
 اهداي ۲۲۰ سري »جهيزيه« 
به نوعروسان مددجوي كرمانشاهي

همزمان ب�ا دهه    كرمانشاه
امام�ت و واليت 
۲۲۰ نوعروس تحت حمايت كميته امداد اس�تان 
كرمانشاه با دريافت جهيزيه راهي خانه بخت شدند. 
محس��ن رخصي مديركل كميت��ه امداد امام 
خميني )ره( استان كرمانشاه، از اهداي ۲۲۰ 
س��ري جهيزيه به نوعروس��ان تحت حمايت 
كميته امداد اس��تان خبرداد و گفت: هر يك 
از اين سري جهيزيه ها ش��امل اقالم ضروري 
يخچال، اجاق گاز، تلويزيون، لباسشويي و جاروبرقي است.  وي با بيان اينكه در تأمين اين سري هاي 
جهيزيه با مش��اركت خيران نيك انديش تأمين شده اس��ت، افزود: ارزش هر يك از اين جهيزيه ها 
بيش از ۴۰ ميليون تومان و در مجموع حدود ۹ ميليارد تومان بوده است.  مديركل كميته امداد امام 
خميني)ره( استان كرمانشاه، با يادآوري اينكه اين س��ومين مرحله از اهداي جهيزيه به نوعروسان 
مددجو كرمانشاهي در سال جاري است، عنوان كرد: پيش از اين طي دو مرحله ديگر ۴۵۸نوعروس 

در استان كرمانشاه با دريافت جهيزيه زندگي مشترك خود را آغاز كردند.

اجراي كميپن »واكسيناسيون حداكثري، 
تداوم زندگي« در سيستان وبلوچستان 

كميپن »واكسيناسيون حداكثري،    سيستان وبلوچستان
تداوم زندگي« با هدف ترغيب افراد 
واجد شرايط در سيستان و بلوچس�تان به تزريق واكسن و نشان 

دادن اهميت اين موضوع اجرا شد. 
دكتر حميدس��وري نماينده تام االختيار وزير بهداشت در سيستان و 
بلوچستان و رئيس كميته كشوري واكنش سريع كوويد۱۹ گفت: پويش 
»واكسيناسيون حداكثري، تداوم زندگي« در سيستان وبلوچستان از 
۲۸تيرماه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه پيدا خواهد كرد.  وي افزود: 
از تمامي مردم سيستان وبلوچستان كه واجد شرايط دريافت واكسن 
كرونا هستند، درخواست مي كنيم تا با دريافت واكسن عالوه  بر حفظ 
سالمتي خود كه اولويت اس��ت، باعث محدود شدن انتشار ويروس در 
جامعه شده و به كادر بهداشت و درمان كمك كنند.  رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان هم گفت: ۹۰ هزار و ۷۶۷ دز 
واكسن كرونا براساس سند ملي واكسيناسيون كوويد ۱۹ در سيستان و 

بلوچستان به گروه هاي هدف تزريق شده است.

 توزيع ۱۰ هزار بسته معيشتي، سالمت 
و آموزشي در بهمئي

از ابتداي شيوع ويروس كرونا ۱۰ هزار     كهگيلويه وبويراحمد
بسته آموزشي، معيشتي و سالمت به 
همت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني )ره( در بهمئي توزيع شد. 
ابوذر صنايي نيا مع��اون اجتماعي س��تاد اجرايي فرم��ان حضرت امام 
خميني )ره( در استان كهگيلويه وبويراحمد گفت: از ابتداي شيوع ويروس 
كرونا بيش از ۱۰ هزار بسته آموزشي، معيشتي و سالمت به همت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام خميني)ره( بين نيازمندان، آسيب ديدگان 
از كرونا و ساير صنوف در بهمئي توزيع ش��د.  وي افزود: اين رزمايش ها 
با عنوان احسان غدير، مشق احسان، احسان سالمت و احسال همدلي با 
ارائه بسته هاي مختلف آموزشي از جمله انواع لوازم التحرير و نوشت افزار 
بين دانش آموزان محروم، كمك ها و بسته هاي معيشتي شامل بسته هاي 
غذايي مواد بهداشتي و ديگر اقالم خوراكي و لوازم بهداشتي از قبيل؛ مواد 
ضدعفوني كننده، انواع شوينده، ماس��ك و دستكش توزيع شد.  معاون 
اجتماعي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني)ره( از برگزاري ششمين 
مرحله رزمايش احسان در قالب ارائه خدمات مختلف به حوزه هاي شهري 
و روستايي اين شهرس��تان خبرداد و گفت: تا هفته آينده و به مناسبت 
گراميداش��ت عيد غديرخم و حمايت از نيازمندان و آس��يب ديدگان از 
كرونا بيش از ۴۰ هزار پُرس غذاي گرم با مشاركت هيئت هاي مذهبي، 
موكب هاي اربعين، گرو هاي جهادي و تشكل هاي مردمي به مردم استان 
ارائه خواهد شد.  صنايي نيا با اشاره به توزيع بيش از ۳۰۰ بسته معيشتي 
و آموزش��ي بين گروه هاي آسيب پذير در شهرس��تان بهمئي افزود: اين 
بسته هاي معيشتي هر كدام به مبلغ ۴ ميليون ريال است كه در مجموع 

براي تهيه آنها يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال هزينه شده است. 
مالق�ات خانواده     كرمان
زندانيان كرمان به 
صورت الكترونيكي انجام مي شود و در حال حاضر 
اين استان رتبه برتر كشوري در اين زمينه را دارد. 
معاون فناوري اطالعات و برنامه ريزي دادگستري 
اس��تان كرمان ب��ا بي��ان اينكه اس��تعالم هاي 
الكتروني��ك از جمل��ه خدم��ات غيرحضوري 
دادگس��تري هاي استان اس��ت، گفت: مالقات 
خانواده زندانيان نيز الكترونيكي است و هم اكنون 

كرمان در اين زمينه رتبه برتر كشوري را دارد. 
مهدي بخشي در تشريح آخرين دستاوردها و خدمات 
غيرحضوري قوه قضاييه در دادگستري استان كرمان 
تصريح كرد: ۷۰ درصد سند تحول قوه قضاييه از طريق 
هوشمندسازي و فناوري محقق مي شود.  وي دسترسي 
آسان مردم به عدالت، شفاف سازي، دسترسي آسان به 
پرونده هاي مراجعين، كاهش هزينه هاي قوه قضاييه، 
كاهش تردد، تس��ريع در اب��الغ و... را از جمله فوايد 

هوشمندسازي قوه قضاييه برشمرد.  معاون فناوري 
اطالعات و برنامه ريزي دادگستري استان كرمان گفت: 
۲ ميليون و ۲۱۵ هزار ابالغ الكترونيك در سال گذشته 
در استان كرمان انجام شده كه حدود ۵ميليارد تومان 

صرفه جويي در هزينه هاي قوه قضاييه را در پي داشته 
است.  وي با اش��اره به خدمات قضايي اظهار كرد: 
۱۰دفتر خدمات الكترونيك قضايي در مركز استان 
و ۵۵ دفتر ديگر در ساير نقاط استان وجود دارد كه 

اين دفاتر ۱۴ خدمت به مردم ارائه مي دهند.   بخشي 
با بيان اينكه دستگاه قضا به دنبال الكترونيكي كردن 
پرونده هاست، اظهار كرد:  دادرسي الكترونيك يكي 
ديگر از خدمات غيرحضوري در دادگستري استان 
كرمان است و با اين خدمت فرد مي تواند از خانه خود 
در جلسه دادرسي به صورت الكترونيكي شركت 
مي كند.  وي عنوان كرد: در استان كرمان ديگر اعزام 
زنداني به شعب را براي دادرس��ي نداريم و زنداني 
به صورت ويدئوكنفرانس از داخل زندان در دادگاه 
شركت مي كند.  اين مسئول با بيان اينكه سامانه هاي 
سها، سهام و ساما از جمله سايت هايي هستند كه به 
مردم خدمات غيرحضوري ارائه مي دهند، عنوان 
كرد: نظرس��نجي ميزان رضايت مندي مراجعين 
از بخش هاي مختلف به ص��ورت ماهانه و... گرفته 
مي شود و اگر در شعبه اي ميزان رضايت مندي مردم 
پايين باشد اقدام به ريشه يابي اين مهم در راستاي 

رفع آن مي پردازيم.

كرمان رتبه نخست مالقات الكترونيكي زندانيان
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88498441سرويس  شهرستان

سجاد مرسلي محمدرضا افشاری

بهره برداري از شهرك صنعتي نورآباد، پس از ۱۵ سال 
مديرعامل شركت      لرستان
ي  ك ها ش�هر

صنعتي لرستان، از تكميل زيرساخت هاي شهرك 
صنعت�ي نورآب�اد و آمادگي اين ش�ركت جهت 
واگذاري ح�ق انتفاع به س�رمايه گذاران بخش 
خب�رداد.  س�ال   ۱5 از  پ�س  خصوص�ي 
بختيار رازاني مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
لرستان در بازديد از شهرك صنعتي نورآباد، گفت: 
با پيگيري ها و اقدامات صورت گرفته، خوشبختانه 

شهرك صنعتي نورآباد پس از ۱۵ س��ال، آماده بهره برداري بوده و در حال حاضر، شرايط الزم جهت استقرار 
واحدهاي توليدي و صنعتي را دارد.  وي افزود: از ۱۵ سال گذشته تاكنون، عمليات خاكي و تهيه زيرساخت هاي 
اين شهرك انجام نشده بود كه طي چند سال اخير، با اقدامات فني و اداري صورت گرفته، شهرك صنعتي نورآباد 
آماده بهره برداري است.  مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي لرستان ادامه داد: شهرك صنعتي نورآباد در 
محدوده سراب غضنفر اين شهرستان و در زميني به مساحت ۵۰ هكتار آماده سازي شده كه قابليت توسعه به 

مساحت ۵۰۰ هكتار را نيز دارد كه اميدواريم در سال هاي آتي، توسعه اين شهرك نيز در دستور كار قرار گيرد.

توزيع ۱۱۰ ديگ غذاي نذري به مناسبت عيد غدير در گلستان
نماين�ده بني�اد     گلستان
غدير در گلستان 
از برپايي ۱۱۰ ديگ غذا در روز عيد غدير در 

گرگان خبرداد. 
حجت االسالم سيد محسن طاهري، نماينده بنياد 
غدير در استان گلستان گفت: يكي از مهم ترين 
برنامه ها اطعام در روز غدير اس��ت كه به شكل 
گس��ترده در حال برنامه ريزي بوده و در كنار آن 
فعاليت هاي ديگري هم بايد انجام و ضميمه شود 

تا نوعي فرهنگ سازي براي اين دهه در بدنه جامعه باشد.  وي افزود: برپايي ايستگاه هاي صلواتي در كنار 
پخت و پز و اطعام و همچنين آذين بندي فضاي شهري از ديگر برنامه هاست.  نماينده بنياد غدير در استان 
گلستان تصريح كرد: رفت وآمد در خيابان امام خميني)ره( گرگان ممنوع شده و ۱۱۰ ديگ غذا برپا مي شود.  
طاهري همچنين از همكاري برخي از اصناف در اين راستا خبرداد و گفت: تمامي مردم هم در منازل خود 
برنامه اطعام عيد غدير را در برنامه دارند كه اگر به شكل متمركز انجام شود في نفسه تأثيرگذار است.  وي 

افزود: به عنوان بنياد غدير تمام تالش خود را براي برپايي هرچه بهتر اين مراسم خواهيم داشت.

 بهره برداري از كارگاه صنايع تبديلي
 مركز فني و حرفه اي بانوان در شيراز

كارگاه صنايع      فارس
مركز  تبديلي 
آموزش فني و حرفه اي بانوان در ش�يراز به 

بهره برداري رسيد. 
حشمت كوشكي مديركل آموزش فني و حرفه اي 
استان فارس، گفت: براساس نياز سنجي صورت 
پذيرفته از مش��اغل حال حاضر بازار كار، مركز 
آموزش فني و حرفه اي خواهران شيراز راه اندازي 
ش��د.  وي افزود: در اين كارگاه آموزشي صنايع 

تبديلي كشاورزي رشته هايي نظير خشك كردن انواع ميوه و سبزي، بسته بندي انواع خشكبار، توليد 
كننده اسانس و عرقيات گياهان دارويي به جويندگان مهارت آموزش داده مي شود.  مديركل آموزش فني 
و حرفه اي استان فارس با بيان اينكه آموزش حرفه هاي جديد و مورد نياز جامعه در دستور كار اين اداره كل 
است، گفت: ايجاد، رشد و توسعه صنايع تبديلي مي تواند در افزايش ارزش افزوده بخش كشاورزي، اشتغال، 
توسعه صادرات، كاهش ضايعات و از همه مهم تر تأمين امنيت غذايي كشور تأثير گذار باشد.  كوشكي گفت: 

اين كارگاه وظيفه آموزش را بر عهده دارد و اشتغال كارآموزان پس از توليد مد نظر است.

 زنجاني ها 1050 فرآورده خوني 
به سيستان و بلوچستاني ها اهدا كردند

 محور بادرود- كاشان 
سال آينده زيربار ترافيك مي رود

    زنجان از ابتداي امسال 
فرآورده ه�اي 
خوني مختلفي از پايگاه انتقال خون زنجان به 
استان هاي ديگر كشور فرستاده شده است 
كه نمود اين مس�ئله و با ش�يوع پيك پنجم 
كرونا و گرماي طاقت فرسا ارسال يك هزارو 
5۰ ف�رآورده خوني ب�ه زاهدان بوده اس�ت. 
دكتر سيامك اسدي مديركل انتقال خون استان 
زنجان گفت: وقتي فرآورده خوني تهيه مي شود، 
بايد در دماي خاصي نگهداري شود.  وي با بيان 
اينكه قطعي برق نيز سيستم هاي نگهداري را با 
چالش جدي مواجه مي كند، افزود: با تالش هاي 
انجام گرفته مشكل خاصي در اين زمينه ايجاد 
نشده است.  اين مس��ئول با بيان اينكه ارسال 
واحدهاي خوني از زنجان تا زاهدان مس��تلزم 
حفظ زنجيره سرمايشي است، ادامه داد: با شيوع 
پيك پنجم كرونا و گرماي طاقت فرسا يك هزارو 
۵۰ فرآورده خوني به زاهدان فرس��تاده ش��د.  
اسدي گفت: در زمان حاضر اين استان كمبودي 
در فرآورده هاي خوني ندارد و تالش بر اين است 
كه ارسال واحدهاي خوني به استان هاي ديگر 
با حفظ سرمايش و با كيفيت الزم انجام گيرد.  
وي با اشاره به همراهي سخاوتمندانه مردم اين 

اس��تان در اهداي خون افزود: بي��ش از ۱۷ ماه 
از شيوع كرونا در كش��ورمان مي گذرد و در اين 
ميان اهدا كنندگان، فرآورده هاي خوني مورد 
نياز مراكز درماني را تأمين مي كنند.  مديركل 
انتقال خون استان زنجان با بيان اينكه در اوايل 
ش��يوع بيماري، اهداي خون بس��يار سخت و 
دشوار بود، تصريح كرد: با همت جوانان، به رغم 
مشكالت متعدد و شرايط كرونايي براي اهداي 
خون به پايگاه هاي انتقال زنجان و ابهر مراجعه 
كردن��د و عالوه ب��ر آن جامعه اه��دا كنندگان 
همكاري بسيار خوبي داشته و نسبت به رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي پايبند بودند.  اس��دي 
بابيان اينكه در شرايط كرونايي استانداردهاي 
اهداي خون تغييري نداشته است، گفت: عالوه 
بر اين مه��م انتقال خون اس��تان نقش مهمي 
در شبكه خون رساني كش��ور داشت كه امسال 
نيز فعاليت هاي انتقال خون با س��ال گذش��ته 
تفاوت هايي داشت.  وي افزود: ساالنه بيش از ۶۰ 
هزار واحد فرآورده خوني در اين استان توليد و 
در مراكز بيمارستاني استفاده مي شود كه بيش 
از ۶۲ درصد اهدا كنندگان خون مستمر هستند 
و ۹۴ درصد اهدا كنندگان خون را مردان و بقيه 

را زنان تشكيل مي دهند. 

جاده كاشان به      كاشان
ك�ه  ب�ادرود 
ترافيك عبوري ترانزيت جنوب به مركز كشور 
و ش�مال را وصل مي كند و يكي از محورهاي 
پرترافيك براي جابه جايي بار و مسافر است 

سال آينده به بهره برداري مي رسد. 
مجتبي آراس��ته رئيس اداره راه و شهرس��ازي 
كاشان، گفت: اقدام هاي ايمن سازي محور كاشان 
به بادرود براي كاهش تصادف و تلفات جاده اي 
ضروري است و ايمن س��ازي آن از اولويت هاي 
اداره كل راه و شهرس��ازي اس��تان اصفه��ان و 
دغدغه اصلي مسئوالن در سطح كشور بوده و به 
سرعت در حال انجام است.  وي در مورد فرآيند 
اجراي اين طرح، اف��زود: موقعيت جغرافيايي و 
مواصالتي كاش��ان يكي از مناطق ويژه استان 
اصفهان است كه به جهت وجود ترافيك  سنگين 
در محوره��اي آن، اداره كل راه و شهرس��ازي 
استان اصفهان اقدام به اجراي پروژه هاي عمراني 
بزرگي در اين شهرستان كرده است.  رئيس اداره 
راه و شهرسازي كاشان، تصريح كرد: يكي از اين 
پروژه ها اجراي باند دوم محور بادرود- كاش��ان 
اس��ت كه در مجموع به طول ۵۲ كيلومتر بوده 
و عمليات اجرايي آن در سال ۱۳۹۳ آغاز شده 

است.  آراس��ته گفت: بخش��ي از اين محور در 
شهرستان نطنز و ش��هر بادرود و بخشي ديگر 
در شهرس��تان كاشان واقع ش��ده است كه ۱۸ 
كيلومتر از اين مس��ير با ص��رف اعتباري بيش 
از ۲۵۰ ميليارد ريال در س��ال ۱۳۹۴ به پايان 
رس��يده و مورد بهره برداري ق��رار گرفت.  وي 
افزود: با پايان مطالعات فني و برگزاري مناقصه، 
عمليات اجرايي ادامه مسير به طول ۲۶ كيلومتر 
در سال ۱۳۹۶ طي فرآيند دو قرارداد در همان 
تاريخ شروع شد كه با اعتباري برابر۴۶۰ ميليارد 
ريال در مرحله اجراي روكش آسفالت اليه دوم 
قرار دارد.  رئيس اداره راه و شهرسازي كاشان، 
تصريح كرد: فرآيند مناقصه هشت كيلومتر ديگر 
محور بادرود به كاشان انجام شده و اين ميزان از 
پروژه نيز داراي پيمانكار منتخب است كه مبلغ 
قرارداد منعقد شده با پيمانكار براي اين بخش 
از پروژه حدود ۲۵۰ ميليارد ريال است.  آراسته 
گفت: در حال حاضر اج��راي عمليات خاكي و 
ابنيه فني اين بخش از طرح در دست اقدام است 
و با توجه به روند اجرا و س��رعت قابل قبول آن، 
پيش بيني مي شود كل محور بادرود- كاشان به 
مسافت ۵۲ كيلومتر در سال ۱۴۰۱ به صورت 

چهارخطه مورد استفاده قرار بگيرد.

   مركزي: معاون بهبود توليدات گياهي جهادكش��اورزي اس��تان 
مركزي گفت: بيشترين خسارت خشكس��الي در بخش زراعت استان 
مركزي ب��ه محصوالت گندم و جو آبي در شهرس��تان هاي آش��تيان، 
فراهان، اراك، ساوه و خمين وارد شده است.  محمد زاهدي افزود: در 
بخش باغباني نيز بيشترين خس��ارات به محصول پسته در شهرستان  

زرنديه، انار در ساوه و انگور در شهرستان خنداب وارد شده است. 
  چهارمحال وبختي�اري: معاون عمراني اس��تاندار چهارمحال و 
بختياري از افتتاح تصفيه خانه و شبكه جمع آوري فاضالب شهر هوره 
در شهرستان سامان خبرداد.  مجيد نظري در آيين افتتاح تصفيه خانه 
و شبكه جمع آوري فاضالب شهر هوره از توابع شهرستان سامان، گفت: 
عمليات اجرايي احداث اين تصفيه خانه در س��ال ۱۳۸۷ در زميني به 
مساحت ۵ هزار مترمربع آغاز شد و براي اجراي اين پروژه ۱۹ ميليارد 

تومان اعتبار هزينه شده است. 
  خراسان رضوي: معاون خدمات زائران حرم مطهر رضوي گفت: به 
طور ميانگين در اين ايام روزانه ۵۰ هزار ماسك ميان زائران و مجاوران 
در صحن و سراي رضوي اهدا مي شود تا ارادتمندان امام هشتم)ع( با 
رعايت دستور هاي بهداشتي و آرامش خاطر بيشتر بتوانند به زيارت و 
دعا بپردازند.  امين بهنام با تأكيد بر اينكه آمار توزيع ماسك با توجه به 
تعداد حضور زائران در مناسبت هاي خاص همچون عيد غدير افزايش 
خواهد يافت، افزود: توزيع ماسك در حرم رضوي در دهه واليت در پنج 
دفتر امانات نقدي، سه دفتر امانات وس��ايل و دو دفتر تحويل صندلي 
چرخدار امان��ي در ورودي هاي حرم رضوي انجام مي ش��ود.  به گفته 
وي، همچنين جمعي از خادمان س��المت با توزيع ماس��ك و محلول 
ضدعفوني كننده دس��ت در گوشه و كنار اين صحن و س��را براي ارائه 

خدمات به زائران مي پردازند. 
  ايالم: مديركل فني و حرفه اي ايالم گف��ت: تالش فني و حرفه اي 
اس��تان بر اين بوده كه آموزش هاي مهارتي را به سمت تقاضا محوري 
ببرد، در همين راستا مبادرت به تأسيس و ايجاد چند كارگاه آموزشي 
مورد نياز بازار كار را در استان ايالم انجام داده است.  علي رشيدي افزود: 
در هفته ملي مهارت اولين دپارتمان مرزي مهارت در شهرستان مهران 

براي اولين بار در كشور براي آموزش مرزنشينان افتتاح مي شود. 

 آبرساني بركت 
به ۷۰۲ روستاي خوزستان تا پايان سال

مديرعامل بنياد بركت از پروژه هاي آبرساني بازديد كرد
مديرعامل بنياد بركت س�تاد اجراي�ي فرمان ام�ام از پروژه هاي 
آبرس�اني اين بني�اد در ۷۰۲ روس�تاي خوزس�تان بازدي�د كرد. 
مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام در س��فر به اس��تان 
خوزستان از طرح هاي آبرس��اني بنياد بركت در قلعه سحر، حميديه، 
دشت آزادگان و هويزه بازديد ميداني كرد و در جريان پيشرفت كار قرار 
گرفت.  اميرحسين مدني در اين سفر با اشاره به تفاهمنامه اين بنياد با 
آبفاي خوزستان براي آبرساني به ۷۰۲ روستاي اين استان گفت: بنياد 
بركت يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال را براي انجام طرح هاي آبرساني به 
روستاهاي خوزستان اختصاص داده، كه در حال حاضر ۵۰۰ ميليارد 
ريال به استان تزريق شده و قرار اس��ت مابقي اعتبار نيز طي چهار ماه 

آينده به استان داده شود. 
وي با تأكيد بر اجراي پروژه هاي آبرساني بركت با تمام قوت تصريح كرد: 
به همت بنياد بركت به ۷۰۲ روستاي واقع در مناطق تنش زا و بحراني 
استان خوزستان آبرساني مي شود.  مدني درباره تفاهمنامه آبرساني به 
روستاهاي تنش زا در استان خوزستان گفت: براساس اين تفاهمنامه و 
در مدت ۹ ماه، به ۷۰۲ روس��تاي واقع در مناطق تنش زا و بحراني ۱۲ 
شهرستان استان آبرساني مي شود.  وي شهرستان هاي شادگان، اهواز، 
دشت آزادگان، باوي، حميديه، باغملك، رامشير، شوش، ماهشهر، هويزه، 

هنديجان و انديمشك را از جمله نقاط هدف اين تفاهمنامه ذكر كرد. 
مدني ارزش اين تفاهمنامه را يك ه��زار و ۵۰۰ ميليارد ريال ذكر كرد 
و افزود: تمركز اصلي تفاهمنامه بر تأمين لوله آب است. ضمن اين كه 
تانكرها و بخش��ي از لوله هاي مورد نياز براي آبرساني به مناطق داراي 

تنش آبي نيز از سوي بنياد بركت تأمين مي شود. 
مديرعامل بنياد بركت با اش��اره به نهضت آبرساني اين بنياد در كشور 
گفت: تا پايان س��ال گذش��ته يك هزار و ۶۷۷ روس��تا تحت پوشش 
فعاليت هاي آبرساني بنياد قرار داشتند كه از اين تعداد، يك هزار و ۱۱۵ 
روستا از آب آشاميدني بهره مند شده اند.  وي ادامه داد: بنياد بركت در 
سال جاري نيز ۵۰۰ روستاي ديگر را به عنوان اهداف جديد آبرساني در 
نظر گرفته بود كه با امضاي تفاهمنامه جديد و تحت پوشش قرار گرفتن 
۷۰۲ روس��تاي ديگر در استان خوزس��تان، مجموع روستاهاي هدف 

آبرساني بنياد در سال جاري به بيش از يك هزار و ۲۰۰ روستا رسيد. 

 اجراي ۶۶ كيلومتر خط لوله آبرساني 
در خوزستان به همت بسيج سازندگي

حاال همه بسيج شده اند تا مشكالت و تنش آبي خوزستان در كمترين 
زمان ممكن رفع شود. يكبار ديگر جهادگران پاي كار آمده و ۸۰۰ گروه 
جهادي سازماندهي شده اند تا بر حسب نياز اقداماتي از جمله توزيع 
آب ش�رب با تانكر و آب خام براي احشام در مناطق دچار تنش آبي 
را برعهده بگيرند. به گفته رئيس س�ازمان بسيج سازندگي كشور 
عمده تمركز نيرو هاي جهادي براي آبرس�اني در روس�تا هاي حوزه  
پايين دست كرخه است كه با مشكالت كم آبي روبه رو هستند و در 
كنار آن ۶۶ كيلومتر خط لوله آبرساني در استان خوزستان در حال 
اجراست تا مشكالت آبي ساكنان اين منطقه براي هميشه رفع شود. 

    
 از ابتداي تابستان كم آبي در استان خوزس��تان وارد فاز تنش آبي شد و 
بيش از ۱۱ شهر و ۷۰۰ روستا دچار كمبود آب شرب، كشاورزي و احشام 
خود شدند و اين موضوع باعث بحران و مش��كالت عديده اي براي مردم 
استان خوزستان شد.  حاال به خاطر كمبود آب آشاميدني و تلفات دام ها و 
همچنين مشكالت زيست محيطي، سالمت مردم اين مناطق دچار خطر 
شده است. در اين راستا بسيج سازندگي با فرماندهي سپاه وارد ميدان شده 
و با تشكيل قرارگاه آبرساني در جهت كمك به مقابله با تنش آبي دست 

ياريگر مردم خوزستان شدند. 
در همين رابطه س��ردار س��رتيپ محمد زهرايي، رئيس سازمان بسيج 
سازندگي كشور با اشاره به اينكه مسائل و مشكالت ناشي از تنش آبي در 
خوزستان با مديريت جهادي بهبود خواهد يافت، گفت: »از نخستين روز 
آغاز بحران آب در خوزستان مطالبه گري از مسئوالن و پيگيري اقدامات در 
دستور كار قرار گرفت و منجر به رهاسازي آب از پشت سدهاي خوزستان 
شد.« وي از تشكيل قرارگاه آبرس��اني حضرت عباس)ع( در خوزستان 
براي آبرساني به روستاهاي داراي تنش آبي خبرداد و افزود: »اين قرارگاه 
آبرساني با توجه به مشكالتي كه در وضعيت آب شهرستان هايي شامل 
هويزه به ويژه در بخش مركزي و بخش نيسان، دشت آزادگان، شادگان، 
حميديه، رامشير و... وجود داشت تشكيل شد. برنامه و دستور كار قرارگاه 
اين اس��ت كه با همكاري فرماندهان نواحي مقاومت، نيروهاي جهادي 
بسيج سازندگي و ادارات مرتبط با موضوع تنش آبي در راستاي آبرساني با 
لوله گذاري، آبرساني با تانكر و تهيه بسته هاي آب معدني مشكالت را رفع 
كنند.« در برنامه بسيج سازندگي، اولويت آبرساني بر چند مورد آب شرب، 
احشام و كشاورزي تقسيم بندي شده كه براساس قانون تأمين آب شرب 
انساني مقدم بر ساير حقابه هاست و بر اين اساس تأمين آب روستاها در 
اولويت كارها قرار گرفته است.  سردار زهرايي با بيان اينكه در زمينه تأمين 
آب شرب اعزام روزانه تانكرهاي آب به شهرس��تان هاي دشت آزادگان، 
هويزه، حميديه، شادگان و ساير نقاط بحراني در دستور كار قرار گرفت، 
گفت: »در برخي از نقاط كه اعزام تانكر مقدور نبود، اقدام به تهيه آب معدني 
و توزيع آن بين مردم انجام شد.« وي با تأكيد بر اينكه عالوه بر تأمين آب 
شرب، تأمين آب دام نيز در دستور كار است، عنوان كرد: »براي جلوگيري از 
تلف شدن دام روستاييان بر اثر بي آبي اقدام به اعزام تانكر شد تا از تلف شدن 
سرمايه روستاييان جلوگيري شود. هم اكنون بيش از ۸۳ تانكر آبرساني 
با حجم بيش از ۱۴ هزار ليتر روزانه به روستاهاي هويزه، دشت آزادگان، 
رامشير و... آبرساني مي كنند، همچنين بيش از ۱۲۰ هزار ليتر آب معدني 
تاكنون تهيه و براي مناطق كم آب و مردم روستاهاي دچار تنش آبي از 
سوي سپاه، بسيج سازندگي، پايگاه هاي مقاومت، جهادگران، خيرين از 

سراسر استان راهي اين مناطق مي شوند. «
   خط لوله هاي آب براي آبرساني آماده مي شوند

مسئول بسيج س��ازندگي كشور گفت: »براي آبرس��اني به روستاهاي 
هويزه اج��راي ۹ كيلو متر طرح آبرس��اني جفير ي��ك و جفير دو لوله 
كشيده شده با اعتبار بيش از ۳ ميليارد تومان وارد منطقه خواهد شد تا 
مشكل مردم حل شود.« وي با اشاره به اجراي ۵۰۰ متر اتصال لوله آب 
غدير به تأسيسات آبرساني بخش نيسان نيز تأكيد كرد: »مجري اين 
طرح ها بسيج سازندگي سپاه وليعصر)عج( به عنوان دبير اجرايي قرارگاه 
حضرت عباس است.« به گفته زهرايي، گروه هاي جهادي با همكاري 
شركت آبفا بصورت شبانه روزي ۴۲ الي ۴۶ كيلومتر خط لوله را در جهت 
آبرساني به روستا هاي بخش غيزانيه كارگزاري و نصب مي كنند.  وي 
ادامه داد: »آغاز اجراي فاز دوم پروژه آبرس��اني به روستاهاي گمبوعه 
حميديه و پيگيري اتصال تأسيسات روس��تايي سوسنگرد و هويزه به 
تأسيسات مجتمع امام علي)ع( از ديگر اقدامات سپاه خوزستان براي 

حل مشكل آب روستاييان غرب خوزستان بود.«
   بسيج ۸۰۰ گروه جهادي براي خدمت رساني

مسئول بسيج سازندگي كشور گفت: »در استان خوزستان ۸۰۰ گروه 
جهادي س��ازماندهي شده اند و برحس��ب نياز اقداماتي از جمله توزيع 
آب شرب با تانكر و آب خام براي احش��ام در مناطق دچار تنش آبي را 
انجام مي دهند.« زهرايي با بيان اينكه هم اكنون گروه هاي جهادي در 
مناطق دچار تنش آبي از جمله در شهرستان هاي هويزه، دشت آزادگان، 
حميديه، رامشير و آبادان در حال خدمت رساني هستند، گفت: »عمده 
تمركز نيرو هاي جهادي براي آبرساني در روستا هاي حوزه  پايين دست 
كرخه است كه با مشكالت كم آبي روبه رو هستند. پيگيري هايي براي 
حل مشكالت روستاييان در احمدفداله دزفول و دهدز هم انجام شد و 
تانكرهاي تأمين آب نيز به اين مناطق اعزام ش��دند.« وي تصريح كرد: 
»در زمينه آبرساني به ديگر مناطق اولويت دار و محروم استان نيز در حال 
هماهنگي هستيم تا هرچه س��ريعتر خطوط انتقال آب پايدار را به اين 
مناطق برسانيم، آبرساني به روستاها و مناطق بحراني خوزستان تا زمان 

حل مشكالت تنش آبي و گذر از تابستان ادامه دارد.«

 افتاح راه آهن رشت – كاسپين
 تا قبل از زمستان 

وزير راه، از افتتاح راه آهن رشت - كاسپين تا قبل از زمستان 
امسال خبرداد. 

محمد اسالمي وزير راه وترابري در حاشه بازديد از راه آهن گيالن با 
محوريت قطعه رشت - كاسپين با اشاره به پيشرفت۸۰درصدي اين 
پروژه گفت: با اقدامات انجام شده اين مهم تا زمستان سال جاري به 
بهره برداري مي رسد.  وي افزود: انتظار داشتيم كه با پيگيري هاي 
صورت گرفته پروژه مذكور با موانع كمتري مواجه شود و تا پايان 
شهريورماه شاهد بهره برداري از راه آهن رشت - كاسپين باشيم.  
وزير راه و شهرسازي، با بيان اينكه موانع متعدد ناخواسته به پروژه 
مذكور منتقل شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر ۸۰درصد 
زيرسازي ها انجام ش��ده و مصالح براي روس��ازي آماده است لذا 
اميدواريم با مشاركت دستگاه ها و مردم در مسير پروژه باقيمانده 

عمليات نيز به سرعت انجام شود.

 ۵۵۴ سرباز مازني 
آموزش »سرباز ماهر« ديدند

 مدي�ر برنامه ري�زي معاون�ت آموزش�ي واح�د جه�اد 
س�رباز   55۴ آم�وزش  از  مازن�دران  دانش�گاهي 
در ط�رح »س�رباز ماه�ر« در اي�ن اس�تان خب�رداد. 
 سيدمرتضي ساداتي كيادهي مدير برنامه ريزي معاونت آموزشي واحد 
جهاد دانشگاهي مازندران با اشاره به اجراي طرح سرباز ماهر براي ۵۵۴ 
متقاضي در اين استان همزمان با ديگر استان هاي كشور، گفت: آموزش در 
دوران سربازي و توانمندسازي سربازان براي ورود به عرصه كار و زندگي 
پس از گذراندن دوران خدمت، از اهداف اصلي اين طرح است.  وي افزود: 
در اين فاز، به دليل شيوع ويروس كرونا، دوره هاي آموزشي طرح به صورت 
مكاتبه اي- حضوري برگزار مي شوند. در اين راستا، كتاب هايي آموزشي 
از سوي جهاد دانشگاهي در حوزه هاي مهارت هاي زندگي و مهارت هاي 
عمومي اشتغال و كارآفريني طراحي و چاپ شده است كه اين كتاب ها در 

پادگان هاي مرزن آباد و شيرگاه براي آموزش سربازان توزيع مي شوند.

راه اندازي بخش  آي سي يو بيماران 
كوويد در بيمارستان گناوه 

بخش  آي س�ي يو ويژه بيم�اران كووي�د۱۹ در بيمارس�تان 
اميرالمومنين)ع( گناوه راه اندازي شد. 

دكتر محمدعلي دريانورد رئيس بيمارس��تان اميرالمومنين)ع( 
گناوه گفت: به علت افزايش مراجعه بيماران كوويد ۱۹ به بيمارستان 
گناوه، يك بخش  آي س��ي يو با چهار تخت با كمك دانشگاه علوم 
پزشكي بوشهر و خيران اين شهرستان تجهيز و تكميل و راه اندازي 
شد.  وي افزود: يكي از بخش هاي عمومي بيمارستان نيز با ۲۶ تخت 
به ظرفيت تخت هاي بيماران كرونايي اضافه شده است تا بتوانيم 
جوابگوي افزايش بار مراجعان در پيك پنجم كرونا باشيم.  رئيس 
بيمارستان اميرالمومنين )ع( گناوه ادامه داد: روند ابتال به بيماري 
كوويد۱۹ در اين شهرستان درحال افزايش است و روزانه بيماران 
زيادي به بيمارستان مراجعه مي كنند.  دريانورد گفت: مردم به جد 

نكات بهداشتي و حضور نيافتن در اماكن شلوغ را رعايت كنند.

    بوشهر    مازندران   گيالن


