
مدي�ركل بني�اد      مركزي
حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس اس�تان مركزي از به 
چاپ رسيدن ۶۰ كتاب حوزه دفاع مقدس در 
اين اس�تان ت�ا پايان س�ال جاري خب�رداد. 
سرهنگ پاسدار »غالمرضا كريمي« مديركل بنياد 
حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
مركزي با اش��اره به اينكه تا پايان س��ال جاري 60 
كتاب در حوزه دفاع مقدس به زير چاپ رفته و عرضه 
مي ش��ود، گفت: اين كتاب ها با موضوعات تاريخ 
ش��فاهي و خاطرات رزمندگان، شهدا و جانبازان، 
راهيان نور، شعر، داستان كوتاه، رمان، قطعات ادبي 
و آلبوم عكس كودك و نوج��وان و پدران و مادران 
شهدا تدوين شده و امس��ال زير چاپ مي رود.  وي 
افزود: استان مركزي در دوران دفاع مقدس در حوزه 
اعزام رزمندگان به جبهه هاي مختلف و پشتيباني 
جبهه ها از قبيل تأمين و ارس��ال ماش��ين آالت و 

تجهيزات نقش��ي كليدي داش��ته و مي طلبد كه 
مجموعه عملكرد استان در اين دوران به خوبي براي 
آحاد جامعه به نس��ل جوان تشريح و تبيين شود.  
مديركل بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي دفاع 

مقدس استان مركزي تصريح كرد: جمع آوري اسناد 
و مدارك عملكرد مجموعه استان در جنگ تحميلي 
و چاپ و انتش��ار آن يكي از مهم ترين برنامه هاي 
اين نه��اد انقالبي اس��ت كه تاكن��ون به خصوص 

در جريان برگزاري كنگره ش��هداي استان شمار 
قابل توجه��ي كتاب در اين حوزه چاپ و منتش��ر 
شده است.  سرهنگ پاسدار كريمي افزود: يكي از 
مهم ترين مطالبات مقام معظم رهبري كه در ديدار 
با اعضاي ستاد كنگره استان مطرح شد، ادامه راه 
كنگره شهداي استان مركزي بود كه سال گذشته 
از طريق ستاد چهل سالگي دفاع مقدس و امسال با 
عنوان ستاد گراميداشت مناسبت هاي دفاع مقدس 
و مقاومت اين موضوع دنبال مي شود.  وي ادامه داد: 
رويكرد برنامه هاي ستاد گراميداشت مناسبت هاي 
دفاع مقدس و مقاومت در سال جاري مردمي است 
چرا كه هر اقدامي با محوريت مردم انجام ش��ود، 
ماندگار خواهد بود.  مديركل بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس استان مركزي همچنين 
گفت: در راستاي تهيه دانشنامه دفاع مقدس استان 
پيشرفت هاي بسيار خوبي انجام شده كه تهيه بيش 

از 6۲۵ مدخل تنها بخشي از اين اقدامات است.

۶۰كتابجديدحوزهدفاعمقدسدراستانمركزيچاپميشود
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5هزار متر شبكه فاضالب شهر قم اصالح و بازسازي شد
مديرعام��ل     قم
ش��ركت آب 
و فاضاب اس�تان قم از اص�اح 5هزار متر 
مكعب شبكه فاضاب به روش تونلي و روش 
مكانيزه لوله شكافي در هفت جبهه كاري در 
خب�رداد.  ق�م  ش�هر  مختل�ف  نق�اط 
علي جان صادق پور مديرعامل شركت آب و فاضالب 
اس��تان قم از اصالح ۵ هزار متر شبكه فاضالب از 
ابتداي سال جاري تاكنون خبرداد و گفت: اصالح و 

بازسازي حداقل 1۲ كيلومتر ديگر تا پايان سال در دستور كار شركت آب و فاضالب استان قرار دارد.  وي از اصالح 
شبكه فاضالب شهر براساس اولويت بندي خبرداد و افزود: هم اكنون اصالح شبكه فاضالب با استفاده از آخرين 
تكنولوژي هاي موجود در كشور از جمله لوله شكافي در هفت جبهه كاري در مناطق مختلف شهر در حال انجام 
است.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان قم خاطرنشان كرد: در حال حاضر جايگزيني لوله هاي فرسوده در 

برخی خيابان ها با هماهنگي دستگاه ها به ويژه شهرداري و نيروي انتظامي در حال انجام است.

7 پروژه در جم بوشهر به بهره برداري رسيد 
در آيين�ي ب�ا      بوشهر
حضور استاندار 
و ديگر مسئوالن استاني، هفت پروژه  عمراني در 
شهر جم استان بوشهر به بهره برداري رسيد. 
عبدالكريم گراوند اس��تاندار بوشهر در مراسم 
افتتاح پروژه هاي عمراني شهرستان جم گفت: 
به منظور توسعه و تقويت زيرساخت ها در نقاط 
مختلف استان بوشهر تالش هاي گسترده اي 
صورت گرفته اس��ت.  وي اف��زود: هفت پروژه 

عمراني در جم به بهره برداري رسيده اس��ت كه در مجموع ۳۲0 ميليارد ريال براي آن هزينه شده 
است.  استاندار بوش��هر ادامه داد: با اجراي اين هفت پروژه عمراني تا حد قابل توجهي از مشكالت 
مردم شهرستان جم كاسته شد كه اميدوارم اين مهم مورد توجه آنها قرار بگيرد.  بلوار غدير با اعتبار 
۳۲ميليارد ريال، چمن مصنوعي محله مالچه با اعتبار 7 ميلي��ارد ريال، پاركينگ طبقاتي با اعتبار 

10۵ميليارد ريال و بلوار شهيد بهشتي با اعتبار ۲9/۵ ميليارد ريال از جمله اين طرح ها بود.

آغاز طرح فروش ويژه تابستانه كتاب در كردستان
مدي����ركل      كردستان
فرهن���گ و 
ارشاد اسامي كردستان با اشاره به آغاز طرح 
تابستانه كتاب از روزگذشته از مشاركت 5۳ 
كتابفروش�ي اس�تان در اين طرح خبرداد. 
عبيداهلل رستمي مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
كردستان با اش��اره به اينكه طرح تابستانه كتاب 
تا 1۵ مرداد ادامه دارد، گفت: از ۵۳ كتابفروش��ي 
شركت كننده در اين طرح در استان ۳9كتابفروشي 

در مركز استان و 1۴ كتابفروشي نيز در شهرستان هاي تابعه استان در طرح تابستانه كتاب 1۴00 شركت 
كرده اند وكتاب ها با تخفيف ۲0 درصدي عرضه مي شود.  وي افزود: سقف خريد كتاب در اين دوره براي هر 
نفر براساس كد ملي ۳ ميليون ريال تعيين شده است.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي كردستان تصريح 
كرد: مردم استان در طرح بهارانه كتاب امس��ال 10 ميليارد و ۸7۴ ميليون و ۸۴6 هزار و ۳۵1 ريال كتاب 
خريدند و از اين لحاظ جزو چند استان  برتر كشور بوديم.  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سال 1۳9۴ براي 
هدفمندكردن يارانه نشر طرح هاي فصلي فروش كتاب را آغاز كرد؛ براين اساس كتابفروشي ها با شرايط تعيين 

شده به خريداران كتاب تخفيف مي دهند و مبلغ تخفيف داده شده را از وزارتخانه دريافت مي كنند.

بسيج مهندسين به دامداران و كشاورزان 
زنجاني خدمات رايگان مي دهد

 طرح هاي آبخيزداري در ۱۰۰ هزار هكتار 
از اراضي اصفهان اجرا مي شود

مس�ئول بسيج      زنجان
س���ين  مهند
كش�اورزي و منابع طبيعي زنجان با اشاره به 
وجود يك ميليون و 5۰۰ هزار رأس دام سبك 
و سنگين در اين استان از ارائه خدمات رايگان 
دامپزش�كي به دام�داران زنجان�ي خبرداد. 
فرهاد امندي مسئول بسيج مهندسين كشاورزي 
و منابع طبيعي اس��تان زنجان گف��ت: مهم ترين 
هدف قشربس��يج مهندسان كش��اورزي و منابع 
طبيعي اس��تان زنجان پاي كار آوردن مهندسان 
جوان و فارغ التحصيالن رش��ته كشاورزي است.  
وي با اشاره به اينكه استفاده از علم و دانش به روز 
مهندسان كش��اورزي در زمينه تأمين محصول 
با كيفيت اس��ت، افزود: همچني��ن ارائه خدمات 
كشاورزي و دامپزشكي به روس��تاييان از اهداف 
بسيج مهندسان كشاورزي است.  مسئول بسيج 
مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان زنجان 
با اشاره به اينكه بسيج مهندس��ان كشاورزي در 
سال جاري و با توجه به شعار امسال در دو مبحث 
طرح بسيج همگام با كش��اورز و همچنين تأمين 
گوشت قرمز كشور آماده ارائه خدمات به روستاييان 
است، تصريح كرد: پنج محصول استراتژيك كشور 
شامل محصوالت گندم، جو، ذرت، كلزا و برنج در 

استان توسط بسيج مهندس��ان كشاورزي توليد 
مي شود.  امندي با اشاره به اينكه امنيت غذايي از 
ابعاد اساسي زندگي، سالمت و همچنين رفاه جامعه 
است، افزود: مهندسان جوان و فارغ التحصيل رشته 
كشاورزي دوره هاي آموزشي الزم را گذرانده و از 
مرحله كاشت، داشت و برداشت همراه روستاييان 
و كشاورزان هستند.  وي با اشاره به اينكه در دوره 
مبارزه با سن گندم و طغيان ملخ در شهرستان طارم 
حضور مهندسان بسيار بيشتر مشهود بوده است، 
تصريح كرد: در حال حاضر ۲00 نفر از مهندسين 
در روستا هاي هدف فعال هستند كه به عنوان مربي 
دوره هاي الزم را گذرانده و در كنار اهالي روستاها 
حضور دارند.  مسئول بسيج مهندسين كشاورزي و 
منابع طبيعي استان زنجان با اشاره به اهميت بحث 
تأمين گوشت قرمز در كشور گفت: مهندسان در 
زمينه كيفيت و افزايش گوشت قرمز در روستا ها 
فعالي��ت دارند و خدم��ات دامپزش��كي رايگان و 
همچنين كلينيك هاي سيار خدمات دارويي براي 
دام ها و واكسن دام ها ارائه مي دهند.  امندي گفت: 
اس��تان زنجان يك ميليون و ۵00 هزار رأس دام 
سبك و س��نگين دارد كه حدود 10 درصد از اين 
موارد كه تعداد 1۴1 هزار و ۵70 رأس اس��ت زير 

پوشش خدمات رايگان پزشكي قرار گرفته است.

با پايان مطالعات     اصفهان
الزم طرح هاي 
آبخيزداري و آبخوانداري در اصفهان امسال 
اين پروژه ه�ا در 1۰۰ هزار هكت�ار از اراضي 
مي ش�ود.  اج�را  اصفه�ان  اس�تان 
محمدعلي كاظمي مدي��ركل منابع طبيعي و 
آبخيزداري اس��تان اصفهان گف��ت: طرح هاي 
آبخيزداري در بيش��تر مناطق استان با اولويت 
نواحي مستعد وقوع سيل و سيالب قرار دارد تا 

خطرات ناشي از اين پديده به حداقل برسد. 
وي با اش��اره به اينك��ه افزايش ش��مار پروژه هاي 
آبخيزداري و آبخوانداري به حفظ خاك و توسعه 
منابع طبيعي كمك مي كند، افزود: هدايت درست 
آب هاي سطحي و روان آب ها از جمله ضرورياتي 
به شمار مي رود كه در مواقع بارندگي ها به ويژه در 
مناطق بياباني مستعد بروز سيل ضروري است تا 
زمين هاي كشاورزي و منازل مسكوني پايين دست 
مناطق پر بارش دچار آسيب نشود.  مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان تقويت ذخيره 
سد ها را از جمله ديگر مزاياي طرح هاي آبخيزداري 
دانس��ت و تصريح كرد: بهبود ذخيره س��فره هاي 
آب زيرزميني از ديگر فوايد اينگونه طرح هاس��ت.  
كاظمي گفت: شتاب در اجراي طرح هاي آبخيزداري 

راهكاري براي تحقق شعار سال محسوب مي شود، 
زيرا اينگونه طرح ها زيرساختي و زيربنايي است كه 
كمك به توسعه ساير بخش ها را به همراه خواهد 
داش��ت.  كاظمي ادامه داد: با پايان مطالعات الزم 
طرح هاي آبخيزداري و آبخوانداري در اين استان 
امس��ال اين پروژه ها در 100 هزار هكتار از اراضي 
اصفهان اجرا مي شود.  وي گفت: نگاهي به وضعيت 
عرصه هاي طبيع��ي اصفهان حاكيس��ت كه اين 
خطه با ۲۴ شهرس��تان، مس��احتي معادل 10/7 
ميليون هكت��ار دارد كه بي��ش از 90 درصد از آن 
را معادل ح��دود 9/۸ ميليون هكت��ار عرصه هاي 
منابع طبيعي و ملي و از اين ميزان حدود ۴0۳ هزار 
هكتار را جنگل معادل )۴درصد(، 6 ميليون هكتار 
مرتع معادل )6۴ درصد( و ۳ ميليون هكتار بيابان 
معادل )۳۲ درص��د( در برگرفته اس��ت.  مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان اصفهان افزود: 
 )Watershed Management( آبخيزداري
علم و هنر برنامه ريزي مستمر و اجراي اقدامات الزم 
براي مديريت منابع عرصه هاي آبخيز اعم از طبيعي، 
كشاورزي، اقتصادي و انساني بدون ايجاد اثرات منفي 
در منابع آب و خاك اس��ت كه مي تواند به صورت 
مكانيكي يا بيولوژيكي مانند احداث انواع سيل بند 

سنگي و سنگي َمالتي و پخش سيالب باشد.

   اردبيل: معاون امور بهداش��تي دانش��گاه علوم پزش��كي اس��تان 
اردبيل گفت: براساس آخرين تصميم س��تاد مقابله با كروناي استان، 
محدوديت هايي در زمينه نحوه عزاداري ايام محرم از جمله ممنوعيت 
دسته گرداني روزانه و شبانه و مراسم داخل بازار مسقف اعمال خواهد 
ش��د.  دكتر بابك نخستين افزود: در اين جلس��ه با تأكيد براستفاده از 
ماسك در تمامي مراسم عزاداري مصوب شد كه مراسم طشت گذاري 
در مساجد جامع و اعظم و حسينيه اوچدكان اردبيل، طبق روال سال 
قبل با افزايش نهايت دو برابري افراد نس��بت به س��ال قبل و در ساير 
مس��اجد با افراد همان محله و با محدوديت تع��داد و زمان برگزاري و 

تهويه مناسب برگزار شود.

 اولين مركز فوق تخصصي درمان 
ناباروري ياسوج افتتاح شد

صب�ح دي�روز اولي�ن مرك�ز فوق     كهگيلويه و بويراحمد
تخصصي درمان ناباروري شهرستان 
بويراحمد و دومين مركز ivf دولتي اس�تان در بيمارستان شهيد 

جليل ياسوج افتتاح شد. 
دكتر پرويز يزدان پناه، رئيس دانش��گاه علوم پزشكي ياسوج در مراسم 
افتتاح اولين مركز فوق تخصصي درمان ناباروري شهرستان بويراحمد و 
دومين مركز ivf دولتي استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: خدمات اين 
مركز از مشاوره تا انجام تمامي فرآيندهاي درمان ناباروري براي زوج هاي 
نابارور را شامل مي شود و با برخورداري از امكانات پيشرفته، يك مجموعه 
درماني كامل است كه به لحاظ تجهيزات و فضاي فيزيكي، يكي مراكز 
ش��اخص درمان ناباروري در كشور محسوب مي ش��ود.  دكتر عليرضا 
ملك پور، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج هم بيان كرد: اين 
مركز در فضايي به مس��احت 700 متر مربع ايجاد شده كه با تجهيزات 
فوق تخصصي و تخصصي در روز هاي آينده شروع به كار خواهد كرد.  وي 
افزود: بالغ بر 1۵0 ميليارد ريال اعتبار صرف ساخت و تجهيز اين مركز 
شده است. اين مركز با 1۲ تخت روزانه به زوج هاي مراجعه كننده ارائه 
خدمت خواهد كرد.  وي تصريح كرد: اين مركز از سال ها قبل پيش بيني 
شده ولي شروع فعاليت ساخت و تجهيز آن از يك سال گذشته شروع 
ش��ده و در هفته هاي اخير نيز تجهيز اين مركز صورت گرفت كه اميد 
است در روز هاي آينده پذيراي مراجعه كنندگان باشد.  معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشكي ياسوج تصريح كرد: در حال حاضر در مركز درمان 
ناباروري كوثر بيمارستان شهيد جليل به جز همكاران فوق تخصص زنان 
و زايمان و همكاران دكتراي جنين شناسي، حدود 10 نفر از همكاران 
درماني نيز مشغول به كار هستند.  دكتر شهين تاج آرامش، مسئول فني 
مركز درمان ناباروري بيمارستان شهيد جليل ياسوج نيز در ادامه گفت: 
اين مركز يكي از بزرگ ترين مراكز ivf كشور است كه با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته به زودي پذيراي بيماران با مشكالت ناباروري خواهد بود.

 مهران، چشم انتظار مسئوالن 
براي پذيرايي از زائران

با نزديك ش�دن به ماه محرم، ش�ور و حال اربعي�ن از حاال در دل 
عاشقان اباعبداهلل الحسين)ع( افتاده و با اينكه هنوز معلوم نيست 
تصميمات مسئوالن بهداش�ت و درمان دو كشور ايران و عراق در 
رابطه با وضعيت كرون�ا و محدويت هاي احتمالي چه باش�د، ولي 
صحبت ها بر سر نحوه و چگونگي برگزاري اين مراسم وجود دارد. 
اما واقعيت اين است كه مرز مهران و زيرساخت هاي ايام براي انجام 
مراسم اربعين هنوز تكميل نشده و نواقصي دارد. نيازهايي كه چند 
سال است مطرح و قول هاي مسئوالن در حد وعده باقي مي ماند. 

    
راهپيمايي اربعين به عنوان بزرگ ترين گردهمايي بعد از حج از جايگاه 
ويژه اي در بين مسلمانان و به خصوص شيعيان برخوردار است. حركتي 
عظيم به سمت حرم مطهر اباعبداهلل الحسين)ع( كه طي سال هاي اخير 
نظر همه جهانيان را به خود جلب كرده و حتي بسياري از پيروان اديان ديگر 
نيز در آن حضور يافته اند.  در ايران چند مرز براي ورود و خروج زائران در نظر 

گرفته شده كه مرز مهران در استان ايالم معروف ترين آنهاست. 
   مهران انتخاب اول براي ورود و خروج

با شروع ماه محرم، شمارش معكوس براي برگزاري مراسم اربعين هم 
آغاز مي شود. سال گذش��ته به دليل كرونا مراسم اربعين برگزار نشد و 
امسال هم اخبار مختلفي به گوش مي رسد و مهم ترين خبر هم اين است 
كه تا موافقت طرف عراقي وجود نداشته باشد نمي توان تصميمي گرفت.  
اما واقعيت اين است كه ايران و مرزهايش بايد آماده باشند تا هر لحظه 

قرار شد اين مراسم برگزار شود به چه كنم چه كنم نيفتند. 
با اينكه طي س��ال هاي اخير ميليون ها زائر از اين مرز تردد كرده اند و 
مسئوالن به كمبودها و نواقص آن پي برده اند اما دوباره و با نزديك شدن 
به ماه محرم اعالم مي شود كه زيرساخت هاي استان ايالم و مرز مهران 
با وجود احتمال برگزاري مراسم اربعين امسال، ناقص است و مديران 
كارها را رها كرده اند.  طي شش سال گذشته كه راهپيمايي اربعين به 
صورت رسمي و منظم برگزار شده است حدود 60 درصد زائران از مرز 
مهران براي تردد استفاده كرده اند.  دليل اين امر هم نزديكي اين مرز به 

شهرهاي مذهبي عراق است. 
اما نكته حائز اهميت اين است كه به خاطر حضور جمع كثيري از زائران 
در يك زمان مشخص در مهران، بسياري از زيرساخت ها پاسخگو نبوده 

و طي اين سال ها مشكالت زيادي در اسكان و تردد ها وجود داشت. 
   كرونا و مشكل ازدحام در مرزها 

هر سال و با شروع مراسم اربعين مسئوالن زيادي به مرزهاي مختلف 
مي روند و طي بازديدهايشان قول ها و برنامه هاي زيادي براي توسعه 
زيرساخت ها و رفع مشكالت مي دهند.  اما همه اين ها در حد وعده باقي  

مي ماند و تا سال بعد و مراسم بعد و بازديد ها و وعده هاي بعد!
امس��ال و در صورت برگزاري مراس��م اربعين اولين مشكل ايالمي ها 
در س��اماندهي زائران و حفظ پروتكل هاي بهداش��تي به خاطر وجود 
كروناس��ت.  اينكه چه جمعيتي حق عب��ور از اين م��رز را دارند و اين 
كار در چه بازه زماني انجام خواهد شد.  دو سال پيش نزديك به ۲00 
هزار نفر در يك روز از اين مرز تردد مي كردند و بعضاً گروهي از زائران 
ش��ب را در مهران مانده و صبح به راهشان ادامه مي دادند اما قطعاً اين 
امر امس��ال امكانپذير نيس��ت و با وجود كروناي وحش��ي هندي بايد 
تصميمات درس��تي در اين باره اتخاذ ش��ود.  نياز مهران به امكانات و 
تجهيزات بهداشتي و درماني از هم اكنون بايد مد نظر باشد و تأمين آب 

و جايگاه هاي استراحت و اسكان شبانه نيز از ديگر اولويت هاست. 
   مديراني كه ديگر احساس مسئوليت نمي كنند

چنين به نظر مي رسد با به پايان رس��يدن كار دولت دوازدهم، برخي 
مديران هم كار را پايان يافته مي بينند و با زمين گذاشتن كارها ديگر 
خود را مس��ئول نمي دانند.  هر چند قباًل هم آنچن��ان از آنها عملكرد 
درستي به چشم نمي خورد و عدم توسعه زيرساخت هاي استان ايالم و 

مرز مهران و به خصوص مسير ايالم- مهران نمونه اي از آن است. 
براساس گزارش ها حدود 7۵ درصد مس��ير ايالم- مهران چهار بانده 
شده و هم اكنون ساخت دو تونل در اين مسير در حال انجام است، با اين 
 وجود روند كلي پروژه هم اكنون به كندي پيش مي رود و قطعاً تكميل 

اين پروژه به اربعين امسال نخواهد رسيد. 
همچنين مس��ير مهران- دهلران، ايالم- ملكش��اهي- مهران، ايالم- 
كرمانشاه، دره شهر- بدره- ايالم و ديگر مسيرهاي ارتباطي استان نيز 
داراي مشكالت و نقاط حادثه خيز گذشته هستند.  از ايالم و نيازهاي 
ارتباطي اش همين بس كه بسياري از وعده هاي مسئوالن براي ايجاد 
راه آهن، آزادراه و بزرگراه نيز در اين استان به هيچ سرانجامي نرسيده و 

زيرساخت هاي ارتباطي تقريباً مانند سال 1۳9۸ است.

 اعتبار 7۰۰ ميليارد ريالي بنياد بركت 
براي تأمين لوله هاي آبرساني به خوزستان

بنياد بركت س�تاد اجرايي فرمان امام اقدام به خريد و ارسال ۷۰۰ 
ميليارد ريال لوله براي آبرساني به روستاهاي استان خوزستان كرد. 
مديرعامل بنياد بركت در حاش��يه بارگيري و ارسال اولين محموله از 
لوله هاي آبرساني به خوزس��تان گفت: با توجه به مشكل شركت آب و 
فاضالب استان خوزستان در تأمين فوري لوله پلي اتيلن و فلزي جهت 
انتقال آب شرب به روس��تاهاي بدون آب، بنياد بركت نسبت به خريد 

700 ميليارد ريال لوله از كارخانه لوله سازي سپنتا اقدام كرد. 
اميرحس��ين مدني ادامه داد: بنياد بر كيفيت اج��راي تك تك مراحل 
آبرساني تا پايان نظارت داشته و تأمين فوري لوله ها با هدف تحقق تعهد 
آبرساني به روستاهاي خوزس��تان در كوتاه ترين زمان ممكن صورت 
مي گيرد.  وي با اشاره به تفاهمنامه ميان بنياد بركت و آبفاي خوزستان 
خاطرنشان كرد: براساس اين تفاهمنامه، قرار است با تأمين مالي بنياد 
بركت و در طي 9 ماه، آبرس��اني به 70۲ روستاي بدون آب خوزستان 
انجام شود.  به گفته مدني، بنياد بركت يك هزار و ۵00 ميليارد ريال را 
براي انجام طرح هاي آبرساني به روستاهاي خوزستان اختصاص داده، 
كه در حال حاضر ۵00 ميليارد ريال به استان تزريق شده و قرار است 

مابقي اعتبار نيز طي چهار ماه آينده تخصيص داده شود. 
مديرعامل بنياد بركت بيان كرد: شهرستان هاي شادگان، اهواز، دشت 
آزادگان، باوي، حميديه، باغملك، رامش��ير، ش��وش، ماهشهر، هويزه، 
هنديجان و انديمشك از جمله نقاط هدف اين تفاهمنامه هستند.  وي با 
اشاره به نهضت آبرساني بنياد بركت در كشور گفت: تا پايان سال گذشته 
يك هزار و 677 روس��تا تحت پوشش فعاليت هاي آبرس��اني بنياد قرار 
داشتند كه از اين تعداد، يك هزار و 11۵ روستا از آب آشاميدني بهره مند 
شده اند.  مدني ادامه داد: بنياد بركت در س��ال جاري نيز ۵00 روستاي 
ديگر را به عنوان اهداف جديد آبرس��اني در نظر گرفته بود كه با امضاي 
تفاهمنامه جديد و تحت پوشش قرار گرفتن 70۲ روستاي ديگر در استان 
خوزستان، مجموع روستاهاي هدف آبرساني بنياد در سال جاري به بيش 
از يك هزار و ۲00 روستا رسيد.  مديرعامل لوله سازي سپنتا نيز در اين باره 
گفت: ظرفيت توليد كارخانه 1۵0 هزار تن در سال است و محصوالت آن 
به كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان، تركمنستان و ارمنستان 
صادر مي شود.  اميرحس��ين عرشي زاده با اش��اره به ظرفيت باالي اين 
كارخانه در توليد لوله هاي پلي اتيلن و گالوانيزه تأكيد كرد: خوشحاليم كه 

در آبرساني به مناطق و روستاهاي بدون آب خوزستان سهم داريم. 

راه اندازي تجهيزات كنترلي در مرز ماهيرود 
تا پايان امسال

تجهيزات كنترلي در مرز ماهيرود با نصب    خراسان جنوبي
دستگاه تونل تصويري با سرمايه گذاري 
۷۰۰ ميليارد ريال تا پايان امسال راه اندازي و به بهره برداري مي رسد. 
حميدمالنوري، استاندار خراسان جنوبي در بازديد از مرز ماهيرود گفت: 
يكي از اقداماتي كه به طور جدي در استان دنبال مي شود، نصب دستگاه 
»ايكس ري« به منظور س��رعت بخش��يدن به كارها در مرز اس��ت.  وي 
افزود: در اين راس��تا عمليات اجرايي احداث س��وله نصب دستگاه تونل 
تصويربرداري )ايكس ري( كانتين��ري در مرز ماهيرود امروز آغاز ش��د.  
استاندار خراس��ان جنوبي با بيان اينكه اين سوله به مساحت حدود هزار 
مترمربع ساخته مي ش��ود، تصريح كرد: گمركات استان قرارداد ساخت 
دستگاه بازرسي ايكس ري را با يك شركت دانش بنيان منعقد كرده است.  
مالنوري ادامه داد: اين سيستم با سرمايه گذاري 700 ميليارد ريال تا پايان 
س��ال جاري در مرز ماهيرود نصب و راه اندازي مي ش��ود.  وي گفت: اين 
دستگاه ضمن اينكه هزينه ها را كاهش مي دهد، با كنترل 1۲0 كاميون در 
ساعت، حجم مبادالت مرزي و ترانزيت كاال را افزايش خواهد داد.  استاندار 
خراسان جنوبي با اشاره به پروژه ساختمان مرزباني در مرز ماهيرود افزود: 
با همكاري و تعامل حوزه هاي راه��داري و حمل و نقل جاده اي، گمرك، 
سازمان همياري ش��هرداري ها و منطقه ويژه اقتصادي، بايد ساختمان 

مرزباني تا هفته آينده تكميل شده و به بهره برداري برسد. 

 پل ماشكيد شهرستان مهرستان 
به بهره برداري مي رسد 

مديركل راه و شهرسازي استان سيستان     سيستان وبلوچستان 
و بلوچس�تان از آماده ب�ه بهره برداري 
رسيدن پل ماشكيد شهرستان مهرستان در استان سيستان وبلوچستان 
با ه�دف كنت�رل س�ياب ها و طغي�ان رودخانه ه�اي محلي خب�رداد. 
عطاء اله اكبري مديركل راه و شهرسازي استان سيستان و بلوچستان با 
بيان اينكه پل ماشكيد شهرستان مهرستان بطول ۲00 متر و ارتفاع چهار 
متر آماده بهره برداري است، برقراري ترافيك عبوري ايمن، ساماندهي 
و ايمن سازي ابنيه فني و جلوگيري از بسته شدن مسير در زمان وقوع 
س��يالب هاي احتمالي از مهم ترين داليل احداث پل ها در محورهاي 
مواصالتي اعالم كرد و گفت: عمليات احداث پل ماشكيد از سال 90 آغاز 
شده بود كه تا قبل از سال 99 كمتر ار ۵0 درصد پيشرفت فيزيكي داشت.  
وي افزود: به دليل اهميت باالي احداث اين پل در منطقه با پيگيري هاي 
و تالش بي وقفه همكاران ما در معاونت مهندس��ي و ساخت اداره كل 
ساخت آن براساس قول هاي داده شده در يك سال اخير عمليات ساخت 
اين پل به اتمام رس��يد و بزودي مورد بهره برداري ق��رار مي گيرد.  وي 
ادامه داد: احداث پل ماشكيد يكي از دستاوردهاي مهندسي سيستان 
و بلوچستان محسوب مي شود كه با اعتبار افزون بر 1۳ ميليارد تومان به 
اتمام رسيد.  مديركل راه و شهرسازي استان سيستان و بلوچستان افزود: 
با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه و بروز سيالب هاي متعدد در طول 
سال با افتتاح اين پل در زمان طغيان رودخانه هاي محلي از بروز اختالل 

در تردد كاربران جاده اي جلوگيري خواهد شد.

5۰ درصد خسارت خشكسالي خوزستان 
پرداخت شد

رئيس مجمع نمايندگان خوزستان از پرداخت نيمي از خسارت 
هزار و 15۰ ميليارد تومانی خشكسالي در اين استان خبرداد. 
عبداهلل ايزدپناه رئيس مجمع نمايندگان خوزستان گفت: بدترين 
مشكلي كه مردم طي سال هاي اخير با آن مواجه بودند، بحران آب 
است، خشكسالي و كاهش بارش ها موجب كاهش آب كارون، كرخه 
و دز شده و در نتيجه تاالب هورالعظيم نيز خشك شد.  وي با اشاره 
به تشكيل جلسه ستاد بحران استان خوزستان افزود: در اين جلسه 
نماينده ولي فقيه، نمايندگاني از دولت، نمايندگان مجلس و همچنين 
نمايندگاني از قوه قضاييه حضور يافتند و خس��ارت هاي ناش��ي از 
خشكس��الي مورد بررس��ي قرار گرفت.  رئيس مجمع نمايندگان 
خوزس��تان افزود: خسارت هاي ناشي از خشكس��الي حدود هزار و 
1۵0ميليارد تومان برآورد شده است و تاكنون ۵0درصد اين مبلغ 
اخيرا نقداً به حساب استانداري خوزستان واريز شده است و ۵0درصد 

بعدي آن نيز پس از هزينه كردن اين مبلغ، واريز خواهد شد. 

بازگشت چهارمين واحد توليدي گلستان 
به چرخه توليد

با حمايت هاي قضايي چهارمين واحد توليدي بحران زده استان 
گلستان از ابتداي سال تاكنون به چرخه توليد بازگردانده شد. 
حيدرآسيابي رئيس كل دادگستري گلستان گفت: با حمايت هاي 
قضايي چهارمين واحد توليدي بحران زده استان از ابتداي سال 
تاكنون به چرخه توليد بازگردانده ش��د.  وي افزود: اين كارخانه 
ُرب در ش��هرك صنعتي علي آبادكتول به علت مشكالت مالي و 
مسائل مديريتي مدتي تعطيل بود كه با پيگيري هاي قضايي ستاد 
اقتصادي مقاومتي دادگستري استان بخشي از مشكالت حل و 
توليد در اين كارخانه از سر گرفته ش��د.  رئيس كل دادگستري 
گلس��تان تصريح كرد: با ش��روع دوباره توليد در اي��ن كارخانه، 
۴0كارگر به صورت ثابت و 70 كارگر فصلي مشغول به كار شدند.  
آس��يابي افزود: سركش��ي و بازديد از همه واحدهاي توليدي و 
شنيدن مشكالت فعاالن اقتصادي و تالش براي رفع موانع توليد 

برنامه اصلي امسال دستگاه قضايي استان خواهد بود.

 پايانه مسافري رازي خوي 
بهمن ماه افتتاح مي شود

اس�تاندار آذربايجان غرب�ي از افتت�اح پايان�ه مس�افري 
خب�رداد.  س�ال جاري  م�اه  بهم�ن  در  خ�وي  رازي 
محمد مهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي در حاشيه بازديد از 
پروژه هاي محور خوي_ رازي گفت: از مهم ترين پروژه هاي مربوط به 
اين منطقه پايانه مسافري رازي است كه طي سال هاي گذشته شرايط 
مساعدي براي ارائه خدمات به مسافرين نداشت كه با تخصيص اعتبار 
مناسب از سوي دولت، عمليات احداث اين پروژه در حال انجام است و 
از پيشرفت فيزيكي خوبي نيز برخوردار است.  وي افزود: تاكنون بيش 
از ۲۵0 ميليارد تومان براي اين پروژه هزينه شده است كه براساس 
قول مساعد پيمانكار اين پروژه بهمن ماه امسال به بهره برداري خواهد 
رسيد.  استاندار آذربايجان غربي ادامه داد: از آنجا كه مرز رازي يكي از 
مرزهاي سه گانه ايران با تركيه بوده و در نزديك ترين فاصله با شهر 
وان به عنوان مهم ترين منطقه اقتصادي شرق تركيه قرار دارد. لذا 

ساخت اين پروژه از اهميت خاصي برخوردار است.

    آذربايجان غربي    گلستان    خوزستان

فرودگاه پيام البرز صاحب تاكسي هوايي شد
مديرعام�ل     البرز
ويژه  منطقه 
اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام از صادر 
شدن نخستين مجوز تاكسي هوايي تحت 
عنوان تاكس�ي هوايي البرز از سوي بخش 
خصوصي مس�تقر در اين منطقه خبرداد. 
نادر ثناگو مطلق، مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي 
و فرودگاه بين المللي پيام، گفت: يكي از برنامه هايي 
كه به صورت جدي در اين فرودگاه از يك سال پيش 
تاكنون در حال پيگيري بوده راه اندازي تاكسي و آمبوالنس هوايي بوده كه با توجه به ظرفيت هاي پيام مجوز 
تاكسي هوايي از سوي بخش خصوصي از سازمان هواپيمايي كشوري گرفته شده است.  وي افزود: با شروع فعاليت 
تاكسي هوايي البرز در فرودگاه بين المللي پيام در آينده نزديك امكان برقراري پرواز و جابه جايي مسافران به تمام 
فرودگاه هاي كشور به خصوص فرودگاه هايي كه خدمات دهي پروازي زيادي در آنها صورت نمي گيرد، امكانپذير 
خواهد بود.  مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام يادآور شد: با توجه به سياست هاي كلي 
توسعه حمل و نقل هوايي كشور ايجاد بستر مناسب براي اين مهم در دستور كار وزارت راه و شهرسازي بوده كه با 

صدور مجوز فعاليت تاكسي هوايي البرز يك قدم بزرگ براي پيشبرد اين هدف برداشته شد.


