
 ناعدالتی اجتماعی
 با توقف احداث سدها در لرستان

كاهش بارش و نزوالت آسماني، برداشت بي رويه آب، حفر چاه هاي 
غيرمجاز و روش هاي سنتي آبياري و افت سفره هاي زيرزميني جزو 
مواردي هس�تند كه بارها و بارها به عنوان علت كم آبي در لرستان 
مطرح شده اند. اين اتفاقات عالوه بر ضربه به بخش كشاورزي، صنعت 
و محيط  زيست، مردم روستاها را هم با مشكل كم آبي مواجه كرده و 
زندگي آنها را تحت الشعاع قرار داده است. اما اين تمام ماجرا نيست 
زيرا روز گذشته معاون دادگستري لرستان در كنار موارد فوق اينبار 
»مافياي آب« را اضافه كرده و گفته: »ميزان اعتبار ريالي تخصيص 
داده ش�ده براي طرح ه�اي آبي و همچنين متوقف ش�دن عمليات 
برخي از س�دها تماماً حاكي از يك نوع ناعدالتي اجتماعي است.«

    
مشكالت كم آبي در شهرها و روستاهاي لرستان حرف امروز و ديروز نيست 
و گزارشات زيادي در مورد آبرساني به وسيله تانكر به بسياري از روستاهاي 
اين استان وجود دارد.  با اين حال مسئوالن هربار عنوان مي كنند كه اقدامات 
زيادي در رابطه با رفع مشكل آب در اين استان انجام داده و برنامه و طرح هايي 

نيز براي ادامه آن در دستور كار دارند اما در عمل اتفاقي رخ نداده است. 
   سدها مي توانستند سيالب ها را مهار كنند

ساالنه بيش از ۱۳ ميليارد مترمكعب از روان آب هاي جاري در استان لرستان 
به علت وجود نداشتن حتي يك سد در مسير اين روان آب ها از لرستان خارج و 
روانه خوزستان و سپس دريا مي شوند. برداشت بي رويه آب از منابع زيرزميني 
سبب بحران و تهديد براي تأمين آب مزارع كشاورزي و حتي آب شرب شهرها 
و روستاهاي اين استان شده و نهايتاً فرونشست زمين در مناطق مختلف را 
به همراه خواهد داشت. با اين تفاسير و در ميان صحبت هاي مسئوالني كه 
هميشه از تالش شان براي رفع مشكالت حرف مي زنند روز گذشته معاون 
دادگستري لرستان با اشاره به موضوع »مافياي آب« در اين استان، بر ضرورت 
ورود جدي قوه قضاييه براي بررسي اين امر و عدم اجراي طرح هاي حوزه آب 
لرستان تأكيد كرد.  بيژن دارايي با اشاره به گزارشي از اقدامات دبيرخانه ستاد 
استاني پيگيري سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در دادگستري لرستان، 
گفت: »به لحاظ حساسيت اين مهم و اعتماد رئيس كل دادگستري لرستان 
دبيرخانه اين ستاد در ذيل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم فعال 
و با برگزاري جلسات و مكاتبات الزم با نهادهاي متولي خوشبختانه نظارت 
حقوقي و قضايي خوبي بر فعاليت هاي اقتصادي استان وجود داشته و تمام 
تالش بر اين است تا هيچ واحد توليدي به خاطر مشكالت حقوقي يا قضايي از 
كارزار توليد خارج نشود.« وي به طور خاص به موضوع مافياي آب اشاره كرده 
و ادامه داد: »با وجود اراضي مرغوب براي كشاورزي و عالقه مندي مردم و عبور 
منابع آبي بسيار زياد از استان لرستان به سمت جنوب، اينكه اين استان از 
تخصيص منابع آبي به اندازه ظرفيت خود در مقايسه با ساير استان ها بهره مند 
نيست و همچنين ميزان اعتبار ريالي تخصيص داده شده براي طرح هاي آبي 
و همچنين متوقف شدن برخي از سدها از جمله سد »معشوره« تماماً حاكي 

از يك نوع ناعدالتي اجتماعي است.«
دارايي تصريح كرد: »پيرو گزارش شركت آب منطقه اي از مشكالت و 
دغدغه هاي خود، انتظار آن اس��ت كه اين موضوع به صورت جدي در 
گزارش ارائه شده به محضر رياست قوه قضاييه براي بررسي منعكس 
شود، چراكه اعتقاد داريم توجه به اين دغدغه بيشتر از بخش صنعت 
مي تواند گره گشاي مشكالت معيش��تي و اقتصادي استان باشد و در 
عين حال بيش تر از صنعت نيز مي تواند براي رونق توليد در كشور مؤثر 
باشد.« معاون دادگستري لرستان تأكيد كرد: »بايد به ياد داشته باشيم 
كه تكميل پروژه هاي عمراني آبي و به ويژه سدها يقيناً مي توانست در 

مهار سيالب سال ۹۸ نيز مؤثر باشد.«

اولين و مجهزترين سينماي غرب اصفهان 
افتتاح شد

همزمان با برگزاري سي و سومين دوره     اصفهان
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان 
و نوجوانان در اصفهان مجهزترين و اولين سينماي غرب اصفهان به 
صورت رسمي با حضور ش�هردار و  اعضاي ش�وراي اسالمي شهر 

اصفهان به بهره برداري رسيد. 
 قدرت اله نوروزي شهردار اصفهان در مراسم افتتاحيه سينما مهتاب منطقه 
۱۱ كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و در قالب برنامه هاي افتتاحيه هاي 
هفتگي طرح هاي خدماتي عمراني ش��هرداري اصفهان برگزار شد، گفت: 
شهرداري منطقه ۱۱ شهر اصفهان با تالش خود، بخش خصوصي و سازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت هاي شهرداري اصفهان فضايي ايجاد كرد كه در 
اين منطقه شاهد افتتاح سينما هستيم و اين گام بزرگي در حوزه فرهنگي 
است.  وي با قدرداني از حضور امام جمعه ش��هر رهنان و روحانيون در اين 
برنامه، گفت: حضور روحانيت در چنين جلسه اي مبين اين است كه سينما 
مي تواند عامل توسعه و پيشرفت باشد و از طرفي سينما مي تواند محل تنوير 
افكار عمومي شود.  شهردار اصفهان تصريح كرد: مي توان به سينما به عنوان 
يك پايگاه فرهنگي مؤثر توجه كنيم و قطعاً اين سينما در منطقه ۱۱ داراي 
آثار متعددي است.  وي با بيان اينكه راه اندازي اين سينما مي تواند به حل 
مسئله ترافيك شهر اصفهان كمك كند، گفت: شهروندان اين منطقه ديگر 
نياز نيست براي ديدن فيلم به چهارباغ بيايند. البته وقتي يك پايگاه فرهنگي 
در يك نقطه شهر كه مشابه آن وجود ندارد، ايجاد شود ترددها زياد مي شود و 

بايد براي آن تدبيري بينديشيم كه موجب آزار ديگران نشود.

 اجراي 123ميليارد تومان پروژه عمراني 
ستاد اجرايی در نقاط محروم بوشهر

مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت     بوشهر
امام)ره( اس�تان بوشهر از هزينه  كرد 
۱۲۳ ميلي�ارد تومان�ي بني�اد برك�ت ب�رای اج�راي برنامه ه�اي 

محروميت زدايي در استان بوشهر خبر داد. 
سيد محمدحسن تقي زاده مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( استان 
بوشهر گفت: بنياد بركت ۱2۳ ميليارد تومان در حوزه هاي رفع محروميت در 
نقاط مختلف استان بوشهر شامل مدرسه سازي، ساخت مسجد و حسينيه، 
گازرساني، آبرساني، راه سازي و خانه عالم در نقاط محروم هزينه كرده است.  
وي توزيع بسته هاي معيشتي را مورد اشاره قرارداد و افزود: در اجراي رزمايش 
مواسات، همدلي و كمك مؤمنانه بسته هاي معيشتي تأمين و ميان نيازمندان و 
افراد بي بضاعت توزيع شده است.  مديركل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
استان بوشهر از توزيع ۱60 تن مرغ ميان افراد نيازمند در استان خبرداد و تصريح 
كرد: تاكنون افزون بر۱00ميليارد تومان بسته معيشتي، نوشت افزار و كيف ويژه 
دانش آموزان بي بضاعت و ديگر مايحتاج عمومي افراد نيازمند توزيع شده است.  
تقي زاده با اشاره به توزيع ماسك رايگان در مقابله با كرونا تصريح كرد: بيش از 
70 هزار ماسك رايگان در استان بوشهر توزيع و در اين راستا ۱0هزار ماسك  

N۹5 فيلتردار تحويل دانشگاه علوم پزشكي بوشهر شده است.

۱۱ | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6055 پنج ش��نبه اول آب��ان 1399 | 5 ربی��ع االول 1442 |

88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسليحوريه ملكي

رئيس بنيادشهيد     گيالن
كش�ور از امضاي 
تفاهمنامه تهي�ه 45هزار م�ورد زمين براي 
ساخت مس�كن ايثارگران در كشور خبرداد. 
س��عيد اوحدي معاون رئيس جمهور در جلس��ه 
امضاي تفاهمنامه تأمين زمين، ساخت مسكن، 
ساماندهي اشتغال و كارآفريني ايثارگران استان 
گيالن ك��ه با حضور رئي��س بنياد ش��هيد و امور 
ايثارگران در استانداري برگزار شد، با بيان اينكه 
با امضاي تفاهمنامه مس��كن ايثارگران در گيالن 
در مجموع به ۴5 هزار مورد زمين براي س��اخت 
مسكن ايثارگران در كشور مي رسيم، گفت: نسبت 
به ۱6 سال گذشته با افزايش صددرصدي در اين 
بخش مواجه هس��تيم.  وي همچنين از تشكيل 
كميته ملي تعيين مصاديق ش��هداي سالمت و 
تصويب دستورالعمل آيين نامه ابالغي شوراي عالي 
امنيت ملي خبرداد و افزود: در هفته جاري تمامي 
پرونده هايي كه تعيين مصاديق مي شوند به بنياد 

شهيد ارسال خواهد شد و همه خانواده هاي شهداي 
دفاع از سالمت مانند ساير شهدا و ايثارگران تحت 
پوشش بنياد شهيد قرار مي گيرند.  مديركل بنياد 
شهيد گيالن نيز در اين مراسم با اشاره به امضاي دو 
تفاهمنامه با موضوع مسكن و اشتغال، گفت: ايجاد 

2 هزار شغل براي فرزندان شاهد و ايثارگر در قالب 
اين تفاهمنامه با تعداد شغل هاي ايجاد شده طي 
چهار سال گذشته برابري مي كند.  عبداهلل پاكاري 
با اشاره به نقش آفريني گيالني ها در دوران دفاع 
مقدس، گفت: با توجه به فاصله جغرافيايي گيالن 

نسبت به مناطق عملياتي و س��هم سه درصدي 
جمعيت، ميزبان چهار درصد ايثارگران كش��ور 
هستيم.  وي با اش��اره به تداوم رسالت گيالني ها 
در دفاع از كيان انقالب و كشور، يادآور شد: گيالن 
22 شهيد مدافع حرم دارد كه گوياي تداوم روحيه 
جهاد و فرهنگ ناب ايثار و شهادت است.  مديركل 
بنياد شهيد و امور ايثارگران گيالن، با بيان اينكه 
گيالن 2۳ هزار جانب��از و 2600 آزاده دوران دفاع 
مقدس دارد، خاطرنشان كرد: همچنين ۱6 شهيد 
فاجعه منا از گيالن داريم.  پاكاري همچنين طرح 
ساماندهي قريب به ۱۳02 گلزار شهدا در استان 
مراحل پاياني خود را طي مي كند و تنها پنج گلزار 
در دست انجام است.  وي، يكي از دغدغه هاي بنياد 
شهيد را نگهداري گلزارهاي شهدا بعد از ساماندهي 
دانست و اضافه كرد: طرح جامع بهسازي و مرمت 
گلزار شهداي رش��ت به عنوان يكي از بزرگ ترين 
گلزارهاي مسقف كش��ور با همكاري سپاه قدس 

گيالن در دست اقدام است.

تأمين45 هزار قطعه زمين برای مسكن ايثارگران از سوی بنياد شهيد

اهداي3۶2 بسته حمايتي پليس خراسان جنوبي به نيازمندان 
در قال���ب     خراسان جنوبي
مين  س���و
رزمايش همدلي مؤمنانه پليس ۳۶۲ بسته 
حمايتي و معيشتي به ارزش يك ميليارد و 
45۰ ميلي�ون ريال بين نيازمندان اس�تان 

خراسان جنوبي توزيع كرد. 
س��رهنگ ناص��ر فرش��يد، فرمان��ده انتظامي 
خراس��ان جنوبي در مراس��م آغاز مرحله سوم 
رزماي��ش همدلي مؤمنان��ه كه به مناس��بت 

گراميداشت هفته نيروي انتظامي برگزار ش��د، گفت: برنامه هاي امسال هفته ناجا با شعار »با هم براي 
امنيت و سالمت« ضمن رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي از 27 مهر تا 2 آبان در حال برگزاري است.  وي 
افزود: در قالب سومين رزمايش همدلي مؤمنانه ۳62 بسته حمايتي و معيشتي به ارزش يك ميليارد و ۴50 
ميليون ريال در بين نيازمندان سطح استان توزيع خواهد شد.  فرمانده انتظامي خراسان جنوبي  با بيان 
اينكه اين بسته ها شامل؛ برنج، چاي، روغن، حبوبات، قند، رب، سويا و ماكاروني است،تصريح كرد: ارزش 
هر بسته معيشتي ۴00 هزار تومان است.  سرهنگ فرشيد گفت: از ابتداي ابالغ رزمايش همدلي مؤمنانه 

تاكنون همكاران نيروي انتظامي خراسان جنوبي بيش از ۳ ميليارد ريال در اين طرح مشاركت كردند. 

راه اندازي صنايع فرآوري بادام زميني در پارس آباد
با هدف حمايت از      اردبيل
توليدكنندگان 
ب�ادام زمين�ي در پارس آب�اد و جلوگي�ري از 
سودجويي هاي فصلي، صنايع تبديلي و تكميلي 

اين محصول راه اندازي شد. 
ابراهيم امامي فرماندار شهرس��تان پارس آباد در 
جريان بازدي��د از مجتمع ف��رآوري محصوالت 
بادام زميني در پارس آباد گفت: توليد25 هزار تن 
محصول بادام زميني در شهرستان پارس آباد در 

حال انجام است كه باالترين رقم توليد كشور در اين محصول به شمار مي رود.  وي تصريح كرد: در سال هاي 
گذشته با حضور خريداران از استان هاي مختلف، كشاورزان محصول خود را با قيمت نازل مي فروختند در 
حالي كه با فرآوري اين محصول ارزش افزوده آن نيز بيشتر مي شود.  فرماندار شهرستان پارس آباد ادامه داد: با 
حمايت از سرمايه گذاران اولين كارگاه فرآوري بادام زميني در اين شهرستان با سرمايه گذاري ۱0 ميليارد ريال 

آغاز شد.  امامي افزود: اين كارگاه توان فرآوري و خشك كني روزانه ۳0 تن محصول بادام زميني را دارد .

آغاز طرح »آوای ورزش در همسايگي« در خراسان شمالي
    خراسان شمالي اج�راي طرح 
»آواي ورزش 
در همسايگي« توس�ط مربيان ورزش هاي 
همگاني خراسان شمالي به مناسبت هفته 

تربيت بدني آغاز شد. 
مجيد جودت رئيس هيئت ورزش هاي همگاني 
خراسان شمالي با اشاره به اجراي طرح »آواي 
ورزش در همسايگي« در خراسان شمالي گفت: 
در اين طرح توانس��تيم 5۳ ايس��تگاه سالمت 

همگاني را با همكاري ۴5 مربي داوطلب در محالت و مجتمع هاي مسكوني در شهرستان هاي مختلف 
خراسان شمالي مس��تقر كنيم.  وي اجراي اين طرح را براي برگزاري ورزش هاي همگاني در محالت 
مختلف با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي برشمرد و افزود: طرح آواي ورزش از همسايگي از ابتداي 
هفته جاري آغاز شده و با توجه به شرايط آب و هوايي استان، تا پايان آذرماه در محالت مختلف شهرهاي 
استان ادامه پيدا مي كند.  رئيس هيئت ورزش هاي همگاني خراسان شمالي خاطرنشان كرد: اجراي اين 
طرح در هر ساعتي از شبانه روز برگزار مي شود تا هر قشري از جامعه با توجه به نياز خود به ورزش بتواند 

به جاي حضور در پارك ها و بوستان ها، در محل زندگي خود به ورزش همگاني بپردازد. 

اعمال 13 محدوديت جديد در ۵ شهرستان خراسان رضوي
در پنج شهرستان     خراسان رضوي
نيشابور، سبزوار، 
تربت حيدريه، گناباد و كاش�مر ۱۳ محدوديت 

جديد اعمال شد. 
حسن جعفري معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري خراسان رضوي با بيان اينكه استان در 
وضعيت قرمز از نظر كرونا قرار دارد، گفت: ابالغ 
شد كه در پنج شهرستان نيشابور، سبزوار، تربت 
حيدريه، گناباد و كاشمر ۱۳ محدوديت جديد به 
مدت يك هفته از 2۹ مهرماه اعمال شد چراكه وضعيت مناسبي در اين پنج شهرستان وجود ندارد. به 
هرحال در صورتي كه در ساير شهرستان ها هم وضعت حاد باشد اين محدوديت ها تعميم داده خواهد شد.  
وي افزود: انتطار داريم كه درصد استفاده از ماسك در ادارات به ۱00 درصد برسد.  معاون سياسي، امنيتي 
و اجتماعي استانداري خراسان رضوي متذكر شد: رعايت تمامي اين محدوديت ها براي همگان اجباري 

بوده و تمامي افراد داخل استان ملزم به رعايت دستورالعمل هاي تعيين شده هستند. 

 اجراي »طرح كانكس كتاب«
 در چهارمحال و بختياري

مديركل كتابخانه هاي عمومي      چهارمحال وبختياري 
چهارمح�ال و بختي�اري از 
بهره برداري از »طرح كانكس كتاب« در اين استان همزمان با 

هفته كتاب خبر داد. 
فرهاد خليل مقدم مديركل كتابخانه ه��اي عمومي چهارمحال و 
بختياري از اجراي طرح »كانكس كتاب« با هدف ارائه خدمات به 
مردم مناطق حاشيه شهرها، دسترسي آسان همه اقشار به كتاب، 
برقراري عدالت فرهنگي و كاهش آسيب هاي اجتماعي خبر داد. وي 
افزود: اين طرح پس از هماهنگي با نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 
براي نخستين بار در شهرستان لردگان در هفته كتاب و كتابخواني 
به بهره برداري خواهد رسيد و در صورت تأمين اعتبار الزم با همكاري 
اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در مناطق ديگري از 
استان نيز قابل اجراست.  مديركل كتابخانه هاي عمومي چهارمحال 
و بختياري ادامه داد: دسترس��ي آس��ان به امكانات كتابخانه اي و 
رسيدگي به مناطق كم برخوردار و آسيب پذير از اولويت هاي اين 

اداره كل در راستاي برقراري عدالت فرهنگي است.

 راه اندازي 124صندوق كارآفريني 
براي بانوان خوزستاني

۱۲4 صن�دوق كارآفرين�ي و      خوزستان
اشتغالزايي به منظور حمايت از 
زن�ان روس�تايي اس�تان خوزس�تان راه ان�دازي ش�د. 
علي كرد مدير ترويج سازمان جهاد كشاورزي خوزستان گفت: ۱2۴ 
صندوق كارآفريني و اشتغالزايي به منظور حمايت از زنان روستايي در 
استان راه اندازي شده است.  وي با بيان اينكه پرداخت تسهيالت به زنان 
روستايي به منظور ايجاد اشتغال صورت گرفت، افزود: در روستا هاي 
استان كارشناسان مسئول، زنان روستايي نيازمند حمايت را شناسايي 
كرده و آموزش هايي در زمينه اقتصادي، دامداري، كشاورزي و... به آنها 
ارائه مي كنند.  مدير ترويج سازمان جهاد كشاورزي خوزستان تصريح 
كرد: كالس هاي آموزشي در همه زمينه ها اعم از اقتصادي، دامداري و 
كشاورزي بوسيله متخصصان سازمان جهاد كشاورزي برگزار مي شود 
كه در پايان كالس ها، گواهينامه پايان دوره نيز به شركت كنندگان اهدا 
مي شود.  در حال حاضر در استان خوزستان 7۳صندوق كارآفريني 
تشكيل شده اس��ت و ۱5 ميليون تومان تسهيالت قرض الحسنه در 

اختيار هريك از اين صندوق ها قرار گرفته است. 

 آغاز عمليات گازرساني به شهرهاي 
شمال سيستان وبلوچستان

   سيستان و بلوچستان مديرعامل ش�ركت گاز سيستان 
وبلوچس�تان از انج�ام عملي�ات 
اجرايي گازرساني به شهرهاي شمال سيستان وبلوچستان خبر داد. 
 رضا پنجابي مديرعامل شركت گازسيستان وبلوچستان گفت: فاز 
اول آن اجرايي و فاز دوم آن با انتخاب پيمانكار در حال اجرا و فاز 
سوم آن نيز در مرحله انتخاب پيمانكار مي باشد.  وي افزود: عمليات 
مربوط به گازرساني به ش��هرهاي حوزه سيستان شامل اديمي، 
دوست محمد، زهك و محمد آباد بنا به دستور وزير نفت تسريع و 
از تاريخ ۱5 مهرماه عمليات اجرايي آن آغاز شده است.  مديرعامل 
ش��ركت گاز سيس��تان وبلوچس��تان ادامه داد: اين عمليات در 
مجموع نيازمند 2۸0 كيلومتر شبكه گذاري و نصب تعداد ۸500 
علمك در شهرهاي مذكور مي باشد.  پنجابي همچنين در ديدار با 
فرمانداران و مسئوالن دستگاه هاي دخيل در امر گازرساني به اين 
شهرها برتعامل و همكاري دو سويه تأكيد كرد و گفت: گاز رساني و 
خدمت به مردم استان افتخاري است كه نيازمند ياري و همكاري 

همه جانبه مسئوالن دستگاه هاي اجرايي است. 

 ساخت ۲ هزار واحد مسكوني محرومان
 با همكاري ستاد اجرایي در آذربایجان غربی

 اجراي طرح »كرامت« در حاشيه 
شهر كرمانشاه  از سوی سپاه نبي اكرم)ص(

با مشاركت ستاد       آذربايجان غربي
اجراي�ي فرم�ان 
امام)ره( ۲ هزار واحد مسكوني در سه شهر 
اروميه، خ�وي و مهاب�اد احداث مي ش�ود. 
محمدمهدي شهرياري اس��تاندار آذربايجان غربي 
در نشست تأمين مس��كن نيازمندان كه با حضور 
رئيس هيئت مدي��ره مركز عمران س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( برگزار شد، گفت: با توجه به 
ضرورت تأمين مسكن براي نيازمندان و محرومين 
با مش��اركت س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( 2 هزار 
واحد مسكوني در سه ش��هر اروميه، خوي و مهاباد 
احداث مي شود.  وي با اش��اره به اينكه در راستاي 
تداوم همكاري با ستاد اجرايي فرمان امام)ره( براي 
توسعه بخش هاي مختلف استان اين اقدام مهم انجام 
 مي شود، تصريح كرد: ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 
در حوزه هاي خدمات رساني در سه محور اشتغال، 
محروميت زدايي و اجراي طرح هاي اقتصادي فعاليت 
دارد و استان نيز با همه توان از تمام ظرفيت هاي اين 
س��تاد براي خدمت رس��اني به محرومين و توسعه 
حوزه هاي مختلف بهره برده و در اين راستا نهايت 
همكاري را مي كن��د.  علي اكب��ر محرابيان رئيس 

هيئت مديره مركز عم��ران س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( نيز در اين نشست از آغاز عمليات 
اجرايي س��اخت مس��كن نيازمن��دان در اروميه و 
مهاباد خبرداد و گفت: در ش��هرهاي خوي نيز پس 
از بررسي هايي كه به زودي به اتمام مي رسد عمليات 
احداث آغاز مي شود.  سيدمحسن حمزه لو مديركل 
راه و شهرسازي آذربايجان غربي نيز در اين جلسه با 
اشاره به اينكه ساخت اين مساكن در قالب اقدام ملي 
مسكن انجام مي شود، بيان كرد: سهميه استان در 
اقدام ملي مسكن 20 هزار و ۹70 واحد است كه در 
۳ مرحله از مجموع ۴۱ هزار ثبت نامي ۳2 هزار نفر 
واجد شرايط ش��دند.  وي افزود: از مجموع واجدين 
شرايط 5 هزار و 2۴0 نفر افتتاح حساب كرده كه از 
اين تعداد 2 هزار و 567 نفر وجه اوليه را واريز كرده اند.  
مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي نيز با اشاره 
به تأمين زمين در شهرهاي اروميه، خوي و مهاباد 
براي ساخت مس��كن محرومين با مشاركت ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره(، گفت: براي تأمين زمين به 
عنوان ركن اساسي تأمين مسكن عالوه بر استفاده از 
ظرفيت سازمان ملي زمين و مسكن، از راهكار تغيير 

كاربري نيز استفاده شده است.

معاون سپاه نبي      كرمانشاه
 ) ص ( م ك�ر ا
كرمانش�اه اجراي ط�رح »كرام�ت« با هدف 
توانمندسازي و افزايش روحيه مطالبه گري 
ساكنان محالت حاشيه اي، كاهش آسيب هاي 
اجتماع�ي و اج�راي برخ�ي پروژه ه�اي 
زيرس�اختي در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
ش��هريار محم��دي مع��اون اجتماع��ي س��پاه 
نبي اكرم)ص( استان كرمانشاه با اشاره به اجرايي 
شدن طرح كرامت در تعدادي از محالت حاشيه اي 
استان از دو سال گذشته، گفت: اين طرح تا قبل از 
سال گذشته در سطح ۱0 محله حاشيه اي استان 
اجرا مي ش��د كه از سال گذش��ته تعداد محالت 
اجراي آن دو برابر شده و به 20 محله رسيده است.  
وي افزود: طرح كرام��ت هم اكنون در هفت محله 
شهر كرمانشاه شامل محالت مالحسيني، شهرك 
صادقيه، دره دراز)مهديه(، شهرك حكمت آباد، ده 
پهن، آقاجان و كرناچي و نيز در يك محله در هريك 
از شهرستان هاي استان در حال اجراست.  معاون 
اجتماعي سپاه نبي اكرم)ص( استان كرمانشاه با 
اش��اره به ورود طرح كرامت در حوزه هاي مختلف 

فرهنگي، اجتماع��ي و عمراني، اف��زود: اين طرح 
مي كوشد تا با افزايش خدمات و سطح مطالبه گري 
مردم، چهره محروميت را از محالت حاش��يه اي 
بزداي��د.   محم��دي از تالش در راس��تاي كاهش 
آسيب هاي اجتماعي به ويژه اعتياد و طالق به عنوان 
يكي از اهداف مهم اجراي طرح كرامت در محالت 
حاشيه اي ياد كرد و گفت: تالش مي شود با برگزاري 
كالس ها و كارگاه هاي آموزشي، ساكنين محالت 
حاشيه اي را توانمند كرده و از اين طريق به كاهش 
آسيب هاي اجتماعي كمك كنيم.  وي افزود: تاكنون 
موفق شده ايم در حوزه كارهاي زيرساختي اقدامات 
قابل توجهي را در محالت حاش��يه اي به سرانجام 
برس��انيم كه از مهم ترين آنها مي توان به آسفالت 
تمامي كوچه ه��اي محله »آقاج��ان« با همكاري 
شهرداري در سه هفته گذشته اشاره كرد.  معاون 
اجتماعي سپاه نبي اكرم)ص( استان كرمانشاه ادامه 
داد: همچنين موفق شديم با همكاري آب و فاضالب 
و استانداري يكي دو تا از كوچه هاي »ده پهن« را به 
فاضالب شهري متصل كنيم، ضمن اينكه در محله 
»دره دراز« هم با همكاري ش��هرداري يك پارك 

احداث كرده ايم.

  مازندران: معاون بهبود توليدات گياهي جهاد كشاورزي مازندران گفت: 
عمليات كشت پاييزه محصوالت زراعي استان مازندران در قالب كشت گندم، 
كلزا، جو، شبدر و س��بزي در ۱۳0 هزار هكتار انجام شد.  محسن بهادري 
افزود: عمليات كشت پاييزه محصوالت زراعي استان در قالب كشت گندم، 
كلزا، جو، شبدر و سبزي در ۱۳0 هزار هكتار انجام شد.  وي با بيان اينكه يكي 
از سياست هاي مهم دولت و وزارت جهاد كشاورزي در بخش كشت پاييزه، 
كشت سه محصول گندم و كلزا و جو است، تصريح كرد: سطح ابالغي گندم 

55 هزار هكتار، كلزا ۳0 هزار هكتار و جو 2۹ هزار هكتار است. 
   گيالن: مديركل اوقاف و امور خيريه گيالن با اشاره به توزيع 20 هزار 
بسته بهداشتي بين نيازمندان گيالني در ايام شيوع كرونا توسط اين سازمان، 
گفت: عالوه بر اين 5 هزار بسته معيشتي نيز از ابتداي شيوع كرونا تا به امروز 
بين نيازمندان استان توزيع شد.  حجت االسالم ستار عليزاده با بيان اينكه 
توزيع نان رايگان و 50 هزار پرس غذاي گرم بين نيازمندان از ديگر اقدامات 
اين سازمان در ايام كرونا است، افزود: با راه اندازي ۱5 كارگاه توليدي در جهت 

رفع نياز مردم به ماسك اقدام كرديم.
  كهگيلويه و بويراحمد: مديركل تعاون روستايي استان كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: طي 6 ماه سال جاري حدود ۸26 هزار و 600 ليتر نفت 
سفيد در سطح استان توزيع شد.  قدرت اهلل ويسي افزود: طي 6 ماه گذشته، 
نفت سفيد خريداري شده بين شهرستان هاي بويراحمد با 6۹ فروشگاه 
نفتي به ميزان 5۹5 هزار ليتر، بهمئي با ۸ فروش��گاه نفتي به ميزان ۹2 
هزار و 500 ليتر، كهگيلويه با ۳۱ فروشگاه به ميزان ۸0 هزار ليتر، دنا با 
۱۱ فروشگاه به ميزان ۴۴ هزار و ۱00 ليتر و چرام با 2 فروشگاه به ميزان 

۱5 هزار ليتر توزيع شد. 
   هرمزگان: فرماندار جاسك از آغاز به كار پليس گمرك همزمان با روز 
صادرات و هفته نيروي انتظامي در اين شهرستان خبرداد.  محمد رادمهر با 
اشاره به اينكه هر چند كه نيروهاي پليس گمرك يك نيروي تازه كار است 
ولي آموزش هاي خاصي ديده اند، و به قوانين گمرك تس��لط كامل دارند، 
گفت: تمام هماهنگي هاي قانوني براي استقرار پليس با دستگاه هاي مسئول 
از جمله گمرك، سازمان بنادر صورت گرفته و پس از اين نظارت دقيق تري 
توسط پليس بر ورود و خروج هرگونه كااليي در گمركات صورت مي گيرد.

 نگراني زنجاني ها 
از افزايش  بستري روزانه بيماران كرونايي 

تعداد قربانيان كرونا هر روز افزايش مي يابد و بر همين اساس توصيه ها 
و سفارشات بهداشتي هم باال مي رود. اما نبايد خيلي ساده از كنار افراد 
فوت شده عبور كرد. چراكه ممكن اس�ت تعدادي از آنها سرپرست 
خانوار يا پدربزرگ و مادربزرگ هايي بوده باشند كه براي خانواده ها 
نعمت و به عنوان ستوني جهت باال نگه داشتن سقف خانه ها به شمار 
مي آمدند و حاال با رفتن شان گويي زلزله اي ويرانگر همه چيز را خراب 
كرده است. با اين تفاسير زنجاني ها به آمار بستري كردن روزانه ۱5۰ 
بيمار كرونايي نزديك شده اند و از بسياري از استان ها خبر مي رسد كه 
بيمارستان هايشان ديگر گنجايش و قدرت پذيرش كرونايي ها را ندارد. 

    
زنجاني ها به آمار بستري كردن روزانه ۱50 بيمار كرونايي نزديك شده اند و 
همين مسئله نگراني هاي زيادي به وجود آورده است.  در همين رابطه رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي زنجان با بيان اينكه پيش بيني  مي شود با توجه به گردش 
باالي ويروس در استان طي هفته هاي آتي شاهد بستري روزانه حدود ۱50 
بيمار كرونايي در بيمارستان هاي اين استان باشيم، گفت: »كنترل و مديريت 
مرگ و مير ناشي از بيماري كرونا بزرگ ترين دغدغه حوزه سالمت و مديريت 
عالي استان است.« پرويز قزلباش با اشاره به افزايش تعداد بيماران سرپايي و 
بستري كرونايي در استان، افزود: »اكنون شاهد روند صعودي با شيب ماليم 
تعداد كل موارد مثبت بستري در استان هستيم و موارد فوتي نيز بسيار شيب 
ماليم تري را نسبت به افزايش بستري داشته و مانند گذشته روند خطي را 
دارد.« اين مسئول با بيان اينكه با افزايش افراد بستري در بيمارستان هاي 
استان شاهد افزايش مرگ و مير ناشي از بيماري نيز خواهيم بود، تصريح كرد: 
»زنجان در دو پيك كرونا از متوسط كشوري باالتر قرار گرفت ولي در روند 
موجود تقريباً در متوسط كشور هستيم و در عرض يك الي دو ماه گذشته 

منطبق بر متوسط كشوري به لحاظ ميزان بستري بوديم.«
رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان با بيان اينكه اكنون ميانگين سني 
بيماران بستري مبتال به كرونا در بيمارستان هاي استان به زير 60 سال 
رسيده كه به دليل رفتار اين ويروس است، اظهار كرد: »در هفته گذشته 
اگر بيماران بستري كرونايي را به ازاي هر ۱00 هزار نفر در نظر بگيريم، 
بيشترين ميزان بستري نسبت به جمعيت به ترتيب در شهرستان هاي 
ابهر، زنجان و خرم دره بوده اس��ت.« قزلباش با اش��اره ب��ه اينكه تعداد 
نمونه هاي آزمايش��گاهي طي اين هفته به بي��ش از 500 مورد در روز 
رسيده است، گفت: »طبيعي است با افزايش بيماران مشكوك به كرونا 
حجم نمونه گيري نيز افزايش پيدا كند. بنابراين پيش بيني  مي شود به 2 

هزار نمونه گيري در روز افزايش برسيم.«
   افزايش بستري ها در خراسان شمالي

خراس��ان ش��مالي ها هم با بس��تري كردن روزان��ه 50 بيم��ار كرونايي در 
بيمارستان هايش��ان وضعيت فوق بحراني را اعالم كرده اند.  رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي خراسان شمالي با اشاره به اينكه موارد بستري مبتاليان ويروس 
كرونا در استان در حال افزايش است، گفت: »در حال حاضر 50 نفر در روز در 
بيمارستان هاي اس��تان به علت ابتال به ويروس كرونا بستري مي شوند. اين 
در حاليست كه اين تعداد در دو هفته گذش��ته ۱0 تا ۱5 نفر بوده اند.« دكتر 
سيداحمد هاشمي با تأكيد بر اينكه تعداد موارد مرگ ناشي از ابتالي به كوويد 
۱۹ نيز در حال باالتر رفتن از 22 نفر است، تصريح كرد: »متأسفانه در حال حاضر 
با درگيري خانوادگي مبتاليان مواجه هستيم و اكثر بيماران به صورت خانوادگي 
به اين ويروس مبتال مي ش��وند و به صورت دو و سه نفره نيز در بيمارستان ها 
بستري هستند كه آن نشان دهنده اين است كه خيلي از خانواده ها دورهمي ها 
و رفت و آمدهاي خانوادگي را از سر گرفته اند.« استان هاي ديگر هم روزهاي 
سختي را سپري مي كنند و بر همين اساس در گيالن از ميان بيماران كرونايي 

بستري در بيمارستان ها ۸0 نفر آنها وضعيت وخيم دارند. 
آبتين حيدرزاده، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گيالن با اشاره به 
شناسايي و بستري 7۳ بيمار كرونايي جديد در اين استان، گفت: »در حال 
حاضر بيش از ۳70 بيمار كرونايي در مراكز درماني گيالن بستري هستند 
كه ۸0 بيمار وضعيت وخيمي دارند.« سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي 
كرمان نيز شمار قربانيان كرونا ظرف 2۴ ساعت گذشته در اين استان را 
۱5 نفر ذكر كرد.  مهدي شفيعي با بيان اينكه موارد بستري قطعي مبتال به 
كرونا هم اكنون در بيمارستان هاي كرمان ۴۳۳ مورد است، ادامه داد: »در 
حال حاضر در حوزه دانشگاه علوم پزشكي كرمان 2۴۸ نفر، حوزه دانشگاه 
علوم پزشكي رفسنجان 65 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشكي جيرفت 2۴ 
نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشكي بم ۱0 نفر و حوزه دانشكده علوم پزشكي 
سيرجان ۸6 نفر بستري هستند و مجموع جانباختگان ابتالي قطعي به 

كوويد ۱۹ از ابتدا تاكنون به يك هزار و 2۳ نفر رسيده است.«


