
 برخی روستاهاي پرجمعيت لرستان 
از نعمت آب شرب محرومند

در شرايطي كمبود برخي امكانات و نيازهاي ضروري استان ها، ساكنان 
اين مناطق را تحت فشار قرار داده، كه اين موضوعات تحت الشعاع 
كرونا و ضررها و آسيب هاي وارده از اين ويروس به جامعه قرار دارند. 
روستاهاي محروم لرستان از جمله مناطقي هستند كه انتظارشان 
در حد تأمي�ن ابتدايي ترين نيازها يعني آب و راه اس�ت. با اين حال 
سال هاست قول و وعده مي ش�نوند و در عمل اتفاقي در جهت رفع 
مشكالتشان رخ نمي دهد. بي آبي ها در حالي زندگي برخي از روستا 
نش�ينان را با س�ختي هاي متفاوتي روبه رو كرده كه به خاطر وجود 
سوءمديريت، سالي يك ميليارد متر مكعب از آب هاي روان لرستان 
هدر مي رود و برنامه اي براي مهار و مصرف بهينه از آنها وجود ندارد. 

    
انتظارات و توقعات مردم روستاهاي محروم لرستان به ويژه دلفان، آنقدر 
ابتدايي است كه شايد شنيدنش در عصر تكنولوژي و اين برهه از زمان باور 
كردني نباشند. اما نبايد فراموش كرد كه همين درخواست هاي ابتدايي 
و دم دس��تي دلفاني ها، جزو ضروري ترين نيازهاي يك زندگي ساده در 
هر منطقه اي به ش��مار مي آيد و آن هم تأمين راه دسترسي و آب شرب 
بهداشتي است.  لرستان، هر چه نداشته باش��د آنقدر آب دارد كه عالوه 
بر تأمين نياز س��اكنان خودش، با يك مديريت ساده بتواند احتياجات 
استان هاي ديگر را هم برآورده كند.  مسئله اي كه نماينده مردم سلسله 
و دلفان در مجلس شوراي اسالمي هم با تأييد آن مي گويد: »متأسفانه 
به رغم اينكه در لرستان طي چند سال اخير شاهد بارندگي هاي مطلوب 
بوديم ولي متأسفانه بيشتر روستاهاي استان به ويژه شهرستان دلفان با 
كمبود آب شرب مواجه اند.« دكتر يحيي ابراهيمي ادامه مي دهد: »در 
ديداري كه با اهالي روستاها داشتم انتظارات و توقعات مردم ابتدايي و 
تأمين راه دسترسي و آب شرب بهداشتي بود. اميدواريم با يكپارچه سازي 
شركت آبفاي روستايي و ش��هري اتفاقات خوبي رخ دهد.« وي با تأكيد 
بر اينكه روستاهايي كه تحت پوشش خدمات شركت آبفا نيستند بايد با 
بررسي و مطالعات از خدمات آبفا بهره مند شوند، تأكيد مي كند: »مجمع 
نمايندگان نيز در بحث پروژه هاي مرتبط با آب شرب در روستاها و شهرها 
همكاري الزم را با شركت آبفاي لرستان و كشور دارند و بايد در بودجه 

۱۴۰۰ از اختيارات و توانايي آنان در اين راستا استفاده شود.«
   روستاهاي زيادي با جمعيت باال از نعمت آب محرومند

موضوع نرسيدن آب ش��رب بهداشتي به روس��تاهاي لرستان به يكي 
دو روستا ختم نمي ش��ود و به گفته مديرعامل شركت آبفاي لرستان، 
روستاهاي زيادي با جمعيت باال در اين استان وجود دارد كه از نعمت 
آب محرومند.  مهندس حميدرضا كرموند با اشاره به آخرين وضعيت 
پروژه هاي آبفاي لرس��تان و با بيان اينكه يكي از اقدامات فوري كه در 
چند ماه اخير پس از يكپارچه س��ازي در اولويت قرار گرفته، آب رساني 
به روستاهاس��ت، مي گويد: »براي حل مش��كالت آب شرب روستايي 
به صورت اساس��ي و بلندمدت نيازمند اعتبارات الزم و همكاري ساير 
دس��تگاه ها هس��تيم تا با همدلي و تفاهم بتوانيم اين خدم��ات را در 
روستاهاي محروم نيازمند آب گسترش دهيم.« باز هم برنامه هاي يك 
مسئول براي رفع مشكل مردم به قول و وعده ها ختم شد و كرموند با بيان 
اينكه پروژه هايي تعريف كرده اي��م و اميدواريم با حمايت نمايندگان و 
شركت آبفاي استان و شركت مهندسي آبفاي كشور اعتبارات الزم براي 
سال ۱۴۰۰ محقق شود، مي گويد: »مديرعامل شركت مهندسي آبفاي 
كشور قول مساعد دادند كه به صورت ويژه تخصيص اعتبارات به لرستان 

و براي حل مشكالت آب شرب شهرستان دلفان داده شود.«
   يك ميليارد متر مكعب آبي كه هدر مي رود

براساس گزارش هاي س��ازمان هواشناس��ي، بارش هاي خوبي در لرستان 
صورت مي گيرد و اين منطقه مي تواند عالوه بر رفع احتياجات خود، نيازهاي 
آبي استان هاي همجوار را نيز تأمين كند. اما يك مسئله خيال همه مسئوالن 
و متوليان امر را راحت كرده و آن هم تأمين نشدن اعتبارات است.  مديريت 
ضعيف در برخي حوزه ها آنقدر مشهود است كه ديگر نياز نيست صحبتي در 
مورد آنها بشود و با ديدن عوارض ناشي از اين سوء مديريت ها در زندگي مردم 
و كسب و كار آنها، فقط بايد منتظر ماند تا تصميمي بزرگ در رابطه با تغيير 
مديران نااليق گرفته شود.  به عنوان مثال، تنها با اجراي طرح هاي آبخيزداري 
در لرستان مي توان يك ميليارد متر مكعب آب ذخيره كرد.  موضوعي كه 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان نيز با اشاره به اينكه در صورت تأمين 
اعتبار، عمليات آبخيزداري در سطح 2/۱ ميليون هكتار از منابع طبيعي استان 
انجام خواهد شد، مي گويد: »اين عمليات ها مسبب ذخيره سازي حداقل يك 
ميليارد مترمكعب از روان آب هاي استان در سفره هاي زيرزميني مي شود.« 
اسفنديار حس��ني مقدم با تأكيد بر اينكه ما شاهد يك نهضت و انقالبي در 
حوزه عمليات آبخيزداري در استان هستيم اما نكته مهم دقيق و فني انجام 
شدن اين پروژه هاست، ادامه مي دهد: »يكي از مباحث مديريتي در عمليات 
آبخيزداري اس��تفاده از ظرفيت داخلي و توان تخصصي مراكز تحقيقاتي 
و آموزشي اس��ت كه در نيل به اين مهم از ظرفيت نيروي تخصصي مركز 
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان و همچنين دانشكده كشاورزي 
براي انجام عمليات آبخيزداري به خوبي اس��تفاده شود.« اين مسئول هم 
جمالتش را با »شود« و »بگيرد«، به آينده حواله كرده و مي گويد: »بهره وري 
از آب هاي پش��ت بندها نيز براي اجراي پروژه هاي پرورش ماهي در قفس، 

توسعه باغات و گياهان دارويي بايد مورد توجه قرار بگيرد.«

 كمك مؤمنانه البرزي ها 
با اهداي 150 سري جهيزيه به نوعروسان 

مرحله دوم رزمايش همدلي و مواس�ات كه از عيد قرب�ان آغاز و بخش 
اول آن همزمان با دهه واليت اجرا ش�د، همچنان ادامه دارد. براس�اس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، دهه دوم اين رزمايش با فرا رسيدن ماه 
محرم شروع و كمك هاي مؤمنان، به دست نيازمندان و خانواده هاي محروم 
مي رسد. بر همين اساس البرزي ها در كنار ۳۵ هزار بسته معيشتي و ۶۰ هزار 
پرس غذاي گرم، تعداد ۱۵۰ كمك هزينه و جهيزيه اهدايي كميته امداد و 
بسيج را به دست نوعروسان رساندند و فردا در مركز سيستان و بلوچستان 
۱۰ هزار پرس غذا و ۵ هزار بس�ته بهداش�تي وي�ژه كرونايي و همچنين 
بسته هاي فرهنگي در مناطق محروم و حاشيه  زاهدان توزيع خواهد شد. 

    
در مركز سيستان و بلوچستان، از فردا رزمايش سراسري همدلي و مواسات 
در مناطق محروم و حاشيه شهر زاهدان آغاز مي شود.  در همين رابطه فرمانده 
قرارگاه جهادي حضرت مهدي)عج( سپاه محمدرسول اهلل)ص( با بيان اينكه 
در اين رزمايش سراسري ۱۰ هزار پرس غذا و 5 هزار بسته بهداشتي ويژه 
كرونايي و همچنين بسته هاي فرهنگي در مناطق محروم و حاشيه  شهر 
توزيع خواهد شد، مي گويد: »اين رزمايش به كمك مجمع گروه هاي جهادي 
سيستان و بلوچستان و با همكاري سازمان بسيج سازندگي استان برگزار 
مي شود و مرحله بعدي آن در ديگر مناطق محروم منطقه بلوچستان برگزار 
خواهد شد.« مهرشاد س��هيلي تأكيد مي كند: »تنها شهر زاهدان بيش  از 
25۰ هزار نفر حاشيه نشين دارد كه در وضعيت اسف باري زندگي مي كنند، 
اطعام اين افراد و توزيع بسته هاي بهداشتي بين افراد كه در چهار نقطه شهر 
زاهدان توزيع مي شود هدف اصلي ما در اين رزمايش است.« وي از مشاركت 
فعال شركت ها و بنگاه هاي مختلف در اين رزمايش خبر داده و ادامه مي دهد: 
»ش��ركت هاي لبني ، بانك ها، كارگزاري ها، صندوق ها، قرض الحسنه ها و 
شركت هاي مواد غذايي در اين رزمايش حضور فعالي دارند.« در مورد قرارگاه 
فرهنگي جهادي حضرت مهدي)عج( اين نكته الزم به ذكر است كه ابتدا 
در قالب يك موسسه كوچك در شهر ايالم شكل گرفت و به مراتب حوزه 
فعاليتش را در محروميت زدايي گسترش داد و حاال در قالب يك قرارگاه در 

سپاه محمدرسول اهلل)ص( تهران در حال فعاليت كشوري است. 
   توزيع ۶۰ هزار بسته معيشتي و غذايي در فارس

مرحله دوم رزمايش مواس��ات و همدلي با حضور البرزي ها و خيران اين 
استان در تمامي شهرستان ها برگزار و بسته هاي غذايي و معيشتي به كمك 
گروه هاي جهادي و بسيجي به دس��ت نيازمندان رسيد.  در اين رزمايش 
عالوه بر سپاه و بسيج، نهادها و دس��تگاه هايي مانند كميته امداد، ستاد 
اجرايي فرمان امام خميني )ره(، اداره بهزيستي، سازمان تبليغات اسالمي، 
استانداري و فرمانداري، آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان، هيئت 
رزمندگان، سازمان عتبات عاليات و خيرين حضور فعال داشتند. در اين 
رزمايش در كنار ۳5 هزار بسته معيشتي به ارزش تقريبي هر بسته ۳5۰ 
هزار تومان و همچنين ۶۰ هزار پرس غذاي گرمي كه در سطح استان توزيع 
شد، تعداد ۱5۰ كمك هزينه و جهيزيه اهدايي كميته امداد و بسيج نيز به 
نوعروسان اهدا شد.  فارسي ها هم مرحله دوم رزمايش همدلي و مواسات را با 
توزيع ۶۰ هزار بسته معيشتي و غذايي آغاز كردند.  مجتبي سرورزاده، رئيس 
بسيج سازندگي استان فارس با بيان اينكه تاكنون تهيه بسته هاي معيشتي 
در قالب رزمايش به عدد ۳۰۰ هزار عدد رسيده است، مي گويد: »رزمايش 
همدلي و مواسات تنها منحصربه توزيع بسته هاي معيشتي نيست و شامل 
موارد ديگري نيز مي ش��ود.« وي ادامه مي دهد: »يكي از وجوه رزمايش 
همدلي و مواسات پخت و توزيع غذاي گرم است كه تاكنون بالغ بر ۱5۰ 
هزار پرس غذا پخته و توزيع شده است. عالوه بر اين توزيع لوازم التحرير، 
اجاره بها، پوشاك و لوازم ديگر در قالب رزمايش همدلي و مواسات در استان 
فارس انجام شده است.« سرورزاده با بيان اينكه توزيع بسته هاي معيشتي 
تا پايان ماه صفر ادامه دارد، تصريح مي كند: »فاز دوم مرحله دوم در دهه اول 

محرم و فاز سوم هم در دهه آخر ماه صفر صورت مي گيرد.«
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۵۰۰ هكتار زمين      هرمزگان
مستعد كشاورزي 
از 2 هزار و ۵۰۰هكتار دشت شميل براي احداث 

گلخانه واگذار شد. 
عل��ي باق��رزاده همائ��ي رئي��س س��ازمان 
جهادكش��اورزي هرمزگان با اش��اره ب��ه اينكه 
5۰۰هكتار زمين مستعد كش��اورزي از 2 هزار و 
5۰۰ هكتار در دشت شميل براي احداث گلخانه 
واگذار شد. گفت: استفاده از آب سدها به نسبت 
چاه هاي موج��ود باعث افزاي��ش ۳۰۰ درصدي 
كيفيت آب و محصوالت كش��اورزي توليد شده 
مي شود.  وي افزود: با اجراي اين طرح حدود يك 
هزار هكتار از زمين هاي دشت شميل بهره مي برند 
و به دليل اينكه زيرساخت  تجهيزات انتقال آب از 
س��د و چاه ها فراهم شده اس��ت مي توان به طور 
كامل همه س��طح زمين هاي مستعد كشاورزي 
در اين منطقه را محصول كش��ت ك��رد.  رئيس 

سازمان جهادكش��اورزي هرمزگان خاطرنشان 
كرد: همچنين در زمان وقوع سيالب كه بخشي 
از زمين هاي كشاورزي در معرض آسيب هستند 
با اجراي طرح ساماندهي رودخانه هاي ميناب و 

تلنگ تعداد شش روس��تا ايمن سازي مي شوند.  
همائي افزود: سطح زير كشت گلخانه هاي استان 
تا پايان سال جاري از 55۰ به ۷۰۰ هكتار و توليد 
محصوالت آن نيز ۴۰ درصد افزايش مي يابد و ۶۰ 

درصد توليدات گلخانه اي به كشورهاي روسيه و 
امارات متحده عربي صادر مي شود.  وي تصريح 
كرد: با توجه به استقبال كشاورزان، توسعه كشت 
گلخانه اي در سال ۹۸ به دو برابر افزايش يافت و از 
۳۰۰ هكتار تعهد ابالغي به وزارت جهادكشاورزي 
اين ميزان به ۶۴5 هكتار رس��يد و استان در اين 
زمينه توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد.  
برپايه گزارش جهاد كشاورزي، در راستاي ابالغيه 
وزارت جهاد كش��اورزي مبني بر انتقال كش��ت 
س��بزي و صيفي از فضاي باز ب��ه گلخانه اي، در 
آذرماه ۹۸، 5 هزار و ۱۳۶هكتار سطح گلخانه اي 
در اس��تان هرمزگان فعاليت خود را آغاز كرد كه 
براي ۴5 هزار نفر نيز اشتغالزايي صورت گرفت.  
در حال حاضر ۳هزار و ۱۷۰هكتار زير س��اخت 
شهرك هاي گلخانه اي توسط شركت شهرك هاي 
كشاورزي احداث شد كه يك هزار و ۹۶۶ هكتار 

نيز توسط بخش خصوصي اجرا مي شود. 

واگذاري ۵۰۰ هكتار زمين در هرمزگان براي احداث گلخانه

تبديل شدن قم به استان فلزات كشور 
مع�اون وزي�ر     قم
صنعت، معدن 
و تجارت از تبديل چهره قم به يك اس�تان 

غيرفلزي كشور خبر داد. 
عليرضا ش��هيدي معاون وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه قم پتانسيل خوبي در سه فلز 
آهن، مس و طال دارد. از تبديل شدن اين منطقه 
به يك استان فلزي خبر داد و گفت: در اين زمينه 
تقريباً حدود ۳۰ هزار كيلومترمربع را در استان قم 

مورد بررسي قرار داده ايم و مبلغي فراتر از ۴۰ ميليارد تومان هزينه كرده ايم.  وي افزود: اين سه عنصر در منطقه 
زواريون قرار داشته و در حال حاضر شناسايي و پي جويي انجام  شده و بعد از جلسه شوراي معادن استان مقرر 
شد وارد اكتشاف عمومي شويم.  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان زمين شناسي معتقد 
به حفظ منابع طبيعي بوده و با روش هاي جديدي كه در حال انجام هستيم اميدواريم با كمترين آسيب به 
منابع طبيعي بتوانيم اكتشافات را انجام دهيم.  شهيدي در پايان گفت: در برخي از عناصر مثل گچ كشور داراي 

جايگاه نخست و گاهي دوم جهان هستيم و در 25 عنصر جزو ۱5 كشور نخست جهان هستيم. 

تربت حيدريه، نخستين شهر در زمينه بي خطر سازي زباله هاي عفوني
ن  س�تا شهر    خراسان رضوي
تربت حيدري 
نحس�تين شهرس�تان در خراسان رضوي 
است كه با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي 
و ش�هرداري نس�بت ب�ه بي خطرس�ازي 
زباله ه�اي عفون�ي اق�دام ك�رده اس�ت. 
داوود نورمحمدي رئيس اداره محيط زيس��ت 
تربت حيدريه در جلس��ه شوراي ش��هر كه با 
محوريت مديريت طرح پسماند و بي خطر سازي 

زباله هاي عفوني برگزار شد، گفت: شهرستان تربت حيدري نحستين شهرستان در خراسان رضوي 
است كه با مشاركت دانشگاه علوم پزشكي و شهرداري نسبت به بي خطرسازي زباله هاي عفوني اقدام 
كرده است.  وي افزود: با اين وجود در حوزه جمع آوري و دفن پسماند هاي عفوني و بيمارستاني تخلفاتي 

هم از سوي پيمانكار و هم از سوي برخي مطب ها و مراكز درماني صورت مي گيرد.

آغاز ساخت بيمارستان 81 تختخوابي در مشگين شهر اردبيل 
ر  ا ن�د ما فر    اردبيل
شهرس�تان 
مشگين شهر از آغاز احداث بيمارستان 8۱ 
تختخواب�ي در اين شهرس�تان خب�ر داد. 
اكبر صمدي فرماندار شهرستان مشگين شهر 
بيمارس��تان  اح��داث  عملي��ات  گف��ت: 
۸۱تختخوابی با پيشرفت ۱5 درصد آغاز شده 
و در حال حاضر فنداسيون اين بيمارستان در 
مرحله اجراست.  وي با اشاره به وضعيت كرونا 

در موج اول و دوم و تالش مسئوالن اين شهرستان در مهار و پيشگيري از شيوع اين بيماري افزود: 
بيمارستان ۱5۰ تختخوابي وليعصر مشگين شهر فعاليت روزانه خود را در ارائه خدمات به بيماران 
انجام مي دهد و بخش ۳۰ تختخوابي جنرال توسعه بيمارس��تان وليعصر نيز به عنوان بخش كرونا 
پذيراي بيماران كوويد۱۹ اس��ت.  وي ادامه داد: هرچند از حيث تجهيزات و كادر پزشكي و درماني 
كمبودهايي را داريم اما با حمايت استاندار اردبيل بخشي از اين نارسايي ها رفع شده و در حال حاضر 

سعي بر تجهيز بيمارستان مشگين شهر به امكانات جديد و نوين هستيم.

آغاز هوشمندسازي مرزهاي كردستان 
ب�ا آماده س�ازي      كردستان
زير س�اخت ها، 
هوشمند سازي مرزهاي استان كردستان آغاز شد. 
 عليرض��ا مرزباني فرمان��ده مرزباني اس��تان 
كردستان با اشاره به آماده سازي زير ساخت ها، 
از هوشمند سازي مرزهاي استان كردستان خبر 
داد وگفت: شرايط مرزهاي استان كردستان با 
توجه به توپوگرافي كه دارد بسيار سخت بوده 
و برقراري امنيت آن مشكل است.  وي با اشاره 
به اينكه استان كردستان 22۷ كيلومتر مرز مشترك با اقليم كردس��تان دارد، افزود: در تمام جهان 
حاكميت ها توجه خاصي به مقوله مرز دارند و بر همين اساس توجه ويژه اي بر حساسيت مرزها وجود 
دارد.  فرمانده مرزباني استان كردستان تصريح كرد: هوشمند سازي مرزها تأثير زيادي بر كاهش نيروي 

انساني و هزينه ها دارد و اميدواريم اين طرح در كوتاه ترين زمان انجام شود.

 پرداخت تسهيالت اشتغال بنياد بركت 
به ۳۶0 نفر در تالش 

۳۶۰ متقاضي تسهيالت اشتغال در     گيالن
۱۰ رسته ش�غلي از وام بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام خميني)ره( بهره مند و مشغول به كار شدند. 
معاون برنامه ريزي و توس��عه فرماندار تالش با اش��اره به اينكه ۳۶۰ 
متقاضي تسهيالت اشتغال در ۱۰ رسته ش��غلي از وام بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره( بهره مند و مشغول به كار شدند، 
گفت: بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام خميني )ره( در راستاي 
محروميت زدايي و كارآفريني بخصوص در روستاها تسهيالت اشتغالزا 
پرداخت مي كند و در شهرستان تالش ۱۱ روستا براي بهره مندي از 
اين فرصت منظور شده اس��ت.  وي افزود: ۴۰۸ متقاضي تسهيالت 
بنياد بركت از دهس��تان خرجگيل به صورت پايلوت )آزمونه( براي 
تسهيالت كم بهره تا سقف ۴۰۰ ميليون ريال با باز پرداخت سه تا پنج 
ساله ثبت نام كرده بودند و ۳۸۶ نفر در سال هاي ۹۸ و ۹۹ به بانك هاي 
قرض الحسنه مهر ايران و پارسيان معرفي شدند.  معاون برنامه ريزي 
و توسعه فرماندار تالش ادامه داد: به ۳۶۰ نفر در مجموع 5۷ ميليارد و 

۱۸۰ ميليون ريال تسهيالت پرداخت شد و ۹2 نفر انصراف دادند. 

 سالن مسافري پايانه مرزي سرو 
هفته آينده افتتاح مي شود 

رئيس جمهور هفته آينده سالن     آذربايجان غربي
مسافري پايانه مرزي سرو در 

استان آذربايجان غربي را افتتاح مي كند. 
ارس��الن ش��كري مدي��ركل راه��داري و حم��ل ونقل ج��اده اي 
آذربايجان غربي روز پنج شنبه گفت: س��الن مسافري پايانه مرزي 
س��رو با مس��احت ۴۱۶۰ متر مكعب و اعتبار ۳5ميليارد تومان به 
صورت ويدئو كنفرانس هفته آينده توس��ط رئيس جمهور افتتاح 
مي شود.  وي با اشاره به اينكه از 2۳پايانه فعال كشور، 5 پايانه فعال 
در آذربايجان غربي است كه 2۳ درصد پايانه هاي كشور را تشكيل 
مي دهد، تصريح كرد: در حال حاضر مجموع اعتبار اختصاص يافته 
براي انجام فعاليت هاي زير ساختي پايانه هاي استان ۱55ميليارد 
تومان است.  مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي آذربايجان غربي  
خاطرنشان كرد: در مرز بازرگان در سال گذشته روزانه ۴5۰ كاميون 
ترخيص مي ش��د كه در حال حاضر 5۰ كاميون است كه باعث دپو 
محصوالت و تشكيل صف هاي طوالني شده و مشكالت عديده اي 

به وجود آمده كه نيازمند رايزني با تركيه است. 

 افتتاح 1۳0 خانه هالل 
در روستاهاي استان مركزي

هفته دولت در روس�تاهاي اس�تان     مركزي
مركزي ۱۳۰ خانه هالل افتتاح مي شود. 
محمد محمدي مديرعامل جمعيت هالل احمر استان مركزي با 
اشاره به اينكه راه اندازي و توسعه خانه هاي هالل در شهرستان ها 
افزايش تاب آوري عمومي جوامع محلي و گسترش مسئوليت پذيري 
اجتماعي محقق مي شود. گفت: هفته دولت در روستاهاي استان 
مركزي ۱۳۰ خانه هالل افتتاح مي شود.  وي به افتتاح فاز نخست 
س��اختمان امدادي اداري درماني جمعيت هالل احمر شهرستان 
فراهان، افتتاح بانك تجهيزات پزش��كي اماني در مركز اس��تان، 
راه اندازي و تجهيز انبار دارويي اس��تان با پيشرفته ترين امكانات و 
راه اندازي انبار عمليات استان از ديگر برنامه هاي هفته دولت جمعيت 
هالل احمر اشاره كرد و افزود: مهم ترين مقوله راه اندازي خانه هاي 
هالل در سطح روس��تاها جذب اعضا، داوطلبان و جوانان، سپس 
آموزش و سازماندهي در جوامع محلي جهت آماده كردن آنان براي 
انجام خدمات است كه در زمان مورد نياز در هنگام سوانح بر اساس 

مخاطرات جامعه محلي را انجام خواهند داد. 

 برگزاري طرح شميم حسيني 
با محوريت 50 بقعه متبركه در سمنان

 راه اندازي نخستين كلينيك 
مشاوران كسب و كار در خراسان جنوبي

به منظور اجراي     سمنان
ني�ات مرتبط با 
اطع�ام، تعزي�ه داري و روضه خوان�ي در ماه 
محرم، متناسب با ش�رايط امروز جامعه و با 
محوريت ۵۰ بقعه متبركه استان سمنان طرح 

شميم حسيني اجرا مي شود. 
حجت االس��الم  والمسلمين اس��ماعيل تديني 
مديركل اوقاف و امور خيريه استان سمنان گفت: با 
توجه به بيانات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
در سخنراني عيد سعيدقربان در خصوص عزاداري 
ماه محرم كه فرمودند »توصيه من به مردم اين 
است كه ببينيم س��تاد ملي كرونا چه مي گويد 
و در مس��ئله عزاداري به گفته اين س��تاد عمل 
كنيم«، طرح شميم حسيني سال ۹۹ »از رويكرد 
نمايشگاهي به رويكرد تهيه و توزيع بسته هاي 
غذايي، در بين مجاورين )بقاع متبركه، موقوفات 
مقيد به مكان(، مناطق فقير نشين، حاشيه شهر 
و... به منظور تعظيم شعائر حسيني، ترويج فرهنگ 
وقف و اجراي نيات واقفين خير انديش و همچنين 
ترويج روحيه مواسات و همدلي و كمك مؤمنانه 
به اقشار كم برخوردار، اجرا مي شود.  وي افزود: در 
سطح استان سمنان ۷۶۹ موقوفه در سه سرفصل 
مربوط به طرح شميم حسيني وجود دارد كه در 

ايام ماه محرم با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي 
نسبت به اجراي نيات آنها اقدام مي شود.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه استان سمنان تصريح كرد: با 
توجه به شيوع ويروس كرونا و ايجاد محدوديت 
در برگزاري مراس��م عزاداري سيدالش��هدا)ع( 
در حس��ينيه ها، تكايا، بقاع متبركه بر اس��اس 
دستورالعمل هاي بهداشتي، تمامي عوايد موقوفات 
مرتبط با تعزيه داري، روضه خواني و اطعام مرتبط، 
در جهت تهيه س��بد غذايي و پخت غذاي گرم 
در بين جامعه هدف به مصرف خواهد رس��يد.  
تديني تصريح كرد: دامنه اجراي طرح در مناطق 
جغرافيايي پيرامون بقاع متبركه، مكان هاي قيد 
شده در وقفنامه، مناطق فقيرنشين، حاشيه شهر 
و... مي باشد.  مديركل اوقاف و امور خيريه استان 
سمنان افزود: شيوع ويروس منحوس كوويد۱۹ 
ما را بر آن داشت تا بيش از پيش به تقويت فعاليت 
در فضاي مجازي تمركز كنيم.  وي خاطرنشان 
كرد: در اين طرح نيز مانن��د برنامه هاي اخير، از 
ظرفيت روحانيون مس��تقر و مسئوالن هيئات 
مذهبي براي تبيين طرح »ش��ميم حسيني« و 
همچنين بهره مندي از آنان جهت روضه خواني 
و مداحي در برنامه هاي پيش رو بر بس��تر فضاي 

مجازي استفاده خواهيم كرد. 

مديرعامل شركت     خراسان جنوبي
ش���هرك هاي 
صنعتي خراسان جنوبي از راه اندازي نمايشگاه دائمي 
نهضت ساخت داخل به همراه كلينيك مشاورين 

كسب و كار در شهرك صنعتي بيرجند خبرداد. 
مهدي پارس��ا، مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي خراسان جنوبي با اش��اره به راه اندازي 
نمايشگاه دائمي نهضت ساخت داخل به همراه 
كلينيك مش��اورين كس��ب و كار در ش��هرك 
صنعتي بيرجند گفت: در صنايعي كه كمتر از 5۰ 
نفر اشتغال باشند جز دسته كوچك و بين 5۰ 
تا ۱۰۰ نفر باشند، در حوزه صنايع متوسط قرار 
مي گيرند.  وي با بيان اينكه امروز عصر توسعه 
صنايع كوچك است كه به صورت متوسط يك 
چهارم اشتغال و يك سوم سرمايه گذاري هاي 
دنيا در صنايع كوچك هس��تند. افزود: توسعه 
پايدار و متوازن، حل مش��كل بي��كاري، نياز به 
منابع مالي اندك و اشتغال باال جزيي از منافعي 
هستند كه صنايع كوچك مي توانند براي جامعه 
داش��ته باش��ند.  رئيس هيئت مديره شركت 
شهرك هاي صنعتي خراسان جنوبي يادآور شد: 
صنايع كوچك نقش مؤثري در توس��عه صنايع 
باالدس��تي و بزرگ دارند.  پارس��ا با بيان اينكه 

۹5 درصد از صنعت و 5۰ درصد از اشتغال و ۱۷ 
درصد ارزش افزوده كشورمان را صنايع كوچك 
تأمين و ايجاد مي كنند، گفت: حدوداً ۹۶ درصد 
از واحدهاي صنعتي خراسان جنوبي كوچك و 
متوسط هستند.  وي با بيان اينكه ۶2 درصد از 
صنايع موجود استان مربوط به حوزه ساختمان 
و معدني هستند، افزود: تا پايان سال جاري 2۰ 
واحدصنعتي راكد به چرخ��ه توليد برخواهند 
گش��ت و در هفته دولت دو پروژه گازرساني در 
شهرك صنعتي بشرويه و خوسف به بهره برداري 
خواهند رس��يد.  رئيس هيئت مديره ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي خراس��ان جنوبي با تأكيد 
براينكه صنايع كوچك بر اس��اس س��ه راهبرد 
ش��كل مي گيرند، خاطرنش��ان ك��رد: صنعت 
كوچ��ك در پايين دس��ت صنعت ب��زرگ، در 
راس��تاي پاس��خ به نيازهاي بازارهاي محلي و 
تكميل زنجيره توليد و معدن در خراسان جنوبي 
شكل گرفته اند.  پارسا با اشاره به اينكه به زودي 
صنايع مادر تخصصي همچون فوالد، سيمان، 
انواع كك و زغال س��نگ در اس��تان راه اندازي 
مي شوند، تصريح كرد: صنايع كوچك اگر با اين 
نگاه شكل بگيرند مقاومت شان در فضاي كسب 

و كار و پايداري بيشتري خواهند داشت.

  زنجان: رئيس اداره مرتع اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري زنجان 
گفت: احاله 2۸۶ هزار هكتار از طرح هاي مرتع داري اس��تان در راستاي 
عملياتي نمودن برنامه هاي ۹ گانه »جهش عملكرد« در سال ۹۹ كليد 
خورد.  سعيد حسنلو با بيان اينكه مراتع استان زنجان تأمين كننده معيشت 
۳۰ هزار خانوار مي باشد، افزود: دولت براي حفظ مراتع و بهره برداري بهينه 
و پايدار از اين منابع، مراتع را در قالب طرح هاي مرتع داري به مرتع داران 
واگذار مي نمايد.  به گفته وي، اجراي طرح هاي مرتع داري به كاهش تخريب 

و مديريت بهينه و پايدار مراتع منجر مي شود. 
  خراس�ان جنوبي: رئيس اداره بازرگاني خارجي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبي گفت: طي چهار ماهه نخست سال جاري، 
۱۸۶ ميليون دالر كاال به افغانستان و س��اير بازارهاي صادراتي استان 
صادرات انجام ش��ده است.  س��عيد بهش��تي راد افزود: صادرات انجام 
ش��ده طي چهار ماهه نخست سال جاري از طريق اس��تان و ماده ۱۱۶ 
امور گمركي )خروجي كل( از حي��ث ارزش ۱۸۶ ميليون دالر كاال به 
افغانستان و ساير بازارهاي صادراتي استان بوده است كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزايش ۹۸ درصدي را نشان مي دهد. 
   فارس: رئيس س��ازمان جهاد كش��اورزي ف��ارس، اين اس��تان را از 
استراتژيك ترين مناطق ايران برش��مرد و گفت: كه فارس تأمين كننده 
۱۰ درصد از محصوالت غذايي كش��ور اس��ت.  محمدمهدي قاسمي با 
اشاره به اجراي طرح تبديل ۸۰ هزار هكتار كشت سنتي استان به ۷ هزار 
هكتار كشت گلخانه اي، افزود: با احداث گلخانه هاي در دست اجرا، شاهد 
صرفه جويي ۷۴۰ ميليون متر مكعبي آب خواهيم بود.  وي يادآور ش��د: 
يكي از طرح هايي كه در استان فارس در راستاي افزايش بهره برداري حوزه 
كشاورزي قرار گرفته است نظام نوين كشاورزي است كه اين مهم موجب 

افزايش بهره وري در واحد هكتار خواهد شد. 
  آذربايجان شرقي: رئيس اداره تبليغات اسالمي شهرستان اسكو با بيان 
اين كه عزاداري محرم با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در شهرستان برگزار 
مي ش��ود، گفت: در حال حاضر، ۱۳5 هيئت مذهبي در شهرستان در سامانه 
تبليغات اسالمي ثبت شده و داراي شناس��نامه هستند.  حجت االسالم اباذر 
حميدي يادآورشد: اجباري بودن ماس��ك براي همه عزاداران، رعايت فاصله 
اجتماعي دو متري و برگزاري مراسم با يك چهارم ظرفيت از ديگر محدوديت ها 
در اين زمينه بوده و مدت زمان اجراي برگزاري مراسم هاي عزاداري محرم در 

مكان هاي سرپوشيده يك ساعت و در فضاهاي باز حدود دو ساعت است. 
  گيالن: مديرعامل هالل احمر گيالن، با بيان اينكه خبرنگاران همواره در 
دل حادثه هستند، گفت: تشكل خبرنگاران بحران را راه اندازي كرديم و به 
زودي براي نخستين بار در كشور خانه هالل مطبوعات را راه اندازي خواهيم 
كرد.  سياوش غالمي با اشاره به برخورداري هالل احمر گيالن از يك فروند 
بالگرد امدادي، افزود: خبرنگاران مي توانند در غالب خانه هالل مطبوعات 

جهت خبررساني حوادث و بحران ها از اين بالگرد استفاده كنند. 

 آغاز به كار اولين نيروگاه زباله سوز شمال
 در مازندران 

نيروگاه زباله سوز نوشهر در راستاي      مازندران
رف�ع معض�ل زبال�ه در مازن�دران 
بخصوص غ�رب اس�تان، فعاليت آزمايش�ي خ�ود را آغ�از كرد. 
محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور كشور روز پنج شنبه در مراسم 
فعاليت آزمايشي نيروگاه زباله سوز نوشهر، با بيان اينكه پسماند يكي از 
معضالت بزرگ مازندران و استان هاي شمالي است كه باعث آاليندگي 
محيطي زيست و رنجش مردم است، گفت: پس��ماند در شمال ايران با 
توجه به وضعيت اقليمي كه دارد بسيار آلوده كننده محيط  زيست بوده 
است و امروز آرزوي مردم نوشهر برآورده شد كه نيروگاه زباله سوز نوشهر، 
پسماندها و زباله هاي اس��تان مازندران و منطقه را جمع آوري و با يك 
فرآيند دانش بنيان تبديل به برق و آب كشاورزي مي كند.  وي افزود: البته 
بخش هايي از اين نيروگاه نياز به تكميل شدن دارد و ظرف روزهاي آينده 
نيازمندي هاي ديگر اين نيروگاه هم اجرايي خواهد شد.  رئيس سازمان 
برنامه و بودجه تصريح كرد: موضوعاتي پيرامون چگونگي فروش برق و 
آب كشاورزي توليدي از اين نيروگاه وجود دارد كه سازمان برنامه و بودجه 
به نيابت از دولت آنرا برطرف مي كند.  نوبخت با اش��اره به اتمام نيروگاه 
زباله سوز ساري تا پايان امسال گفت: متعاقب آن انتظار مي رود سومين 

نيروگاه با همين فناوري و كيفيت در رشت احداث شود.


