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 7موكب همدان در كربال
به زائران اربعین خدمترساني ميكنند
هرمزگان پنجم در خلق درآمد
چهارم در فقر!

«شرق استان هرمزگان رتبه اول در توليد انبه و ليمو ترش كشور را
به خود اختصاص داده است اما اين محصوالت در كنار ديگر توليدات
استان به خاطر نبود بازار مناسب و صنايع تبديلي ،اغلب به صورت
خام به فروش ميرسد و هيچ فرآوردهاي از آنها به دست نميآيد».
«با اينكه هرمزگان رتبه پنجم خلق درآمد در كشور را دارد و عمده
صنايع مستقر در اين اس�تان كاركرد ملي و فراملي دارند ،اما رتبه
چهارم فقر در ميان استانها به اين منطقه رسيده و در شرق هرمزگان
روس�تاهايي وجود دارند كه از محرومترين مناطق كش�ور به شمار
ميآيند ».كافيست فقط دو خبر را در كنار هم قرار دهيم تا به راحتي
بتوان به س�وء مديريت در برخی اس�تانها پيببريم .ناهماهنگي و
بيتوجهي به ظرفيتهاي موج�ود اولين و مهمتري�ن علت بروز و
ظهور فقر و محروميت و بيكاري در مناطق مختلف به شمار ميآيد.

اگر بگوييم هرمزگان به وس��عت تمام ايران ظرفي��ت دارد ،حرفي به
گزاف نگفتهايم.
وجود بي��ش از  ۲ه��زار و  ۴۰۰كيلومتر مرز س��احلي در كنار فرصت
دسترسي به آبهاي آزاد ،امتياز منحصربه فردي است كه هرمزگان از
آن بهره ميبرد .ضمن اينكه اين استان از نظر امنيتي نيز در تنگ ه هرمز
تأثيرگذاري خاصي دارد و جايگاه بسيار مهم و راهبردي در حوزه تجارت
خارجي و ديپلماسي اقتصادي ايفا ميكند.
اما اين تمام ماجرا نيس��ت و هرمزگان از هر چهار قابليت ش��بكههاي
ارتباطات زميني ،ريلي ،هواييو دريايي برخوردار است و با استفاده از
ظرفيت حمل و نقلي اين استان دسترسي منطقه غرب آفريقا به آسياي
ميانه كام ً
ال امكانپذير است.
وجود ذخاير نفت و انرژي ،پتروشيمي ،گردشگري دريايي ،كشتيسازي،
صيد و صيادي ،ترانزيت دريايي ،وجود محصوالت با ارزش كشاورزي
تو
با قابليت صادرات به كش��ورهاي مختلف دنيا تنها بخشي از ظرفي 
توانمنديهاي اين استان اس��ت كه حتي اهميت توسعه تجارت اين
استان با منطقه غرب آفريقا را دو چندان ميكند.
اما وقتي در كنار اين همه قدرت و ظرفيت بگوييم ،كمبود آب آشاميدني
و فضاهاي آموزشي ،معضل فاضالب ،بيكاري و مشكالت معيشتي در
كنار عدم توجه به كش��اورزي و هدر رفت حاصل دسترنج فعاالن اين
عرصه ،موجب شده هرمزگانيها نه تنها تحت فشار باشند بلكه مناطقي
از اين استان رتبه اول محروميت را به خود اختصاص بدهد ،آنوقت به
سوءمديريتها پيميبريم.
محرومترين روستاها در ثروتمندترين استان
هرمزگان استاني ثروتمند اما تهي دست است .در همين رابطه يكي از
اعضاي مجمع نمايندگان هرمزگان با بيان اينكه اين استان رتبه پنجم
خلق درآمد در كشور را دارد ،ميگويد« :هرچند عمده صنايع مستقر در
استان كاركرد ملي و فراملي دارند ،اما رتبه چهارم فقر در كشور به اين
استان اختصاص يافته است».
به گفته حسين رئيسي اين شاخص گوياي اين حقيقت است كه نه تنها
هرمزگان در مديريت ملي كشور سهمي ندارد بلكه در توزيع منابع نيز
عدالت براي اين استان لحاظ نشده است».
وي با اشاره به اينكه نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد ضريبهايي
را براي مناطق مح��روم اعالم كردهاند كه ضريب محروميت هش��ت،
باالترين آن را تش��كيل ميدهد ،ادامه ميدهد« :در كمال تأسف بايد
گفت صددرصد ضريب محروميت هشت و  ۹۰درصد مناطق با ضريب
محروميت شش و هفت در شرق استان هرمزگان واقع شدهاند».
نماينده مردم شرق هرمزگان در مجلس به نرخ بيكاري باالي  ۵۵درصد
در شهرستان بشاگرد اشاره كرده و تصريح ميكند« :سطح زيركشت
محصوالت كشاورزي اس��تان  ۱۵۵هزار هكتار اس��ت كه محصوالت
زراعي  ۷۷هزار هكتار و باقي را محصوالت باغي تشكيل ميدهند .با اين
حال جمعيت زيادي بيكار هستند».
توانمنديها قرباني مديران ناكارآمد
با اينكه هرمزگان يكي از استانهای نيمه خشك به شمار ميآيد اما توليد
محصوالت آن در بخش كشاورزي  ۲هزار و  ۸۶۵تن است .ضمن اينكه
بيشترين محصوالت آبزي در اين استان استحصال ميشود و ساالنه۲۹۷
هزار تن انواع آبزي به ساير استانهاي كشور ارسال ميكند.
با اين تفاسير شرق هرمزگان در شرايطي يكي از محرومترين نقاط ايران
است كه بدانيم  ۷۹هزار تن از محصول كل استان در حوزه آبزي پروري
در همين منطقه برداشت ميشود.
در كنار اين ظرفيت عظيم ،توليد س��االنه انبه با  ۱۱۷هزار تن و ليمو
ترش با  ۱۲۲هزار تن كه رتبه اول كشوري را به خود اختصاص دادهاند
نيز در شرق هرمزگان انجام ميشود.
اما آنچه كه اجازه نميدهد اين همه توانمندي به داد استان و ساكنانش
برسد ،حضور مديران ناكارآمد است.
موضوعي كه عضو مجمع نمايندگان استان هرمزگان نيز به آن اشاره
كرده و با ذكر اينكه مديريت پس از توليد در حوزه كش��اورزي بسيار
ضعيف و در حد صفر است ،ميگويد« :محصوالت توليد شده به دليل
نبوده بازار مناس��ب و صنايع تبديلي ،اغلب به ص��ورت خام به فروش
ميرسد و هيچ فرآوردهاي از آنها به دست نميآيد».
رئيسي با بيان اينكه در بحث صادرات محصوالت كشاورزي نيز بسيار
ضعيف عمل شده است ،ادامه ميدهد« :سهم ما در بازارهاي كشورهاي
همسايه كه توقع نقش آفريني وجود دارد بسيار اندك است».
وي با اشاره به فرمايش��ات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان
مجلس ،تصريح ميكند« :توجه ويژه به قيمت محصوالت كش��اورزي
مورد تأكيد رهبر معظم انقالب اسالمي است و بايد حل شود».
رئيسي با بيان اينكه محصوالت كشاورزي اس��تان به ضايعات تبديل
ميشود ،خاطرنشان ميكند« :با وجود محدوديت منابع آب بايد توجه
ويژه به اين بخش شود تا از اتالف هر چه بيشتر منابع جلوگيري شود».
كمبود پزشك متخصص در ش��رق هرمزگان معضل ديگري است كه
مردم را تحت فشار قرار داده است.
معضلي كه به گفته نماينده اين منطقه در مجلس ش��وراي اسالمي،
بيمارستانهاي شهرس��تانهاي رودان ،بش��اگرد ،جاسك و سيريك
بيشتر شبيه مراكز  ۱۱۵براي اعزام بيمار عمل ميكنند تا بيمارستان.
براي اينكه نه توانمنديهاي تخصصي دارند و نه تجهيزات.
وي ميگويد« :متأسفانه مردم براي انتقال به موقع بيمارانشان به مراكز
درماني مجهزتر نيز با مشكل روبهرو هستند و تجهيزات و ماشين آالت
مناسبي وجود ندارد».
رئيسي به مشكل كمبود آب و نرسيدن آب شرب به دست مردم هم اشاره
كرده و ميگويد« :تا وقتي آب به دست مردم نرسيده و پروژهها نيمه تمام
هستند ،بايد گفت كاري انجام نشده است .در بشاگرد خط انتقال آب از
سد جگين به سردشت رسيده است اما روستاهاي مسير تنها خط لوله را
ميبيند و آبي دريافت نميكنند».

امسال با هدف
همدان
خدماترساني
به زوار اربعين اباعبداهللالحس�ين(ع) هفت
موكب از استان همدان به كربالي معلي اعزام
و ب�ه خدمترس�اني ميپردازن�د.

محمدعلي بادامي ،رئيس ستاد بازسازي عتبات
عاليات استان همدان با اش��اره به اينكه امسال
شرايط اضطرار به خاطر وضعيت كرونايي براي
دومين س��ال در ايران و ع��راق همچنان برقرار
اس��ت و با اعالم حضور هفت موكب از اس��تان
همدان در كش��ور عراق گفت :اي��ن موكبها با
بيش از  ۲۶۰خ��ادم از  ۲۰موكب ،تحت عنوان
نيروي انساني اعم از خانم و آقا از  ۲۸شهريور تا
 ۷مهرماه در شهر كربال مستقر و خدمات خود را
آغاز ميكنند .وي با بيان اينكه موكبها در چهار
محور خدماتي در كربال مس��تقر خواهند شد،
افزود :از هفت موكب اعزامي يك موكب نظافتي
است كه نيروهاي نظافتي آن همگي افرادي با
سمتهاي باالي مديريتي هستند ،يك موكب
بهداشت و درمان ،يك موكب فرهنگي و چهار
موكب هم در قالب خدمات و تسهيالتي رفاهي
اعم از اسكان ،خواب ،غذا است و اين موكبها ۴۸
ساعته در كنار موكبهاي عراقي به تمامي زائرين

خدمات ارائه ميدهند .رئيس س��تاد بازسازي
عتبات عاليات استان همدان با اشاره به پر شدن
ظرفيت و بسته شدن سامانه سماح تصريح كرد:
خادمين موكبه��ا با هزينههاي ش��خصي به
كربال اعزام و نايبالزياره همه مردم واليتمدار
همدان خواهند بود .بادامي با بيان اينكه با توجه
به شعار امسال عتبات عاليات كه «ا َِّن ال ْ ُحسين
ِصباح ال ْ ُهدي َو َس��في َن ُه ال ْ ّ ِنجاة» اس��ت ،گفت:
م ُ
مردم همچون سالهاي گذشته مشتاقانه آماده
حضور در پيادهروي بزرگ اربعين هستند .وي
افزود :ب��ا توجه به اينكه اخيرا ً ع��راق اعالم كرد
 ۳۰هزار نفر ايراني و  ۱۰هزار نفر از كش��ورهاي
خارجي و همجوار ميتوانند رواديد داشته باشند
يك معضل براي ايرانيان و از جمله موكبداران
ايجاد شد .رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات
اس��تان همدان ادامه داد :ستاد اربعين استان از
مدتها قبل پيگير تأسيس و تمديد پروانههاي
مجوزدار موكبها بود و موفق به فعالسازي ۲۰
موكب شده كه در اكثر شهرستانها به صورت
خودجوش فعاليت ميكنند و همه داراي پروانه
موكبداري در كشور عراق هستند .بادامي ادامه
داد :پروانه فعاليت موكبه��ا در ايام اربعين دو
منظوره است.
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نيمي از قنوات سمنان با هدف تأمين
آب كشاورزي اليروبي شد
مدير آب و خاك
سمنان
و ام�ور فن�ي و
مهندسي س�ازمان جهاد كشاورزي سمنان
گفت 50 :درص�د از قنوات اس�تان با هدف
تأمين آب كش�اورزي تا پايان سال گذشته
اليروبي و مرمت شدند.

حسين ش��اهيني مدير آب و خاك و امور فني
و مهندسي س��ازمان جهاد كشاورزي سمنان
گف��ت :از آنجا ك��ه  14ه��زار و  196هكتار از
اراضي سمنان به وسيله قنوات استان سیراب
ميش��وند ،لذا با هدف تأمين اي��ن مقدار آب
كش��اورزي تا پايان س��ال  1399بيش از 50
درصد از قن��وات داير اين اس��تان در چندين
مرحله مورد مرمت و بیلروبي قرار گرفتهاند.
وي با اش��اره به اينكه هزينه مرمت اي��ن قنوات از
محل اعتبارات استاني با انعقاد قرارداد با پيمانكاران
ذيصالح تأمين شده است ،افزود :در طرح كمكهاي
فني و اعتب��اري (اعتبارات ملي) كه با مش��اركت
مالكين قنات عملي��ات بازس��ازي و مرمت انجام
ميشود ،در هر كيلومتر اعتباري بالغبر  4ميليارد
ت ش��ده است.
ريال كمك بالعوض دولتي پرداخ 
مدير آب و خاك و امور فني و مهندس��ي سازمان
جهاد كشاورزي استان سمنان با اشاره به وابستگي

 10درصد از توليد محصوالت كشاورزي اين استان
به آب قنوات و نيز بهرهوري باالي آب در پاييندست
قنات در استان سمنان ،از ضرورت پدافندي استفاده
از قنوات سخن گفت و خاطرنشان كرد :در هنگام
بروز حوادث و بالياي طبيعي يا حمله مستقيم يا
سايبري دشمن به تأسيس��ات و زيرساختهاي
شهري و در صورت قطع برق سراسري ،تأمين آب
شرب و كش��اورزي تنها از طريق قنوات امكانپذير
خواهد بود؛ بنابراين مرمت قن��وات يك ضرورت
پدافندي نيز محسوب ميش��ود .شاهيني با بيان
اينكه مرمت و بازس��ازي قنوات استان سمنان با
هدف حفظ قنوات بهعن��وان يك ميراث فرهنگي
و افزايش آبدهي آنها جهت مصارف كشاورزي در
دست پيگيري اس��ت ،تصريح كرد :حفظ قنات به
معنيكلمه،يعنيحفظحياتدريكعرصهبياباني
بوده و باصرفهترين و مطمئنترين و منطقيترين
ش��يوه اس��تحصال آب از طريق قنوات است .وي
گفت :با توجه به پراكندگي قنوات در مناطق كويري
و وابستگي زندگي مناطق روستايي پراكنده در هر
منطقه از استان به آب قنات ،جلوگيري از مهاجرت و
در نتيجه حفظ و حراست كوير از سوي همين تعداد
خانوار كم ساكن مناطق كويري استان از ديگر نتايج
مثبت مرمت و احياي قنوات است.

 ۵۵۰برنامه هفته دفاع مقدس در استان مركزي برگزار ميشود

اهداي  20تن آرد در قالب طرح «نذر آب »۴به نيازمندان  

محمد گودرزي معاون هماهنگكننده س��پاه
روحاهلل اس��تان مركزي در نشست هماهنگي
برنامههاي دفاع مقدس در س��تاد سپاه روحاهلل
گفت :با توجه به محدوديته��اي كرونايي در
سالجاري محوريت تمامي برنامههاي سپاه و بسيج خدمترساني به مردم و اجراي طرح شهيد سليماني
است كه در كنار آنها برنامههاي فاخر فرهنگي با رعايت پروتكلهاي بهداشتي نيز برگزار خواهد شد .وي
افزود :با توجه به برنامهريزيهاي انجام شده تاكنون تعداد  ۵۵۰برنامه در  ۲۰۴عنوان براي گراميداشت
چهل و يكمين هفته دفاع مقدس هدفگذاري شده كه در سطح استان مركزي برگزار خواهند شد .معاون
هماهنگكننده سپاه روحاهلل استان مركزي ادامه داد :اقشار بسيج بايد برنامهريزي ويژهاي براي تبيين
نقش آحاد مردم در پيروزيهاي دفاع مقدس داشته باشند و تمامي ظرفيتها را پاي كار بياورند.

احمد بخشي معاون داوطلبان جمعيت هاللاحمر
خراس��انجنوبي در حاش��يه اجراي ط��رح «نذر
آب »۴در شهرس��تان درمي��ان ،گف��ت :يكي از
مهمترين محصوالت كش��اورزي كه تحت تأثير
پديده خشكسالي قرار گرفته ،گندم است ،چراكه
خشكساليهاي اخير باعث شده كشت گندم و علوفه كاهش و معيشت مردم روستا و كشاورزان به خطر بيفتد.
وي با اشاره به اينكه امروزه يكي از نيازهاي اساسي براي تأمين معيشت مردم در روستاها ،آرد است ،افزود :در
همين راستا در قالب طرح «نذر آب  »۴درخواست تأمين آرد از استان معين طرح را داشتهايم .معاون داوطلبان
جمعيت هاللاحمر خراسانجنوبي ادامه داد :اين مهم موجب شد تا خيرين و نيكوكاران استان قزوين  ۲۰تن
آرد به ارزش ۳۳ميليارد تومان را براي توزيع بين نيازمندان منطقه تأمين كنند .بخشي گفت :براساس نيازسنجي
انجام شده از سوی فرمانداري و دهياري شهرستان درميان تعداد  ۵۰۰كيسه آرد بين نيازمندان توزيع شد.

 ۵۵۰برنامه در
مركزي
 ۲۰۴عن�وان
براي گراميداشت چهل و يكمين هفته دفاع
مقدس هدفگذاري شده كه در سطح استان
مرك�زي برگ�زار خواهن�د ش�د.

البرز

در قال�ب طرح
خراسان جنوبي
ملي «نذر آب»۴
 ۲۰تن آرد در روستاهاي شهرستان درميان
خراسانجنوبي توزيع شد.

اردبيل

شهرداري كرج
نيروي خدماتي به كربال ميفرستد

سرپرست شهرداري كرج از اعزام نيروي خدمات شهري از
كرج به كربالي معلي خبرداد.

مصطفي سعيدي س��يرائي سرپرست ش��هرداري كرج در جلسه
هماهنگي اربعين حسيني از اعزام كاروان نيروهاي خدمات شهري
به كشور عراق خبرداد و گفت :ش��هرداري كرج در آستانه اربعين
حسيني(ع) تمهيدات ويژهاي براي خدماترساني به زائران حسيني
و همچنين برپايي موكب در نظر گرفته است .وي با اشاره به اعزام ۹
نفر از نيروهاي خدمات شهري شهرداري كرج به كربال ،افزود :فرصت
پيشآمده سعادتي است تا با خدمترساني به زائران حسيني ارادت
خود به خاندان عصمت و طهارت را ابراز كنيم .سرپرست شهرداري
كرج گفت :پذيرش مس��ئوليت خدمترس��اني ب��ه زائرين كربال
وظيفهاي خطير است و بايد تمهيدات الزم براي جذب مشاركت،
اسكان و تغذيه زائران پيشبيني شود.

كهگيلويه و بويراحمد

ساخت لنت ترمز دوستدار محيطزيست
در اردبيل

از سوي يكي از واحدهاي فناور مستقر در استان اردبيل تركيب
مواداصطكاكيبدونمسبرايتوليدلنتترمزخودروساختهشد.

برومند صالحي رئيس مركز نوآوري و رشد واحدهاي فناوري دانشگاه
محقق اردبيلي با اشاره به ساخت تركيب مواد اصطكاكي بدون مس براي
توليد لنت ترمز خودرو از سوي يكي از واحدهاي فناور مستقر در استان
گفت :اين محصول با همت شركت دانشسازان لنت مهراد از واحدهاي
فناور مستقر در اين مركز طراحي و پس از ثبت برند با نام لنت مهراد ،در
مرحله توليد تجاري قرار ميگيرد .مديرعامل شركت دانش سازان لنت
مهراد و مخترع اين محصول هم گفت :در لنت ترمز با استفاده از نيروي
اصطكاك مواد بهكار رفته در آن ،انرژي جنبشي به انرژي حرارتي تبديل
و سبب كاهش سرعت دوران و توقف چرخهاي خودرو ميشود .آيدا
معزيپور افزود :تركيب بهكار رفته در لنت ترمز از چندين ماده مختلف
با ماهيتهاي گوناگون (مركب از  ۱۰تا  )۳۰تشكيلشده است.

اجراي طرح پتروشيمي «دي متيل اتر»
براي نخستين بار در كشور

طرح پتروش�يمي «دي متيل اتر» دهدش�ت به عنوان يكي
از عظيمترين پروژههاي كش�ور و خاورميانه براي نخستين
بار در شهرك صنعتي «دشت مازه» دهدشت اجرا ميشود.

سيدحشمتاهلل صميمي دوس��ت معاون هماهنگي امور اقتصادي
استاندار كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به اجراي طرح پتروشيمي «دي
متيل اتر» دهدشت گفت :حجم س��رمايهگذاري طرح پتروشيمي
دهدشت  ۱۲هزار ميليارد تومان بوده اس��ت كه با بهرهبرداري از آن
زمينه اشتغال براي بيش از ۵۰۰نفر به صورت مستقيم فراهم ميشود.
ويافزود:طرحپتروشيمي«ديمتيلاتر»دهدشتيكيازعظيمترين
پروژههاي كشور و خاورميانه است كه در شهرك صنعتي «دشت مازه»
دهدش��ت اجرايي اجرا ميش��ود .معاون هماهنگي امور اقتصادي
استاندار كهگيلويه وبویراحمد ادامه داد :با راهاندازي اين پتروشيمي
بخش مهمي از مواد اوليه كارخانهجات كشور تأمين ميشود.

اجالس استانی نماز در لرستان ،پاییز برگزار میشود

مسئولستاداقامه
لرستان
نم�از لرس�تان از
برگ�زاري اجالس اس�تاني «نم�از» در اواخر
مهرم�اه يا اواي�ل آبانم�اه امس�ال خبرداد.

حجتاالسالم محمدجواد چراغي مسئول ستاد
اقامه نماز لرس��تان از برگزاري اجالس اس��تاني
«نماز» در اواخر مهرماه يا اوايل آبانماه امسال در
اين اس��تان خبر داد و گفت :برگزاري نشستها و
گفتمانهاي با موضوع نماز وي��ژه دانشآموزان را
از جمله برنامههاي در دست اقدام ستاد اقامه نماز
در اين جشنواره است .وي با بيان اينكه  ۵۰كليپ
با موضوع نماز با همكاري ستاد اقامه نماز و صدا و
سيماي لرستان تهيه شده است ،افزود :اين كليپها
كه مدت زمان هر كدام بين يك تا سه دقيقه است از
طريق فضاي مجازي و شبكه شاد پخش ميشوند.
وي از همكاري بي��ش از  ۲۵۰نفر بهعنوان ياوران
نماز با ستاد اقامه نماز لرستان خبرداد و تصريح كرد:

ياوران نماز افرادي هستند كه از نظر فردي دغدغه
نماز دارند و براي نماز اول وقت و برپايي نمازجماعت
اهتمام جدي دارند و از لحاظ اجتماعي نيز تالش
دارند موانعي كه سدراه اقامه نماز است را شناسايي

 ۸۰بناي تاريخي آذربايجانغربي مرمت ميشود

آذربايجانغربي مديركل ميراث
فرهنگي،صنايع
دستي و گردشگري آذربايجانغربي از مرمت و
احي�اي  ۸۰بناي تاريخ�ي در اس�تان خبرداد.

جليل جباري مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع
دس��تي و گردش��گري آذربايجانغربي با بيان
اينكه هزار و  ۷۰۰اثر ثبت ش��ده ملي در استان
وجود دارد كه  ۲۲۷مورد از اين آثار شامل پلها،
بناها ،خانهها و قلعههاي تاريخي نيازمند عمليات
مرمتي و ادامهدار است ،گفت :امسال ۸۰بناي تاريخي مرمت و احيا ميشود .وي افزود :از اين تعداد دو بناي
تاريخي مدرسه  ۲۲بهمن و ساختمان اربابي ديزج سياوس مرمت و بازسازي شده و پس از تجهيز به عنوان
موزه مدرسه و موزه بانك بهزودي مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد .مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري آذربايجانغربي ادامه داد :اكنون بناي تاريخي قلعه جوق ،شهرباني ماكو و كليساي سفيد مراكان،
در شهرستان خوي كاروانسراي دره خان ،در پلدشت سد پناه كندي ،در تكاب حمام تاريخي روستاي يورقون
آغاج و دور باش ،خانه اربابي اين روستا ،بقعه يعقوب انصاري ،ساختمان صدا و سيماي اروميه ،مسجد قرهآغاج
و وكيلباشي ،مدرسه رازي و قلعه بردوك و سد جمالآباد در انتظار مرمت هستند.

سجاد مرسلي

و به س��تاد اقامه نماز انعكاس دهند ت��ا در زمينه
رفع اين مشكالت و كموكاستيها در بحث اقامه
نماز اقدام شود .مس��ئول ستاد اقامه نماز لرستان
با بيان اينكه ياوران نماز از اقشار مختلف مردم از

جمله اساتيد دانشگاهها ،فرهنگيان ،دانشآموزان،
خبرنگاران ،رانندگان وسايل نقليه ،كاركنان ادارات
هستند ،افزود :ياوران نماز در زمينه اجراي برنامهها
و نشس��تها و كارگاههاي نماز نيز با س��تاد اقامه
نماز همكاري دارند .چراغي با اش��اره به ش��يوع
كروناويروس و كمرنگ شدن اقامه نمازجماعت در
ادارات و دستگاههاي اجرايي ،گفت :از سوي ستاد
اقامه نماز به ادارت و دس��تگاههاي اجرايي استان
ابالغ شده كه اگر امكان برگزاري نمازجماعت در
محيط باز برايشان فراهم اس��ت يا نمازخانههاي
مناس��ب دارند ،با رعايت فاصلهگذاري اجتماعي
و پروتكلهاي بهداش��تي و همچنين ملزم بودن
كاركنان به داش��تن مهر و سجاده شخصي ،اقامه
نماز جماعت مورد توجه قرار بگيرد .وي گفت :ستاد
اقامه نماز لرستان تالش خود را داشته است كه در
ايام شيوع كرونا اجازه ندهد فعاليتهاي فرهنگي و
معارف ديني مرتبط با نماز تعطيل شود.

افتتاح چهارمين مركز واكسيناسيون بجنورد به همت سپاه

فرمان�ده تيپ
خراسان شمالي
مردم پايه سپاه
حضرت جواداالئمه(ع) خراسانش�مالي از
افتتاح مركز واكسيناسيون شهداي مدافع
حرم در گلس�تان ش�هر بجنورد خب�ر داد.

سرهنگ محمد روحاني ،فرمانده تيپ مردم پايه
س��پاه حضرت جواداالئمه(ع) خراسان شمالي
با اشاره به اينكه چهارمين مركز واكسيناسيون
كووي��د ۱۹در بجنورد افتتاح ميش��ود ،گفت:
روزگذشته مركز تزريق واكسن ش��هداي مدافع حرم با استفاده از س��ازههاي بادي و بهداري رزمي در
گلستان شهر بجنورد به بهرهبرداري ميرسد .وي افزود :اين مركز واكسيناسيون شيفت صبح از ساعت8
الي  ۱۳با دو جايگاه تزريق واكسن به عموم مردم خدمات ميدهد .فرمانده تيپ مردم پايه سپاه حضرت
جواداالئمه(ع) خراسانشمالي با بيان اينكه در اين مركز واكسن ايراني بركت و خارجي سينوفارم تزريق
ميشود ،ادامه داد :اين مركز ظرفيت تزريق  ۲۰۰دوز واكسن به صورت روزانه را دارد و طي فازهاي بعدي
و در صورت افزايش مراجعه كنندگان براي دريافت واكسن ،ميتوان جايگاه تزريق واكسن را تا پنج كابين
افزايش داد .سرهنگ روحاني گفت :هم اكنون سه مركز تزريق تجميعي واكسن در بجنورد فعال است.

احداث  75مركز درماني بركت
در مناطق محروم پس از شيوع كرونا
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از زمان شيوع ويروس كرونا
تاكن�ون  75مركز بهداش�تي و درماني در مناطق محروم كش�ور
احداث كرده است.

معاون عمراني و طرحهاي زيربنايي بنياد بركت با اشاره به فعاليتهاي
عمراني و زيربنايي اين بنياد گفت :از زمان ش��يوع ويروس كرونا تا به
امروز  75مركز بهداشتي و درماني براي خدمترساني به مردم مناطق
روستايي و محروم سراسر كشور ساخته شده است.
محمد مهجوري افزود :بنياد بركت با هدف توانمندس��ازي اقتصادي
و اجتماعي ،ارتقاي ش��اخصههاي سالمت و بهداش��ت و ارائه خدمات
درماني به مردم مناطق محروم و كمتر توسعه يافته ،اجراي و تكميل
پروژههاي بهداش��تي و درماني را در مناطق محروم و روستايي كشور
دنبال ميكند.
وي خاطرنشان كرد :بنياد بركت نسبت به ساخت  265مركز بهداشتي
و درماني در كشور تعهد دارد كه تا به امروز  180مركز به بهرهبرداري
رسيده و افتتاح شده است .به گفته معاون عمراني و طرحهاي زيربنايي
بنياد بركت ،اين مراكز بهداشتي و درماني شامل خانه و مركز بهداشت،
مركز جامع س�لامت ،آزمايش��گاه ،پايگاه اورژان��س ،مركز تجهيزات
پزشكي ،پايگاه سالمت و ...ميشود.
مهجوري تصريح كرد 650 :منطقه روستايي تحت پوشش طرحهاي
بهداش��تي و درماني بنياد بركت قرار دارند و حجم كل سرمايهگذاري
براي ساخت  265مركز تعهد شده 3 ،هزار و  750ميليارد ريال است.
وي با تأكيد بر اينكه استانهاي سيس��تان و بلوچستان ،خوزستان و
لرستان بيشترين س��هم را از پروژههاي پروژههاي بهداشتي و درماني
بركت به خ��ود اختصاص دادهاند ،اظهار داش��ت :بني��اد همچنين در
ساخت و تكميل  17بيمارس��تان در مناطق محروم با يكهزار و 500
تخت مشاركت داشته كه بيمارستانهاي درگز ،مينودشت ،گرمسار،
ميانه ،بانه ،فردوس ،قرچك ورامين ،بهار همدان و نيريز از جمله اين
پروژهها هستند.
مهجوري در تش��ريح ديگر اقدام��ات بنياد بركت در ح��وزه عمراني و
زيربنايي پس از ش��يوع ويروس كرونا اظهار داشت :در اين مدت 520
مدرسه با بيش از  3هزار كالس درس ساخته شده است .همچنين 500
مسجد و مركز مذهبي فرهنگي افتتاح شده است.
معاون عمران��ي و طرحهاي زيربناي��ي بنياد بركت با تأكي��د بر تداوم
عمليات اح��داث و تكميل طرحهاي عمراني اين بنياد در ايام ش��يوع
كرونا گف��ت :در اين مدت 275 ،پ��روژه آبرس��اني در مناطق داراي
كمبود و تنش آبي به بهرهبرداري رسيده است 150 .پروژه ديگر بركت
نيز در حوزههاي مختلف عمراني از جمله راهس��ازي ،برقرس��اني و...
افتتاح شده است.
به گفته معاون عمران��ي و طرحهاي زيربنايي بني��اد بركت ،اين بنياد
س��اخت و تكميل  53هزار طرح عمراني و زيربنايي ش��امل مدرسه،
بيمارستان ،كتابخانه ،دارالقرآن ،آزمايشگاه ،مسجد ،پايگاه اورژانس،
مصلي ،خانه بهداش��ت ،ح��وزه علمي��ه ،خانه عالم ،مرك��ز تجهيزات
پزشكي ،پايگاه س�لامت ،مركز بهداشت ،مركز جامع سالمت ،احداث
پل ،راهسازي و آبرساني را در دستور كار دارد كه از اين تعداد 35 ،هزار
طرح تكميل و به بهرهبرداري رسيده است.

خراس�انرضوي :مع��اون بهبود تولي��دات دامي س��ازمان جهاد
كشاورزي خراس��انرضوي گفت :از ابتداي امسال تاكنون حدود ۳۰۸
هزار تن انواع نهاده دامي در استان توزيع ش��ده است .حسن جعفري
افزود :اين ميزان نسبت به مدت مشابه پارسال بيش از  ۳۰درصد رشد
دارد اما همچنان نياز دامداران استان بيش از اينهاست .وي ادامه داد :اين
نهادههاي توزيعي شامل اقالمي مانند جو ،ذرت و كنجاله سويا ميشود،
اما بايد توجه داشت كه همه خوراك دام سبك و سنگين شامل نهادههاي
دامي از جمله جو ،ذرت و كنجاله نيست.
مركزي :مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي گفت:
 ۱۰۰ميليارد ريال اعتبار براي ساخت تقاطع غيرهمسطح شهركهاي
صنعتي خيرآباد اراك با هدف تس��هيل در تردد كارگران و خودروهاي
س��نگين به اين منطقه صنعتي اختصاص يافت .طيب ميرزايي افزود:
ساماندهي راههاي دسترسي ،س��اخت و راهاندازي مراكز تصفيهخانه،
تأمين ژنراتور ،استفاده از كنتورهاي آب هوشمند ،مرمت روكش آسفالت
و تأمين روشنايي در شهركها و نواحي صنعتي استان مركزي از جمله
برنامههاي اولويتدار شركت شهركهاي اين استان است كه براساس
برنامه زمانبندي انجام ميشوند.
گلستان :رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت گلستان گفت :طي
 ۵ماهه نخست سالجاري ۲۲۱ ،هزار تن كاال به ارزش  ۵۸ميليون دالر از
استان گلستان صادر شده است كه اين ميزان از نظر وزني ۱۲۶ ،درصد و
از نظر ارزش مالي ۳۰ ،درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته
است .حسين طلوعيان با بيان اينكه صادرات استان به  ۲۵كشور انجام
شده است ،افزود :تركمنستان ،عراق ،قزاقستان ،بلغارستان و افغانستان
مهمترين مقاصد صادراتي گلستان بودند .به گفته وي ،پلي استايرن،
پنير ،سيمان ،يد ،لولههاي آهني ،خرما ،رنگ و رب گوجهفرنگي اقالم
عمده صادراتي استان طي اين مدت بودند.
سيستان و بلوچس�تان :رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان
سراوان سيستان وبلوچستان از اختصاص  ۱۸۰ميليارد ريال اعتبار در
سالجاري براي ساماندهي محالت مورد هدف باز آفريني اين شهرستان
خبرداد .عبدالعليم درازهي افزود :اين اعتبار امس��ال براي نخس��تين
بار و به منظور بهس��ازي معابر و احداث مدرس��ه در نقاط حاشيه قلعه
كهنه ،بخشان و قلعه امرا سراوان هزينه ميشود .وي ادامه داد :حدود
۱۶۰هكتار از مساحت محالت حاشيه شهر سراوان داراي مصوبه ستاد
باز آفريني شهري است كه چهار محله سكونتگاه را در خود جاي داده به
طوري كه جمعيتي بالغ بر  ۱۸هزار نفر را در اين محالت سكونت دارند.
آذربايجانغربي :رئيس كميته امداد امام خميني(ره) ماكو گفت:
امسال كشاورزان شهرستان افزون بر  ۱۴ميليارد ريال زكات پرداخت
كردند .محمد محمدنژاد با بيان اينكه از زكات جمعآوري شده ۶۲درصد
س��هم فقرا و  ۳۸درصد هم براي طرحهاي عامالمنفعه در شهرس��تان
هزينه خواهد شد ،افزود :در راستاي جمعآوري زكات عام امسال مركز
نيكوكاري تخصصي زكات در شهرستان تشكيل ميشود.

