
 ريزگردها در كرمانشاه 
محصول كشت گياهان »آب بر« است

آنها كه به كرمانشاه س�فر كرده اند مي دانند كه این استان سرزمين 
سرس�بز و خوش آب و هوایي دارد. زمين ه�اي حاصلخيز به همراه 
بارش هاي مناسب و هواي مساعد باعث ش�ده تا كرمانشاه با توليد 
بيش از 4/6 ميليون تن انواع محصوالت كشاورزي در سال، بيش از 5 
درصد محصوالت كشاورزي كشور را تأمين كرده و به یكي از قطب ها 
در تأمين مواد غذایي تبدیل شود. با این تفاسير چند سالي است كه 
بي توجهي به نحوه اس�تفاده از منابع آبي و كشت محصوالت آب بر 
موجب ش�ده نه تنها صداي زنگ خطر كم آبي از كرمانشاه به گوش 
برسد بلكه به گفته معاون نظارت و پایش محيط زیست این استان، 
اگر كشت محصوالت آب بَر مانند برنج محدود نشود در سال هاي آتي 
احتمال ایجاد كانون هاي داخلي ریزگردها در كرمانشاه وجود دارد. 

    
طي س��ال هاي اخير قرار بود ش��بكه هاي آبياري و زهكشي طرح جامع 
رودخانه هاي مرزي در كرمانشاه اجرا ش��ود.  پروژه اي كه با اجراي آن به 
صورت ثقلي و تحت فش��ار عالوه بر آنكه امكان بهره مندي بهتر گياهان 
زراعي از آب فراهم مي شود، با كاهش مشكالت ناشي از زه آب هاي موجود 
و تنظيم تراز آب و افزايش راندمان آبياري، امكان نفوذ عمقي بهتر آب در 
خاك فراهم شده و مانع ايجاد اراضي شور و قليا مي شود.  هر چند اين طرح 
جسته و گريخته و در برخي مناطق اجرا شد اما تأخير در انجام درست آن 
و همچنين كشت برخي محصوالت آب بر موجب شده تا معاون نظارت و 
پايش محيط زيست كرمانشاه اعالم كند: »اگر كشت محصوالت آب بَر مانند 
برنج در اين استان محدود نشود در سال هاي آتي احتمال ايجاد كانون هاي 
داخلي ريزگردها در اين منطقه از ايران هم وجود دارد.« آذر ولي زاده با بيان 
اينكه طي چند سال اخير با كاهش روزهاي غبارآلود در كرمانشاه مواجه 
بوده ايم، گفت: »در برخي از سال ها مانند سال 1388 وضعيت روزهاي 
غبارآلود كرمانشاه نامناسب بود و 120 روز غير استاندارد به ثبت رسيد، اما 
طي دو سال اخير اين وضعيت بسيار بهتر شده است.« وي تصريح كرد: »به 
عنوان مثال سال 1398 را بدون حتي يك روز غبارآلود پشت سر گذاشتيم 
و از ابتداي امسال تاكنون نيز فقط يك روز غيراستاندارد، آن هم در شرايط 
هشدار داشتيم.« معاون نظارت و پايش محيط زيست استان كرمانشاه 
دليل كاهش گرد وغبار در اين مدت را بارندگي هاي خوب دانست و عنوان 
كرد: »به نظر مي رسد با توجه به پيش بيني هاي هواشناسي مبني بر اينكه 
ممكن است بارندگي هاي امسال مانند سال هاي گذشته نباشد، احتمال 

افزايش روزهاي غبارآلود در آينده وجود دارد.«
   كرمانشاه نيازمند اصالح الگوي كشت 

كارشناسان معتقدند در حال حاضر كرمانشاه با اضافه برداشت قابل توجه 
از منابع آبي خود از جمله سدها، رودخانه ها و منابع ديگر... مواجه شده كه 
دليل اصلي آن كشت محصوالت آب بر مانند برنج است. كاري كه مي تواند در 
مدت زمان كوتاهي ضربات مهلكي به اين استان وارد كند.  در همين رابطه 
معاون نظارت و پايش محيط زيست كرمانشاه از وضعيت كشت برنج در 
شرق استان ابراز نگراني كرد كه باعث شده رودخانه اي مانند »گاماسياب« 
به مرحله خشك شدن برسد.  ولي زاده با تأكيد بر اينكه نبايد فراموش كنيم 
كشت هر هكتار برنج 20 تا 22 هزار مترمكعب آب مصرف مي كند كه رقم 
قابل توجهي است، ادامه اين روند را باعث از دست رفتن منابع آبي و ايجاد 
كانون هاي ريزگرد در سال هاي آينده دانست و عنوان كرد: »اگر چه اكنون 
كانون داخلي ريزگرد به صورت بالفعل در اس��تان نداريم، اما كانون هاي 
بالقوه اي وجود دارد كه با ادامه اين ش��رايط در آينده مشكل ساز خواهند 
شد.« اين مسئول اصالح الگوي كش��ت محصوالت كشاورزي در شرايط 
كنوني را بسيار ضروري دانست.  وي از فعال بودن تمام 9 ايستگاه سنجش 
كيفي هواي استان خبر داد و گفت: »از اين تعداد چهار ايستگاه در كرمانشاه 
و مابقي در ساير شهرستان ها است.« معاون نظارت و پايش محيط زيست 
استان كرمانشاه با بيان اينكه تا قبل از سال 1397 فقط يك ايستگاه در شهر 
كرمانشاه عمالً فعال بود و ايستگاه شهرستاني نيز فقط يك يا دو ماه در سال 
فعاليت داشتند، افزود: »با اعتباراتي كه براي تجهيز و ارتقای سيستم آنااليزر 
اين ايستگاه ها در دو سال گذشته در نظر گرفته شده خوشبختانه هم اكنون 
همه 9 ايستگاه فعال و به سامانه پايش كيفي هواي كشور و سامانه رصد 

هواي سازمان محيط زيست به صورت آنالين متصل است.«

 برگزاري همايش نكوداشت پيشكسوتان 
جهاد و مقاومت بوشهر در هفته دفاع مقدس

همایش نكوداشت پيشكسوتان جهاد     بوشهر
و مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس 

در استان بوشهر برگزار مي شود. 
سرهنگ عليرضا غريبي مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 
استان بوشهر گفت: با گذشت 31 سال از دفاع مقدس و تأكيدات حضرت 
امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در اين خصوص برآنيم 
تا با تجليل و تكريم پيشكسوتان جهاد و مقاومت در دفاع مقدس از سال ها 
مجاهدت و ايثارگري آنان قدرداني بعمل آوريم. وي با بيان اينكه »بيش از 
يك هزار برنامه در هفته دفاع مقدس در استان تدوين و طراحي شده است« 
افزود: به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس از 11 هزار پيشكسوت دفاع 
مقدس استان بوشهر تجليل مي شود.  مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به برنامه هاي هفته دفاع مقدس تصريح 
كرد: هفته دفاع مقدس از 31 ش��هريور تا 6 مهرماه برگزار مي ش��ود كه 
برنامه هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي براساس رعايت پروتكل بهداشتي 
تدوين شده اس��ت.  غريبي، با بيان اينكه بيش از يك هزار برنامه در هفته 
دفاع مقدس در استان تدوين و طراحي شده است خاطرنشان كرد: بيشتر 
برنامه هاي اين هفته در فضاي مجازي و بخشي هم با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در فضاي حقيقي از جمله سركشي و تجليل از رزمندگان و خانواده 
معظم شهدا برگزار مي شود.  وي با اشاره به برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي 
دفاع مقدس همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: در اين نمايشگاه سازمان ها، 
نهادها، نيروهاي مسلح با ارائه دستاوردهاي دفاع مقدس نقش خود را تبيين 
مي  كند.  اين مقام مسئول رونمايي از كتاب دفاع مقدس را از ديگر برنامه هاي 
هفته دفاع مقدس دانست و افزود: در اين هفته همچنين از راديو نمايش و 

پادكست در حوزه دفاع مقدس رونمايي مي شود.

 آخرين فرصت نوسازي 
تاكسي هاي فرسوده در قزوين  

سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسيراني      قزوين
ش�هرداري قزوی�ن از تاكس�يرانان 
متقاضي نوسازي ناوگان فرس�وده خواس�ت تا از آخرین فرصت 
طالی�ي ثب�ت ن�ام در س�ایت نوس�ازي اس�تفاده كنن�د. 
اسماعيل عرشيان مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
شهرداري قزوين گفت: طبق بخشنامه صادره از اتحاديه تاكسيراني هاي 
شهري كشور، در سال جاري تعداد 5 هزار دستگاه تاكسي براي نوسازي 
ناوگان فرسوده در كشور در نظر گرفته شده كه اين تعداد در مقايسه با 
130 هزار دستگاه تاكسي فرسوده موجود در كشور بسيار اندك است. 
مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري قزوين 
ادامه داد: در حال حاضر امكان ثبت نام تاكسي پژو با قيمت 88 ميليون 
تومان و تاكسي سمند با قيمت 94 ميليون تومان در سايت فراهم است 
و با توجه به بسته حمايتي ويژه در نظر گرفته شده از شوراي اسالمي 
شهر و شهرداري از محل منابع شهرداري، 40 درصد از قيمت خودرو در 
قالب وام قرض الحسنه با كارمزد 4 درصد به متقاضيان ارائه خواهد شد 
و متقاضيان در صورت اسقاط يك تاكسي فرسوده و خروج آن از ناوگان 

تاكسيراني مي توانند در سايت نوسازي شركت نمايند. 

11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6020چهارش��نبه 19 ش��هریور 1399 | 20 محرم 1442 |

88498441سرویس  شهرستان

سجاد مرسلي

اداره كل اوقاف و     اصفهان
ام���ور خيریه 
اصفهان در زمينه كمك به پيشگيري و درمان 
بيماري كرونا در استان عالوه بر توزیع ماسك و 
دستكش 290 ميليون تومان كمك نقدي كرد. 
حجت االسالم ولي اهلل روان معاون فرهنگي اداره 
كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان در خصوص 
مهم ترين اقدامات اداره كل اوق��اف و امور خيريه 
اس��تان اصفهان در خصوص كمك ب��ه درمان و 
پيشگيري از بيماري كرونا در اصفهان گفت: در اين 
زمينه يك هزار و 944 خادم مسجد، 251 خادم 
ثابت، و 254 خادم فصلي بقاع در زمينه ضدعفوني 
كنن��ده اماكن مذهبي و متبركه خدمت رس��اني 
كرده اند.  وي افزود: تهيه و توزيع مواد ضدعفوني 
كننده در اماكن مذهبي به مي��زان 5 هزار و 150 
ليتر و توزيع ماس��ك در ورودي ادارات اجرايي و 
بقاع متبركه به ميزان 2 هزار و 500 عدد از ديگر 

اقدامات در اين زمينه بوده است.  معاون فرهنگي 
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان با بيان 
اينكه توزيع ماسك و اسپري ضدعفوني كننده بين 
متسابقين چهل و سومين دوره مسابقات قرآن كريم 

مرحله استاني از ديگر اقدامات پيشگيري از ابتال به 
كرونا در اصفهان بوده است، ادامه داد: در اين زمينه 
براي 300 نفر تجهيزات مورد نياز تأمين شده است.  
حجت االسالم روان در خصوص توزيع بسته هاي 

حمايتي معيشتي به نيازمندان در استان اصفهان 
در مرداد ماه امسال نيز گفت: در اين زمينه نيز تحت 
عنوان »تبركات علوي« 6 هزار و 171 بسته  با ارزش 
ريالي 250 هزار توماني در استان توزيع شده است.  
وي تدوين منشور بهداشتي معنوي اماكن مذهبي 
و متبركه را از اقدامات فرهنگي در اين زمينه اعالم 
كرد و افزود: اين منش��ور براي 713 بقعه و 2 هزار 
مسجد در سراسر استان اصفهان ارسال شده است.  
معاون فرهنگي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 
اصفهان راه اندازي كاروان شادي »شميم واليت« 
در محالت و فضاي سبز مجتمع هاي مسكوني با 
اعزام 15 كاروان را از ديگر برنامه هاي اين اداره كل 
در مرداد ماه اعالم كرد و گفت: اين كاروان ها از 15 
بقعه شاخص اعزام شده است.  حجت االسالم روان 
افزود: همچنين اجراي امينانه نيات واقفان در زمينه 
دارو درمان با رويكرد پيشگيري و درمان بيماران 

كرونايي 29 ميليون تومان بوده است. 

كمك نقدی290 ميليوني اوقاف و امور خيريه اصفهان براي درمان كرونا

كمك يك ميليارد توماني كميته امداد يزد به محرومان 
در پن�ج  ماه�ه     يزد
امسال  نخست 
یك ميليارد و 1۸4 ميليون تومان در قالب بيمه 
مكمل، تغذیه كودكان كمتر از پنج سال مبتالبه 
سوءتغذیه و امنيت غذایي مادران باردار و شيرده 
تحت حمایت كميته امداد استان یزد هزینه شد. 
محمد شجاعان مديركل كميته امداد استان يزد 
گفت: كميته امداد خدمات مختلف بهداش��تي 
و درماني را در قالب هزينه نگه��داري از بيماران 

نيازمند، هزينه لوازم پزشكي مصرفي و تجهيزات توان بخش��ي، ارتقا شاخص هاي بهداشتي مددجويان، 
پرداخت فرانشيز هزينه هاي بستري و س��رپايي مددجويان، طرح تغذيه كودكان زير شش سال در بهبود 
شرايط زندگي مددجويان ارائه مي دهد.  وي افزود: طي پنج ماهه ابتداي سال جاري 673 ميليون تومان براي 
تغذيه 1233 كودك كمتر از پنج سال مبتال به سوءتغذيه و امنيت غذايي 262 مادر باردار و شيرده تحت 
حمايت و همچنين 511 ميليون تومان براي هزينه هاي درماني مددجويان در قالب بيمه مكمل پرداخت شد.  
مديركل كميته امداد استان يزد يادآور شد: هم اكنون يك هزار مددجوي بيمار خاص و صعب العالج از خدمات 

حمايتي كميته امداد استان يزد بهره مند هستند و از اين تعداد 410 نفر نيازمند نگهداري هستند. 

اجراي 20 پروژه حوزه بازآفريني شهري در لرستان  
مدیركل راه و    لرستان
ي  ز س�ا شهر
لرس�تان از اج�را ش�دن 20 پ�روژه حوزه 
بازآفریني شهري در این اس�تان خبرداد. 
رضا خالقي مديركل راه و شهرسازي لرستان گفت: 
20 پروژه حوزه بازآفريني شهري با اعتباري بالغ بر 
190 ميليارد ريال در دست اجراست كه شامل هفت 
پروژه در خرم آباد، چهار پروژه در بروجرد، چهار پروژه 
در دورود، يك پروژه در كوهدشت و چهار پروژه در 

اليگودرز است.  وي افزود: به طور ميانگين پيشرفت فيزيكي همه اين پروژه ها بيش از 50 درصد است.  مديركل راه 
و شهرسازي لرستان، ادامه داد: همچنين در سال گذشته پنج پروژه در شهرستان هاي خرم آباد، بروجرد و دورود 
افتتاح شد كه شامل تكميل كانال دره غريب، احداث سالن ورزشي و بهسازي شبكه فاضالب محله دره غريب 
بروجرد، احداث مركز توسعه محله گل سفيد به همراه ديوار حائل آن در خرم آباد و نيز احداث مركز توسعه محله 
ناصرالدين در دورود بوده است.  خالقي گفت: در سال جاري نيز دو پروژه كف سازي خيابان هاي آيت اهلل طالقاني 

اليگودرز و فردوسي خرم آباد با اعتباري بالغ بر 4 ميليارد تومان آماده بهره برداري است.

بازديد ۳2 تيم بهداشتي از مدارس گيالن 
مع�����اون     گيالن
بهداش���تي 
علوم پزش�كي گيالن با اش�اره ب�ه نگراني 
والدی�ن در زمينه حض�ور دانش آموزان در 
مدارس با توجه به شيوع كرونا، از بازدید ۳2 
تيم بهداشتي از تمام مدارس استان خبرداد. 
دكتر آبتين حيدرزاده معاون بهداش��تي علوم 
پزشكي گيالن با اشاره به بازگشايي مدارس و 
حضور دانش آموزان در كالس هاي درس، گفت: 

با توجه به نگراني هاي به وجود آمده براي والدين علوم پزشكي اقدام به تشكيل32 تيم هاي بازرسي از 
مدارس كرده و تالش مي شود با افزايش ساعت فعاليت تيم ها تمام مدارس استان گيالن براي يكبار 
توسط كارشناسان بازرسي شوند.  وي به افزايش دو برابري تيم هاي بهداشتي از 16 به 32 تيم با توجه به 
شيوع ويروس كرونا، افزود: اين تيم ها متشكل از كارشناسان بهداشت مدارس و محيط هستند كه اقدام 
به حضور در مدارس بازرسي از آنها مي كنند.  معاون بهداشتي علوم پزشكي گيالن با تأكيد بر اينكه حفظ 
سالمت دانش آموزان در اولويت قرار دارد، گفت: رعايت دستور العمل هاي بهداشتي و همچنين فاصله 

اجتماعي و فيزيكي از مواردي است كه در تيم ها با حضور در مدارس به آن توجه خواهند كرد. 

افتتاح 7 طرح بزرگ صنعت آب و برق در كرمان 
در نوزدهمي�ن     كرمان
هفته پویش # هر 
هفته_الف_ب_ایران و با حضور وزیر نيرو هفت 
طرح صنعت آب و برق استان كرمان افتتاح شد. 
رض��ا اردكانيان وزير نيرو در س��فر به اس��تان 
كرمان به مناس��بت نوزدهمي��ن هفته پويش 
#هرهفته_الف_ب_اي��ران به ط��ور همزمان 
هفت طرح صنع��ت آب و برق ب��ا اعتبار 434 
ميليارد تومان را افتتاح كرد.  پست 132/400 
كيلوولت جيرفت و فاز اول پست 230/400 كيلو ولت نيروگاه شوباد كهنوج جمعاً با اعتبار 288 ميليارد 
تومان، خط 132 كيلوولت اسماعيلي- فارياب و پست مدوالر 230/20 كيلوولت كهنوج در مجموع با 
اعتبار 34 ميليارد تومان و 20/5 كيلومتر دومداره از خط 230 كيلوولت ارتباطي نيروگاه زرند با اعتبار 
5 ميليارد تومان و يك دستگاه فيدر 400 كيلوولت خط در پست نيروگاه كرمان با 10 ميليارد تومان 
اعتبار شش طرح افتتاح شده با حضور اردكانيان وزير نيرو در استان كرمان است.  همچنين آبگيري سد 

قدروني راور با حجم مخزن 44 ميليون متر مكعب و با اعتباري بالغ بر 97 ميليارد تومان نيز آغاز شد.

 تهيه 27۶ هزار پرس غذاي گرم
 در طرح اطعام حسيني مازندران

بيش از 2۷6 هزار پرس غذاي گرم     مازندران
در طرح اطعام حسيني در استان 

مازندران توزیع شد. 
ابوالحس��ن رنجبر قائم مقام كميته امداد مازندران گفت: با اجراي 
طرح اطعام حسيني 276 هزار و 641 پرس غذاي گرم طبخ و بين 
نيازمندان و مددجويان استان توزيع شد.  وي افزود: هدف از اجراي 
طرح اطعام حسيني، حمايت از محرومان و خانواده هاي آسيب ديده 
از كرونا بوده است.  قائم مقام كميته امداد مازندران تصريح كرد: با 
اجراي طرح اطعام حسيني، غذاي گرم در 106محل در سطح استان 
توزيع شد.  به گفته رنجبر توزيع 33هزار و 276بسته سبد كاال بين 
نيازمندان و مددجويان نيز از ديگر برنامه هاي اين نهاد در دهه اول 
محرم بوده است.  وي با اشاره به اينكه سبد كاال شامل برنج، گوشت 
و... بوده اس��ت، گفت: 172ميليون تومان به ص��ورت نقدي و يك 
ميليارد و 525 ميليون تومان به صورت كاال از سوي خيران و مردم 

نوعدوست استان به نيازمندان در طرح اطعام حسيني كمك شد.

 توزيع 700 بسته كمك معيشتي
ميان نيازمندان ماكو

در اجراي دومين مرحله رزمایش     آذربايجان غربي
كمك مؤمنانه ۷00 بسته كمك 
معيش�تي بي�ن خانواره�اي نيازمن�د ماك�و توزی�ع ش�د. 
سرهنگ سيد مهدي غفاري؛ فرمانده سپاه ماكو گفت: در ادامه 
رزمايش سراسري كمك مؤمنانه 700 بسته به همت سپاه ماكو 
تهيه و در اختيار خانوارهايي كه از بابت كرونا ويروس آس��يب 
ديده اند قرار گرفت.  وي ارزش ريالي اين بسته ها را 2 ميليارد و 
800 ميليون ريال اعالم كرد و افزود: از آغاز شيوع كرونا ويروس 
5 هزار بسته كمك معيشتي از طريق سپاه پاسداران و قرارگاه 
محروميت زدايي و مردم ياري سپاه و قرارگاه حمزه سيدالشهدا، 
خيرين بسيجي و يگان هاي رزم سپاه ماكو تهيه شده و در اختيار 

خانوارهاي نيازمند قرار گرفته است.  
فرمانده س��پاه ماكو تهي��ه و توزيع 7 هزار ماس��ك در بين اين 
خانواره��ا را از ديگر كمك هاي س��پاه ماك��و در قالب رزمايش 

كمك هاي مؤمنانه اعالم كرد. 

 فراموش نشدن خانواده هاي شهدا
 با »سه شنبه هاي تكريم« در فارس

برنامه »سه شنبه هاي تكریم«     فارس
در فارس باعث شد تا خانواده 

شهداي استان فراموش نشوند. 
حجت االسالم حسين اميدي، مدير س��تاد كانون هاي فرهنگي 
هنري مساجد استان فارس، در هشتمين جلسه »سه شنبه هاي 
تكريم« ف��ارس گفت: طرح »سه ش��نبه هاي تكري��م«، يكي از 
مهم ترين طرح هاي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي و س��تاد 
كانون هاي فرهنگي هنري مس��اجد كش��ور اس��ت كه در حال 
اجراست.  وي با اش��اره به اينكه اين طرح باعث مي شود تا يادي 
از خانواده شهدا شود، افزود: طرح »سه شنبه هاي تكريم« باعث 
ش��ده تا در دوران كرونا، از ياد خانواده معزز شهدا غافل نشويم و 
با ياري خداوند اگر اين ويروس رخت بربندد به صورت حضوري 
به دست بوسي خانواده معزز ش��هدا خواهيم رسيد.  مدير ستاد 
كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان فارس تأكيد كرد: شهدا 

راه 100ساله عرفا و بزرگان را يك  شبه طي كردند. 

 اجراي طرح »مهرانه« 
در قالب رزمايش كمك مؤمنانه در نطنز

 بازسازي و مرمت فضاهاي آموزشي 
مناطق محروم قم به همت بسيج سازندگي

عالوه بر تداوم    كاشان
رزمایش كمك 
مؤمنانه تا مرحله سوم، طرح »مهرانه« در قالب 
رزمایش كمك مؤمنانه در نطنز اجرایي شد. 
سرهنگ حسين خداميان فرمانده سپاه كاشان 
با اش��اره به ادامه دار بودن رزمايش سراس��ري 
كمك مؤمنانه گفت: مرحله دوم نهضت كمك 
مؤمنانه در ايام سوگواري سيدو ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداهلل الحسين )ع( بيانگر عشق وشور 
حسيني در بين مردم خداجوي شهرستان بود. 
وي با اشاره به مش��اركت بي نظير ملت ايران در 
رزمايش كمك مؤمنانه افزود: بعد از درخش��ش 
ملت به ويژه مردم واليت م��دار نطنز و بادرود در 
اجراي مرحله نخست اين رزمايش مرحله بعدي 
رزمايش كمك هاي مؤمنانه با عنوان نهضت تعاون 
و احسان در حال اجراست.  فرمانده سپاه كاشان 
با اش��اره به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در 
خصوص كمك هاي مؤمنانه تأكيد كرد: مشاركت 
مردم در رزمايش مؤمنانه جلوه ديگري از همدلي و 
همراهي ايرانيان را به ُرخ جهانيان كشيد، آنچنان 
كه شور و شعور ايراني در كوچه و پس كوچه هاي 
شهرهاي ايران اس��المي عرصه خدمت رساني و 

عشق ورزي به هموطن مي شود.  خداميان گفت: 
در اين مرحله به همت معاونت بسيج سازندگي 
سپاه ناحيه نطنز و به لطف خداوند و همت مردم، 
سازمان ها و ادارات شهرس��تان نطنز تعداد يك 
هزار و 300 بس��ته معيش��تي به ارزش بيش از 
2 ميلي��ارد و 600 ميلي��ون ري��ال در بين مردم 
خداجو و نيازمندان توزيع ش��د.   وي با اشاره به 
فرارسيدن ماه مهر و بازگشايي مدارس شهرستان 
نطنز افزود: نهضت كم��ك مؤمنانه جهت تهيه 
بسته نوش��ت افزار در قالب طرح مهرانه به ارزش 
120ميليون توم��ان و بن خري��د كاال به ارزش 
200هزار تومان ب��راي خانواده هاي بي بضاعت و 
نيازمند در نظر گرفته شده است و اين رزمايش 
در مرحله س��وم ادامه دارد.  فرمانده سپاه ناحيه 
مقاومت نطنز ادامه داد: پيرو منويات مقام معظم 
رهبري مبني برش��كل گيري نهض��ت تعاون و 
احسان و تداوم رزمايش همدلي و نهضت كمك 
مؤمنانه در كشور به دليل شرايط اقتصادي مردم 
در پي ش��يوع ويروس كرونا تعداد 400 بس��ته 
آموزش��ي با عنوان مهرانه در آس��تانه آغاز سال 
تحصيلي جدي��د بين دانش آم��وزان بي بضاعت 

مدارس شهرستان نطنز توزيع شد. 

به همت سازمان      قم
بسيج سازندگي 
قم فضاهاي آموزشي مناطق محروم استان 
مرم�ت، بازس�ازي و اص�الح مي ش�ود. 
سرهنگ محمود داوودآبادي مسئول سازمان 
بسيج سازندگي استان قم گفت: يكي از كارهاي 
با اولويت قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه علي بن 
ابي طالب )ع( رسيدگي، مرمت، بازسازي و اصالح 
فضاهاي آموزشي در مناطق محروم است.  وي 
افزود: يكي از كارهاي با اولويت قرارگاه پيشرفت 
و آباداني سپاه علي بن ابي طالب )ع( رسيدگي، 
مرمت، بازسازي و اصالح فضاهاي آموزشي در 
مناطق محروم است.  مس��ئول سازمان بسيج 
سازندگي استان قم با اشاره به فرمايشات رهبر 
معظم انقالب درباره رس��يدگي ب��ه فضاهاي 
آموزشي مناطق محروم ادامه داد: با شناختي 
كه از اين منطق��ه داريم اميدوار هس��تيم تا با 
استفاده از ظرفيت خيرين و مشاركت قرارگاه 
پيش��رفت و آباداني س��پاه وضعيت نامناسب 
مدرس��ه  موجود در منطقه چشمه شور را سرو 
س��امان بدهيم تا فضاي آموزش��ي مناسب در 
دسترس دانش آموزان روس��تا نيز قرار بگيرد.  

داوودآبادي در ادامه با بيان اينكه هماهنگي ها با 
دستگاه هاي مسئول در اين رابطه مثل آموزش و 
پرورش، نوسازي و تجهيز مدارس انجام گرفته، 
عنوان داشت: طي جلسه اي تفاهمنامه اجراي 
اين پروژه به امضا رسيده و مقرر شده مدرسه  سه 
كالسه در اين روستا با نظارت سازمان نوسازي 
و تجهيز م��دارس و اجراي عمليات س��اخت و 
ساز توس��ط قرارگاه پيش��رفت و آباداني سپاه 
علي بن ابي طالب)ع( انجام شود.  وي يادآور شد: 
روستاي چشمه شور بيش از 25 دانش آموز دارد 
و در س��ال هاي آينده با توجه به رشد جمعيت 
آن، تعداد دانش آموزان در اين منطقه به 35 نفر 
مي رسد كه اميد داريم بخشي از مشكالت مردم 
را با تجديد بناي اين مدرسه حل كند و زمينه 
ساز رشد و پرورش دانش آموزان در اين روستا 
باشد.  مسئول بسيج سازندگي قم گفت: در قالب 
مرحله سوم رزمايش همدلي مؤمنانه به همت 
قرارگاه مردمي كريمه اهل بيت)س(، سازمان 
بسيج سازندگي و كميته امداد استان قم 500 
باب منزل افراد بي بضاعت و محروم با محوريت 
روس��تاهاي قم تعمي��ر و مرمت ش��ده و 500 

جهيزيه به زوج هاي واجد شرايط اهدا شد. 

  اصفهان: مدير دفتر بهره برداري و توس��عه تأسيسات تأمين تصفيه 
و خطوط انتقال آب اصفهان گفت: پروژه تأمين آب ش��رب پايدار اهالي 
روستاهاي جالل آباد، صادق آباد، نادرآباد، حاجي آباد و دولت قرين سفلي 
با جمعيتي افزون بر يك هزار نفر افتتاح شد.  سعيد توكلي، هدف از اجراي 
اين پروژه را تأمين آب پايدار براي اهالي روس��تاها عن��وان كرد و گفت: 
روستاهاي تحت پوشش پروژه كه در بخش وردشت اين شهرستان واقع 
شده اند، به دليل ساخت و سازهاي انجام شده و افزايش جمعيت، در بعضي 
از ايام سال با كمبود آب مواجه بودند و از طرفي دو روستاي جديد نيز تحت 
پوشش آب و فاضالب قرار گرفتند و بايد براي تأمين آب آنها نيز برنامه ريزي 

صورت مي گرفت. 
  همدان: معاون بهره برداري ش��ركت آب و فاضالب استان همدان با 
تأكيد بر اينكه در سال جاري كمترين تنش آبي را در روستاهاي استان 
شاهد بوديم، از آبرساني سيار به 17 روستاي استان خبر داد.  حميدرضا 
نيكداد با اشاره به اينكه ممكن است آب با كيفيت در اختيار منطقه نباشد 
تا به اين روستاها آبرساني شود، گفت: برنامه داريم در نقاطي كه امكان دارد 
تأسيسات آبرساني ايجاد كنيم و در نقاطي كه اين امكان وجود نداشته باشد 

مجبوريم با تانكر آبرساني كنيم. 
  فارس: مديركل آموزش و پرورش فارس گفت: 12 كالس پيش ساخته 
براي جايگزيني كالس هاي چادري مدارس عش��ايري، به نقاط مختلف 
استان فارس ارسال شد.  فرهاد اس��ماعيلي در حاشيه بارگيري و انتقال 
12 كالس پيش ساخته كانكسي به نقاط مختلف استان فارس، افزود: اين 
كانكس ها تقريباً به تمامي تجهيزات روز كمك آموزشي، همچنين سيستم 
گرمايشي و سرمايشي، لپ تاپ، ويدئو پروژكتور و اينترنت مجهز هستند و 

جايگزين كالس هاي چادري مدارس عشايري استان فارس مي شوند. 
  لرستان: مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي لرستان 
از ثبت ملي درخت افسانه اي و 600 ساله »اَوِرس« در اين استان خبر داد.  
سيد امين قاس��مي افزود: درخت كهنس��ال »اَوِرس« در منطقه بزنويد 
اليگودرز واقع شده كه طبق بررسي كارشناسي به عمل آمده قدمت آن 

به 600 سال مي رسد. 
  بوش�هر: مديركل بهزيستي استان بوشهر گفت: در هفت سال اخير 
يك هزار و 647 واحد مس��كوني براي مددجويان زير پوش��ش اين نهاد 
حمايتي در اين استان احداث و به آنها تحويل شده است.  دكتر عليرضا 
حاجيوني افزود: براي احداث اين واحدهاي مس��كوني 6 ميليارد و 300 
ميليون تومان هزينه ش��د كه به صورت تسهيالت كم بهره و كمك هاي 

بالعوض پرداخت شده است. 
  خراسان جنوبي: معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي 
خراسان جنوبي گفت: از ابتداي دولت يازدهم تاكنون 914 طرح هادي 
روستايي با اعتباري معادل 15 ميليارد و 500 ميليون تومان در اين استان 
تهيه شده است.  قاسم تنها افزود: از اين تعداد روستاي داراي طرح هادي، 
تاكنون در 561 روس��تا اجراي طرح هادي ش��روع و اعتباري بالغ بر 12 

ميليارد و 858 ميليون تومان براي آن صرف شده است. 
  لرستان: رئيس اداره ش��يالت بروجرد گفت: ساالنه بيش از 2هزار و 
800 تن ماهي سرد آبي از 41 مزرعه پرورش ماهي در اين شهرستان توليد 
و روانه بازار مصرف مي شود.  غالمحس��ين اكبري با بيان اينكه ساالنه 8 
ميليون بچه ماهي در مراكز تكثير و پرورش آبزيان بروجرد توليد مي شود، 
افزود: همچنين يك مزرعه ماهيان خاوياري در اين شهرستان فعال بوده 

و ساالنه 50 تن خاويار توليد مي كند.

 بهره برداري از فاز اول 
خانه خالق صنايع دستي كرمانشاه

مدیركل ميراث فرهنگي، صنایع دستي     كرمانشاه
و گردش�گري اس�تان كرمانش�اه از 
بهره برداري از فاز اول خانه خالق صنایع دستي كرمانشاه در حمام 

تاریخي حاج شهباز خان خبر داد. 
اميد قادري مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
كرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده براي راه اندازي خانه خالق صنايع 
دستي كرمانشاه، گفت: از سال 1395 طرح راه اندازي خانه خالق صنايع 
دستي در حمام تاريخي حاج شهبازخان با همكاري سازمان يونيدو )سازمان 
توسعه صنعتي سازمان ملل( شروع شد.  وي با بيان اينكه در فاز دوم كه نرم 
افزاري است بايد تعدادي از هنرمندان صنايع دستي در اين مركز مستقر 
شوند و رسماً فعاليت آن شروع شود، افزود: در حال حاضر اين بخش از طرح 
نيز تاحدودي آماده افتتاح است، اما از آنجايي كه مي خواهيم در مراسم افتتاح 
آن معاون صنايع دس��تي وزارت ميراث فرهنگي و معاون وزير كار حضور 
داشته باشند، براي همين به علت شيوع بيماري كرونا كمي به تأخير مي افتد 
و احتماالً در مهر ماه انجام شود.  مديركل ميراث فرهنگي استان كرمانشاه 
ادامه داد: در اين مركز برگزاري ورك شاپ آموزش صنايع دستي را خواهيم 
داشت و از س��وي ديگر هنرمندان صنايع دستي استان با كمك نهادهاي 
بين المللي همچون يونيدو براي به روزرساني و كاربردي كردن محصوالت 
توليدي خود و رفع موانع و مشكالت صادرات آنها گام برمي دارند.  قادري 
همچنين يكي از اهداف راه اندازي اين مركز را تالش براي احيای رشته هاي 
در حال منسوخ يا منسوخ شده صنايع دستي استان كرمانشاه دانست وگفت: 
در وهله اول احيای سه رشته نمدمالي، ارغوان بافي و موج بافي كه در معرض 

منسوخ شدن هستند را در دستوركار قرار داده ايم. 


