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برگزاري يادواره شهداي روحاني فارس
با عنوان «علمداران هدايت»
بزرگترين منطقه پرورش ماهي در قفس كشور
در گلستان احداث ميشود
هميش�ه گلس�تان به عنوان اس�تاني ب�ا ظرفيت ب�اال در زمينه
پ�رورش و توليد آبزي�ان و ماهي�ان گوناگون مطرح بوده اس�ت.
برخ�ورداري از منابع آبي مطمئ�ن و وجود بس�ترهاي الزم براي
آبزيپ�روري به وي�ژه ماهيان خاوي�اري و ميگ�و توانمنديهاي
اين منطق�ه را در زمينه رونق اقتصادي و اش�تغالزايي به ش�دت
باال برده اس�ت .ح�اال تفاهمنامه س�ه جانبهاي بين اس�تانداري
گلستان ،بنياد بركت و اداره كل شيالت گلستان با سرمايهگذاري
700ميليارد تومان منعقد ش�ده كه ب�ا اجرايي ش�دن آن زمينه
رونق توليد و ايجاد اش�تغال ب�راي 15هزار نفر فراهم ميش�ود.

گلستان با داشتن ۱۳۰كيلومتر نوار س��احلي و پهنههاي آبي طبيعي
و مصنوعي از پتانس��يل بااليي در حوزه آبزيپروري برخوردار اس��ت.
به همين خاط��ر پرورش ماهيان س��ردابي ،گرماب��ي و ميگو از جمله
موضوعاتي است كه طي دهههاي اخير در اس��تان اجرا شده و حاال با
هدايت سرمايهگذاران به اين بخش پرسود ،ميتوان تحول اقتصادي
بزرگي را در اين منطقه رقم زد.
پرورش ميگو در چندين هزار هكتار الگون ،دهها مزرعه پرورش ماهيان
قزلآال در مناطق باالدس��تي و مزارع پرورش ماهي كپور ،فيتوفاك و
آمور در مراتع شمال اس��تان از جمله فعاليتهاي حوزه آبزيپروري
بوده و پرورش ماهيان خاوياري هم در يكي دو سال اخير به آن اضافه
شده است.
به رغم موارد ذكرشده تاكنون گلستان آنگونه كه بايد نتوانسته از ظرفيت
ذخاير شيالتي خود استفاده و تحول درآمدي براي ساحلنشينان خود
فراهم كند ،ولي خبر خوش براي گلس��تانيها اينك��ه چند روز پيش
تفاهمنامه س��ه جانبهاي با س��رمايهگذاري 700ميليارد تومان بين
استانداري گلستان ،بنياد بركت و اداره كل شيالت گلستان منعقد شده
كه با اجرايي شدن آن زمينه رونق توليد و ايجاد اشتغال در اين استان
به ويژه مناطق محروم فراهم شده است.
اين در حالي است كه 28ش��ركت تعاوني در حوزه پرورش آبزيان در
گلستان فعاليت ميكنند كه طرح پرورش ماهي در قفس نيز با استفاده
از ظرفيت شركتهاي تعاوني آغاز شده است.
اشتغالزايي براي  ۱۵هزار نفر
با انعقاد تفاهمنامه س��ه جانبه ،بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام
با ورود به عرصه حمايت از آبزيپروران قصد دارد بزرگترين س��ايت
پرورش ماهي در قفس را در استان گلستان راهاندازي كند.
اين موضوع را مديرعامل اين بنياد عنوان كرده و با بيان اينكه بنياد بركت
در حوزه اشتغالزايي و به منظور تمركز در حوزه اقتصاد اجتماعمحور
و مردم پايه با اجراي 80هزار طرح اش��تغالزايي طي سال جاري براي
 240هزار نفر در كل كش��ور فرصت ش��غلي ايجاد کرده است ،گفت:
«يكي از حوزههاي مورد توجه ما بخش كشاورزي و حوزه آبزيپروري
است .بر همين اس��اس اتفاق مهمي که در استان گلس��تان رخ داده،
ايجاد بزرگترين س��ايت پرورش ماهي در قفس كشور در گميشان با
س��رمايهگذاري  ۷۰۰ميليارد تومان كليد خورده كه براي ۱۵هزار نفر
فرصت شغلي ايجاد ميكند».
محمد تركمانه ادامه داد« :با اجراي اي��ن پروژه تحولي در منطقه رقم
میخورد و زنجيره كامل آبزيپروري شكل ميگيرد ،مدت زمان اجراي
ن كار چهار سال است که با مشاركت و همكاري استانداري گلستان
اي 
شكل ميگيرد».
وي با بي��ان اينكه تاكن��ون نزديك به ۳ه��زار طرح آبزيپ��روري در
استانهاي مختلف انجام دادهايم كه بخش عمده آن در شمال و جنوب
كشور اجرايي ش��ده ،تصريح كرد« :با راهاندازي س��ايت  ۵۵هكتاري،
بزرگترين منطقه پرورش ماهي در قفس كشور در استان گلستان به
بهره برداري ميرسد».
ظرفيتهاي روي زمين مانده گلستان
وجود دو رودخانه دائمي گرگانرود و قرهسو و همچنين چند هزار چاه
كشاورزي و بيش از ۱۰سد و سازه آبي تأمينكننده مطمئن آب مورد
نياز آبزيپروري ،ظرفيتهايي هستند كه گلستانيها نتوانستهاند از آن
استفاده و ساز و كار مناسبي براي درآمدزايي از اين كار ترسيم كنند.
وجود اراضي لميزرع در مناطق شمالي گلستان و سهولت انتقال آب به
اين دشتها فرصت كمنظيري اس��ت تا صنعت ميگو به عنوان يكي از
صنايع غذايي پرطرفدار جهان در اين منطقه از ايران رونق بگيرد ،ايجاد
واحدهاي فرآوري و بستهبندي ميگو ميتواند در ارزشافزوده اثرگذار
باشد و يقيناً اقتصاد گلستان را بهبود بخشد.
در همين راستا ،مديرعامل بنياد بركت اقتصاد دريا را يكي از مهمترين
راهبردهاي اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت« :امروز كمتر از 2درصد
توليد ناخالص ملي در حوزه درياس��ت ،حال آنكه قريب به  198هزار
مترمربع دريا در كش��ور وجود دارد و اين مهم يك فرصت و ظرفيت
خدادادي است كه در اختيار ايرانيان قرار داده شده است».
وي با بيان اينكه هماكنون ظرفيت توليد 5ميليون تن آبزي در كشور
وجود دارد ،ادام��ه داد« :توجه و تمركز به ح��وزه آبزيپروري يكي از
مهمترين مسئلههايي اس��ت كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار
گرفته ،اما متأسفانه كمتر از يك پنجم ظرفيت توليد آبزي در كشور
تحقق یافته است».
تركمانه با اش��اره به اينكه توج��ه و تمركز بر ح��وزه آبزيپروري از
سال گذش��ته به صورت ويژه در دس��تور كار بنياد بركت قرار گرفته
اس��ت ،خاطرنش��ان كرد« :عالوه بر اس��تان گلس��تان نقاط ديگر از
كش��ور كه پتانس��يل و ظرفيت آبزي پروري دارند مورد توجه ما قرار
خواهندگرفت».
دردهايي كه نبايد فراموش شوند
نداش��تن چاه عميق و مولد برق اضطراري ،فرسودگي ماشينآالت،
تجهيزات و تأسيسات اس��تخرها به علت پايان يافتن عمر مفيد آنها،
مش��كل اياب و ذهاب كاركنان به علت دورافتادگ��ي مراكز تكثير از
شهرها و نداشتن حصار در محوطه مراكز بازسازي از جمله مشكالت
مراكز پرورش و تكثير آبزيان اس��ت كه موجب شده تاكنون نتوان به
نحو درست از اين ظرفيت استفاده شود.
همچنين طي س��الهاي اخير با باالرفتن هزينه غذاي ماهيها ،عدم
تخصيص سهميه بنزين براي آبزيپروران ،اختصاص نيافتن يارانه براي
تأمين برق توليدكنندگان و كمبود كودشيميايي و ارسال نشدن به موقع
آن براي آبزيپروران ضربات زيادي به فعاالن اين عرصه وارد كرد.
بيمه نبودن مزارع آبزيپروري در قبال خشكس��الي و شرايط سخت
بحراني از ديگر مش��كالت فعاالن اين عرصه در استان گلستان است
كه اميد اس��ت با توجه به برنامهريزيهاي انجام شده و حمايتهاي
عنوانش��ده ش��اهد رفع موانع و مش��كالت و رون��ق گرفتن صنعت
آبزيپروري باشيم.

مس�ئول نه�اد
فارس
نما يند گـــي
وليفقيه در س�پاه فجر ف�ارس از برگزاري
يادواره شهداي روحاني اين استان و با عنوان
«علمداران هدايت» خبر داد.

حجتاالسالم رضا محموديزاده ،مسئول نهاد
نمايندگي وليفقيه در اس��تان ف��ارس با بيان
اينكه این خطه مهد پرورش ش��هداي شاخص
روحاني در كش��ور بوده اس��ت ،گف��ت :حضور
شهداي روحاني استان فارس در مبارزه با رژيم
طاغوت پهلوي ،پيروزي انقالب اسالمي ،دوران
دفاعمقدس و دفاع از حرم اهلبيت (ع) درخشان
و تأثيرگذار بوده و اي��ن نقشآفريني تأثيرگذار
بايد بيش از پيش براي جامعه تبيين شود .وي با
بيان اينكه روحانيت فارس همواره در خط مقدم
دفاع از انقالب اسالمي نقشآفريني كرده است،
افزود :روحانيون در برهههاي حساس تاريخي
و در هر عرصهاي كه كش��ور نياز داش��ته ،وارد
عرصه كمك رساني شدهاند و امروز بسياري از
روحانيون و طلبههاي انقالبي در قالب گروههاي
جهادي و ب��ا تفكر بس��يجي در مناطق محروم
اس��تان فارس در حال خدمترس��اني به اقشار
محروم هستند .مس��ئول نمايندگي وليفقيه
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بهرهبرداري از 27طرح خدماتي
و زيرساختي حوزه برق در استان مركزي
 27طرحخدماتي
مركزي
و زيرس�اختي
حوزه برق در اس�تان مركزي در اياماهلل دهه
مب�ارك فج�ر آم�اده بهرهب�رداري اس�ت.

در سپاه فجر نقش روحانيت را در حفظ و ترويج
احكام دين اس�لام و شعائر اس�لامي در طول
تاريخ غيرقابل چشمپوش��ي دانس��ت و تصريح
كرد :روحاني��ون بهعنوان يك قش��ر تأثيرگذار
همواره در كنار مردم و در راه ترويج مباني ديني
نقشآفريني كرده و بهخص��وص در چهار دهه
اخير اين قش��ر با بصيرت و اخالص مثالزدني
پشتيبان انقالب اسالمي و واليت فقيه بودهاند.
حجتاالس�لام محموديزاده با تأكيد بر لزوم
پاسداشت شهداي اقشار در استان فارس گفت:
همزمان با ايام سالگرد پيروزي انقالب اسالمي
يادواره «علمداران هدايت» با هدف گراميداشت
ياد و خاطره  350شهيد روحاني واليتمدار استان
فارس برگزار ميشود .وي با بيان اينكه كنگره
ملي  4هزار شهيد روحاني كشور با شعار محوري
«تعهد س��رخ ،از حجره تا سنگر» نيز اسفندماه
 1400در ش��هر مقدس قم برگزار خواهد شد،
افزود :شهيدسيدعبدالحسين دستغيب شيرازي
يكي از شهداي ش��اخص روحاني سومين حرم
اهلبيت (ع) اس��ت كه نقش بزرگ��ي در تاريخ
انقالب اسالمي ايفا كرد و شخصيت اين شهيد
بزرگوار و ساير شهداي روحاني استان فارس بايد
بيش از پيش به جامعه معرفي شوند.

محمداهلل داد ،مديرعامل ش��ركت توزيع برق
اس��تان مركزي در جمع خبرنگاران با اش��اره
به اينكه  27طرح خدماتي و زيرساختي حوزه
برق در دهه فجر به بهرهبرداري ميرسد ،گفت:
براي اين تعداد پروژه ۹۱۱ ،ميليارد ريال اعتبار
هزينه شده است .وي افزود :از مجموع پروژهها،
س��ه طرح در اراك ،دو پروژه در آش��تيان ،دو
طرح در تفرش ،دو پ��روژه درخمين ،دو طرح
در خنداب ،دو پروژه در دليجان ،يك طرح در
زرنديه ،سه پروژه در ساوه ،دو طرح در شازند،
يك پ��روژه در غرقآباد ،دو پ��روژه در فراهان،
دو طرح در كميج��ان و دو پ��روژه در محالت
اس��ت .مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق
اس��تان مركزي ادامه داد :همزمان با دهه فجر
در ۲۶۰روستاي اين استان ،طرح بهارستان با
استفاده از مبالغ تخصيص داده شده از عوارض
برق و با مش��اركت بخش��داريها و دهياريها
در قالب اص�لاح و بهينهس��ازي ۶۳۴كيلومتر
ش��بكه ،روش��نايي معابر ،جابهجاي��ي  4هزار

اصل��ه تير برق ،نص��ب  ۶۰۰چ��راغ و عمليات
س��يم به كابل اجرايي ميش��ود .اهللداد گفت:
با افتتاح پروژههاي توزيع برق استان مركزي،
براي ۳۲۰نفر اشتغالزايي مستقيم ايجاد شده
اس��ت .وي افزود :صنعت برق كشور عالوه بر
اشتغالزايي مستقيم و غيرمس��تقيم در حوزه
فعاليتهاي تولي��دي ،در ديگ��ر بخشها نيز
نقشآفرين اس��ت .مديرعامل شركت توزيع
نيروي برق اس��تان مركزي ادام��ه داد :ايجاد
شبكه روشنايي معابر در ميدان امام حسن (ع)،
كمربندي شمالي ،خيابان ش��ريعتي ،زيرگذر
جهاد ،تقاطع سردش��ت ،بلوار شهداي دولت،
كرهرود به سمت س��نجان از جمله پروژههاي
قابلافتت��اح در دهه فجر اس��ت .اهللداد گفت:
اجراي فاز يك اصالح و بهينهسازي شبكه برق
طرح پياده راه خيابان امام خميني ساوه ،اجراي
طرح سيم به كابل خودنگهدار با حجم فيزيكي
 ۳۰كيلومتر در ساوه ،تأمين برق ايستگاه پمپاژ
آب هفتيان واقع در روس��تاي نقوسان ،قزلجه
و جفتان شهرستان تفرش ،ايجاد فيدر جديد
پست شهباز شازند ،اصالح و بهينهسازي هشت
كيلومتر شبكه برق شهر نيم ور محالت از ديگر
پروژههاي قابل افتتاح است.

قرارگاه صدور اسناد مالكيت اراضي زراعي تشكيل ميشود

ستاد تسهيل ويژه لوازمخانگي تشكيل ميشود

دكتر اس��فنديار حس��نيمقدم ،رئيس سازمان
جهادكشاورزي لرستان با بيان اينكه قرارگاه صدور
اس��ناد مالكيت اراضي زراعي به زودي تشكيل و
صدور سند براي كشاورزان آغاز ميشود ،گفت :از آنجا كه بيشتر دعاوي حقوقي كشاورزان نداشتن سند مالكيت
است ،با صدور سند مالكيت اختالفات و مشكالت حقوقي كشاورزان نيز حل خواهد شد .حسنيمقدم افزود:
دومين مسئله مهم كميسيون رفع تداخالت اراضي است كه تاكنون  ۳۶۷هزار هكتار و  ۱۲۲پالك حل شده و
۱۶هزارهكتارمستثنياتكشاورزينیزبهنفعآنهاصادرشدهاست .رئيسسازمانجهادكشاورزيلرستانتأكيد
توسازهايغيرمجازميكنندكهاز
كرد:متأسفانهگروهيازافرادباروشهاينامتعارفوغيرقانونياقدامبهساخ 
ق ساز و كارهاي قانوني با آنها برخورد و سودجويان را به دستگاه قضايي معرفي خواهيم كرد.
طري 

صابر پرنيان ،رئيس س��ازمان صنعت ،معدن و
تجارتآذربايجانشرقيبااشارهبهتوانمنديهاي
فني و صنعتي استان در توليد لوازمخانگي گفت:
تمام تفاسير از قانون بايد به نفع توليد و توسع ه
واحدهاي صنعتي باشد و هيچ واحد توليدي نبايد به خاطر بروكراسيهاي اداري دچار مشكل شود .وي با
تأكيد بر ظرفيت باالي واحدهاي صنعتي لوازمخانگي استان بهعنوان قطب اين حوزه در كشور ادامه داد:
ستاد تسهيل مختص لوازمخانگي به منظور پيگيري مشكالت اين بخش در تأمين مواداوليه ،نوسازي
تجهيزات و ماشينآالت و تسهيالت تشكيل خواهد شد .اين مسئول ،صنعت لوازمخانگي را صنعتي با
ارزش افزوده باال برشمرد و افزود :كيفيت لوازمخانگي توليدي در استان بسيار مطلوب است و براي صادرات
به كشورهاي همجوار و افزايش ظرفيت توليد زمينه خوبي در استان فراهم است.

آذربايجان شرقي ب�ه منظـ�ور
همافزاي�ي و
اس�تفاده بهين�ه از ظرفيته�اي موجود،
ستادتس�هيل وي�ژه لواز مخانگ�ي در
آذربايجانشرقي تشكيل ميشود.

به گفته رئيس
لرستان
س�ـــازمان
جهادكش�اورزي لرس�تان ،قرارگاه صدور
اس�ناد مالكي�ت اراض�ي زراعي ب�هزودي
تشكيل و صدور س�ند براي كشاورزان در
دستور كار اين سازمان قرار خواهد گرفت.

كردستان

مازندران

بازگشايي دوباره كارخانه نساجي
شينبافت سنندج پس از  2سال

رئيسكلدادگسترياستانكردستانازاحيايكارخانهشينبافت
نساجي س�نندج با ورود ويژه اين نهاد پس از دو سال خبر داد.

حجتاالسالم والمسلمين حس��يني ،رئيس كل دادگستري استان
كردستان در بازديد دو س��اعته از كارخانه شينبافت نساجي سنندج
گفت :قريب به دو سال اين واحد توليدي تعطيل بود كه با ورود كميته
عالي كارشناسي ستاد اقتصاد مقاومتي استان و راهاندازي آن هماكنون
 ۵۸نفر در اين مجتمع توليدي به صورت مستقيم و  ۱۵۰نفر به صورت
غيرمستقيم مشغول به كار شدهاند .وي افزود :در صورت احياي كامل
اين كارخانه ،ميزان اشتغال مستقيم در اين مجتمع در شش ماهه سال
آينده به بيش از  ۱۲۰نفر خواهد رسيد و توان رقابت با توليدات ساير
كشورهاي منطقه را نيز خواهد داشت .رئيسكل دادگستري استان
كردستان تأكيد كرد :دستگاه قضایي استان تمام توان خود را براي تحقق
مانعزداييها و حمايت واقعي از توليد در استان بهكار خواهد گرفت.

خراسان شمالي

اجراي طرح پايش فقر
در  ۷۸نقطه مازندران

به گفت�ه مدي�ركل كميت�ه ام�داد مازن�دران ط�رح پايش
فق�ردر  ۷۸نقط�ه م�ورد پاي�ش و رص�د ق�رار ميگي�رد.

حجتاالسالم بشير عاليشاه ،مديركل كميته امداد مازندران با بيان
اينكه در  ۷۸نقطه مازندران در پايش فقر ۱۳ ،گروه غذايي را مورد
پايش قرار ميدهيم ،به پرداخت مستمري مددجويان اشاره كرد و
افزود :مستمري يك نفره  ۳۵۰هزار تومان ،دو نفره  ۵۰۰هزار تومان،
سه نفره ۷۰۰هزارتومان ،چهار نفره ۹۰۰هزار تومان و پنج نفره و پنج
نفر به باال يك ميليون و ۱۰۰هزار تومان پرداخت ميشود .وي افزود:
يكي از خدمات خوبي كه كميته امداد براي مددجويان انجام ميدهد،
امداد هوشمند است و اين سامانه بهمنظور تسريع در ارائه خدمات
به نيازمندان ايجاد شد .مديركل كميته امداد مازندران تصريح كرد:
ظرف مدت ۴۵روز كاركنان كميته امداد مازندران بهصورت جهادي
و انقالبي و تمام وقت ،اطالعات مددجويان را بهروزرساني كردند.

شناسايي  ۷۲۰نيازمند پوشش بيمهاي
در خراسان شمالي

مديركل بيمه سلامت خراسانش�مالي از شناس�ايي بیش
از ۷۲۰نيازمند پوش�ش بيم�هاي در اين اس�تان خب�ر داد.

محسن رعنايي ،مديركل بيمه س�لامت خراسانشمالي به فراخوان
عمومي طرح ساماندهي پوشش بيمه س�لامت مناطق كمبرخوردار
اشاره كرد و گفت :هدف از اجراي اين طرح ،شناسايي افرادي است كه
هيچگونه بيمهاي ندارند؛ بنابراين در تالش هستيم به سمت شناسايي
اين افراد برويم .وي با اشاره به شناسايي بيش از  720نيازمند پوشش
بيمهاي افزود :از طريق اطالعرساني و فراخوان ،مردم را به سمت دفاتر
پيشخوان طرف قرارداد با بيمه س�لامت هدايت كردهايم تا خودشان
نيز براي ثبت بيمه اقدام كنند .رعنايي ادامه داد :تا پيش از همهگيري
كوويد ۱۹در كشور ،صدور بيمه سالمت صندوق همگاني از طريق آزمون
وسع و استعالم وزارت رفاه انجام ميشد و افراد داراي تمكن مالي ،حدود
 ۹۰۰هزار تومان در سال براي بيمه درمان پرداخت ميكردند.

اجراي طرحهاي مديريت و احيا در۱۳هزار هكتار از مراتع سمنان

به گفته مديركل
سمنان
مناب�ع طبيعي و
آبخيزداري سمنان امس�ال ۱۳هزار هكتار از
مراتع استان احيا شد.

جعفر مرادي حقيق��ي ،مديركل مناب��ع طبيعي و
آبخيزداري س��منان در حاش��يه امضاي اين اسناد
طرحهاي مرتعداري گفت :با امضاي اسناد طرحهاي
مرتعداري مصوب شده در دفاتر اسناد رسمي استان
در  ۹ماهه امس��ال  ۱۳هزار و  ۱۰۰هكت��ار از مراتع
اين اس��تان با هدف حفظ و احيای مراتع و مديريت
اصولي به نمايندگان مرتعداران و بهرهبرداران ،احاله
مديريت شد .وي افزود :تاكنون بيش از  ۵۱۰سامانه
عرفي از مراتع استان سمنان با مساحت حدود یک
ميليون و ۹۵۶هزار هكتار احاله مديريت شده است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان
ادامه داد :مديريت و حفاظ��ت اصولي از مراتع يكي
از اولويتهاي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري

كشور بوده و تا زمانيكه مشاركت مردم و بهرهبرداران
را همراه داشته باشيم ،مديريت مراتع و عرصههاي
منابع طبيعي دچار مشكل نميشود .مرادي حقيقي
گفت :بدون ترديد مجري��ان طرحهاي مرتعداري و

طرح پويش ملي ايران سبز در بيرجند اجرا شد

طرح سراسري
خراسانجنوبي
پويشمليايران
سبز در ارتفاعات كوه باقران بيرجند اجرا شد.

مديركل منابع طبيعي خراسانجنوبي با بيان
اينكه با حضور ۱۳۰تن از خادم ياران حرمرضوي
درختان ب��ادام و بادامش��ك در ارتفاعات كوه
باقران بيرجند كاشته ش��د ،گفت :در راستاي
سياس��تهاي س��ازمان جنگله��ا و مراتع و
آبخيزداري كشور ،احيا ،اصالح و توسعه فضاي
سبز كشور حركت جمعي و مشاركتي با آحاد جامعه در سنوات گذش��ته انجامشده كه طرح هر ساله
جنگلباني با همكاري سازمانهاي مردمنهاد و طرح پويش جنگلكاري كه سال گذشته انجام شد ،از جمله
آنهاست .عليرضا نصرآبادي ادامه داد :امسال هم همايش ملي پويش ايران سبز با شعار «به ياد هر شهيد
ي شده كه يك برنامه بلندمدت است .وي با بيان اينكه توجه به
كاشت هزار اصله نهال» در كشور برنامهريز 
محيطزيست و حفاظت از آن بايد به يك حركت ملي تبديل شود ،افزود :اين طرح در همه شهرستانهاي
خراسانجنوبي با مشاركت خيران ،نهادها و سازمانهاي مردمنهاد ،ادارات دولتي و سازمانهاي نظامي و
انتظامي انجام و انواع درختان كاج ،گز ،بنه و بادامشك كاشته شد و البته اين كار ادامه دارد.

بهرهبرداران عرصهه��اي منابع طبيعي مهمترين و
موثرترين نقش را در حفاظت از مراتع به عهده دارند
و در راستاي حفاظت ،صيانت و احياي مراتع ،احاله
مديريت طرحهاي مرتعداري اين استان در دستور

كار قرار گرفته است .وي افزود :براساس سياستهاي
ابالغي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور،
تمامي دارندگان پروانه چرا تا پايان سال  ۱۴۰۰بايد
طرح مرتعداري تهيه كنند .مديركل منابع طبيعي و
آبخيزداري استان سمنان توضيح داد :زيرا پروانههاي
چراي دام صادره ب��راي افراد واجد ش��رايط ،مجوز
موقت استفاده از مراتع بوده و برابر قوانين موجود پس
از تهيه طرحهاي مرتعداري و احاله مديريت ،عالوه بر
معافيت پرداخت عوارض ساالنه چراي دام ،مديريت
بهرهب��رداري در قالب اجراي طرحهاي تهيه ش��ده
مصوب به كاهش تخريب پوشش گياهي و حفظ آب
و خاك و مديريت بهينه و پايدار مراتع منجر ميشود.
مرادي حقيقي گفت :همچنين اجراي اين طرحها
موجب افزايش توليد علوفه موردنياز دام با پيشبيني
عمليات احيايي و اصالحي در مراتع و درآمد بيشتر
و بهبود معيشت بهرهبرداران با در نظر گرفتن ساير
پتانسيلهاي موجود در مراتع خواهد شد.

آغاز بازسازي 4100واحد مسكوني درسيستان و بلوچستان

سيستان و بلوچستان كار بازسازي
و تعميــر
4ه�زار و  100واح�د مس�كوني در جن�وب
سيس�تان و بلوچس�تان آغ�از ش�د.

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمي سيستان
و بلوچستان با بيان اينكه با گذشت كمتر از يك
ماه از بارندگيهاي شديد در جنوب استان كه
منجر به آبگرفتگي و وارد آمدن  270ميليارد
تومان خسارت به واحدهاي مسكوني در شهر
كنارك و روستاها اين منطقه شد ،گفت :تأمين اعتبار الزم براي بازسازي و تعمير  4هزار و  100واحد
مسكوني شهري و روستايي در جنوب سيستان و بلوچس��تان به تصويب هيئت دولت رسيده است.
مصطفي بيك مداح افزود :در حال حاضر عمليات بازسازي در كنارك ،چابهار و فنوج آغاز شده است
و همچنين  4هزار و  100خانوار خسارت ديده ،پس از سيل از  75ميليارد تومان كمك معيشتي براي
تأمين هزينههاي اوليه زندگي برخوردار شدند .به گفته اين مسئول  29خودروي سنگين امور اجرايي
و ماشينآالت بنياد مسكن انقالب اسالمي سيستان و بلوچستان در كنار ساير اعضاي ستاد بحران در
قالب چهار اكيپ به ترتيب در شهرستانهاي چابهار ،كنارك ،دشتياري و دلگان استقرار يافته است.

36درصد از بودجه مشهد
صرف مناطق كمتر توسعهيافته ميشود
شهردار مش�هد با تأكيد بر اينكه اين شهر نيازمند شهر فرودگاهي
است و در اين زمينه مطالبهگر هس�تيم ،گفت :در بحث پروژههاي
مناطق كمتر توس�عهيافته ،س�عي كردهايم۳۶درص�د از بودجه را
به آن�ان اختص�اص دهيم ك�ه اين مس�ئله ب�راي اولين ب�ار انجام
ش�ده و نس�بت به سال گذش�ته رش�د چند برابري داش�ته است.

سيدعبداهلل ارجائي ،شهردار مشهد با بيان اينكه به شدت به دنبال حمايت
و توانمندكردن سازمانهايي هستيم كه امكان فعاليت اقتصادي دارند
تا بتوانند به س��مت خودكفاش��دن حركت كنند ،بیان کرد :در موضوع
پروژههاي مناطق كمتر توسعه يافته ،تالش شد تا ۳۶درصد از بودجه را
به آنان اختصاص دهيم كه اين مسئله براي اولين بار رخ داده و نسبت به
سال گذشته رشد چند برابري داشته است .وي با اشاره به اينكه برخي از
سازمانها هزينهبر هستند و ميتوانيم آنها را اقتصادي كنيم تا به بودجه
عمومي ش��هر كمك كنند ،ادامه داد :بودجه فرهنگي اجتماعي افزايش
چشمگيري پيدا كرده و اين وجه تمايز بودجه با سال گذشته است.
ارجائي با تأكيد بر اينكه مشهد نيازمند شهر فرودگاهي است و در اين زمينه
مطالبهگر هستيم ،گفت :فرودگاه مشهد در موقعيت مناسبي نيست ،زيرا
همه در كشور قبول دارند كه آلودگي صوتيوزيستمحيطيايجادميكند
و همچنين تمام لندينگها از روي شهر است .برهمين اساس مصوباتي
براي تغيير فرودگاه داشتيم كه به زودي اعالم خواهيم كرد.
شهردار مشهد با بيان اينكه بودجه  ۱۴۰۱بالغ بر ۲۶هزار ميليارد تومان
اس��ت و اميدواريم درآمدهاي پايدار را به ۴۶درصد برسانيم ،افزود :براي
اولين بار  ۷۰درصد بودجه ب��ه فعاليتهاي عمراني اختصاص پيدا كرده
و ۳۰درصد مربوط به هزينههاي جاري اس��ت .وي گفت :اين مسئله از
ميانگين كشوري شهرداريها باالتر است و يك ركورد محسوب ميشود.
اين مسئول بیان کرد :پيش بيني ما براي نوروز  ۱۴۰۱افزايش چشمگير
تعداد زائران در مشهد است .بنابراین از تمامي دستگاههاي همكار در سطح
ميخواهيم تا باالترين ميزان آمادگي را داشته باشند .ارجائي با بيان اينكه
ما در زيبايي شهر نهايت تالش خود را خواهيم كرد ،تصريح كرد :اميدواریم
سايه كرونا كم شود تا مشهد دوباره براي زائران و مجاوران مهيا شود.
شهردار مشهد افزود :در حوزه ورزش همگاني ،بانوان و معلولين ورود جدي
خواهيم داشت ،اما مبنا اين است كه به هيچ عنوان تيمداري نكنيم .هرچند
تابع سياستهاي شوراي اسالمي شهر در اين حوزه هستم.
مشهد نيازمند انضباط ترافيكي است
اين مسئول با تأكيد بر اينكه به هيچ عنوان با تغيير كاربري كوهستان پارك
مشهدموافقنيستيم،گفت:موضعماشفافاستونبايدكاربريكوهستان
پارك عوض شود و اگر متولي به نفع مردم وارد عمل شود ،ما نيز حمايت
خواهيم كرد .ارجائي با اشاره به اينكه در زمينه انضباط ترافيكي موضع خود
را رسماً اعالم كرده و محكم پاي آن ايستادهايم ،تصريح كرد :در سال۱۴۰۱
سه پروژه ترافيكي را اجرا خواهيم كرد كه برنامهها شامل انضباط ترافيكي،
راههاي اصلي و اصالح هندسي اس��ت .وي ادامه داد :هرسال نزديك به
۲۳۰كشته در سوانح رانندگي در درون ش��هر و بالغ بر ۲۰هزار تصادف
جرحي اتفاق ميافتد كه قابل قبول نيست .انشاءاهلل با تشكيل يك مثلث
با حضور شهرداري ،نيروي انتظامي و گروههاي مردم نهاد ،در حوزه بحث
انضباط ترافيكي به شدت كار خواهيم كرد و محور هم فرهنگسراي ترافيك
خواهد بود .شهردار مشهد اظهارکرد :دومين نكته راههاي اصلي است كه
در اين زمينه برخي خيابانها و كوچههاي شهر سهم بيشتري از تصادفات
دارند كه بايد اين موضوع را حل كنيم؛ ضمن اينكه انتقاداتي به طرح بافت
جامع جديد داريم ،اما اين طرح قانوني است و بايد آن را اجرا كنيم.

تهران :فرمانده سپاه شهرستان طالقان از خدمترساني بسيجيان
و گروهاي جهادي به مردم باالطالقان خبر داد .محمد ادبزاده با بيان
اينكه خدمات ارائهشده شامل نمكپاشي ،برفروبي خيابانها ،معابر
روستايي ،پخش س��بدهاي غذايي ،نان و آرد بين اهالي روستاها بود،
افزود :معاينه و تزريق واكسن كرونا از سوي گروههاي جهادي پزشكي
به صورت خانه به خانه و تالش در جهت برطرف کردن مشكالت مردم
اين روستاها انجام شد.
كاشان :رئيس اداره حفاظت محيطزيست كاش��ان با بيان اينكه
سرانه فضاي سبز در كاشان مطلوب نيست ،گفت۷۰ :درصد آلودگي
لونقل شهري است .اللهيار دولتخواه
هواي كاشان مربوط به يگان حم 
با بيان اينكه 22ارگان موظف به مديريت آلودگي هوا هس��تند ،افزود:
يكي از موضوعات ش��ركت ملي فرآوردههاي نفتي است كه بايد ارائه
سوخت يورو 4را در دستور كار قرار دهند ،در حالي كه مصرف سوخت
در خودروها تا جايي ارتقا يافته كه به ازاي 100كيلومتر پنج ليتر مصرف
داشته باشيم ،اما در كشور دو برابر اين ميزان است.
اصفهان :معاون هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان گفت:
باتوجه به توافق صورت گرفته بين كش��اورزان و ضرورت تعيين زمان
بازگشايي زايندهرود براي كشت ،سهشنبه ۱۲بهمنماه افزايش خروجي
سد براي توزيع آب در شبكههاي آبياري شرق اصفهان انجام ميشود.
مهران زينليان افزود :براس��اس تصميم كارگروه س��ازگاري با كمآبي
مبني بر انجام توافق كشاورزان مناطق شهرس��تانهاي شرق و غرب
استان و تعيين تكليف زمان بازگشايي زايندهرود ،در اين مورد توافق
الزم صورت گرفت.
گيالن :رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي اس��تان گيالن گفت:
بيش از ۹۰درصد جرايم سايبري استان گيالن كشف و شناسايي شده
است .سرهنگ اميرحسين نقيمهر افزود :پليس فتاي گيالن با هدف
مراقبت از كودكان در برابر آسيبها و تهديدات فضاي مجازي با استفاده
از تمام ظرفيت خود همچنين با اجراي سراسري طرح پويش كودكان
س��ايبري با موضوعاتي همچون كودكان و اعتياد اينترنتي ،بازيهاي
رايانهاي نقض حريم خصوصي پاي كار است.
ايالم :رئيس ام��ور آب دهلران گفت :هماكن��ون  ۶۳درصد حجم
ذخيره سد تكميل شده و حدود ۳۷درصد آن خالي است .محمدباقر
مرادي افزود۳۰ :ميليون مترمكعب آب در اثر بارشهاي اخير به ذخيره
سد اضافه شده است .وي با اشاره به  ۱۰هزار و  ۶۸۰هكتار اراضي تحت
پوشش سد دويرج تصريح كرد :براي تأمين آب كشت پاييزه از طريق
اين سد در حال حاضر مشكلي وجود ندارد.
هرمزگان :س��ردار غالمرضا جعفري فرمانده انتظامي هرمزگان
گفت :سامانه پيامكي 110با ش��ماره تلفن  11076راهاندازي شد و از
اين پس ،افراد سخت گويش در اس��تان هرمزگان خصوصاً ناشنوايان،
كمشنوايان و س��اير افرادي كه در ش��رايطي هس��تند ،نميتوانند با
فوريتهاي پليس��ي 110تماس داش��ته باش��ند ،ميتوانند خواسته
انتظامي خود را به مركز تجميع 110استان هرمزگان از طريق پيامك
به ش��ماره  11076ارس��ال كه بالفاصله موضوع از طريق سامانههاي
تخصصي به كالنتري و پاس��گاهها و پليسهاي تخصص��ي ارجاع و به
خواسته آنان رسيدگي خواهد شد.

