجيان در هر ميداني كه ورود پيدا كرده اند 
انگيزه خ��ود را از خدمت صادقانه ب��ه مردم به 
وضوح نشان داده اند و امروز كه كشور در حوزه 
بهداشت و درمان نياز به كمك دارد بسيجيان 
تمام قد در ميدان هستند.  معاون سالمت و دفاع 
زيستي سپاه روح اهلل اس��تان مركزي ادامه داد: 
تجربه هاي موفق اجراي طرح شهيد سليماني 

در كنترل موج قبلي امروز پيش روي بسيجيان 
و كادر بهداشت و درمان است كه اگر مشاركت و 
همكاري مردم در كنارشان اتفاق بيفتد قطعاً آثار 
و بركات مؤثري به دنبال خواهد داشت.  اميني 
گفت: سپاه در كنار نيروهاي انتظامي در برگزار 
انتخابات فعاليت كردند كه انتظار مي رود با توجه 
به واكسينه ش��دن نيروهاي اجرايي برگزاري 
انتخابات، واكسيناس��يون نيروهاي س��پاه نيز 
در دس��توركار قرار بگيرد.  »محسن خيرمند« 
مع��اون اجتماع��ي و پيش��گيري از وقوع جرم 
دادگستري استان مركزي نيز در اين نشست با  
اشاره به رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي گفت: 
در ش��رايط كنوني بحث ما جان مردم اس��ت و 
مسائل اقتصادي در اولويت پايين تري قرار دارد 
بنابر اين بايد يك برنامه دقيق براي پيشگيري 
از شيوع بيشتر و كنترل بيماري كرونا در استان 
مركزي در نظر گرفت.  وي افزود: همه مشاغلي 
كه در وضعيت قرمز بايد تعطيل باشند الزم است 
نسبت به تعطيلي آنها اقدام شود و در اين رابطه  
اجازه هيچ گونه س��هل انگاري را به مسئوالن و 

مديران نمي دهيم. 

   خراسان رضوي ظرف يك س�ال 
75س�ازه مورد 
استفاده در حوزه آبخيزداري و آبخوانداري 
اخير در عرصه ه�اي منابع طبيعي اس�تان 
خراسان رضوي ساخته و مورد بهره برداري 

قرار گرفته است. 
محمود پوراكبر مع��اون اداره كل منابع طبيعي 
خراسان رضوي با اشاره به بهره برداري از 75 سازه 
آبخيزداري و آبخوانداري در اين استان اين سازه ها 
را شامل »بندهاي خاكي، بندهاي سنگي مالتي، 
بندهاي س��نگي گابيوني، توركينست و مرمت« 
برش��مرد.  وي گفت: هدف از اجراي س��ازه هاي 
آبخيزداري و آبخوانداري پيشگيري از وقوع سيل، 
مهار سيالب، كاهش سرعت رواناب هاي سطحي، 
كنترل رس��وب، تثبيت مس��ير آبراهه ها، تغذيه 
س��فره هاي آب زيرزميني، قنات ها، چشمه ها و 
چاه هاي پايين دس��ت، كاهش پيامدهاي پديده 
مزمن خشكسالي، جلوگيري از پر شدن مخازن 
سدها و همچنين بهبود معيشت آبخيزنشينان« 
اس��ت.  مع��اون اداره كل مناب��ع طبيع��ي 
خراسان رضوي افزود: افزون بر 280 ميليارد ريال 

براي اجراي 75 سازه آبخيزداري و آبخوانداري در 
اين استان هزينه شده اس��ت.  پوراكبر ادامه داد: 
تأمين و پرداخت كل اين حج��م اعتبار از محل 
»صندوق توس��عه ملي« براي اجراي سازه هاي 
آبخي��زداري و آبخوانداري در خراس��ان رضوي 
صورت گرفت��ه اس��ت.  وي گف��ت: 75 س��ازه  
آبخيزداري و آبخوانداري م��ورد بهره برداري در 
خراسان رضوي در سطح 40 حوزه آبخيز افزون بر 
50 روستاي اين استان را پوشش مي دهد.  معاون 
اداره كل مناب��ع طبيعي خراس��ان رضوي افزود: 
ساالنه 450 ميليون مترمكعب آب از محل اجراي 
طرح هاي آبخيزداري خراسان رضوي، از عمليات 
آبگيري پروژه هاي آبخيزداري و آبخوانداري اين 
استان استحصال مي شود.  پوراكبر، مهار سيل و 
رسوب در باالدس��ت حوضه هاي آبخيز سدهاي 
اين اس��تان را از مزاياي اصلي اجراي طرح هاي 
آبخيزداري برش��مرد و افزود: اجراي س��ازه هاي 
آبخيزداري و آبخوانداري همچنين با جلوگيري از 
فرسايش خاك و كنترل رسوبات در داخل مخازن 
س��دها، باعث افزايش عمر مفيد اين س��ازه هاي 

آبي مي شود. 

هم�كاري و ارائ�ه     البرز
خدمات فرهنگي 
به مددجويان مس�تقر در ندامتگاه هاي البرز 

افزايش مي يابد.
ناصر مقدم مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
استان البرز در جلسه مشترك همكاري با اداره 
كل زندان هاي اين استان گفت: استان البرز محل 
استقرار ندامتگاه هاي متعددي است كه اين امر 
موجب بروز معضالت و مش��كالت مختلفي در 
حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي استان شده است 
لذا اميدواري��م بتوانيم با رويك��رد ارائه خدمات 
و فعاليت ه��اي فرهنگي در اي��ن مراكز، ضمن 
انجام امور و اقدام��ات اصالحي در صدد كاهش 
آس��يب هاي متعدد آن برآييم.  وي افزود: طبعاً 
يكي از گروه هاي ه��دف و نيازمند ارائه خدمات 
فرهنگي و هنري و مذهبي، مددجويان مستقر 

در زندان هاي اس��تان هس��تند كه الزم است با 
برنامه ريزي و اقدامات آگاهانه، نسبت به ارتقاي 
س��طح معلومات و افزايش آگاهي و مهارت هاي 
فرهنگي- هنري و همچنين اصالح سبك زندگي 

ايش��ان، گام برداريم.  مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي استان البرز ادامه داد: مددجويان مستقر 
در ندامتگاه هاي البرز همچون ساير شهروندان، 
نيازمند توجه و عنايت ويژه هستند و نبايد از اين 

گروه مهم، غفلت ورزيد و حتي تجميع اين افراد 
در يك مكان، مي تواند بس��تر مناس��بي را براي 
كار و ارائه خدم��ات فرهنگي فراهم س��ازد. لذا 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان البرز با 
تمام توان و مطابق امكانات موجود، در خصوص 
خدمت رس��اني به ايش��ان، هيچگونه مضايقه و 
كوتاهي نخواهد داشت.  ناصر مقدم گفت: بي شك 
چه در حوزه پيش��گيري و چ��ه در حوزه درمان 
معضالت اجتماعي، توجه به موضوع و ابزارهاي 
فرهنگي و هنري، بهتري��ن راهكار براي كاهش 
اين آس��يب ها اس��ت و از آنجا كه تأثير كارهاي 
فرهنگي و هنري بر دل افراد واقع مي شود، اين 
تأثير مس��تقيماً افراد را متقاعد مي سازد تا تمام 
انگيزه هاي ايشان، در راس��تاي اهتمام به همت 
و اقدام براي رفتار اصالحي و خالصي از وضعيت 

نامطلوب، قرار گيرد. 

افزايش ارائه خدمات فرهنگي به مددجويان ندامتگاه هاي البرز 

پارك گونه هاي جانوري بومي كرمان در رفسنجان احداث مي شود
پاركي با تصاوير سه بعدي از گونه هاي جانوري بومي استان كرمان      كرمان
به همت شهرداري و شوراي اسالمي شهر رفسنجان در بلوار بعثت 

ساحلي احداث و راه اندازي مي شود. 
محمد مختاري شهردار رفسنجان گفت: پارك 
حاوي تصاوير س��ه بع��دي گونه ه��اي جانوري 
در حاش��يه رودخانه گيودري رفس��نجان و در 
محلي به مساحت بيش از 11 هزار مترمربع اجرا 
مي شود.  وي معرفي و شناسايي گونه هاي نادر 
جانوري استان كرمان را از اهداف اين مجموعه 
ذكر كرد و افزود: با توجه به اينكه رفسنجان داراي 
اولين قرق اختصاصي كشور در منطقه منصورآباد 

است كه به همت نهاد مردمي دوستداران طبيعت حفاظت مي شود، طراحي و احداث اين مجموعه 
مي تواند بستر مناسبي براي معرفي گونه هاي مختلف استان كرمان باشد.  شهردار رفسنجان ادامه 
داد: مجموعه مذكور نمونه كاملي از تصاوير گونه هاي جانوري بومي استان كرمان را به نمايش گذاشته 

و محيطي جذاب، زيبا و منحصربه فرد را براي بازديدكنندگان به وجود آورد. 

8 ميليون و ۵۷0 هزار متر مكعب سيالب به سدهاي گلستان روان شد
روان آب حاصل از سيالب هاي اخير بيش از ۸ ميليون و 570 هزار     گلستان

متر مكعب آب وارد سد هاي استان گلستان كرد. 
سيدمحسن حسيني مديرعامل شركت آب منطقه اي گلس��تان با اشاره به جاري شدن 8 ميليون و 
570 هزار متر مكعب سيالب در بارش هاي اخير 
گفت: در حوضه آبريز گرگانرود حجم آب ورودي 
به سد گلستان 3 ميليون و 400هزار مترمكعب، 
سد بوستان 490 هزار متر مكعب، سد نگارستان 
200 هزار مترمكعب، سد شهيد ايمري 20 هزار 
مترمكعب، سد شهيد قرباني 20 هزارمترمكعب 
و سدشهيد دستغيب 10هزار مترمكعب بود ولي 
روان آبي وارد سد هاي وشمگير و شهيد چمران 
نشده اس��ت.  وي افزود: در حوضه آبريز اترك حجم آب ورودي به تاالب - سد آالگل 3 ميليون متر 
مكعب، سد دانشمند يك ميليون مترمكعب، تاالب - سد آلماگل 200 هزار مترمكعب، سد اينچه برون 
200 هزار مترمكعب و س��د كرند 30 هزار مترمكعب بوده است و در حوضه قره سو، ورود آب به سد 

كوثر اتفاق نيفتاده است. 

۹1 زنداني در آذربايجان غربي
 عفو و آزاد شدند 

رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي از شمول عفو و آزادي 
۹1 نفر از زندانيان استان خبرداد. 

ناصر عتباتي رئي��س كل دادگس��تري آذربايجان غربي گفت: به 
موجب عفو اخي��ر مقام معظم رهبري )مد ظله عال��ي(، تعداد 91 
نفر از محكومين زندان هاي استان مش��مول عفو و رافت اسالمي 
مقام معظم رهبري )دام��ت بركاته( قرار گرفتن��د و از زندان آزاد 
شدند.  وي افزود: پرونده اين محكومين در كميسيون عفو استان 
بررسي و پس از احراز ش��رايط عفو با موافقت اعضاي كميسيون، 
به تهران و كميسيون مركزي ارسال كه پس از موافقت كميسيون 
قوه قضاييه با پيشنهاد رياست محترم قوه قضاييه به محضر مقام 
معظم رهبري )مدظله عالي(، با موافقت معظم له به مناسبت اعياد 
قربان و غدير اين محكومان از نعمت آزادي بهره مند شده اند و آزاد 
ش��ده و به آغوش خانواده خود بازگشتند.  رئيس كل دادگستري 
آذربايجان غربي ادامه داد: با توجه به شرايط زندانيان واولويت آزادي 

آنها در صورت مهيا بودن تعداد ديگري نيز آزاد خواهند شد. 

اهدای ۷ دستگاه ماشين مكانيزه 
حمل زباله به مناطق حاشيه شهر چابهار 

هفت ماش�ين حمل زباله براي جم�ع آوري زباله هاي مناطق 
حاشيه اي چابهار با اعتباري بالغ بر 100 ميليارد ريال خريداري 

و در اختيار شهرداري چابهار قرار گرفت. 
محس��ن صياد دبير نهاد پيش��رفت و آباداني بنياد مستضعفان 
چابهار در حاشيه مراسم اهدايی هفت ماشين هاي مكانيزه حمل 
زباله به شهرداري چابهار بيان كرد: ماشين هاي حمل زباله براي 
خدمات رساني به حاش��يه چابهار از جمله محله هاي جنگلوك، 
مرادآباد و ميرآباد اهدا شده است.  وي افزود: سه دستگاه كاميون 
تانكر آبرساني 12هزار ليتري نيز براي آبرساني مداوم به مناطق 
حاش��يه اي با اعتباري بال��غ 35 ميليارد ريال تهي��ه و در اختيار 
بسيج سازندگي س��پاه قرار خواهد گرفت.  دبير نهاد پيشرفت و 
آباداني بنياد مستضعفان چابهار خاطرنشان كرد: همچنين پروژه 
برق رس��اني مناطق محروم ميرآباد و مرادآباد چابهار با اعتباري 
حدود 20 ميليارد تومان توسط بنياد مستضعفان در حال انجام 

است كه انشعابات اين مناطق ساماندهي خواهد شد. 

بهره برداري از 2۴ كانال جديد 
دفع آب هاي سطحي در تبريز

شهردار تبريز از بهره برداري از ۲4 كانال جديد دفع آب هاي 
سطحي در طول مدت دوره پنجم مديريت اين شهر خبر داد. 
ايرج شهين باهر ش��هردار تبريز با اش��اره به آبگرفتگي ها و عدم 
دفع آب هاي سطحي شهر تبريز در بارندگي هاي روزهاي اخير، 
گفت: بارش باران، اتفاقي است كه همواره در سطح شهرها اتفاق 
مي افتد اما نياز است كه زيرس��اخت هاي شهر نيز براي مقابله با 
پيامدهاي آن آماده باشد.  وي افزود: با افتتاح كانال هاي جديد در 
دوره كنوني مديريت شهري سعي كرديم تا به دفع آب  بارش هاي 
شديد در سطح شهر كمك كنيم.  شهردار تبريز خاطرنشان كرد: 
با وجود افتتاح كانال هاي جديد همچنان از سطح استاندارد اين 
حوزه عقب هستيم و با توجه به نياز تبريز به كانال هاي جمع آوري 
آب سطحي، بايد در سال هاي آينده نيز كانال هاي ديگري احداث 
شود.  شهين باهر ادامه داد: با مساعد شدن شرايط براي ايجاد اين 
كانال ها و همچنين جانمايي به زودي اين مكان ها كه نقش مهمي 

در مهر آب سطحي دارند ايجاد خواهد شد. 
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