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آزادسازي یکهزار هكتار از رودخانهها
و درياچه سد زايندهرود با هدف مقابله با سيل
امنيتسامرابهاعتبارشهدايحرم

خبرنگار اعزامي جوان:
سامرا شهري كه سالها در تيررس گلولههای خش��م نفاق قرار داشته و
مدتي نيز در تصرف داعش بود .حاال سرافراز و با افتخار زندگي را از نو تعريف
بوجوش
ميكند .ش��هري كه روزهايش به اعتبار قاسم سليمانيها جن 
گرفته و در تالش است تا رنگ سياه خصم را از شبهايش بزدايد .در مسير
رسيدن به كربالي معلي به سامرا ميرسيم به شهر امام زمان(عج)
السالم عليك يا امام حسنعسکري(ع)
السالمعليك يا ا مام هادي(ع)
س��امرا يكي از آرزوهاي زائران ايراني اس��ت كه راه ع��راق را در پيش
ميگيرند .شهري كه هنوز هم ممنوعيتهاي زيادي براي ورود و خروج
به آن وجود دارد و آثار حضور داعشيان خرابي بسياري در اقصي نقاط
اين شهر مذهبي بر جاي گذاشته است.
براي ورود به سامرا  9صبح را انتخاب ميكنيم و اولين نقطهاي كه توقف
ميكنيم امامزاده سيد محمد(ع) است .سيد محمدابن هادي(ع) كه
عراقيها ارادت خاصي به آن دارند ،فرزند ام��ام هادي (ع) و برادر امام
حسن عسکري(ع) بارگاهي معنوي در چند كيلومتري مزار برادرش و
خواهرش حكيمه دارد .به گفته ساكنان محلي داعش چندين بار قسط
تخريب حرم امام زاده سيد محمد(ع) را داش��ته اما به داليلي كه آنها
قدرت معنوي اين امامزاده عنوان ميكنند مانع اين كار شده و به همين
خاطر هم اكنون حرم مطهر سيد محمد(ع) عالوه بر زيارت گاه به محلي
براي توسل و درد دل و درخواستهاي مردم تبديل شده است.
اين امامزاده با حياطي دلگش��ا و فضايي مس��قف و ضري��ح و گنبد و
منارههايش از كيلومترها دورتر مشخص بوده و بسياري از زائران قبل
از رسيدن به حرم مطهر امام هادي(ع) و امام حسن عسکري(ع) در اين
نقطه توقف نموده و به زيارت ميپردازند.
چند كيلومتر آن طرفتر و درس��ت در محلي كه آثار انفجار و گلولهها
و تركشها هنوز ب��ر روي در و ديوارهايش خود نمايي ميكند به حرم
مطهر امام حسن عسکري(ع) كه در كنار مزار مطهر پدر بزرگوارش امام
هادي(ع) و عمه گرانقدرش سيده حكيمه و همسر مكرمهاش نرجس
خاتون(س) قرار دارد ميرسيم .اگر از ايست و بازرسيهاي مستقر در
خيابانهاي شهر براي رسيدن به اين نقطه بگذريم مسير اصلي منتهي
به حرم مطهر اين امامان هنوز هم به شدت تحت نظر و كنترل است.
ورود و خروج زائران و كاروانها از بعد از اذان مغرب و عشاء تقريباً ممنوع
ميشود و در طول شبانه روز نيز دو بازرسي ويژه در طول چند صدمتر
مانده تا محوطه حياط حرم مستقر و به انجام وظيفه ميپردازند.
در خياباني ك��ه روزي مغازههاي زيادي مش��غول فعاليت و چند هتل
و مس��افرخانه نيز پذيراي زائران بوده ديگر هيچ دادو س��تدي صورت
نميگيرد .و هر آنچه به چشم ميخورد موكبهاي هستند كه از صبح
تا حدود ساعت  4بعدازظهر مشغول ارائه خدمت به زائران بوده و بعد از
آن آنها كركرهها را پايين ميكشند.
با اينكه س��امرا و به خصوص محلههاي اطراف حرم مطهر امام حسن
عسکري(ع) مدتها در تصرف داعش قرار داشته و هنوز هم با تاريك
شدن هوا منع تردد در آنها اعمال ميشود .اما از اقتدار و امنيت در اين
منطقه همين بس كه هم اكنون نمايش��گاهي از عكسهاي شهداي
حرم و گلسرس��بد آنها س��ردار دلها شهید حاج قاس��م سليماني و
ابومهديالمهندس در فاصله چند  10متري حرم برپاست تا زائران با
فاتحه و صلواتي به روح پر فتوح آنها خود را براي زيارت آماده كنند.
اگ��ر روزي كف��ار و داع��ش قص��د تخري��ب ح��رم مطه��ر امامي��ن
عسکريين(علیهما السالم) را داشتند اما حال بايد شاهد باشند عالوه بر
سربه فلك كشيدن منارهها و نگاه آسماني گنبد اين مجموعه سرداب
حرم كه در زير زمين واقع شده است شبها به محل استراحت زائران
تبديل شده و توانايي گنجايش بيش از يك هزار نفر را دارد.
اين در حالي اس��ت كه وجود س��الن غذا خوري مجهز و كفشداري و
امانتداري در كنار حمام و سرويسهاي بهداشتي از ديگر بخشهاي
مهم اين مجموعه به شمار ميآيند.
روز جمعه حرم امام حسن عسکري(ع) مملو از زائراني است كه اكثر آنها
عراقي بوده و از شهرهاي مختلف به اين منطقه آمدهاند آنها هم ميدانند
امروز روز ولي عصر (عج) است و شايد اين جمعه بيايد شايد.
موكبها در حال خدماترس��اني هس��تند و از هم��ان ابتداي صبح
كاروانها يكييكي از راه رسيده و بعد از زيارت هر کدام در گوشهاي از
حرم يا حياط مينشينند و به دعا خواني و عزاداري ميپردازند.
چه حالي دارد س��امرا هم��ه س��رميگردانند چون ميدانن��د امروز
مهدي(عج) س��ري به پدر و مادر بزرگوارش خواهد زد و شايد حاال در
جمع ما باشد و ناظر بر اعمالمان.

جمعآوري كمكهاي مردمي
براي دانشآموزان كردستاني
امس�ال  10پايگاه ش�ور عاطفهها در
كردستان
س�طح كردس�تان براي جمعآوري و
اهداي كمك به  25هزار دانشآموز نيازمند در اين استان ايجاد شد.

سيدعلي موسوي جم مديركل كميته امداد استان كردستان در محل
برپايي پايگاه اصلي جشن عاطفهها در سنندج گفت :امسال  10پايگاه
جمعآوري كمكهاي مردمي ب��راي دانشآموزان نيازمند در ميادين
اصلي شهرس��تانهاي استان برپا ش��ده اس��ت .وي افزود :هم اكنون
25هزار دانشآموز نيازمند در سطح استان تحت حمايت كميته امداد
هستند .مديركل كميته امداد استان كردستان ادامه داد :سال گذشته
 520دستگاه تبلت به اين دانشآموزان اهدا شد كه  180دستگاه آن
توسط خيران تهيه شده بود .موسويجم تصريح كرد :اولويت امسال
در برگزاري شور عاطفهها روشهاي الكترونيكي و غيرحضوري است.
وي ادامه داد :خيران ميتوانند از طريق مراجعه به كليه دفاتر كميته
امداد يا شمارهگيري كد  *8877*#087و همچنين واريز به شماره
كارت  6037991899967743كمكهاي خود را اهدا كنند .مديركل
كميته امداد استان كردستان گفت :جمعآوري كمكهاي مردمي براي
دانشآموزان نيازمند تا  11مهر ماه ادامه دارد.

مديركل مديريت
اصفهان
بحران استانداري
اصفهان از اجراي عمليات آزادسازي و رفع
تصرف  ۶۰۰هكتار از رودخانههاي اس�تان و
 ۴۰۰هكتار از درياچه سد زايندهرود با هدف
مقابله با جاري شدن سيل در استان خبرداد.

منصور شيش��هفروش مديركل مديريت بحران
استانداري اصفهان با بيان اينكه از 3هزار كيلومتر
رودخانه در اس��تان مطالعات بي��ش از  2هزار و
 900كيلومتر انجام و نقشهها تهيه شده است،
گفت :امسال  700كيلومتر قرارداد بسته شده تا
مطالعات حريم بستر انجام شود.
وي با اشاره به اجراي عمليات آزادسازي هزار هكتار
از رودخانههاي اس��تان و درياچه سد زايندهرود،
افزود :اجراي طرحهاي آبخي��زداري در مناطق
باالدستي ،اليروبي رودخانهها ،انهار و آبراههها،
اجراي طرحه��اي احياي مراتع و پوش��شهاي
گياهي از جمله اقداماتي براي پيشگيري از وقوع
سيل در اس��تان بوده اس��ت .مديركل مديريت
بحران اس��تانداري اصفهان با اش��اره ب��ه روند
مطالعات مرحله دوم س��اماندهي رودخانهها تا

يادمانشهدايگمناممعموالنلرستان
هفته دفاع مقدس افتتاح ميشود
مدي�ركل حفظ
لرستان
آث�ار و نش�ر
ارزشهاي دفاع مقدس لرس�تان از افتتاح
يادمان شهداي گمنام معموالن ،رونمايي از
 ۳۵عنوان كت�اب ،اج�راي رزمايش كمك
مؤمنان�ه در هفته دف�اع مق�دس خبرداد.

پايان س��ال ،ادامه داد 240 :كيلومتر از مطالعات
حريم بستر رودخانه انجام و امسال  641كيلومتر
قرارداد بسته ش��ده كه تعيين اولويتها را انجام
دهند ،تاكنون  560كيلومتر از ديواره رودخانهها
اليروبي و  80كيلومتر ديوارهسازي شده و امسال
ح��دود  30كيلومتر اليروبي و ديوارهس��ازي در
رودخانههاي مه��م و اولويتدار اجرا ميش��ود.
شيش��ه فروش با بيان اينكه  15ميليارد تومان
اعتبار به آب منطقهاي ب��راي قرارداد حفاظت از
رودخانهها اختصاص داده شده است ،گفت :هشت
تيم در قالب 110نفر در مناطق رودخانهها مستقر
هستند ،عمليات رفع تصرف و آزادسازي تاكنون
در  600هكتار از رودخانههاي استان اصفهان و
 400هكتار نيز در درياچه س��د زايندهرود انجام
ب تابلوهاي هشدار
شده ،يكي از موارد ديگر نص 
است كه در مناطق مختلف  320تابلو نصب شده
است .وي تصريح كرد :شناسايي سازههاي پر خطر
در رودخانهها انجام شده كه  190سازه تقاطعي
شناسايي شده است و به دستگاههاي اجرايي ابالغ
شده تا در اس��رع وقت در مدت معيني نسبت به
اصالح و بازسازي آنها اقدام كنند.

سرهنگ پاسدار محسن رشيدي با اشاره به اينكه
امسال برنامههاي هفته دفاع مقدس با شعار محوري
«م��ا مقتدريم» برگزار ميش��ود و با بي��ان اينكه
مجموعه سپاه  ۵۹۳برنامه ويژه هفته دفاع مقدس
را به ردههاي زير مجموعه خود ابالغ كرده اس��ت،
گفت :مجموعه ارتش  ۱۵۰برنامه ،مجموعه نيروي
انتظامي ۸۰برنامه و ديگر دستگاهها نيز بيش از۶۰۰
برنامه ويژه هفته دفاع مقدس را تدارك ديدهاند .وي
با تأكيد بر اينكه برنامههاي هفته دفاع مقدس از۳۰
شهريورماه با تجليل از ايثارگران و افتخار آفرينان
دفاع مقدس به صورت سراسري و از طريق ويدئو
كنفرانس آغاز ميشود ،افزود :اجراي رژه موتوري
نيروهاي مسلح در همه شهرها ،تجليل از فعاالن
فضاي مجازي ،ديدار با نماينده ولي فقيه در لرستان
و برگزاري نماز وحدت در بيت امام جمعه خرمآباد از

مديركلآموزش
مازندران
و پــ�رورش
مازندران از موافقت دبيرخانه شوراي عالي
آموزش و پرورش با  ۹رش�ته جديد مهارتي
ب�راي ش�اخه كارو دان�ش خب�رداد.

دبي�ر نه�اد
ايالم
پيش�رفت و
آبادانيهليالنازاهداي ۲۵۰بستهمعيشتي
در مرحله دوم طرح گلهاي صالح به مادران
ب�اردار هليالني در اس�تان ايلام خبرداد.

عليرضا سعديپور مديركل آموزش و پرورش
مازندران گفت ۹ :رش��ته جدي��د پس از طي
فرايند نيازسنجي دستگاههاي متولي مهارت
و با مش��اركت دفتر تأليف كتب درسي شاخه
فني و حرفهاي و كار ودانش سازمان پژوهش و برنامهريزي درسي مصوب شد .وي اين  ۹عنوان رشته
جديد را «محيطباني»« ،صنايع بازيافت مواد و انرژي»« ،خدمات فروشگاهي»« ،خدمات پس از فروش
خودروهاي سبك»« ،تعميرات ناوگان ريلي راهآهن»« ،خط و سازههاي فني راهآهن»« ،چهرهپردازي يا
گريم»« ،بهداشت دام روستايي و عشاير» و «تعمير و نگهداري تجهيزات پرورش دام و طيور» اعالم كرد.
مديركل آموزش و پرورش مازندران با بيان اينكه اين موضوع در شوراي عالي آموزش و پرورش مطرح شده
و در نهايت مصوب و به اداراتكل آموزش و پرورش سراسر كشور ابالغ گرديد ،افزود :اين رشتهها با توجه به
سياستهاي توسعهاي آموزش و پرورش و براساس توافقات با دستگاههاي متولي مهارت ،با كسب مجوز
ستادي براي سال تحصيلي  ۱۴۰۰ -۱۴۰۱در هنرستانهاي كارودانش قابل اجراست.

احمد همت��ي دبير نهاد پيش��رفت و آباداني
هليالن ب��ا اش��اره به اه��داي  25۰بس��ته
معيش��تي  ۶ميليون ريالي با اعتباري افزون
بر يك ميليارد و  ۵۰۰ميليون ريال گفت :اين
بستههاي معيشتي در قالب طرح گلهاي صالح به منظور كمك به مادران باردار ،شيرده و همچنين
وزنگيري نوزدان آنان توزيع شده اس��ت .وي مهمترين مش��كل مادران باردار را در زمان بارداري
كمخوني عنوان كرد و افزود :با انجام اين طرح كه مرحله دوم آن به انجام رس��يد و استمرار خواهد
داشت ،گام مهمي در راستاي سالمت مادران باردار اين شهرستان برداشته شود .دبير نهاد پيشرفت
و آباداني هليالن ادامه داد :مادران باردار باالي چهار ماه در طرح گلهاي صالح بنياد علوي هليالن تا
زماني كه نوزاد آنها شش ماهه شود ،تحت حمايت قرار ميدهد .همتي ادامه داد :طرح گلهاي صالح
به منظور توجه و حمايت از مادران باردار و ش��يرده در منطقه محروم هليالن هر دو ماه يكبار اجرا
ميشود و در اين طرح غذا و دارو بين آنان توزيع ميشود.

كرمانشاه

بهرهبرداري از اولين سايت
ورزشهاي ساحلي شهر اراك

اولينسايتورزشهايساحلياستانمركزيدراراكافتتاحشد.

دكترجعفرپور سرپرست شهرداري اراك در مراسم افتتاح سايت
ورزشهاي ساحلي بوستان دانش��جو اين شهر گفت :اين سايت
اولين و آخرين سايت راهاندازي ش��ده نيست و شهرداري اراك
 ۱۰نقطه ديگر سطح ش��هر را براي احداث س��ايت ورزشهاي
ساحلي مكانيابي نموده و در صدد هس��تيم كه شهر اراك را به
يكي از قطبهاي ورزشهاي ساحلي در كشور معرفي کنيم .وي
افزود :سايت ورزشهاي ساحلي بوستان دانشجو طي يك ماه و
به صورت جهادي ،توسط نيروهاي پر تالش شهرداري راهاندازي
شده است .سرپرست شهرداري اراك تصريح كرد :دوران كرونا
نشان داد كه جامعه شهري نياز به انجام اقدامات اساسي در حوزه
شهر هوشمند و فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي دارد و بايد پس از
كرونا به اين موارد به صورت ويژه و تخصصي توجه شود و در عمل،
گامهاي اساسي در اين حوزهها برداشت و در كل اقدامات مديريت
شهري براساس خواست و ذائقه شهروندان باشد.

برنامههاي هفته دفاع مقدس در روز ۳۱شهريورماه
است .مديركل حفظ آثار و نش��ر ارزشهاي دفاع
مقدس لرستان با اش��اره به اينكه در يكم مهرماه
برنامه نواخت��ن زنگمقاومت و ايث��ار در مدارس،
غبارروبي مزار شهدا و ديدار و سركشي از خانواده
شهدا اجرا خواهد شد ،تصريح كرد :شركت كاركنان
نيروهاي مسلح در نماز جمعه ،سخنراني فرماندهان
س��پاه قبل از خطبههاي نماز جمع��ه و برگزاري
همايش نقش زن��ان در دفاع مق��دس به صورت
ويدئوكنفرانس از برنامههاي هفته دفاع مقدس در
دوم مهر ماه است .سرهنگ رشيدي افزود :برگزاري
مراسم تجليل از ش��هداي مدافع سالمت ،اجراي
جشنواره منطقهاي «ترنم فتح» با محوريت استان
لرستان ،برگزاري پنجمين جشنواره ملي فانوس
در بخش استاني ،تجليل از قهرمانان پارالمپيك،
برگزاري نشست تخصصي پدافند غيرعامل از ديگر
برنامههاي تدارك ديده شده است .وي خاطرنشان
كرد :رونمايي از ۳۵عن��وان كتب مكتوب و صوتي
دفاع مقدس ،برگزاري جشنواره يوسف و همايش
توانمندسازي مديران را از ديگر برنامههاي هفته
دفاع مقدس برشمرد.

ايجاد 9رشته جديد كار و دانش در دبيرستانهاي مازندران

اهداي بستههاي معيشتي به مادران باردار هليالني
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خراسان شمالي

90درصد مدارس روستايي كرمانشاه
اينترنتپرسرعتدارند

 ۹۰درصد مدارس روستايي استان كرمانشاه با دريافت مودم
و پهناي باند رايگان به ش�بكه ملي اطالعات متصل ش�دند.

شهريار بهنيا مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات كرمانشاه از افزايش
حجم اينترنت رايگان مدارس استان از  ۳۰به  ۷۰گيگابايت خبرداد
و گفت :در حال حاضر تمامي مدارس ش��هري و بيش از  ۹۰درصد
مدارس روستايي استان با دريافت مودم و پهناي باند رايگان به شبكه
ملي اطالعات متصل هستند .وي افزود :با ارتقای سطح سرويس دهي
اپراتورهاي تلفن همراه و توسعه و ارتقای زيرساختهاي مخابراتي
استان در اكثر روستاها ،روزانه شاهد افزايش اتصال مدارس روستايي
استان به ش��بكه ملي اطالعات همراه با دريافت مودم و پهناي باند
رايگان هستيم .مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان كرمانشاه
ادامه داد :در سال گذش��ته ماهانه  ۳۰گيگابايت اينترنت رايگان به
مدارس شهري و روستايي استان تخصيص داده شد كه كه با موافقت
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات حجم اينترنت رايگان مدارس به
 ۷۰گيگابايت ارتقا پيدا كرده است.

تجليلاز 4هزارپيشكسوت
دفاع مقدس خراسانشمالي

از  ۴هزار پيشكسوت دفاع مقدس اس�تان خراسانشمالي
در هفت�ه دف�اع مق�دس تجلي�ل ب�ه عم�ل ميآي�د.

سردار سرتيپ محمدنجاتي مديركل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس
خراسانشمالي با اش��اره به اينكه مراس��م تجليل از پيشكسوتان
دفاع مقدس به صورت سراسري در تاريخ  ۳۰شهريور ماه با حضور
رئيسجمهور برگزار ميش��ود ،گفت :در اين مراس�� م از  ۳۰۰نفر
به نمايندگي از  4هزار پيشكسوتان استان دعوت به عمل خواهد
آمد .وي با بيان اينكه طي هفته دفاع مقدس حدود  ۹۷۲برنامه در
اين استان اجرا خواهد شد ،افزود :برنامههاي هفته دفاع مقدس از
۳۰شهريور ماه آغاز و تا هفتم مهر ماه ادامه خواهد داشت .مديركل
حفظ آثار و نشر دفاع مقدس خراسانش��مالي ادامه داد :انجام رژه
خودرويي ،غبارروبي مزار شهدا ،نواختن زنگ مقاومت همزمان با
بازگشايي مدارس ،افتتاح يادمان شهيد محمدرضايي در فاروج ،نذر
كتاب ،كتابخواني ،ديدار از خانوادههاي شهدا و ايثارگران از جمله
برنامههايي است كه طي هفته دفاع مقدس انجام ميشود.

خط انتقال آب خليجفارسكام مردم روستاهاي شمال بندرعباس را سيراب ميكند

با هدف تأمين نياز
هرمزگان
آب�ي روس�تاهاي
ش�مال بندرعباس طرح آبرس�اني به منطقه
رض�وان هرم�زگان از خط انتق�ال آب خليج
ف�ارس ب�ه اس�تان كرمان و ي�زد آغاز ش�د.

امينقصميمديرعاملشركتآبوفاضالبهرمزگان
در مراسم كلنگزني پروژه خط انتقال آب خليج فارس
به استان كرمان و يزد گفت :از زمان بهرهبرداري پروژه
آبشيرينكن يكميليون متر مكعبي بندرعباس،
استفاده حداكثري از اين ظرفيت به عنوان يك كلكتور
اصلي در مسير تا مرز اس��تان كرمان در دستور كار
شركت آب و فاضالب هرمزگان قرار گرفت .وي افزود:
در راستاي استفاده سهم هرمزگان از اين ظرفيت ،در
ابتدا آب شهر خمير و روستاهاي مسير از اين پروژه در
دستور كار قرار گرفت كه بهصورت كامل انجام و مردم
اين شهر از آب شرب پايدار بهرهمند شدند و دومين

منطقه بهرهمند از اين آبشيرينكن ،رضوان بود كه
عمليات آن آغاز شد .مديرعامل شركت آب و فاضالب
هرمزگان ادامه داد ،در ادامه دريافت سهم هرمزگان

پيشرفتهترين اورژانس اردبيل به بهرهبرداري ميرسد

به گفته فرماندار
اردبيل
شهرستاناردبيل
اورژان�س پيش�رفته جام�ع بيمارس�تان
امامخميني(ره) اردبيل تا يك ماه آينده افتتاح
و به بهرهبرداري ميرسد.

مس��عود امام��ي يگان��ه فرمان��دار اردبي��ل در
جري��ان بازدي��د از اورژانس جامع بيمارس��تان
امام خميني(ره) اين شهرستان گفت :با تالش
دانشگاه علوم پزشكي اين مجموعه با پيشرفت  ۹۵درصد در مرحله تكميل و بهرهبرداري قرار دارد
كه اميدواريم با نصب تجهيزات مورد نياز تا يك ماه آينده  ۴۰تخت به مجموع تختهاي بيمارستاني
استان اضافه شود .وي افزود :اورژانس جامعه بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل يكي از اورژانسهاي
پيشرفته در سطح كشور اس��ت كه قطعاً در ارائه خدمات به هموطنان به تجهيزات و امكانات مدرن
نيز آراسته خواهد شد .فرماندار شهرستان اردبيل به ساخت كتابخانه مركزي در دانشگاه و همچنين
ساختمان دانشكده پيراپزشكي اشاره كرد و گفت :بالغ بر  ۱۵ميليارد تومان براي احداث اين پروژهها
هزينه شده و در زيربناي  ۱۳هزار متر مربع احداث و عمليات اجرايي آن در حال انجام است.

سجاد مرسلي

از اين ظرفيت ،نياز آبي روستاهاي شمال بندرعباس
از خط مذكور تأمين خواهد شد .همچنين با دستور
اس��تاندار هرمزگان طرح تأمي��ن آب حاجيآباد در

آينده از اين خط انجام خواهد شد .قصمي در تشريح
جزئيات اين پ��روژه گفت :در ق��دم اول ،آب رضوان
از خط انتق��ال آب خليج فارس به اس��تان كرمان با
ظرفيت  ۳۰ليتر بر ثانيه تأمين خواهد شد .وي ادامه
داد ،با اجراي  ۷كيلومتر خط انتقال از ايستگاه شماره
 ۳خط انتقال آب خليج فارس به رضوان خواهد رسيد
و در افق طرح نيز شهر فين از اين خط بهرهمند خواهد
شد .وي افزود :با اجراي خط انتقال ،حدود  6هزار نفر
از جمعيت رضوان از آب شرب پايدار بهرهمند خواهند
شد .مديرعامل شركت آب و فاضالب هرمزگان ادامه
داد :از مزاياي اس��تفاده از ظرفيت آبشيرينكنها
براي تأمين آب شرب ،كشاورزي و صنعت موجود در
هرمزگان وجود سواحل طوالني در اين استان است
و در حال حاضر نزديك ب��ه  95ميليون مترمكعب
شيرينسازي آب از طريق آب شيرينكنها در سراسر
هرمزگان انجام ميشود.

اصالح ۸۲نقطه حادثه خيز جادههاي كرمان

با هدف جلوگيري
كرمان
از حوادث رانندگي
 ۸۲نقطهحادثهخيزدرسطحراههاياستانكرمان
اصالح شد.

محسن كاظمي رئيس اداره نگهداري ابنيه فني
استان كرمان با بيان اينكه  ۶۹نقطه از  ۸۲نقطه
حادثه خيز اس��تان كرمان به صورت اماني رفع
شده است ،گفت :ميانگين اين آمار در كشور ۱۷
نقطه است .وي افزود :امسال سازمان ،اعتباراتي به صورت پيماني براي رفع  ۱۲نقطه حادثه خيز در
اختيارمان قرار داده شده است كه «گدار سياه راين» نيز جزو اين نقاط است .رئيس اداره نگهداري ابنيه
فني راههاي اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان كرمان اعتبارات اختصاص يافته را متناسب
با حجم باالي كار ندانست و گفت :با اين حال كرمان امسال رتبه نخست در رفع نقاط حادثه خير كشور
را كسب كرد .كاظمي گفت :بعد از شناسايي نقاط حادثه خيز براي رفع آنها برنامهريزي و اقدام ميشود
تا جادههاي ايمني داشته باشيم .از مردم هم ميخواهيم در نگهداري راهها ما را همراهي كنند .وي
افزود :اين اقدامات با ماشينآالت و تجهيزات فرسودهاي كه در اختيار داريم انجام شده است.

 ۴۰۰كيلومتر لولهكشي براي آبرساني
به  ۷۰۲روستاي كمآب خوزستان

مديرعامل بنيادبركت س�تاد اجراي�ي فرمان ام�ام از پروژههاي
آبرساني اين بنياد در خوزستان بازديد ميداني كرده و از لولهكشي
براي آبرساني به  ۷۰۲روستاي كمآب استان خبرداد.

محمد تركمانه در س��فر خود به خوزس��تان از پروژههاي آبرساني به
روستاهاي واقع در مناطق داراي تنش آبي و بحراني استان از جمله ۲۰
روستا در منطقه قلعه سحر در جاده اهواز به انديمشك بازديد بهعمل
آورد و در جريان آخرين پيشرفتها قرار گرفت.
مديرعامل بنياد بركت با اشاره به دستور رئيس ستاد اجرايي فرمان امام
مبني بر اقدام فوري در حل مس��ئله آب شرب روستاهاي داراي تنش
آبي استان خوزستان از انعقاد تفاهمنامه ميان بنياد و آبفاي خوزستان
خبرداد و گفت :در قالب اين تفاهمنامه ،بنياد بركت به  ۷۰۲روستاي
واقع در مناطق داراي تنش آبي اس��تان خوزستان آبرساني ميكند و
به همين منظور ،يكهزار ميليارد ريال از سوي بنياد اعتبار تخصيص
داده شده است .تركمانه خاطرنشان كرد :براي آبرساني به روستاهاي
داراي تنش آبي در خوزس��تان  ۴۰۰كيلومتر لولهكشي الزم است كه
بنياد بركت نسبت به تأمين  ۱۷۵كيلومتر لوله تعهد دارد و تا به امروز
 ۱۱۴كيلومتر لوله را تأمين و  ۸۵كيلومتر آن را تحويل آبفاي استان داده
است .به گفته مديرعامل بنياد بركت ،آبفاي خوزستان در مدت سه ماه
گذشته از منابع مشترك موضوع تفاهمنامه ۲۹۶ ،كيلومتر لولهگذاري
را در استان به پايان رسانده است.
وي خاطرنشان كرد :تا به امروز مشكل تنش آبي در  ۲۳۱روستاي استان
خوزستان به طور كامل مرتفع شده است .تركمانه با تأكيد بر پيشرفت
هر چه سريعتر پروژههاي آبرساني در استان خوزستان خاطرنشان كرد:
بنياد بركت بخشي از تانكرهاي مورد نياز براي آبرساني به روستاهاي
كمآب را نيز تأمين كرده است .مديرعامل بنياد بركت با اشاره به ديدار با
نماينده ولي فقيه در استان خوزستان در جريان سفر يكروزهاش گفت:
در اين ديدار گزارشي از اقدامات و خدمات بنياد بركت در استان ارائه
شد .حجتاالسالم و المسلمين موسويفرد نيز ضمن استقبال و تقدير
از اقدامات بنياد بركت ،بر تعامل و همكاري هر چه بيشتر مسئوالن و
دستگاههاي استاني با بنياد تأكيد كردند.
تركمانه با اشاره به نهضت آبرساني بنياد بركت در كشور گفت :تا پايان
سال گذشته يكهزار و  ۶۷۷روستا تحت پوشش فعاليتهاي آبرساني
بنياد قرار داشتند كه از اين تعداد ،يكهزار و  ۱۱۵روستا از آب آشاميدني
بهرهمند شدهاند .وي ادامه داد :امسال نيز با تحت پوشش قرار گرفتن
 ۷۰۲روس��تاي ديگر در استان خوزس��تان ،مجموع روستاهاي هدف
آبرساني بنياد در س��الجاري به بيش از يكهزار و  ۲۰۰روستا رسيده
است .تركمانه در تشريح اقدامات بنياد بركت در استان خوزستان اظهار
داش��ت :بنياد بركت  ۲۵هزار و  ۵۰۰طرح در حوزههاي توانمندسازي
اقتصادي ،امور زيربنايي ،فرهنگي و سالمت را با اعتباري بالغ بر  ۲۲هزار و
 ۵۰۰ميليارد ريال در مناطق محروم و روستايي خوزستان به بهرهبرداري
رسانده يا در دست اقدام دارد .مديرعامل بنياد بركت در پايان يادآور شد:
بنياد تا به امروز  ۴۰هزار و  ۶۰۵شغل را در مناطق كمبرخوردار خوزستان
راهاندازي و  ۱۸۷مدرسه را افتتاح كرده است.

آذربايجانغرب�ي :مدي��ركل بني��اد مس��كن انقالب اس�لامي
آذربايجانغرب��ي از اختص��اص  ۱۳۰۰ميلي��ارد توم��ان تس��هيالت
بهس��ازي براي مس��اكن روس��تايي خبرداد .محمود بدل��ي گفت :با
هدف توسعه زيرساختهاي روس��تايي ،طي امسال در  ۱۱۰روستاي
آذربايجانغربي طرح هادي اجرا ميشود .وي تصريح كرد :با توجه به
توسعه زيرساختهاي روستايي آذربايجانغربي و مبلغ مصوب شده،
تاكنون بيش از  ۸۵۰ميليارد تومان تخصيص يافته است.
اردبيل :مديركل بنياد مسكن استان اردبيل گفت :سهميه استان
اردبيل در ساخت واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن  2هزار و  100واحد
در شهرهاي استان اردبيل است .فرهاد س��بحاني افزود :از اين تعداد
يكهزار و  340واحد در مرحله احداث اس��ت كه به تناس��ب اين نياز
شهروندان در مناطق مختلف اس��تان اردبيل شكل اجرايي و عملياتي
به خود گرفته است.
قزوين :دادس��تان عمومي و انقالب شهرس��تان تاكستان گفت :با
اقدامات صورت گرفته ش��اهد كاهش  ۲۹درص��دي ورودي زندان و
 ۳۶درصدي ارتكاب جرائم خش��ن در اين شهرستان بودهايم .حسين
رجبي با اشاره به اينكه اجراي طرح اصالح ذاتالبين با دو هدف كاهش
جمعيت كيفري زندان و كاهش محكوميت كيفري شهروندان صورت
گرفته است ،افزود :جهت دستيابي به اهداف اين طرح كارگروه صلح
و سازش در مراجع انتظامي تشكيل كه منتهي به ايجاد صلح در ۳۱۱
فقره پرونده و تش��كيل كارگروه صلح و سازش در ش��عب دادسرا نيز
منتهي به سازش در  ۱۶۳فقره پرونده شده است.
خراسانرضوي :مدير روابط عمومي فرودگاه بينالمللي هاشمينژاد
مشهد از كاهش  ۳۶درصدي پروازها و  ۵۶درصدي جابهجايي مسافر در
فرودگاه مشهد نس��بت به وضعيت مشابه در س��ال  ۹۸خبرداد .حسن
جعفري در خصوص كاهش ميزان جابهجايي مسافر و پروازهاي فرودگاه
بينالمللي هاشمينژاد مشهد گفت :ادارهكل فرودگاههاي خراسانرضوي
همگام با ستاد مقابله با كرونا در كاهش پروازهاي داخلي و خارجي جهت
قطع زنجيره ش��يوع و انتقال بيماري كرونا ،مديريت اع��زام و پذيرش
مسافران و پروازها را به گونهاي پيش برده است كه در مقايسه آماري پنج
ماه ابتدايي سالجاري نسبت به وضعيت مشابه در سال  ،۹۸با جابهجايي
يك ميليون و  ۷۸۰هزار و  ۷۹نفر كاهش  ۵۶درصدي در بخش جابهجايي
مسافر و در بخش نشست و برخاست  ۱۸هزار و  ۹۳۰پرواز نيز كاهش ۳۶
درصدي در بخش پروازها را تجربه كرده است.
تهران :دادستان عمومي و انقالب فيروزكوه از آزادسازي  ۲۰هزار
متر مربع به ارزش تقريبي  ۲۰۰ميليارد ريال از اراضي بستر رودخانه
مرجي خاني در منطقه ارجمند خبر داد .عباس رضايي افزود :با اعالم
مدير منابع آب شهرس��تان فيروزكوه مبني بر تصرف بس��تر رودخانه
مرجي خاني ،دستورات قضايي الزم در راستاي اعمال تبصره  ۴ماده ۲
قانون توزيع عادالنه آب صادر شد.
هرم�زگان :رئيس مركز اورژانس و فوريتهاي پزش��كي اس��تان
هرمزگان گفت :ساالنه  ۳۰۰هزار تماس تلفني با مركز اورژانس استان
برقرار ميشود كه  ۱۵درصد آن به خدماتدهي يا عمليات اورژانسي
منجر ميشود .حسين قاس��مي افزود ۸۱ :پايگاه زميني اورژانس در
اس��تان فعالند كه از اين ش��مار  ۵۷پايگاه جادهايي و  ۲۴پايگاه ديگر
شهري است .وي با بيان اينكه اورژانس هرمزگان  ۵۸۰نيروي متبحر
دارد ،تصريح كرد :دو پايگاه دريايي با پنج آمبوالنس دريايي و يك بالگرد
هم در استان هرمزگان خدمات اورژانسي ارائه ميكنند.

