
بخ�ش ديالي�ز      اردبيل
بيمارس���تان 
سبالن اردبيل با 11 دس�تگاه آماده به زودي 

بهره برداري مي رسد.  به 
قادر برجي مدير درمان تأمين اجتماعي استان اردبيل 
در مراسم افتتاح چندين طرح درماني در گراميداشت 
هفته دولت در اردبيل گف��ت: از آنجا كه وجود يك 
مركز مجهز براي بيماران دياليزي در اس��تان الزم 
و ضروري است تا بيماران به ساير استان ها نروند لذا 
بخش دياليز بيمارستان سبالن اردبيل با 11دستگاه 
آماده و  ب��ه زودي به بهره ب��رداري مي رس��د.  وي 
افزود: براي راه اندازي اين بخش 10 ميليارد تومان 
سرمايه گذاري شده تا بيماران دياليزي از امكانات اين 
بخش استفاده كنند.  مدير درمان تأمين اجتماعي 
اس��تان اردبيل با اش��اره به افزايش 300 درصدي 
جمعيت تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي در 
دو دهه اخير خاطرنشان كرد: جمعيت تحت پوشش 

اين سازمان از 210 هزار نفر هم اكنون به 610 هزار 
نفر افزايش يافته و ما به تناسب اين افزايش جمعيت 
تحت پوشش نتوانستيم زيرساخت هاي مناسب را 
در حوزه درمان براي بيمه شدگان مهيا كنيم.  برجي 

ادامه داد: در گراميداش��ت هفته دولت بزرگ ترين 
اورژانس تأمين اجتماعي كش��ور بع��د از اورژانس 
بيمارستان ميالد تهران در اردبيل راه اندازي مي شود 
تا بيمه شدگان از خدمات اين مركز استفاده كنند.  

وي گفت: اين مركز اورژانس در زميني به مساحت 2 
هزار و 500 مترمربع و با سرمايه گذاري 20 ميليارد 
تومان اجرايي و عملياتي مي شود تا بهترين خدمات 
در آن مركز به بيمه شدگان استان ارائه شود.  مدير 
درمان تأمين اجتماعي استان اردبيل از تالش براي 
تجهيز و راه اندازي بخش ام آر اي بيمارستان تأمين 
اجتماعي، سي تي اسكن، راديولوژي، سونوگرافي و 
ماموگرافي تا يك ماه آينده خب��رداد و افزود: براي 
تجهيز اين مراكز به مدرن ترين دستگاه هاي پيشرفته 
بيش از 10 ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است.  
برجي ادامه داد: درمانگاه تخصصي س��بالن نيز در 
4 ه��زار و 600 مترمربع در حال اجراس��ت كه اين 
مركز تا پنج طبقه قابليت توسعه دارد.  وي گفت: در 
شرايط كرونايي ارائه خدمات به بيمه شدگان يكي از 
اولويت هاي جدي مديريت درمان است كه با توجه به 
وضعيت بحراني اردبيل بيمارستان سبالن آماده ارائه 

خدمات به بيماران كرونايي است.
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بسيج سپاه كربال 8 مركز واكسيناسيون كرونا ايجاد كرد
فرمانده س�پاه      مازندران
كرب�ال از داي�ر 
شدن هشت مركز واكسيناسيون از سوي بسيج 
سپاه كربال در استان خبر داد و گفت: ۳۰۰ نيروي 
متخص�ص در اين مراك�ز فعالي�ت مي كنند. 
سردار س��ياوش مس��لمي فرمانده سپاه كربال 
در حاش��يه بازديد از مركز واكسيناسيون سپاه 
ساري با اش��اره به اينكه در راستاي گام هايي نو 
از طرح ملي شهيد سليماني اين مركز داير شد. 
گفت: همچنين به منظور كمك به مراكز درماني و تسهيلگري ها و رفاه عمومي و نيز تسريع بخشي در 
امر واكسيناسيون كرونايي براي كنترل شيوع كوويد 1۹ و ايجاد مصونيت هاي اجتماعي در ابتال به اين 
ويروس منحوس، هشت مركز واكسيناسيون بسيج سپاه كربال تا به حال با بهره گيري از بيش از 300 
نيروي متخصص بسيجي راه اندازي شده است.  وي افزود: عالوه بر اين 3۸1 نيروي بسيجي متخصص 
ديگر نيز آموزش هاي الزم در امر واكسينه كردن را ديده اند و آماده حضور و كمك به مراكز واكسيناسيون 
دانشگاه علوم پزشكي استان، در صورت نياز هستند.  فرمانده سپاه كربال استان مازندران ادامه داد: ۹ مركز 

ديگر تا پايان هفته آينده به همت رده هاي مقاومت بسيج در سراسر استان ايجاد مي شود.

بهره برداري از 75پروژه كشاورزي و آب وفاضالب در گيالن 
24 پ�روژه آب     گيالن
و  فاض�الب  و 
۳1پروژه جهاد كشاورزي را به صورت همزمان در 
مناطق مختلف استان گيالن به بهره برداري رسيد. 
ارسالن زارع استاندار گيالن در حاشيه افتتاح 
24 پ��روژه آب و فاضالب و 31 پ��روژه جهاد 
كشاورزي گفت: در راس��تاي ارتقاي كيفيت 
و دسترس��ي مردم گي��الن به ويژه روس��تاها 
به آب آش��اميدني س��الم و بهبود شاخص ها 
پروژه هاي خوبي توسط شركت آب و فاضالب به مرحله اجرا درآمده است.  وي با بيان اينكه 24 پروژه 
آب و فاضالب در اس��تان با مجموع اعتبار حدود 60 ميليارد تومان به بهره برداري رسيد، افزود: اين 
پروژه ها به طور عمده در ماه هاي اخير عمليات اجرايي آنها آغاز و به ثمر نشسته است.  استاندار گيالن 
خاطرنشان كرد: تعداد ديگري از پروژه ها نيز در دست اجراست كه طي ماه هاي آتي در اختيار مردم 
قرار مي گيرد.  همچنين، 31 طرح عمراني و توليدي جهاد كشاورزي گيالن در 2۸ روستا به صورت 
همزمان با حضور استاندار در شهرستان تالش افتتاح شد.  به گفته زارع در مجموع 342۸ خانوار از 

اين طرح ها بهره مند و براي 232 نفر اشتغالزايي شد. 

 همكاري ناجای يزد  براي تزريق واكسن كرونا در مراكز درماني
24 نف���ر از      يزد
كاركن����ان 
بهداشتي نيروي انتظامي يزد به كادر تزريق 
واكسن كرونای دانش�گاه علوم پزشكي و 
ش�هيد  درمان�ي  بهداش�تي  خدم�ات 
صدوق�ي)ره( در اي�ن اس�تان پيوس�تند. 
سردار عباسعلي بهداني فرد فرمانده انتظامي 
استان يزد در حاشيه بازديد از مركز تجميعي 
واكسيناسيون پيام يزد گفت: در اين مركز 24 

نفر از كاركنان بهداشتي نيروي انتظامي براي كمك به واكسيناسيون حضور دارند و مستقر شده اند.  
وي افزود: با توجه به اين حضور و س��اعات در نظر گرفته ش��ده براي فعاليت آن، روزانه بين 500 تا 
600 نفر واكسينه مي شوند و اين موضوع كمك بزرگي به مدافعان سالمت در استان و تأمين سالمت 
مردم است.  محمدرضا ميرجليلي رئيس دانش��گاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد 
صدوقي)ره( يزد هم گفت: مركز تجميعي واكسيناسيون پيام يزد چهارمين مركز واكسيناسيون استان 

است كه تمامي روند پذيرش و تزريق واكسن در آن به دست كاركنان ساير نهاد ها انجام مي گيرد.

 خدمات رساني بسيج جامعه پزشكي 
به مناطق محروم اصفهان

 ۱۲۰ طرح در شهرك هاي صنعتي
 استان مركزي راه اندازي مي شود

مسئول فرهنگي     اصفهان
اجتماعي بسيج 
جامعه پزش�كي با اش�اره به انجام خدمات 
درماني به بيماران مبتال ب�ه كرونا در تمامي 
مناطق مختلف كشور از اعزام تيم هاي شهيد 
رهنمان به مناطق محروم، همچون دارك و 
زينبيه و رسيدگي به مش�كالت پزشكي و 
س�المتي م�ردم آن مناط�ق خب�رداد. 
علي مطاع مسئول فرهنگي اجتماعي بسيج جامعه 
پزشكي با اش��اره به برنامه ها و فعاليت هاي بسيج 
در دوران كرون��ا گفت: بعد از ش��يوع كرونا بخش 
پزشكي، مشغول درمان در بيمارستان ها شدند و 
فعاليت فرهنگي تبليغاتي بسيج نيز تحت الشعاع 
واقع شد و بسياري از برنامه هاي پيشين لغو شد و 
بيشتر در بحث انگيزشي و روحيه دادن به پزشكان و 
پرستاراني كه در اين شرايط خطرناك و خسته كننده 
در حال خدمت رساني به بيماران هستند   از سوی 

روحانيون فعاليت هايی صورت می گيرد. 
وي افزود: در زمان برگزاري راهپيمايي 22 بهمن 
نيز با زدن ايستگاه هاي پزشكي به اندازه گيري فشار 
و قند خون مردم به صورت رايگان پرداخته مي شد 
و گرفتن دماي بدن مردم و خدمات روان  پزشكي، 
از ديگر اقدامات فرهنگي پزش��كي بسيج است.  

مسئول فرهنگي اجتماعي بسيج جامعه پزشكي 
با اشاره به ايجاد ايستگاه هاي واكسيناسيون بسيج 
افزود: اكنون در حال ايجاد ايس��تگاه هايي براي 
واكسيناسيون هستيم كه به عنوان طرح شهيد 
قاسم سليماني ش��ناخته شده  اس��ت و در حال 
گسترش اين ايستگاه ها خواهيم بود.  وي با اشاره 
به اهميت درمان م��ردم مناطق محروم اصفهان 
تصريح كرد: ب��رای حل مش��كالت درماني آنها 
تيم هاي شهيد رهنمان به مناطق محروم، همچون 
دارك و زينبيه اعزام شدند و به صورت رايگان به 
مداوای آنها پرداختند.  مسئول فرهنگي اجتماعي 
بسيج جامعه پزشكي با اشاره به فعاليت هاي اين 
سازمان پيش از دوران كرونا گفت: اين اقدامات در 
دوران شيوع ويروس كرونا هم ادامه دارد.  مطاع 
همچنين به خدمات مشاوره اي اشاره كرد و افزود: 
مشاوران و روان شناس هايي نيز به اين نقاط اعزام 
مي شوند و به رفع مشكالت روحي و رواني مردم 
اين مناطق مي پردازند.  وي تصريح كرد: از ديگر 
كارهاي انجام شده در شرايط كرونا خريد هديه 
براي پرستاران عزيزي اس��ت كه امروزه سخت 
مشغول كار و خدمت رساني هستند و فعاليت هاي 
بسيج پزشكي بيشتر از طريق فضاي مجازي و به 

صورت آنالين توسط پزشكان دريافت مي شود.

مديرعام���ل     مركزي
كت  ش�����ر
ش�هرك هاي اس�تان مرك�زي با اش�اره به 
راه ان�دازي 12۰ ط�رح در اين ش�هرك ها از 
اجرايي شدن ۷1 طرح در اين رابطه خبرداد. 
طيب ميرزايي مديرعامل ش��ركت شهرك هاي 
استان مركزي گفت: در س��ال جاري فعالسازي 
45 طرح راكد و توس��عه ش��هرك هاي صنعتي 
استان به ميزان 43۷ هكتار نيز هدف گذاري شده 
است، عالوه بر آن تاكنون 25 واحد به چرخه توليد 
بازگش��ته اند، در امر توسعه خوشه هاي صنعتي، 
يك مورد خوشه صنعتي و دو خوشه كسب و كار 
نيز فعال سازي ش��ده اس��ت و برگزاري ۸0 دوره 
آموزشي نيز در دستور كار قرار دارد.  وي با اشاره به 
اينكه 2 هزار و ۹۹ واحد در شهرك ها به بهره برداري 
رسيده است كه رتبه ششم كشور در اين رابطه در 
اختيار استان است، افزود: در شهرك ها تاكنون 3۷ 
هزار و 601 شغل ايجاد شده است و همچنين 33 
شهرك و ناحيه صنعتي در استان فعال هستند.  
مديرعامل شركت ش��هرك هاي استان مركزي 
تصريح ك��رد: در س��ال جاري، افزايش و تكميل 
ظرفيت 1۹ واحد صنعتي با 136 فرصت شغلي، 
فعالسازي 44 واحد غيرفعال با اشتغال 660 نفر، 

بازسازي شش واحد تحت تملك بانك ها و اجراي 
طرح ايجاد واحدهاي كارگاهي در مناطق تقاضا 
محور و فعالسازي 50 كارگاه با اشتغال 1۸5 نفر 
در دستور كار است كه قرارداد فعالسازي كارگاه ها 
منعقد شده و امسال تكميل مي شود.  ميرزايي با 
بيان اينكه آزادسازي قراردادهاي راكد با وسعتي 
حدود 10 هكتار از برنامه هاي مدنظر شركت است، 
گفت: در اين راس��تا در يك مورد، 150 هكتار در 
شهرك صنعتي خيرآباد آزادسازي مي شود.  وي 
افزود: امس��ال راه اندازي 120 طرح در شهرك ها 
پيش بيني شده است كه تاكنون ۷1 طرح اجرايي 
شده است.  مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي از احداث شهرك شهيد سليماني به 
مساحت 2 هزار هكتار خبرداد و تصريح كرد: افتتاح 
مدل دو تصفيه خانه شهرك صنعتي دليجان نيز به 
انجام رسيده است، همچنين 10 شهرك و ناحيه 
صنعتي مجهز به سيستم تصفيه خانه هستند كه 
۸1 درصد صنايع اس��تان مس��تقر در شهرك ها 
تحت پوش��ش تصفيه خانه قرار دارند.  ميرزايي 
يكي از چالش هاي مهم در استان مركزي را كمبود 
اراضي صنعتي بيان كرد و گفت: واگذاري زمين به 
آماده سازي مقدماتي نياز دارد و تأمين آب و برق و 

گاز از اولويت هاي واگذاري است.

  خوزستان: پروژه آبرساني به روستاهاي جفير از خط انتقال آب غدير 
با حضور آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور به بهره برداري رسيد.  
ساكنان روس��تاهاي جفير يك و دو تاكنون از آب آشاميدني سالم محروم 
بوده اند كه با افتتاح اين طرح از طريق خط انتق��ال آب غدير از اين نعمت 
بهره مند مي شوند.  در حال حاضر فاز دوم پروژه آبرساني به روستاهاي جفير 
يك و دو در بخش اسماعيليه دش��ت آزادگان با كارگذاري ۹ كيلومتر خط 
انتقال به پايان رسيده و آب آشاميدني سالم در اختيار 200 خانوار ساكن در 
اين روستاها قرار گرفته است.  در ادامه اجراي خط انتقال طرح الغدير عمليات 

آبرساني به 3۷ روستاي ديگر در محدوده دشت آزادگان انجام شد. 
  مركزي: رئيس شوراي اسالمي ش��هر اراك در حاشيه بهره برداري فاز 
نخست روگذر تقاطع غير همسطح شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني گفت: 
فاز نخست اين تقاطع كه شامل مسير روگذر محور بزرگراهي شهيد آنجفي 
است بازگشايي و زيربار ترافيك مي رود.  سيدوحيد ميرنظامي افزود: مسير 
روگذر با دو الين تندرو و دو الين كندرو و طول مسير روگذر اين پروژه، 600 و 
عرض آن ۷0 متر است.  وي ادامه داد: عمليات اجرايي پروژه شامل زيرسازي، 
روسازي، پخش و توزيع 6 هزار تن آسفالت، 3 هزار متر طول جدول گذاري، 

3هزار و 500 مترمربع سنگ فرش و 40 پايه روشنايي است. 
   اصفهان: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
مشكالت ۹00 واحد صنعتي در كارگروه هاي مختلف مانند كارگروه تسهيل 
و رفع موانع توليد برطرف شد و توانستند فعاليت خود را از سر بگيرند.  ايرج 
موفق افزود: در اين مدت همچنين بيش از 2 هزار و 500 مورد مشكل واحد هاي 
صنعتي در كارگروه تسهيل و رفع موانع بررسي و برطرف شد.  وي با اشاره به 
اهميت رونق اقتصادي با استفاده از توان بخش خصوصي خاطرنشان كرد: از 
سال ۹۸ تاكنون 2 هزار و 100 مجوز جديد سرمايه گذاري در استان اصفهان 

صادر شده است كه گامي مثبت در اشتغالزايي و درآمدزايي خواهد بود. 
  زنجان: مدير كل آموزش و پرورش اس��تان زنجان گفت: 200 دستگاه 
تبلت ديگر به دانش آموزان اس��تان زنجان داده مي شود.  حسن مظفري با 
اشاره به اينكه به منظور استفاده مطلوب تر و دسترسي دانش آموزان به فضاي 
مجازي با اعتباري بالغ بر 5 ميليارد ريال، تعداد 200 دستگاه تبلت خريداري 
شده است، گفت: اين تبلت ها به منظور استفاده از آموزش هاي مجازي در 

اختيار دانش آموزان محروم استان قرار داده خواهد شد.

 اجراي 2500 طرح اشتغالزايي بركت 
در مناطق محروم 365 شهر

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 2 هزار و 5۰۰ طرح اشتغالزايي 
را از طريق آزادكاري در مناطق محروم ۳65 ش�هر ايجاد مي كند. 
معاون توس��عه اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت با بيان اينكه تا پايان 
سال جاري 2 هزار و 500 طرح اش��تغالزايي از طريق آزادكاري در مناطق 
محروم و كمتر توسعه يافته كشور راه اندازي مي شود، گفت: راه اندازي اين 
تعداد طرح اشتغالزايي، ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي ۷ هزار و 500 نفر 

را به شكل مستقيم و غيرمستقيم فراهم خواهد كرد. 
مرتضي نيازي ادامه داد: از 2 هزار و 500 طرح اشتغالزايي از طريق آزادكاري 
كه براي امسال در دستور كار است، 2 هزار طرح به آزادكاري داخلي و 500 

طرح به آزادكاري بين المللي اختصاص دارد. 
به گفته معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت، آزادكاري يكي از 

رسته هاي شغلي اولويت دار براي اين بنياد در سال جاري است. 
نيازي در مورد اين فرآيند و تشريح آزاد سازي و نحوه ايجاد اشتغال در اين فرآيند 
گفت: افراد مستعد و عالقه مند به آزادكاري توسط مجريان و تسهيلگران بنياد 
بركت در مناطق محروم شناسايي و پس از اهليت سنجي و آموزش دو ماهه 
و اخذ تسهيالت، در 10 رسته شغلي از جمله توليد محتوا، طراحي، ترجمه، 
برنامه نويسي، توليد انيميشن و غيره شروع به كار مي كنند.  وي افزود: تاكنون 
يك هزار نفر شناسايي و آموزش ديده اند كه از اين تعداد، 250 نفر در مرحله اخذ 
تسهيالت و شروع به فعاليت از طريق آزادكاري قرار دارند. همچنين شناسايي 
يك هزار متقاضي دوم آغاز شده است.  معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد 
بركت خاطرنشان كرد: افراد واجد شرايط پس از گذراندن دوره آموزشي و اخذ 
تسهيالت، با توجه به توانايي هايشان، سطح بندي شده و در دو سطح داخلي 
و بين المللي مشغول به كار مي شوند.  نيازي از برگزاري رويداد ملي »آزادكار 
شو« خبر داد و افزود: افتتاحيه اين رويداد در ماه جاري برگزار مي شود و مراسم 

اختتاميه آن پايان امسال خواهد بود. 
وي درباره اه��داف رويداد ملي »آزادكار ش��و« نيز گف��ت: در اين رويداد، 
شركت هاي پشتيبان در حوزه آزادكاري شناسايي مي شوند. از سوي ديگر، 
اقشار دانش��گاهي به عنوان جامعه مخاطبان هدف اين فرآيند، با اصول و 

جزئيات آزادكاري آشنا و به سوي آن سوق داده مي شوند. 
معاون توسعه اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت اظهار اميدواري كرد كه 
برگزاري رويداد ملي »آزادكار شو« بتواند كيفيت كار اين بنياد را در حمايت 
از طرح هاي اشتغالزايي در رسته آزادكاري افزايش دهد.  اين مسئول با تأكيد 
بر اين كه آزادكاري يكي از نيازهاي امروز كشور است بيان كرد: براي تحقق 
دولت اكترونيك و استفاده از سامانه هاي نرم افزاري پيشرفته در كشور نياز به 
تربيت طراحان و برنامه نويسان حرفه اي است كه آزادكاري مي تواند اين نياز را 
برطرف سازد.  نيازي از اجراي طرح هاي اشتغالزايي بركت از طريق آزادكاري 
در 365 شهر خبرداد و خاطرنشان كرد: عالقه مندان و اقشار دانشگاهي براي 
برخورداري از آموزش ها و تسهيالت بنياد بركت در رسته آزادكاري مي توانند 

به اپلكيشن بركت به آدرس app. barkat. ir مراجعه كنند.

 تنش آبي در گلستان با كاهش رواناب ها 
و افت آب هاي زير زميني 

چند دهه است كه گلستان به شدت با خشكسالي مواجه است. به 
طوري كه كم آبي هاي چند سال اخير، به عنوان سومين خشكسالي 
ش�ديد در اين استان اعالم ش�ده اس�ت. حاال مديرعامل شركت 
آب منطق�ه اي گلس�تان از كاهش 4۸ ال�ي ۸4 درص�دي رواناب 
رودخانه هاي اس�تان خب�ر مي ده�د و آمارها نيز بيانگ�ر افت 2۰ 
س�انتي متري در س�طح آب هاي زيرزميني اين منطقه هس�تند. 

    
هم اكنون بس��ياري از چاه هاي آب گلستان خشك ش��ده و تنش آبي 

شديدي در شهرها و روستاها به وجود آمده است. 
براساس گزارش ها، بخشي از محصوالت كشاورزي نابود شده و توليدات 

دامي نيز كاهش يافته است. 
در حالي كه مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان از كاهش 4۸ الي 
۸4 درصدي رواناب رودخانه هاي استان خبر مي دهد، آمارها هم افت 20 

سانتي متري در سطح آب هاي زيرزميني را نشان مي دهند. 
سيدمحمد حسيني مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان با بيان 
اينكه از ابتداي س��ال آبي جاري تا 31 مرداد 1400 در گلس��تان بر 
مبناي ايس��تگاه هاي ش��ركت آب منطقه اي 336 ميلي متر بارندگي 
تجميعي داشتيم كه نس��بت به آمار بلندمدت با 463 ميلي متر، 2۷ 
درصد كاهش را نشان مي دهد، گفته: »بر اين اساس در حوضه آبريز 
گرگانرود 31 درصد كاهش، اترك سفلي 1۷ درصد، قره سو 31 درصد، 
نكارود عليا 30 درصد و خليج گرگان 2۷ درصد كاهش نسبت به بلند 

مدت را شاهد هستيم.«
وي با تأكيد بر اينكه رواناب اندازه گيري شده در ايستگاه هاي شاخص 
رودخانه هاي اصلي استان، حاكي از كاهش 4۸ تا ۸4 درصدي نسبت 
به دوره بلندمدت اس��ت، در خصوص ذخيره آبخوان هم توضيح داد: 
»طي اين م��دت، ذخيره آبخوان هاي اس��تان ح��دود 2۷2 ميليون 
مترمكعب معادل 22 درصد كاهش را نس��بت به آمار دوره بلندمدت 
نش��ان مي دهد ك��ه در آبخوان هاي ك��م عمق ح��دود 204 ميليون 
مترمكعب و در آبخوان هاي عميق حدود 6۸ ميليون متر مكعب كاهش 

را شاهد هستيم.«
   چاه هاي غير مجاز، بالي جان منابع آبي

گلس��تان وضعيت خوبي از نظر تأمي��ن آب مورد نياز ن��دارد و همين 
مسئله زندگي را براي ساكنان اين منطقه سخت كرده است. خسارت 
خشكسالي به 15 هزار هكتار از ش��اليزارهاي استان و كاهش 30 هزار 

هكتاري سطح زيركشت برنج سندي براي اين ادعاست. 
در چنين ش��رايطي اس��تحصال بي رويه از منابع آب زيرزميني توسط 
چاه ه��اي مجاز و حف��ر چاه هاي غيرمجاز از داليلي اس��ت كه س��بب 
شده منابع زيرزميني به ش��دت كاهش يابد و تنش ناشي از كمبود آب 

گريبانگير بسياري از نقاط شهري و روستايي شود. 
يكي از عوامل افزايش تعداد چاه هاي غيرمجاز، مشاركت نكردن همه 
ذي نفعان در مديريت منابع آب زيرزميني، رشد كند توسعه در ساير 
بخش ها مثل صنعت، خدمات و گردش��گري و س��هم اندك اشتغال 
در اين بخش ها و اعمال قوانين و سياس��ت هاي نامناس��ب در بخش 

كشاورزي است. 
ناهماهنگي بين مسئوالن و سازمان ها نيز از جمله عواملي به شمار مي آيد 
كه در به وجود آمدن تنش آبي گلستان نقش بسزايي دارد. مثاًل به زعم 
اينكه با توصيه همه كارشناسان منابع آب و جهاد كشاورزي در استان، 
امسال نسبت به سال گذشته، حدود 30 درصد در سطح كشت به علت 
خشكسالي كاهش سطح وجود داشت اما همچنان امسال در سطح 6۷ 
هزار و ۸11 هزار هكتار از مزارع گلستان برنج كشت شد. به گفته معاون 
بهبود توليدات گياهي جهادكش��اورزي گلس��تان، تاكنون حدود ۸4 
هكتار شلتوك از مزارع برنج برداشت شده است و نسبت به سال گذشته 
حدود 30 درصد در سطح كشت برنج، به علت خشكسالي كاهش سطح 
داشتيم كه در ۷0 درصد اين س��طح، ارقام پر محصول مانند ندا، فجر و 

شيرودي و در بقيه ارقام كيفي مانند دم سياه و طارم كاشته شد. 
محمدرضا عباسي ادامه داد: »به دليل خشكسالي سال جاري در سطح 
10 تا 15 هزار هكتار خسارت نسبي در مزارع استان ايجاد شد و بيش از 

300 هكتار از مزراع استان تاكنون خشك شده است.«
نبايد فراموش كنيم كه منابع آب زيرزميني يكي از من�ابع مهم كش��ور 
است و حفظ آن از وظايف وزارت نيرو است، ولي انجام اين وظيفه عزم ملي 

در سطح حاكميت را مي طلبد كه در حال حاضر به چشم نمي خورد. 
در اين ميان، نبود قوانين بازدارنده يا مجازات متناسب با ُجرم، ارزان 
بودن بهره  ب��رداري از منابع از جمله آب زيرزمين��ي، تمركز بر تأمين 
اش��تغال در بخش كش��اورزي و همراهي نكردن يا بي توجهي س��اير 
دستگاه ها براي كنترل و جلوگيري از حفر چاه هاي غيرمجاز و حتي 
تش��ويق و ايجاد انگيزه در متخلفان از طرف بخ��ش مصرف كننده و 
اعمال سياست هاي تشويقي نيز از مباحثي است كه در افزايش تعداد 

چاه هاي غيرمجاز مؤثر بوده است. 

 آغاز ساخت
 350 واحد مسكوني محرومان  در دلفان 
مدير فني بسيج سازندگي لرس�تان از آغاز ساخت ۳5۰ واحد 
مسكوني براي محرومان شهرستان دلفان تا يك ماه آينده خبرداد. 
سروان عباس ملك محمدي مدير فني بسيج سازندگي لرستان 
گفت: س��ال گذش��ته 32۷ واحد مس��كن محرومان در استان 
س��اخته و تحويل داده ش��د و ۹5 واحد ديگر در دس��ت احداث 
اس��ت.  وي با بيان اينك��ه ۹5 واح��د مذكور امس��ال تكميل و 
تحويل داده مي ش��وند، افزود: 50 درصد از اين ۹5 واحد باالي 
۷0 درصد پيش��رفت فيزيكي دارند.  مدير فني بسيج سازندگي 
استان لرستان تصريح كرد: ساخت 350 واحد مسكوني نيز براي 
محرومان شهرستان دلفان در دستوركار است كه تا يك ماه آينده 
كار س��اخت اين واحدهاي مسكوني آغاز مي ش��ود. و با توجه به 
سردسير بودن شهرستان دلفان احتماالً زمان تحويل 350 واحد 

مسكوني در اوايل سال آينده انجام گيرد.

 بزرگ ترين اورژانس كشور 
در گلستان ساخته مي شود 

مدير درمان تأمين اجتماعي گلس�تان از ساخت بزرگ ترين 
اورژانس كشور و استان با زيربناي ۸ هزار و 25۰ مترمربع، افزايش 
1۰۰ تخت در بيمارستان تأمين اجتماعي گنبدكاووس خبرداد. 
احمد نصرتي مدير درمان تأمين اجتماعي گلستان در مراسم افتتاح 
متمركز پروژه هاي هفته دولت گفت: بزرگ ترين اورژانس كشور و استان 
گلستان به متراژ ۸ هزار و 250 مترمربع، داراي هفت طبقه و افزايش 
100 تخت طي دو سال در محوطه بيمارستان تأمين اجتماعي احداث 
مي شود.  وي افزود: بخش » ا ن آي س��ي يو« و »ال دي آر« بيمارستان 
تأمين اجتماعي با هتلدينگ آنها، مجموعه تخت هاي اين دو بخش 
1۸تخت خواهد بود.  مدير درمان تأمين اجتماعي گلستان خاطرنشان 
كرد: در بخش ال دي آر اتاق سنتي زايمان و بلوك زايمان با پنج تخت و 
در بخش ان اي سي يو و بخش مراقبت هاي نوزادان تمام وسايل و امكانات 

رفاهي خانواده مهيا بوده تا خانواده در كنار آنها باشند.

خدمت رساني ويژه بسيج اصناف 
خراسان جنوبي به نيازمندان 

رئيس بس�يج اصناف س�پاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبي 
از خدمات رس�اني ويژه اصناف اس�تان به محرومان و افراد 

خسارت ديده از كرونا خبرداد. 
سرهنگ عبدالرضا حيدري رئيس بسيج اصناف سپاه انصارالرضا)ع( 
خراس��ان جنوبي گفت: اقدامات و ايثارگري هايي بس��ياري از سوي 
اصناف صورت گرفت و اصناف اس��تان در بحث كمك هاي مؤمنانه 
پيش��گام بودند.  وي افزود: اصناف اس��تان در زمينه تهيه تجهيزات 
بيمارستاني و بخشش اجاره  بهاي مغازه ها توسط مالكين حدود 10 
ميليارد ريال همكاري داشتند.  رئيس بسيج اصناف سپاه انصارالرضا)ع( 
خراسان جنوبي راه اندازي هفت كارگاه توليد ماسك و خدمت رساني 
توسط 1۹ گروه جهادي را از ديگر فعاليت هاي مؤمنانه اصناف ذكر كرد و 
افزود: ماسك هاي توليدي به ساير استان ها نيز ارسال مي شود و برخي از 

اين كارگاه ها در حال حاضر مشغول به دوخت لباس مدارس هستند.

    خراسان جنوبي    گلستان    لرستان

 ساخت سايت دفن اصولي پسماندهاي
 بخش ارژن آغاز شد

عمليات ساخت س�ايت دفن اصولي     فارس
پس�ماندهاي بخش ارژن در محلي به 
وس�عت 14 هكت�ار همزم�ان ب�ا هفت�ه دول�ت، آغ�از ش�د. 
حميد ظهرابي مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس در عمليات 
آغاز ساخت سايت دفن اصولي پسماندهاي بخش ارژن گفت: سايت هاي 
دفن زباله از مهم ترين و ضروري ترين پروژه هاي زيرساخت هر شهر است 
كه با توجه به اهميت حفظ محيط زيس��ت و دفن اصولي و بهداش��تي 
پسماندها عمليات اجرايي اين طرح آغاز ش��د كه جا دارد از مسئوالن 
و دس��ت اندركاران اين امر، قدرداني كرد.  وي اف��زود: براي احداث اين 
پروژه، بايد 150 هزار مترمكعب خاكبرداري انجام ش��ود تا امكان دفن 
214 تا 400 هزار مترمكعب زباله فراهم شده و تا حداكثر 50 سال آينده 
پاسخگوي نياز منطقه باش��د.  مديركل حفاظت محيط زيست استان 
فارس ادامه داد: ورودي شهرها، انباشته از انواع زباله ها و پالستيك هاست 
كه با توجه به پيشينه فرهنگي و تاريخي شهرستان شيراز، در شأن مردم 
اين شهرستان نيست.  ظهرابي گفت: در حريم جاده ها و خارج از محدوده 
شهرها وبر عهده بخشداري هاس��ت كه انتظار مي رود با اتمام اين طرح 

ديگر شاهد، پراكندگي زباله در مسيرهاي فوق الذكر نباشيم.

 توزيع 36 هزار وعده غذاي گرم 
به همت گروه هاي جهادي طالب قم

مس�ئول س�ازمان بس�يج ط�الب و      قم
روحانيون استان قم از پخت و توزيع 
۳6 هزار وعده غذاي گرم به همت گروه هاي جهادي اين سازمان در 

دهه نخست ماه محرم امسال خبر داد. 
حجت االس��الم اس��ماعيل اميرزاده مسئول س��ازمان بسيج طالب و 
روحانيون استان قم با اشاره به اينكه در حال حاضر 115 گروه جهادي 
تحت اشراف بسيج طالب قم به ثبت رسيده است، گفت: در دهه نخست 
ماه محرم امس��ال، گروه هاي جهادي طالب ق��م، فعاليت هاي متنوع 
فرهنگي، تبليغي، عمراني، اجتماعي، خدمت رس��اني و از جمله بحث 
مقابله با كرونا را در دستور كار خود قرار داده بودند.  وي افزود: در اين 
ايام 30۸ طلبه اعم از خواهران و برادران در چهار بيمارستان قم حضور 
يافته و به صورت شيفتي به كادردرمان كمك مي كردند كه البته اين 

فعاليت همچنان در فاز جديد خود ادامه دارد.  
مسئول س��ازمان بس��يج طالب و روحانيون اس��تان قم ادامه داد: در 
راس��تاي تداوم نهضت كمك مؤمنانه، 115 بس��ته معيش��تي ميان 
خانواده هاي محروم در همي��ن ايام به همت گروه ه��اي جهادي اين 
سازمان توزيع شد و عالوه بر اينها با ذبح 24رأس گوسفند، گوشت آنها 
ميان خانواده هاي كم بضاعت به خصوص در مناطق حاش��يه اي شهر 
قم توزيع گرديد.  حجت االس��الم اميرزاده گف��ت: همچنين به همت 
گروه هاي جهادي و با مش��اركت خيرين و مردم، 36 هزار وعده غذاي 
گرم در دهه اول محرم امس��ال طبخ و ميان خانواده هاي محروم و كم 

بضاعت قم و برخي استان ها توزيع شد. 

افتتاح ۱2۱ پروژه عمراني و اقتصادي در كهگيلويه و بويراحمد 
ر  ا ند س�تا ا    كهگيلويه و بويراحمد
كهگيلويه و 
بويراحمد از افتتاح و يا كلنگ زني 121 پروژه 
در بخش ه�اي عمراني و اقتص�ادي در اين 

استان خبرداد. 
حس��ين كالنت��ري اس��تاندار كهگيلوي��ه 
و بويراحم��د گف��ت: از مجم��وع 121 پروژه 
افتتاحي و كلنگ زن��ي در بخش هاي عمراني 
و اقتصادي، 11 پروژه اقتصادي و 110 پروژه 
عمراني است.  وي افزود: از اين تعداد طرح 110 پروژه در حوزه عمراني افتتاح و كلنگ زني مي شود. 
استاندار كهگيلويه وبويراحمد تعداد اشتغالزايي پروژه ها در حوزه عمراني را يك هزار و ۸۸1 نفر عنوان 
كرد كه از مجموع 121 طرح و پروژه، تعداد 11 طرح آن در حوزه اقتصادي اس��ت.  كالنتري، تعداد 
اش��تغالزايي طرح ها در حوزه اقتصادي را يك هزار و 131 نفر عنوان كرد و افزود: اغلب اين طرح ها 
در حوزه هاي عمراني، صنعت و گردشگري مي باشند.  وي ادامه داد: براي اين تعداد طرح اقتصادي 

اعتباري افزون بر 23 هزار و 323 ميليارد تومان در نظر گرفته يا هزينه شده است.


