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اجراي جنگلكاري در ۲۷۰هزار هكتار
ازعرصههايمنابعطبيعيچهارمحالوبختياري
جهادگرانخوزستانيهيچخانوادهمحرومي
رابدونوسايلسرمايشينميگذارند

سال گذشته خوزستان روزهاي سختي را س�پري كرد .از كمبود
آب و خشكسالي گرفته تا قطع برق و شيوع كرونا .اما امسال و به
همت بسيج سازندگي سپاه حضرت وليعصر(عج) طرحي به اجرا
درآمده كه اجازه نميدهد خانوادهاي تابس�تان را در گرما و بدون
وسايل سرمايشي سركند 23 .هزار جهادگر با شعار «در تابستان
 ۱۴۰۰هيچ خانواده محرومي بدون وس�ايل سرمايشي تابستان را
س�پري نكند» آماده ش�دهاند تا با عزيمت به تمام نقاط استان در
خدمت خانوادههايي باشند كه نيازمند كمك هستند.

«گرماي بدون برق و آب نفس خوزستان را گرفته است ».سال گذشته
اين جمله به كررات شنيده شد و گاليه مردم خوزستان از بيتوجهي
مسئوالن به مشكالت اساسي اين منطقه را به همراه داشت.
بدون شك تحمل گرماي باالي  ۵۰درجه بدون آب و برق در شهرهاي
استان خوزس��تان فراتر از تصور خيليهاس��ت كه اين امر انتقادات و
گلههاي فراوان مردم اين خطه را به همراه داش��ته و باعث شده تا هر
سال خواهان رسيدگي به اين مشكالت پيش از آغاز گرماي تابستاني
شوند .سال گذشته درست در چنين روزهايي بود كه گرما سايه سنگين
خودش را بر سر خوزس��تانيها گس��ترانيد و هنوز چند وقتي از ورود
گرماي بيسابقه هوا و مشكالت ناشي از آن از جمله قطع مكرر برق و
آب در استان نگذشته بود كه مردم با مشكالت عديده و تكراري مواجه
شدند .دماي باالي  50درجه با وجود ش��رجي هوا در خوزستان هيچ
تعريفي ندارد جز اينكه مردم را به مرز بيتحملي برساند .هر چند دماي
 40تا  50درجه براي بهار اين منطقه هم دور از ذهن نيست و زندگي
در اين استان را سخت و نفسگير ميكند .شهروندان خوزستاني قطع
مكرر برق را در ساعات ممتد شب و روز بارها و بارها تجربه كردهاند اما
وقتي ريزگردها هم با همدستي باران به آنها هجوم آورده و كابلهاي
فرسوده برق را از كار مياندازند ،آنوقت زندگي در اين نقطه غيرممكن
ميشود.
قرارگاههاي بسيج در خدمت مردم
با توجه به تجربيات سالهاي قبل ،حاال گروههاي جهادي مستقر در
استان خوزستان تصميم گرفتهاند كاري كنند تا امسال هيچ خانودهاي
از گرماي تابس��تان در عذاب نباش��د .به همين خاطر شعار گروههاي
جهادي اين است كه «در تابستان  ۱۴۰۰هيچ خانواده محرومي بدون
وسايل سرمايشي نماند و تابستان را با سختي سپري نكند».
بسيج سازندگي سپاه خوزستان كه با برنامهريزي ويژهاي در نظر دارد
رزمايش بزرگي را برگزار كند ،امسال در اين رزمايش  ۲۳هزار نفري،
جهادگرانش را جمع كرده تا عالوه بر تعمير لوازم سرمايشي محرومان،
توزيع  ۶هزار و  ۲۰۰بسته كمك معيش��تي را هم در دستور كار خود
قرار بدهند .در همين رابطه رئيس بس��يج س��ازندگي سپاه حضرت
وليعصر(عج) خوزس��تان با بيان اينكه با هدايت و فرماندهي س��ردار
سرتيپ حسن شاهوارپور و با استفاده از همه ظرفيتها و امكاناتي كه
در سطح استان موجود است ،نس��بت به خدماترساني به محرومان
پيش ميرويم ،ميگويد« :براساس ابالغ س��ازمان بسيج مستضعفان
كشور امسال قرارگاه امام حسن مجتبي(ع) در مناطق محروم تشكيل
شده و امكانات خوب ،سازماندهي و برنامهريزي مناسبي در اين زمينه
وجود خواهد داشت».
سرهنگ يونس زبيدي با اشاره به اينكه توزيع بستههاي معيشتي در
ميان محرومان ادام��ه دارد ،ميافزايد« :به صورت معمول هر دو هفته
يك رزمايش توزيع بستههاي معيشتي در مركز استان و شهرستانها
به ش��كل متمركز انجام ميش��ود كه گروههاي جهادي اين بستهها
و كمكهاي معيش��تي را براساس نيازس��نجيهاي انجام شده ميان
محرومان توزيع ميكنند ».به گفته فرمانده بس��يج س��ازندگي سپاه
حضرت وليعصر(عج) ،به جز اين كمكهايي كه بستههاي معيشتي
هستند ،برنامههاي ويژه گروهي نيز در سطح استان اجرا شده و ميشود
كه رزمايش تعميرات يك هزار واحدي با حضور  ۱۲هزار نفر از گروههاي
جهادي يكي از آن برنامههاس��ت .وي با اشاره به اينكه تابستان نسبتاً
گرمي در استان خوزستان وجود دارد ،تأكيد ميكند« :سال گذشته با
توجه به خشكسالي ،قطعي برق در استان خوزستان رخ داد و وسايل
سرمايشي مردم به طور عمده دچار مشكل شدند .بنابراين امسال با يك
برنامه ويژه  ۲۳هزار نيروي جهادي در قالب يك هزار گروه ساماندهي
طراحي شده تا نس��بت به انجام تعميرات وس��ايل سرمايشي مناطق
محروم اقدام ش��ود .در اين طرح به صورت ميانگين از هر حوزه بسيج
 ۱۰نفر ثابت در حال انجام كار هستند ».س��رهنگ زبيدي ميگويد:
«اين طرح تا پايان شهريور امسال در كل استان اجرا ميشود تا نيروها
بتوانند براي محرومان وسايل سرمايشي را تعمير و در صورت نياز نصب
كنند ».به گفته اين مسئول ،شعار گروههاي جهادي اين است كه «در
تابستان  ۱۴۰۰هيچ خانواده محرومي بدون وسايل سرمايشي تابستان
را سپري نكند» و اميد است كه اين اقدامات باعث رضايت و خشنودي
امام زمان(عج) قرار بگيرد.

گيالن :مديركل حفظ آثار دفاع مقدس گيالن ،با بيان اينكه موزه
دفاع مقدس گيالن ميزبان ش��هداي گمنام خواهد بود ،گفت :يادمان
شهداي گمنام در مركز پروژه قرار دارد كه به عنوان شناسنامه كار است.
سرهنگ حسين مصطفيپور در جلسه هيئت امناي مركز فرهنگي و
موزه دفاع مقدس استان ،با بيان اينكه مردم گيالن  8هزار شهيد و ۲۴
هزار جانباز و  ۲۶۰۰آزاده و  ۹۷هزار رزمنده دوران دفاع مقدس دارند،
افزود :شهداي گيالني نقش برجستهاي در دوران دفاع مقدس داشتند
و رهبر انقالب از آنان به عنوان ستارگان درخشان ياد كردند.
اصفهان :مديركل ورزش و جوانان استان اصفهان در حاشيه بازديد
از اماكن ورزشي اردستان گفت :هم اكنون در سطح استان  ۱۲۰پروژه
نيمه تمام ورزش��ي وجود دارد كه براي اتمام آنها بالغ بر  ۳۵۰ميليارد
تومان اعتبار نياز است.
س��يدمحمد طباطبايي ،افزود :با پيگيريهاي انجام شده در خصوص
تأمين اعتبارات براي پروژههاي نيمه تمام اس��تان سال گذشته ۱۸۰
پروژه نيمه تمام در س��طح استان وجود داش��ت كه  ۱۲۰پروژه آن به
بهرهبرداري رسيد.
گلستان :مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان گفت:
ششمين طرح اقدام فراگير با رويكرد عبور از پيك تابستان در اين استان
آغاز شد علياكبر نصيري افزود :هدف از اجرا اين طرح تعديل روشنايي
معابر شهري و بين شهري ،ارزيابي آماده بكاري مولدهاي اضطراري،
ارزيابي آماده به كاري سامانههاي برق من و پاسخگويي ۱۲۱و مقابله با
رمز ارزهاي غير مجاز است.

طـرحهـ�اي
چهارمحال و بختياري
مـد يـر يـت
مناب�ع طبيع�ي در  ۲۷۰ه�زار هكت�ار از
عرصههاي منابع طبيعي استان چهارمحال و
بختياري در حال اجراست.

داوود نظري مس��ئول دبيرخانه ماده  ۳اداره كل
منابع طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري
گف��ت :هماكن��ون  ۷۲۲فق��ره ط��رح مديريت
منابع طبيعي مش��مول م��اده  ۳قانون حفاظت
و بهرهبرداري در اس��تان در ح��وزه جنگلكاري
و جنگلداري ،مرتع��داري و گياه��ان دارويي با
مشاركت بهرهبرداران عرفي و مردم بومي منطقه
در ۲۷۰هزار هكتار از عرصههاي منابع طبيعي در
حال اجراست.
مسئول دبيرخانه ماده  ۳اداره كل منابع طبيعي
و آبخي��زداري چهارمحال و بختي��اري با تأكيد
بر مش��اركت مردم در حفاظت و بهرهبرداري از
عرصههاي منابع طبيعي ،ادام��ه داد :به منظور
افزايش مشاركت مردم در مديريت منابع طبيعي
و بهرهب��رداري اصولي از عرصهه��اي جنگلي و
مرتعي ،طرحهاي مرتعداري طبق ضوابط مربوط

 ۸۰روستايسيستانوبلوچستان
بهشبكهآبمتصلميشوند
سيستان وبلوچستان  ۸۰روس�تاي
ا س�ـتــا ن
سيستان وبلوچستان با جمعيت  ۲۴هزار نفر
تا پايان تير س�الجاري به شبكه آب پايدار
متصل ميشوند.

به دستورالعمل مميزي مراتع ،به مرتعداران داراي
پروانه چرا احاله مديريت ميشود و احاله مديريت
طرحهاي جنگلكاري اقتصادي ،زراعت چوب،
گياهان دارويي نيز با اولويت بهرهبرداران عرفي
و مردم بومي و دارن��دگان پروانه چرا و در صورت
نبود بهرهب��ردار عرفي از طري��ق مزايده صورت
ميگيرد .وي افزود :اين طرحها به استناد ماده۲
قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور و ماده 3
قانون حفاظت و بهرهبرداري مصوب سال ،۱۳۴۶
با مجريان طرحها و در قالب قرارداد رس��مي در
دفاتر اسناد رس��مي احاله مديريت شده و اجرا و
بهرهبرداري از اين طرحها براس��اس طرحي كه
به تصويب منابع طبيعي رسيده است ،در دست
اجراست .مسئول دبيرخانه ماده  ۳اداره كل منابع
طبيعي و آبخي��زداري چهارمح��ال و بختياري
گفت :طرحهاي مش��مول ماده ۳ش��امل طرح
جنگلداري ،جن��گلكاري ،مرتعداري ،مديريت
منابع طبيع��ي ،پاركهاي جنگل��ي ،پاركهاي
طبيعت ،نهالستانها ،ايستگاه توليد بذر و نهال،
تفرجگاههاي جنگل��ي ،بوس��تانها ،طرحهاي
زراعت چوب و طرحهاي گياهان دارويي است.

عليرض��ا قاس��مي مديرعام��ل آب و فاضالب
سيس��تان و بلوچس��تان گف��ت :سيس��تان و
بلوچستان داراي  ۵۱ش��هر در گسترهاي برابر
 ۱۸۷هزار و  ۵۰۲كيلومتر مربع ،معادل 11/4
درصد از مساحت كشور و داراي تراكم جمعيتي
 ۱۶نف��ر در كيلومتر مربع بوده ك��ه اين تراكم
جمعيتي در كش��ور تقريباً  ۴۹نفر است .وي
افزود ۹۷ :درصد جمعيت ش��هري سيس��تان
و بلوچستان تحت پوش��ش خدمات آبرساني
هستند و شاخص بهرهمندي روستاهاي استان
تا پايان س��ال  ۹۹معادل  70/5درصد بوده كه
 11/5درصد از متوسط كشوري پايينتر است.
مديرعامل آب و فاضالب سيس��تان و بلوچستان
خاطرنش��ان ك��رد :حداكثر ظرفي��ت منابع آب
سيستان و بلوچس��تان  ۲۱۸ميليون مترمكعب
در س��ال بوده كه  ۶۲/9ميلي��ون مترمكعب در

جانش�ين س�تاد مقابله با كروناي قزوين از آغاز واكسيناس�يون
قزوين
متولدين  ۱۳۳۰در اين استان در محل نمايشگاه بينالمللي به عنوان
پايگاه واكسيناسيون خبرداد.

استاندار خراسانشمالي از تخصيص اعتبار  ۴ميليارد توماني براي
آبرساني به روستاهاي استان تا چهار ماه آينده خبرداد.

محمدعلي شجاعي استاندار خراسانش��مالي در آیين افتتاح طرح آبرساني گليان ،با بيان اينكه از
مردم شهرك گليان و روستاهاي اطراف بابت تأخير  12ساله براي آبرساني عذرخواهي ميكنم ،گفت:
نبود اعتبار و تحريمها مانع اصلي براي انجام
نشدن كارها نيست بلكه بيتوجهي و بيبرنامه
بودن عامل اصلي است.
وي در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهمنامه 700
ميليارد توماني با س��ازمان بسيج سازندگي
كشور در راس��تاي محروميتزدايي در سال
گذش��ته ،افزود :يكي از محورهاي اصلي اين
تفاهمنامه دو ساله تأمين آب شرب روستايي
است كه با اولويتبندي آبرساني به روستاهاي
استان انجام شود.
در ادامه استاندار خراسانش��مالي با تخصيص  4ميليارد تومان اعتبار خطاب به مديرعامل شركت
آب و فاضالب استان دستور داد :تا چهار ماه آينده بايد مشكل آب روستاي بيبهره از توابع شهرستان
شيروان نيز برطرف شود.
زنجان

جانشين سپاه استان زنجان از برگزاري يك هزار عنوان برنامه
به مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر در زنجان خبرداد.

سرهنگ ابوالفضل طهماسبي جانشين سپاه استان زنجان كه به
مناسبت فرارسيدن سالروز آزادسازي خرمشهر سخن ميگفت،
اعالم كرد :رزمن��دگان زنجاني در عملي��ات بيتالمقدس نقش
مهمي داش��تند و به عنوان خط ش��كن در اين عمليات فعاليت
ميكردند.
وي ادامه داد :سپاه استان در راستاي گراميداشت سوم خردادماه
بيش از يك هزار عنوان برنامه در سطح شهرها و روستاهاي استان
در بستر فضاي مجازي برگزار خواهد كرد.
جانشين سپاه استان زنجان گفت :برگزاري نمايشگاه فرهنگي
هنري و ادوات ،برگزاري ش��ب ش��عر و خاطره ،ديدار و تجليل
از خانوادههاي ش��هداي عمليات بيتالمق��دس ،غبارروبي مزار
شهدا ،فضاسازي محيطي ،برگزاري محل انس با قرآن بخشي از
برنامههاي گراميداشت روز سوم خرداد است.

عملي�ات اجرايي
مركزي
زورخان�ه مركزي
ش�هر اراك به مناسبت س�وم خرداد سالروز
آزادسازي خرمشهر آغاز شد.

سيدعلي آقازاده استاندار مركزي در آيين عمليات
اجرايي زورخانه مركزي شهر اراك كه به مناسبت
سوم خرداد س��الروز آزادس��ازي خرمشهر انجام
شد ،گفت :مديريت ش��هري اين كالنشهر بهبود
وضعيت آسفالت خيابانها و معابر را در دستور كار
خود قرار داده و اميد است تا پايان فعاليت شوراي
پنجم اين مهم ادامه يافته و خيابانهاي بيشتري
آسفالت ش��وند .وي افزود ۳۰ :هزار تن آسفالت
در مدت س��ه ماه گذش��ته براي بهبود معابر در
خيابانهاي شهر اراك پخش شد .استاندار استان
مركزي با ي��ادآوري برگزاري انتخابات رياس��ت
جمهوري ،شوراي اسالمي ش��هر و روستا و ميان

منوچهر حبيبي جانشين ستاد مقابله با كروناي استان قزوين گفت :واكسيناسيون متولدين ۱۳۳۰
در قزوين آغاز و نمايشگاه بينالمللي قزوين
به عنوان پايگاه واكسيناسيون انتخاب شده
است ،و كانترها و تقسيمبنديهاي آن براي
واكسيناسيون مناسبس��ازي شده است از
طرفي نمايش��گاه بينالمللي قزوين فضاي
مناسبي براي پارك خودروها دارد ،همچنين
پيشنهاد ش��ده اس��ت كه تزريق واكسن در
اين مكان به صورت خودرويي انجام ش��ود.
وي افزود :گ��زارش تزريق واكس��ن بايد به
صورت روزانه به مردم اطالعرساني شود تا هيچ شك و شبهاي در اين خصوص باقي نماند ،با توجه به
اينكه حجم قابل توجهي سهميه واكسن به استان قزوين اختصاص داده شده است اميدواريم روند
واكسيناسيون تسريع پيدا كند .جانشين س��تاد مقابله با كروناي قزوين تصريح كرد :اين استان با
رعايت  ۷۸درصدي دستورالعملهاي بهداشتي جزو سه استان برتر در سطح كشور است.
گيالن

برگزاري 1000عنوانبرنامه
بهمناسبتآزاديخرمشهردرزنجان

س��ال حدود  ۴۲درصد منابع س��طحي و ۸۴/5
ميلي��ون مترمكعب در س��ال از منابع زيرزميني
در مدار بهرهبرداري شامل  ۱۷۶حلقه چاه تأمين
ميشود .قاسمي با اشاره به تصفيه خانهها در مدار
بهرهبرداري بيان كرد :تعداد دو واحد تصفيهخانه
با ظرفي��ت بهرهب��رداري  ۱۲۱ه��زار مترمكعب
در ش��بانهروز و دو واحد به ظرفي��ت  ۱۳۷هزار
مترمكعب در ش��بانهروز در دست ساخت است.
وي خاطرنشان كرد :به منظور تأمين آب پايدار در
شهرها و  80روستا در سالهاي گذشته مطالعات
مربوطه انجام شده و بر اين اساس چهار طرح بزرگ
آبرساني شامل آبرس��اني به شهرهاي سيستان،
آبرساني به شهرهاي چابهار و كنارك ،آبرساني به
شهر خاش و طرح آبرساني از نوكآباد به روستاهاي
منطقه دهپابيد در برنامه كاري شركت قرار دارد.
مديرعامل آب و فاضالب سيس��تان و بلوچستان
تصريح كرد :تا پايان سال گذش��ته  ۸۰۶ ،روستا
با جمعيت  ۲۳۰هزار نفر از آب آشاميدني پايدار
بهرهمند شده و ميزان شاخص بهرهمندي بخش
روستايي با رشد ۱۱/5درصدي از سال  ۵۹در سال
 ۹۴به  ۷۰/5درصد تاكنون رسيده است.

واكسيناسيون70سالهها درقزوينآغازشد

اعتبار4ميلياردي براي تأمين آب شرب روستاهاي خراسانشمالي
خراسان شمالي
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كرمانشاه

برگزاريپويشرسانهاي
«بانوانخطشكن»درگيالن

معاونت خواهران بسيج رسانه اس�تان گيالن با هدف نقش
زنان در دفاع مقدس پويش رس�انهاي «بانوان خط شكن» را
برگزار ميكند.

مهدي پارسا رئيس سازمان بسيج رسانه گيالن با اشاره به سالروز
تاريخي آزادسازي خرمشهر و حماسه ماندگار رزمندگان اسالم
در عمليات بيتالمقدس و با بيان اينكه حماسه ،ايمان ،اعتقاد،
اخالص و پيروي از ام��ام(ره) از ويژگيهاي مان��دگار اين واقعه
تاريخ دفاعمقدس است گفت :سازمان بسيج رسانه استان گيالن
با هدف زنده نگه داشتن ياد ش��هدا و ايثارگريهاي رزمندگان
اسالم به ويژه نقش زنان در اين حماسه بزرگ «پويش رسانهاي
بانوان خط شكن» را با هدف قدرداني خانواده رزمندگان به ويژه
رزمندگان بيتالمقدس برگزار ميكن��د .وي گفت :خبرنگاران
ميتوانند آثار رس��انهاي خود را درباره نقش زنان در دوران دفاع
مقدس تا شش��م خرداد به دبيرخانه پويش رس��انهای با شماره
تماس  ۰۹۳۷۰۰۵۷۵۲ارسال كنند.

استفادهازظرفيتسدهايكرمانشاه
برايآبزيپروري

مديركل شيالت كرمانشاه از استفاده از ظرفيت سدهاي اين
استان براي پرورش آبزيان و جلوگيري از وارد شدن خسارات
ناشي از خشكسالي به اين بخش در سالجاري خبرداد.

سيدفرزاد افضلي مديركل شيالت كرمانشاه گفت :اين استان در
توليد ماهيان گرم آبي رتبه اول و در توليد ماهيان سردآبي رتبه
چهارم را ميان استانهاي غيرس��احلي كشور دارد .وي افزود:
براساس برآورد كارشناسان  ۲۵هزار تن انواع آبزيان در سطح
استان كرمانشاه تا پايان سال  ۱۴۰۰توليد خواهد شد .مديركل
شيالت استان كرمانشاه ادامه داد :هم اكنون كار آبگيري مراكز
پرورش آبزي در مناطق گرمسيري اين استان به پايان رسيده
و در ماههاي آينده آبگي��ري مراكز مناطق سردس��يري آغاز
خواهد شد.
افضلي با اشاره به تأثير خشكسالي بر روند پرورش آبزي در استان
كرمانشاه تصريح كرد :ميزان خسارتها بايد پايان سال ۱۴۰۰
برآورد شود.

دورهاي مجلس شوراي اس�لامي ادامه داد :اميد
ميرود كه با درايت مسئوالن در تأييد صالحيت
نامزدهاي ش��وراي اسالمي ش��هرها و روستاها و

استقبالمنابعطبيعيسمنانازطرحهايگردشگري

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان از استقبال اين
سمنان
س�ازمان در زمين�ه ارائ�ه طرحه�اي س�رمايهگذاري در زمينه
گردشگري در مناطق كويري به شرط بهرهبرداري صحيح خبرداد.

جعفر مرادي حقيقي مدي��ركل منابع طبيعي و
آبخيزداري استان سمنان گفت :رونق گردشگري
كويري نه تنها س��بب رش��د اقتص��ادي مقصد
گردشگري ميشود ،بلكه در صورت بهرهبرداري
صحيح به حفظ عرصههاي مناب��ع طبيعي نيز
كمك ميكن��د .وي افزود :عرصهه��اي منابع
طبيع��ي از جمله مناط��ق كويري ب��ا توجه به
جذابيت و ظرفيتهايي كه دارد بس��تر مناسب
براي سرمايهگذاري از جمله گردشگري است .مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان
ادامه داد :اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان از طرحهاي گردشگري در عرصههاي
ملي به شرط حفظ و نگهداري پوشش گياهي و بهرهبرداري مناسب كه موجب تخريب مراتع نشود،
استقبال ميكند.

يادآوري آغاز عمليات اجراي��ي زورخانه مركزي
كالنش��هر اراك همزمان با آزادسازي خرمشهر،
گفت :رزمندگان فداكار و پهلوان ايران اس�لامي
در دوران دفاع مقدس با حضور در جبهههاي حق
عليه باطل در برابر رژيم بعث عراق ايستادگي كرده
و زمينه آزادسازي خرمشهر را در سوم خردادماه
س��ال فراهم كردند .ش��هردار اراك ني��ز در اين
نشست گفت :در مدت  ۴۰سال گذشته زورخانهاي
در اين شهر ساخته نشده و زورخانه اين شهر در
طرح تعريض ميدان ش��ورا تخريب شد .عليرضا
بياتيان افزود :زورخانه مركزي كالنشهر اراك در
بنايي به مساحت  ۴۸۶متر مربع ايجاد ميشود.
وي ادامه داد ۱۴۰ :متر مرب��ع اين طرح در قالب
رختكن و  ۱۴۰متر طبقه دوم آن نيز به ايجاد دفتر
اداري و مهمانسرا براي اسكان ورزشكاران مهمان
به شهر اراك اختصاص مييابد.

كمآبيجنگلهايكهگيلويهوبويراحمدراتهديدميكند
كهگيلويه وبوير احمد

شهردار سنندج از رونمايي بزرگترين
كردستان
پيكره كشور تحت عنوان پيكره ايثار
و مقاومت مردم كردستان در آبيدر به مناسبت سوم خرداد سالروز
آزادسازي خرمشهر خبر داد.

حشمتاله صيدي شهردار س��نندج گفت :به مناس��بت سوم خرداد
سالروز آزادسازي خرمشهر مراسم رونمايي از بزرگترين پيكره كشور
و افتتاح مجموع��ه تفريحي زيپالين و پل معلق با حضور مس��ئوالن
برگزار خواهد شد.
وي افزود :در اين دوره اقدامات مناس��بي براي احداث اماكن تفريحي
در محدوده پارك جنگلي آبيدر نظير س��اماندهي مس��ير ميدان گاز،
ساماندهي پارك امانيه و اميريه ،احداث پارك مشاهير ،احداث مسير
دوچرخه س��واري و احداث بلوار  24متري هنرمن��د عباس كمندي
اجرا شد.
شهردار س��نندج ادامه داد :احداث مجموعه تفريحي زيپالين و پل
معلق و همچنين نصب بزرگترين پيكره كشور تحت عنوان پيكره ايثار
و مقاومت مردم كردستان در آبيدر از ديگر اقدامات مهم اين دوره شورا
و شهرداري در پارك جنگلي آبيدر بود.
صيدي گفت :اح��داث پارك دو هكتاري باغ ايران��ي در جوار محدوده
پيكره ايث��ار و مقاومت هم از ديگ��ر پروژههاي در دس��ت اجرای اين
شهرداري است كه بزودي تكميل و به بهرهبرداري خواهد رسيد.
وي از رونمايي از بزرگترين پيكره كش��ور تحت عن��وان پيكره ايثار
و مقاومت مردم كردس��تان در آبيدر به مناسبت س��وم خرداد سالروز
آزادسازي خرمشهر خبرداد و افزود :به اين مناسبت مجموعه تفريحي
زيپالين و پلمعلق در آبيدر افتتاح خواهد شد.

راهاندازيبخشجراحيپيونداعضا
درالبرز

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي
البرز
البرز از راهاندازي بخش جراحي پيوند
اعضا در يكي از بيمارستانهاي اين استان خبرداد.

جواد معظمي معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي البرز گفت :دانشگاه
علوم پزشكي البرز در استان به عنوان يك واحد شناسايي براي اهداي
عضو عمل ميكند و افرادي كه دچار مرگ مغزي ش��دهاند را با كسب
رضايت از خانوادهها ،جهت اهداي عضو شناسايي و معرفي ميكند.
وي افزود :عمل پيوند در البرز انجام نميشود و موارد شناسايي شده و
منتهي به پيوند به بيمارستانهايي كه عمل پيوند در آن صورت ميگيرد
معرفي ميشوند اما دانشگاه علوم پزشكي البرز در تالش است به زودي
عمل پيوند را در يكي از بيمارستانهاي استان راهاندازي كند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي البرز ادامه داد :واحد شناسايي اعضا
و نسوج پيوندي دانشگاه علوم پزشكي البرز با تالشهاي شبانهروزي
توانست در سال گذش��ته  ۲۰مورد اهدای عضو را در استان شناسايي
كند .معظمي تصريح كرد :اهميت پيوند عضو بسيار زياد است و اين در
حالي اس��ت كه هر فرد دچار مرگ مغزي شده ميتواند حداقل يك يا
حداكثر هشت و به طور متوسط سه نفر را نجات دهد.
وي ادامه داد :عالوه بر پيوند عضو افراد دچار مرگ مغزي ،به وس��يله
پيوند نسوج هم ميتوان  53نفر را از معلوليت نجات داد.
اين مس��ئول يادآور ش��د :افراد ميتوانند با مراجعه به سايت «انجمن
اهدای عضو ايرانيان» و ثبت نام در س��امانه اهدای عضو رضايت خود
را براي پيون��د اعضا در صورت م��رگ مغزي اعالم كنن��د ،در صورت
بروز حادثه اين اعالم رضايت در جلب موافقت بازماندگان بسيار مؤثر
خواهد بود.

احداثبزرگراههايجديد
باهدفكاهشتصادفاتدراردبيل
اردبيل

آغاز عمليات احداث زورخانه مركزي در اراك

رياست جمهوري در گرايشهاي مختلف و افزايش
انگيزه زمينه افزاي��ش حضور حداكثري مردم در
پاي صندوقهاي رأي را فراهم كنن��د .آقازاده با

بزرگترينپيكرهكشوربهمناسبت
سومخرداددرسنندجرونماييميشود

استاندار كهگيلويه و بويراحمد از تهديد جنگلها و مراتع استان
با توجه به كاهش بارندگيها در سالجاري خبرداد.

حسين كالنتري اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد در نشست س��تاد مديريت بحران با اشاره به اينكه
امس��ال با توجه به كاهش بارش با خشكس��الي
مواجه هس��تيم ،گف��ت :خطر كمآب��ي و آتش
سوزي جنگلها ،اس��تان را تهديد ميكند .وي
افزود :امسال با توجه به كاهش بارش در استان
با خشكسالي مواجه هس��تيم و اين بحران فقط
برخي دس��تگاههاي متولي را درگير نميكند و
اگر درست مديريت نشود ممكن است كه همه
دستگاهها درگير ش��وند .اس��تاندار كهگيلويه
وبويراحمد با اشاره به اينكه استان هزار و  ۲۰۰نيرو آموزش ديده در حفاظت از منابع طبيعي دارد ،ادامه
داد :منابع و امكانات برخي دستگاههاي متولي مقابله با بحران محدود است و در موارد ضروري بايد
از همه ظرفيتها استفاده شود .كالنتري گفت :اگر در كشت برخي محصوالت كشاورزي ممنوعيت
داريم ،بايد شفاف اطالع داده شود ،تا جلوي خسارت به خود كشاورز و ديگران گرفته شود.

ميشود.

بزرگراهه�اي جديد با ه�دف كاهش
تصادفات در اس�تان اردبيل احداث

اكبر بهنامجو ،اس��تاندار اردبيل در جلسه ش��وراي راهبري تصادفات
اس��تان گفت :در حال حاض��ر  ۳۵۰كيلومتر از جادههاي اس��تان در
محورهاي مختلف در دس��ت احداث است و هر س��ال تا ۶۰كيلومتر
به بزرگراههاي سطح اس��تان با هدف كاهش ميزان تصادفات جادهاي
افزوده ميشود.
وي افزود :در حال حاضر در شمال استان از پارسآباد به سمت مشگين
شهر ،در مشگين شهر ،محور رضي اميركندي و گرمي به سمت بيلهسوار
در حال احداث است.
استاندار اردبيل با بيان اينكه در آمار مقايسهاي ميزان تصادفات برون
ش��هري در دو ماهه سالجاري نس��بت به دو ماهه س��ال  ۹۹چندان
تغييري ديده نميشود ،تصريح كرد :اصليترين راهكار در كاهش ميزان
تصادفات در سطح استان به ويژه در فصل تابستان اجراي برنامههاي
اساسي و ايمنسازي جادههاست.
بهنامجو از ايمنس��ازي جاده س��رچم از دو محور اردبيل به سرچم و
بالعكس خبرداد و گفت :يكي از تأثير گذارترين جادهها يعني كلور درام
در محور زنجان _منجيل به سمت خلخال است كه با احداث و بهسازي
آن بار ترافيك جاده س��رچم كاهش مييابد و س��بب كاهش خيلي از
تصادفات ميشود.
وي با بيان اينكه اين محور در حال احداث است و قطعه اول نيز بزودي
شروع ميشود ،افزود :ساخت قطعه اول كار به مناقصه رفته است و اميد
ميرود در سالهاي آينده يك محور ايمن و پر كاربرد براي رانندگان
ايجاد شود.
استاندار اردبيل ادامه داد ۴۲ :دس��تگاه دوربين ثبت تخلف و سرعت
سنج در جادههاي استان نصب شده كه نصب دوربينهاي هوشمند در
جادهها ميتواند بازدارنده باشد.
بهنامجو گفت :با نصب دوربينهاي ثبت تخلف در جادهها ميزان سرعت
در كنترل شده و كاهش تصادفات را در استان شاهد خواهيم بود كه در
اين راستا در سطح استان  ۴۲دوربين نصب شده و شش دوربين ديگر
نيز خريداري و بزودي نصب ميشود.
وي همچنين از احداث س��اختمان پليس راه در جادههاي اهر ،پارس
آباد و خلخال خبرداد و افزود :براي كاهش آمار تصادفات در داخل شهر
اردبيل نيز با همكاري شهرداري مركز ساختمان مانيتورينگ تجهيز و
براي كنترل هوشمند رانندگان راهاندازي ميشود.

