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اخبار

افتتاح پروژه آبرسانی به روستای زرواو سفلی از
توابع شهرستان بانه به مناسبت دهه مبارک فجر

پروژه آبرسانی به روستای زرواو سفلی با حضور معاون سیاسی
و اجتماعی فرماندار شهرستان بانه و آقای محمدی بخشدار نشمیر
و ارگانهای نظامی و انتظامی و رؤسای ادارات و مدیر امور اداره
آبفار بانه و تعدادی از ماموستایان روستاهای اطراف و اهالی شریف
روستا افتتاح شد.
در دومین روز از دهه مبارک فجر پروژه آبرسانی به روستای
زرواو سفلی از توابع شهرستان بانه افتتاح شد.
هاوری نصیری مدیر امور اداره آبفار بانه در خصوص احجام
ایجاد شده گفت این پروژه با اعتبار  320میلیون تومان ،از محل
اعتبارات استانی و خاص تخصیص و به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود در مجموع  870کیلومتر خط انتقال آب و اجرای
خط انتقال برق  3فاز ،حفرچاه به عمق  10متر و دهنه  2متر،
احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ به مساحت  37مترمربع ،و تهیه
و نصب پمپ  3کیلو وات به همراه متعلقات و تهیه ونصب کلیناتور
برقی که با بهرهبرداری از این تاسیسات روستای زرواو سفلی با 186
مشترک از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
در پایان مراسم معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بانه این
اقدامات را مدیون برکت انقالب و نظام اسالمی و مرهون تالشها و
مجاهدتهای مشمولین نظام و همدلی مردم دانست و از اقدامات
مؤثر مدیریت و کارکنان مجموعه آبفار کردستان قدردانی نمود.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله
ورزش و جوانان استان گلستان

به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی ایران نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله ورزش و
جوانان استان گلستان با حضور هاشمی استاندار و طیبی مدیر کل
ورزش و جوانان استان ،معاونین و روسای ستادی اداره کل افتتاح
شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گلستان ،
به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی ایران نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله ورزش و جوانان
استان گلستان با حضور مناف هاشمی استاندار گلستان و بهمن
طیبی مدیر کل ورزش و جوانان استان  ،معاونین و روسای ستادی
اداره کل ،روسای هیات های ورزشی و حضور پرشور ورزشکاران
افتتاح شد.الزم به ذکر است؛ در این نمایشگاه که به مدت پنج
روز در محل دانشگاه گلستان دایر شده است دیگر دستگاه های
دولتی نیز غرفه هایی از دستاوردهای چهل ساله خود را به نمایش
می گذارند.

افتتاح پروژه آبرسانی به روستای کنگره از توابع
شهرستان قروه به مناسبت دهه مبارک فجر

پروژه آبرسانی به روستای کنگره با حضور معاون فرماندار
شهرستان قروه و مدیرعامل شرکت آبفار و بخشدار مرکزی و رؤسای
ادارات و مدیر امور اداره آبفار قروه و تعدادی از روستاهای اطراف و
اهالی شریف روستا افتتاح شد.در سومین روز از دهه مبارک فجر پروژه
آبرسانی به روستای کنگره از توابع شهرستان قروه افتتاح شد.فرهاد
باقری مدیر امور اداره آبفار قروه در خصوص احجام ایجاد شده گفت
این پروژه با اعتبار  350میلیون تومان ،از محل اعتبارات صندوق
توسعه تخصیص و به بهرهبرداری رسیده است.وی افزود در مجموع
 300کیلومتر خط انتقال آب ،مخزن  100مترمکعبی ،یک واحد اتاق
فرمان و محوطه دفنس  80متر طول و بهسازی چشمه ،با بهرهبرداری
از این تاسیسات روستای کنگره از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار
شدند.فرماندار شهرستان قروه در پایان مراسم از اقدامات مؤثر مدیریت
و کارکنان مجموعه آبفار کردستان قدردانی نمود.
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شهرستان
بهره برداری پروژه آبرسانی به روستاهای
پاچه کوالو حیدرآباد شهرستان اللی

همزمان با فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر آیین بهره
برداری از پروژه ابرسانی به روستاهای پاچه کوال و حیدرآباد
شهرستان اللی برگزار شد.
معاونت مهندسی و توسعه شررکت اب و فاضالب
روستایی خوزستان گفت :با بهره برداری از این پروژه 25
خانوار با جمعیتی بالغ بر  136نفر از نعمت اب شرب پایدار
و بهداشتی بهره مند شدند.
عبدالهادی ساداتی ادامه داد :تا پیش از بهره برداری از
این پروژه این روستاها یا از طریق تانکر سیار و یا بصورت
نوبت بندی آبرسانی می شدند.
وی اظهار کرد :با کارگزاری بیش از  5هزار متر خط انتقال و شبکه توزیع آب شرب از محل مجتمع آبرسانی
روستایی حتی آب شرب این روستاها پایدار شد.
معاونت مهندسی و توسعه شرکت آبفا روستایی خوزستان بیان کرد :این پروژه با اعتباری افزون بر  6میلیارد ریال
انجام و به بهره برداری رسیده است.
ساداتی یادآور شد :شرکت ابفا روستایی خوزستان با دریافت اعتبارات مورد نیاز از دولت پروژه های آبرسانی به
روستاهای سطح استان را به اجرا درمی آورد ،اما پس از آن کلیه هزینه های تعمیر و نگهداری باید توسط درآمدهای
شرکت انجام شود.
وی افزود :از کلیه اهالی شرییف روستایی و بزرگان روستاها انتظار می رود ،از تاسیسات آبرسانی حفظ و نگهداری
بعمل آورند و نسبت به پرداخت قبوض آب خود اقدام بموقع کنند .چراکه کلیه درآمدهای حاصل از قبوض آب صرف
هزینه های جاری و تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستایی می شود.

معاون اوقاف استان قم توضیحاتی پیرامون اجرای طرح
یکسانسازی قبور در حرم مطهر حضرت علی بن جعفر(ع)
ارائه کرد.حجت االسالم والمسلمین یوسف احمدی با اشاره به
اجرای طرح همسانسازی قبور در آستان مقدس امامزاده علی
بن جعفر(ع) اظهار کرد :در ادامه اجرای این طرح ،قبوری که
در ضلع جنوب غربی قرار دارند همسانسازی خواهند شد.
وی افزود :این اقدام با اطالعرسانی از طریق بنر در محوطه
ورودیهای بقعه از هفتم دی ماه سال جاری آغاز شد.
معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم با
بیان اینکه در این طرح ابتدا مختصات جغرافیایی سنگ مزارها
به صورت دقیق ثبت و از همه آنها عکسبرداری شده است گفت :پس از میلگردگذاری ،بتنریزی انجام خواهد شد و سپس
سنگ فرش همسطح اجرا میشود.وی ادامه داد :پس از آن بر اساس مختصات جغرافیایی ثبت شده اسامی قبور دقیقا روی
سنگهای همسطح حکاکی خواهد شد و به این ترتیب هیچ گونه نگرانی بابت جابجایی حکاکیهای روی قبور وجود نخواهد
داشت ضمن اینکه دفن اموات در این بقعه همچنان ادامه می یابد.احمدی به محاسن اجرای طرح همسانسازی قبور اشاره
و تصریح کرد :جلوگیری از نشست و آبگرفتگی قبور ،عدم نفوذ آب باران در قبور و خرابی آنها ،جلوگیری از رشد و تکثیر
حشرات و حیوانات موذی همچون سوسک ،رتیل و عقرب ،تسهیل عبور و مرور افراد سالخورده و معلول در محوطه آرامستان،
استفاده از محوطه این مکان برای شبهای احیا و دیگر مراسم مذهبی و یکسانسازی شکل ظاهری قبور ،از جمله مزایای
این طرح به شمار میروند.معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم خاطرنشان کرد :طرح همسان سازی قبور
پیش از این در بقاع متبرکه دیگری همچون حرم مطهر امامزادگان ابراهیم و محمد(ع) ،ابراهیم و احمد(ع) ،حمزه(ع) و چهل
اختران اجرایی شده است.

بازدید آیتاهلل سعیدی ،استاندار وشهردار از غرفه آموزش و پرورش قم

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)،
استاندار وشهردارقم از غرفه شهرداری قم در نمایشگاه
«شکوه چهل ساله» بازدید کردند.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،
دستگاههای دولتی ،ارگانهای فرهنگی ،حوزوی و …
ازجمله آموزش و پروش استان قم در نمایشگاه «شکوه
چهل ساله» ،اقدام به برپایی غرفههایی کردند تا گزارشی
از اقدامات و دستاوردهای خود را ارائه کنند.همچنین
شهردار قم در بازدید از نمایشگاه دستاورد های آموزشی
و پرورش قم در محل غرفه این سازمان در نمایشگاه
شکوه چهل ساله ،از نزدیک عملکرد ها و دستاوردهای
این دستگاه عظیم تعلیم و تربیت را مورد بازدید قرار داد.
دکتر مرتضی سقائیان نژاد با ابراز خرسندی از ایجاد
مدیرکل ورزش و جوانان استان
گلستان خبر داد:

رشد  800درصدی
فضای ورزشی
گلستان بعد از
پیروزی انقالب
اسالمی

غرفه با نشاط و عملی آموزش و پرورش استان قم گفت:
امروز دانش آموزان ما باید از دانش های نوین بهره مند
گردند و از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده نمایند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسالم
انقالب برگزاری اینگونه نمایشگاه ها را نشانه عظمت

مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان از رشد 800
درصدی فضای ورزشی استان گلستان پس از پیروزی انقالب
اسالمی خبر داد.به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان استان
گلستان  ،در سال  57گلستان تنها  16سالن ورزشی داشت
که سالن آزادی گرگان از جمله مهمترین سالن های ورزشی
شهرستان گرگان بود اما امروزه شاهد 113سالن سرپوشیده
با مساحت  116064متر مربع و  88فضای ورزشی روباز به
مساحت  7751185متر مربع هستیم که گمنام ترین آنها از
امکانات رفاهی باالیی برخوردارند.طیبی افزود :در بین تمامی
سالنها تنها یک مجموعه ورزشی آزادی گرگان بود درحالی که

ایران اسالمی دانسته و گفت :دستاورد های ارزشمند
ایران اسالمی مرهون تالش و ایثار گری های شهدای
عزیز و گرانقدر است که آرامش را برای ما رقم زدند تا
از این طریق بزرگی و عزت را در جهان احساس نمائیم.
سقائیان نژاد در حاشیه بازدید با گفتو و گویی ویژه

با دانش آموزان حاضر در غرفه آموزش و پرورش آنان را
دستاورد های اصیل آموزش و پرورش دانست و گفت:
غرفه آموزش و پرورش قم به لحاظ تنوع ،حضور دانش
آموزان و دستاورد های حاصله نشان دهنده تالش های
معلمان و مربیانی است که با وجود تحمل مشکالت مادی
و معنوی با انگیزه آبادانی و رفاه حال آینده گان به کار
خود ادامه میدهند.
گفتنی است ،نمایشگاه «شکوه چهل ساله» در
مصلی قدس آغاز به کار کرده و تا روز پنجشنبه هفته
جاری ادامه خواهد داشت که غرفه آموزش و پرورش در
این نمایشگاه ،با برنامه ریزی جهت حضور مدیران نواحی
و مناطق و مسئولین اداره کل آموزش و پرورش به طور
مستقیم به سواالت مردم پاسخگویی میکند.

ما هم اکنون دو استادیوم  15000نفره گنبد و  5000نفره
کریم اباد گرگان را با ویژگی های بهتر از آزادی در استان داریم،
جمعا  200فضای ورزشی روباز در استان داریم و حدودا رشد
 800درصدی را در این موضوع تجربه کرده ایم .وی گفت :
استان گلستان در آن زمان حتی یک ورزشگاه مخصوص بانوان
هم نداشت درحالی که درحال حاضر  15سالن اختصاصی برای
بانوان ساخته شده است.سرانه فضای ورزشی قبل از انقالب 14
صدم متر مربع بود و سرانه فضای ورزشی بعد از انقالب به 57
صدم متر مربع رسید که نسبت به جمعیت استان رشد  4برابری
داشته است.

آبشیرینکنها  ۶درصد آب استان بوشهر را تامین میکنند

دیدارجامعه ورزش وجوانان استان گلستان
بانماینده معزز ولی فقیه دراستان و امام جمعه
محترم گرگان

دیدار جامعه ورزش و جوانان استان گلستان با نماینده
معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم گرگان در محل
مسجد جامع گلشن گرگان برگزارگردید.به گزارش روابط عمومی
معاونت فرهنگی وامورجوانان استان  ،دیدار جامعه ورزش و جوانان
استان گلستان با نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه
محترم گرگان در محل مسجد جامع گلشن گرگان برگزارگردید.
محمود متقی معاون فرهنگی و امور جوانان استان دراین زمینه
گفت :به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهلمین
سالگردپیروزی انقالب اسالمی دیدار ورزشکاران ،جوانان وکارکنان
اداره کل ورزش وجوانان استان باحضرت آیت اهلل نورمفیدی نماینده
معزز ولی فقیه دراستان و امام جمعه محترم گرگان برگزارگردید.
وی افزود :این دیدار پس ازاقامه نماز مغرب وعشاء برگزار و برنامه
های شاد ازجمله  :مسابقه پیامکی ،اجرای طنزو تجلیل ازجوانان
ونخبگان سمن هاوورزشکاران دررشته های مختلف برگزارگردید.

توضیحات معاون اوقاف استان قم درباره
طرح یکسانسازی قبور

بوشهر -عبدالحمید حمزهپور در جمع خبرنگاران اظهار داشت :آب تنها
عنصر حیاتی پس از هوا است که هیچ جایگزینی ندارد و باید در مصرف آن
دقت و مدیریت الزم انجام شود.
وی با بیان اینکه در استان بوشهر منابع آب بدلیل شرایط جغرافیایی،

برپایی نمایشگاه
دستاوردهای انقالب،
فرصتی مغتنم در
جهت اطالع رسانی
اقدامات و عملکرد
شرکت گاز است

خشکسالی و برداشتها در سالهای گذشته ،منابع قابل اتکایی وجود ندارد
افزود :به همین دلیل برای تامین منابع آب در استان در دو حوزه تامین آب
از خارج از استان و استفاده از آب های غیر متعارف و شور برنامه ریزی شده
است.
حمزهپور بیان کرد :در حال حاضر  ۲۰هزار متر مکعب آبشیرینکن
در شهرستانهای بوشهر و کنگان وجود دارد و شش درصد آب مورد نیاز
استان را تامین میکند که برنامه ریزی شده تا شش ماه آینده با اجرای
آبشیرینکنهای جدید در استان این ظرفیت را به  ۳۵تا  ۴۰درصد افزایش
دهیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در خصوص تحولی که بعد
از انقالب در زمینه آب انجام شده است ،تصریح کرد :پیش از انقالب تنها ۴۰۰
کیلومتر شبکه آبرسانی در استان وجود داشته که اکنون این میزان به بیش
از هزار و  ۴۰۰کیلومتر رسیده است و  ۱۰۰درصد شهرهای استان دارای آب
شرب بهداشتی هستند.
وی در ادامه گفت :همچنین در گذشته  ۳۰حلقه چاه در استان وجود

رشت -زینب قلیپور :نمایشگاه دستاوردهای انقالب
اسالمی از تاریخ  6بهمن به مدت یک هفته با حضور کلیه
نهادها و سازمان های دولتی استان در پیاده راه فرهنگی
شهرداری رشت برگزار شد.حسین اکبر مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن در خصوص نمایشگاه دستاوردهای انقالب
اسالمی گفت :عملیات گازرسانی پس از انقالب شکوهمند
اسالمی به طور گسترده ای در سراسر استان به انجام
رسیده و برگزاری این قبیل نمایشگاه ها فرصت مغتنمی
درجهت اطالع رسانی خدمات و دستاوردهای شرکت گاز

داشته است که اکنون این میزان به  ۱۲۰حلقه رسیده است.
حمزه پور خاطر نشان کرد :امسال از اعتبارات تملک و دارایی
 ۱۷۰میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است که تا کنون  ۸۰درصد
آن تخصیص داده شده است ،هر چند این اعتبارات با توجه به بحران
بی آبی که اکنون با آن روبرو هستیم کم است اما با توجه به وضعیت
بودجه این تخصیص ها نشان دهنده اهمیت و اولویت این حوزه برای
دولت است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر عنوان کرد :امیدواریم با
برنامه ریزی های صورت گرفته و همراهی مردم در مدیریت مصرف آب مشکل
کمتری را در تابستان امسال شاهد باشیم.
وی در خصوص انجام پروژه های دهه فجر عنوان کرد :شش
پروژه با اعتباری بالغ بر  ۱۰۰میلیارد تومان در دهه فجر امسال
در استان بوشهر انجام می شود که شامل سه پروژه کلنگ زنی و
سه پروژه افتتاحیه در شهرهای بوشهر ،دالکی برازجان و شبانکاره
است.

است.وی اظهار داشت :در این نمایشگاه پرسنل شرکت
گاز استان عالوه بر اطالع رسانی در زمینه گازرسانی ،در
خصوص پروژه های کیفی شرکت و نیز فرهنگ مصرف
بهینه و ایمن گاز طبیعی اطالعات و آگاهی های الزم را
به بازدید کنندگان ارائه نمودند.اکبر با اشاره به استقبال
پرشور مردم از نمایشگاه و بویژه غرفه شرکت گاز بیان نمود:
در این نمایشگاه بیش از  5هزار نفر از گیالنیان عزیز از
اقصی نقاط استان از غرفه شرکت گاز بازدید نموده و در
خصوص دستاوردهای کیفی و کمی شرکت اطالعات الزم

را کسب نمودند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ضمن
قدردانی از نگاه ویژه مسئولین استان بویژه حضرت آیت
اهلل فالحتی نماینده محترم ولی فقیه درگیالن به تالش ها
و خدمات شرکت گاز گفت :حضور نماینده محترم ولی فقیه
در غرفه شرکت گاز و تشکر از خدمات پرسنل شرکت مایه
دلگرمی و انگیزش بنده و همکارانم گردید.وی در پایان از
عوامل برگزاری نمایشگاه که زمینه آشنایی بیشتر مردم با
خدمات و دستاوردهای شرکت گاز را فراهم نمودند ،تشکر
و قدردانی کرد.

پل دیرین گاومیشان در ایالم مرمت می شود

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ایالم گفت:
پل گاومیشان به عنوان یکی از برجسته ترین بناهای تاریخی دوره ساسانی
این استان واقع در شهرستان دره شهر بزودی مرمت می شود.
 ،عبدالمالک شنبه زاده روز یکشنبه در جریان بازدید از پل تاریخی
گاومیشان اظهار داشت :قسمتی از حاشیه این بنای تاریخی بر اثر بارش باران
دچار ریزش جزیی شده که مرمت ان ضروری است.
وی گفت :آوار برداری ریزش اینپل انجام و کار استحکام بخشی به

قسمت حاشیه ای پل گاومیشان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود :پیش از این نیز بخش های دیگری ازاین بنای تاریخی مرمت
و استحکام بخشی شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی استان ایالم استحکام بخشی به بناهای تاریخی
و احیا و حفاظت انها را از اولویت های ین اداره کل درایالم عنوان کرد.
پل تاریخی گاومیشان در شمال شرق شهرستان دره شهر واقع بر رود
سیمره سوم اسفند  ۱۳۷۷با شمارهٔ ثبت  ۲۲۲۲بهعنوان یکی از آثار ملی

ایران ثبت شد.
البومی از اثار و بناهای دوره های مختلف تاریخی و ماقبل تاریخی در
شهرستان دره شهر به عنوان یکی از مهدها و سکونتگاه های تاریخ بشر گرد
امده است.از مجموع آثار و بناهای دیرین دره شهر واقع در  140کیلومتری
مرکز استان ایالم تاکنون  145اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
استان ایالم با داشتن  760اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی
یکی از قطب های میراث فرهنگی کشور محسوب می شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین:

تأسیس «شلتر» از آسیبهای حوزه زنان میکاهد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت :تأسیس
سرپناه برای زنان آسیبدیده میتواند از بسیاری آسیبهای حوزه زنان
جلوگیری میکند.مریم بیدخام در مراسم افتتاحیه شلتر بانوان که ظهر
امروز برگزار شد ،تصریح کرد :باید بپذیریم که آسیبهای اجتماعی وجود
دارد تا از بروز و توسعه آسیبها جلوگیری کنیم ،تأسیس گرمخانه زنان
از آسیبهای زیادی جلوگیری میکند.
وی افزود :بسیاری از آسیبها وقتی در حوزه زنان بروزمی کند آسیب
جدیتر میشود چراکه مرد معتاد را جامعه و خانواده پذیرفته است اما
زنان معتاد در وهله اول از خانواده طرد و در جامعه رها میشود که
میتواند آسیب را در جامعه افزایش دهد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین یادآور شد:
تأسیس شلتر نشان میدهد که ما این آسیب را پذیرفتیم و به دنبال
حل آن هستیم ،این مکان نباید محلی برای زندگی دائم زنان شود بلکه
باید در مقطعی کمک و در گام بعدی توانمندسازی صورت بگیرد تا زنان
آسیبدیده به خانواده و جامعه برگردند.
وی بیان کرد :از سازمانهای مردمنهاد میخواهیم که متولی این
حوزه باشند و ما را یاری کنند.
تأسیس فضای ویژه زنان ضروری است
صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین نیز در

ادامه این مراسم ،تصریح کرد :آسیبهای اجتماعی امروزه به دلیل توسعه،
شکل و شمایل جدیدی به خود میگیرد ،از طرفی برخی آسیبها مانند
اعتیاد آسیبی بود که قشر مردان را درگیر میکرد اما امروزه به زنان نیز
سرایت کرده است.
وی افزود :اعتیاد زنان موضوع حساسی است چراکه زنان در
جامعه نقش مادری و همسری ایفا میکنند و اگر دچار مشکل شوند
در پی آن خانواده نیز دچار مشکل خواهد شد ،بنابراین این موضوع
حساسیت باالیی دارد و در تنظیم برنامهها باید به این موضوعات نگاه
ویژ های داشته باشیم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین خاطرنشان کرد:
کاهش سن ابتالء به اعتیاد نیز زنگ خطری است که برای همه خانوادهها
به صدا درآمده و هیچ خانوادهای نسبت به آن واکسینه نیست ،بنابراین
باید از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد برای این موضوع
استفاده شود.
ربیعی تأکید کرد :زمانی که اقدامات و آموزشهای پیشگیرانه توسط
مردم صورت گیرد تأثیرگذاری زیادی خواهد داشت ،سازمان بهزیستی
نیز از این ظرفیت استفاده کرده و از سازمانهای مردمنهاد نیز کمک
میگیرد.
وی عنوان کرد :به خاطر حساسیتهای اینگونه آسیبها در جامعه،

وجود فضاهایی ویژه زنان برای اقامت و داشتن پناهگاه بسیار ضروری
است تا بتوان با ساماندهی افراد آسیبدیده در گامهای بعدی برای کنترل
و درمان مشکل این قشر اقدام کرد.
مهدیه سادات قافلهباشی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر
قزوین نیز در این مراسم خاطرنشان کرد :ایجاد سرپناهی برای زنان معتاد
و رهاشده در جامعه نیاز و مطالبهای چندساله در قزوین بود که رسانهها
بهصورت ویژه مطالبه میکردند که این امر امروز تحقق یافت.
وی افزود :هدف ما در شورای پنجم با ایجاد نشاط در شهر است و
برای ایجاد نشاط باید در راستای کاهش آسیبها قدم برداریم ،مصوبه
شلتر نیز کمتر از  ۵دقیقه در صحن شورا باالترین رأی را آورد درواقع
همه اعضای شورا بر ساخت شلتر تأکید داشتند.
قافلهباشی تأکید کرد :اگر این مجموعه شکل گرفت به دلیل نیاز و
مطالبه شهر بود ،در چهلسالگی انقالب نباید این مشکالت و آسیبها را
داشته باشیم.
وی عنوان کرد :د هها پل و تقاطع در دل شهرها ساخته میشوند
اما خوابیدن حتی یک زن در زیر این پلها چهره نازیبایی به شهرهای
ما میدهد که باید از آن جلوگیری کرد ،تأسیس شلتر بانوان و حمایت
شورای شهر و شهرداری از آن فراتر از بخشنامه و اختصاص ردیف
بودجه بود.

