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آموزش  ۱۵هزار بسيجي استان مرکزی
در اجراي طرح شهيد سليماني
انتظاراردبیلیها برای شنیدن سوت قطار
16ساله شد

عمليات اجرايي راهآهن اردبيل – ميانه به طول تقريبي ۱۷۵كيلومتر
در سال  ۸۴ش�روع و عمليات آن پس از س�الها پيشروي در دولت
دوازدهم كام ً
ال متوقف ش�د .پروژهاي كه در كنار  ۲۷كيلومتر تونل،
مرتفعترين پل ريلي كشور به ارتفاع ۸۱متر را در مسير آرپاچايي در
دل خود جاي داده است .حاال بعد از گذشت 16سال احداث راهآهن
اردبيل – ميانه و اتصال اين استان به شبكه ريلي سراسري براي مردم
اين استان به يك رويا تبديل شده اس�ت و اردبيليها اميدوارند در
دولتسيزدهمموفقبهشنيدنصدايسوتقطاردراينمسيرشوند.

شايد اگر به 16سال قبل يعني زماني كه كار احداث راهآهن اردبيل – ميانه
شروع شد ،باز گرديم ،ش��ور و حال مردم اين منطقه وصفناپذير باشد.
وقتي اردبيليها ميديدند با اتصال اين دو نقطه عالوه بر سهولت در رفت و
آمدها ميتوانند تجارت و اقتصاد خود را هم رونق ببخشند .اما حاال مردم
از وعدههاي مسئوالن در اين  ۱6سال آنقدر خسته شدهاند كه ديگر نه
حرفي را باور ميكنند و نه اميدي به اتمام عمليات اجرايي پروژه اين راهآهن
اردبيل دارند .در اوايل دهه  90با اقداماتي كه در اجراي اين پروژه بزرگ
انجام شد ،مردم اميد داشتند اين كار به نتيجه برسد اما در ادامه و با وجود
وعدههاي مكرر دولتمردان در دولت دوازدهم اين پروژه هرگز به اتمام
نرسيد و با اينكه همين كار ،مهمترين وعده دولت به مردم استان اردبيل
بود ،ولي روي زمين ماند.
هنوز معلوم نيست چرا اتمام و افتتاح اين پروژه مدام به امروز و فردا موكول
ميشود .اين در حالي است كه معاون وزير راه و شهرسازي دولت دوازدهم از
بهرهبرداري آن در پاييز امسال كه يكي از سختترين پروژههاي ريلي كشور
است خبر داده بود .هر چند بنا به اظهارات مسئوالن كشوري و استاني اجراي
راهآهن اردبيل -ميانه در چند سال اخير سرعت خوبي گرفته بود ولي هرگز
كار به ايستگاه آخر نرسيد و همين موضوع ميزان نارضايتي مردم از عملكرد
دو دولت قبلي را تشديد كرد .رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان
اردبيل در اين مورد ميگويد« :پيشرفت پروژه راهآهن اردبيل  -ميانه با تزريق
اعتبارات مختلف از محل فاينانس و منابع ملي روند روبه رشدي را داشته و
به نظر ميرسد در تازهترين بررسيها تا آخر امسال اين پروژه با تزريق اعتبار
مورد نياز آماده بهرهبرداري باشد ».داوود شايقي تصريح ميكند« :در دولت
دوازدهم و با حضور نوبخت در رأس سازمان برنامه و بودجه سعي شد تا از
راههاي مختلف منابع مورد نياز براي اين پروژه ملي اختصاص پيدا كند تا با
پرداخت مطالبات پيمانكاران ،روند اجرايي آن سرعت گيرد».
وي ميافزايد« :هر چند پروژه در سه س��ال اخير سرعت گرفته و هم در
بخش زيرسازي و هم روسازي حركتهاي مؤثري در خصوص اين پروژه
مهم ريلي انجام شده ،اما برخي از مشكالت از جمله افزايش قيمتها و تورم
به وجود آمده به همراه تأمين نشدن برخي از تجهيزات مورد نياز ،عمليات
روساختي اين پروژه را با تعلل و ديركرد مواجه كرده است».
چندي قبل هم كه معاون وزير راه و شهرس��ازي دولت دوازدهم براي
بازديد از پروژه راهآهن اردبيل به اين منطقه سفر كرده بود ،با بيان اينكه
برنامه ما اين است كه در صورت تأمين اعتبارات الزم بتوانيم تا پايان سال
جاري اين پروژه را به اتمام برسانيم ،گفته بود« :تاكنون نزديك به ۲۶۰۰
ميليارد تومان در س��نوات مختلف در اين پروژه هزينه شده و ارزش به
روز شده اين سرمايهگذاري باالي  ۷۵۰۰ميليارد تومان است ».خيراهلل
خادمي ادامه داد« :در اين پروژه كارهاي بسيار سنگين مهندسي در حال
انجام است ،نزديك به  ۳۵كيلومتر از مسير ،تونل و گالري و نزديك به
 3/5كيلومتر مسير پلهاي بسيار بزرگ است ،اگر اين پروژه تأمين مالي
شود ،قطعاً تا پايان سال به اتمام ميرسد اما اگر منابع مالي متناسب با
اين  ۱۳۰۰ميليارد تومان تأمين نشود ،قطعاً پايان اين طرح تا اواخر سال
بعد به طول خواهد انجاميد».
اجراي راهآهن اردبيل -پارسآباد 1401
احداث راهآهن اردبيل  -ميانه بعد از گذشت چندين سال انتظار با مشكالت
بسيار روبهرو بوده و با وجود اتمام مأموريت دولت دوازدهم هنوز اجراي آن
به اتمام نرسيده كه برخي مسئوالن خبر از ادامه احداث اين خط ريلي به
سمت مغان را ميدهند ،در حالي كه فاز اصلي اين پروژه در مراحل اتمام نيز
همچنان در هالهاي از ابهام به سر ميبرد .نماينده اردبيل در مجلس شوراي
اسالمي ميگويد« :طي مذاكره با وزير راه و شهرسازي دولت سيزدهم مقرر
شد عمليات اجرايي راهآهن اردبيل – پارسآباد از سال آينده شروع شود».
صديف بدري ادامه ميدهد« :مطالعات فاز اول امتداد طرح راهآهن اردبيل
به پارسآباد مغان انجام و اجراي آن از سال آينده پيشبيني شده است،
ضمن اينكه اتصال آن به شبكه ريلي جمهوري آذربايجان نيز در برنامه
كاري قرار دارد ».وي بيان ميكند« :اجراي طرح راهآهن اردبيل به مغان از
جمله موضوعات در حال پيگيري نمايندگان و مسئوالن استان است و با
ادامه احداث آن تا گمرك مرزي در شهرستان بيلهسوار و پارسآباد مغان
در واقع كل استان به شبكه ريلي كشور متصل خواهد شد ».بدري با بيان
اينكه با اتصال راهآهن اردبيل به مغان و رسيدن به مرز ايران و جمهوري
آذربايجان در واقع شاهد تكميل كريدور ريلي شمال  -جنوب كشور در
استان اردبيل خواهيم بود ،ميگويد« :تالش بر اين است امسال اين پروژه
تكميل و به بهرهبرداري برسد از طرفي هم پيگير هستيم اتصال خط ريلي
اردبيل به شبكه ريلي جمهوريآذربايجان هم قطعي شود».

آزادي  115زنداني
به همت ستاد ديه خراسانشمالي
115زندان�ي جرائ�م غيرعم�دي و
خراسانشمالي
محكوميتهاي مالي خراسانشمالي
ب�ا هم�ت س�تاد دي�ه اس�تان از زن�دان رهاي�ي پي�دا كردن�د.

حجتاالسالم جعفري رئيس كل دادگستري خراسانشمالي در نشست
ستاد ديه استان با اشاره به آزادي ۱۱۵زنداني جرائم غيرعمدي و محكومان
مالي گفت :از اين تعداد محكوم آزاد ش��ده  ۱۰۹نفر مرد و شش نفر زن
هس��تند .وي تعداد محكومان مالي زندانهاي استان در موضوع جرائم
غيرعمدي را  ۷۱نفر و ميزان بدهي آنان را  ۳۰۰ميليارد ريال اعالم كرد.
رئيس كل دادگستري خراسانشمالي افزود :از مجموع  ۱۱۵زنداني آزاد
شده  ۵۵نفر داراي محكوميتهاي مالي غير كالهبرداري بوده و  ۳۶نفر
به پرداخت مهريه ۲۱ ،نفر به پرداخت نفق��ه و  ۳نفر نيز به پرداخت ديه
محكوم شده بودند .جعفري كل بدهي مددجويان آزاد شده را معادل۱۷۹
ميليارد و  ۴۸۱ميليون و  ۵۸۹هزار ريال اعالم كرد و ادامه داد :اين افراد با
گذشت  ۱۴۳ميليارد و  ۹۹۶ميليون ريالي شكات و محكوم لهم ،كمك
 ۱۱ميليارد و  ۶۰ميليون ريالي ستاد ديه استان تحت عنوان تسهيالت
قرضالحسنه از محل بودجه تكليفي به بانكها ،كمك بالعوض ۹ميليارد
و  ۵۸۷ميليون ريالي ستاد ديه استان ،حمايت مالي بالعوض  ۶ميليارد و
 ۴۶۰ميليون ريالي ستاد ديه كشور ،قبولي اعسار محكومين مالي معادل
مبلغ  4ميليارد و  ۱۹۵ميليون ريال و نقدينگي محكومين معادل مبلغ
4ميليارد و ۱۸۳ميليون ريال تأمين و آزاد شدند.

به منظور اجراي
مركزي
ط�رح ش�هيد
سليماني بيش از  ۱۵هزار بسيجي در استان
مرك�زي آم�وزش وي�ژه ديدن�د.

سردار سرتيپ دوم پاسدار محسن كريمي فرمانده
سپاه روحاهلل اس��تان مركزي در نشست قرارگاه
بهداش��تي و درماني امام رضا(ع) با بيان اينكه به
بركتانقالباسالميروحيهوتفكربسيجيهمواره
خنثي كننده توطئهها و تهديدات دشمنان بوده و
بسيج در هر مشكلي كه ورود كرده موفقيت حاصل
شده و امروز تفكر بسيج به عنوان الگويي موفق در
بسياري از كشورها مورد اس��تفاده قرار ميگيرد،
گفت :بسيجيان در طول بيماري كرونا در كنار كادر
درمان و مدافعان س�لامت در خط مقدم مبارزه با
بيماري هستند و از ابتداي شيوع بيماري به شكل
ميداني و جهادي در صحنه مب��ارزه حضور دارند
كه قابل تقدير است .فرمانده سپاه استان مركزي
افزود:تالشهايبسيجياندرطرحشهيدسليماني
بهشكلمحلهمحورموجبكنترلنسبيونقطهاي
بيماري كرونا شده و در پيك پنجم بيماري شاخصه
محله محوري بيشتر تقويت شده كه بايد با قوت
ادامه پيدا كند .س��ردار كريمي ادامه داد :يكي از
مهمترين اقدامات زيرس��اختي در طرح ش��هيد
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همكاريهمهجانبه 1000بسيجي
با شبكه بهداشتي و درماني كازرون
از ابتداي امسال
فارس
بيش از يكهزار
بس�يجي كازروني با ش�بكه بهداش�ت اين
شهرس�تان براي خدمترس�اني ب�ه مردم
همكاري داشتهاند.

سليماني آموزش بس��يجيان براي نقش آفريني
در تيمهاي تخصصي رص��د ،مراقبتي ،حمايتي،
رهگيري و واكسيناسيون است كه تاكنون بيش از
 ۱۵هزار بسيجي در اين راستا آموزش و سازماندهي
ش��دهاند .وي با بيان اينكه طرح شهيد سليماني
عالوه بر موفقيتهاي بسياري زيادي كه به ارمغان
آورد تجربيات ارزشمندي در اختيار گذاشت كه
ميتواند در ساير عرصههاي ديگر مورد استفاده
قرار گيرد ،گفت :تحقق مشاركت مردم براي تأمين
سالمت مردم و جامعه به شكل محلهاي مهمترين
شاخصه طرح شهيد سليماني است و اين برگرفته
از تفكر خود بسيج است و بايد روز به روز تقويت
شود .فرمانده سپاه روحاهلل استان مركزي افزود:
اقدامات بسيج در طرح شهيد سليماني همچون
جرياني روان با ش��دت و قدرت در حال حركت
اس��ت و به هيچ عنوان متوقف نخواهد ش��د و تا
كنترل كامل بيماري كرون��ا با قوت ادامه خواهد
داشت .سردار كريمي ادامه داد :ترويج روحيه و
تفكر بسيجي نيازمند امروز جامعه و كشور است
كه رسانهها در اين خصوص نقش مهمي ميتواند
ايفاكنندچراكهرسانهايجادكنندهوتقويتكننده
فرهنگ است و محوريت فعاليت رسانهها ترويج
ارزشهاي انقالب اسالمي باشد.

سرهنگ پاس��دار غالمرضا توكل فرمانده ناحيه
مقاومت بسيج سپاه كازرون با اشاره به همكاري
همه جانبه بس��يجيان اين شهرس��تان گفت :از
ابتداي امس��ال بي��ش از يكهزار بس��يجي اين
شهرستان با شبكه بهداشت براي خدماترساني
بهداش��تي و درماني به مردم هم��كاري كردند.
وي افزود :در راس��تاي همكاري ه��ر چه بهتر با
شبكه بهداشت شهرس��تان چهار جلسه پدافند
زيس��تي ناحيهاي با حضور اعضا از جمله رئيس
شبكه بهداشت برگزار شده و با توجه به وضعيت
شهرستان،مأموريتبهبسيجياندرقالبرزمايش
بزرگ عاشورایيان با رمز يا اباعبداهللالحسين(ع)
ابالغ ش��د .فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج سپاه
كازرون ادامه داد :در اجراي فراگير طرح ش��هيد
سليماني در راس��تاي ابالغ برنامه در شهرستان
كازرون و همكاري با ش��بكه بهداش��ت  ۸۳تيم
مراقبتعمومي ۸۳،تيمحمايتيو ۸۳تيمنظارتي
حضور فعال در صحنه داشته و دارند .توكل با بيان

اينكه بس��يج تا لحظه آخر در مب��ارزه با بيماري
كرونا در خدمت به مردم حض��ور دارد ،گفت :در
راستاي ابالغ فرمانده سپاه فجر فارس و همكاري
باشبكهبهداشتسالن ۹ديناحيهمقاومتبسيج
سپاه كازرون جهت تزريق واكسن كرونا با شش
كانتر تزريق در اختيار شبكه بهداشت قرار داده
شده كه روزانه بين  ۶۰۰تا  ۱۵۰۰نفر در سنين
مختلف تزريق به عمل ميآي��د .وي با قدرداني
از خدمات خ��وب يگانهاي نظامي مس��تقر در
شهرستان ،افزود :با هماهنگيهاي انجام شده با
فرماندهان نظامي تيپ تكاور امام سجاد(ع) نيروي
زميني سپاه و مركز آموزش  ۰۷ارتش و يگانهاي
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مستقر
در شهرس��تان كازرون س��النهاي ورزشي اين
مجموعهها با ظرفيت ۸۰تختخواب براي استفاده
در زمان احتياج شبكه بهداشت فعال و آماده به
كار است .فرمانده سپاه ناحيه كازرون همچنين
از فعاليتهاي گروههاي جه��ادي در خدمت به
محرومان اشاره كرد و ادامه داد :گروههاي جهادي
ناحيه مقاومت بسيج سپاه كازرون با اهدای بيش
از ۲هزار بسته معيشتي به خانوارهاي كمبرخوردار
و ديگر اقدامات سازندگي شامل مرمت و بازسازي
منازل محرومان نقش ايفاء كردهاند.

ايجاد  140طرح اشتغالزا براي نيازمندان ايالمي

راهاندازي سامانه اطلس سرمايهگذاري در اردبيل

نورخ��دا ش��يرمحمدي رئيس كميت��ه امداد
شهرستان سيروان اس��تان ايالم گفت :با توجه
به اهميت مقوله اش��تغالزايي و توانمندسازي
نيازمندان بيش از  ۲۴ميليارد ريال تسهيالت
قرضالحسنه پرداخت شد .وي با عنوان اينكه
ايجاد مشاغل بومي متناسب با ظرفيت منطقه از اهداف كميته امداد اين شهرستان است ،افزود140:طرح
اشتغال ايجاد شده در اين شهرستان در زمينههاي صنعت ،كشاورزي ،صنايع دستي و خدماتي بوده كه
از محل منابع بانكي و صندوق قرضالحسنه امداد واليت كميته امداد پرداخت شده است .رئيس كميته
امداد شهرستان سيروان تصريح كرد :از اين تعداد طرح اجرا شده ۵۴ ،طرح اشتغالزايي از محل پرداخت
تسهيالت ارزان قيمت بانكها ۵۵،طرح راهبري شغلي در زمينه ارائه خدمات دامپروري و توليد نان سنتي
و  ۳۰طرح نيز از طريق كاريابي و تعامل با كارفرمايان براي مددجويان اجرا شده است.

ارژنگ عزيزي معاون امور اقتصادي اس��تاندار
اردبيل با اش��اره ب��ه طراحي س��امانه اطلس
سرمايهگذاري در اس��تان گفت :براساس اين
س��امانه اطالعات جامع و كامل از ظرفيتهاي
سرمايهگذاري در اس��تان اردبيل اعم از بخش
صنعتي ،معدني ،كشاورزي ،گردشگري و خدمات در اختيار متقاضيان به ويژه سرمايهگذاران و كارآفرينان
قرار ميگيرد تا براساس آن طرحهاي خود را انتخاب كنند .وي افزود :در اين سامانه جامع سعي شده تا به
شكل همهجانبه توانمنديهاي استان در حوزه سرمايهگذاري ،زيرساختهاي فراهم شده در شهركها
و نواحي صنعت ،حريم مورد نظر و ساير امكانات مورد نياز به سرمايهگذاران معرفي شود تا آنها با در نظر
گرفتن همه اين شرايط تصميمگيري براي سرمايهگذاري را انجام دهند .معاون امور اقتصادي استاندار
اردبيل انجام اين فرآيند را تسهيلگري در مسير سرمايهگذاري و كارآفريني اعالم كرد.

مع�اون ام�ور
اردبيل
ا قتص�ا د ي
استاندار اردبيل از راهاندازي سامانه اطلس
س�رمايهگذاري در اي�ن اس�تان خبرداد.

ب�ا پرداخ�ت
ايالم
تس�ـهيال ت
قرضالحسنه  ۱۴۰طرح اش�تغالزايي براي
نيازمندان و مددجويان ايالمي ايجاد ش�د.

مازندران

البرز

طرح جايگزين تنفس در جنگلهاي
مازندران اجرا ميشود

ب�ا تهي�ه ف�از نخس�ت ط�رح جايگزي�ن تنف�س جن�گل
اين مهم ب�هزودي در اس�تان مازن�دران اجرايي ميش�ود.

فتحاهلل غفاري معاون امور جنگل ادارهكل منابع طبيعي و آبخيزداري
مازندران منطقه س��اري در ارتباط با اجراي طرح جايگزين طرح
تنفس جنگلهاي ش��مال گفت :طرح فني حفاظتي جنگلهاي
مازندران منطقه ساري مشتمل بر  ۲۷حوزه و  ۱۹۷سري كتابچه
آماده شده و بهزودي براي اجرا در دستور كار قرار ميگيرد .وي با
بيان اينكه فاز نخست طرح جايگزين تنفس جنگل در ساري آغاز
خواهد شد ،افزود :تهيه اين طرح با توجه به حجم باالي كار از اهميت
بااليي برخوردار بود و نيروها وقت زيادي براي تهيه طرحها گذاشتند.
غفاري با اشاره به اينكه طرح تنفس ،يك ايده و تفكر بود ،تصريح كرد:
ولي طرح فني و حفاظتي طرح است كه گام مثبتي در راستاي حفظ
و احياي جنگلهاي شمال خواهد بود.

سيستان وبلوچستان

البرز صدرنشين واكسيناسيون
عمومي كرونا در كشور

اس�تان البرز ب�ا تزريق بي�ش از ي�ك ميليون دز واكس�ن
صدرنشين واكسيناسيون عمومي كرونا در كشور شده است.

دكتر محمد فتحي رئيس دانشگاه علوم پزشكي البرز گفت :در گام پنجم
مقابله با كرونا كه اولويت واكسيناسيون عمومي است دانشگاه توانست با
همكاري ساير بخشها ،عالوه بر سرعت بخشيدن بر افزايش و ارتقای
پايگاههاي تجميعي واكسيناسيون ،در واكسينه كردن يك گروه خاص
واجد شرايط ،حائز رتبه اول در كشور ش��ود .وي افزود :تاكنون بيش از
يك ميليون دز واكسن در استان تزريق شده كه براساس شاخص درصد
پوشش ،تاكنون  ۴۰درصد از جمعيت هدف واكس��ينه شده و از ميان
۶۳دانشگاه علوم پزشكي كشور ،دانشگاه البرز جايگاه برتر را كسب كرده
است .رئيس دانشگاه علوم پزشكي البرز تصريح كرد :تمهيدات الزم براي
تحتپوششقراردادنكليهجمعيتهدفاستانباسرعتيبيشازپيش،
از سوي معاونت بهداشتي دانشگاه در دستور كار قرار گرفته است.

افتتاح  ۶پروژه آبخيزداري
و بيابانزدايي در مهرستان

شش پروژه آبخيزداري و بيابانزدايي با كمك صندوق توسعه
مليدرمهرستانسيستانوبلوچستانكلنگزنيوافتتاحشد.

عبدالواحد جمشيدزاده رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهرستان
در استان سيستان وبلوچستان گفت :پنج پروژه شامل ساخت سازههاي
خاكي تراكمي و سنگي مالت در حوزه مطالعاتي كوشان با حجم عمليات
 ۳۴هزار و ۱۰۰متر مكعب كلنگزني شد .وي افزود :همچنين يك پروژه
به مساحت  ۱۷۰۰هكتار در قالب مديريت هرز آبها در منطقه گوري و
گدامدر كه زمينه استحصال ۳۵۰هزار متر مكعب آب و همچنين با هدف
كنترل روان آبها ،توسعه و تقويت پوشش گياهي مقابله با بياباني شدن
اراضي افتتاح شد .اين مسئول ادامه داد :حفاظت آب و خاك ،استفاده
بهينه از روان آبها ،كنترل سيل و رسوب ،تقويت و توسعهپوشش گياهي،
ايجاد اشتغال ،احيای چشمهها چاهها و قنوات از مهمترين اهداف مدنظر
اداره منابع طبيعي شهرستان از اجراي پروژههاي آبخيزداري است.

 ۹۶پروژه طرح جمعآوري آبهاي سطحي اهواز تكميل شد

سرپرستشهرداري
خوزستان
اه�واز از تكميل ۹۶
پروژهطرحجمعآوريآبهايسطحيدراهوازخبرداد.

عليرضا عاليپور سرپرست شهرداري اهواز با بيان
اينكه مش��كل آبهاي س��طحي يك مشكل بين
دستگاهي است ،گفت :پس از بارندگي و آبگرفتگي
آذرماه سال  ،۹۸موضوع جمعآوري و دفع آبهاي
س��طحي اهواز مورد توجه جدي ق��رار گرفت و در
نتيجه ،اجراي طرح ضربتي اصالح ش��بكه موجود
و تقويت ايستگاههاي پمپاژ براي  ۵۶نقطه بحراني
در قالب  ۱۴۲پروژه در دستور كار قرار گرفت .وي با
اشاره به تكميل ۹۶پروژه ،گفت :از مجموع پروژههاي
طرح جمعآوري آبهاي س��طحي  ۷۴پروژه از اين
تعداد سهم شهرداري ۵۳ ،نقطه مربوط به آبفا و ۱۵
پروژه نيز مشترك هس��تند .سرپرست شهرداري
اهواز افزود :تاكنون  ۶۲پروژه ش��هرداري به صورت
صددرصد اجرا شده اس��ت اما آبفا تنها  ۲۶پروژه از

مجم��وع پروژههاي خود را تكميل كرده و هش��ت
پروژه از مجموع پروژههاي مشترك اين دو سازمان
نيز تكميل شده است .عاليپور تصريح كرد :در حال
حاضر  ۱۲پروژه ش��هرداري اهواز ۱۰ ،پروژه آبفا و

پايگاههاي واكسيناسيون گيالن به  207مرکز رسيد

سخنگويعلوم
گيالن
پزشكي گيالن
از فعاليت  ۲۰۷پايگاه واكسيناسيون فعال
در اين استان خبرداد.

دكتر فردين مهرابيان سخنگوي علوم پزشكي
گيالن با اشاره به افزوده شدن  ۲۳پايگاه جديد
واكسيناسيون در شهرستان رشت براي كاهش
مشكالت مراجعات مردمي گفت :هم اكنون ۴۰
پايگاه واكسيناسيون در شهرستان رشت داريم
كه شامل ۳۳پايگاه در مركز استان و هفت پايگاه در بخشهاي تابعه است .وي همچنين به فعال شدن سه
سايت خودرويي تزريق واكسن در شهرستان رشت اشاره كرد و افزود :استان گيالن در مجموع ۲۰۷پايگاه
واكسيناسيون فعال دارد كه شامل  ۱۱۲مركز خدمات جامع سالمت ۹۵ ،سالن تجميعي و چهار سايت
خودرويي است .سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي گيالن تصريح كرد :وزارت بهداشت دستورالعملهاي
الزم براي تزريق واكسن به گروههاي سني ،بيماران خاص و مشاغل پر خطر را اعالم ميكند .مهرابيان،
همچنين از فعالسازي پرتال اطالعرساني واكسيناسيون « »vac. gums. ac. irدر گيالن خبر داد و
اعالم كرد :سامانه تلفني  ۴۴۰۱نيز براي پاسخگويي به سؤاالت كرونايي مردم فعال است.

شش پروژه مشترك در حال اجرا هستند و شركت
آبفا هنوز كار اجراي ۱۷پروژه را آغاز نكرده است .وي
گفت :اگر طرح جامع ساماندهي آبهاي سطحي
به صورت صحيح اجرا شود ،در زمان بارندگيهاي

با دوره بازگشت پنج ساله كه در هر نيم ساعت ۲۵
ميليمتر بارندگي رخ ميدهد ،هيچ لكه آبگرفتگي
در شهر وجود نخواهد داشت هر چند براساس طرح
ضربتي جمعآوري آبهاي سطحي و عالجبخشي،
حداكثر مدت زمان آبگرفتگي بايد ش��ش تا هشت
ساعت باش��د و آب وارد منازل نش��ود .سرپرست
ش��هرداري اهواز با تأكيد بر لزوم تأمين منابع مالي
اجراي طرح عالجبخش��ي آبهاي سطحي ،افزود:
مسائل مالي و معارض يعني اش��خاص حقيقي يا
عوارض زيرساختي (تداخل با خطوط تأسيسات) دو
مانع اصلي هستند كه موجب ميشوند زمانبندي
اجراي پروژه از حالت عادي خارج ش��ود .در حالت
عادي ،پروژههاي اين طرح در مدت سه تا چهار ماه
اجرا ميشوند .عاليپورتصريح كرد :اگر بتوان از شبكه
فاضالب موجود اهواز با تم��ام راندمان بهرهبرداري
كرد ،در ص��ورت بارندگ��ي  ۳۰ميليمتري در يك
شبانهروز ،بايد هيچ مشكلي در اهواز رخ ندهد.

 20هكتار زمین واگذار شده در شهرکهای صنعتی پسگرفته شد

چهارمحال و بختياري مديرعامــل
ش�ــــركت
شهركهاي صنعتي چهارمحال وبختياري از
بازگش�ت  20هكتار از اراضي واگذار ش�ده
بدون استفاده در ش�هركهاي صنعتي اين
استان به دولت خبرداد.

حميدرضا فالح مديرعامل ش��ركت شهركهاي
صنعتي چهارمح��ال و بختياري گف��ت :از ابتداي
امس��ال تاكنون  ۲۰هكتار از اراضي واگذار شده در
شركت شهركهاي صنعتي كه هيچ پيشرفت فيزيكي در زمين اخذ شده انجام نشده ،به دولت و اين شركت
برگردانده شده است .وي افزود :واگذاري زمين در شركت شهركهاي صنعتي براساس جواز تأسيس صادر شده
از سوي سازمان صمت يا صنايع روستايي جهاد كشاورزي به صورت قرارداد حقوق انتفاع انجام ميشود ،به اين معنا
كه اگر روابط قراردادي به نتيجه نرسد ،از طرف شركت شهركها و براساس آراي داوري در مدت زمان مشخص
فسخ ميشود ،از طرفي متقاضي مكلف است در بازه زماني يك تا سه سال نسبت به پيشرفت فيزيكي زمين اقدام
كند .فالح توضيح داد :از ابتداي امسال تاكنون  ۱۵۸قرارداد در اين زمينه تعيين تكليف ،حدود  ۴۰قرارداد در
محاكم دادگستري براي فسخ مطرح و حدود  ۲۰هكتار از اراضي به دولت و اين شركت برگردانده شده است.

حضور جهادگران كالردشتي
درب منزل معلولين براي واكسيناسيون
بعد از ورود بس�يج ب�ه اج�راي مرحله دوم طرح ش�هيد قاس�م
سليماني ،كارهاي پيشگيري و مراقبتها در كنار واكسيناسيون
عمومي جامعه سرعت گرفت .در همين راس�تا جهادگران بسيج
جامعه پزشكي كالردشت در اس�تان مازندران با مراجعه به درب
منزل معلولين اين شهرستان به واكسیناس�يون آنها پرداختند.

با شروع واكسيناس��يون عمومي ش��هروندان در مناطق مختلف كشور
روز گذشته و با همكاري بس��يج جامعه پزشكي شهرستان كالردشت،
جهادگران اين سازمان با مراجعه به درب منزل معلولين به واكسيناسيون
آنان پرداختند .در همين رابطه معاون هماهنگ كننده س��پاه كربال از
خدماتدهي  ۱۵درمانگاه س��پاه در شهرس��تانهاي مختلف استان به
ويژه در پيك پنجم كرونا خبرداد و در تش��ريح طرح شهيد سليماني در
مازندران گفت :با توجه به بيانات رهبر معظم انقالب مبني بر كمك بسيج
به كادر درماني و مقابله با كرونا ،قرارگاه ش��هيد سليماني تشكيل شد و
شهرستانها گروه بندي شدند و تيمهاي خدمترسان بسيجي شكل
گرفت .سرهنگ عس��گر مجيدي با اشاره به س��اماندهي بسيجيان در
دورههاي اول كرونا در قالب تيمهاي رصد ،غربالگري ،مراقبت و نظارت،
افزود :در پيك پنجم كرونا هم اقدامات مؤثري انجام شد و در تالش براي
قطع زنجيره منحوس اين ويروس هستيم .وي با بيان اينكه خانوادههاي
مبتال به كرونا تحت پوشش تيم رصد و مراقبتهاي بسيجيان در طرح
شهيد سليماني هستند ،خاطرنشان كرد :هر خانوادهاي كه بيمار كرونايي
داشته باشد و متقاضي كمك باشد ،تيم شهيد سليماني براي تأمين نياز
خانوادهها وارد عمل ميشود .به گفته اين مسئول ،جانبازان ،معلوالن و
خانوادههاي آنان را به صورت خاص مد نظر داريم كه بر همين اساس و با
هماهنگي بسيج جامعه پزشكي در شهرستانها روز گذشته جهادگران
بسيج جامعه پزشكي كالردشت اقدام به واكسيناسيون معلوالن در منازل
آنها كردند .مجيدي به اقدامات معاونت س�لامت و دفاع زيستي سپاه
كربال هم اشاره كرد و گفت :تأمين بخشي از كپسولهاي اكسيژن مراكز
درماني ،و همچنين واكسيناسيون كرونا از ديگر اقدامات دفاع زيستي
سپاه است .معاون هماهنگ كننده سپاه كربال با اعالم اينكه از  ۴۴مركز
واكسيناسيون علوم پزشكي ۲۶ ،مركز با همكاري قرارگاه شهيد سليماني
مشغول فعاليت است ،تأكيد كرد ۱۴ :مركز تجميعي واكسيناسيون كرونا
در اماكن سپاه راهاندازي شد و اين آمادگي در  ۲۲شهرستان وجود دارد
كه در هر شهرستان يك مركز واكسيناسيون داير شود.

ساخت  ۹۹كالس درس جديد
براي محصالن سمناني
سمنان

پرورش استان سمنان شد.

در آستانه س�ال تحصيلي  ۹۹كالس
درس جدي�د تحوي�ل به آم�وزش و

سعيد هژبري مديركل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس سمنان گفت:
 ۱۵پروژه آموزش��ي در قالب  ۹۹كالس درس در فضايي به متراژ ۱۵
هزار و  ۳۷۰مترمربع و با اعتباري بالغ بر  ۶۹ميليارد تومان براي سال
تحصيلي جديد در استان آماده شده اس��ت .وي با اشاره به اين نكته
كه  ۹۹كالس درس در استان ،آماده بهرهبرداري است ،افزود :سه باب
از اين طرحها در پايان آبان امس��ال آماده بهرهبرداري و تحويل كامل
ميشود .مديركل نوسازي ،توس��عه و تجهيز مدارس با بيان اينكه در
بحث استانداردسازي سيستمهاي گرمايش مدارس در راستاي افزايش
ايمني مدارس ،تاكنون  ۹۷درصد مدارس استان از سامانه گرمايشي
استاندارد بهرهمند هستند ،ادامه داد :در سال  ۹۲اين طرح آغاز شد كه
در آن زمان  ۵۸۴پروژه آموزشي با  ۳هزار و  ۲۴۱كالس درس در استان
نيازمند ايمنيسازي بودند و تاكنون  ۵۱۰پروژه با  ۲هزار و  ۸۹۱كالس
درس از لحاظ استانداردسازي سيستمهاي گرمايشي ايمنسازي شده
اس��ت .به گفته هژبري ،كمترين كالس درس نيازمند ايمنسازي از
لحاظ استانداردسازي سيستمهاي گرمايشي در كشور متعلق به استان
سمنان است كه در اولويت براي پوشش  ۱۰۰درصد قرار دارد.

خوزس�تان :مدير ام��ور برق منطقه ي��ك اهواز گف��ت :به منظور
بهرهمندي بخشهاي توس��عه يافته و جديداالحداث روستاهاي اهواز
از برق پايدار ،شبكه برق روس��تاي چمغازي با اعتبار  ۶ميليارد و ۸۹۱
ميليون ريال به بهرهبرداري رسيد .آرش بندارزاده در خصوص تجهيزات
بكار رفته در اين پروژه افزود :شبكه برق مسير روستاي چمغازي شامل ۲
هزار و  ۶۰۰متر شبكه فشار متوسط و يك دستگاه ترانس برق بوده ضمن
اينكه تعداد  ۲۰اشتراك برق به اهالي روستا واگذار شد.
سيستان وبلوچس�تان :رئيس اداره ترانزيت ادارهكل راهداري و
حمل ونقل جادهاي سيستان و بلوچستان از رشد  ۱۶۰درصدي صادرات
كاال از پايانه مرزي ميرجاوه به كشور پاكستان در پنج ماه نخست سال
جاري خبر داد .مسعود نكودري افزود :هزار و  239تن كاال در اين مدت
به وسيله  15هزار و  584دس��تگاه كاميون از پايانه مرزي ميرجاوه به
كشور پاكستان صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 134
هزار و  501تن كاال و  5هزار و  869دستگاه رشد  160درصدي در تناژ
و  166درصدي در ناوگان را نشان ميدهد.
خراسانجنوبي :رئيس سازمان صمت خراس��انجنوبي با اشاره
به بازگشت  ۲۰واحد توليدي استان به چرخه توليد طي سال گذشته،
گفت :با تالشهاي كارگروه تس��هيل و رفع موانع توليد در سال جاري
نيز تاكنون  ۱۱واحد غيرفعال به چرخه توليد بازگشت .عباس جرجاني
افزود :شهريورماه سال گذشته  ۲۶۰واحد معدني تعطيل شده بود كه در
جلسات متعدد از جمله شوراي معادن  ۶۰واحد دوباره به چرخه توليد
بازگشت و براساس تفاهمنامههاي ستاد توسعه خاوران يك تفاهمنامه
براي واحدهاي معدني تعطيل شده نيز مبادله شد.
آذربايجانغرب�ي :رئي��س دانش��گاه علوم پزش��كي و خدمات
بهداش��تي درماني آذربايجان غربي گفت :تاكن��ون  ۹۳۱هزار و ۲۵۵
نفر عليه كرونا واكسينه شدند .جواد آقازاده با بيان اينكه  ۲۲۱۰مورد
بيمار در بخشهاي كرونايي بستري هستند ،افزود ۳۱۷ :نفر در بخش
مراقبتهاي ويژه بستري هس��تند و ۸۲نفر هم به دليل شرايط وخيم
بيماري به ونتيالتور متصل هستند.
بوش�هر :مدير جهاد كشاورزي شهرستان دش��تي گفت :استفاده
از پوشش پالس��تيك و آفتاب دهي خاك يكي از مهمترين و رايجترين
روشهاي اس��ت كه براي ضد عفوني خاك در مزارع كشاورزي به ويژه
مزارع گوجهفرنگي در استان بوشهر به كار ميرود .شيرعلي بهادري افزود:
اين روش بر مبناي اصول زيستبوم شناسي در مديريت بيماريها ،آفات
و علفهاي هرز و حفظ محيطزيست و همچنين كاهش تاثيرات منفي
علف كشها و آفت كشها بسيار مفيد و كارا عمل ميكند و در بسياري از
كشورهاي توسعه يافته به وفور مورد استفاده قرار ميگيرد.

