
كنگره 590 شهيد      اصفهان
روحان���ي روز 
پنج شنبه 29 ارديبهشت به همت سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عج( اصفهان برگزار مي شود. 
حجت االسالم صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه 
حضرت صاحب الزمان )عج( اصفهان با اش��اره به 
برگزاري كنگره 590 ش��هيد روحاني و طلبه اين 
اس��تان گفت: بالغ بر ۷0درصد شهدا كه تعدادي 
از آنها روحاني بودند از پادگان صاحب الزمان )عج( 
اعزام شدند و به همين دليل اين مكان قدمگاهي 
متبرك براي سربازان، ايثارگران و جانبازان است.  
وي افزود: 4هزار ش��هيد شناس��نامه دار از طبقه 
روحانيون و طالب بودند كه بخشي از آنها توسط 
دش��منان ترور ش��دند و بخش ديگري پا به پاي 
مردم در هشت سال جنگ تحميلي حاضر و شهيد 
شدند و بخش ديگري در دفاع از حرم جان خود را 
دادند و ۳۸ نفر ديگر نيز در نبرد با داعشيان خبيث 

به ش��هادت رس��يدند.  نماينده ولي فقيه در سپاه 
حضرت صاحب الزمان )عج( ادام��ه داد: حتي در 
تعداد جانبازان و ايثارگ��ران روحاني نيز اصفهان 
در كشور پيش��تاز اس��ت، ۲۱5 جانباز روحانی در 

استان حاضر هس��تند، تعدادي از اين جانبازان و 
شهدا خانواده ايثارگر نيز داشتند و تعدادي از آنها 
فعلي پسر شهيد يا برادر شهيدند كه باعث افتخار 
ما هس��تند.  حجت االس��الم صادقي در خصوص 

برنامه هاي كنگره شهداي روحاني هم گفت: اين 
كنگره روز پنج ش��نبه ۲9 ارديبهشت در اصفهان 
برگزار مي شود. تمركز ما دعوت جوانان و آگاهي آنها 
از كار بزرگ جوانان در جبهه مدنظر است. همچنين 
سخنران اين برنامه رئيس كميسيون امنيت ملي 
مجلس شوراي اسالمي است كه خود رزمنده دوره 
انقالب بوده است.  وي خاطرنشان كرد: رهبر معظم 
انقالب فرمان سركشي به خانواده شهدا و رزمنده 
روحانيون را دادند، زيرا آنها قشر مظلومي هستند 
و تاكنون به4۷0 خانواده شهداي روحاني سركشي  
و س��عي كرديم با اهداي هدايايي از آنها دلجويي 
كنيم. اين مسئول در خصوص كنگره كشوري در 
قم گفت: همه اقشار حاضر در جنگ كنگره داشتند 
و فقط اين موضوع براي قشر مظلوم روحاني مغفول 
مانده بود كه با فرمان مقام معظم رهبري مقرر است 
4 خرداد سال جاري قم ميزبان كنگره روحاني كل 

كشور با حضور رياست جمهوري باشد.

 برگزاری كنگره ۵۹۰ شهيد روحاني و طلبه در اصفهان
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سيداحمد هاشمي

سامانه »تصميم« مانع طالق زوج هاي چهارمحال و بختياري شد
از  مش�اوره     چهارمحال و بختياري 
طريق سامانه 
»تصميم« در استان چهارمحال و بختياري 
موجب شد تا سال گذشته 79درصد زوج هاي 
در آس�تانه طالق از جدايي منصرف شوند. 
مهشيد سليماني معا ون امور توسعه پيشگيري 
و درم��ان اعتي��اد بهزيس��تي چهارمح��ال و 
بختياري گفت: به منظور ارائه خدمات مشاوره  
به زوج هاي در آستانه طالق و منصرف كردن 
آنها با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه سامانه »تصميم« راه اندازي 
شده است.  وي با بيان اينكه زوج هايي كه از ادامه زندگي منصرف مي شوند و قصد طالق دارند بايد قبل 
از مراجعه در اين سامانه ثبت نام كنند، افزود: هدف اصلي، تقويت بنيان خانواده و سازش بين زوجين 
و خانواده هاست.  اين مسئول با اشاره به اثرات مثبت استفاده از اين سامانه تصريح كرد. سال گذشته 
۷9درصد زوج هاي در آستانه طالق استان كه از اين روش مشاوره دريافت كرده اند از جدايي منصرف 
شدند.  سليماني گفت: به مناسبت روز خانواده دريافت خدمات مشاوره در ۶4 مركز استان براي مردم 

عادي تخفيف دارد و همچنين در كل ايام سال براي مددجويان بهزيستي رايگان است.

فاز نخست دهكده گياهان دارويي گاليكش افتتاح مي شود
نخس�ت  ف�از     گلستان
دهكده گياهان 
دارويي گاليكش در استان گلستان همزمان با 
سالروز تشكيل جهاد دانشگاهي افتتاح مي شود. 
دكترمحمدرض��ا پورعابد مع��اون پژوهش و 
فناوري جهاد دانش��گاهي در حاشيه بازديد از 
دهكده گياهان دارويي گلستان  در شهرستان 
گاليكش با اش��اره ب��ه اينكه اين پ��روژه يك 
مگاپروژه در ش��رق استان اس��ت، گف�ت: فاز 
نخست آن ۱۶ مرداد امسال همزمان با سالروز تشكيل جهاد دانشگاهي افتتاح مي شود.  وي افزود: 
اين فاز در كنار ساختمان اداري، گلخانه شماره يك، مزرعه نمايشي و سوله فرآوري به بهره برداري 
مي رسد.  اين مسئول با اشاره به لزوم تكميل زيرس��اخت هاي دهكده گياهان دارويي از جمله آب، 
برق و گاز، تصريح كرد: هر قدر سرعت ايجاد زيرساخت ها افزايش يابد جهاد دانشگاهي نيز با سرعت 
بيشتري براي اجراي طرح هاي فناورانه خود اقدام خواهد كرد.  پورعابد اين پروژه را يك طرح فناورانه 
با پيوست هاي توسعه اي، گردشگري و ترويجي دانست و ادامه داد: در صورت تكميل زنجيره توليد 

در اين پروژه مي توان اين منطقه را متحول كرد. 

بهره مند شدن مددجويان البرزي از خدمات خيرين سالمت
900 مددج�وي      البرز
البرزي از خدمات 
گروه جهادي خيرين س�المت بهره مند شدند. 
ابوالفضل فالح قنبري معاون حمايت و سالمت 
خانواده كميته امداد ام��ام خميني)ره( البرز 
گفت: به منظور تحقق عدالت اجتماعي گروه 
جهادي خيرين سالمت استان، خدماتي شامل 
دندانپزش��كي، متخصص كودكان، پزش��ك 
عمومي، زنان و تست كرونا را به نيازمندان ارائه 

كرد.  وي افزود: اين موضوع موجب شد تا 900 مددجوی اين استان از خدمات گروه جهادي خيرين 
سالمت بهره مند شوند.  اين مس��ئول ادامه داد: گروه جهادي خيرين سالمت با هدف ارتقای سطح 
سالمت جامعه در مناطق مختلف حاشيه نشين و داراي خانوارهاي نيازمند كه بخش عمده اي از آنها 
مددجويان مورد حمايت دستگاه هاي حمايتي ازجمله كميته امداد است به ارائه خدمات بهداشتي 
مي پردازد.  قنبري گفت: همچنين در راستاي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا با هماهنگي دانشگاه 

علوم پزشكي البرز از مددجويان به صورت رايگان تست كرونا گرفته شد.

 900 لنج جديد در بنادر بوشهر 
برای تجارت و تأمين مواد غذايي

 رزمايش الي بيت المقدس با شعار 
ما مقاوم هستيم در همدان برگزار مي شود

مجوز اف�زوده     بوشهر
ش�دن 900لنج  
تجاري اس�تان بوش�هر ب�ا هدف س�فر به 
كشورهاي حاشيه خليج فارس و تأمين مواد 
غذاي�ي و رونق تجارت صادر ش�ده اس�ت. 
احمدمحمدي زاده استاندار بوشهر در نشست با 
معاونان، مديركل گمرك و ديگر فعاالن اقتصادي 
اين استان فعال تر شدن گمركات در نقاط مختلف 
را مورد تأكيد قرارداد و گفت: از آنجا كه گمرك 
بوش��هر زماني مركز تجارت ايران بود،بنابراين 
بايد راهكارهايي تدوين ش��ود تا دوب��اره به آن 
زمان برگردد و نقش آن در اقتصاد استان و كشور 
پررنگ تر ش��ود.  وي با تأكيد بر حمايت و فراهم 
شدن تس��هيالت الزم براي واردات مواد غذايي 
از طريق شناورها افزود: بايد وفور كاال دراستان 
و حتي كش��ور فراهم ش��ود، چراكه اين استان 
قادراست به تنهايي و با كمك لنج هايي كه وجود 
دارد موادغذايي مورد نياز 4ميليون نفر را دركشور 
تأمين كند.  اس��تاندار بوشهر احيا شدن تعاوني 
مرزنشينان در نقاط مختلف بوشهر را يكي ديگر از 
سياست هاي سال جاري اعالم و تصريح كرد: بايد 
تعاوني مرزنشينان براي كمك به زندگي و معيشت 
احيا و فعال شود و در اين راستا يك فعال اقتصادي 

براي تحقق اين مهم به عنوان مديرعامل تعاوني 
مرزنشينان استان تعيين شده است.  محمدي زاده 
از تصويب آيين نامه ساماندهي كاالي همراه ملوان 
در هيئت دولت خبرداد و خاطرنشان كرد: چون 
بخشي از اين آيين نامه درآمد و هزينه است و بايد 
مصوبه قانوني داشته باشد،بنابراين پس از تصويب 
در سران قوا براي اجرا ابالغ مي شود.  وي با اشاره 
به حذف ارز ترجيحي و اجرای طرح مردمي سازي 
و توزيع عادالنه يارانه ها ازسوي دولت مردمي و 
انقالبي گفت: در اين زمينه براي كمك به اجرای 
اين طرح و اقتصاد جامعه بايد زمينه افزايش ورود 
مواد غذايي مورد نياز مردم فراهم ش��ود،چراكه 
وجود۲هزار شناور لنج تجاري در استان بوشهر 
ظرفيت مهمي محسوب مي شود.  استاندار بوشهر 
با اشاره به صدور مجوز سفر براي 900لنج گفت: 
براساس تصميمات گرفته شده نيمي از كاالهاي 
اين لنج ها بايد تجاري و 50درصد ديگر مواد غذايي 
باش��د.  محمدي زاده توجه ب��ه تقويت وضعيت 
اقتصادي مردم ساحل نشين بوشهر را مورد تأكيد 
قرار داد و تصريح كرد: تمام اي��ن برنامه ها براي 
تقويت وضعيت معيشت و بهبود زندگي اقتصادي 
مردم است و در اين راستا امسال تحول مهمي در 

حوزه اقتصاد استان ايجاد مي شود.

رزمايش الي بيت     همدان
المق�دس 12 با 
ش�عار ما مقاوم هس�تيم در روزهاي 29 و ۳0 
ارديبهش�ت توس�ط بس�يج ناحيه مقاومت 

همدان برگزار مي شود. 
محمدعلي محمدي فرماندار همدان در نشست 
مشترك هماهنگي رزمايش الي بيت المقدس۱۲، 
سالروز آزادس��ازي خرمشهر، س��الگرد ارتحال 
ملكوتي امام خميني)ره( و كنگره ش��هداي اين 
شهرستان گفت:  رزمايش ۱۲ به مدت دو روز در 
روزهاي ۲9 و ۳0 ارديبهشت توسط بسيج ناحيه 
مقاومت همدان با مشاركت دستگاه هاي اجرايي 
شهرستان با شعار ما مقاوم هستيم برگزار مي شود.  
وي با بيان اينكه دشمنان نظام مقدس جمهوري 
اسالمي اين روزها همه توان خود را به منظور ايجاد 
يأس و نااميدي در مردم و تنش در سطح كشور به 
كار گرفته اند، تصريح كرد: با هوشياري و بصيرت 
مردم انقالب��ي اين توطئه ها ره ب��ه جايي نبرده و 
ترفند دشمن براي سوء اس��تفاده همزمان با اين 
كار بزرگ و تحول اقتصادي با شكست مواجه شد.  
اين مسئول با اش��اره به اينكه امسال سوم خرداد 
ماه چهلمين سال اين رويداد پر افتخار را پيش رو 
داريم، افزود: آزاد سازي خرمشهر نماد پيروزي ملت 

ايران است و بايد تالش كنيم ارزش هاي اين مرز 
و بوم نسل به نسل و سينه به سينه منتقل شود تا 
جوانان بدانند چه افتخاراتي كسب شده كه مرهون 
خون شهدا هس��تيم.  محمدي ادامه داد: امسال 
پس از دوسال ضمن پيش بيني برگزاري مراسم 
سالگرد ارتحال ملكوتي امام خميني )ره( در مركز 
استان، اعزام دوباره زائران را با ظرفيت 500 نفر به 
مرقد مطهر امام داريم.  وي همچنين با اش��اره به 
فعال شدن ستاد دومين كنگره شهداي شهرستان 
همدان گفت: اين ستاد با ۱4 كميته تخصصي رسماً 
با ابالغ احكام مسئوالن و شرح وظايف مشخص در 
سطح شهرستان كار را آغاز خواهد كرد.  فرماندار 
همدان يادآور ش��د: شهرس��تان همدان ۲هزار و 
۷۲0 شهيد گلگون كفن تقديم كرده كه تا زمان 
برگزاري كنگره ش��هدا به خانواده هاي معزز اين 
شهداي گرانقدر سركشي خواهد شد.  محمدي، 
از تمام اقشار خواست تا با حضور هرچه گسترده 
خود دراين مراسم موجب با شكوه تر برگزار شدن 
اين مناسبت ها و نااميد كردن دشمن از توطئه هاي 
در نظر گرفته شده، بار ديگر موجب شكست آنها 
شوند.  وي همچنين از تمامي سازمان ها و نهادهاي 
استان خواس��ت براي هرچه باشكوه تر شدن اين 

مراسم ها همكاري الزم را به عمل آورند. 

  آذربايجان شرقي: مديركل ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
آذربايجان  شرقي گفت: بر اساس پيشنهاد بنياد ملي نخبگان، طرحي با موضوع 
پياده سازي راهبردها و سياست هاي توسعه زنجيره ارزش توليدات روستايي در 
راستاي تنوع سازي معيشت در حوضه آبريز درياچه اروميه ارائه  شده است كه با 
همكاري اين اداره  كل اقدامات الزم براي اين پژوهش و در ادامه اجراي آن انجام 
خواهد شد.  احد احمدزاده افزود: هدف از اين طرح، احيای درياچه اروميه، ايجاد 
شغل هاي مكمل در حوزه درياچه، انجام مطالعات زيست محيطي، بهبود اقتصاد 

و معيشت منطقه بر اساس ظرفيت هاي گردشگري و صنايع دستي است. 
  خوزستان: سعداهلل منصوري مجري طرح دانه هاي روغني وزارت جهاد 
كشاورزي در بازديد از مزارع كشاورزي خوزستان گفت: طرح آبياري قطره اي 
زيرسطحي قرار است پس از پشت سر گذاشتن آزمايش هاي اوليه در سطح 

وسيعي از كشت و صنعت هاي نيشكري به كار گرفته شود. 
  چهارمحال و بختياري: رئيس اداره حفاظت و حمايت اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري گفت: در سطح جنگل هاي 
استان، ۲0 هزار هكتار درگيري با آفات وجود دارد.  محسن اماني افزود: 
۷00 هكتار نقطه بحراني در جنگل هاي اس��تان وجود دارد كه در ۳00 
هكتار از كانون هاي اصلي مبارزه با آفات با سموم بيولوژيك و BT انجام 

شده و به پايان رسيده است اما كافي نيست. 
   فارس: سرپرست مديريت حفظ نباتات جهاد كشاورزي فارس گفت: 
از ابتداي سال در سطح ۱0 هزار هكتار از اراضي مبارزه با اين آفت انجام 
شده است.  جاويد عباس��ي افزود: عالوه بر اين در ۱۳00 هكتار از اراضي 
خرامه، 4۷9 هكتار از اراضي نورآباد ممسني، ۳۱0 هكتار از اراضي فسا و 

۲۳0 هكتار از اراضي زرين دشت با اين آفت مبارزه شده است. 
  بوشهر: معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي بوشهر 
با بيان اينكه خشكسالي به 90 درصد مزارع گندم ديم خسارت وارد كرد، 
گفت: تاكنون بيش از ۲9 هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شد.  كبري 
توكلي افزود: بر اساس آمارها ۶5 هزار و ۲05 هكتار از مزارع استان بوشهر 
تحت پوشش صندوق بيمه محصوالت كشاورزي قرار دارد كه زمينه جبران 

بروز خسارت به مزارع را فراهم كرده است. 
  اصفهان: محمدعباس ظريفي فرماندار شهرستان نطنز گفت: ۷0 درصد 
اراضي كشاورزي نطنز س��نتي اداره مي ش��ود و از اين رو  لزوم ارتقای بخش 

كشاورزي با ورود علوم دانش بنيان بيش از پيش احساس مي شود. 
  خراس�ان ش�مالي: مجيد الهي راد، مديركل كميته امداد خراسان 
شمالي گفت: س��ال گذش��ته هزار و ۶۳۸ س��ري جهيزيه به زوج هاي 
جوان هاي تح��ت حمايت اين نهاد اهدا ش��د ك��ه ارزش اين جهيزيه ها 

۲۷ميليارد و ۳00ميليون تومان است. 
  زنجان: معاون آبخيزداري اداره  كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان 
گفت: احيا نكردن چمن باعث تبديل اين محل به كانون ريزگرد خواهد شد.  جعفر 
بيات افزود: براي حل مشكل چمن سلطانيه بحث پخش سيالب مطرح مي شود 

كه جنبه هاي مختلفي دارد ولي به نظر مي رسد انتقال با لوله بهتر باشد.

 ارائه تسهيالت فرزندآوري 
به زوج هاي دانشگاهي  در كشور

با امضاي تفاهمنامه همكاري بين بنياد 15خرداد ستاد اجرايي فرمان 
امام و نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها، فرآيند ارائه تسهيالت 
فرزندآوري به زوج هاي دانشگاهي در استان هاي مختلف آغاز شد. 
روز گذشته و با حضور سرپرست س��تاد اجرايي فرمان امام، رئيس نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، مديرعامل بنياد ۱5خرداد 
و جمعي از مديران ارش��د اين دو مجموعه تفاهمنام��ه همكاري طرح 
ملي ايراِن جوان با هدف حماي��ت از جواني جمعيت و عضويت زوج هاي 

دانشگاهي در باشگاه خانواده مثبت پنج به امضا رسيد. 
سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم گفت: يك سال پيش و پس 
از پيوستن مجموعه بنياد ۱5 خرداد به ستاد اجرايي فرمان امام، مأموريت 
پيگيري و پرداختن به موضوع��ات اجتماعي مهمي مانن��د فرزندآوري و 
جواني جمعيت، درمان ناباروري و مس��ائل خانواده را به اين بنياد واگذار  و 
به صورت جدي از روش هاي مختلف ب��راي اين هدف برنامه ريزي كرديم.  
عارف نوروزي با اشاره به موج جديد فعاليت هاي اين بنياد و ارائه خدمات به 
زوج هاي دانشگاهي ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه اي كه  با نهاد رهبري در 
دانشگاه ها امضا كرديم، به دانشجويان داراي فرزند با اولويت دو فرزند و بيشتر 
خدمات و تسهيالت متنوعي از قبيل يك ميليون تومان كارت هديه به مادر، 
۲ ميليون تومان افتتاح حساب سرمايه گذاري بلندمدت و ۱5ميليون وام 
قرض الحسنه خريد كاال و... اختصاص مي دهيم.  وي تصريح كرد: به كارگيري 
ظرفيت هاي كانون هاي دانشجويي، برگزاري كارگاه هاي مشاوره، راه اندازي 
شبكه تسهيل گران جمعيت، راه اندازي مراكز مشاوره و تدوين الگوي بومي 
فرزندآوري نيز جزو اهدافي اس��ت كه در راس��تاي اجراي اين طرح دنبال 
مي شود.  نوروزي تأكيد كرد: ستاد اجرايي فرمان امام اين آمادگي را دارد تا به 
محض اعالم نهاد رهبري در دانشگاه ها اين خدمات را بدون درنگ ارائه كند 
و بر سرعت بخشي در اين امر مهم هم تأكيد داريم.  سرپرست ستاد اجرايي 
فرمان امام خاطرنشان كرد: در پرداختن به موضوع جمعيت و تسهيل افزايش 
آن به شدت جدي هستيم و در سال هاي اخير ستاد اجرايي فرمان امام به 
عنوان نهاد پيش��تاز در اين زمينه قدم هاي بزرگي برداشته و به عنوان يك 

اولويت و سياست استراتژيك براي آينده كشور به آن نگاه مي كند. 
   دانشگاه ها، هسته اثرگذار در رشد جمعيت 

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها نيز در اين مراسم 
گفت: متأسفانه توجه به حفظ جمعيت جوان كشور و فرزندآوري و تحديد 
نسل جزء موضوعاتي اس��ت كه در دوره هاي قبل با غفلت همراه بود و به 
حاشيه هاي نامناسب گرفتار شد، اما در سال هاي اخير و با تأكيد چندين 
باره رهبر معظم انقالب، حركت هايي دراين زمينه آغاز ش��ده كه ستاد 
اجرايي فرمان امام مانند ساير موارد به عنوان دستگاه پيشرو در اين زمينه 
اقدامات بسيار خوبي انجام داده است.  حجت االسالم مصطفي رستمي 
افزود: فضاي دانشگاهي در كشور ما حدود 4ميليون عضو دارد كه شامل 
اساتيد و دانشجويان است و بايد به درستي به موضوع جمعيت واقف شوند. 
همچنين اين قشر قطعاً مي تواند يك هسته و جمعيت اثرگذار در جريان 
رشد جمعيت كشور  باشد.  وي افزود: ستاد اجرايي فرمان امام مجموعه 
جهادي و با بركتي اس��ت كه در ح��وزه محروميت زدايي، اش��تغالزايي، 
خدمات درماني و اجتماعي نظي��ر درمان زوج هاي ناب��ارور تالش هاي 
ارزشمند و بي بديلي داشته است و امروز آغاز اجراي اين طرح جديد در 
دانشگاه ها شروع رقم خوردن اتفاقات خوب در كشور خواهد بود.  مسئول 
نهاد رهبري در دانشگاه ها گفت: معتقديم در حوزه توسعه جمعيت، پايين 
آوردن س��ن ازدواج مؤلفه اصلي تري خواهد بود كه جوانان بتوانند آماده 
شوند تا اثر مستقيمي در حوزه جمعيت داش��ته باشند.  حجت االسالم 
رستمي تصريح كرد: حوزه ش��ناختي و رواني اين طرح بخش مهم تري 
است كه در اين تفاهمنامه در نظر گرفته شده است، همچنين ظرفيت هاي 
قانوني خوبي در حوزه جمعيت وجود دارد و سند ملي ازدواج دانشگاهيان 
مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز منتظر ابالغ رئيس جمهور است 

كه با ابالغ آن زيرساخت خوبي در اين حوزه ايجاد خواهد شد. 

 حواله اتمام ساخت سد معشوره 
به 1407 

شنيدن جمله »به خاطر خشكس�الي، با كم آبي مواجهيم« آنقدر 
تكراري ش�ده كه ديگر كس�ي توجهي به آن نمي كن�د. توجه نه 
از بابت اين ك�ه صرفه جويي نمي كنند، بلكه هيچ مس�ئولي براي 
اين جمله ارزشي قائل نيس�ت و اقدامي در جهت حفظ، مديريت 
و استفاده بهينه از آب هاي موجود نمي ش�ود.  هم اكنون فقط در 
لرس�تان، بيش از 10 ميليارد متر مكعب رواناب وجود دارد كه به 
دليل سوء مديريت ها و انجام نشدن پروژه هاي الزم براي نگهداري 
و مديريت درس�ت آب ها، س�هم مردم از اين ميزان بيش از يك 
ميليارد مترمكعب نيس�ت. اين در حالي است كه ساخت چندين 
سد سال هاست در اين منطقه شروع شده و بدون پيشرفت خاصي 
روي زمين مانده  است به همين دليل در كنار هدررفت رواناب ها، 
س�يالب ها نيز هرازگاهي زندگ�ي و خانه و كاش�انه و زمين هاي 
كشاورزي مردم را ويران می كنند و مي گذرند. حاال رئيس مجمع 
نمايندگان لرستان با اش�اره به ديدارش�ان با وزير نيرو گفته كه 
براي ساخت سد »معشوره« قول هايي از وزير گرفته اند و عمليات 
اجرايي اين پروژه به زودي آغاز مي ش�ود.  سدي كه مطالعات آن 
در س�ال 81 و احداثش در سال 92 شروع ش�ده بود و با اينكه در 
آخري�ن اظهارنظر اتمامش را در س�ال 140۳ اعالم ك�رده بودند، 
اگر در سال 1407 به نتيجه برسد باز هم جاي شكرش باقي است. 

    
طي سال هاي اخير و با كاهش نزوالت آسماني و به تبع آن كم شدن 
ذخاير برفي مناطق كوهستاني و در نتيجه پايين آمدن حجم آب سدها 
و رودخانه ها، استان هاي ايران دچار مشكالت عديده اي شده اند.  هر 
چند ذخيره و تأمين آب شرب، صنعت و كشاورزي، توسعه گردشگري، 
توليد برق و كنترل سيالب از اهداف ايجاد سدها عنوان شده است اما 
وقتي به مدت ساخت و نحوه پيشرفت آنها نگاهي مي اندازيم، مشخص 
مي شود اصاًل اراده اي براي به نتيجه رسيدنش��ان وجود ندارد و سوء 

مديريت ها در حفظ منابع آبي بيداد مي كند.  
در اين ميان، لرستان از جمله استان هاي پر آب كشور است كه هر ساله 
ميلياردها مترمكعب از رواناب هايش فقط به خاطر نداشتن سدهاي 

كافي از دست رفته و بدون استفاده به پايين دست مي رود.  
وقتي در سال 9۲ قرار شد كارهاي اجرايي سد معشوره در كوهدشت 
آغاز شود كارشناسان عنوان  كردند اين سد مي تواند نقش بسيار مهمي 
در كنترل سيالب هاي فصلي داشته باش��د  و آب را به صورت تنظيم 
شده در اختيار كشاورزان قرار دهد.   س��د معشوره در 90 كيلومتري 
غرب شهر خرم آباد و 40 كيلومتري جنوب شهر نورآباد مركز دلفان و 

45كيلومتري شمال شهر كوهدشت واقع شده است.  
در طرح اوليه ساخت سد بتني دوقوس��ي تنگ معشوره روي رودخانه 
كش��كان حدود يك كيلومتر پايين تر از محل تالقي دو شاخه تشكيل 
است.   دهنده كشكان يعني رودخانه هاي كاكارضا و چم زكريا ارائه شده 
همچنين تصميم گرفته شد سد و نيروگاه تنگ معشوره با هدف توليد 
ان��رژي برقابي، كنترل و جمع آوري س��يالب و رواناب هاي س��طحي 
رودخانه و تأمين آب كش��اورزي م��ورد نياز دش��ت و اراضي منطقه 
كوهدش��ت ايجاد ش��ود.  با اينكه تخصيص اولي��ه آن ۲۷۱ ميليون 
مترمكعب از رودخانه كش��كان در نظر گرفته ش��د اما پس از كش و 
قوس هاي فراوان در نهايت مديرعامل شركت آب منطقه اي لرستان 
تيرماه سال گذشته اعالم كرد تخصيص س��االنه اين سد براي تأمين 
نيازهاي آب ش��رب، صنعت، كشاورزي، زيس��ت محيطي و پايداري 

جريان ۱۸5ميليون مترمكعب شده است. 
   همه چشم انتظار اجرايي شدن مصوبات

نزديك به يك دهه است كه ساخت سد معشوره در لرستان آغاز شده اما 
تاكنون كمتر از ۱0 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.  

با اين تفاسير وقتي آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي در آذرماه سال گذشته 
و در نوزدهمين سفر استاني اش وارد لرستان شد با اشاره به نقش احداث 
سدها در رشد و آباداني اين استان گفت: »مقرر شد اعتبارات الزم براي 
احداث سد معش��وره اختصاص يابد تا اين س��د در زودترين زمان به 
بهره برداري برس��د و به هر ميزان كه بتوانيم براي سد معشوره اعتبار 
تخصيص مي دهيم. ضمن اينكه وزير نيرو اعالم كرده است اين طرح در 

مدت زمان كوتاه تري نسبت به زمانبندي احداث خواهد شد.« 
در همين راستا وزير نيرو نيز نوزدهم آذرماه ۱400 در نشست شوراي 
اداري لرستان گفت: »مطالعات سد معشوره در سال ۸۱ آغاز و در سال 
9۲ كلنگ زني ش��ده اما طي اين مدت كارهاي مهندسي آن كمتر از 
۱0درصد انجام و تنها تونل انحراف آن احداث ش��ده است. بنابراين به 
زودي تأمين اعتبار مي شود و در دولت سيزدهم تكميل خواهد شد.« 

علي اكبر محرابيان اظهار داش��ت: »جلس��ات متعددي براي تكميل 
طرح هاي نيمه تمام به ويژه اين سد داشتيم كه براي تكميل آن به ۶هزار 
ميليارد تومان اعتبار نياز داريم. ضمن اينكه قرارگاه س��ازندگي خاتم 
االنبيا يكي از مؤسسات بسيار خوب و از پيمانكاران اين سد است و اعتبار 

مي شود.«  الزم از محل ماده 5۶ و اعتبارات غير بودجه اي تأمين 
حاال مسئوالن اس��تان اميدوارند با مصوبه سفر اس��تاني هيئت دولت 
سيزدهم به لرستان عمليات اجرايي آن ش��تاب گيرد.  به گفته فرهاد 
زيويار استاندار لرس��تان، اولويت اساس��ي در بخش اجراي طرح هاي 
تأمين آب، ادامه ساخت و تكميل سد معشوره است، چراكه در حق اين 
سد و بهره برداران آن يعني چهار شهرستان كوهدشت، چگني، دلفان 

و سلسله اجحاف شده است. 
   پايان ساخت سد شايد 1407

چند روز پيش بود كه مجمع نمايندگان لرس��تان با وزير نيرو ديداري 
داشتند. رئيس اين مجمع در رابطه با سد »معشوره« و صحبت هايشان 
در اين زمينه گفت: »با توجه به قول وزير، عملي��ات اجرايي پروژه به 

زودي آغاز مي شود.« 
مهرداد ويسكرمي با بيان اينكه ساخت سد »معشوره« و سد »بختياري« 
موضوع اصلي جلسه بود، افزود: »ساخت سد معشوره وعده رئيس جمهور 
و وزير نيرو بوده است و قرار بود قبل از عيد عمليات اجرايي اين سد آغاز 
شود كه يكسري چالش ها و اشكاالت به وجود آمد كه با حضور وزير نيرو 

مسئله را دنبال كرديم.«
 نماينده مردم خرم آباد و چگني در مجلس با بيان اينكه زمان اتمام سد 
را سال ۱40۳ تعيين كرده بودند، گفت: »به طور طبيعي سال ۱40۳ 
اتمام اين سد با اين حجم اعتبار مشكل است كه در نهايت سال ۱40۷ 
براي اتمام سد تعيين شد كه دست وزارت نيرو هم براي تعيين اعتبار 

باز باشد.«
حاال لرستانی ها مانده اند و وعده هايی كه معلوم نيست چه زمانی محقق 
خواهند شد. مثل حرف هايی كه در اس��فندماه سال گذشته مطرح و 
عنوان شده بود سال ۱40۱ زمان اتمام ساخت سد معشوره است. ای 

كاش حداقل ۱40۷ براي اتمام كارهای اين سد درست باشد!

 برگزاري پويش » بهجت عارفان« 
به همت سپاه گيالن

به مناس�بت بزرگداش�ت آيت اهلل بهجت، پويش سراسري 
»بهجت عارفان« برگزار مي شود. 

سجاد ستوده مس��ئول سازمان فضاي مجازي س��پاه قدس گيالن 
گفت: به همت اين مجموعه پويش سراس��ري »بهجت عارفان« با 
هش��تگ بهجت_عارفان امروز  همزمان با س��الروز رحلت آيت اهلل 
بهجت برگزارمي شود.  وي با اشاره به آثار توليد شده درخصوص اين 
شخصيت عرفاني افزود: موشن گرافي، نقاشي شني، نقاشي ديجيتال 
از چهره، تصويرسازي ديجيتال، پوستر، استوري فانتزي به سه زبان 
فارسي، عربي و انگليسي، كليپ هاي تصويري و فيلم كوتاه از جمله 
اين آثار است.  اين مسئول فضاي مجازي ادامه داد: عالوه بر اين موارد، 
كليپ هاي اختصاصي مربعي اينستاگرامي، آيتم هاي تصويري نقاشي، 
خطاطي و سياه قلم، موشن اس��توري، مستند و اپليكيشن جامع با 

موضوع شخصيت حضرت آيت اهلل بهجت توليد و آماده پخش است.

 60 هزار شغل در خوزستان 
ايجاد مي شود 

طبق برنامه ريزي ها امسال ۶0 هزار شغل در استان خوزستان ايجاد مي شود. 
صادق خليليان استاندار خوزستان گفت: سال گذشته قرار بود ۱9هزار 
شغل در اس��تان ايجاد ش��ود، ولي از اين ميزان فراتر  رفت و ۲۲هزار 
شغل ايجاد شد.  وي افزود: طبق برنامه  س��ال جاري در سطح ملي، 
ايجاد ۶0 هزار شغل در استان تعيين شده كه الزمه آن هماهنگي بين 
دستگاه هاست.  نماينده دولت در خوزستان ادامه داد: ظرفيت هاي 
خوبي در استان شامل نخيالت، شيالت و صنايع مرتبط با كشاورزي 
وجود دارد كه اولويت ما ب��وده و س��رمايه گذاري در اين بخش ها را 
دنبال مي كنيم.  خليليان گفت: صنايع مرتبط با زنجيره پايين دست 
پتروشيمي و نفت و گاز ظرفيت بسيار خوبي است كه مي توان براساس 
برنامه آمايش سرزميني آن را دنبال كرد و حمايت از آنها برنامه ماست.  
وي افزود: صنايعي وجود دارد كه سرمايه گذاري در آنها انجام شده ولي 

نيمه فعال يا غيرفعال هستند كه بايد آنها را فعال كنيم.

 محرومان در فارس 
رايگان ويزيت و درمان مي شوند

درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي  بدون ويزيت بيماران 
نيازمن�د و محروم در اس�تان ف�ارس را پذي�رش مي كنند. 
سرهنگ حسين صمصامي مسئول بسيج جامعه پزشكي فارس با اشاره به 
اينكه براي نخستين بار در كشور درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي 
 استان بدون ويزيت بيماران نيازمند و محروم را پذيرش مي كنند، گفت: 
اين استان با 45 كانون جامعه پزش��كي و با  كمك جهادگران بسيجي 
عرصه سالمت، بهداشت و درمان، خدمات پزشكي رايگان به بيماران 
كم برخوردار ارائه مي كند.  وي افزود: بيماران نيازمند در بيمارس��تان 
نمازي و ديگر بيمارستان هايي  كه در طرح كمك به  سالمت و درمان 
شركت دارند، در موارد  درماني شامل جراحي، سونوگرافي، تشخيصي و 
دندانپزشكي خدمات دريافت مي كنند.  اين مسئول ادامه داد: استقرار 
ماشين هاي دندانپزشكي در سرچهان و كش��ن  و قرار دادن ۱۲ يونيت 

روزانه با  كمك خيرين از جمله فعاليت هاي گروه هاي جهادي است.

   فارس   خوزستان   گيالن

ايجاد150 طرح اشتغالزايي در فاروج به همت ستاد اجرايي  
   خراسان شمالي ستاد اجرايي 
فرم�ان ام�ام 
امس�ال از محل تس�هيالت اين بنياد، 150 
ط�رح اش�تغالزايي در هف�ت روس�تاي 
مي كن�د.  ايج�اد  ف�اروج  شهرس�تان 
جوادعبدي مجري طرح هاي اشتغالزايي بنياد 
بركت در خراسان شمالي گفت: از محل تسهيالت 
اين بنياد ۱50 طرح اشتغالزايي در هفت روستاي 
شهرستان فاروج برنامه ريزي شده است.  وي با 
بيان اينكه سال گذشته ۱۱۸ طرح اشتغالزايي در شهرستان به ارزش 45 ميليارد ريال اجرا شد، افزود: در 
سال 99 هم ۱۲۸ طرح با همين رقم تسهيالت محقق شده بود.  اين مسئول ادامه داد: سال گذشته ۱50طرح 
به بانك هاي عامل معرفي شده بود اما تضامين بانكي و مشكالت متقاضي امكان تحقق ۱۱۸ طرح را فراهم 
كرد.  عبدي به امضاي تفاهمنامه بنياد بركت با چهار دستگاه بهزيستي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد 
كشاورزي و ارتباطات در سطح كالن اشاره كرد و گفت: اعتبارات در حوزه بهزيستي از منابع تبصره ۱۷ جذب 

مي شود و متقاضيان طرح ها در اين دستگاه طي دو، سه هفته آينده به مرحله بانك مي رسند.


