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88498441سرويس  شهرستان

توزيع 3 هزار پرس افطاري متبرك حرم مطهر 
حضرت معصومه براي زندانيان قمي 

مع�اون اجرايي حرم مطه�ر بانوي     قم
كرامت از توزيع 3 هزار پرس افطاري 
متب�رك حرم مطهر حض�رت معصومه س�ام اهلل عليه�ا در ميان 

زندانيان استان قم خبرداد. 
هادي محمودنژاد معاون اجرايي حرم مطهر بانوي كرامت با اش��اره به 
توزيع ۳ هزار پرس غذاي افطاري تبركي آستان مقدس بانوي كرامت در 
ميان زندانيان استان قم گفت: حرم مطهر با همكاري كميته امداد امام 
خميني)ره( از ابتداي ماه مبارك رمضان در قالب طرح اطعام مهدوي 
روزانه ۶ هزار پرس غذاي گرم طبخ و در ميان نيازمندان و گروه هاي هدف 
كميته امداد امام خميني)ره( و ديگر اقشار نيازمند و آسيب ديده به عنوان 
يك وعده افطاري متبرك توزيع مي كند.   وي افزود: مهمانسراي حرم 
مطهر حضرت معصومه)س( قبل از شيوع بيماري كرونا در ايام مختلف 
س��ال به ويژه ماه مبارك رمضان پذيراي زائران و مجاوران حرم بانوي 
كريمه بوده است اما امسال و سال گذشته فعاليت مناسبتي و به صورت 
محدود و بيرون بر داشته و افطاري متبرك حضرتي بعد از طبخ در ميان 
نيازمندان و اقشار هدف توزيع شده است. معاون اجرايي آستان مقدس 
بانوي كرامت تصريح كرد: خادمان آستان مقدس در مهمانسراي حرم با 
رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي از جمله استفاده از ماسك، دستكش 

و كاله مخصوص  هر روز به پخت غذاي تبركي مشغول هستند. 

گذش�ته  س�ال     مركزي
25/6 كيلومت�ر 
لوله گذاري ترميم شكس�تگي آب در س�طح 
شهرها و روستاهاي شهرستان شازند با هدف 
جلوگي�ري از ه�در رف�ت آب انج�ام ش�د. 
مهندس حميد طاهري مدير ام��ور آب و فاضالب 
شهرس��تان ش��ازند با اعالم اينكه در سال گذشته 
25/۶ كيلومتر لوله گذاري آب در س��طح شهرها و 
روستاهاي شهرستان ش��ازند انجام شد. گفت: اين 
مقدار لوله گذاري شامل 2۳ هزار و 700 متر اصالح 
شبكه و يك هزار و 900 متر توسعه شبكه بوده است 
كه به صورت اماني و پيماني انجام ش��ده است.  وي 
افزود: عالوه بر تعويض شبكه هاي فرسوده، ساخت 
چهار باب مخ��زن ذخيره آب در روس��تاهاي خلج 
عليا، بن گنبد، تپه و محسن آباد و همچنين تعويض 
حدود ۶90 مورد انشعابات فرسوده توسط امور آب و 
فاضالب شهرستان شازند انجام شده است.  مدير امور 

آب و فاضالب شهرستان شازند با بيان اينكه در سال 
گذشته دو حلقه چاه آب در شهر شهباز و روستاي گل 
زرد نهرميان حفر شده است، از تجهيز دو حلقه چاه 
در روستاهاي مالمير و رضاآباد اين شهرستان براي 

استفاده در مواقع ضروري خبر داد.  طاهري با اشاره 
به كيفيت آب پنج روستاي اين شهرستان كه نياز 
به بهبود دارد، گفت: براي تأمين آب شرب سالم و با 
كيفيت براي ساكنين اين روستاها عالوه بر آبرساني 

سيار، پنج عدد مخزن ذخيره آب به حجم ۳0 هزار 
ليتر براي اين روستاها تهيه و نصب گرديده است.  
مدير امور آب و فاضالب شهرس��تان شازند با اشاره 
به اينكه كيفيت آب در سطح شهرستان به صورت 
مستمر و مداوم رصد مي گردد تصريح كرد: در سال 
99 تع��داد 7۶00 مورد آزمايش هاي ش��يميايي، 
ميكروبي و فيزيكي از نمونه هاي آب منابع، مخازن 
و شبكه هاي توزيع آب شهرستان شازند انجام شده 
است.  طاهري شستشوي حدود ۶0 مخزن ذخيره 
آب و 200متر خطوط انتقال و شبكه توزيع آب را از 
ديگر اقدامات مهم در بخش كنترل كيفيت آب عنوان 
كرد و گفت: در سال گذشته سامانه هاي گندزدايي 
در اين شهرستان ش��امل 48 دستگاه گاز كلر و 7۶ 
سيستم آب ژاول در روستاها ارتقا يافتند.  وي با اشاره 
به س��اخت تصفيه خانه فاضالب شهرهاي شازند و 
آستانه، وضعيت پيشرفت فيزيكي اين پروژه را 79 

درصد در بخش ساختماني عنوان نمود. 

شبكه آبرساني شهرستان شازند استان مركزي ترميم شد

۱۷۰۰ كالس درس در سيستان و بلوچستان ساخته مي شود
امسال 1۷۰۰     سيستان وبلوچستان
كاس درس 
با مش�اركت خيران و دولت در سيستان و 
بلوچس�تان س�اخته خواه�د ش�د كه در 
مقايسه با سال گذشته كه 12۰۰ كاس درس 
دارد.  توجه�ي  قاب�ل  رش�د  ب�وده 
احمدعل��ي موهبت��ي اس��تاندار سيس��تان 
وبلوچستان با اشاره به ساخت 1700 كالس 
درس با مشاركت دولت و خيران در اين استان 

گفت: ساخت اين تعداد مدرس��ه در قياس با سال گذش��ته كه 1200 كالس درس بوده رشد قابل 
توجهي دارد.  وي با بيان اينكه هم اينك 825 هزار دانش آموز در سيستان و بلوچستان داريم كه طي 
چند سال آينده اين دانش آموزان به حدود يك ميليون نفر مي رسند، افزود: اگر نرخ افزايش هر كالس 
را در سال 1000 كالس در نظر گيريم و با توجه به رشدهايي كه خواهد داشت سال 140۶ ما حدود 
۶ هزار كالس درس در استان خواهيم داشت كه باز 15 هزار كالس درس كم خواهد بود.  استاندار 
سيستان وبلوچستان ادامه داد: با توجه به ميانگين كش��ور يك ميليون و 800 متر بنا در آموزش و 

پرورش اين استان كم داريم و سرانه آموزشي ما تنها به ۳/2 دهم ارتقا پيدا كرده است. 

افزوده شدن ۱۰۰ تخت به بيمارستان هاي شهرستان دهدشت
رئيس دانشگاه     كهگيلويه بوير احمد
علوم پزشكي 
ياسوج از افزوده شدن 1۰۰تخت به بيمارستان 
دهدشت از س�وي وزارت بهداشت خبرداد. 
پرويز يزدان پناه رئيس دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
با اشاره به افزوده شدن 100تخت به بيمارستان هاي 
دهدشت گفت: همچنين تأمين اعتبار الزم جهت 
خريد دو دستگاه آمبوالنس و تخصيص يك دستگاه 
آمبوالنس براي بيمارس��تان دهدشت انجام شده 
است.  وي افزود: تأمين اعتبار الزم جهت خريد دستگاه اسپكت سي تي و موافقت با احداث 1۶ خانه متخصص 
جهت بيمارستان دهدشت از ديگر برنامه هاي در دست اقدام است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي ياسوج تصريح 
كرد: در راستاي ارائه خدمات مطلوب بهداشتي و درماني به مردم استان به زودي شاهد بهره برداري از پروژه هاي 
بزرگي چون بيمارستان نرگسي گچسارن، كلينيك دهدشت، دو پايگاه اورژانس جاده اي و مركز جامع سالمت 
شهرستان لنده خواهيم بود.  يزدان پناه گفت: شاخص شيوع بيماري در كشور ۳1 درصد و در استان 77 درصد 
بوده كه خوشبختانه تاكنون به خوبي كنترل شده است.  وي خاطرنشان كرد: 198 هزار تست كرونا تاكنون 

گرفته شده كه شاخص نمونه گيري كشور 20 درصد و شاخص استان 28 درصد بود. 

سجاد مرسليولي ابراهيمي

فعاليت 8۰ گروه جهادي در مناطق محروم پلدشت آذربايجان غربي 
در دوس��ال     آذربايجان غربي
اخير بيش از 
۸۰ گروه جهادي در سطح شهرستان پلدشت 
فعال ب�وده و اق�دام ب�ه اج�راي طرح هاي 
پيش�رفت، عم�ران و آبادان�ي كرده ان�د. 
سرهنگ پاسدار منصور يوسفي فرمانده ناحيه 
مقاومت بسيج سپاه پلدشت گفت: در دوسال 
اخير بيش از 80 گروه جهادي در شهرس��تان 
فعال بوده و اقدام به اجراي طرح هاي پيشرفت، 

عمران و آباداني كرده اند.  به گفته وي طي سال گذشته بيش از 20 طرح از قبيل احيای قنات، مرمت 
مدارس، سازماندهي گلزار شهدا، آبرساني به چند روستا، تكميل آب رساني به چند روستا، كمك به 
مرمت 14 واحد خانه  محروم  و احداث سرويس هاي بهداشتي و 1۶ سري جهيزيه و توزيع۶500 بسته 
بهداشتي، معيشتي و تحريری كه با اعتباري بالغ بر ۳5 ميليارد ريال هزينه شده است.  فرمانده ناحيه 
مقاومت بسيج سپاه پلدشت افزود: بسيج تنها نهادي است كه از بطن مردم برخواسته و متناسب با 

تهديدات و فرصت ها ايفاي نقش مي كند كه نمونه آن هشت سال دفاع مقدس است.

بسيج سازندگي زمينه اشتغال 3۰ زن ماليري را فراهم كرد
فرمان�ده حوزه     همدان
مقاومت فاطمه 
الزهرا)س( شهرستان ماير از اشتغالزايي براي 
3۰ نفر از خانم هاي بي سرپرست و بدسرپرست 
در دو كارگاه خياط�ي و قاليباف�ي كه با همت 
بس�يج س�ازندگي توس�عه يافتند، خبرداد. 
مهين نظ��ري فرمانده ح��وزه مقاومت فاطمه 
الزهرا)س( شهرس��تان مالير در حاشيه بازديد 
از كارگاه هاي خياطي و قاليبافي به مناسبت روز 

بسيج سازندگي گفت: يك كارگاه خياطي واقع در مسجد نبي اكرم)ص( در بلوار 15 خرداد با 50 ميليون 
تومان سرمايه گذاري اوليه ايجاد شده كه با دوخت لباس بچگانه و صادرات آن به افغانستان براي 15 خانم 
به طور مستقيم و غيرمستقيم اشتغال ايجاد كرده است.  وي با بيان اينكه نيروهاي مشغول به كار در اين 
كارگاه خانم هاي بدسرپرست يا بي سرپرست هستند، افزود: 10 ميليون تومان از سرمايه گذاري اوليه كارگاه 
از طريق وام قرض الحسنه مردم يار به كمك سپاه ناحيه مالير تأمين شده و با خريد 15 چرخ خياطي، براي 
15 خانم اشتغالزايي ايجاد شده است كه چهار نفر از آنها در منزل و بقيه در كارگاه مشغول به كار هستند. 

 توزيع 11 هزار افطاري و بسته هاي معيشتي 
به همت بسيج دانشجويي هرمزگان

 افزايش ۴۳ درصدي توليد 
مرغوب ترين خاويار جهان در گيالن

بسيج دانشجويي     هرمزگان
هرمزگان در قالب 
رزمايش مواس�ات 9 هزار افط�اري و بيش از 
2هزار بسته معيشتي درميان نيازمندان اين 

استان توزيع كرد. 
مهدي نظري مس��ئول عمليات جهادي بس��يج 
دانشجويي هرمزگان در حاشيه برگزاري رزمايش 
احسان دانشجويي گفت:  مجموعه عمليات جهادي 
بسيج دانشجويي و گروه هاي جهادي بسته هاي 
معيشتي را محترمانه با رعايت حفظ شأن و كرامت 
انساني تقديم نيازمندان در سطح استان مي كنند 
و مرحله ديگري از رزمايش احس��ان دانشجويي 
در محالت حاشيه نشين شهر بندرعباس در حال 
برگزاري است و با بس��ته هاي معيشتي و افطاري 
ساده به مردم عزيز خدمت رس��اني انجام خواهد 
شد.  مس��ئول عمليات جهادي بسيج دانشجويي 
هرمزگان افزود: در رزمايش احسان دانشجويي كه 
از ابتداي سال آغاز شده است با حضور گروه هاي 
جهادي بس��يج دانش��جويي در سرتاس��ر استان 
هرم��زگان كه هم اكن��ون نيز در حال اجراس��ت 
تاكنون بالغ بر 2 هزار بسته معيش��تي بين افراد 
نيازمند و كم برخوردار توزيع شده است.  نظري از 
ديگر اقدامات انجام شده توسط گروه هاي جهادي 

بسيج دانشجويي را تعمير منازل افراد آسيب پذير، 
اجراي كالس هاي آموزشي، بهداشتي فرهنگي، 
راه اندازي قرارگاه جهادي تعليم و تربيت با همكاري 
آموزش و پرورش استان و همچنين براي اولين بار 
در كشور اقدام به راه اندازي پويش كاغذ مهرباني 
با هدف جمع آوري كاغذ هاي باطل��ه و راه اندازي 
كاروان شادي ميالد امام حسن مجتبي)ع( ويژه 
محالت حاشيه نش��ين ش��هر بندرعباس نام برد.  
وي در خصوص فعاليت هاي اقتصادي نيز گفت: با 
توجه به نامگذاري سال توسط مقام معظم رهبري 
جهادگران در اين راستا نسبت به ايجاد كارگروهي 
در راستاي مقابله با مشكالت توليد اقدام خواهند 
كرد اين در حالي است كه مشكالت و موانع توليد 
احساس شده و با ايجاد كارگروه و حضور نمايندگان 
در تالش هستيم تا مشكالت سد راه توليد را برطرف 
سازيم.  مسئول عمليات جهادي بسيج دانشجويي 
هرمزگان افزود: يكي از اقداماتي كه در هفته بسيج 
سازندگي و توسط گروه هاي جهادي انجام خواهد 
شد مي توان به تهيه افطاري ساده كه تاكنون بالغ بر 
9 هزار بسته افطاري ساده براي خانواده هاي نيازمند 
و حاشيه نشين اشاره كرد البته يكي از اهداف اصلي 
عمليات جهادي بسيج دانشجويي استان هرمزگان 

توانمند سازي اين خانواده نيز مي باشد.

مديركل شيات     گيالن
گيان از افزايش 
۴3 درصدي توليد خاويار در اين استان خبر داد. 
عظيم مدبري مديركل شيالت گيالن با بيان اينكه 
خاويار توليد ش��ده در گيالن جزو مرغوب ترين 
خاويار در جهان است، گفت: ماهي خاويار داراي 
ارزش غذايي بس��يار زي��ادي ب��وده و بهترين و 
همچنين با كيفيت ترين آن در گيالن و درياي 
خزر توليد مي شود.  وي از افزايش 4۳ درصدي 
توليد خاويار در گيالن خبر داد و افزود: گيالن به 
لحاظ توليد خاويار با پيشرفت بسيار خوبي مواجه 
شده و از اين نظر در جايگاه نخست توليد خاويار 
كشور قرار دارد.  مديركل شيالت گيالن با اشاره 
صادرات خاويار به كشورهاي حاشيه درياي خزر 
و اروپايي تصريح كرد: براساس آخرين آمار 5 هزار 
و 451 كيلو خاويار در استان گيالن توليدشده كه 
از اين ميزان يك هزار و 140 كيلو به كشورهاي 
فرانسه، جمهوري آذربايجان، ارمنستان و روسيه 
صادر ش��ده و اين روند ادامه دار اس��ت.  مدبري 
يكي از الزامات در افزايش توليد و رش��د كيفي 
خاويار را توسعه مزرعه پرورش ماهيان خاوياري 
دانس��ت و گفت: در گي��الن ۶7مزرعه پرورش 
ماهيان خاوياري معادل 40 درصد مزارع پرورش 

ماهيان خاوياري كش��ور فعاليت دارن��د.  وي با 
اش��اره به توليد ۳ هزار و 700 كيل��و خاويار در 
مزارع پرورش خاويار گيالن تصريح كرد: خاويار 
توليدش��ده در گيالن از نوع بلوگا بوده و ارزش 
هر كيلو خاويار صادراتي 700دالر اس��ت، لذا با 
برنامه هاي پيش بيني ش��ده در تالشيم تا توليد 
خاويار در اين اس��تان را به 5 ه��زار و 451كيلو 
برسانيم، هرچند صيد تجاري ماهيان خاوياري 
از اين دريا از س��ال 2012 ممنوع ش��ده است.   
مديركل شيالت گيالن به ظرفيت بسيار خوب 
شهرس��تان تالش در توليد خاويار اشاره كرد و 
افزود: شهرس��تان تالش با توليد ساالنه 2 هزار 
و 500 كيلو خاويار پرورشي رتبه نخست توليد 
خاويار در گي��الن را دارد كه اين ام��ر حاكي از 
جايگاه و ظرفيت بسيار خوب تالش در پرورش 
ماهي خاويار است.  مدبري همچنين از افزايش 
9 درصدي صيد ماهي توس��ط شركت هاي پره 
صيادي خبرداد و گفت: در گيالن 4 هزار صياد 
در قالب ش��ركت تعاوني پره مشغول به فعاليت 
هستند كه در فصل صيادي يك هزار و ۶۶8 تن 
ماهي صيد كردند كه 58درصد ماهي س��فيد، 
۳9درصد كفال، 0/۶9درصد كپور و س��ه درصد 

ساير گونه ها بوده است.

مسئول بسيج سازندگي البرز در گفت وگو با »جوان« خبر داد

 راه اندازي كارگاه توليدي 
با ظرفيت اشتغال ۶۰ نفر در محمدشهر 

اقدامات سپاه امام حسن مجتبي)ع( استان البرز طي يك سال اخير 
و بخصوص در رزمايش كمك مؤمنانه و همدلي بسيار چشمگير است. 
با شروع سال جديد سازمان بس�يج سازندگي استان نظر ويژه اي 
به حوزه اش�تغالزايي داش�ته و با راه اندازي كارگاه توليد پوشاك 
ورزشي با برند استان البرز، براي 6۰ نفر كارآفريني كرده است. به 
همين بهانه گفت وگويي با سرهنگ پاسدار مهران طيران، مسئول 
سازمان بسيج سازندگي استان البرز داش�تيم كه در پي مي آيد:

    
راه اندازي كارگاه توليد پوش��اك ورزش��ي و لوازم ورزشي در البرز گام 
بزرگي در جهت ايجاد اين نوع كارگاه ها و اشتغالزايي به شمار مي آيد. 

حركتي كه به گفته مسئول سازمان بسيج سازندگي استان البرز در اين 
استان ادامه خواهد داشت و افراد بيشتري را به كار خواهد كشيد. 

سرهنگ پاسدار مهران طيران با اشاره به شروع كار كارگاه اشتغال در 
محمدش��هر كرج مي گويد: اين مجموعه در بخش هاي توليد پوشاك 
ورزشي با برند اس��تان البرز و تجهيزات و لوازم ورزشي فعاليت كرده و 

شرايط اشتغال به كار ۶0 نفر را فراهم مي كند. 
وي ادامه مي دهد: اين كارگاه با هم��كاري يك توليدكننده در تجهيز 
كارگاه و تأمين دس��تگاه ها مثل چرخ هاي خياطي صنعتي و دستگاه 
برش ليزري و با كمك سازمان بسيج سازندگي استان البرز در يك سوله 

راه اندازي و بخشي اعظمي از زيرساخت هاي آن آماده شده است. 
طيران از فراهم كردن مقدمات راه ان��دازي قرارگاهي به عنوان قرارگاه 
جهادي نوس��ازي مدارس به صورت رس��مي خب��ر داده و مي گويد: با 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته مقرر شده از ظرفيت گروه هاي جهادي 

در بخش هاي ساخت، مرمت و مقاوم سازي مدارس استفاده شود. 
وي با اشاره به زير خط فقر بودن استان در بخش سرانه آموزشي تصريح 
مي كند: سرانه آموزشي استان در سطح كشور در آخرين جايگاه قرار 
دارد يعني حتي سيستان و بلوچستان با وجود تمام محروميت ها و با 
توجه به جمعيتي كه در آن س��اكن هستند، هنوز نس��بت به البرز در 

شرايط بهتري قرار دارد. 
به گفته اين مس��ئول، معموالً مدارس ابتدايي در اس��تان ها از ورودي 
كمتري برخوردارند، اما در استان البرز به دليل مهاجرپذير بودن آن، هر 
ساله ورودي دانش آموزان ابتدايي به اين استان در حال افزايش است. 
به طوري كه تنها جمعيت دانش آموزي يكي از نواحي آموزش  و پرورش 

در البرز معادل يك استان است. 
مسئول سازمان بسيج سازندگي استان البرز مي گويد: قصد داريم افكار 
مردم را به س��وي مشاركت در امر مدرسه سازي س��وق دهيم تا از اين 
طريق بتوانيم محروميت فضاي آموزشي در استان را جبران كنيم و به 

شرايط بهتري در اين زمينه دست يابيم. 
مسئول سازمان بسيج سازندگي استان البرز با اشاره به رزمايش كمك 
مؤمنانه و همدلي نيز مي گويد: گسترش سبد هاي معيشتي از چند قلم 
كاالي ضروري به لوازم التحرير، تبلت و پوشاك از جمله اقدامات انجام 

شده به همت اين سازمان در زمان شيوع ويروس كرونا بود. 
طيران به اشتغالزايي، آزادس��ازي زندانيان جرائم غير عمد، احداث و 
مرمت مس��كن محرومين و ارائه آموزش هاي مختلف نيز اشاره كرد و 
تأكيد مي كند: همزمان با دعوت به كار گروه هاي جهادي و دانشجويان 
در گسترش دامنه فعاليت هاي س��ازمان، از فعاليت هاي ذاتي سازمان 

نيز غافل و دور نبوديم و ۳۳8 پروژه عمراني اجرا شد. 
وي مي افزايد: بخش اعظمي از فعاليت هاي سازمان در حوزه هايي مانند 
ساخت سيل بندها، مرمت مدارس، كتابخانه ها و راه اندازي صندوق هاي 
قرض الحسنه در سال گذشته انجام شد، اما مبناي فعاليت سازمان بر 
پايه قطع زنجيره كرونا و كنترل اين بيماري اس��ت كه در اين زمينه از 

ظرفيت هاي مردم و گروه هاي جهادي استفاده شده و مي شود. 
به گفته اين مس��ئول، تيم هاي مراقبتي، نظارت��ي و حمايتي با انجام 
اقداماتي از قبيل ضدعفوني معابر و راه اندازي كارگاه هاي توليد ماسك 
به خوبي توانستند بخشي از كمبود ها را رفع كنند. همكاري نخبگان در 
اختراع دستگاه هاي اكسيژن ساز سيار و رساندن آن به مرحله توليد و 
نيز دستيابي به فناوري هاي جديد در بخش كيت هاي تشخيصي و ثبت 

و تجاري سازي آنها نيز قابل تقدير است. 
وي با اشاره به اهميت عرصه هاي مختلف عمراني، آموزشي و... موضوع 
اش��تغال و آب را اولويت هاي سازمان بسيج س��ازندگي عنوان كرده و 
مي گويد: توافقنامه اي با كميته امداد امام خميني)ره( در حوزه اشتغال 
در دست اجراس��ت تا از اين طريق بتوانيم براي گسترش كارگاه هاي 

اشتغال از ظرفيت هاي اين مجموعه استفاده كنيم. 
طيران با اش��اره به هدر رفت آب در حوزه هاي كش��اورزي و شرب تصريح 
مي كند: در بسيج سازندگي تالش مي كنيم اين شبكه را به گونه اي احيا كنيم 

تا بتوانيم از اتالف آب به خصوص در حوزه كشاورزي جلوگيري كنيم. 
وي با اش��اره به هدر رفت 50 درصدي آب در حوزه كش��اورزي تأكيد 
مي كند: بنا داريم با انجام اقدامات س��اده بتوانيم ش��بكه انتقال آب را 
به گونه اي مديريت كنيم تا معادل مصرف آب شرب و صنعتي در استان 

صرفه جويي شود.

 اختصاص 2 برابري اعتبارات به بوشهر 
در سال جاري

نماينده مردم بوشهر، گناوه و ديلم در     بوشهر
مجلس شوراي اسامي از تخصيص دو 
برابري اعتبارات مصوب س�ال جاري در اس�تان بوش�هر خبرداد. 
عبدالكريم جميري نماينده مردم بوش��هر، گن��اوه و ديلم در مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به افزايش دو برابري اعتبارات مصوب استان در 
سال جاري گفت: اعتبارات استان بوشهر به هزار و 800 ميليارد تومان 
رس��يد.   وي افزود: از اين مبلغ 50 ميليارد توم��ان آن براي توزيع بين 
شهرستان هاي استان بوش��هر در اختيار نمايندگان استان قرار گرفته 
است.  رئيس مجمع نمايندگان استان بوشهر با اشاره به وضعيت بودجه 
عمراني و تملك دارايي و سرمايه اي بيان كرد: شرايط كنوني در حوزه 
اعتبارات و بودجه خاص و ويژه است و بايد با مديريت كارآمدي در هزينه 
كردن اعتبارات عمل كرد.  جميري با تأكيد بر پيگيري و تالش بيشتر 
براي جذب اعتبارات ملي در تكميل پروژه ها عنوان كرد: بايد در هزينه 
كرد اعتبارات مديريت مناس��ب و كارآمدي شود تا جوابگوي مسائل و 
مش��كالت بود.  وي توجه به راه هاي روستايي و تكميل پروژه ها در اين 
عرصه ادامه داد: وضعيت راه هاي روستايي از لحاظ كيفيت مناسب نيست 

كه توجه به مرمت راه ها بايد مورد توجه قرار بگيرد. 
 رئيس مجمع نمايندگان استان بوشهر با بيان اينكه نحو بودجه ريزي در 
كشور مناسب نيست، افزود: در بودجه ريزي ضعف و كاستي هايي وجود 
دارد كه بايد اصالحات اساسي انجام شود.  جميري همراهي با مسئوالن 
براي تحقق اعتبارات مورد نياز پروژه هاي ملي را مورد اش��اره قرارداد و 
گفت: بايد از همه ظرفيت ها در تأمين اعتبارات در تكميل پروژه ها بهره 
برده شود و نمايندگان آمادگي الزم در اين حوزه براي همكاري با مديران 
دارند.  وي با اشاره به كمك به فرمانداران براي تكميل طرح هاي عمراني 
عنوان كرد: در اين زمينه از همه ظرفيت ها و قابليت هاي الزم استفاده 

مي شود تا مطالبات مردم به ويژه در روستا ها محقق شود. 

 ورود خشكسالي، با خسارت
 4 هزار ميلياردي به كشاورزي لرستان

اين صداي دردي اس�ت كه آرام آرام تمام اعضا را در بر مي گيرد و به 
يكباره بدن را فلج كرده و از پاي در می آورد. اين صداي درد خشكسالي 
است كه هر روز از يك استان به گوش مي رسد و شايد اگر امروز فكري 
براي درمانش نشود، فردا تمام ايران را به چالش بكشد. خوزستان، 
يزد، كردس�تان و حاال لرس�تاني ها اعام كرده اند كه خشكس�الي 
بي سابقه اي در راه است. براساس گزارش سازمان هواشناسي، ميزان 
بارش ها در ارديبهش�ت ماه سال جاري در لرس�تان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با كاهش 1۰۰درصدي مواجه بوده و اين يعني به جز 
كم آبي در بخش شرب، خسارت ۴ هزار ميلياردي به حوزه كشاورزي. 

    
دوس��ال پيش بود كه بارش هاي زمس��تانه و بهاره چنان باليي بر سر 
لرستان آورد كه هنوز هم خرابي هايش روي زمين مانده. در حالي كه 
مردم و مسئوالن لرستان خود را براي پذيرايي از مهمانان نوروزي در 
عيد 98 آماده كرده بودند، سيل عظيمي آمد و تعدادي از شهرستان ها 

را در بر گرفت و خسارات زيادي بر جاي گذاشت. 
سيالب گسترده در بسياري از مناطق لرستان از جمله خرم آباد و پلدختر 
موجب تخريب زيرس��اخت، ابني��ه و راه هاي دسترس��ي و از بين رفتن 
بخش هاي مختلف كشاورزي ش��د.  اين بارش ها كه در مناطق جنوبي 
استان به 100 ميلي متر نيز رسيد باعث ش��د تا مسئوالن را به اين فكر 
بيندازد كه اگر بحث آبخيزداري را ج��دي مي گرفتند و آن را احيا كرده 
بودند، عالوه بر جلوگيري از وقوع س��يالب هاي مخرب، مي توانس��تند 
سفره هاي زير زميني را تغذيه و از فرسايش خاك نيز جلوگيري كنند.  

به هرحال سيل كار خودش را كرد و همانطور كه بسياري از خانه ها و 
دسترنج كشاورزان را با خود برد، فكر و تصميمات لحظه اي و احساسي 
مسئوالن را هم شس��ت و برد و بعد از آن آب از آب تكان نخورد و هيچ 
اقدامي براي حفظ منابع آبي و بخصوص آب هاي روان صورت نگرفت.  
مديران بي برنامه آن قدر دست روي دست گذاشتند تا سال 1400 اينبار 

بدون كمترين نزوالت آسماني از راه برسد. 
   كاهش 1۰۰ درصدي بارش ها

براساس گزارش سازمان هواشناس��ي، ميزان بارش ها در ارديبهشت 
ماه سال جاري در لرستان نسبت به مدت مش��ابه سال قبل با كاهش 
100درصدي مواجه بوده است.  مديركل هواشناسي لرستان مي گويد: 

»ميانگين بارندگي سال زراعي جاري 270 ميلي متر بوده است.«
بهروز مرادپور با اش��اره به اينك��ه مؤثر ترين بارش ه��ا در فروردين و 
ارديبهش��ت ماه اس��ت، ادامه مي دهد: »اين در حالي است كه ميزان 
بارش ها در فروردين ماه نس��بت به س��ال گذش��ته حدود 97 درصد 
كاهش يافته اس��ت.« به گفته اين كارش��ناس، بارش ه��ا طوري بوده 
كه در ارديبهشت ماه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 100 درصد 
كاهش يافته است.  خشكسالي هاي بي سابقه اي كه گريبان لرستان را 
چسبيده آبدهي رودخانه ها را به شدت كاهش داده و براساس برآيندها، 
از همين االن بايد گفت خسارت 4 هزار ميلياردي به حوزه كشاورزي 

است.  وارد كرده 
 در همين رابطه معاون سازمان جهاد كش��اورزي لرستان نيز با تأييد 
كاهش شديد بارش ها و بيان اينكه خشكس��الي امسال طي 50 سال 
گذشته بي سابقه است، گفته: »تاكنون حدود ۳50 هزار تن كاهش انواع 

محصوالت زراعي، باغي، دامي و آبزيان در استان داشته ايم.«
به گفته غالمعلي فتحي مزارع ديم اس��تان خسارت بيشتري متحمل 
شده اند.  وي تأكيد كرد: »اين كمبود آب و خشكسالي به زير بخش هاي 
مختلف زراعت، باغباني، دام، شيالت و مراتع اس��تان 4 هزار ميليارد 

تومان خسارت وارد كرده است.« 
معاون ش��ركت آب منطقه اي لرستان نيز با اش��اره به كاهش آبدهي 
رودخانه هاي لرستان طي امسال عنوان كرد: »اگر نگاهي به رودخانه ها 
بيندازيم همه چيز مش��خص اس��ت. مثاًل مي��زان آبده��ي رودخانه 
»كشكان« و در محل ايستگاه آب س��نجي پلدختر، حدود ۳۳ درصد 
كاهش يافته است. همچنين آب دهي رودخانه »ماديان رود« نيز بيش 

از 50 درصد كاهش پيدا كرده است. 
احمد گودرزي با بيان اينكه عمده آبگيري سدهاي استان در ماه هاي 
فروردين و ارديبهش��ت اس��ت، ادامه داد: »حدود 7/۶9 مترمكعب در 
ثانيه مجموع ورودي شش سد اس��تان بوده و 0/۳ مترمكعب بر ثانيه 

خروجي آنها است.« 
وي با تأكيد بر اينكه اين شش سد شامل »مروك«، »ايوشان«، »تنگ 
هاله«، »خان آباد«، »كزنار« و »حوضيان« اس��ت، گفت: »با توجه به 
كاهش بارندگي هايي كه در سال آبي جاري قطعاً پيش بيني مي شود 
در فصول گرم سال يعني تير و مرداد، شاهد افت آبدهي رودخانه هاي 

استان باشيم.«

 فعاليت ۱3۰ قاليباف مهريزي
 براي كمك به بازسازي عتبات

مسئول فرهنگي ستاد بازس�ازي عتبات عاليات استان يزد 
از فعاليت ح�دود 13۰ قاليباف مهريزي در قال�ب 15 كارگاه 
قاليبافي براي كمك به ساخت وساز عتبات عاليات خبرداد. 
حجت االسالم سيد حبيب اهلل ميرخليلي مسئول فرهنگي ستاد بازسازي 
عتبات عاليات استان يزد در نشست شوراي مديريتي و همفكري عتبات 
عاليات مهريز كه با حضور امام جمعه اين شهر برگزار شد،گفت: مهريز 
نسبت به ساير شهرستان هاي استان در امر بازسازي عتبات عاليات از 
موفقيت هاي خوبي برخوردار بوده اس��ت.  وي افزود: سال گذشته 15 
تخت قالي در شهرستان مهريز به همين منظور بافته و توسط خيرين 
اهدا شده اس��ت. همچنين 15 كارگاه قاليبافي در سطح شهرستان با 
حدود 1۳0 قاليباف در حال حاضر براي كمك به ساخت وساز عتبات 
فعال هستند.  مسئول فرهنگي ستاد بازسازي عتبات عاليات استان يزد 
تصريح كرد: بيش از ۶00 هزار مترمربع صحن حضرت زينب)س( در كربال 

خاك برداري شده و نيروها در سه شيفت مشغول به فعاليت هستند. 

 اجراي فاز سوم طرح سرباز ماهر 
در خراسان جنوبي 

تاكن�ون دو ف�از از ط�رح س�رباز ماه�ر ب�ا موفقي�ت در 
خراس�ان جنوب�ي اج�را ش�ده و ف�از س�وم اي�ن ط�رح 
ني�ز ب�راي ارديبهش�ت م�اه تع�داد ۷6۷ س�رباز اس�ت. 
جالل الدين صادقي، رئيس جهاددانشگاهي خراسان جنوبي گفت: 
طرح س��رباز ماهر با هدف آموزش مهارت هاي عمومي اشتغال و 
كارآفريني سرباز در دوران آموزشي در پادگان ها شامل سه سطح 
قبل از خدمت، حين خدمت و پس از خدمت، شكل گرفته است.  
وي با اشاره به بهره مندي 800 سرباز وظيفه در فاز دوم طرح سرباز 
ماهر از آموزش هاي عملي و تئوري مهارت در خراسان جنوبي، يادآور 
شد: تاكنون دو فاز از اين برنامه با موفقيت اجرا شده كه فاز سوم اين 
طرح نيز در استان به صورت ماهيانه بوده كه براي ارديبهشت ماه 
آموزش 7۶7 سرباز در نظر گرفته شده است.  رئيس جهاد دانشگاهي 
خراسان جنوبي تصريح كرد: پيش بيني مي شود تا پايان سال، بيش 

از 9 هزار سرباز از اين آموزش ها بهره مند شوند.

خسارت 2۱ هزار ميلياردي خشكسالي 
به كشاورزي كردستان 

خشكسالي و كم آبي امسال بيش از 21 هزار و 165 ميليارد ريال 
خسارت به بخش كشاورزي استان كردستان وارد كرده است. 
محمد فريد سپري رئيس سازمان جهاد كشاورزي كردستان با اشاره 
به خسارت 21 هزار و 1۶5 ميليارد ريال خشكسالي به كشاورزي اين 
استان و با بيان اينكه خسارت وارد شده به مزارع گندم كردستان 
14 هزار ميليارد ريال و مابقي خسارت به ساير محصوالت زراعي 
و باغي وارد شده اس��ت، گفت: عالوه بر خسارت بر مزارع يك هزار 
و 100 ميليارد ريال نيز به محصوالت باغي كردستان خسارت وارد 
شده كه اين محصوالت شامل انگور ديم، بادام ديم، سماق و گياهان 
دارويي است.  وي افزود: بارندگي هاي امسال كردستان نسبت به 
سال گذشته حدود ۳9/5 درصد و نسبت به بلند مدت 28 درصد 
بارندگي ها كاهش يافته اس��ت.  رئيس س��ازمان جهاد كشاورزي 
كردس��تان تصريح كرد: با برآوردهاي انجام شده بسياري از مزارع 

استان به دليل كاهش بارندگي ها آسيب ديدند. 

    كردستان    خراسان جنوبي    يزد


