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 ۱۴هزار تن نهاده براي مرغداريهاي شيراز
تأمينشد
خسارتسيالبها
کمترازخشکسالینیست!

طي دو هفت�ه اخي�ر و در همين صفح�ه ،گزارشهاي�ي مبني بر
كمبود آب و خشكس�الي در اس�تانهاي مختلف منتش�ر ش�د.
خشكس�اليهايي كه علاوه بر ض�رر و زيان�ش بر كش�اورزي و
دامداري ،موضوع آب ش�رب هموطنان را هم تحتالش�عاع قرار
داده و در بسياري از استانها مردم چشم به آسمان دوخته بودند تا
باراني ببارد و لبهاي تشنه زمين را مرطوب كند .اما از اواخر هفته
گذشته و با بارش بارانهاي زودگذر تابستاني ،نه تنها لبيتر نشده
بلكه با وقوع سيالب در مناطق مختلف خس�ارات و خرابيهايي
بر جاي مانده كه خشكس�الي نميتوانس�ت آن را به ب�ار بياورد.

ناديده گرفته شدن بسياري از نيازهاي طبيعت ،بيتوجهي به پروژههاي
آبخيزداري ،تخريب و از بي��ن بردن مراتع و جنگلها باعث ش��ده تا با
كمترين بارشها حوادث ناگواري به وقوع بپيوندد.
اگر بگوييم طي ماههاي اخي��ر هرمزگان از بيآبي به س��توه آمده بود
حرفي به گزاف نگفتهايم .وليايكاش حداقل از سيلهاي بهار 1398
كه به گفته مسئوالن ،آنها را غافلگير كرده و چندين استان را درنورديد
و خسارات بيشماري برجاي گذاشت ،درس و تجربهاي كسب ميشد
تا اين بارشهاي كوتاه مدت دوباره متوليان امر را غافلگير نميكرد تا باز
هم سيلي به راه بيفتد و به زندگي مردم و كسب و كار و اموال آنان آسيب
برساند و مسئوالن فقط نظارهگر باش��ند و به ارائه آمار و ارقام و ميزان
خسارات وارد ش��ده بپردازند .طي روزهاي اخير و در شرق هرمزگان،
با آغاز فعاليت سامانه بارشي موسمي ،بارشهاي رگباري ناشي از اين
سامانه منطقه هشتبندي را در گرماي بيس��ابقه تابستان فرا گرفت و
همين مسئله ابتدا خوشحالي مردم و بخصوص كشاورزان را به همراه
داش��ت .اما در ادامه ،اين بارندگي كه در مناطق كوهستاني باال دست
هشتبندي از شدت بيشتري برخوردار بود باعث طغيان رودخانههاي
فصلي شد.
كمكم و با شدت گرفتن فعاليت اين سامانه بارشي خيابانها و معابر
شهر هشتبندي دچار آبگرفتگي ش��د .هر چند بارشهاي موسمي
پس از گذش��ت بيش از  ۲۵س��ال بار ديگر در منطقه هش��تبندي
به وقوع پيوس��ت ،اما با خرابيهايي كه در پيداش��ت ،خاطرهاي نه
چندان شيرين از خود بر جاي گذاش��ت .در پيبارندگيهاي شديد
در هرمزگان ،رودخانههاي بشاگرد هم طغيان كرد .همين باال آمدن
آب رودخانهها موجب وقوع خس��ارت به تأسيسات شبكههاي آب
و برق اين شهرس��تان ش��د .ناگفته نماند همين بارش يك روزه راه
دسترسي شش روس��تا را مس��دود كرد و زندگي را براي اهالي اين
مناطق سخت كرد.
خسارت  100ميلياردي به آذربايجانغربي
باران اواخر هفته گذشته آذربايجانغربي بار ديگر به جاي اينكه باعث
خوشحالي شهروندان ش��هرهاي مختلف اين استان ش��ود ،با برجاي
گذاشتن ميلياردها تومان خسارت ،نشان داد مديران هنوز نه به كار خود
واقفند و نه راههاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه را ميدانند.
مدي��ركل مديريت بح��ران اس��تانداري آذربايجانغرب��ي در رابطه با
خسارات برجاي مانده از سيل اخير گفته« :طبق برآوردهاي انجام شده
 ۱۰۰ميليارد تومان خسارت به چهار شهري كه سيل اتفاق افتاده وارد
شده است».
اميرعباس جعفري با اش��اره به بارشها و وقوع سيل در بخش صفایيه
خوي ،انزل اروميه و كوهسار سلماس ادامه داد« :بارش باران سبب وقوع
سيل و خسارت به بيش از يكهزار هكتار از زمينهاي كشاورزي و زراعي
و باغي شد .همچنين در بخش كوهسار س��لماس ،سيل به چادرهاي
عشايري ،مزارع گندم و احشام خس��ارت زد و يك نفر نيز در اثر صاعقه
جان خود را از دست داد ».به گفته اين مسئول ،در شهرستان تكاب نيز
بارشها بدون خس��ارت نبود و با وقوع سيل در روستاي آغدره سفلي و
اولياي تكاب ويرانيهايي بر جاي گذاشت.
مازندران و  4فصل سيالبی
مازندران از جمله استانهاييست كه تقريباً در تمام فصول ميتوان صداي
سيالب را در روستاهاي آن شنيد .فراموش نميكنيم سيالب ويرانگر
بهار كه كانونش شهرستانهاي سيمرغ و جويبار بود اما شهرهاي ساري،
قائمشهر ،بهشهر ،نكا و گلوگاه را هم در برگرفت و پاييز پلطان تنكابن و
غرب مازندران و زمستان زيرآبش را.
حاال قرعه سيل تابستانه به نام س��وادكوه و خطيركوه در البرز مركزي
افتاده و اندك باران در گرمترين و خشكترين فصل سال با به راهانداختن
جوي عظيمي از آب كه بهتر است آن را سيالب بناميم ،عالوه بر مسدود
كردن راهها به چندين واحد مسكوني هم خسارت زد.
تأسفبار است ،مس��ئوالن در مناطقي كه ميتوانند برنامهريزي كرده
و از وقوع ح��وادث قابل پيشبين��ي جلوگيري كنند ،ب��ا بيتوجهي و
سوءمديريت ،دستروي دست ميگذارند و هر بار بعد از وقوع حادثه به
ارزيابي ميزان خسارات وارد شده به زندگي مردم و امكانات و تجهيزات
عمومي ميپردازند .حدود  72ساعت از س��يالب سوادكوه ميگذرد و
دوباره در حاليكه صدمات حادثه در دست بررسي است ،عيناله طالبي
فرماندار اين شهرستان تأكيد كرده كه جاري شدن سيالب و رانش زمين
منجربه بروز خسارتهايي شده است.
با اينكه چندسالي است طرحي به نام طرح جامع سيالب در مازندران
سيل خيز كليد خورده اما بعد از اينكه عطاءاله داداشپور معاون مديريت
بحران مازندران گفت« :بارندگي روزهاي اخير منجربه بروز خسارتهايي
ش��ده و گروههاي ارزياب به مناطق مختلف اعزام شدهاند ».علي اصغر
احمدي مديركل مديريت بحران اس��تان با اشاره به اجراي طرح جامع
سيالب در مازندران و بيان اينكه اين طرح در سال  ۹۳تهيه و تدوين شده
است ،گفت« :خريد  ۱۲۹واحد مسكوني در حريم رودخانهها نياز اصلي
طرح است و كمبود اعتبار از جمله مشكالت پيش روست .هم اكنون نيز
تغيير اقليم و بارندگيهاي ناگهاني و جاري شدن روان آب در مسيلها
سبب بروز خسارتهايي از جمله مسدود شدن راهها ميشود».
سيل فقط خسارت مالي نداشت و در استان فارس و روستاي داراب جان
يكي از عشاير منطقه را گرفت .در همين راستا رئيس اورژانس استان
فارس بعد از وقوع سيل در يكي از روستاهاي داراب از مرگ يكي از عشاير
منطقه بر اثر اين اتفاق خبرداد.
محمدجواد مراديان با بيان اينكه وقوع سيل در روستاي سنگ چارك
شهرستان داراب خساراتي در پيداش��ت ،گفت« :با اينكه پس از اعالم
حادثه به اورژانس ،يك دستگاه آمبوالنس به منطقه اعزام شد اما سيالب
سبب غرق شدگي یک مرد  ۷۰ساله شد».
كم توجهي به حوزه آبخيزداري در باالدست و عدم اجراي كامل طرح
جامع سيالب ،تخريب و تجاوز به بستر رودخانهها و مسيلها ،از بين بردن
مراتع و تخريب جنگلها سبب شده تا با هربارندگي ،سيلي به راه بيفتد
و خسارتهاي كالني برجاي گذارد .سيلي كه مديران هميشه خواب را
نميتواند بيدار كند ،بلكه هميشه آنها را غافلگير ميکند.

مديرجهادكشاورزي
فارس
شهرستان شيراز با
اش�اره به اتخاذ تمهيدات وي�ژه براي تأمين
نهادههاي دامي در اين شهرستان ،گفت :در
سه ماه نخست امسال بيش از  ۹هزار تن ذرت
و بالغ بر  5هزار تن سويا براي مرغداران فعال
شيرازي تأمين و توزيع شد.

ذبيحاهلل سيروس��ي مدي��ر جهاد كش��اورزي
شهرستان شيراز با بيان اينكه توزيع نهادههاي
يارانهدار با نظارت دقي��ق كميته پايش دنبال
ميش��ود ،اعالم كرد :با تخصي��ص نهادهها در
مدت مورد نظر  ۶هزار تن گوش��ت مرغ در اين
شهرستان توليد شد كه س��هم  ۱۵درصدي از
توليد استان فارس را داشته و مقام اول آن را به
خود اختصاص داده است .وي با بيان اينكه در
سه ماه فصل بهار  ۷۵واحد پرورش مرغ گوشتي
در شهرستان شيراز مبادرت به جوجهريزي و
توليد گوش��ت كردهاند ،افزود :اين واحدهاي
توليدي در ط��ول دوره پ��رورش جوجهريزي
 2ميليون و  ۹۰۰هزار قطعهاي داش��تهاند كه
فرآيند نظارت مستمر بر توليد از ابتداي دوره تا

بنيادبركتجلويمهاجرت
 150خانوار روستايي همداني را گرفت

مج�ري بني�اد
همدان
برك�ت اس�تان
همدان از مهاجرت معكوس تعداد  ۱۵۰خانوار
به روستاي مادري خود با اجراي طرح اشتغال
بنياد بركت در سطح استان خبرداد.

زمان كشتار در سه مرحله انجام شده است.
اين مقام تصريح كرد :در سه ماه نخست امسال
بيش از  ۹هزار تن ذرت و بالغ بر  5هزار تن سويا
براي مرغداران فعال ش��يرازي تأمين و توزيع
شد .به گفته مدير جهاد كشاورزي شهرستان
ش��يراز با توجه به تأمين نهادههاي مورد نياز
مرغداران ،پ��س از پاي��ان دوره و تعيين زمان
بارگيري محصول به سمت كشتارگاه ،مرغدار
مكلف بوده تا حداقل  ۹۰درصد از مرغ توليدي
را به كشتارگاه با نرخ مصوب تحويل نمايد ،در
غير اين صورت از س��هميه نهادههاي يارانهدار
واحد مذكور در دوره آتي كسر ميشود.
سيروسي يادآور ش��د :در اين طرح تلفات غير
متعارف واحدهاي پرورش مرغ گوش��تي نيز
بررس��ي و صورتجلس��ه به مراجع باال دستي
ارسال تا نسبت به لحاظ كردن آن اقدام شود
و مرغدار از اين حيث متضرر نشود .سيروسي
گف��ت :در حال حاض��ر نهادههاي م��ورد نياز
مرغ��دار در كمت��ر از  ۲۰روز پ��س از تأيي��د
جوجهريزي به آنان تحويل ميشود و رضايت
آنان جلب شده است.

بهنام بيگمحمدي مجري بنياد بركت اس��تان
هم��دان گفت :از س��ال  ۹۸تاكنون اي��ن تعداد
خانوار با استفاده از تسهيالت اشتغالزايي بنياد
بركت از شهرهايي چون تهران و ساير استانها
به روس��تاي مادري خود در استان بازگشته و با
استفاده از اين تسهيالت در روستاي خود صاحب
شغل شدهاند .وي با اش��اره به اينكه شهرستان
اسدآباد در سال  ۹۸نخستين پايلوت اشتغالزايي
بني��اد بركت انتخاب ش��د و طرح اش��تغالزايي
بنياد بركت در اين شهرس��تان زودتر از س��اير
شهرستانها شروع شده اس��ت ،افزود :بههمين
دلي��ل از  ۱۵۰مهاج��رت معك��وس خانوارها با
اس��تفاده از تسهيالت اش��تغالزايي بنياد بركت
تعداد  ۱۰۰مورد از مهاجرته��اي معكوس به
اين شهرستان اختصاص داش��ته است .مجري
بنياد بركت استان همدان با بيان اينكه در سال

موانع توليد استان خبرداد.

معاون امور صنايع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان
از اجرايي شدن  ۷۵درصد مصوبات كارگروه ستاد تسهيل و رفع

گلستان

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري گلستان از
حدنگاري  ۹۵درصد از اراضي منابع طبيعي استان خبرداد.

حجتاالس�لام مهدي قاس��مي و ناجمي معاون اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم دادگستري
گلستان با اش��اره به اينكه تاكنون حدنگاري  ۹۵درصد از اراضي منابع طبيعي استان انجام شده و
پنج درصد باقيمانده نيز تا شهريور امسال به
پايان خواهد رس��يد ،گفت :با حدنگاري ۷۵
هزار هكتار باقيمانده ،پرونده دس��تاندازي
به اراضي ملي گلس��تان براي هميشه بسته
ميش��ود .وي افزود :اجراي طرح حدنگاري
(كاداس��تر) اراضي ملي از س��اخت و س��از
غيرمجاز و دس��تاندازي به اراض��ي منابع
طبيعي جلوگيري كرده و سرعت پاسخگويي
به استعالم ادارهها و مراجعان به دستگاهها را
افزايش خواهد داد .وي همچنين از اجراي حدنگاري اراضي پارك ملي گلستان هم خبرداد و گفت:
بخشي از كار انجام شده و مابقي نيز در حال انجام است .وي گفت :قرار شد براي اراضي مورد اختالف
منابع طبيعي و كشاورزي ،كميته رفع تداخالت در همه شهرستانها فعال شود و پس از تعيين تكليف
اگر اين اراضي متعلق به منابع طبيعي بود سند آن به نام بيتالمال صادر گردد.

فرامرز محبوبي معاون امور صنايع سازمان صنعت ،معدن و تجارت سمنان با اشاره به اجرايي شدن ۷۵درصد
مصوبات كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
استان گفت :تاكنون مشكالت يكهزار و ۲۶۰
واحد توليدي در جلس��ات اي��ن كارگروه مورد
بررسي قرار گرفته است كه در جهت رفع موانع
توليد 2 ،هزار و  ۶۹۸مصوبه به تصويب اعضاي
كار گروه رس��يده اس��ت .وي تصري��ح كرد :از
مجموع مصوبات كارگروه تس��هيل ۴۳ ،درصد
مربوط به تأمين مالي و تعيين تكليف تسهيالت،
 ۱۵درصد مربوط به امور زيربنايي ۱۳ ،درصد
مربوط به امور مالياتي ۱۵ ،درصد مربوط به تأمين اجتماعي ۱۳ ،درصد امور سرمايهگذاري و مابقي ساير
ميباش��د .معاون امور صنايع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان س��منان با اشاره به تحليل فراواني
مصوبات كارگروه رفع موانع توليد اس��تان افزود :از مجموع مصوبات ۲ ،هزار و  ۲۳مصوبه توسط اعضاي
كارگروه اقدام شده است كه  ۷۵درصد مصوبات را شامل ميشود و مابقي در دست اجرا ميباشد.
چهار محال وبختياري

خوزستان

راهاندازي 3طرحگردشگري
درچهارمحالوبختياري

مديركلميراثفرهنگي،گردشگريوصنايعدستيچهارمحال
و بختياري با اشاره توسعه بخش گردشگري در شهرستانهاي
استان گفت :مجوز راهاندازي سه طرح گردشگري در چهارمحال
و بختياري از سوي بخش خصوصي صادر شد.

مه��رداد ج��وادي مدي��ركل ميراثفرهنگ��ي ،گردش��گري و
صنايعدس��تي چهارمحال و بختياري با اش��اره به راهاندازي سه
طرح گردش��گري در چهارمح��ال و بختياري از س��وي بخش
خصوصي گفت :اين طرحها ش��امل يك اقامتگاه بومگردي و دو
اردوگاه گردشگري با سرمايهگذاري  ۲۸ميليارد و  ۴۳۳ميليون
ريال در شهرستانهاي شهركرد ،س��امان و كوهرنگ است .وي
افزود:با بهرهبرداري از اين طرحهاي گردشگري زمينه اشتغال
مستقيم  ۱۴نفر بهصورت مس��تقيم فراهم خواهد شد .جوادي
تصريح كرد :چهارمحال و بختياري واسطه جاذبههای بيشمار
در حوزه طبيعتگردي بهعنوان يكي از نقاط توسعه «بومگردي»
در كشور شناخته شده است.

 ۱۴۰۰تعداد پنج شهرس��تان ش��امل اسدآباد،
تويس��ركان ،كبودرآهن��گ ،مالي��ر و نهاوند در
سطح استان همدان پايلوت اش��تغالزايي بنياد
بركت هستند ،افزود :سهميه اشتغال اين تعداد
شهرستان در س��الجاري  ۱۶۰۰نفر با اعتباري
افزون ب��ر  ۸۰ميليارد تومان خواه��د بود .بيگ
محمدي در ادامه از پويش «به روستا برميگردم»
خبرداد و بيان كرد :در اين پويش بنياد بركت ،به
افراد شهرنش��ين و حاشينهنشيني كه تمايل به
بازگشت به روستاي مادريش��ان داشته باشند،
تسهيالت و خدمات ارائه ميدهد كه در اين رابطه
تاكنون بيش از  ۴هزار نفر در سطح كشور در اين
طرح ثبتنام كردهاند و درصورت تأييد با استفاده
از تسهيالت و خدمات ارائه شده بنياد بركت براي
ايجاد شغل به روستاي مادري خود باز خواهند
گش��ت .وي خاطرنش��ان كرد :در س��الجاري
چندين مورد مشاغل جديد توسط بنياد بركت به
ردههاي شغلي اضافه شده كه فروش اينترنتي و از
راه دور از جمله غذاهاي خانگي ،كشتجو ،ذرت
علوفهاي ،كشت گياهان دارويي چون زعفران و
موسير از جمله آنهاست.

 ۹۵درصداراضيمنابعطبيعيگلستانحدنگاريشد

گرهگشايي از مشكل 1260واحد توليدي در سمنان
سمنان
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سيستان وبلوچستان

واكسينهشدن  65هزاررأسدام
درشادگان

بيش از  65هزار رأس گوس�فند و بز در شهرس�تان شادگان
عليه بيماري آبله واكسينه شدند.

سيدحسين هاش��مي رئيس اداره دامپزشكي شادگان با اشاره به
واكسيناس��يون بيش از  65هزار رأس گوسفند و بز در شهرستان
شادگان گفت :از اين تعداد  ۶۳هزار و  ۱۸۲رأس گوسفند و  ۲هزار
و  ۹۹۵رأس بز ميباشند كه كار واكسيناسيون آنها انجام شد .وي
افزود :واكسيناسيون اين دامها با هدف ايمنسازي آنها عليه بيمار
آبله و جلوگيري از انتقال احتمالي اين بيماري به انس��ان صورت
گرفته است .رئيس اداره دامپزشكي شادگان ادامه داد :با توجه به
شرايط و موقعيت ويژه شهرستان شادگان با وجود اقدامات انجام
شده مستمر و مؤثر در زمينه كنترل تردد دام ،اجراي واكسيناسيون
به موقع مؤثرترين و بهتري��ن راهكار كنترل اين بيماري اس��ت.
هاشمي خاطر نشان كرد :بيماري آبله گوسفند و بز ،از طريق تماس
مستقيم بين دامها در دامداريها ،از دام آلوده به دام سالم منتقل
ميشود و باعث مرگ ومير دامهاي جوان ميشود.

توليد   ۲۵۰تنگوشتقرمز
بههمت  عشايرايرانشهر

رئيس اداره عشايري ايرانشهر سيستان و بلوچستان گفت:
عشاير اين شهرستان از ابتداي امسال تاكنون بيش از ٢۵٠تن
گوشت قرمز توليد و روانه بازار مصرف كردند.

رضا زراعتي رئيس اداره عشايري ايرانشهر سيستان و بلوچستان با
اشاره به توليد  250تن گوشت قرمز ازسوی عشاير ايرانشهر گفت:
عشاير اين شهرستان با دارا بودن بيشاز  ۵۵هزار رأس دام سبك
و سنگين نقش مهمي در تأمين گوشت قرمز و لبنيات سيستان و
بلوچستان دارند .وي افزود :عشاير ايرانشهر داراي  ۵٣هزار رأس
ش از  ۵۰۰رأس گاو هستند .رئيس
دام سبك ۱۲۰۰ ،نفر شتر و بي 
اداره امور عشايري ايرانشهر تصريح كرد :حمايت از قشر پرتالش
عشاير در بخش توليد عالوهبر رونق بخشيدن به اقتصاد كشور در
توليد صنايع دستي ،محصوالت دامي ،كشاورزي و رونق زندگي
عشايري نيز مؤثر است .زراعتي تصريح كرد :افزونبر  ۵ميليارد
ريال تس��هيالت بانكي در يكسال گذش��ته به عشاير شهرستان
ايرانشهر براي خريد علوفه پرداخت شده است.

هدیه  8میلیارد تومانی ازدواج به  475زوج خانواده کمیته امداد گیالن

ب�ه مناس�بت
گيالن
سالروز ازدواج
اميرالمومنين(ع) و حض�رت زهرا(س)۱۳۵ ،
فقره هديه ازدواج به صورت كاال به افراد تحت
پوشش كميته امداد استان گيالن توزيع شد.

عباس اهراب��ي مديركل كميته ام��داد گيالن با
اشاره به اينكه كمك به امر ازدواج جوانان تحت
حمايت يكي از رسالتهاي كميته امداد ميباشد،
گفت :بدين منظور س��تاد طرح كوثر در س��طح
استان و شهرستانها تشكيل شده است.
وي با برش��مردن برخي از برنامهه��اي اين نهاد
همزم��ان ب��ا روز مل��ي ازدواج ،اف��زود :اهداي
بستههاي جهيزيه و كمك هزينه ازدواج ،انجام
مش��اورههاي فردي ازدواج به ص��ورت تلفني و
حضوري ،برگزاري مسابقات فرهنگي و اعطاي
هداي��اي فرهنگي به مزدوجي��ن تحت حمايت

و تقدي��ر از خيري��ن فع��ال در ح��وزه ازدواج از
برنامههاي كميته امداد به مناسبت اين ايام بود.
مديركل كميته امداد گيالن ،تجليل از زوجهاي

اجراي ۱۵هزارمترمكعبطرحآبخيزداريدرباشت
كهگيلويه وبويراحمد

۱۵هزار و  ۴۰۰متر مكعب طرح آبخي�زداري در مناطق مختلف
باشت در دست اجراست.

سيدحميد حسيني رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري باش��ت گفت :عمليات اجرايي آبخيزداري
۱۵ه��زار و  ۴۰۰متر مكعب از حوزههاي پش��ت كوه
باش��ت ،چاه تل��خ ،آبدگاه و بوس��تان با اعتب��ار ۱۰۰
ميليارد ريال در حال انجام ش��دن اس��ت .وي افزود:
طرح آبخيزداري باشت در مناطق چاه تلخ (دو طرح)،
دهبزرگ ،پش��ت كوه باش��ت (س��ه طرح) ،بوستان و
آبدهگاه به صورت س��نگ مالتي در دست اجراست.
رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري باشت ادامه داد:
طرحهاي آبخيزداري پشت كوه باشت با حجم  7هزارو
 ۹۰۰متر مكعب و اعتبار بيش از  ۴۹ميليارد ريال در حال اجراست .حسيني گفت :طرح تغذيه مصنوعي
چاه تلخ باشت با اعتبار بيش از  ۳۵ميليارد ريال  ۷۵درصد پيشرفت دارد .وي افزود :با بهرهبرداري از اين
طرح بيش از  4هزار و  ۵۰۰متر مكعب آب نزوالت آسماني ذخيره خواهد شد .حسيني گفت :طرح آبدهگاه
باشت هم اكنون با پيشرفت  ۶۰درصد و اعتباري بيش از  7ميليارد ريال در دست اجراست.

سجاد مرسلي

جوان داراي مهريه پايين و ارزشگذاري بر اين
امر پس��نديده ،ديدار و تجليل از زوجين جوان
موفق و نخبه در حوزهه��اي مختلف علوم ديني

و قرآني ،علمي و پژوهش��ي ،فرهنگي و هنري،
ورزشي و پرداخت تس��هيالت به زوجين جوان
متقاضي دريافت وام قرضالحس��نه ازدواج را از
ديگر خدمات اين نهاد به مناسبت اين ايام دانست
و افزود :ارائه مش��اوره ش��غلي ،استعدادسنجي،
حرفهآم��وزي ،كارياب��ي و پرداخت تس��هيالت
قرضالحس��نه اش��تغال در دس��تور كار كميته
امداد قرار دارد.
اهرابي با بيان اينكه به مناسبت روز ملي ازدواج،
تعداد  ۱۳۵فقره هدي��ه ازدواج به صورت كاال به
افراد تحت پوش��ش كميته امداد استان گيالن
توزيع ش��د ،اضاف��ه ك��رد :در چهار ماه��ه اول
س��الجاري ۴۷۵ ،فقره هديه ازدواج به زوجين
ج��وان خانوادههاي عزتمند كميت��ه امداد امام
استان گيالن بالغ بر  ۸۲ميليارد ريال اهدا شده
است.

آغازواكسيناسيونگروهسني 60تا 65سالدراردبيل

معاون بهداشت دانش�گاه علوم پزش�كي اردبيل گفت :با تأمين
اردبيل
واكس�ن مورد نياز اعم از داخلي و خارجي ،واكسيناسيون گروه
سني  60تا  65سال در استان اردبيل آغاز شد.

بابك نخس��تين معاون بهداش��ت دانش��گاه علوم
پزش��كي اردبيل گفت :از روزگذش��ته و ب��ا توزيع
واكسن جديد واكسيناسيون گروه سني  60تا 65
سال در مناطق شهري و روستايي سرعت ميگيرد
تا براس��اس ثبتنام و اعالم حضور اين گروه سني
بتوانند واكسن خود را در دز اول و دوم دريافت كنند.
وي تصريح كرد :در اين گروه سني افراد بايد به موقع
واكسيناسيون خود را انجام دهند كه در شهرهاي
باالي  20هزار نفر ثبتنام از طريق سامانه طراحي ش��ده انجام و در شهرهاي زير  20هزار نفر گروه
مشمول اين دوره از واكسيناسيون بايد به نزديكترين مركز بهداشتي و تجميعي مراجعه و واكسن
خود را دريافت كنند .معاون بهداشت دانشگاه علوم پزش��كي اردبيل گفت :بيشترين نرخ بستري
بيماران كرونايي در  16ماه گذشته مربوط به اين گروه سني  60تا  65سال بوده است.

آبرسانيبركتبه ۴۷۱روستاي
دارايتنشآبيدرخوزستان

به همت بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام به  ۴۷۱روستاي واقع
در مناطق تنشزا و بحراني اس�تان خوزس�تان آبرساني ميشود.

در جريان سفر مديرعامل بنياد بركت به خوزستان ،تفاهمنامه آبرساني
به  ۴۷۱روستاي تنشزا در اس��تان با اعتباري بالغ بر يكهزار و ۵۰۰
ميليارد ريال ميان اين بنياد و آبفاي خوزستان به امضا رسيد.
اميرحسين مدني در اين س��فر همچنين پروژه آبرساني به  ۷۰خانوار
روستاي چاي عوفي از توابع شهرستان رامش��ير در استان خوزستان
را افتتاح ك��رد .مديرعامل بنياد بركت درباره تفاهمنامه آبرس��اني به
روستاهاي تنشزا در استان خوزستان گفت :بر اساس اين تفاهمنامه
و در مدت  ۹ماه ،به  ۴۷۱روستاي واقع در مناطق تنشزا و بحراني ۱۳
شهرستان استان آبرساني ميشود .وي شهرستانهاي شادگان ،اهواز،
دش��ت آزادگان ،باوي ،حميديه ،باغملك ،رامش��ير ،شوش ،ماهشهر،
هويزه ،هنديجان و انديمش��ك را از جمله نقاط هدف اين تفاهمنامه
ذكر كرد .مدني ارزش اين تفاهمنامه را يكهزار و  ۵۰۰ميليارد ريال
ذكر كرد و افزود :تمركز اصلي تفاهمنامه بر تأمين لوله آب است .ضمن
اينكه تانكرهاي مورد نياز براي آبرساني به مناطق داراي تنش آبي نيز
از سوي بنياد بركت تأمين خواهد شد.
مديرعامل بنياد بركت خاطرنش��ان ك��رد :اين تفاهمنام��ه به نوعي
بزرگترين تفاهمنامه مرتبط با پروژههاي عمراني در يك اس��تان به
شكل متمركز در حوزه آبرساني بهشمار ميرود.
وي درباره ديگ��ر اقدامات بنياد بركت در حوزه آبرس��اني در اس��تان
خوزستان اظهار داشت :بنياد پيش از اين نيز به ميزان  ۵۰۰ميليارد ريال
در حوزه آبرساني در خوزستان سرمايهگذاري مستقيم كرده است.
مدني درباره جزیيات افتتاح پروژه آبرساني به  ۷۰خانوار روستاي چاي
عوفي در رامشير نيز بيان كرد :اين پروژه شامل  ۷كيلومتر خط انتقال
و  ۵كيلومتر ش��بكه توزيع و تجهيزات الكترومكانيكال اس��ت و براي
بهرهبرداري از آن  ۳۵ميليارد ريال اعتبار هزينه شده .مديرعامل بنياد
بركت با اشاره به نهضت آبرساني اين بنياد در كشور گفت :تا پايان سال
گذشته يكهزار و  ۶۷۷روستا تحت پوشش فعاليتهاي آبرساني بنياد
قرار داش��تند كه از اين تعداد ،يكهزار و  ۱۱۵روستا از آب آشاميدني
بهرهمند ش��دهاند .وي ادامه داد :بنياد بركت در سالجاري نيز ۵۰۰
روستاي ديگر را به عنوان اهداف جديد آبرساني در نظر گرفته بود كه
با امضاي تفاهمنامه جديد و تحت پوشش قرار گرفتن  ۴۷۱روستاي
ديگر در استان خوزستان ،مجموع روستاهاي هدف آبرساني بنياد در
سالجاري به  ۹۷۱روستا رسيد.

جريمه 50هزارخودرودرطرحممنوعيت
ترددشبانهاستانمركزي

رئيس پلي�س راهنماي�ي و رانندگي
مركزي
استان مركزي گفت ۵۰ :هزار دستگاه
خ�ودرو در قالب طرح ممنوعيت تردد ش�بانه در اس�تان مركزي
جريمه شدند.

سرهنگ سيدعلي حسيني رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان
مركزي با اش��اره به آخرين آمار تصادفات اس��تان مركزي گفت :در
حوزه تصادفات درون شهري در سطح اس��تان مركزي شاهد كاهش
 30درصدي آمار جانباخت��گان و فوتيها بوديم كه خوش��بختانه با
اقدامات پليس اين امر محقق شد .وي افزود :البته در حوزه تصادفات
منجر به مصدوميت و جرحي در استان مركزي شاهد آمار مصدومان
اين تصادفات در سطح اس��تان بوديم بهطوري كه براساس آمار ثبت
شده شاهد رشد  20درصدي تصادفات منجر به مصدوميت در درون
شهرهاي اس��تان مركزي بوديم .رئيس پليس راهنمايي و رانندگي
اس��تان مركزي ادامه داد :در حوزه موتورس��يكلتهاي متخلف نيز با
توجه به مالحظاتي مانند سالمت راكب و سرنشين تالش شد تا مسئله
توقيف موتورسيكلتها كمتر باش��د بلكه برخورد قانوني و كنترلي را
افزايش دهيم كه همين امر سبب رش��د  50تا  60درصدي برخورد با
تخلفات موتورسيكلتها و اعمال قانون آنها شد.
حسيني گفت :مسئله هوشمندسازي از مسائل مهم و مورد تأكيد
فرماندهي انتظامي اس��تان بوده كه در س��الهاي اخير با جديت
پيگيري ش��د و در آين��ده نزديك ت�لاش خواهيم ك��رد تا تمامي
خيابانها و معابر اصلي ش��هر اراك به دوربينه��اي رصد و پايش
ترافيكي مجهز شود.
وي افزود :در طرح ممنوعي��ت ترددها مردم اس��تان همراهي خوبي
داش��تند هرچند پليس براس��اس وظايف محوله و دس��تورات ستاد
كرونا اقدام به اعمال ممنوعيت ترددها كرد ك��ه در اين ايام و در طرح
ممنوعيت تردد ش��بانه خودرويي در اس��تان مركزي بالغ بر  50هزار
دستگاه خودرو در سطح استان جريمه شده و اعمال قانون شدند.

خراس�انجنوبي :مس��ئول ميراثفرهنگي ،گردش��گري و
صنايعدستي شهرستان سرايان از شروع عمليات اجرايي و تكميل
ساختمان چند منظوره بازارچه صنايعدس��تي و ساختمان مركز
آموزش شهر سرايان خبرداد.
محمدعرب گفت :اجراي كامل تأسيسات (گاز ،برق و آب) سيستم
گرمايش و س��رمايش ،س��اخت در و پنجره  upvcو اجراي نما از
عمليات پيشبيني ش��ده در اين مرحله اس��ت كه براي مساحت
حدود  200مترمربع از كل مجموعه انجام خواهد شد و انشاءاهلل
با اختصاص اعتبار در كميته برنامهريزي شهرس��تان فاز اول اين
مجموعه تا دو ماه آينده به بهرهبرداري خواهد رسيد.
همدان :مديركل آموزش و پرورش استان همدان از احداث ۱۰۰
پروژه آموزشي در چهار سال گذش��ته خبر داد .محمد پورداود افزود:
در چهار س��ال اخير ۱۰۰ ،پروژه آموزش��ي با  ۷۵۷كالس و  ۸۲هزار و
 ۲۶۵متر مربع زيربنا ،براي دورههاي مختلف تحصيلي در نقاط مختلف
استان همدان به بهرهبرداري رسيده است .وي تصريح كرد ۵۴ :مدرسه
شامل  ۲۸۷كالس با اعتبارات دولتي در ۴۱هزار و  ۶۵۰مترمربع زيربنا،
ساخته شده است.
مركزي :مدير مركز فوق تخصصي درمان ناباروري جهاددانشگاهي
استان مركزي از رشد  ۱۳درصدي ذخيرهسازي خون بند ناف در سه
ماهه ابتداي سال جاري خبر داد.
محمد طالبي افزود :خون بند ناف به عنوان منبع س��لولهاي بنيادي
در درمان بيماريهاي صعب العالج همچون سرطان خون ،فلج مغزي،
اوتيسم ،آسيبهاي نخاعي و جسمي ،ديابت مؤثر است.

