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88498441سرويس  شهرستان
 حل معضالت اجتماعي خراسان شمالي 

با مشارکت معاونت اجتماعي سپاه
با نزديك شدن به س�ال نو فعاليت هاي جهادگران و بسيج در قالب 
رزمايش كمك هاي مؤمنانه افزايش يافته اس�ت. در اغلب استان ها 
جهادگران به فكر تهيه بسته هاي معيشتي و ارزاق براي خانواده هاي 
نيازمند و آس�يب ديدگان از كرونا هس�تند. در خراسان شمالي نيز 
بسيج سازندگي سپاه جواداالئمه)ع( برنامه هاي ويژه اي را در دستور 
كار دارد تا در كنار اقدامات قبلي بهار آرامي را براي مردم رقم بزند. 
ناگفته نماند حدود دو سال است سپاه اس�تان با راه اندازي معاونت 
اجتماعي محالت آس�يب زا و جرم خيز را هدف قرار داده تا با انجام 
يكسري فعاليت ها، معضالت اجتماعي اين مناطق را حل و فصل كند. 

    
چند روز پيش بود كه در خراسان ش��مالي و به همت بسيج سازندگي 
اس��تان ۴ هزار بس��ته معيش��تي آم��اده و در ميان س��اكنان مناطق 
كم برخوردار توزيع شد.  در همين رابطه مسئول بسيج سازندگي سپاه 
جواداالئمه)ع( خراسان شمالي با بيان اينكه ارزش هر بسته حدود 500 
هزار تومان است، مي گويد: »از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون بيش 
از 125 هزار بسته معيشتي بين افراد نيازمند استان توزيع شده است.«  
دانيال نقويان با بيان اينكه به مناسبت ايام اهلل دهه فجر انقالب اسالمي، 
به همت س��پاه و بس��يج، 69 پروژه عمراني محروميت زدايي در قالب 
پروژه هاي كوچك عام المنفعه در اس��تان اجرايي شد و به بهره برداري 
رسيد، ادامه داد: »در آبان ماه نيز سپاه خراسان شمالي ۴1 پروژه براي 

جهش توليد آماده كرده بود كه به بهره برداري رساند.« 
   كاهش 90 درصدي فوتي هاي كرونايي

حاال در خراسان ش��مالي پروژه ه��اي زيادي وجود دارن��د كه عالوه بر 
اشتغالزايي براي ساكنان اين استان، توانس��ته اند چرخ هاي اقتصادی 
منطقه را نيز به حركت درآورند. بس��يج س��ازندگي خراسان ش��مالي 
طرح هايي را در دستور كار دارد كه از جمله آنها مي توان به دهكده هاي 
پرورش زنبور عسل، توليد گياهان دارويي، پرورش قارچ، دهكده ايجاد 
باغ الگوي درختان اصالح شده و هسته دار و دانه  دار، خزانه كشت نهال 
باغات هسته دار و دانه دار، گلخانه، پرورش بوقلمون، كارگاه ماهي زينتي، 
كانال انتق��ال آب، دهكده پمپاژ آب، دهكده ايجاد اس��تخر و تكميل و 
تجهيز س��الن آموزش كمك به زارعين اش��اره كرد.  طرح هايي كه به 
گفته رئيس بسيج سپاه جواداالئمه)ع( 505 ميليارد ريال اعتبار براي 
اجراي آنها پيش بيني شده است.  يكي از ويژگي هاي اقدامات مسئوالن 
در خراسان شمالي در بحث مقابله با كرونا است. جاي كه سپاه استان با 
اجراي طرح شهيد سليماني توانست فوتي هاي ناشي از اين بيماري را تا 
90 درصد كاهش دهد.  اقدامي كه به گفته فرمانده سپاه بجنورد، زحمات 
كادر درمان و همكاري سپاه و بسيج در طرح شهيد سليماني باعث شد 

آرامش به استان بازگردد و روزهاي سخت را پشت سربگذاريم. 
سرهنگ مهدي الهي راد در گفت وگو با »جوان« با بيان اينكه جهادگران 
كادر درمان خراسان شمالي با از خودگذشتگي و ايثاري كه از خود نشان 
دادند، توانستند بيماري منحوس كرونا را كنترل كنند، مي گويد: »اين 
تالش ها باعث ش��د تا در وضعيت نامناسب اقتصادي كشور، كمكي به 
حال مردم شود و كش��ور را از حوادث و بحران هاي امنيتي و اقتصادي 
نجات دهد.« وي ادامه مي دهد: »طرح شهيد سليماني نقش مهمي در 
كنترل اپيدمي كرونا در استان داشت. با اين حال از مردم مي خواهيم 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كرده تا همچنان در كنترل اين ويروس 

موفق باشيم.«
   پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 

نزديك به دو س��ال است كه معاونت اجتماعي س��پاه خراسان شمالي 
در جامعه هدف استان فعاليت خود را ش��روع كرده است. در سال 9۸ 
محوريت اقدامات اي��ن معاونت با محالت طرح كرام��ت بود. زيرا اين 
محالت آسيب زا و جرم خيز محسوب مي شدند كه يكسري فعاليت براي 
حل معضالت اجتماعي اجرايي ش��د اما در سال جاري فضا متفاوت تر 
شده است به طوري كه نوع نگاه پيشگيرانه برجسته تر شد و نام آن را 

تولد برنامه اي گذاشته ايم. 
در همي��ن رابط��ه مع��اون اجتماع��ي س��پاه حض��رت جواداالئمه 
خراسان شمالي مي گويد: »اكنون به تمام پايگاه هاي بسيج استان كه 
هزار مورد است، هدف ارائه داديم و از آنها خواستيم متناسب با منطقه 
خود برنامه اجرايي تعريف كنند. در سال گذشته نگاه ما بيشتر اعتياد 
بود اما سال جاري حوزه را گسترده تر كرديم زيرا استان صرفاً با اعتياد 
مواجه نيس��ت و در حوزه هايي همچون فرزندپروري، س��بك زندگي 
اس��المي، طالق و جرم خيزي نيز مش��كالتي داريم. اكنون 90 درصد 
برنامه ها با محوريت پيش��گيرانه و پايگاه محور اس��ت. البته بخشي از 
برنامه ها نيز معطوف به حل مسئله مي باشد زيرا يك عده اكنون درگير 
اعتياد و طالق هستند كه بايد براي حل آن فعاليت هايي آغاز مي شد 
لذا حسب تأكيد فرمانده س��پاه استان مأمور ش��ديم در اين حوزه به 

سازمان هاي مربوط مانند بهزيستي كمك كنيم.«
هادي حسن دوست ادامه مي دهد: »در حوزه اعتياد پس از بررسي هاي 
انجام شده متوجه ش��ديم كمپ هاي ماده 15 و 16 موفق نبوده و كمتر 
از 10 درصد خروجي اين كمپ ها باعث ترك افراد مي شوند لذا سعي بر 
اين شد فرد معتاد از طريق پايگاه بسيج و امام جماعت محل شناسايي 
شود. در گام بعدي كمپ متفاوتي را در يكي از پادگان هاي سپاه تأسيس 
كرديم؛ در اين كمپ به مدت ۳ تا ۴ ماه فرد نگهداري مي شود. در اين زمان 
عالوه بر كمك به باز تواني جسمي، معارف اسالمي و سبك زندگي نيز 
به فرد آموزش داده مي شود. هر فرد با خروج از اين محل يك گواهينامه 
معتبر از فني حرفه اي براي اشتغال خواهد داشت. اكنون در مرحله آخر 

كار هستيم و نخستين خروجي ها را تا مدتي ديگر مشاهده مي كنيم.«

 شرکت 80 درصد دانش آموزان 
استان مرکزي دراردوهاي مجازی راهيان نور

امسال بيش از80 درصد دانش آموزان     مركزي
استان مركزي در اردوهاي راهيان نور 

مجازي شركت مي كنند.
سرهنگ پاسدار »مجيد غالمي« مسئول سازمان بسيج دانش آموزي 
سپاه روح اهلل در نشست ستاد هماهنگي و پشتيباني بسيج دانش آموزي 
و فرهنگيان استان مركزي گفت: امس��ال با توجه به محدوديت هاي 
كرونايي توفيق حضور در جبهه هاي نور و مناطق عملياتي را به شكل 
فيزيكي نخواهيم داشت و بايد براي بهره مندي از ظرفيت راهيان نور از 
ديگر ظرفيت ها استفاده كنيم.  وي افزود: با توجه به ظرفيتي كه امروز 
در شبكه شاد فراهم شده و به كارگيري ساير فضاهاي رسانه اي همچون 
صداوسيما، رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي مي توانيم راهيان نور مجازي 

را به خوبي برگزار كنيم. 
مسئول سازمان بسيج دانش آموزي س��پاه روح اهلل تصريح كرد: سال 
گذشته بيش از 6 هزار نفر از دانش آموزان اس��تان در اردوي زيارتي و 
فرهنگي راهيان نور شركت كردند اما امسال با توجه به در دستور قرار 
گرفتن راهيان نور مجازي بيش از ۸0 درصد از دانش آموزان از اين فضاي 
معنوي بهره مند مي شوند.  غالمي گفت: جدول زمان بندي راهيان نور با 
توافقي كه ميان وزارت آموزش و پرورش و سازمان بسيج مستضعفين 
انجام ش��ده تدوين و ابالغ شده كه در اس��تان مركزي روز 2۴ اسفند 

افتتاحيه راهيان نور دانش آموزي برگزار مي شود. 
وي ادامه داد: يك بازه زماني س��ه روزه براي راهيان نور مجازي در نظر 
گرفته شده كه دانش آموزان به جاي س��اعت درسي از برنامه هايي كه 
براي آنها در نظر گرفته شده بهره مند خواهند شد و مسابقات فرهنگي 

متنوعي براي آنها در نظر گرفته شده است. 
مسئول سازمان بسيج دانش آموزي سپاه روح اهلل خاطر نشان كرد: در 
راهيان نور مجازي تنها راويان بومي استان براي روايت گري در مناطق 
حضور پي��دا مي كنند و برنامه ري��زي براي بهره من��دي دانش آموزان 
متوسطه اول و دوم استان در پايه هاي نهم، دهم و دوازدهم از راهيان نور 
مجازي در دستور كار قرار گرفته و اميدواريم با هم افزايي ها و مشاركت 

همه جانبه شاهد اقدامي اثرگذار در اين راستا باشيم. 
غالمي گفت: با توجه به مجازي بودن اردوهاي راهيان نور سعي داريم 
تا دانش آموزان استان مركزي را با بيشتر مناطق عملياتي ۸ سال دفاع 

مقدس آشنا نماييم. 

 توزيع 42 هزار بسته معيشتي 
به همت سپاه در هرمزگان 

فرمانده قرارگاه مدين�ه منوره نيروي     هرمزگان
زميني س�پاه از توزيع ۴۲ هزار بسته 
معيشتي در ايام شيوع كرونا و در قالب ۵ طرح مواسات و همدلي در 
استان هرمزگان در ميان افراد نيازمند از سوي اين قرارگاه خبرداد. 
سردار س��رتيپ پاس��دار محمد ماراني فرمانده قرارگاه مدينه منوره 
نيروي زميني س��پاه گفت: قرارگاه مدينه منوره نيروي زميني سپاه، 
150 سري جهيزيه به زوج هاي جوان كم بضاعت اهدا كرد. كه در توزيع 
اين جهيزيه ها از زوج هاي جوان همه شهرستان هاي استان هرمزگان 

دعوت كرده بوديم.  
وي افزود: اين سري جهيزيه شامل 9 قلم كاالي ايراني بوده كه ارزش 
هر سري جهيزيه نيز حدود 12 ميليون تومان است كه با برنامه ريزي 
انجام شده خريداري ش��د و در اختيار اين زوج هاي جوان قرار گرفت. 
در كنار اهداي جهيزيه، ما توزيع بسته معيشتي داريم كه 2 هزار بسته 
معيشتي تهيه شده بين محرومين و نيازمندان توزيع مي شود.  فرمانده 
قرارگاه مدينه منوره نيروي زميني س��پاه ادامه داد: با توجه به شرايط 
كش��ور در مواجهه با بيماري كرونا، نياز هست به مردم كمك شود كه 
تاكنون از سوي قرارگاه مدينه منوره بالغ بر ۴2 هزار بسته معيشتي بين 

مردم توزيع شده است. 
همچنين 1۸0 هزار پرس غذا نيز توس��ط اين قرارگاه پخت شده و در 
ميان مردم شهرستان هاي جاسك، ميناب، رودان، بندرعباس و ديگر 

نقاطي كه افراد كم بضاعت حضور داشتند توزيع شد. 

سيداحمد هاشمي اشكا

بهره برداري از 16پروژه آبخيزداري در اردبيل
16پ���روژه     اردبيل
آبخيزداري به 
مناس�بت هفته منابع طبيعي در اس�تان 
اردبيل افتتاح و به بهره برداري مي رس�د. 
ش��هامت هدايت مديركل مناب��ع طبيعي و 
آبخي��زداري اردبي��ل از افتت��اح 16 پ��روژه 
آبخيزداري به مناس��بت هفته منابع طبيعي 
در اردبيل خب��رداد و گفت: اي��ن پروژه ها در 
سال جاري از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملي در استان اجرا شده و در هفته منابع طبيعي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.  وي پروژه هاي 
آماده بهره برداري را شامل عمليات آبخيزداري و آبخوان داري عنوان كرد و افزود: اين پروژه ها با هدف 
كنترل سيل و رسوب و تقويت پوشش گياهي و اشتغالزايي در حوزه هاي آبخيز شهرستان هاي اردبيل، 
خلخال، مشگين شهر، گرمي، س��رعين، كوثر، نير، بيله س��وار و اصالندوز اجرا شده است.  مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل از  اشتغالزايي براي 5۸5 نفر از محل بهره برداري پروژه هاي 
آبخيزداري خبرداد و گفت: اجراي اين پروژه ها عالوه بر كنترل سيل و رسوب و افزايش و توسعه پوشش 
گياهي، موجب كاهش فرسايش خاك، كنترل هرزآب ها، كاهش س��يل خيزي و بهره وري بهينه از 
نزوالت آس��ماني مي ش��وند. به گفته مديركل منابع طبيعی اردبيل، عالوه بر اين اقدامات در زمينه 

آبخيزداری در صورت تشخيص كارشناسان اقدامات ديگری بر اين اساس انجام می شود.

خطر ريزش سنگ روي 10 روستاي کوهستاني خراسان شمالي
معاون عمران     خراسان شمالي
روس���تايي 
بنياد مسكن خراسان ش�مالي از احتمال 
خطر افتادن س�نگ بر روي 10 روس�تاي 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  كوهس�تاني 
وحيد صابري معاون عمران روستايي بنياد 
مسكن خراسان ش��مالي با اش��اره به خطر 
ريزش سنگ بر روي 10روستاي كوهستاني 
اي��ن اس��تان گف��ت: روس��تاهاي همچون 
بگ پوالد، اشرف دره در معرض خطر سنگ افتادن هستند اما وضعيت روستاهاي اسفيدان، گليان 
و زو اولياي شيروان حادتر است. و حتماً بايد جابه جا شوند.  وي افزود: بايد در ارتباط با روستاهايي 
كه در خطر اين حادثه قرار دارند كار مطالعاتي صورت گيرد.   معاون عمران روستايي بنياد مسكن 
خراسان شمالي ادامه داد: تمامي منازل روستاي اسفيدان در شهرستان بجنورد در معرض شديد 
خطر سنگ افتان قراردارد و بايد منازل آنها جابه جا شود.  صابري با اشاره به اينكه قبل از بروز زلزله 
سال ۷5 در شهرستان بجنورد سقوط س��نگ از كوه در اين روستا وجود داشته است، گفت: بعد از 
زلزله زميني به مساحت 1۳ هكتار در زميني مسطح براي جابه جايي منازل مردم در نظر گرفته شد. 
وی با اشاره به استقبال روس��تائيان از اين جابه جايی ها از آمادگی برای اين اقدام خبر داد و گفت: 

مقدمات اين كار انجام شده است.

بسيج سازندگي پروژه هاي آبخيزداري گيالن 
را اجرايي مي كند

 سالمندان زنجاني 
از ۲۷۰ خدمت الكترونيكي بهره مند شدند

مسئول سازمان     گيالن
بسيج سازندگي 
گيالن با اش�اره به انعق�اد تفاهمنامه  با منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان از اجراي پروژه هاي 
آبخيزداري مشاركتي در اين استان خبرداد. 
سرهنگ پاسدار احمد ابراهيمي مسئول سازمان 
بس��يج س��ازندگي گيالن گفت: در راس��تاي 
تفاهمنامه بسيج س��ازندگي گيالن و اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان اكنون در 
حال رد و بدل كردن تفاهمنامه ها هس��تيم تا 
بتوانيم به زودي مراحل اجرايي پروژه ها را آغاز 

كرده و با كيفيت مطلوب تحويل دهيم. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اي��ن پروژه ه��ا در حوزه 
آبخي��زداري در ش��هرهاي مختل��ف گي��الن 
تعريف شده تصريح كرد: پس از تعطيالت عيد 
مراحل اجرايي آن را آغاز مي كنيم تا بتوانيم در 

كوتاه ترين زمان ممكن آنها را تحويل دهيم. 
مسئول بسيج س��ازندگي گيالن ادامه داد: در 
حوزه اليروب��ي رودخانه ها اع��الم كرديم تا در 
صورت نياز س��ازمان ها براي اليروب��ي انهار و 
نهرهاي روس��تايي از ظرفيت بسيج سازندگي 

گيالن بهره مند شوند. 
ابراهيمي ب��ا بيان اينكه در هر منطقه اس��تان 
قطب هاي كشاورزي را شناسايي كرديم گفت: 
به دنبال اين هس��تيم كه در حوزه قطب هاي 
توليد هر ش��هر اقدامات��ي را انج��ام دهيم كه 
منجربه توسعه آن شود.  مسئول سازمان بسيج 

سازندگي سپاه قدس گيالن تصريح كرد: يكي 
از قطب هاي استان ابريشم است و در اين حوزه 
نيز فعاليت هايي را در دستور كار داريم از جمله 
اين اقدامات مي توان به توزيع رايگان نهال هاي 
توت بين نوغانداران، ارائه آموزش و حمايت از 
صنايع تبديلي اين حوزه براي تبديل ابريشم به 
نخ اشاره داشت.  ابراهيمي با اشاره به اينكه براي 
كشت برنج به ش��كل علمي در كنار كشاورزان 
قرار گرفته اي��م گفت: فعاليت ه��اي اين حوزه 
شامل آموزش كش��اورزان در خصوص آزمون 
خاك، مواد مورد ني��از خاك، نوع ك��ود و بذر 
مناس��ب براي مزارع است؛ بس��يج مهندسين 
كش��اورزي براي حمايت از توليد برنج در كنار 

مردم روستا قرار گرفته اند. 
مسئول بسيج سازندگي گيالن افزود: در حوزه 
چاي نيز در ميز تخصص��ي چاي فعاليت هايي 
ص��ورت مي گي��رد ت��ا بتوانيم اي��ن محصول 
اس��تراتژيك گيالن را به بهره ب��رداري كامل 
برسانيم تا هم در معيشت مردم بهبود حاصل 
شود، هم نياز كشور به اين محصول تأمين شده 
و صادرات آن نيز افزايش يابد.  ابراهيمي ادامه 
داد: تا پايان امسال ۷۴1 مسكن محرومين به 
جز تعداد محدودي كه در مناطق صعب العبور 
قرار دارند تحويل داده  مي شود.  وي خاطرنشان 
كرد: س��اخت مس��كن محرومي��ن در مناطق 
صعب العبور نيز تا نيمه نخست ارديبهشت ماه 

1۴00 تحويل داده مي شود. 

مدي�ركل امور     زنجان
اجتماع���ي و 
فرهنگي استانداري زنجان از بهره مند شدن 
۲۷0 نوع خدمت به ص�ورت الكترونيكي به 
8۵ ه�زار س�المندان اين اس�تان خبرداد. 
مسيح اهلل س��لطاني مديركل امور اجتماعي و 
فرهنگي اس��تانداري زنجان با اش��اره به اينكه 
2۳25 نفر از س��المندان شناس��ايي شده در 
استان بدون پوشش حمايتي هستند، گفت: با 
توجه به رايگان بودن پوشش بيمه اي از سوي 
اداره كل بيمه سالمت استان، بيش از ۷2 هزار 
س��المند تحت پوش��ش اين بيمه قرار دارند و 
تعداد سالمندان تحت پوش��ش دستگاه هاي 
اجرايي نيز ح��دود ۳۸ هزار نفر ب��وده و 1۳9 

خدمت به اين افراد ارائه شده است. 
وي با بيان اينك��ه 10 هزار نفر از س��المندان 
اس��تان اعم از سرپايي و بس��تري داراي تست 
مثبت كرونا بودند، اف��زود: از 10 هزار نفر، 22 
نفر در نقاهتگاه هاي اس��تان قرنطينه شدند و 
25 هزار و ۴۴۸ نفر ني��ز در قرنطينه معكوس 

منزل بوده اند. 
اين مسئول با اشاره به ارائه خدمات الكترونيكي 
توسط 12 دستگاه اجرايي در حوزه سالمندان، 
تصري��ح ك��رد: 2۷0 ن��وع خدمت ب��ه  صورت 
الكترونيك��ي ب��ه ۸5 ه��زار س��المندان ارائه 
ش��ده اس��ت و حدود ۳22 مورد انواع خدمات 
غيرحضوري به سالمندان ارائه و ۷1 هزار سالمند 

نيز از اين خدمات غيرحضوري استفاده كردند. 
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري 
زنجان ب��ا بيان اينكه 6۳26 س��المند خدمات 
دارويي و دستگاه اكس��يژن و ۴6 هزار و 926 
سالمند نيز بسته حمايت مالي دريافت كرده اند، 
ادامه داد: در حوزه آموزش و اطالع رساني، 69 
س��اعت برنامه مختلف توليد و پخش ش��ده و 
بيش از 200 هزار پيامك آموزش��ي نيز توسط 
دستگاه هاي اجرايي استان به سالمندان ارسال 

شده است. 
س��لطاني در رابط��ه ب��ا اقدامات انجام ش��ده 
در حوزه س��المندان اس��تان، نيز گفت: تهيه 
بس��ته هاي معيش��تي و پرداخت كمك هاي 
معيشتي، ارائه كمك هاي بالعوض، ويزيت در 
منزل، مناسب سازي محيط سالمندي، انجام 
مراقبت هاي بهداش��تي، تهي��ه دارو و تحويل 
در محل، ارائه خدمات مشاوره و روان شناسي 
توس��ط م��ددكاران اجتماع��ي، بهره گيري از 
ظرفيت مجازي، ارسال 200 هزار پيام آموزشي 
و غيره است.  وي با اشاره به استفاده از ظرفيت  
س��ازمان هاي مردم نهاد، خيريه ها و گروه هاي 
جهادي در ارائه خدمات به سالمندان و تدوين 
برنامه عملياتي اجرايي، خاطرنش��ان كرد: در 
حوزه امور سالمندان 1۷ دستگاه اجرايي متولي 
ساماندهي مسائل و مشكالت سالمندان هستند 
ك��ه در اين زمين��ه 12 دس��تگاه گزارش هاي 

مربوطه خود را ارائه كرده اند. 

آزادسازي ۳2 هكتار از حريم و بستر 
رودخانه هاي فارس 

مديرعامل و رئيس هيئت مديره آب منطقه اي فارس از آزادسازي 
بيش از ۳۲ هكتار از حريم و بستر رودخانه هاي استان خبرداد. 
حميدرضا دهقاني مديرعامل آب منطقه اي فارس گفت: حدود 
1۴ هزار و ۴00 كيلومتر طول رودخانه هاي اصلي استان و بيش 
از ۸00 هزار كيلومتر طول همه رودخانه ها، مسيل ها و آبراهه هاي 
فارس است و به جهت ارزش و اهميتي كه اين مجاري آب هاي 
سطحي دارند، حفاظت و حراست از بستر و حريم آن، تالش هاي 

مستمر و دلسوزانه مي طلبد.  
وي افزود: تخلفات در حوزه س��واحل و رودخانه هاي اس��تان از 
ابتداي امسال همچون س��ال هاي قبل تداوم يافته و گروه هاي 
گش��ت و بازرس��ي آب منطقه اي فارس بي��ش از ۳۷00 مورد 
عمليات شناس��ايي اين تخلفات را داش��ته اند كه 6۸2 مورد آن 
منجربه رفع تصرف و توقف تخلف ش��ده اس��ت.  رئيس هيئت 
مديره آب منطقه اي ف��ارس ادامه داد: از ابتداي س��ال تاكنون 
۳2 هكتار از اراضي تصرف ش��ده در حريم و بستر رودخانه هاي 

استان آزاد شده اند. 

170 زن سرپرست خانوار در لرستان 
صاحب شغل شدند

1۷0 زن سرپرس�ت خانوار در لرس�تان تحت پوش�ش طرح 
توانمندس�ازي اقتصادي قرار گرفتند و داراي شغل شدند. 
رحيم بيرانوند معاون فناوري مركز رشد جهاد دانشگاهي لرستان 
گفت: طرح توانمندس��ازي اقتص��ادي زنان سرپرس��ت خانوار، 
براساس ماده ۸0 قانون برنامه ششم توسعه از سوي معاونت امور 
زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري، با نظارت وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي و اجراي جهاد دانش��گاهي انجام شد كه سهميه 

لرستان در اين طرح 1۷0 نفر بود.  
وي با اشاره به اجراي طرح در سه مرحله افزود: مرحله اول مربوط 
به ارزيابي متقاضيان و شناس��ايي ظرفيت هاي مشاغل خانگي و 
مرحله دوم در حوزه آموزش و توانمندسازي متقاضيان بود.  دبير 
طرح ملي مشاغل خانگي در لرستان ادامه داد: در مرحله دوم طرح 
توانمندسازي اقتصادي، زنان سرپرست خانوار استان 5 هزار و ۴۴0 
نفر س��اعت آموزش ديدند.  بيرانوند گفت: مرحله سوم اين طرح 
شبكه سازي و اتصال به بازار بود كه با اجراي آن 1۷0 زن سرپرست 

خانوار در لرستان داراي شغل شدند. 

تست PCR کرونا براي مسافران هوايی 
خوزستان اجباري شد 

 انج�ام تس�ت PCR كرونا ب�راي تم�ام مس�افران هوايي 
خوزس�تان، ۷۲ س�اعت قب�ل از پ�رواز الزام�ي اس�ت. 
سيدمهدي رزاز مديركل فرودگاه هاي خوزستان گفت: مسافران 
خوزستان قبل از پرواز بايد تس��ت كرونا بدهند و اين تست براي 
تمام مس�افران، ۷2 ساعت قبل از پرواز الزامي است.  وي با بيان 
اينكه مسافران خوزستان قبل از پرواز بايد تست كرونا بدهند تا 
اجازه سوار شدن به هواپيما را داشته باشند، افزود: براساس آنچه 
از سوي سازمان هواپيمايي كشوري به خوزستان ابالغ شده است، 
انجام تست PCR كرونا براي تمام مس���افران خوزستاني، ۷2 
ساعت قبل از پرواز الزامي است.  مديركل فرودگاه هاي خوزستان 
ادامه داد: اين دس��تور به ص��ورت كامل ج��دي در فرودگاه هاي 
خوزس��تان اجرايي خواهد ش��د و در صورتي كه مسافري تست 
PCR به همراه بليت پرواز خود ارائه ندهد، اجازه س��وار شدن به 
هواپيما را نخواهد داش��ت.  رزاز گفت: با توجه به وضعيت وخيم 
شيوع كرونا انگليسي در اين اس��تان انجام اين نوع آزمايش براي 

تمامي مسافراني كه قصد مسافرت هوايي دارند الزم االجراست. 

   خوزستان   لرستان    فارس
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