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88498441سرويس  شهرستان

 گيالن كمبودي در زمينه 
ذخيره كاالهاي اساسي ندارد

گيالن با دارا بودن ۲۹ هزار و ۲۴۰ انبار     گيالن
كاال كه در سامانه متمركز انبارداري ثبت 
ش�ده، هيچ كمبودي در زمينه تأمين و ذخيره اقالم اساسي ندارد. 
فرهاد دلق پوش، رئيس سازمان صمت گيالن با اشاره به ثبت ۲۹ هزار و 
۲۴۰ انبار اين استان در سامانه متمركز انبارداري، گفت: هيچ كمبودي 
در زمينه ذخيره كاالهاي اساسي در گيالن نداريم.  وي با تأكيد بر اينكه 
روزانه ورود و خروج كاال از اين انبارها رصد مي ش��ود، ادامه داد: از اين 
تعداد ۴ هزار و ۲۲۰ انبار مربوط به شهر رش��ت است و سازمان صمت 
گيالن به صورت روزانه ميزان ذخيره كاال در اين انبارها را مورد بررسي 
قرار مي دهد تا موجودي ها به اندازه باشد.  اين مسئول در ادامه به بازرسي 
و رصد كامل بازار توسط گش��ت هاي نظارتي اشاره كرد و گفت: يكي از 
وظايف سازمان صنعت، معدن و تجارت بازرس��ي مداوم بازار و قيمت 
كاالهاي اساسي در بخش هاي توليد، توزيع و فروش و همچنين مراكز 
ارائه خدمات است.  وي با تأكيد بر تشديد نظارت  و بازرسي ها با توجه به 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي، تصريح كرد: گشت هاي نظارتي شامل 
كارشناسان اتاق اصناف، تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي و بهداشت و 
درمان در قالب اكيپ هاي نظارتي، بازار به صورت مستمر بازرسي و پايش 
مي كنند.  رئيس سازمان صمت گيالن با اشاره به اينكه در اين استان به 
صورت مستمر بر روي ۱۲۹ كاال مورد نياز مردم نظارت مي شود، بيان 
كرد: با توجه به ارائه خدمات مناسب در گيالن خوشبختانه وضعيت اين 
استان در مقايسه با ساير اس��تان ها در زمينه ميزات شكايات در زمينه 
گرانفروشي و كيفيت و ميزان ارائه خدمات بسيار مطلوب است.  وي به 
فعاليت ۲ هزار و ۸۰۰ رسته شغلي در اس��تان گيالن اشاره كرد و ادامه 
داد: ۱۰۸هزار واحد صنفي با پروانه كسب در گيالن فعاليت مي كنند و با 
توجه به رقابت فشرده در بازار اين استان بروز تخلف از سوي هر واحدي 

سبب خروج آن واحد از عرصه رقابت خواهد شد.

 حق آبه كشاورزان سمنانی
به آنها بر مي گردد

سمنان از جمله استان هاي كشور است كه به خاطر موقعيت جغرافيايي 
و قرار گرفتن در مس�ير زائران امام رضا)ع( ساالنه شاهد مسافران 
زيادي است كه براي رس�يدن به مقصد حتماً بايد از اين نقطه عبور 
كنند. هر چند به قول مسئوالن اين استان، ميزان ماندگاري مسافران 
به نسبت ترددهاي آنها بسيار كم است اما به هر حال اين افراد نيازمند 
خدماتی هستند. در كنار اين موضوع، سمنان به خاطر اقليم خشكي 
كه بخش�ي از آن را فرا گرفته اس�ت، نياز به تأمين زيرساخت هايي 
است تا اجازه ندهد روستاهايش خالي از سكنه شوند. حاال خبرهاي 
خوبي از اين استان به گوش مي رسد. به  طوري كه طي روزهاي اخير 
و با حضور برخي دولتمردان، پروژه هايي افتتاح و طرح هايي نيز در 
دستور كار قرار گرفته كه افق روش�ني را پيش روي سمنان نمايان 
مي كند. بر همين اساس وقتي وزير نيرو در سمنان بود بهترين خبرش 
براي آنها اين بود كه حق آبه همه كشاورزان به آنها برگردانده مي شود. 

    
به جرئت مي توان گفت كه يكي از اولين نيازهاي سمناني ها »آب« است. 
كافي اس��ت مروري در اخبار و گزارش هاي اين حوزه داش��ته باشيم تا 
مشخص ش��ود عالوه بر آب شرب، خشكس��الي روزهاي سختي را براي 
كشاورزي استان هم به وجود آورده اس��ت. گواه اين ادعا هم استفاده از 
فاضالب براي آبياري مزارع است.  اما وقتي طي روزهاي اخير وزير نيرو به 
سمنان رفته بود با اشاره به حجم باالي عمليات هاي اجرايي اين وزارتخانه 
براي بهره مندي روستاييان از آب سالم تأكيد كرد كه طي شش ماه به طور 
ميانگين روزي شش روستاي كشور به شبكه آب سالم و پايدار كشور متصل 

خواهند شد كه روستاهاي سمنان هم در اين ليست قرار دارند. 
رضا اردكانيان به برنامه هاي دولت و وزارت نيرو در سمنان هم گريزي 
زد و تصري��ح كرد: »ه��م اكنون در اين اس��تان ۱۱۱ پ��روژه بزرگ با 
سرمايه گذاري يك هزار و 6۰۰ ميليارد تومان در بخش هاي آب و برق 
و فاضالب در دست اجراست.« وي از تالش براي بازگشت حق آبه همه 
كشاورزان خبر داد و اظهار كرد: »در خصوص حق آبه كشاورزان ايوانكي 
نيز اطمينان مي دهيم كه اين حق را برگرداني��م ضمن اينكه حق آبه 

كشاورزان ايوانكي از محل پساب نيز تأمين خواهد شد.«
   نيمي از شاغالن دامغان در معادن مشغولند

با حضور وزير نيرو در سمنان بود كه اعالم شد طرح آب رساني روستايي 
به گرمسار و آرادان در سه فاز انجام مي شود كه در مجموع ۷۵ روستا 
از آن بهره مند مي ش��وند.  منصور كش��اورزيان مديركل آب فاضالب 
روستايي استان س��منان كه در روس��تاي داورآباد در كنار وزير نيرو، 
بود با بيان اينكه مجتمع آب رساني روستايي اين شهرستان ها از سال 
۷۰ با انجام مطالعات طرح آغاز و تاكنون دو فاز از آن افتتاح شده است، 
گفت: »با افتتاح فاز س��وم اين طرح در آينده اي نزديك پوشش همه 
۷۵ روستاي شهرستان هاي گرمس��ار و آرادان از آب شرب بهداشتي 

تكميل مي شود.«
وي افزود: »فاز اول اين طرح در سال گذشته با آب رساني به ۲۲ روستا 
افتتاح و فاز دوم نيز با آب رساني به ۲۰ روستا و جمعيت ۴ هزار و ۱۲۰ 
نفر به بهره برداري رس��يد و در آينده نيز شاهد افتتاح طرح آب رساني 
به ۱۱ روستاي ديگر خواهيم بود.« كمي آنطرف تر يعني در دامغاه هم 
فرماندار اين شهرستان بابيان اينكه ۲۰ طرح صنعتي دامغان تا پايان 
سال جاري تكميل و به بهره برداري مي رسند، از پيشرفت فيزيكي 6۰ 
تا ۹۵ درصدي اين طرح ها خب��ر داد.  علي اصغر مجد با تأكيد بر اينكه 
اين طرح ها تا پايان سال جاري تكميل و به بهره برداري خواهند رسيد، 
افزود: »در دامغ��ان ۱۳۷ واحد صنعتي داراي پروان��ه بهره برداري در 
زمينه هاي كاني ه��اي غيرفلزي، صنايع فلزي، داروهاي ش��يميايي و 
صنايع غذايي وج��ود دارد. همچنين ۷6 درصد از معادن شهرس��تان 
فعال است كه از آنها ۲۴ نوع مواد معدني استخراج مي شود.« به گفته 
اين مس��ئول، يك هزار و ۹۰۰ كارگر در معادن دامغان مشغول به كار 

هستند، كه ۴۸ درصد اشتغال شهرستان به معادن اختصاص دارد.

  برف و سرما بيداد مي كند
 زلزله زده ها كانكس مي خواهند

بامداد جمعه 17آبان ماه بود كه زلزله اي به بزرگي 5/9 ريشتر حوالي 
شهر »تَرك« در شهرستان ميانه را لرزاند. زلزله اي كه 6 كشته و حدود 
700 مصدوم بر جاي گذاشت. اما مهم تر از اين ها خرابي هايي بود كه 
به وجود آمد و با توجه به فصل سرما و نزديكي بارش ها، هركس به اين 
منطقه رفت  فرياد برآورد كه بعد از زلزل�ه زندگي در چادرها مقدور 
نخواهد بود و بايد هرچه زودتر فكري براي آواربرداري ها و س�اخت 
و سازها صورت گيرد. با اين حال مسئوالني به مناطق زلزله زده سفر 
كردند و قول هايي هم دادند اما حاال خبر مي رسد در كنار سرماي شديد 
اين منطقه، بارش برف هم آغاز شده اما هنوز كانكس ها نرسيده اند. 

    
وقتي خبر فرو ريختن تعدادي از خانه ها در روستاهاي زلزله زده منتشر شد، 
معاون اول رئيس جمهور، باالترين مقام دولتي بود كه به مناطق زلزله زده 
رفت و در كنار قول و وعده هاي هميشگي، اعالم كرد مستاجرها مي توانند 
خانه هايي را اجاره كرده و اسكان يابند و دولت هم اين هزينه ها را پرداخت 
مي كند.  اما روستا نشينان جايي براي اجاره پيدا نمي كردند. چون همه 
زندگی ها در يك سطح است و رفتن به روستا يا شهر ديگر هم امكانپذير 
نيس��ت. بنابراين تصميم بر اين ش��د تا آواربرداري ها و ساخت و سازها، 

كانكس هايي براي اسكان زلزله زدگان، به اين مناطق ارسال شود. 
   سقف هاي ناامن در برابر پس لرزه ها

دقيقاً از ۱۷ آبان به بعد هر روز هوا سرد تر از روز قبل مي شد تا جايي كه 
اعالم شد از اوايل هفته جاري برف و باران و سرماي شديدي بخش هاي 
زيادي از كش��ور را فرا مي گيرد. نكته مهم تر اينكه اين برف و سرما اول 
بايد از سر زلزله زدگان مي گذشت تا به شهر ها و استان هاي ديگر برسد. 
با اين حال برف آغاز و درد و گرفتاري زلزله زدگان چند برابر شد. با اينكه 
سرماي سراب و ميانه هميشه در صدر اخبار هواشناسي كشور قرار دارد 
ولي هنوز تعدادي از زلزله زدگان اين مناطق در چادر زندگي مي كنند و 
اگر از ساخت و سازها هم چشم پوشي كنيم، بايد بگوييم كه كانكس ها 
هم به اين مناطق نرسيده اند.  سرماي طاقت فرساي آذربايجان از يك 
طرف و پس لرزه هاي پشت سر هم، كم آرامش ساكنان اين مناطق را بر 
هم زده بودند كه دوباره زلزله اي به بزرگي ۴/۴ ريشتر شهرستان سراب را 
لرزاند تا دلهره ها از زندگي در خانه هايي كه از زلزله قبلي جان سالم به در 
برده بودند صد برابر شود.  بامداد دوشنبه بود. برف كم كم شروع به باريدن 
مي كرد كه طبق اعالم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، زمين لرزه اي 
به بزرگي ۴/۴ ريشتر دوباره سراب را لرزاند تا هموطناني كه در خانه هاي 
خود بودند از ترس به كوچه و خيابان بيايند و ترجيح دهند برف و سرما را 
تحمل كنند تا اينكه بخواهند زير سقف هاي نامطمئن بخوابند.  حاال زلزله 
زده ها مي گويند نه چادر بدهيد نه خانه هايمان را بسازيد، فقط كانكس 
بياوريد.  با توجه به اينكه دولت تصمي��م گرفته، مردم به جاي دريافت 
كانكس در خانه هاي اجاره اي ساكن شوند و اجاره بهاي آنها را نيز به مدت 
شش ماه پرداخت كند، اما در روستاهاي اين مناطق نه خانه هايي به آن 
صورت وجود دارد كه بتوانند تعدادي از اتاق هايشان را اجاره بدهند و نه 
مردم جرئت دارند زير سقف هايي بخوابند كه با كمترين زلزله فروخواهد 
ريخت.  از درستي نگراني مردم همين بس كه بعد از زلزله ۵/۹ ريشتري، 

تاكنون بيش از ۵۰۰ پس لرزه اين مناطق را لرزانده است. 
به هرحال در ش��رايطي كه زلزله زده ها نمي دانند از سوز و سرما بايد به 
كجا پناه ببرند در كنار آن با كمبود حمام و خدمات بهداشتي هم مواجه 
هستند مسئوالن از واحدهاي مسكوني موقتي حرف مي زنند كه هنوز در 
دست ساخت است و احتماالً بين ۱۲ تا ۱۵ متر خواهند بود.  ناگفته نماند 
بنابر اعالم معاون سياسي فرماندار شهرستان ميانه، هنوز آواربرداري در 

مناطق زلزله زده  اين شهرستان به طور كامل تمام نشده است. 

حوريه ملكيسیداحمدهاشمي اشكا

صادرات سيمان خاش پس از 6 سال از سر گرفته شد
م�ل  عا ير مد     سيستان و بلوچستان
سيمان خاش 
از صادرات دوباره سيمان شهرستان خاش به 
خارج از كشور پس از شش سال توقف خبر داد. 
داوود بختياري، مديرعامل س��يمان خاش با 
اش��اره به اينكه صادرات سيمان خاش بعد از 
شش س��ال دوباره از س��ر گرفته شده است، 
گفت: محمول��ه صادراتي س��يمان خاش از 
طريق مرزهاي دريايي به قاره آفريقا صادر شد. 

وي اضافه كرد: در هفته گذشته و پس از شش سال، يك محموله سيمان صادراتي از اين شهرستان و 
از طريق بندر چابهار به سومالي صادر شد تا اين مجموعه ارزآوري از طريق صادرات به مقاصد جديد 
را با بهره مندي از مرزهاي آبي از س��ربگيرد. بختياري افزود: در صورت بهبود زيرساخت هاي بندر 
چابهار و بهبود امكانات نگهداري و ترخيص محصوالت از اين پايانه صادراتي، امكان تداوم صادرات 
از اين بندر وجود دارد. وي با اشاره به كيفيت باالي اين محصول صادراتي بيان كرد: پوزوالن طبيعي 
تفتان از بهترين نوع آن در طبيعت ايران و حتي دنياس��ت كه به عنوان مزيت سيمان خاش براي 

استفاده در سازه هاي آبي همچون سد و پل محسوب مي شود.

رئي����س كل      هرمزگان
دادگس���تري 
هرمزگان از رفع تصرف 66۰ هكتار از اراضي 
ملي اس�تان طي هش�ت ماه اخير خبر داد. 
علي صالحي، رئيس كل دادگستري هرمزگان با 
اشاره به اينكه از ابتداي امسال تاكنون در استان 
66۰ هكتار از اراضي ملي رفع تصرف شده است، 
گفت: ارزش تقريبي زمين هاي رفع تصرف شده 
بيش از يك ه��زار و ۴۱۱ ميليارد و ۷۱۹ ميليون 
ريال برآورد شده است. وي افزود: از ابتداي امسال 

تعداد ۱۸۰ پرونده در خصوص تصرف زمين هاي 
ملي در محاكم قضايي استان مطرح شده كه از اين 
شمار، ۱۵۷ فقره منتهي به صدور حكم گرديده 
است. صالحي تعداد متهمان اين پرونده ها را ۸۲ نفر 
اعالم و اضافه كرد: از ابتداي امسال و با صدور احكام 
قضايي متعدد، ۲۳ مورد از مستحدثات غيرمجاز در 
اقصي نقاط استان هرمزگان قلع و قمع شده است. 
رئيس كل دادگستري هرمزگان تأكيد كرد: با هر 
گونه دست اندازي و تصرف غيرقانوني زمين هاي 
ملي و منابع طبيعي به شدت برخورد خواهد شد. 

مديركل مديريت     قزوين
بحران استانداري 
قزوين از اليروبي و پاكسازي ۲۰ رودخانه در استان 
قزوين با هدف پيشگيري از وقوع سيل خبر داد. 
قدرت اهلل مهديخاني، مديركل مديريت بحران 
استانداري قزوين با اشاره به اليروبي و پاكسازي 
۲۰ رودخانه اس��تان قزوين با هدف پيشگيري 
از وقوع س��يل گفت: داخل يا اطراف ۲۰ ش��هر 
اس��تان قزوين رودخانه وج��ود دارد و تنها پنج 
شهر استان فاقد رودخانه هس��تند. وي افزود: 
سيالب هاي اوايل امسال در نقاط مختلف كشور 
كه استان قزوين را نيز درگير خود كرد، ضرورت 
تمهي��دات الزم در خص��وص روده��ا از جمله 
اليروبي و پاكس��ازي آنها را دوچندان كرد. اين 
مس��ئول اضافه كرد: اليروبي و پاكسازي رودها 

و مسيل ها جلوي سرريز ش��دن آنها را گرفته و 
خطر طغي��ان و آب گرفتگ��ي را در كانون هاي 
جمعيتي كاهش مي دهد. وي يادآور شد: امسال 
به همراه كارشناسان دس��تگاه هاي مختلف از 
رودها و مسيل هاي استان بازديد و نقاط پرخطر 
آنها شناسايي و دستورات الزم براي اصالح آنها 
به عمل آمد. مهديخاني با اشاره به اينكه ابتداي 
ماه سال جاري خساراتي به زيرساخت هاي حوزه 
راه، كش��اورزي و منازل مسكوني استان قزوين 
به واسطه جاري شدن س��يالب وارد شد، افزود: 
تمهيدات الزم انديشيده شده تا در صورت بروز 
سيل احتمالي مسيرهاي انحرافي ايجاد شود اما 
ش��هروندان در نقاط پرخطر نيز بايد در صورت 
اعالم خطر س��يل هر چه زودتر محل هاي دچار 

حادثه را تخليه كرده و به نقاط امن پناه ببرند.

معاونت حفاظت    كرمانشاه
و ام�ور اراضي 
اداره كل منابع طبيعي اس�تان كرمانشاه از 
نصب ۱۱۷ دستگاه آبگرمكن خورشيدي در 

روستاهاي ثالث باباجاني خبر داد. 
فريدون عس��كري، معاونت حفاظت و امور اراضي 
اداره كل منابع طبيعي استان كرمانشاه با اشاره به 
تجهيز روستاهاي ثالث باباجاني به ۱۱۷ دستگاه 
آبگرمكن خورش��يدي گفت: اين تعداد آبگرمكن 
خورش��يدي از س��ال ۹6 تاكنون در ۱۱ روستاي 
كم برخوردار و حاشيه نشين جنگل در شهرستان 
مرزي ثالث باباجاني نصب شده است. وي با اشاره 
به ضرورت نصب اين تعداد آبگرمكن در روستاهاي 
ثالث باباجاني اضافه كرد: طي س��ال هاي گذشته 
مردم اين مناطق به سختي و با مبالغ زيادي موفق 
به تأمين س��وخت مي ش��دند از همين رو تجهيز 
اين روس��تاها به آبگرمكن خورش��يدي ضرورت 
يافت. عسكري به آغاز نصب ۲۵ دستگاه آبگرمكن 
خورش��يدي در روس��تاي »نهنگ« شهرس��تان 
ثالث باباجاني اش��اره كرد و گفت: براي خريد اين 
تعداد دس��تگاه آبگرمك��ن خورش��يدي از محل 
اعتبارات طرح صيان��ت از جنگل ها ۱۱۷ ميليون 

تومان هزينه شده است. وي نصب اين آبگرمكن ها 
را در راستاي تغيير الگوي مصرف سوخت ذكر كرد 
و افزود: اين آبگرمكن ها تأثير بس��زايي در كاهش 
قطع درختان جنگلي به منظور تأمين سوخت دارد. 
معاونت حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي 
استان كرمانشاه همچنين با بيان اينكه منابع طبيعي 
شهرستان ثالث باباجاني بيشترين عرصه جنگلي 
را دارد، گفت: در س��ال جاري مبلغ يك ميليارد و 
۴۵۰ ميليون تومان از محل صندوق توسعه ملي به 
اين شهرستان اختصاص داده شد. عسكري افزود: 
با تالش و همكاري معاونت آبخي��زداري اداره كل 
منابع طبيعي، نسبت به اجراي ۲۵ هزار متر مكعب 
عمليات احداث بندهاي خاك��ي، ۱۱ هزار و ۸۰۰ 
متر مكعب عمليات احداث بند سنگي مالتي ۳۳۱ 
متر مكعب عمليات بتني در پالك هاي كاني دانيار، 
قلقله، زيارت تمرخان و احداث سه دستگاه آبشخوار 
در روستاي پاالن نرگس اقدام كرده ايم. وي با بيان 
اينكه منابع طبيعي متعلق به مردم است از اقشار 
مختلف مردم خواست با جديت حافظ و همراه منابع 
آن به عنوان سرمايه ملي براي تمام نسل ها باشيد. 
گفتني است شهرستان ثالث باباجاني با ۳۸ هزار نفر 

جمعيت در ۱۳6 كيلومتري غرب كرمانشاه است.

مدي��ر جه�اد      يزد
كشاورزي ابركوه 
از رشد ۴5 درصدي برداشت پسته از باغات 
ابركوه نسبت به سال زراعي گذشته خبر داد. 
مهدي غيب الهي، مدير جهاد كشاورزي ابركوه با 
اشاره به اينكه امسال افزون بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن 
پسته در اين شهرستان برداشت شد، گفت: اين رقم 
نسبت به سال زراعي گذشته افزايش ۴۵ درصدي 
توليد پسته را نشان مي دهد. وي علت افزايش توليد 
محصول را شرايط مناسب آب و هوايي، افزايش 

بارندگي در اواخر سال گذش��ته و اوايل سال ۹۸ 
و تلقيح به موقع گل ها و گرده افشاني اعالم كرد. 
غيب الهي سطح زير كشت پسته را ۷ هزار هكتار 
اعالم و اضافه كرد: متوسط برداشت اين محصول 
هزار و ۵۰۰ كيلوگرم پسته خشك در هكتار است 
كه در برخي باغ ها تا چندين برابر افزايش داشته 
است. مدير جهاد كشاورزي ابركوه، ارزش پسته 
توليدي كشاورزان را حدود هزار ميليارد تومان ذكر 
و خاطر نشان كرد: ۵ هزار خانوار كشاورز ابركوهي 

در توليد اين محصول فعاليت دارند. 

افزايش 2 ميليارد مكعبي حجم آب درياچه اروميه در يك سال
رئي�س دفت�ر     آذربايجان غربي
ستاد  استاني 
احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي 
از افزاي�ش ۲ ميلي�ارد مكعب�ي حجم آب 
درياچ�ه اروميه طي س�ال جاري خبر داد. 
فرهاد س��رخوش، رئيس دفتر اس��تاني ستاد 
احياي درياچ��ه اروميه با اع��الم اينكه درياچه 
اروميه هم اكنون بي��ش از ۳ ميلي��ارد و ۲۴۰ 
ميليون مترمعك��ب آب دارد، گفت: حجم آب 
درياچه اروميه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته ۲ ميليارد و ۱۴۰ ميليون مترمعكب بيشتر است. وي 
با بيان اينكه مساحت نگين آبي آذربايجان نيز به ۲ هزار و ۷۷6 كيلومترمربع رسيده، افزود: وسعت اين 
درياچه نسبت به زمان مشابه سال گذشته يك هزار و ۱۷ كيلومترمربع بيشتر بوده و تراز آن به يك هزار 
و ۲۷۱ متر و ۲۳ سانتي متر رسيده است. سرخوش با اعالم اينكه تراز درياچه نسبت به سال گذشته ۹۳ 
سانتي متر و در مقايسه با كمترين سطح ثبت شده براي آن يك متر و ۲۱ سانتي متر افزايش يافته، گفت: 
اين درياچه به دليل حل شدن نمك در برخي نقاط تا ۱۱۳ سانتي متر عميق تر شده و همين امر در كنار 

بارش هاي مناسب و كاهش محسوس دما، ميزان تبخير آب در تابستان گذشته را كاهش داد.

سپاه استان مركزي 290 واحد مسكوني 
براي سيل زدگان مي سازد

 افتتاح 2۴۴ طرح محروميت زدايي 
در استان كرمان 

بسيج  مسئول     مركزي
سازندگي سپاه 
روح اهلل استان مركزي از ساخت ۲۹۰ واحد 
مسكوني براي سيل زدگان اس�تان كه بهار 

امسال خسارت ديدند خبر داد. 
اميد محترمي، مسئول بس��يج سازندگي سپاه 
روح اهلل استان مركزي گفت: ساخت ۲۹۰ واحد 
از ۵۵۰ واحد مس��كوني اس��تان مركزي كه در 
س��يالب بهار امسال تخريب ش��ده بود به سپاه 
روح اهلل استان واگذار شده است. اين مقام مسئول 
با اشاره به روند اجراي طرح ساخت مسكن براي 
س��يل زدگان اس��تان اضافه كرد: اكنون از ۲۹۰ 
واحد مسكوني ۷۰ واحد محرومان اين استان كه 
در سيالب بهار امسال به كلي تخريب شده بود از 
سوي جهادگران اين نهاد انقالبي ساخته شده و 
از آن بهره برداري به عمل آمده اس��ت. محترمي 
با اش��اره به برآورد هزينه اي كه براي ساخت هر 
واحد انجام شده اس��ت افزود: هزينه ساخت هر 
واحد مس��كوني حدود ۹۵۰ ميليون ريال است 
كه ۴۰۰ ميليون ريال آن به صورت تس��هيالت 

كم بهره و ۲۰۰ ميليون ريال به عنوان تسهيالت 
بالعوض از محل اعتبارات بنياد مسكن انقالب 
اسالمي و بقيه از محل منابع سپاه روح اهلل و خيران 
تأمين مي شود. مسئول بس��يج سازندگي سپاه 
روح اهلل استان مركزي با اشاره به جهادگراني كه 
در اين طرح براي محروميت زدايي حضور يافته اند 
بيان كرد: ۸ ه��زار جهادگر بس��يجي از ابتداي 
طرح س��اخت خانه هاي محرومان تخريب شده 
از سيالب بهار امسال به صورت رايگان مشاركت 
داشته اند. محترمي اضافه كرد: عمليات فني از 
قبيل اسكلت بندي، جوشكاري و بتن ريزي اين 
واحدهاي مسكوني از سوي بسيجيان واحدهاي 
توليدي هپكو، ماشين سازي و آذرآب اراك و بقيه 
امور از سوي جهادگران عادي انجام مي شود. وي 
با بيان اينكه بسيج سازندگي سپاه روح اهلل استان 
مركزي وظيفه س��اخت منازل مددجويان اداره 
كل كميته امداد امام خميني)ره( و بهزيستي را بر 
عهده دارد، افزود: اين واحدها در بازه زماني شش 
ماه از زماني كه زمين مورد نظر به اين نهاد تحويل 

شود، ساخته خواهد شد.

معاون هماهنگ     كرمان
س�پاه  كنن�ده 
ثاراهلل استان كرمان از بهره برداري ۲۴۴ طرح 
عمراني و سازندگي محروميت زدايي طي هفته 

بسيج در اين استان خبر داد. 
سياوش مسلمي، معاون هماهنگ كننده سپاه 
ثاراهلل استان كرمان در نشست خبري به مناسبت 
هفته بسيج گفت: ۲۴۴ طرح عمراني و سازندگي 
محروميت زدايي طي هفته بس��يج در استان به 
بهره برداري مي رسند. وي اضافه كرد: پروژه هاي 
قابل افتتاح محرويت زدايي كرمان بيشتر شامل 
مس��كن كميته امداد و بهزيس��تي، كارگاه هاي 
اشتغالزايي، مدرس��ه، خانه عالم و غيره است كه 
در اين استان اجرا شده است. مسلمي بيان كرد: 
هفته بسيج از ۳۰ آبان تا 6 آذر با اجراي برنامه هاي 
مختلفي در استان كرمان برگزار مي شود و شعار 
محوري امسال اين هفته ۴۰ سال خدمت، جهاد و 
شهادت است. معاون هماهنگ كننده سپاه ثاراهلل 
استان كرمان تصريح كرد: برگزاري سه نمايشگاه 
اقتصادمقاومتي در ش��هرهاي كرمان، جيرفت 

و رفسنجان، توزيع ۳۰۰ بس��ته لوازم ورزشي در 
مدارس كم برخوردار و اعزام تيم هاي پزش��كي، 
برگزاري يادواره شهدا، عطرافشاني گلزار شهدا و 
غيره از جمله برنامه هاي پيش بيني شده براي هفته 
بسيج در اين استان محسوب مي شود. وي با اشاره 
به امدادرساني نيروهاي س��پاه و بسيج در سيل 
خوزستان اظهار داشت: سپاه ثاراهلل از فروردين 
ماه س��ال جاري تاكنون در حميديه ۲۱۰ واحد 
مسكوني را مرمت و بازسازي كرده كه ۲۸ خانه تا 
پايان آذر تحويل داده مي شود و در حال حاضر  ۷۸ 
نفر از بسيجيان استان در اين منطقه حضور دارند. 
مسلمي تأكيد كرد: هفته بس��يج فرصتي براي 
زنده  نگه داشتن ارزش هاي وااليي است كه تحت 
عنوان فرهنگ بسيجي، غيرت، استقالل، شجاعت 
خوانده مي شود و روح بسيجي در آحاد ملت وجود 
دارد. وي گفت: امروز هر جا مشكلي براي انقالب 
در بحران هاي طبيع��ي و غيرطبيعي پيش آمد 
سپاه با داشتن قدرت بسيج آماده حضور است و 
آنچه موجب شده سپاه در همه عرصه ها حضور 

پيدا كند، نيروي بسيج است.

رفع تصرف 66۰ هكتار از اراضي ملي هرمزگان 

2۰ رودخانه در استان قزوين اليروبي شد

 تجهيز روستاهاي ثالث باباجاني 
به ۱۱۷ دستگاه آبگرمكن خورشيدي 

رشد 45 درصدي برداشت پسته از باغات ابركوه

آگهی کارکنان غایب

بدینوسیله به اطالع فرد مشروخه ذیل می رساند که به علت غیبت طوالنی مدت پس از بررسی پرونده از طریق هیات 
بدوي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان دانشگاه و براساس آراي قابل پژوهش به اخراج از دستگاه متبوع محکوم 

گردیده اند. 
لذا با توجه به مجهول المکان بودن مراتب از طریق نشریه سراسري اعالم می گردد و برابر مفاد آئین دادرسی مدنی 
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میدان دکتر حسابی، بلوار خلیج فارس، پردیس ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، 
مدیریت منابع انسانی، اداره کارگزینی، (قسمت تخلفات اداري) جهت رویت راي مراجعه نماید تا برابر مقررات اقدامات 
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