
با باز گش�ايي      سيستان و بلوچستان 
ميل�ك  م�رز 
سيستان و راه اندازي كوله بري، براي 2 هزار 
سيستان وبلوچستاني اشتغال ايجاد مي شود. 
مبين علي مير مدير بازارچه هاي مرزي سيس��تان 
و بلوچستان با اشاره به اينكه بازگشايي مرز ميلك 
سيستان به روش كوله بري اس��ت، گفت: در طرح 
كوله بري ساكنان مرز شمال سيستان و بلوچستان تا 
شعاع ۵۰ كيلومتري مي توانند به مانند غرب كشور از 
امتيازات ديده شده در قانون استفاده كنند.  وي افزود: 
در نتيجه توافق با مقامات محلي كشور افغانستان 
درب مستقل بازارچه مرزي ميلك بازگشايي و مردم 
ما پس از ۱۶سال مي توانند به مانند سايرنقاط كشور 
از عوايد مرز تا شعاع ۵۰كيلومتري بهره مند شوند.  
مدير بازارچه هاي مرزي سيستان و بلوچستان در 
خصوص وضعيت بازارچه مرزي گمشاد و بش دلبر 
نيز تصريح كرد: گفت وگوها در خصوص بازگشايي 

بازارچه مرزي گمشاد هم مثبت بود و اين بازارچه هم 
از روز گذشته فعاليتش را آغاز كرد،  اما درخصوص 
مرز بش دلبر برخي مالحظات محيط زيستي وجود 
دارد ك��ه بازگش��ايي را در حال حاض��ر غيرممكن 

كرده اس��ت كه در صورت حل و موافقت س��ازمان 
محيط زيست اين مرز هم امكان بازگشاييش فراهم 
مي شود.  علی  مير با اش��اره به اينكه بازگشايي مرز 
سيستان به روش كوله بري فرصت اشتغال بيش از 

۲ هزار سيستاني را به صورت مستقيم فراهم مي كند، 
افزود: در طرح كوله بري س��اكنين مرز سيستان تا 
شعاع ۵۰ كيلومتري مي توانند به مانند غرب كشور 
از امتيازات ديده شده در قانون استفاده كنند، به اين 
صورت كه ابتدا يك نفر به صورت تجميعي كاالهاي 
خاصي را كه تنها با رويه كوله بري اجازه ورود دارند، از 
مرز سيستان بدون اخذ عوارض وارد مي كند و سپس 
عالوه براينكه در مرز اين كاالها از طريق كارت هاي 
مرزنشيني به صورت جزيي وارد كشور مي شود و هر 
خانواده چهار نفره مرزنشين روستايي مي تواند در 
ماه ۲/۵ ميليون تومان با كارت خود از اين راه كسب 
درآمد كند.  وي در خصوص وضعيت بازارچه هاي 
جنوب استان نيز گفت: بازارچه كوله بري ميرجاوه 
به صورت محدود فعاليتش را ش��روع نموده اس��ت  
وعالوه بر آن در بازارچه هاي مرزي كوهك، پيشين، 
ريمدان و بازارچه مرزي پسابندر ورود كاال با روش 

ملواني انجام مي شود. 

اشتغالزايي براي 2هزار سيستان وبلوچستاني با بازگشايي مرز ميلك
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حمیرا رحیمي

نصب 2 هزار كنتور هوشمند روي چاه هاي آب اردبيل
به گفت�ه مدير      اردبيل
آب ه����اي 
زيرزميني ش�ركت آب منطق�ه اي اردبيل، 
2هزار كنتور هوشمند در چاه هاي آب فعال 
اس�تان اردبي�ل نص�ب ش�ده اس�ت. 
داور بس��طام مدير آب هاي زيرزميني شركت 
آب منطقه اي اردبيل با اشاره به نصب ۲ هزار 
كنتور هوش��مند در چاه هاي آب فعال استان 
گفت: با هدف تعادل بخشي در دشت اردبيل 
و جلوگيري از بهره برداري هاي غيرمجاز تاكنون بيش از ۹۰۰ حلقه چاه غيرمجاز در استان اردبيل 
مسدود و پلمب شده است.  وي از شناسايي ۹۰ حلقه چاه غيرمجاز براي مسدود و پلمب كردن آن 
خبرداد و افزود: استان اردبيل رتبه اول را در فعاليت هاي مرتبط با مسدود كردن چاه هاي غيرمجاز 
دارد تا جلوي وضعيت بحراني و تش��ديد اين شرايط خطرناك در دش��ت اردبيل گرفته شود.  مدير 
آب هاي زيرزميني شركت آب منطقه اي اردبيل با بيان اينكه در سطح استان اردبيل بيش از ۶ هزار و 
۷۰۰ حلقه چاه حفر شده است، ادامه داد: بيش از ۷۰ درصد اين چاه ها براي مصارف كشاورزي است 

كه عمدتاً در دشت اردبيل و شهرستان هاي اطراف حفر شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

صرفه جويي ۵۵ ميليون ليتر بنزين با مصرف گاز طبيعي
مديرعام���ل     خراسان شمالي
ش�ركت نف�ت 
خراسان شمالي از صرفه جويي ۵۵ ميليون ليتري 
بنزين با مصرف گاز طبيعي در اين استان خبرداد. 
مجتب��ي ش��كوري مديرعامل ش��ركت نفت 
خراسان شمالي با اش��اره به فروش بيش از۵۱ 
ميليون متر مكعب گاز طبيعي در جايگاه هاي 
عرضه س��وخت اس��تان گفت: ب��ا جايگزيني 
گازطبيعي به عنوان س��وخت پاك و ارزان به 
جاي بنزين، شهروندان خراسان شمالي از ابتداي فروردين تا پايان شهريور، ۵۵ ميليون ليتر در مصرف 
بنزين صرفه جويي كردند كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال شش درصد بيشتر است.  وي با بيان 
اينكه ميانگين مصرف روزانه گازطبيعي در اين مدت ۲۷۵هزار مترمكعب بود، افزود: اين مقدار در۳۰ 
جايگاه عرضه كننده گازطبيعي در استان توزيع ش��ده كه از اين تعداد ۲۰ جايگاه دو منظوره براي 
عرضه بنزين، نفتگاز و گازطبيعي و ۱۰ جايگاه تك منظوره براي عرضه گازطبيعي است.  مديرعامل 
شركت نفت خراسان شمالي ادامه داد: طي بررسي هاي صورت گرفته ميزان مصرف گازطبيعي در 

شهريورماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد كاهش داشته است. 

۵ سد جديد در بوشهر ساخته مي شود
از  ني�رو  وزي�ر      بوشهر
برنامه ريزي ه�ا 
براي ساخت پنج سد جديد در استان بوشهر خبرداد. 
علي اكبر محرابيان وزير نيرو در سفر به بوشهر با 
اشاره به برنامه ريزي براي ساخت پنج سد جديد 
در اين استان گفت: مقرر ش��د پيمانكاران اين 
پروژه ها فعال شده و ظرف دو تا سه سال آينده 
اين سدها به مرحله بهره برداري برسد.  وي افزود: 
در حال حاضر يك سد بزرگ آب استان بوشهر را 

تأمين مي كند و بقيه آب هاي زيرزميني يا آب هايي هستند كه از ساير استان ها منتقل شده و مقداري هم از 
طريق آب شيرين كن هاي موجود تأمين مي شود.  وزير نيرو ادامه داد: در تالش هستيم تا پايان سال جاري 
حدود ۲۰هزار مترمكعب ظرفيت آب شيرين كن را به مدار بياوريم.  محرابيان با اشاره به ايجاد خط آب 
شيرين كن ها، ادامه داد: بعد از اجراي اين پروژه ها آب مورد نياز براي استان تأمين خواهد شد.  وي گفت: در 
زمان حاضر ظرفيت شيرين كردن ۳۵ هزار متر مكعب در روز آب دريا در اين استان وجود دارد كه با تكميل 

پروژه هاي نيمه تمام در مجموع ۹۰ هزار مترمكعب آب شيرين به ظرفيت توليد بوشهر افزوده مي شود.

سپاه گيالن از توليد كنندگان نرم افزار 
حمايت مي كند

 چشم پزشك بسيجي تبريزي
 4هزار عمل رايگان انجام داد

ن  ن�ا ا جو    گيالن
فناورگي�ان 
كه در عرصه مجازي براي تهيه سرويس هاي 
بومي در بستر وب كار مي كنند مورد حمايت 

سپاه استان قرار مي گيرند. 
سجاد ستوده مسئول قرارگاه فضاي مجازي سپاه 
گيالن با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي 
ارتقاي سواد رسانه در اين استان گفت: از ابتدا با 
توجه به خألهاي موجود در استان در اين زمينه، 
مربياني را مبتني بر مبناي س��رفصل هاي علمي 
و دانشگاهي آموزش داده و گزينش كرديم.  وي 
افزود: اين مربيان با حضور در دوره هاي سواد رسانه 
در س��طوح مختلف اعم از مربي، راهنما و استاد 
در قرارگاه فضاي مجازي بسيج در استان گيالن 
آموزش ديدند و براي برگزاري اين دوره ها در سطح 
استان در پايگاه هاي بسيج شهرها و روستاها حضور 
دارند.  مسئول قرارگاه فضاي مجازي سپاه گيالن 
با بيان اينكه هدف ما اين است كه در بازه پنج ساله 
۷۰ درصد از مردم استان به طور كامل دوره هاي 
س��واد فضاي مجازي را طي كنند، ادامه داد: اين 
هدف با توجه به ظرفيت بس��يج ديده شده البته 
در اين مسير بايد نهادهاي ديگر اعم از آموزش و 
پرورش، صدا و سيما و دانشگاه ها نيز پاي كار بيايند.  

ستوده گفت: زيرس��اخت هاي الزم براي ترويج 
سواد رسانه را طي دو سال اخير در استان فراهم 
كرديم، سرفصل هاي درسي مبتني بر آموزه هاي 
علمي و دانشگاهي تهيه شده و افراد مستعد كه در 
حوزه هاي مختلف اعم از فن بيان و مخاطب شناسي 
داراي توانايي هستند شناسايي شدند.  وي با بيان 
اينكه اين افراد آموزش ه��اي الزم را گذرانده اند و 
اكنون در سطح استان در حال ترويج سواد رسانه 
و سواد فضاي مجازي هس��تند، وی افزود: براي 
توسعه نهضت سوادرسانه قطعاً آموزش و پروش 
به عنوان يكي از متوليان اصلي وظيفه مهمي دارد.  
مسئول قرارگاه فضاي مجازي سپاه گيالن با تأكيد 
بر اينكه آموزش  و پروش بايد براي ارتقاي سطح 
سواد رس��انه دانش آموزان و همچنين اوليا اقدام 
كند ادامه داد: با توجه به توانمندي و ظرفيت علمي 
موجود در قرارگاه فضاي مجازي سپاه اين ظرفيت 
را داريم كه در آموزش و پرورش دوره هاي مختلفي 
را براي والدين دانش آموزان برگزار كنيم.  ستوده 
خاطرنشان كرد: با توجه به امكاناتي كه در مجموعه 
بسيج فراهم ش��ده از ايده هاي فناورانه و خالقانه 
جوانان استان در حوزه هاي مختلف به ويژه تهيه 
سرويس هاي بومي و خدماتي كه مبتني بر بستر 

وب هست حمايت مي شود. 

ي�ك ج�راح و     آذربايجان شرقي
چش�م پزشك 
خير بسيجي اهل تبريز با انجام بيش از ۴هزار 
عمل رايگان در نواحي مختلف كشور نام خود 
ك�رد.  مان�دگار  زمين�ه  اي�ن  در  را 
دكتر بهنام غفارزاده، متخصص و جراح چش��م 
كه تاكنون بيش از ۴ هزار عمل رايگان در نواحي 
مختلف كشور انجام داده اس��ت و هم اكنون در 
ابركوه مشغول خدمات رساني است درباره اقدام 
خود گفت: با توجه به درخواست هاي مكرر مردم 
و خيرين ابركوه و طي هماهنگي هاي انجام شده، 
چهار روز در اين منطقه خواهيم بود و به مردم آن 
خدمت رس��اني خواهيم كرد.  وي افزود: در اين 
چند روز، ۵۰۰ ويزيت و ۲۰ م��ورد ارائه عينك 
رايگان و بيش از ۵۰ جراحي داشتيم و همچنين 
دو پزشك حرفه اي با تيم كامل اتاق عمل نيز ما را 
همراهي مي كنند.   اين متخصص و جراح چشم 
كه از سال 8۶ با بسيج پزشكي همكاري مستمر 
و همه جانبه دارد ادامه داد: بيمارستان ابركوه از 
تجهيزات بااليي برخوردار است؛ به گونه اي كه 
بسياري از دس��تگاه هاي آن، چندين سال است 
كه بالاستفاده مانده اند و اگر چند سال ديگر نيز 
مي گذشت، اس��قاطي و به درد نخور مي شدند.  

غفارزاده در خصوص عمده بيماري هاي چشمي 
مردم منطقه ابركوه گفت: با توجه به كويري بودن 
منطقه و ازدياد گردوخاك، خشكي چشم، زخم 
قرنيه و آب مرواريد از جمله عمده بيماري هايي 
هستند كه مردم اين منطقه را درگير كرده است.  
وي يادآور شد: در اين چند روز كه درخدمت مردم 
اين منطقه خواهيم بود، مشكالت آنها طي اين 
چند روز حل نمي شود و به چند متخصص چشم 
نياز اس��ت.  اين متخصص و جراح چشم گفت: 
از مس��ئوالن دانش��گاه يزد درخواست مي كنم، 
تعدادي چشم پزشك ماهر به اين منطقه ارسال 
كنند تا مردم آن از نظر هزينه و خطرات جاده اي 
مشكلي نداش��ته باش��ند. دكتر بهنام غفارزاده، 
متخص��ص و جراح چش��م كه س��ال ۱۳۵۲ در 
تبريز متولد شد و از سال ۱۳8۶ كار طبابت را آغاز 
كرد كه از همان س��ال با همكاري بسيج جامعه 
پزشكي درمان رايگان بيماران را نيز شروع كرد.  
وي تاكنون حدود ۴۰ هزار جراحي چشم انجام 
داده كه ۲۰ هزار مورد آن در بيمارستان دولتي و 
بقيه در بيمارستان هاي نظامي و صحرايي بوده 
و بيش��ترين تعداد عمل در ي��ك روز مربوط به 
جراحي هاي يك بيمارستان صحرايي است كه در 

عرض يك روز ۶۷ عمل چشم انجام شده است.

   مركزي: فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي در آيين بازديد از پيشرفت 
پروژه شهرك شهيد سليماني)ره( اراك  گفت: پروژه ساخت يك هزار و ۲۵۰ 
واحد مسكوني كاركنان سپاه استان مركزي، مزين به نام سردار حاج قاسم 
سليماني در دستور كار قرار دارد.  سردار سرتيپ دوم پاسدار محسن كريمي 
افزود: بيش از يك سال از آغاز شروع شهرك شهيد سليماني مي گذرد كه 
هم اكنون پيشرفت مرحله اول پروژه ۴۳ درصدي است و اين پيشرفت نشان 

از تالش هاي جهادي شركت جهاد خانه سازي استان مركزي است. 
  آذربايجان ش�رقي: مع��اون ميراث فرهنگي آذربايجان ش��رقي از 
مقاوم سازي و تحكيم بستر كليساي سهرل شبستر خبرداد.  عليرضا قوچي 
گفت: قدمت بناي كليساي سهرقه )سهرل( به قرن ۵ و ۶ ميالدي نسبت 
داده  شده، اما بناي اصلي بارها بر اثر ويراني تجديد بناشده و قدمت بناي 
فعلي كه توسط معماران روسي و فرانسوي و استادكاران آذربايجاني ساخته  
شده حدوداً به سال ۱8۴۰ ميالدي متعلق است.  وي افزود: سال گذشته 
در راستاي مقاوم سازي و تحكيم بستر اين كليسا، ديواري حائل در بخش 
پايين تپه با هدف جلوگيري از رانش خاك اجرا شد، همچنين به منظور 
شمع بندي طي سال جاري شش حلقه چاه در عمق ۱۲ متر و قطر ۱۳۰ 

سانتي متر، بتن ريزي و ميلگرد گذاري شده است. 
   كهگيلويه و بويراحمد: مدير فرودگاه ياس��وج از افزايش پرواز، بار 
و مسافر طي شش ماهه نخست امس��ال در اين فرودگاه خبر داد.  عنايت 
انصاري فرد افزود: با فعال كردن شركت هواپيمايي پارس اير در كنار شركت 
هواپيمايي ماهان تعداد پروازهاي اين فرودگاه را از دو روز در هفته به شش 
روز در مسير تهران- ياس��وج و بالعكس افزايش دهيم و براي اولين بار در 

استان پرواز مستقيم مشهد مقدس را راه اندازي كرديم. 
  فارس: مديرعامل شركت نمايش��گاه هاي بين المللي استان فارس از 
برگزاري چهارمين نمايشگاه بين المللي و تخصصي خرما و صنايع وابسته 
از ۵ تا 8 آبانماه در محل نمايشگاه هاي دائمي اس��تان در شيراز خبرداد.  
سيدمحمود موسوي گفت: اين نمايشگاه با شعار »توليد، اشتغال و صادرات 
پايدار با توسعه بين حلقه هاي زنجيره ارزش و كشاورزي قراردادي« با هدف 
تكميل زنجيره علم، فناوري تكنولوژي توليد محصول، تجاري سازي به 
منظور ثروت آفريني و همچنين افزايش سطح سالمت و امنيت مواد غذايي 

براساس استانداردهاي سبد غذايي سالم برگزار مي شود. 
  خراسان جنوبي: مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي خراسان جنوبي 
گفت: طي هشت سال گذشته اجراي طرح هادي ۲8۰ روستا انجام شده 
و ميزان برخورداري روستاهاي استان از اجراي طرح هادي اكنون به ۶۳ 
درصد افزايش يافته است.  علي اصغر آسماني مقدم، افزود: طرح هادي ۳۲۹ 
روستاي باالي ۲۰ خانوار طي هشت سال گذشته تهيه و بازنگري طرح ۱۱۳ 

روستا نيز انجام شده است. 
  خراسان رضوي: كارشناس مسئول پيشگيري از ايدز و هپاتيت دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد گفت: واكسيناسيون ۳ هزار و ۲۰۰ مصرف كننده مواد 
مخدر در مناطق زير پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد در خراسان رضوي 
هم اكنون مراحل پاياني خود را مي گذراند.  علي حسين پور افزود: دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد به عنوان نخستين دانشگاه علوم پزشكي كشور به شمار 
مي رود كه برنامه واكسيناسيون كرونا در بين مصرف كنندگان مواد مخدر را 

با هدف پيشگيري از شيوع كرونا در بين اين افراد آغاز كرد.

  پل زائر تا پايانه مرزي مهران
 ۶ خطه مي شود

ب�ه گفت�ه مع�اون راه�داري و حم�ل و نق�ل ج�اده اي اي�ام، 
ب�راي تس�هيل ت�ردد زائ�ران اربعي�ن در س�ال هاي آين�ده، 
مس�ير پل زائ�ر ت�ا پايان�ه مرزي مه�ران ش�ش خطه مي ش�ود. 
محمدرضا رضايي معاون راهداري و حمل و نقل جاده اي ايالم با بيان اينكه 
براي توسعه راه هاي ارتباطي منتهي به مرز مهران، مسير پل زائر تا پايانه 
مرزي به طول ۱۱ كيلومتر به كارفرمايي اداره كل راه و شهرسازي در حال 
شش خطه كردن است، گفت: بخش هايي از اين پروژه هم اكنون در حال 
عمليات اليه هاي زيرسازي و روسازي است.  وي افزود: با توجه به ترددي 
كه از مهران به سمت مرز مي شود، بهره برداري از اين پروژه بسيار مهم 
است و در سال هاي آينده يكي از محورهاي شرياني پرتردد خواهد بود.  
معاون راهداري و حمل و نقل جاده اي ايالم تصريح كرد: ديگر محورهاي 
منتهي به مرز مهران از جمله پنج مسير پرتردد استان امسال در برنامه 
ايمن س��ازي قرار گرفته اند.  رضايي تصريح كرد: اقدامات خوبي در اين 
محورها از جمله خط كشي ، شانه سازي، روكش آسفالت، لكه گيري براي 
ايمن سازي اين مسيرها انجام شده است.  وي گفت: پروژه هاي ايمن سازي 
در مسيرهاي ارتباطي استان امسال انجام شده و به موقع در ايام اربعين 
مورد استفاده قرار گرفتند.  معاون راهداري و حمل و نقل جاده اي ايالم با 
اشاره به چهارخطه كردن مسير ايالم به مهران، گفت: مسير ايالم به مهران 
در سه مقطع به پيمانكار واگذار شده و بخش هايي از اين پروژه در سنوات 
گذشته زيربار ترافيك رفته است.  وي گفت: با توجه به اينكه بيشترين 
تردد استان از مسير ايالم- مهران انجام مي شود، بيشتر نقاط حادثه خيز 

با استفاده از جداكننده و چهارخطه كردن حذف شده است. 

 مددجويان زندان شهركرد 
كسب و كار می آموزند

 روايتي از بازديد چند ساعته خبرنگار 
روزنامه »جوان« از زندان مركزي شهركرد 

پس از ورود از درب ب��زرگ ريلي زن��دان، اولين س��اختماني كه بدو 
ورود آن ش��دم واحد س��المت و مراقبت بود. اولين جايي كه زندانيان 
به محض ورود براي مش��اوره و تش��كيل پرونده وارد آن مي شوند تا از 
آنها آزمايش هاي الزم از جمله تست كرونا گرفته شود و مورد مشاوره 

مذهبي و روانشناسي قرار گيرند.
 اولين سؤالم از مسئول بهداري زندان، كرونا و واكسن زدن به زندانيان 
بود كه فوراً گفت ما هر دو دوز واكسن كرونا را به تمامي زندانيان، پرسنل 
و سربازان وظيفه تزريق كرده ايم.  ساختمان بهداري شامل اتاق هاي 
بس��تري، روان درماني، متادون درماني، دندانپزش��كي، راديولوژي، 
آزمايشگاه و داروخانه اي مجهز به منظور تشكيل پرونده اوليه پزشكي 
زندانيان بود كه از نظر ساختمان و رعايت بهداشت و نظافت، دست كمي 

از بيمارستان كاشاني شهركرد نداشت.  
دكتر باقري روانشناس زندان كه مشغول معاينه زندانيان است، مي گويد: 
درصد زيادي از زندانيان جديد الورود دچار مشكالت عصبي، استرس 
و پرخاشگري، س��ابقه خودزني يا اقدام به خودكشي هستند كه پس از 

تشكيل پرونده تحت درمان هاي الزم قرار خواهند گرفت .  
وي ادامه مي دهد: پس از بررسي هاي الزم، زنداني وارد بند شده و بسته 
به اطالعات پرونده تش��كيل ش��ده ، تحت آموزش و مراقبت هاي هاي 
الزم قرار مي گيرد.  در اين قسمت سالن هايي تحت عنوان كارگاه هاي 
اشتغال به مساحت حدود ۱۵۰ متر قرار دارد كه زندانيان )مددجويان( 
مشغول كارند.  سري به كارگاه ها مي زنم كه پشت هر ميز كوچك، يك 
مددجو مشغول ساخت اجزای مختلف تسبيح با استفاده از هسته هاي 
خرما كه از زاهدان و خوزستان رس��يده، است.  برخي نيز با استفاده از 

چرم مشغول ساخت كيف و كمربند چرمي هستند. 
وارد اولين بند با اتاق هايي با ۲۰ تخت كه زندانيان در كف اتاق بس��يار 
منظم نشسته اند مي شوم. مددجويان در اتاق در كنار تخت خود تحت 
عنوان پا تختي نشسته و مشغول ساخت مصنوعاتي از جمله انواع صنايع 

دستي، سركليدي و تزئيني هاي ديگر هستند.  
به محض عبور از جلوي هر اتاق يك��ي از مددجويان كه ظاهراً نماينده 
آنهاس��ت با صداي بلند ذك��ر صلوات مي گوي��د و بقيه بلن��د صلوات 
مي فرس��تند.  تعداد زندانيان ظاهراً بيش از ظرفيت اتاق است اما نظم، 

نظافت و برخورد و رعايت قوانين زندان در آنان كاماًل مشهود است. 
پس از عب��ور از درون بند كه در دو طرف آن ات��اق زندانيان قرار دارد از 
سرويس هاي بهداش��تي و حمام كه كاماًل بهداش��تي و تميز هستند، 
بازديد مي كنيم و از چند نفر از زندانيان در مورد خدمات زندان، برخورد 

زندانبان ها و نيازهايشان مي پرسم كه اعالم رضايت مي كنند. 
  كسب درآمد براي امرار معاش خانواده

ساعت ۱۰/۵ صبح است كه در كارگاه هاي اشتغال اردوگاه حرفه آموزي 
و كاردرماني هس��تيم.  جرم زندانيان اين زندان مواد مخدر اس��ت. در 
اين كارگاه ها زندانيان به مونتاژ سيم و قطعات موتورسيكلت، مونتاژ و 
لحيم كاري بورد و المپ هاي ال اي دي، مونتاژ قطعات به سفارش كارخانه 
برفاب شهركرد و س��اخت مصنوعات چرمي كه توس��ط كارخانه هاي 
مربوطه سفارش داده شده، مش��غولند.  در مورد درآمدها مي پرسم كه 
يكي از زندانيان مي گويد: »از حدود 8۰۰ هزار تومان به باال كه اين درآمد 

را براي امرار معاش خانواده هايمان ارسال مي كنيم.« 
يكي از صحنه هاي جالب اين كارگاه ها، فرش بافي يكي از زندانيان است 
كه مي گويد: »حدود ۲ سال است فرشبافي را شروع كرده ام و چهارسالي 
مي ش��ود در زندانم.« اين مددجو با چنان انگيزه و انرژي مشغول كار 
است كه حتي هنگام كار پاسخ س��ؤاالت را مي دهد و كارش را متوقف 
نمی كند.  در كنار هر كارگاه، زمين هواخوري تقريباً شبيه زمين واليبال 

با ديوارهاي بلند و سيم هاي خاردار وجود دارد. 
   آزاده اي در خدمت زندانيان

در ادامه مسير، ساختماني تازه س��از و شيكي وجود دارد كه مي گويند 
توسط خيرين ساخته شده كه در آن اتاق هاي مالقات زندانيان قرار دارد.  
تعدادي از زندانيان با خانواده هايشان ديدار حضوري دارند و گروهي هم 
از داخل كابين با گوشي با اعضا خانواده هايشان صحبت مي كنند.  هفت 
اتاق در قسمت مجزاي اين ساختمان با امكانات بسيار عالي از جمله تخت 
دو نفره، سرويس بهداشتي و حمام و آشپزخانه كوچكي با كولرهاي گازي 
قرار دارد كه به درخواست زنداني ها ديدارهاي خصوصي و شرعي صورت 
مي گيرد.  نكته جالب توجه اين قس��مت وجود اتاقي تحت عنوان اتاق 

كودك با مجهزترين وسايل بازي مختص كودكان است. 
گفت وگو با روانپزشك اردوگاه ديدار بعدي است. 

دكتر مولوي آزاده دفاع مقدس است كه خود زنداني بودن را در زمان 
اس��ارت در جنگ با دش��من بعثي تجربه كرده اس��ت.  دكتر مولوي 
مي گويد: »ما در زندان مشاوره در مورد س��بك زندگي ويژه زندانيان 
جديدالورد داريم و عالوه بر مشاوره براي كنار آمدن با شرايط زندان و 
همچنين براي كساني كه دوران محكوميت را گذرانده اند و مي خواهند 

به جامعه برگردند مشاوره داريم.« 
وي پرونده يكي از زندانيان را براي نمونه نش��ان مي دهد كه اطالعات 
دقيقي از خانواده، س��بك زندگي، درگيري هاي خانوادگي، مشكالت 
مالي، اختالالت روحي و رواني مثل اقدام به خودكشي و علت آن و ده ها 

موضوع ديگر با جزئيات ثبت و ضبط شده است. 
 دكتر مولوي ادامه مي دهد: »پس از مشاوره هاي باليني دقيق، اگر متوجه 
شويم فرد زنداني دچار مشكالت شديد رواني و اختالالت شخصيتي است 
حتماً به مسئوالن زندان و بندها گزارش مي كنيم تا فرد مورد نظر بيشتر 

تحت نظر و مراقبت بوده و از هرگونه اتفاق ناگوار جلوگيري شود.«
   زنان مشغول آموزش ديدن يك حرفه

محل نگهداري زنان زنداني آخرين بخشي است كه به عنوان يك خبرنگار 
مستقل مورد بازديد قرار مي گيرد.  در ابتداي بند زنان فروشگاهي وجود 
دارد كه محصوالت از جمله بافته هاي توليد ش��ده آنان جهت بازديد و 
فروش ارائه شده است.  در كارگاه هاي اين بند دارهاي قالي قرار دارد كه 

برخي زنان زنداني، روزانه مشغول كار هستند. 
مسئول بند نسوان كه يك خانم با تجربه است، مي گويد: »كالس هاي 
خياطي، مليله دوزي، قالي بافي براي زن��ان از همان بدو ورود به عالوه 
كالس هاي قرآن و تربيت بدني برگزار مي شود كه زندانيان مي توانند 
در آن ش��ركت كنند.« وي ادام��ه مي دهد: »اينجا هم مش��اوره هاي 
روانشناسي، پزش��كي و... براي زنان انجام مي شود.« وي در خصوص 
ميزان سواد و نوع جرم زنان زنداني هم تصريح مي كند: »اكثراً زير ديپلم 

و با جرم هاي مواد و مالي هستند.« 
در پايان اين بازديد صالحي، معاون دادستان مي گويد: »بيشتر زندانيان 
كه س��واد و اطالعات كافي از قوانين و بخش��نامه هاي قضايي ندارند و 
گاهي دچار فقر فرهنگي هس��تند، تصور مي كنند سيستم قضايي در 
حق آنان اجحاف كرده و به درخواس��ت آنان پاسخ منفي مي دهد. در 

صورتي كه اين طور نيست.«
 وي با بيان يك مث��ال به توضيح گاليه هاي زنداني��ان پرداخته و ادامه 
مي دهد: »يك زنداني بايد يك س��وم مدت زندان را كش��يده باش��د تا 
مشمول آزادي مشروط ش��ود، حس��ن اخالق و رفتار و انضباط شرط 
دوم آزادي مش��روط است، شرط س��وم جبران ضررهاي مادي شاكي 
است. بايد بررسي كنيم ببينيم ضررهايي كه به شاكي از جمله تخريب 
منزل، ماشين و... وارد شده، جبران شده؟ كه اين شرط يكي از مهم ترين 
شروطي است كه برخي زندانيان از طوالني بودن اين روند اطالع ندارند 

و به همين دليل ابراز نارضايتي مي كنند.«

 ۱2 ميليارد اعتبار 
براي حمايت از مشاغل خانگي آملي ها

مديرجهاد كشاورزي آمل از پرداخت 12 ميليارد ريال اعتبار 
به مشاغل خانگي بخش كش�اورزي اين شهرستان خبرداد. 
سيدحسين اسالمي مدير جهاد كشاورزي آمل گفت: در راستاي 
حمايت و توس��عه مش��اغل خانگ��ي و افزايش تولي��دات بخش 
كشاورزي، سهم بري شهرستان آمل از اعتبارات مشاغل خانگي در 
سال جاري ۳۷ ميليارد ريال است.  وي با بيان اينكه با رايزني هاي 
صورت گرفت��ه، ۱۲ ميليارد ريال از اين اعتبارات به ش��ش طرح 
پشتيبان مشاغل خانگي در بخش كشاورزي و چند طرح مستقل 
اختصاص پيدا كرد، افزود: اين تسهيالت براي راه اندازي و توسعه 
كسب و كارهاي كوچك خانگي كه توسط اعضاي خانوار در منزل 
انجام مي شود، پرداخت مي شود.  مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
آمل ادامه داد: تسهيالت جذب ش��ده براي شش طرح پشتيبان 

است كه براي ۶۰ نفر اشتغالزايي ايجاد مي كند.

 ايجاد كميسيون ثبت جرائم 
راهنمايي و رانندگي شهربابك 

در نخس�تين روز از هفت�ه ناج�ا كميس�يون ثب�ت جرائ�م 
راهنمايي و رانندگي در شهرس�تان ش�هربابك افتتاح شد. 
سرهنگ حسن عبدلي فرمانده انتظامي شهرستان شهربابك در 
حاشيه آيين آغاز به كار كميسيون ثبت جرائم راهنمايي رانندگي 
در شهرستان شهربابك گفت: با توجه به مشكالت همشهريان در 
رابطه با اشتباهات ثبت جرائم نقدي سيستم هاي الكترونيكي سطح 
شهر و جاده ها و عدم امكان رسيدگي به اين شكايات در شهرستان، 
اين كميس��يون با همكاري مجموعه راهنمايي رانندگي استان و 
دستگاه قضايي راه اندازي ش��د.  وي افزود: در زمان كرونا و اعمال 
محدوديت هاي منع ترددهاي بين شهري و استاني، اعمال جرائم با 
توجه به شماره پالك هاي وسايل نقليه توسط دوربين ها، باعث شده 
بود عده اي از همشهريان كه شماره پالك وسيله نقليه شان مختص 

شهرستان نبود مشمول جرائم نقدي شوند.

ساخت كاله سرد بيماران تحت شيمي 
درماني به همت محققان مشهدي 

دانش�گاه  س�امت  فن�اوري  رش�د  مرك�ز  محقق�ان 
عل�وم پزش�كي مش�هد، موف�ق ب�ه طراح�ي و س�اخت 
كاه س�رد بيم�اران تح�ت ش�يمي درمان�ي ش�دند. 
دكتر سيدعلي موسوي ش��ايق مدير مركز رشد فناوري سالمت 
دانش��گاه علوم پزشكي مشهد گفت: ش��ركت طراحي و ساخت 
كاله سرد بيماران تحت ش��يمي درماني »صنايع پزشكي سرما 
بهبود سپنتا« مستقر در مركز رشد فناوري سالمت اين دانشگاه 
به عنوان نخستين شركت ايراني موفق به گرفتن پروانه ساخت 
IMED براي دستگاه كاله سرد كننده سر بيماران تحت شيمي 
درماني از اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت شده است. 
وي افزود: دستگاه Cooling Cap در بيماراني كه با رژيم هاي 
درماني داراي ريزش موي متوس��ط تا شديد هستند، احتمال و 

شدت ريزش موي سر را تا حد زيادي كاهش مي دهد.

    خراسان رضوي   كرمان    مازندران

مركز تشخيص بيماری های اسب گلستان 
بهمن ماه افتتاح می شود

مركز ملي تش�خيص بيماري اس�ب      گلستان
كش�ور كه در آق قا در حال س�اخت 
است، با 90درصد پيش�رفت در دهه فجر به بهره برداري مي رسد. 
غالمرضا محرابي مديركل دامپزشكي گلس��تان با بيان اينكه مركز ملي 
تشخيص بيماري اسب كشور كه در آق قال هم اكنون با ۹۰ درصد پيشرفت 
فيزيكي در حال ساخت اس��ت، گفت: اين مركز كه به كل كشور خدمات 
خواهد داد در دهه فجر به بهره برداري مي رسد.  وي ادامه داد: اين پروژه از 
لحاظ عمليات عمراني و ساختماني پيشرفت سريعي دارد و با در نظر گرفتن 
اعتبار براي سيستم گرمايشي و سرمايشي و ساير تجهيزات، در كمترين 
زمان ممكن بايد به مرحله افتتاح برسد.  محرابي اضافه كرد: تا پايان سال 
۹۹، حدود ۹ ميليارد تومان براي اين پروژه هزينه شده و امسال هم ۷ ميليارد 
تومان )۵ ميليارد تومان ملي و ۲ ميليارد تومان استاني( براي اين مركز در 
نظر گرفته شده است.  وي با اشاره به اينكه در شش ماهه امسال ۵۱8 هزار 
كيلوگرم آاليش مرغي طي ۲۴ مجوز بهداشتي از گلستان به عراق صادر 
شده است، افزود: طي اين مدت ۴ ميليون و ۲۰۶ هزار كيلو پا و پنجه مرغ 
در قالب ۱۴۹ مجوز بهداش��تي به ويتنام، تايلند، مالزي، الئوس و كامبوج 
صادر شد.  به گفته اين مسئول ۲ هزار و ۴۰8 هزار كيلو تخم مرغ در قالب 
۱۰۱ مجوز بهداشتي به كشورهاي عراق، قطر و افغانستان صادر شده است.  
محرابي اضافه كرد: ۴۹ هزار كيلو پودر گوشت به تركيه و امارات، ۲ ميليون و 
۱۰۹ هزار كيلو خوراك و مكمل آبزيان در قالب ۶۶ مجوز به افغانستان، عراق 
و تركمنستان، ۳۳۳ هزار كيلو انواع محصوالت لبني به روسيه، ارمنستان، 

آذربايجان، گرجستان، عراق، قزاقستان و تركمنستان صادر شده است.

پرداخت تسهيالت با هدف اشتغالزايي در ۴ شهرستان خوزستان 
نماين�ده مردم     خوزستان
مسجدسليمان، 
اللي، اندي�كا و هفتكل  در مجلس ش�وراي 
اس�امي از پرداخ�ت 120 ميلي�ارد تومان 
تسهيات اش�تغالزايي در شهرستان هاي 

حوزه انتخابيه خود خبرداد. 
عليرضا ورناصري نماينده مردم شهرستان هاي 
مسجدس��ليمان، اللي، انديكا و هفتكل ها در 
مجلس شوراي اس��المي با تأكيد بر همكاري 
همه جانبه براي تس��هيل روند اش��تغالزايي در منطقه گفت: ب��ا پيگيري هاي انجام ش��ده حدود 
۱۲۰ميليارد تومان در چند بخش در منطقه مصوب كنيم و امروز شاهد اين هستيم كه كار ما براي 
استفاده از ظرفيت هاي منطقه به نتيجه رسيده و به زودي تسهيالت به متقاضيان پرداخت خواهد شد.  
رضاغمگين مديركل كار و رفاه اجتماعي استان خوزستان نيز در اين رابطه گفت: چهارمين جلسه 
پيگيري مصوبات سفر هيئت اعزامي وزارت كار رفاه و تعاون اجتماعي به منطقه برگزار شد كه يكي از 

مصوبات آن پرداخت 8۳ ميليارد تومان تسهيالت به تعاوني هاي چهار شهرستان است.


