سمانه محمدي
چهارشنبه اول بهمن  6 | 1399جمادیالثانی | 1442

| روزنام��ه جوان |ش��ماره 6127

سرويس شهرستان 88498441

توزيعيكهزاربستهمعيشتي
بين نيازمندان خدابندهاي به همتسپاه
پارسآباد– مشگينشهر
بزرگراهي كهآرزوي اردبيليها شده است
طرح احداث بزرگراه پارسآباد -مشگينش�هر در استان اردبيل كه
مطالعات آن از سال ۹۷آغاز شده به دليل برخي نواقص در پروسه اداري
اين پروژه مهم دو سال روي ميز سازمانها و ادارات مختلف خاك خورد
وهمينامرباعثشدآمارتصادفاتوفوتيهادراينمحورافزايشيابد.
اماطيچندروزاخيربودكهمسئوالناستانيدورهمجمعشدهومراسم
آغاز عمليات اجرايي اين پروژه را اعالم كردند .با اينكه س�اخت اين
بزرگراه مطالبه اصلي مردم اردبيل است ،اما يك نگراني وجود دارد و آن
هم اينكه مبادا با تمام وعدههاي داده شده ،اين پروژه نيز مشمول زمان
شدهوباكمبوداعتباروجابهجاييمديرانمواجهونيمهكارهباقيبماند.

وضعيت تلفات رانندگي و تصادفات در محور مشگينش��هر به س��مت
پارسآباد در مقايسه با مركز و جنوب استان اردبيل به حدي رسيده كه اين
محور به قتلگاهي مشهور در سطح ملي تبديل شده است.
جادههاي بين پارسآباد تا مشگينش��هر و بالعكس بي��ش از  ۷۰درصد
جانباختگان تصادفات استان را به خود اختصاص دادهاند .جالب اينكه طي
یك سال اخير و در دوران كرونايي كه بسياري از آمار سفرها و به تبعآن
ميزان تصادفات به حداقل رس��يده و برخي استانها حتي يك كشته به
خاطر سوانح رانندگي نداشتهاند ،بيش از ۱۰۰نفر در اين جاده بر اثر سانحه
رانندگي جان خود را از دست دادهاند كه در همين رابطه بايد به صراحت
گفت در منطقه مغان خانواده و فاميلي وجود ندارد كه داغدار اين راه نباشد.
پروژه بزرگراه پارسآباد -مشگينشهر كه مطالعات آن از سال ۹۷آغاز شده
است به دليل برخي نواقص وارد سومين سالي شد كه چشم انتظار چند
مسئول براي پاره كردن روبان آغاز عمليات اجرايي آن بود و نهايتاً چند روز
پيش مسئوالن استاني مثل تمام پروژههاي ديگر دور هم جمع شده و اعالم
كردند عمليات احداث پروژه آغاز ميشود.
نكتهاي كه مردم و كارشناس��ان بر آن تأكيد دارند اين است كه معطوف
شدن توجه و تمركز مسئوالن استاني و منطقه به جادههاي شمال استان
خوب است اما بايد ديد بعد از اس��تارت اجراي پروژه باند دوم پارسآباد-
مشگينشهر ،شتاب عمليات اجرايي آن چقدر خواهد بود و آيا ميتوان در
زمان مشخص و اعالم شده شاهد نهايي شدن كار و كاهش تصادفات باشيم
يا اين پروژه هم مثل دهها پروژه ديگر مشمول زمان و كم آمدن بودجه و
عوض شدن مديران و در نهايت ،نيمه كاره ماندن ميشود؟
مطالبات زمين مانده
وزير راه و شهرسازي در جريان سفري كه به استان اردبيل داشت گفت« :با
افزايش ۱۰برابري اعتبار پروژه چهارخطه پارسآباد  -سربند اين پروژه مهم
شمال استان در دولت دوازدهم به بهرهبرداري ميرسد ».محمد اسالمي
تأكيد كرد« :اجراي اين پروژه مطالبه اصلي و به حق مردم مرزنشين منطقه
بوده و رئيسجمهوري نيز در سفر زمستان پارسال خود به استان اردبيل بر
تسريع و اتمام اين پروژه تأكيد داشتند ».شايد كلنگزني حدفاصل سه راه
سربند -مشگينشهر به طول 40كيلومتر پاسخي به اين مطالبه مردم بود
كه در مراسمي با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني برگزار شد و در آن
زمان فرماندار پارسآباد گفت« :ما به مطالبات مردم پاسخ داديم و عمليات
اجرايي آن را آغاز كرديم و تمامي مسئوالن با تأمين اعتبارات پيگير اين
مسئله بودند ».ابراهيم امامي تصريح كرد« :اميد ميرود هفته دولت سال
آينده پروژه سربند -مشگينش��هر به بهرهبرداري برسد و انتظار ميرود
بخشي از آن نيز تا دهه فجر امسال زير بار ترافيك برود».
باز هم عامل انساني مقصر اول تصادفات
هنوز كام ً
ال مشخص نيست چرا بيش��ترين ميزان تصادفات رانندگي در
جادههاي شمالي و در منطقه مغان استان اردبيل اتفاق ميافتد .بيشتر
ساكنان مناطق شمالي استان مهمترين مقصر و عامل بروز اين حوادث
را جادههايي ذكر ميكنند كه به گفته آنها اس��تاندارد نبوده و از ايمني
كامل برخوردار نميباشند و معتقدند اين جادهها غير استاندارد بوده و از
سادهترين خدمات و امكانات هم بيبهرهاند .اين مسير طوالني و دوبانده
است و به همين دليل نيز سوانح رانندگي در آن بيشتر اتفاق ميافتد.
اما در مقابل مردم ،برخي مس��ئوالن معتقدند كه عام��ل بروز تصادفات
رانندگي در شمال استان اردبيل بيشتر انساني بوده و جاده در اين ميان در
مراحل بعدي و با نقش كمتر قرار دارد.
چندي پيش در كميسيون ايمني راهها كه با حضور معاون حمل ونقل
وزارت راه و شهرسازي در اردبيل برگزار شد ،با تجزيه و تحليل آمارها سعي
شد داليل باال بودن آمار تصادفات در شمال اين استان به ويژه پارسآباد تا
مشگينشهر و از مشگينشهر تا اردبيل مورد بررسي قرار گيرد.
بعد از آن به اذعان بسياري از كارشناسان باريك و كم عرض بودن جاده ،نبود
مجتمعهاي بين راهي و موقت براي استراحت رانندگان و مسافران ،افزايش
تردد خودروهاي سنگين و ادوات كشاورزي ،مرزي و ترانزيتي بودن جادههاي
شمالي اردبيل و بعد از آن بياحتياطي رانندگان ،خواب آلودگي ،سرعت و
سبقت غيرمجاز و انحراف به چپ از عمده داليل اين تصادفات اعالم شد.
با اين حال هنوز هم مديركل راه و شهرسازي استان اردبيل در اين زمينه
اعتقادداردكهجادههاياستانمشكلايمنيندارندودليلبيشترتصادفات
رانندگي در استان به ويژه در شمال عامل انساني است.
محبوب حيدري گفت« :طبق اعالم نظر كارشناس��ان  ۷۰درصد علت
تصادفات جادهاي منجر به فوتي ،جرحي و خسارتي در استان عامل انساني
است و بايد فرهنگ درست رانندگي كردن در جامعه ترويج و ارتقا يابد».
وي عامل انساني ،جاده و وسائل نقليه را سه عامل مهم در حادثه و تصادف
رانندگيبرشمردوافزود«:براساسبررسيهايصورتگرفتهنقشجادهها
در تصادفات رانندگي فقط ۱۰درصد است كه تالش ميشود با رفع و اصالح
معايب نقاط حادثه ساز و حادثه خيز اين مقدار كاهش يابد».

مقاومسازي نيمي از
خانههاي فرسوده روستايي خراسانجنوبي
در قالب طرح ويژه بهس�ازي مسكن
   خراسانجنوبي
روستايي ،بيش از  ۵۰درصد واحدهاي
مس�كوني روس�تايي خراس�انجنوبي مقاومس�ازي ش�دهاند.

علي اصغر آسمانيمقدم مديركل بنياد مسكن خراسانجنوبي گفت :در
سال گذشته حدود  ۷هزار واحد مسكن روستايي در اين استان توسط
بنياد مسكن احداث و به بهرهبرداري رسيد كه  ۵هزار واحد آن از محل
تفاهمنامه س��ازمان مديريت و برنامهريزي با اين نهاد بوده است .وي
افزود :در سالجاري نيز مشابه سال گذشته تفاهمنامهاي منعقد شده و
در حال اجراست كه طبق آن احداث تعداد  ۶هزار واحد مسكوني براي
اقشار كمدرآمد شهري در سطح استان در دستور كار است .مديركل
بنياد مسكن خراسانجنوبي با بيان اينكه به هر متقاضي در اين پروژه،
 ۳۰ميليون تومان كمك بالعوض و  ۵۰ميليون تومان وام قرضالحسنه
پرداخت ميش��ود ،تصريح كرد :با اجراي اين طرح بيش از  ۵۰درصد
واحدهاي مسكوني روستايي در خراسانجنوبي مقاومسازي شدهاند.

فرمانده س�پاه
   زنجان
خدابنـ�ده از
اجراي هشتمين مرحله اجراي كمك مؤمنانه
در قالب طرح شهيد حاج قاسم سليماني با
توزيع يكهزار بسته معيشتي بين نيازمندان
و جامعه ه�دف در شهرس�تان خدابنده در
استان زنجان خبرداد.

و لزوم حمايت از اقشار ضعيف و نيازمند ،سپاه و
بسيج مثل هميش��ه با تمام قوا پاي كار آمدند و
با اجراي رزمايش سراس��ري كمك مؤمنانه به
نيازمندان و كس��اني كه به دليل شيوع ويروس
كرونا آسيب ديدهاند ،كمك كردند .وي گفت :در
اين روزها كه گروهي از مردم با سختي معيشت
خود را تأمين ميكنند رزمايش همدلي و كمك
مؤمنانه در كشور فرصتي براي كمك به نيازمندان
و اقشار آسيب ديده جامعه فراهم كرده تا در اين
روزهاي سخت هم با همدلي در كنار آنها باشيم.
فرمانده سپاه شهرستان خدابنده افزود :در اين
راستا هشتمين مرحله رزمايش توزيع كمكهاي
مؤمنانه در قالب طرح شهيد حاج قاسم سليماني
توسط گروههاي جهادي با نظارت شبكه بهداشت
در شهرستان خدابنده اجرا شد .لطيفي تصريح
كرد :در اين مرحله از رزمايش يك هزار بس��ته
كمك معيشتي در سطح شهرستان بين جامعه
هدف توزيع ش��د و اين در حالي است كه قبل از
اين نيز در چندين مرحله  18هزار بسته كمك
مؤمنانه در سطح شهرستان توزيع شده بود .وي
ادامه داد :عالوه بر اين كمكها سپاه استان به طور
مرتب در حال نياز سنجي در بين محرومان است
تا امكانات مورد نياز آنها را تأمين كند.

سرهنگ مجيد لطيفي فرمانده سپاه شهرستان
خدابنده گفت :رزمايش كمك مؤمنانه در لبيك
به نداي مقام معظم رهبري در راستاي كمك به
همنوعان و افراد بيبضاعت در نقطه نقطه استان
زنجان در مراحل مختلف بعد از ش��يوع ويروس
كرونا در حال اجراست .وي افزود :در اين راستا
مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج نيز همانند
ل جمعآوري كمكهاي
دوران دفاع مقدس به مح 
مردمي تبديل ش��ده و كمك مؤمنانه به معناي
واقعي در حال تجلي است .فرمانده سپاه خدابنده
تصريح كرد :در شهرهاي مختلف استان زنجان
نيز اقشار مختلف مردم ،خيران و افراد نيكانديش
همه پاي كار آمده و همسو با بسيج و سپاه در حال
كمكبهنيازمندانهستندواينكمكهايانسان
دوس��تانه همچنان ادامهدار است .لطيفي ادامه
داد :پس از سخنراني رهبر معظم انقالب اسالمي
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بزرگترين پااليشگاهخاورميانه
دربهبهانافتتاحميشود
بزر گتريـ�ن
   خوزستان
پااليش�ــگاه
خاورميانه روز پنجشنبه هفته جاري با حضور
رئيسجمهور و به صورت ويدئو كنفرانس در
شهرستان بهبهان افتتاح ميشود.

محمدطال مظلوم��ي عضو كميس��يون انرژي
مجلس گفت :بزرگترين پااليشگاه خاورميانه
روز پنجشنبه هفته جاري با حضور رئيسجمهور
و به صورت مجازي در شهرستان بهبهان افتتاح
ميشود .وي با بيان اينك ه بيدبلند خليج فارس
يكي از طرحهاي مهم و راهبردي در صنعت نفت و
گاز است كه در چند روز آينده وارد مدار شده و كار
خود را رسماً شروع ميكند ،افزود :اين پااليشگاه
با جمعآوري گازهاي همراه از محدوده جنوبي
كشور از اتالف سرمايه ملي جلوگيري ميكند.
نماينده مردم بهبهان و آغاجاري با اشاره به اينكه
طراحي پااليشگاه به نحوي است كه همزمان از
آلودگي شديد محيطزيست ميكاهد ،تصريح
كرد :اين مگاپروژه مدتها معطل خارجيها بود
كه با تأمين مالي داخلي و به دس��ت مهندسين
جوان ايراني س��اخته ش��ده اس��ت .مظلومي با
بيان اينكه پااليشگاه در مساحتي  264هكتاری
ساخته ش��ده ،گفت :ابتدا قرار بوده سه شركت

خارجي از شركتهاي انگليس ،اسپانيا و كانادا
و مشاركت دو شركت ايراني به بهرهبرداري برسد
كه تحريمها مانع از آن ش��د ت��ا اينكه نيمه دوم
سال  95متخصصان ايراني دست به كار شدند.
وي هدف از ساخت اين پااليشگاه را جمعآوري
گاز از فلره��ا خواند و تصريح ك��رد :خوراك اين
طرح جمعآوري گازهاي همراه نفت است يعني
ثروتي كه يا بدون فرآوري به چاهها باز ميگشتند
يا در مشعل ميس��وخته كه االن ساليانه 700
ميليون دالر براي ايران ارزآوري دارد .براس��اس
اين گزارش طبق پيگيريه��اي انجام گرفته از
سوي نماينده مردم بهبهان و آغاجاري در مجلس
شوراي اس�لامي و پيرو س��فر رئيس مجلس و
تفاهم با هلدين��گ خليج فارس ب��زودي طرح
افتتاح صنايع پايين دس��تي كلي��د ميخورد.
شركت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس جهت
صيانت از محيطزيست و بهرهوري حداكثري از
منابع و ذخاير ملي با جمعآوري گازهاي همراه
نفت در گستره اس��تانهاي خوزستان ،بوشهر
و كهگیلويه و بويراحمد با تكي��ه بردانش و توان
نيروهايتوانمندداخليبهعنوانبزرگترينطرح
گازي در خاورميانه و غرب آسيا در سال جهش
توليد آماده افتتاح و بهرهبرداري ميباشد.

شناسايي اراضي مستعد زراعت چوب در مازندران

بهرهبرداري از ۶۶پروژ ه عمراني و كشاورزي يزد

عزيزاله شهيديفر رئيس سازمان جهاد كشاورزي
مازندران با بيان اينكه براساس برنامه ششم توسعه
نياز ساالنه صنايع كشور حدود 8ميليون تن چوب
است ،گفت ۷۵ :هزار هكتار برنامه توسعه زراعت
چوب بوده كه سهم استان طي برنامه دو ساله 4
هزار هكتار است .وي افزود :تاكنون  ۴۶درصد برنامه كشت زراعت چوب در استان عملياتي شده است و
2هزار و ۲۵۷هكتار اراضي مستعد كشت شناسايي و هزار و ۸۵۷هكتار تأييد شده است .رئيس سازمان جهاد
كشاورزي مازندران با اشاره به مزيتهاي اقتصادي زراعت چوب ،نقش آن را در تأمين اكسيژن ،كاهش گرد و
غبار و جلوگيري از فرسايش و ذخيره آب مؤثر دانست و تصريح كرد :دوره رشد اقتصادي زراعت چوب هفت
تا  ۱۰سال و درآمد اقتصادي آن در هرهكتار بين  ۵۰۰تا  ۶۰۰ميليون تومان است.

سيدجمال س��جاديپور رئيس س��ازمان جهاد
كشاورزي اس��تان يزد در جريان بازديد از برخي
طرحهاي كشاورزي شهرس��تان ابركوه با اشاره
به تكمي��ل  ۶۶پ��روژه در حوزهه��اي عمراني و
بخشهاي مختلف كش��اورزي گفت :با بهرهبرداري از اين طرحها زمينه اشتغال  ۲۶۴نفر بهطور مستقيم
در بخشهاي مختلف كشاورزي و دامي استان فراهم ميشود .وي افزود :از مجموع  ۶۶پروژه ۲۸ ،پروژه در
حوزه آب و خاك ۱۸ ،پروژه در زمينه توليدات دامي ۹ ،پروژه در زمينه شيالت و آبزيان ،شش پروژه در زمينه
توليدات گياهي و پنج پروژه نيز در حوزه صنايع تبديلي كشاورزي است .رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
يزد تصريح كرد :چهار پروژه در ابركوه ،هفت پروژه در اشكذر و باقی در شهرستانهای دیگر استان است.

تاكن�ون  2ه�زار و
   مازندران
 ۲۵۷هكتار اراضي
مستعدزراعتچوبدراستانمازندرانشناسايي
و يكهزار و  ۸۵۷هكتار آن تأييد ش�ده اس�ت.

رئيس سازمان
  يزد
جهاد كشاورزي
استان يزد از تكميل  ۶۶پروژه در حوزههاي
عمراني و بخشهاي مختلف كش�اورزي و
افتتاح اي�ن طرحها در دهه فج�ر خبرداد.

اختصاص ۳هزار ميليارد ريال
براي بيمه منازل مددجويان

رونمايي از محصوالت جديد دارويي
ضد كرونا در قزوين

افتتاح۱۸پروژه كشاورزي
دركرمانشاه

عضو كميس�يون اليحه بودجه
   خراسانشمالي
سال آينده از اختصاص  ۳هزار
ميليارد ريال جهت بيمه منازل مددجويان بهزيستي و كميته
امداد امام خميني(ره) خبر داد.

محققان پ�ارك عل�م و فناوري
   قزوين
اس�تان قزوي�ن ،داروي�ي براي
پيشگيري از ابتال به كرونا توليد كردند.

 18پ�روژه بخش كش�اورزي در
    كرمانشاه
شهرستان كرمانشاه در ايام دهه
فجر انقالب اسالمي افتتاح ميشود.

سيدمحمد پاكمهر عضو كميسيون اليحه بودجه سال آينده با اشاره به
مصوبات كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰گفت :با پيشنهاد
نماينده خراسانشمالي اختصاص ۳هزار ميليارد ريال براي بيمه منازل
مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي در اليحه بودجه
گنجانده شد .عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰افزود:
همگان به اين مسئله مهم معترف هستند كه اقشار كمدرآمد با توجه
به شرايط نامناسب اقصادي و گرانيهاي افسار گسيخته فرصتي جهت
پوششبيمهايمنازلخودراندارند .پاكمهرتصريحكرد:شعارپيشگيري
بهترازدرمانيعنيكهباصرفمبالغياينچنينيكهدرمقايسهباجبران
خسارات احتمالي بسيار اندك است ،عالوه بر كمك به همنوعان درد
كشيده از تحميل هزينهاي سنگين به دولت جلوگيري شود.

داروي آي�� ِور مِكتين ،پ��س از انج��ام كارآزماييه��اي باليني در
بيمارس��تانهاي قزوين و رونمايي از محص��والت جديد در حوزه
مكملها مواد اوليه دارويي ضد كرونا حاال ب��ه مرحله توليد انبوه
رسيده است .با شناسايي كوويد  ۱۹در كشورمان محققان پارك
علم و فناوري استان قزوين دست به كار شده و توانستند داروي آي ِور
مِكتين را توليد كنند .اين دارو با همكاري دانشگاه علوم پزشكي به
مرحله كارآزمايي باليني رسيده است .اين دارو در پنج بيمارستان
استانهاي قزوين و خوزستان بر روي بيماران مبتال به كرونا آزمايش
شد .مقدمات توليد اين دارو در شركت البرز دارو فراهم شده است و
 ۵۵۰نيروي اين شركت براي توليد انبوه اين دارو تالش ميكنند .در
طول شبانهروز يك ميليون عدد قرص آي ِور مِكتين توسط كاركنان
شركت داروسازي البرز دارو توليد خواهد شد.

حسن دارايي سرپرس��ت مديريت جهاد كش��اورزي شهرستان
كرمانشاه با اشاره به برگزاري با شكوه مراس��م ويژه گراميداشت
دهه فجر انقالب اس�لامي در اين شهرس��تان گفت :در دهه فجر
امسال  ۱۸طرح بخش كشاورزي با اعتباري بالغ بر  ۴۶۸ميليارد و
 ۴۲۵ميليون ريال و اشتغالزايي  ۱۵۳نفر به بهرهبرداري ميرسد.
وي اين پروژهها را شامل اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار و
احداث كانال ،احداث گلخانه ،احداث سردخانه ،احداث كارخانه
رب گوجهفرنگي ،احداث جايگاه پرواربندي بره ،گوسفند داشتي،
گوساله پرواري و پرورش اسب دانست .سرپرست مديريت جهاد
كشاورزي شهرستان كرمانشاه افزود :از  ۱۸طرح يادشده سه طرح
در خصوص اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار و يك طرح در
خصوص احداث و مرمت كانالهاي خسارت ديده از سيل است.

آغاز نهالكاري در  8هزار و  ۶۰۰هكتار اراضي سمنان

مدي�ركل منابع
    سمنان
طبيعي س�منان
از اج�راي عمليات بيولوژيك نه�الكاري در
8ه�زار و  ۶۰۰هكت�ار اراضي اس�تان با هدف
جلوگي�ري از فرس�ايش خ�اك خب�رداد.

جعفر مرادي حقيقي مديركل منابع طبيعي سمنان
با بيان اينكه طرح اجراي مجدد اراضي تخريبي در
دس��تور كار قرار دارد ،گفت :اين طرح بعد از بررسي
در كميته فني و براي اجرا به نحو مطلوب ابالغ شد
كه هم اكنون براي شاهرود در دست اجراست .وي
با اش��اره به اينكه عمليات بيولوژيك با نهالكاري 8
هزار و  ۶۰۰هكتار از اراضي استان سمنان آغاز شده
است ،افزود :هدف از اين اقدام جلوگيري از فرسايش
خاك و بهبود پوشش گياهي نواحي بياباني استان
است .مديركل منابع طبيعي استان سمنان با بيان
اينكه مالچ ريگي دو سال پيش با مشاركت منطقه
اقتصادي گرمسار كليد خورد ،تصريح كرد :اين عنوان
طرح پيشنهادي پرفسور كردواني بود كه به صورت

آزمايشيدر ۶۳هكتارزمينانجامشد .مراديحقيقي
بابياناينكهبرايجلوگيريازفرسايشخاكاستفاده
از مالچ ريگي به عنوان يكي از مصالح طبيعي موجود
در منطقه ميتواند در راستاي اهداف فوقالذكر مؤثر
باشد ،گفت :طي بازديد سازمان جنگلها از منطقه

عمليات حفاري تونل دوم حيران ماه آينده آغاز ميشود

مدي�ركل راه و
   اردبيل
شهر س�ـا ز ي
استاناردبيلازآغازحفاريتونلدومحيراندر
جاده اردبيل  -آستارا تا يك ماه آينده خبر داد.

محبوب حيدري مديركل راه و شهرسازي استان
اردبيل در بازديد از پ��روژه تونل دوم حيران در
جاده اردبيل  -آس��تارا گفت :احداث تونل دوم
حيران با تكميل مطالعات ب��ه پيمانكار واگذار
شده و هم اكنون در مرحله بازگشايي دهنه تونل
ميباشد و تا  30ماه آينده به بهرهبرداري خواهد رسيد .وي كل مسير اين پروژه در جاده اردبيل – آستارا
را دو كيلومتر و  300متر اعالم كرد و افزود 750 :متر از اين مسير تونل و بقيه مربوط به احداث باند دوم
است .مديركل راه و شهرسازي استان اردبيل ادامه داد :براي ايمني بيشتر جادههاي استان طرح احداث
 85كيلومتر بزرگراه در سال آينده 88 ،كيلومتر در سال  ،1401حدود  90كيلومتر در سال  1402و 98
كيلومتر در سال  1403برنامهريزي شده اس��ت .حيدري با بيان اينكه در استان اردبيل  180كيلومتر
بزرگراه 709 ،كيلومتر راه اصلي و  701كيلومتر راه فرعي احداث و به بهرهبرداري رسيده است ،گفت :در
اين استان بايد  762كيلومتر بزرگراه احداث شود كه  180كيلومتر آن اجرا شده است.

طرح مالچ ديگري نيز پيش��نهاد شد هم اكنون اين
طرح با هم انجام شدند تا مقاومت نسبت به تغييرات
در آن س��نجيده و در نهايت يكي ب��راي معرفي در
كل كشور انتخاب شود .وي با بيان اينكه بيشترين
اقدام صورت گرفته در ايجاد پوشش گياهي كاشت

نهالهاي مقاوم به اقليم گرم و خشك استان سمنان
است ،افزود :ايجاد بادشكن زنده ،مديريت و كنترل
هرزاب و ايجاد جنگلهاي دست كاشت تاغ در زمره
اقدامات مؤثر اداره كل منابع طبيعي بوده كه در طرح
 ۹در  ۹۹نيز با جديت براي شهرهاي استان پيگيري
ميشود .درخت تاغ با آب و هواي خشك و زمينهاي
نسبتاً شور نواحي كويري بسيار س��ازگار بوده و در
خاكهاي سبك و شني و همچنين بر روي تپههاي
شني بخوبي رش��د و نمو ميكند .به همين دليل از
اهميت بسزايي در رابطه با كوير و تثبيت شنهاي
روان در مناطق كويري كشور برخوردار است به عالوه
چوب آن از نظر سوخت و تهيه ذغال مورد توجه بوده
و در صنعت نئوپان هم مورد استفاده قرار ميگيرد.
همچنين درخت تاغ به دلي��ل حفظ رطوبت خاك
موجبات رشد و نمو س��اير گياهان طبيعي را فراهم
ميآورد بهطوري كه منطقه تاغ كاري ش��ده پس از
مدتي به صورت مرتع مشجري در ميآيد كه ميتواند
مورد استفاده دامها قرار گيرد.

تأليف ۱۶۶كتاب با موضوع دفاع مقدس در كهگيلويه و بويراحمد

    كهگيلويه و بويراحمد مديركلبنياد
حفظ آث�ار و
نش�ر ارزشهاي دفاع مق�دس كهگيلويه و
بويراحمدازتأليف ۱۶۶عنوانكتابباموضوع
دف�اع مق�دس در اي�ن اس�تان خب�رداد.

سرهنگ اميرعباس آسمند مديركل بنياد حفظ
آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان كهگيلويه
و بويراحمد گفت :تاكنون ۱۶۶كتاب در حوزه دفاع
مقدس استان به چاپ رسيده كه تا پايان امسال
 ۱۹كتاب به اتمام ميرسند .وي با بيان اينكه اين تعداد كتاب چاپ شده در زمينههاي مختلف از جمله فيلم
نامه ،شعر ،داستان ،پژوهش ،كودك ،نوجوان ،خاطره و زندگينامه بودهاند ،افزود :طي سالجاري  ۳۰كتاب
در حوزه دفاع مقدس استان كهگيلويه و بويراحمد به چاپ رسيد .مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي
دفاع مقدس استان كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به نقش و اهميت تأليف كتاب در معرفي و انتقال فرهنگ
دفاع مقدس ،خاطرنشان كرد :اين تعداد كتاب مرتبط با دفاع مقدس استان كهگيلويه و بويراحمد ،توسط
اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان جمعآوري شده كه نسبت به ۳۵هزار و ۶۵۷رزمنده
و بسيجي به جز نيروهاي نظامي و انتظامي و نقش اين استان در دوران دفاع مقدس ،خيلي كم است.

كاهش هدر رفتآب
با اجراي طرح ملي نشت يابي در بوشهر
مديرعاملشركتآبوفاضالببوشهر
   بوشهر
از آغاز ط�رح ملي نش�تيابي و رفع
نشت آب در بوشهر و شهرستان كنگان با شيوه فني و مهندسي و
تكنولوژيهاي روز دنيا خبرداد.

عبدالحميد حمزهپور مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب بوشهر گفت:
كاهش هدررفت آب در شبكه توزيع در استان بوشهر يكي از طرحهاي
اولويتدار شركت آبفا استان به ش��مار ميرود كه در اين چند سال با
اقدامهاي بسيار خوبي در اين بخش اجرايي شده است.
وي با بيان اينكه ميزان آب بدون درآمد در اس��تان اكنون  ۳۵درصد
است ،افزود :از اين ميزان ۱۷ ،درصد آن مربوط به تلفات در شبكه توزيع
و بقيه آن نيز هدر رفت انشعابات غيرمجاز و مصارف در بخشهاي ديگر
است .مديرعامل شركت آب و فاضالب بوشهر ادامه داد :در پايان سال
نخست طرح نشتيابي و رفع نشت آب در بوشهر و كنگان ۱۱۰ ،ليتر
آب در ثانيه از تلفات آب جلوگيري خواهد شد .مديرعامل شركت آب
و فاضالب بوشهر تصريح كرد :اين طرح تا رسيدن به هدف نهايي شش
سال به طول خواهد كشيد كه در نهايت از هدر رفت  ۱۹۳ليتر آب بر
ثانيه جلوگيري خواهد شد.

ارائه تسهيالت سربازي
به  ۳۰۱فرزند مددجوي اصفهاني
 ۳۰۱نفر ازفرزندان واجد شرايط مددجويان
   اصفهان
كميته امداد اصفهان در  ۹ماهه سال  ۹۹از
تسهيالتمعافيتوانتقالمحلخدمتسربازيايننهاداستفادهكردند.

عباسعلي زارعان ،قائم مقام كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان
با بيان اينكه يكي از مهمترين برنامههاي اين نهاد فراهم ساختن زمينه
توانمندي و خودكفايي خانوارهاي تحت حمايت است ،گفت :يكي از
راههاي كمك به خانوارهاي نيازمند تس��هيل در امر خدمت سربازي
فرزندان ذكور آنهاست تا با معافيت يا حداقل گذراندن خدمت سربازي
در شهر خود ،در زمينه اقتصادي بتوانند به خانواده خود كمك كنند.
وي با اشاره به اينكه  ۳۰۱خدمت بر همين مبنا در  ۹ماهه سال ارائه شد،
افزود :با ارائه اين خدمات  ۸۳فرزند مددجو از خدمت سربازي معاف و
 ۲۱۸نفر نيز براي گذراندن خدمت سربازي به شهر محل سكونت خود
منتقل شدند .قائم مقام كميته امداد امام خميني(ره) استان اصفهان
در تشريح قوانين و شرايط استفاده از اين خدمات ،گفت« :يك فرزند
پسر ،زنان سرپرست خانوار كه فاقد همسر باشند و همچنين تنها پسر
خانوارهايي كه داراي سه فرزند دختر هستند ،ميتوانند از تسهيالت
معافيت استفاده كند ».زارعان با اشاره به موضوع معافيت يك فرزند
پسر زنان سرپرست خانوار ،تصريح كرد :ش��رط اصلي در اين معافيت
فقدان همسر است و مادراني كه همسرش��ان غايب ،مفقوداالثر يا در
حبس باشد ،مشمول اين تسهيالت نيستند .وي درباره معافيت تنها
فرزند ذكور خانوارهايي كه سه دختر و بيشتر دارند ،گفت :براي استفاده
از اين تسهيالت مشمول نبايد برادر داشته باشد و وجود برادران غايب
مفقوداالثر يا در حبس نيز مانع بهرهمندي از اين قانون ميشود.
قائم مقام كميته امداد اصفهان به تسهيالت انتقال محل خدمت اشاره
كرد و گفت :اين خدمت به سربازاني كه مشمول معافيت نميشوند اما
تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) قرار دارند ،تعلق ميگيرد.

مركزي :فرمان��ده انتظامي اس��تان مركزي گفت ۴۴۰ :دس��تگاه
استخراج ارز ديجيتال ۱۰ ،سوئيچر (تنظيمكننده نحوه پخش تصاوير
دوربين مدار بس��ته) و يك ژنراتور برق از يك ش��ركت صنعتي در اين
استان كشف و ضبط شد .سردار مفخمي شهرستاني افزود :در اين راستا
يك نفر دستگير و با تشكيل پرونده تحويل مقام قضايي شد .سرهنگ
يوسف سپهوند جانشين فرماندهي انتظامي استان مركزي نيز گفت :در
شانزدهمين مرحله طرح ظفر كه در  ۳۳منطقه شهرستان اراك اجرا شد،
 ۲۲۰نفر به دليل جرائم مختلف مانند سرقت،خريد و فروش مواد مخدر،
اوباشگري و ساير موارد دستگير و به مقامهاي قضايي معرفي شدند.
هرمزگان :سرپرس��ت معاونت صنايع س��ازمان صنعت ،معدن و
تجارت اس��تان هرمزگان گفت :طي  ۹ماهه س��ال  ۹۹تعداد  ۴۵فقره
پروانه بهرهب��رداري صنعتي با س��رمايهگذاري  ۱۳۳۱ميليارد ريال با
اشتغال  ۶۴۸نفر توسط اين س��ازمان صادرشده است .سيامك نيكان
افزود :طرحهای جهش توليد ،در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل از
نظرسرمايهگذاري بيش از پنجدرصد رشد داشته است .وي با اشاره به
حمايت از بنگاههاي توليدي در راستاي تحقق جهش توليد خاطرنشان
كرد :از ابتداي سالجاري تاكنون تعداد  ۴۰واحد صنعتي غيرفعال كه
به داليل مسائل بانكي ،تأمين اجتماعي ،امور مالياتي ،تأمين مواد اوليه
و غيره مشكل داشتهاند با پيگيريهاي مستمرو تشكيل جلسات متعدد
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان فعاليت مجدد خود را از سر
گرفته و فعال شدهاند.
بوش�هر :به منظور همكاريهاي مش��ترك در تمامي زمينههاي
آموزش��ي ،برگزاري دورههاي مجازي ،پژوهش و فن��اوري ،فرهنگي،
برگزاري رويدادهاي مختلف از جمله كارگاههاي آموزش��ي ،استارتاپ
و غيره بين مركز اقيانوسشناس��ي و جهاددانش��گاهي با اس��تفاده از
ظرفيتهاي طرفين اعم از آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي ،فناوري ،فني،
نيروي انساني ،تجربه و تخصص و اولويتهاي «مركز اقيانوسشناسي»
و «جهاددانشگاهي» تفاهمنامه همكاري بين جهاد دانشگاهي بوشهر و
مركز اقيانوسشناسي خليجفارس بوشهر به امضا رسيد.
فارس :مديرعامل انجمن خيرين مس��كن س��از ف��ارس در ديدار
با سرپرست بنياد مس��كن انقالب اس�لامي داراب از احداث  ۱۰واحد
مسكوني ويژه خانوارهاي داراي دو عضو معلول در شهرستان داراب خبر
داد .عباس خالقداري گفت :پروژه  ۱۰واحدي مسكن معلولين داراب در
زميني به مساحت یک هزارمتر مربع در فاز يك شهرك امامحسن(ع)
شهرستان داراب ساخته ميش��ود و اكنون زمين براي ساخت تحويل
پيمانكار داده شده است .به گفته وي ،اين طرح به صورت دو طبقه وبه
صورت اسكلت بنايي است.
سمنان :معاون هماهنگي امور عمراني استاندار سمنان از آغاز نصب
نيوجرس��ي در  ۱۰كيلومتر از محور آماده افتتاح س��منان و فيروزكوه
خبرداد و گفت :روند ساخت طرحهاي عمراني و زيرساختي با سفر اخير
وزير راه و شهرسازي به استان سمنان شتاب گرفته است .منوچهر فخري
افزود :بازديد از آزاد راه حرم تا حرم ،جاده در حال ساخت سرخه -سمنان
و دامغان و معلمان و افتتاح بخشي از محور شاهرود -آزادشهر در سفر دو
روزه وزير راه و شهرسازي برنامهريزي شده بود .به گفته وي ،بازسازي
هشت نقطه حادثه خير در جادههاي استان سمنان و كاهش ۳۰درصدي
سوانح رانندگي با تالش مسئوالن و مردم محقق شد.

