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سرويس شهرستان 88498441

 ۷۰روستای حوضه آبیکرخه
درآستانه خروج از تنشآبی قرار دارند
درگفتوگوی «جوان» با مسئول فرهنگی و هنری سپاه
ناحیه امام حسین(ع) بوئین زهرا عنوان شد

طبخ 20هزار پرس غذا
برای نیازمندان در دهه امامت و والیت

سپاهناحیهامامحسین(ع)شهرستانبوئینزهراکهدرتماممناسبتها
برنامهویژهایبرایحمایتازخانوادههایکمبرخورداروآسیبدیدگان
از کرونا دارد ،در دهه امام�ت و والیت هم قصد دارد ب�ا طبخ و توزیع
20هزار پرس غذا سفره نیازمندان و خانوادههای محروم را رنگین کند.
بههمینبهانهحسنقجرشیرازی،مسئولفرهنگیوهنریسپاهناحیه
امامحسین(ع)شهرستانبوئینزهرادرگفتوگوبا«جوان»بهتشریح
برنامههای این ناحیه در دهه امامت و والیت و عید غدیر خم پرداخت.

حسن قجرشیرازی ،مسئول فرهنگی و هنری سپاه ناحیه امام حسین(ع)
شهرستان بوئین زهرا با اشاره به کمکهای مؤمنانه به مناسبت دهه امامت
و والیت گفت :این دهه یکی از پرفضیلتترین ایام بوده و بهترین فرصت در
راستای ترویج سیره امام علی(ع) برای خدمترسانی به آسیبدیدگان ناشی از
کرونا،محرومان،مستضعفانونیازمندانبافرهنگسازیحضورفعالخیرین،
نهادهای حمایتی و اجرایی ،آحاد مردم و گروههای مختلف جهادی است.
ش��یرازی با تأکید بر اینکه سپاه شهرس��تان بوئین زهرا در تالش است تا
رزمایش کمک مؤمنانه و همدلی و مواسات را به صورت مستمر در برنامه
کاری خود داشته باشد ،ادامه داد :در مناسبتهای قبلی به سبدهای غذایی ،
معیشتی و بهداشتی پرداختیم و با توزیع آنها در میان خانوادههای نیازمند و
آسیبدیدگان از کرونا اجازه ندادیم سفره این عزیزان خالی بماند.
وی با بیان اینکه عید بزرگ غدیر خم اش��رفاالعیاد امت اسالمی است،
تصریح کرد :عید غدیر خم یکی از بزرگترین مناس��بتهای اسالمی و
اشرفاالعیاد بوده و بهترین فرصت برای تبیین فلسفه غدیر و جایگاه امامت
و والیت در جامعه اسالمی است.
به گفته این مسئول ،دهه امامت و والیت عالوه بر اینکه بهترین فرصت برای
درک عمیق پیام غدیر است ،باید این دهه تالشی برای ترویج آموزههای
سعادتبخش علوی و توجه ویژه به مفهوم واقعی امامت و والیت به عنوان
فرهنگ والیتمداری در جامعه باشد.
قجرشیرازی با اشاره به ویژهبرنامههای فرهنگی و کمکهای مؤمنانه این دهه
گفت :در این مرحله از کمکهای مؤمنانه به ویژه به خاطر دهه امامت و والیت
تمرکز خاصی به اطعام علوی صورت گرفته است .از این رو طبخ و توزیع20هزار
پرس غذای گرم بین نیازمندان ،دیدار با خانواده شهدای سادات ،نصب ایزوگام
برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) ،توزیع لوازمالتحریر ،البسه و
تبلت برای دانشآموزان بیبضاعت ،توزیع بستههای کمکمعیشتی ،تجلیل از
خادمینوجهادگران،ماشیننویسی،نورافشانیوبرگزاریجشنهایعیدغدیر
در سطح شهرستان از ویژهبرنامههای فرهنگی و کمک مؤمنانه خواهد بود.
مسئول فرهنگی و هنری سپاه ناحیه امام حسین(ع) شهرستان بوئین زهرا،
غدیر خم را استمرار رسالت انبیای الهی دانست و تأکید کرد :بزرگداشت این
عید بزرگ امت اسالمی و تبیین فضائل و ارزشهای واالی شخصیت امیر
مومنان علی(ع) ،در حقیقت تبیین نقش والیتپذیری در رسیدن به مدینه
فاضله و جامعه آرمانی و توحیدی است و اهمیت ویژه امامت و والیت در
راهبری جامعه دینی و اسالمی برای استمرار رسالت انبیای الهی است.

شرکت 3250زن جویایکارآذربایجانغربی
درکارگاههای آموزشی

آذربایجان غربی مدی�ر هماهنگ�ی ترویج س�ازمان جهاد
کشاورزی آذربایجان غربی از برگزاری۱۳۰
کارگاهآموزشیبرایتعداد3هزارو ۲۵۰نفراززنانروستاییاستانخبرداد.

بیتا احمدیان ،مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان
غربی با بیان اینکه این دورههای آموزشی در خصوص نحوه استفاده بهینه از
منابع و تولید سبزی و صیفی و رعایت موارد بهداشتی برگزار میشود ،گفت:
درسال جاری تاکنون تعداد  ۵۵۰باغچه خانگی از سوی زنان روستایی در
استان ایجاد شده است .وی توانمندسازی زنان روستایی و عشایری استان،
ایجاد باغچههای خانگی و طرح بهبود تغذیه را از اه��داف این دورههای
آموزشی عنوان کرد و افزود :اصالح الگوی غذای خانوادهها ،حمایت از تولید
محصوالت گواهی شده با تکیه بر مدیریت مصرف آب و خاک از دیگر اهداف
اجرای این طرح اس��ت .مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته  ۱۴۶دوره آموزشی
برای زنان روستایی و عشایری استان برگزار شده است ،ادامه داد :امسال
نیز  ۱۳۰دوره آموزشی برای 3هزار و  ۲۵۰نفر از زنان روستایی و عشایری
استان برای ایجاد یک هزار و ۲۵۵باغچه خانگی برگزار میگردد .احمدیان
از اجرای طرح توانمندسازی زنان روس��تایی در تولید فرآوردههای زنبور
عسل در سال جاری خبر داد و گفت :این دوره برای  ۱۸نفر از زنان فعال در
حوزه زنبورداری شهرستان خوی برگزار میشود .وی افزود :این طرح توسط
مشاور فنی استان در قالب کارگاههای عملآوری فرآوردههای زنبور عسل
شامل ژل رویال ،موم ،تولید زهر برای گروه هدف برگزار میشود.

پروژهآب شیرینکن خوشاب
آماده بهرهبرداری درهفته دولت

پ�روژه آب ش�یرینکن شهرس�تان
خراسان رضوی
خوشاب در استان خراسان رضوی در
هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.

اماناهلل خدمتگزار ،فرماندار خوشاب گفت :پروژه آبشیرینکن شهر
سلطانآباد مرکز شهرستان خوشاب به منظور بهبود کیفیت آب شرب
از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته بود .وی افزود :طی سالهای
اخیر میزان شوری آب شرب در خوشاب افزایش یافته است که اجرای
طرح آب شیرینکن ،راهکار مؤثری برای تأمین آب شرب پایدار در این
منطقه تعریف شد .فرماندار خوشاب ادامه داد :در شرایط کنونی برخی
ش��هروندان برای افزایش کیفیت آب شرب از دستگاههای تصفیه آب
خانگی استفاده میکنند ،اما به علت مشکالت اقتصادی استفاده از این
دستگاه برای بسیاری از شهروندان فراهم نیست .خدمتگزار گفت :از
سال گذشته مراحل راهاندازی و احداث دستگاه آب شیرینکن از سوی
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی و دستگاههای مرتبط پیگیری
شد .وی با بیان اینکه دستگاه آب ش��یرین کن احداث و به شهرستان
منتقل و برای اجرا و نصب آن مکان و سوله مشخص شده است ،افزود :به
علت دیون پیمانکار مراحل اجرا و نصب آن دستگاه متوقف شده است،
اما در هفتههای اخیر توافقاتی صورت گرفته است که این مشکل برطرف
شود .فرماندار خوشاب ادامه داد :طی تماسهای پیاپی با مدیر کل مقرر
شده در سفر روزهای آتی معاون مدیر کل آب و فاضالب خراسان رضوی
به این شهرستان مقدمات کار فراهم گردد و تالش میشود پروژه آب
شیرینکن تا هفته دولت آماده بهرهبرداری شود.

مدیرعامــ�ل
خوزستان
شــرکت آب و
فاضالب خوزستان با اشاره به اینکه بیشترین
تنش آبی استان ش�امل  ۷۰روستای حوضه
آبی کرخه است ،گفت :با تالشهای که انجام
گرفته است ،این روستاها در آستانه خروج
قطعی از تنش آبی قرار دارند و به زودی بخش
زی�ادی از مش�کل آنه�ا رف�ع میش�ود.

محمدرضا کرمینژاد ،مدیرعامل ش��رکت آب و
فاضالب خوزستان با اش��اره به آخرین وضعیت
رفع مشکالت آب روستاهای استان گفت :در حال
حاضر بررسیها نش��ان میدهد که با رهاسازی
 ۲۰۲مترمکعب آب بر ثانیه از سد کرخه ،وضعیت
آبرسانی به روستاها در حال تثبیت شدهای قرار
دارد .وی اف��زود :رودخانه کرخ��ه در حال حاضر
وضعیتبهتریپیداکردهاستوبابرنامهریزیهایی
که صورت گرفته است ،طی روزهای آینده شاهد
تثبیت کامل آبرسانی به روس��تاهای اطرف این
حوضه آبی خواهیم بود .مدیرعامل ش��رکت آب
و فاضالب خوزستان همچنین با اشاره به وضعیت
 ۵۳۰روستای دیگر اس��تان خوزستان که از نظر
آب شرب دارای مشکالتی هستند ،ادامه داد :این
تعداد روستا نسبت به روستاهای حوضه آبی کرخه
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مرکز واکسیناسیون کرونای
بسیج جامعه پزشکی رفسنجان افتتاح شد
مرکزواکسیناسیون
کرمان
وی�روس کرون�ا با
تالش بس�یج جامعه پزش�کی در محل مصالی
رفسنجان در شیفت عصر با هدف کمک به کادر
درم�ان ش�امگاه س�وم مردادماه افتتاح ش�د.

( ۷۰روستای دارای تنش آبی) از پایداری بیشتری
برخوردار هس��تند .کرمینژاد خاطرنش��انکرد:
مشکل آب  ۵۳۰روستای اس��تان خوزستان که
بیشتر در محدوده شهرس��تانهای اندیکا ،اللی
و ایذه قرار دارند ،شامل نواقص کمتری است که
وضعیت این روستاها نیز در آینده بهبود خواهد
یافت .وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت آب و فاضالب
خوزس��تان به ص��ورت همزمان در ح��ال رصد
مشکالتتأسیساتآبرسانیبهشهرهاوروستاهای
خوزستان و همچنین رفع نواقص آنهاست ،گفت:
برای بهبود وضعیت شبکه آب ش��رب در استان
بهخصوص روس��تاهایی که به صورت نوبتی آب
دریافت میکنند نیز جدول زمانبندی تهیه شده
است .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان
یادآورش��د :رفع مش��کالت مربوط به تأسیسات
شبکه آبرسانی استان بر اساس اولویتهای صورت
گرفته انجام خواهد ش��د .کرمینژاد همچنین با
تأکید بر پایداری آب ش��رب اهالی گفت :پیش از
این در طول ش��بانهروز یک تا  ۲ساعت آب شرب
برای روستاهای دارای تنش آبی اختصاص داد ه
میش��د که با اقدامات صورت گرفته ،مدت زمان
پایداری آب شبکه روس��تاها ( ۷۰روستای دارای
تنش) طوالنیتر شده است.

سرهنگ محمد پس��اوند ،فرمانده س��پاه ناحیه
مقاومت بسیج رفسنجان در مراسم افتتاحیه این
مرکز با اشاره به اینکه مرکز واکسیناسیون ویروس
کرونا در راس��تای اجرای طرح شهید حاجقاسم
سلیمانی راهاندازی شد ،گفت :این مرکز با تعداد۱۰
ایستگاهجهتتسریعدرامرواکسیناسیونباهدف
کمکبهکادردرمانبههمتبسیججامعهپزشکی
راهاندازی شده و آغاز به کار کرده است .وی تصریح
کرد :این مرکز در شیفت عصر از ساعت  ۱۶تا ۲۰
خدمترسانی خواهد کرد ،ضمن آنکه  ۶۰نیرو در
این مرکز فعالیت دارند که ۱۰نیرو حفاظتی و پنج
نیرو خدماتی در این مرکز ارائه خدمات میدهند.
فرمانده س��پاه ناحیه مقاومت بسیج رفسنجان
افزود ۴۵ :بیمار کرونایی توس��ط جامعه پزشکی
سپاه ناحیه شهرس��تان در منزل در حال گرفتن
خدمات هس��تند و یک بیمار هم در نقاهتگاه در
حال گذراندن دوران نقاهت اس��ت .پساوند ارائه
ماس��ک رایگان و تأمین کپس��ول اکسیژن برای

بیماران کرونایی در منزل و رساندن تغذیه تعدادی
از بیماران با همکاری مجتمع مس سرچش��مه
رفس��نجان را از دیگر فعالیتهای جامعه بسیج
پزشکی خواند و ادامه داد :هم اکنون  ۱۵نیرو در
نقاهتگاه ۱۲،نیرو در مراکز بهداشتی ۱۰،پزشک و
چهار تیم درحال ارائه خدمات به بیماران کرونایی
در منزل هستند .ضمن اینکه در مراکز بهداشتی
روستایی هم تعدادی از نیروهای بسیجی در حال
ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی هستند.
وی یادآور ش��د :راهاندازی نقاهتگاه برای بیماران
کرونایی ،تأمین کپسول اکسیژن بیماران به تعداد
 ۵۰۴عدد و تأمین دستگاه اکسیژنساز برای ۲۷
بیمار نیز از دیگر فعالیتهای بسیج جامعه پزشکی
است .فرمانده سپاه رفس��نجان گفت ۳۸ :بیمار
کرونایی در منزل ویزیت شدند و برای هشت بیمار
کرونایی داروی رایگان تهیه شده است ،همچنین
 ۲۹۵۷مورد تس��ت کرونا توسط نیروهای بسیج
جامعه پزشکی انجام شده اس��ت و  ۱۲۲۹بیمار
کرونایی در منزل مورد پیگیری و رسیدگی قرار
گرفتند .پس��اوند افزود :تاکنون  ۷ه��زار و ۳۳۷
ماس��ک و یکهزار و  ۶۹پرس غ��ذا ۱۰۰ ،محلول
ضدعفونیکننده دست و  ۱۰بسته معیشتی برای
بیماران کرونایی تهیه و توزیع شده است.

همدانمیزبانجشنواره«مهربانباطبیعت»

گاندوها گردشگری سیستان و بلوچستان را رونق میدهند

محسن جعفرینژادبسطامی ،مدیرکل حفاظت
محیط زیست استان همدان با اشاره به برگزاری
جشنواره نقاشیهای ۲۰در ۲۰گفت :آثار ارسالی به
جشنواره باید در اندازه ۲۰در ۲۰سانتیمتر باشند.
وی افزود :سه نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی
دانشگاه بوعلیسینا عبارتند از مهدی پرستار شهری ،آزاده مرادی و احمد میرزاییخرم این جشنواره را داوری
میکنند .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه جشنواره در سطح ملی برگزار میشود،
ادامه داد :تاکنون ۱۵۰اثر از ۱۲استان به دبیرخانه جشنواره رسیده است .فراخوان این رویداد هنری اول تیرماه
سالجاری و همزمان با روز محیطبان منتشر شد و با وجود اینکه مهلت فراخوان به پایان رسیده اما ارسال آثار
بهدلیل تعطیالت روزهای گذشته همچنان ادامه دارد .جعفرینژادبسطامی گفت :جشنواره در تکنیکهای
مختلف نقاشی مانند مدادرنگی ،رنگ و روغن ،گواش ،آبرنگ و ترکیب مواد است و سبکهای مختلفی همچون
کالژ ،تصویرسازی ،امپرسیونیسم ،سوررئالیسم ،اکسپرسیونیسم و رئالیسم را شامل میشود.

وحیدپورمردان مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت
سیس��تان و بلوچس��تان گفت :با هماهنگیهای
انجامشده،موافقتنامهایبینمحیطزیستوبومیان
روستاهای میزبان گاندو برای در اختیار قرار دادن امکانات به آنها برای آموزش به بازدیدکنندگان و گردشگران اجرا
میشود .وی افزود :بر اساس این موافقتنام ه همکاری ،بومیان روستاهای میزبان گاندو با هدف رونق گردشگری و
کسب درآمد ضمن مراقبت از گاندوها ،اهدافی چون مراقبت از تمساحها ،اطالعرسانی و آموزش به گردشگران را
در قالب برنامههای تعریف شده به اجرا میگذارند .مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد:
این برنامه چندجانبه با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،سازمان مردمنهاد موج و مرجان و طرح
حفاظت از تاالبهای ایران با هدف افزایش آگاهیهای عمومی و تنویر افکار جوامع محلی و گردشگران اجرایی
میشود .پورمردان گفت :در این طرح ،گاندوها مورد مراقبت شبانهروزی بومیان منطقه قرار میگیرند.

سیستانوبلوچستان بومیــــان
روس�تاهای
دارای گاندو ،میزبان گردشگران و سخنگوی
محیط زیست با چشمانداز ترویج فرهنگ
حفاظ�ت از گونهه�ای ش�اخص اس�تان
سیستانوبلوچستان میشوند.

مدیرکل حفاظت
همدان
محی�ط زیس�ت
اس�تان همدان از برگزاری جشنواره نقاشیهای
۲۰در ۲۰تحت عنوان«مهربانباطبیعت»خبرداد.

خراسان جنوبی

گیالن

توزیع ۲هزار بسته گوشت
از محل موقوفات در خراسان جنوبی

معاون فرهنگی اوق�اف و ام�ور خیریه خراس�ان جنوبی از
توزیع  ۲هزار و  ۱۹۵بس�ته گوش�ت ب�ه ارزش  ۲۰۶میلیون
توم�ان در روز عیدس�عید قرب�ان از مح�ل موقوف�ات
مرتب�ط بی�ن نیازمن�دان خراس�ان جنوب�ی خب�ر داد.

حجتاالسالم حسین رحیمی ،معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه
خراسان جنوبی گفت :در روز عیدسعید قربان از محل نیات موقوفات
مرتبط  2هزار و  195بسته گوشت بین نیازمندان خراسان جنوبی
توزیع ش��د .وی افزود :برای تهیه و توزیع این تعداد بسته گوشت
اعتباری بالغ بر  206میلیون تومان در تعدادی از شهرس��تانهای
استان بر اساس نیات واقفان هزینه شده است .معاون فرهنگی اوقاف
و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد :در شهرستانهای سرایان
25بسته گوشت ،طبس  200بسته گوش��ت ،فردوس  300بسته
گوشت و خضری یکهزار و  700بسته گوشت توزیع شده است.

اردبیل

ایجاد 5ایستگاه مقابلهبامگسزیتون
در رودبار

مدیر جهاد کش�اورزی رودبار با اش�اره به درگی�ری 2هزار
هکتار از باغات سنتی این شهرستان به آفت مگس زیتون ،از
راهاندازی پنج ایستگاه پیشآگاهی در این شهرستان خبر داد.

سروش ابراهیمی ،مدیر جهاد کشاورزی رودبار با اشاره به درگیری
چند ساله باغات زیتون شهرستان رودبار با مگس زیتون گفت :مگس
زیتون یک آفت عمومی بوده که بر اساس قانون وظیفه مبارزه با آن بر
عهده باغدار است .وی به تأمین ۵۰درصد نهادههای مورد نیاز مبارزه
با این آفت از سوی جهاد کشاورزی شهرستان رودبار برای کمک به
باغدار اشاره کرد و افزود :تجهیزات سمپاشی نیز برای مشارکت فعال
باغداران در مبارزه با این آفت فراهم شده است .مدیر جهاد کشاورزی
رودبار با بیان اینکه سطح زیر کشت زیتون در شهرستان رودبار۹هزار
و ۲۵۲هکتار است ،ادامه داد2:هزار هکتار از این باغات به دلیل سنتی
بودن درگیر آفت مگس زیتون است.

 100برنامه مردمی ویژه عید غدیر
در اردبیل برگزار میشود

دبیر قرارگاه فرهنگی -اجتماعی حضرت فاطمهالزهرا(س)
اردبیل از برگزاری ۱۰۰برنامه ویژه عید غدیر در استان خبر داد.

علی حس��نزاده ،دبیر قرارگاه فرهنگ��ی -اجتماعی حضرت فاطمه
الزهرا(س) اردبیل گفت :قرارگاه حضرت فاطمه زهرا (س) استان اردبیل
در راس��تای نقشآفرینی مردم در برنامههای فرهنگی برای سومین
سال متوالی در راستای گرامیداشت عید غدیرخم بهعنوان بزرگترین
عید مسلمانان ورود کرده است و از توان مردم در بزرگداشت این عید
اس��تفاده خواهد کرد که برگزاری  100برنامه مختلف برای این روز
پیشبینی شده است و در تمام شهرستانهای استان برگزار میشود.
وی افزود :بحث اطعام از دیگر برنامههای این روز بزرگ بود که در این
راستا پیشبینی میشود نزدیک به  10هزار غذای گرم آماده شود و در
کنار آن برگزاری مسابقات کتابخوانی ،خطبه غدیر ،خطاطی ،نقاشی،
راهاندازی کاروانهای شادی از دیگر برنامههای این روز بزرگ است.

آبرسانی سیار به 42روستای استان مرکزیکه مشکل آب دارند

مدیرعامل آبفای
مرکزی
استان مرکزی با
اشاره به آبرسانی س�یار به  42روستای تحت
پوشش از وجود مش�کل کمی و کیفی آب در
این مناطق خبر داد.

یوسف عرفانینسب ،مدیرعامل آبفای استان مرکزی
در جلسه تأمین آب شرب شهرها و روستاهای استان
مرکزی گفت :در حال حاضر در اس��تان مرکزی ۴۲
روستای تحت پوشش شرکت در حال آبرسانی سیار
است ۱۰ ،روستا مش��کل کیفی و  ۳2روستا مشکل
کمی دارند .وی افزود ۸۵۶ :روس��تای تحت پوشش
با  ۹۵هزار و  ۵۱۷خانواده روس��تایی تحت پوش��ش
هستندوتعدادانشعاباتروستاییبه ۱۵۷هزارانشعاب
میرسدکهعمدتاًخانگیهستندوعمدهمسئلهحضور
افراد در اواخر هفته در روستاها و افت فشار آب است.
مدیرعامل آبفای استان مرکزی با بیان اینکه در اراک
 ۲۷روستا دچار مشکل هستند اما برخی مشکالت به

دلیل عملکرد مردم است ،تصریح کرد :در معصومیه
یک سال است که خواهان حفر چاه هستیم که مردم
اجازه نمیدهند .عمده مش��کل اراک  ۲۷روس��تای
جاده فراهان است که درصدد راهاندازی چاه جداگانه

و مجتمع امیرکبیر هستیم تا مسئله کیفی و کمی آب
این منطقه با تأمین اعتبار حل ش��ود .عرفانینسب
افزود :در کمیجان اگر چاه کارخانه سیمان در اختیار
قرار گیرد ،مشکل روستاها حل میش��ود .در شازند

چهار روستا مشکل کیفی دارد و یک روستا آبرسانی
سیار میشود و آمادگی داریم در صورت بروز مشکل در
دیگر شهرستانها آبرسانی انجام گیرد .وی ادامه داد:
در روستای ورسان آشتیان نیازمند حفر چاه هستیم.
در زرندیه و بخش خرقان امکان حفر چاه وجود ندارد،
مخزن ذخیره ۲هزار مترمکعبی نیز مصوب شده است
و تأمین  ۳میلیارد تومان از محل اعتبارات تنش آبی
در نظر گرفته شده است .در خنداب مردم در سالهای
گذشته اجازه فعالیت مجتمع آبرس��انی در کمرآب
را ندارند و امروز مش��کالتی بروز کرده است .در آوه و
نوبران ساوه نیز باید چاه جایگزین داشته باشیم که در
صورت سوختن موتور یکی از چاهها با چالش جدی
مواجه نشویم .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
مرکزی گفت :در فراهان شش روستا مشکل کیفی آب
دارند و سلیمآباد با جمعیت زیاد مهمترین مشکل این
شهرستان به شمار میرود که پیمانکار در حال فعالیت
برای نصب تانکر است.

 ۴۰۰دانشآموز یزدی در مرحله پایانی جشنواره هنرقرآنی دانش

هالل احمرکردستانآب3روستایسیستانوبلوچستان را تأمین میکند

حسینعلیمالنوری،معاونپرورشیوفرهنگیاداره
کل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه اولین
جشنواره قرآنی هنر دانش با هدف فراگیر کردن
فعالیتها و برنامههای ح��وزه قرآن ،عترت  ،نماز،
فرهنگ و هنر از ابتدای سال تحصیلی  ۱۳۹۹ _۱400آغاز به کار کرده است ،گفت :این جشنواره با رویکرد
قرآنی در سه بخشی آوایی پژوهشی ،ادبی و فرهنگی -هنری با همکاری سازمان فرهنگی -اجتماعی ورزشی
شهرداری یزد برگزار شد و۴۲هزار دانشآموز در آن با یکدیگر به رقابت پرداختند .وی افزود :این دانشآموزان در
رشتههایی همچون قرائت ،همخوانی تواشیح ،فن بیان و سخنوری در قالب کنفرانس نهجالبالغه ،خوشنویسی
و کتابت قرآن کریم ،قصص قرآن ،تولید محتوای الکترونیک ،حافظخوانی و مجریگری با یکدیگر به رقابت
پرداختند و در مجموع  ۴۰۰نفر از آنها اعم از دختر و پسر به رتبههای برتر استانی دست یافتند.

پیام جالل��ی ،مدیرعامل جمعی��ت هالل احمر
استان کردستان گفت :طرح نذر آب به خوزستان
با همکاری خیرین و گروههای مختلف مردم در
حال پیگیری اس��ت و به همین منظور یک تیم
ارزیاب به استان خوزستان میروند .وی افزود :بعد
از بازگشت تیمهای ارزیاب برنامه خدماترسانی و آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان بالفاصله
پیگیری و اجرا میشود .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کردستان با اشاره به اینکه این روستاها در
منطقهای به نام سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان واقع شده است ،تصریح کرد :آب این روستاها از
طریق حفر چاه و لولهکشی با لوله پیلیاتیلین تأمین میشود .جاللی افزود :طرح نذر آب چهار سال در حال
اجرا است و استان کردستان در دو سال اخیر در اجرای این طرح همکاری میکند که مهمترین فعالیت این
طرح ایجاد بستر الزم برای لولهکشی با آب شرب قابل آشامیدن برای روستاییان مناطق محروم است.

 ۴۰۰نف�ر از
یزد
دانشآم�وزان
شرکتکننده در اولین جشنواره هنر قرآنی
دانش در سطوح و مقاطع مختلف به رتبههای
برت�ر اس�تانی ی�زد دس�ت یافتن�د.

حوریه ملکی

ب�ا توج�ه ب�ه
کردستان
درخواست ستاد
مدیریتبحرانسیستانوبلوچستانتأمینآب
سه روستای این استان به کردستان واگذار شد.

حریم رودخانه طرقبه و شاندیز
آزاد میشود

آنها که به مشهد رفته و س�ری به منطقه طرقبه و ش�اندیز زدهاند،
شاهد بودهاند که این منطقه زیبا با آب و هوای دلانگیزش چطور در
تصرف رستورانها و خانهها و اماکن مختلف در آمده است .منطقهای
که حاال روزهای س�ختی را س�پری میکند و به گفت�ه رئیس گروه
حفاظت رودخانههای امور منابع آب مشهد ،آنها آمدهاند تا نگذارند
بیش از این متجاوزان ،حریم رودخانه را ب�ه تصرف خود دربیاورند.
رودخانهای که  30سال است به حال خود رها شده و بخش اعظمی از
حریم آن با دیوارکشیها  ،پلها و جادهها دیگر از آن جدا شده است.

بر اس��اس گزارش��ی که رئیس گروه حفاظت رودخانههای امور منابع
آب مشهد ارائه کرده است ،حدود 4هزار و  ۷۰۰کیلومتر مسیر فرعی و
اصلی در حوزه رودخانههای طرقبه شاندیز وجود دارد .از این میزان آب
منطقهای مشهد حدود  ۲۳۰کیلومتر را مورد مطالعات قرار داده و نسبت
به حریم این رودخانه نظراتی داده است .در این مطالعات مسئلهای که
بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت ،بحث حریم رودخانهها و
تعیین بستر ،حد بستر و حریم قانونی مسیرهاست .بعد از آن قرار است
به ساماندهی ،بازگشایی و الیروبی پرداخته شود .نزدیک به  3دهه است
که تجاوزاتی به حریم رودخانهها صورت گرفته است ،طرقبه و شاندیز
هم از این دستدرازیها در امان نبوده است .در این منطقه مالکان زیادی
به طور غیرمجاز اق��دام به احداث دیوار کردهان��د و بدون دریافت مجوز
دیوارکشیهایی انجام دادهاند .به گفته رئیس گروه حفاظت رودخانههای
امور منابع آب مشهد ،تصرفاتی که در طول  ۳۰سال اتفاق افتاده در بازه
زمانی سه ساله برطرف نمیشود بنابراین باید یک برنامه چندساله داشته
باشیم تا رودخانهها را به شرایط استاندارد خود برگردانیم.
مجید ذوالفق��اری با بیان اینک��ه در چارچوب تکلی��ف حاکمیتی ،آب
منطقهای مشهد از سال  ۱۳۹۷تاکنون حدود  ۳۸هکتار از تصرفات اراضی
بستر در حوزه شهرستان طرقبه شاندیز را با اخذ دستور قضایی بازگشایی
کرده اس��ت ،ادامه داد «:مطالعات فاز اول و ساماندهی در حوزه شاندیز
انجام شده ،پس از تعیین حدود قانونی بستر و حریم ،نقشه ساماندهی
مسیل مذکور به طول  ۲۵کیلومتر از چشمه قلقلی تا پل بهارستان ،بر
اساس ضوابط و الزامات فنی تهیه شده است ،تمامی مجاوران این مسیل
باید بر اساس نقشههای مذکور اقدام به ساماندهی و احداث دیوار حفاظتی
کنند .در بخشی از مسیر رودخانه ،مقطع س��اماندهی توسط مجاوران
رعایت نشده و اقدام به تصرف و تنگ کردن مقطع کردند که شرکت آب
منطقهای برای فاز اول پروژه ساماندهی رودخانه ،اقدام به بازگشایی مقطع
ساماندهی از ابتدای چشمه قلقلی داشته است که با توجه به ارائه اسناد
مالکیت ثبتی توسط تعدادی از مجاوران ،موضوع با هماهنگی دادستانی
و اداره ثبت اسناد شهرستان در حال پیگیری است».
به گفته این مسئول ،در حوزه طرقبه هم مطالعات بستر برای  ۷۰درصد
مسیلهای اصلی انجام و در سال  ۹۹هم نقاط خطرپذیر و انسدادی در
مسیر روستای کنگ الیروبی شده است ،مشکالت در حوزه رودخانههای
طرقبه کمتر و ساماندهی آن بهتر از حوزه شاندیز است.
جادههایی که رودخانه را مسدود میکنند
در حال حاضر برای افرادی که بس��تر رودخانهه��ا را تصرف کردهاند
اخطاریه صادر ش��ده اس��ت .ام��ا یک��ی از مش��کالت آب منطقهای
مش��هد دربخش رودخانهها موضوع احداث پلهای متعدد در بس��تر
رودخانههاس��ت که در همین راس��تا تمامی پلها در حوزه شاندیز به
طور کامل شناسایی و در طرقبه هم بحث شناسایی پلها از نظر فنی
و غیرفنی در دستور کار است .رئیس گروه حفاظت رودخانههای امور
منابع آب مش��هد با بیان اینکه در خیلی از م��وارد تصرفاتی در اراضی
بستر و حریم انجام شده که برای آنها بعد از اخطاریه ،اقدامات قضایی
هم برای رفع تصرفات در حریم رودخانهها انجام میشود ،گفت «:یکی
دیگر از اقدامات آب منطقهای این است که همه این  ۲۳۰کیلومتری را
که مطالعات بستر و حریم آن را انجام شده به اداره کل ثبت اسناد استان
اعالم کردهایم و در کاداستر سراسری اداره ثبت بارگذاری شده است ،با
این اقدام دیگر امکان صدور سند مالکیت برای این اراضی نیست».
فعالسازی دو تیم گشت و بازرسی در شهرستان طرقبه شاندیز جهت
بازدیدهای مستمر از منطقه و رصد فعل و انفعاالت و تصرفات در حریم
رودخانههای طرقبه از دیگر اقداماتی بود که ذوالفقاری جهت مقابله با
رودخانهخواری در این شهرستان به آن اشاره کرد.
وی با اش��اره به اینکه بعضی جادهها ،رودخانهها را قطع کردهاند و این
موارد در طرقبه شاندیز زیاد دیده میشود ،گفت «:اکثر جادههای این
شهرستان از مسیر رودخانه رد شده است ،در حوزه شاندیز موردی که
زیاد دیده میشود درهایی اس��ت که روی پلها میگذارند و آن در را
قفل میکنند و دسترس��ی به آن طرف رودخانه ممنوع میشود ،آب
منطقهای در مسیر رودخانههای شاندیز حدود  ۴۰۰پل شناسایی و از
این تعداد  ۱۴۰پل غیرمجاز را تخریب کرده است و در حوزه طرقبه هم
امسال کار شناسایی پلها در دستورکار است و فقط پلهایی که مجوز
دارند باقی میمانند و بقیه حذف میشوند».

خوزستان :مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ش��هرداری اهواز گفت:
با توجه به اینکه رانندگان وسایل نقلیه عمومی درونشهری در معرض
بیشتر ابتال به ویروس کرونا هستند ،لذا واکسیناسیون این عزیزان بر اساس
زمانبندی تعیین شده از دوم مرداد ماه آغاز شد .کورش سبزعلی با اشاره به
اهمیت واکسیناسیون خاطرنشان کرد :متأسفانه از آغاز پیدایش ویروس
کرونا تا کنون ،بیش از نیمی از رانندگان و پرسنل سازمان اتوبوسرانی به
بیماری کووید  ۱۹مبتال شدند که سازمان را دچار مشکالت فراوانی کرده
بود و امید است با دریافت واکسن کرونا در مقابل ویروس ایمن شوند.
مازندران :با دستور دادس��تان عمومی و انقالب نوشهر و با همکاری
جهاد کشاورزی و حضور یگانهای انتظامی یک هکتار از اراضی کشاورزی
با تخریب ۷ویالی غیرمجاز در روستاهای نوده و حسنآباد بخش مرکزی
نوشهر به وضع سابق اعاده گردید .حفظ اراضی زراعی ،باغی و جلوگیری از
تجاوز به اراضی ملی از مأموریتهای اولویتدار دستگاه قضایی استان بوده
است و دادستانهای سراسر استان به دستور رئیس کل دادگستری و رئیس
شورای حفظ حقوق بیتالمال با جدیت با هرگونه تخطی از قوانین و مقررات
و تضییع حقوق بیتالمال برخورد قاطع و قانونی را خواهند داشت.
کهگیلویه و بویراحمد :مدیرکل بیمه س�لامت استان کهگیلویه
و بویراحمد گفت :بر اساس تفاهمنامه س��ازمان بیمه سالمت و سازمان
بهزیستی خدماتی نظیر آزمایشها ،تصویربرداری ،دارویی ،ویزیتهای
تخصصی و فوقتخصصی ،کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،مداخالت رفتاری،
آموزشی و مشاورهای مبتالیان به اوتیسم تحت پوشش سازمان قرار گرفت.
غالمرضا کاظمی افزود :تمامی خدمات ارائه شده به این طیف از بیماران با
تعرفه دولتی توسط سازمان بیمه سالمت تحت پوشش قرار میگیرد.

