
مس���ئول دفت�ر      مركزي
نمايندگي ولي فقيه 
در اقشار بسيج اس�تان مركزي گفت: »طرح 
ش�هيد كمالي  ويژه اقشار بس�يج در استان 

مركزي اجرا مي شود. 
 قاسم فراهاني مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه 
در اقشار بسيج استان مركزي در كارگاه تخصصي 
يك روزه جه��اد تبيين گفت: افزاي��ش و ارتقای 
سطح بصيرتي، معنوي، بينش سياسي، معارف 
ديني و مباني انقالبي يكي از مهم ترين رسالت هاي 
دفتر نمايندگي ولي فقيه در بسيج اقشار است و 
با توجه به تنوع مأموريت هاي اقش��ار بسيج اين 
رس��الت و وظايف مهم براي كليه بسيجيان در 
رده هاي اقشاري انجام مي شود.  وي افزود: يكي 
از مهم ترين مطالبات مقام معظم رهبري تبيين و 
بصيرت افزايي است و آخرين باري كه ايشان در 
اين خصوص تأكيد داشتند، جهاد تبيين است و 
در واقع ايش��ان فرمان جهاد تبيين را خطاب به 

جوانان صادر كردند.  مس��ئول دفتر نمايندگي 
ولي فقيه در اقشار بس��يج استان مركزي با اشاره 
به اجراي »طرح شهيد كمالي« ويژه اقشار بسيج 
در اين اس��تان ادامه داد: اين مهم موجب ش��د 
تا۳۰۰ نشست بصيرتي در راستاي تحقق جهاد 

تبيين اقشار بسيج در اس��تان مركزي اجرا شود.  
فراهاني تصريح كرد: با توج��ه به اينكه مخاطب 
عمده بس��يج اقش��ار جوانان و نوجوانان هستند 
و لذا تحقق جه��اد تبيين در رده هاي اقش��اري 
بسيج از اهميت بسياري برخوردار است و حوزه 

نمايندگي بسيج اقشار با توجه به رسالت خود در 
اين راستا برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت در 
نظر گرفته اس��ت.  وي با بيان اينكه جهاد تبيين 
برگرفته از فلسفه وجودي انقالب اسالمي است، 
گفت: جهادگران با انجام اين رسالت مسير دفاع 
مقدس رزمندگان را ادامه مي دهند.  مسئول دفتر 
نمايندگي ولي فقيه در اقشار بسيج استان مركزي 
افزود: در دوران جنگ تحميلي رزمندگان اسالم با 
تكيه بر توان و ظرفيت هاي داخلي در سخت ترين 
شرايط حماس��ه هاي بزرگي خلق كردند و امروز 
جهادگران عرصه تبيين بايد در ميدان نبرد جنگ 
نرم همراه با عقالنيت، اخالق و تدبير از حقيقت 
اسالم و انقالب اسالمي دفاع كنند و توطئه هاي 
دشمن در عمليات رواني را ناكام بگذارند.  فراهاني 
ادامه داد: يكي از گسترده ترين ميدان هاي نبرد 
امروز فضاي مجازي اس��ت كه در كنار تهديدات 
اين فضا اگر با ابتكار و هوشمندي عمل شود قطعاً 

فرصت هاي بزرگي در اختيار مي گذارد.

جهادتببينباطرحشهيدكماليدراستانمركزيانجامميشود
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ساخت و تعمير 370 واحد مسكوني مددجويان امداد
    قزوين كميت�ه امداد 
قزوين در نيمه 
نخس�ت س�ال جاري براي خريد، احداث و 
تعمير ۳۷0 واحد مس�كوني ب�ه نيازمندان 

استان كمك كرد. 
مهرعل��ي حق گوي��ان مديركل كميت��ه امداد 
قزوين گفت: از ابتداي امسال كميته امداد امام 
خميني )ره( اس��تان قزوين هشت مورد كمك 
به خريد مسكن، ۱۰۱ مورد كمك به احداث و 
تكميل مسكن و ۲۶9 مورد كمك براي تعمير مسكن را انجام داده است.  وي افزود: حوزه مسكن امسال 
به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي كميته امداد امام خميني)ره( استان قزوين به حساب مي آيد و اين نهاد 
پس از تجربه موفق اشتغال در سال گذشته تمركز ويژه اي در حوزه مسكن خواهد داشت. مديركل كميته 
امداد امام خميني )ره( قزوين ادامه داد: اميدواريم تا پايان امسال با توجه به مساعدت خيران و همكاري 
دستگاه هاي ذيربط بتوانيم تعداد قابل توجهي مسكن براي نيازمندان مددجو احداث يا تعمير كنيم.  به 

گفته حق گويان هم اكنون ۶۰ هزار مددجو از كميته امداد امام قزوين خدمات دريافت مي كنند.

رفع مشكل معابر محله »كاني كوزله« به همت سپاه
پروژه آسفالت     كردستان
معاب�ر محل�ه 
»كان�ي كوزله« س�نندج به همت ق�رارگاه 
محروميت زدايي ناحيه مقاومت بسيج سپاه 
س�نندج تكميل و به بهره برداري رس�يد. 
سرهنگ حسن عسكري فرمانده ناحيه مقاومت 
بسيج سپاه سنندج در مراسم افتتاح اين پروژه 
محروميت زدايي گفت: سپاه سنندج از محل 
اعتب��ارات طرح كرام��ت و از طري��ق قرارگاه 
محروميت زدايي بسيج سازندگي در ۱۰ نقطه حاشيه اي اين شهر پروژه هاي عمراني را به بهره برداري 
رسانده است.  وي افزود: آسفالت معابر محله كاني كوزله با متراژ ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع و با اعتباري 
بالغ بر 4 ميليارد ريال از جمله اين پروژه هاي محروميت زدايي بوده اس��ت كه امروز به بهره برداري 
مي رسد.  وي تصريح كرد: انتظار داريم شهردار جديد و اعضاي شوراي اسالمي شهر سنندج با رويكرد 
جديدي كه دارند نگاه ويژه اي به محالت حاش��يه اي و محروم سنندج داشته باشند و اولويت كاري 

خود را براي ارتقاي شاخص هاي زيرساختي در اين محالت قرار دهند.

بهره برداري از نخستين مركز نيكوكاري اردبيل با محوريت خانواده
نخستين مركز      اردبيل
نيك�وكاري ب�ا 
محوريت خانواده در استان اردبيل راه اندازي شد. 
حسين دشتي، مديركل كميته امداد اردبيل با 
اش��اره به راه اندازي نخستين مركز نيكوكاري با 
محوريت خانواده در اين استان گفت: اين مركز 
كه با نام مهر محمد)ص( راه اندازي شده مختص 
كمك به خانواده هاي نيازمند و مستمندي است 
كه از هيچ ي��ك از نهاده��اي حمايتي كمكي را 

دريافت نمي كنند.  وي افزود: تمام تالش مجموعه كميته امداد و مراكز نيكوكاري در سطح استان بر اين است 
تا با جمع آوري كمك هاي مردمي بخشي از دغدغه هاي خانواده هاي نيازمند را برطرف كنند.  مديركل كميته 
امداد اردبيل ادامه داد: در استان عمده مراكز نيكوكاري سعي مي كنند تا به صورت منسجم و محله محور 
خدماتي را ارائه كنند كه در اين مركز به صورت خانواده محور سعي بر اين است تا نيازمندي خانواده هاي 
بي بضاعت احصا شده و در جهت تأمين آنها گام هاي اساسي برداشته شود.  دشتي از خانواده هاي با توان مالي 

مناسب خواست تا با ايجاد مراكز نيكوكاري خانواده محور به كمك نيازمندان واقعي بشتابند.

بزرگ ترين توليدي مرغ تخم گذار 
خاورميانه در همدان احداث می شود

 همكاري وزارت نيرو و صمت 
براي ساخت نيروگاه 10 هزار مگاواتي اهواز

طي�ور  مدي�ر     همدان
س�ازمان جهاد 
كشاورزي همدان از كلنگ زني بزرگ ترين 
تولي�دي م�رغ تخم گ�ذار خاورميان�ه در 
شهرس�تان قهاوند به عنوان اولين زنجيره 

تخم مرغ استان خبرداد. 
عليرض��ا قراگوزلو مدي��ر طيور س��ازمان جهاد 
كش��اورزي هم��دان از كلنگ زن��ي بزرگ ترين 
توليدي مرغ تخم گذار خاورميانه در شهرستان 
قهاوند به عنوان اولين زنجيره تخم مرغ اس��تان 
خبرداد و گفت: اين طرح شامل ۸۰۰ هزار قطعه 
مرغ تخم گذار، ۳۰۰ هزار م��رغ پولت و ۵۰هزار 
مرغ م��ادر تخم گذار اس��ت.  وي با بي��ان اينكه 
كارخانه جوجه كش��ي، فرآوري پوكه تخم مرغ، 
كود خشك كني، تخم مرغ پاستوريزه، خوراك 
طيور و بسته بندي تخم مرغ از جمله زنجيره هاي 
اين طرح است كه كمك شاياني به تنظيم بازار 
مي كند افزود: با وجود ظرفيت قوي در اين حوزه 
در اس��تان س��ه زنجيره تخم مرغ تعريف ش��ده 
كه اولين طرح  به عن��وان بزرگ ترين واحد مرغ 
تخم گذار خاورميانه كلنگ زني مي شود.   مدير 
طيور سازمان جهاد كش��اورزي استان همدان 
به دومين ط��رح زنجيره مرغ تخم گذار اس��تان 

پرداخت و تصريح كرد: اين پروژه با ظرفيت 4۰۰ 
هزار قطعه در شهرس��تان بهار احداث مي شود 
همچنين س��ومين زنجيره مرغ تخم گذار نيز با 
ظرفيت ۳۰۰ هزار قطعه در مالير پيش بيني شده 
اس��ت.  قراگوزلو با تأكيد بر اينكه با كلنگ زني و 
ايجاد اين سه زنجيره ميزان توليد استان در دو 
سال آينده به سه برابر افزايش مي يابد خاطرنشان 
كرد: ايران دهمين كشور دنيا در توليد تخم مرغ 
به ش��مار مي رود اما در مص��رف تخم مرغ عقب 
هستيم.  وي يادآور ش��د: يكي از داليل كمبود 
تخم مرغ با وجود توليد ب��االي اين محصول در 
كشور ميزان مصرف صنعتي تخم مرغ در كشور 
اس��ت به طوري ك��ه در حال حاض��ر ۲۵درصد 
تخم مرغ توليد ش��ده در بخ��ش صنعتي چون 
كارخانه هاي سس، ماكاروني، كيك و كلوچه مورد 
استفاده قرار مي گيرد.  مدير طيور سازمان جهاد 
كشاورزي همدان با بيان اينكه افزايش صادرات 
اين محص��والت باعث افزايش ميزان اس��تفاده 
و مصرف تخم مرغ ش��ده كه اين مورد دليلي بر 
كمبود تخم مرغ به شمار مي رود، تصريح كرد: با 
وجود اينكه توسعه واحدهاي مرغ تخم گذار جزو 
سياست هاي وزارتخانه نبوده اقدامات خوبي در 

يك سال و نيم گذشته صورت گرفته است.

ي  س��خنگو    خوزستان
صنع�ت ب�رق 
جنوب غرب كش�ور با اش�اره به تفاهمنامه 
احداث 10 ه�زار م�گاوات ظرفي�ت جديد 
نيروگاهي بين وزارت نيرو و صمت، گفت: 500 
م�گاوات از اي�ن تفاهمنام�ه توس�ط فوالد 
خوزس�تان در اهواز س�اخته خواهد ش�د. 
كيومرث زماني سخنگوي صنعت برق جنوب غرب 
كشور در خصوص جلس��ه تفاهم احداث ۱۰هزار 
مگاوات ظرفي��ت جديد نيروگاهي ك��ه با حضور 
»علي اكبر محرابيان« وزير نيرو و »سيدرضا فاطمي 
امين« وزير صنعت، معدن تجارت و حضور ويدئو 
كنفرانسي محمود دشت بزرگ مديرعامل شركت 
برق منطقه اي خوزستان برگزار شد، گفت: بر اساس 
تفاهمنامه بين اين وزارت خانه ها مقرر شده ۱۰ هزار 
مگاوات نيروگاه حرارتي پربازده برای تأمين برق 
پايدار صنايع كشور توسط شركت هاي زير مجموعه 
وزارت صم��ت در قالب ۱4 س��اختگاه نيروگاهي 
احداث گردد.  وي با بيان اينكه ۵۰۰ مگاوات اين 
تفاهمنامه توسط شركت فوالد خوزستان در اهواز 
احداث خواهد شد، افزود: مطابق اين تفاهمنامه 
بسته هاي حمايتي جهت سرمايه گذاران )صنايع( 
پيش بيني ش��ده تا اين صنايع كه عمدتاً صنايع 

فلزي هستند برق مورد نياز خود را توسط نيروگاه 
اختصاصي خود تأمين كنند و مازاد برق توليدي را 
به شبكه بفروشند.  معاون تحقيقات و برنامه ريزي 
شركت برق منطقه اي خوزستان تصريح كرد: اين 
بزرگ ترين پروژه نيروگاهي در كش��ور است كه 
همزمان ۱4 نيروگاه ظرف سه س��ال احداث و به 
بهره برداري خواهد رس��يد.  زماني گفت: شركت 
برق منطقه اي خوزستان همكاري كاملي با مشاور 
پروژه نيروگاهي فوالد خوزستان در اهواز به عمل 
آورده و به زودي مطالعات اتصال به ش��بكه تأييد 
و جهت براي مجوز به وزارت نيرو ارس��ال خواهد 
شد.  وي افزود: با احداث اين نيروگاه ۵۰۰ مگاوات 
برق مصرفي فوالد خوزس��تان از روي شبكه برق 
اهواز برداشته خواهد ش��د و ظرفيت آزاد شده در 
اختيار مردم خوزستان به ويژه كالنشهر اهواز قرار 
خواهد گرفت.  سخنگوي صنعت برق جنوب غرب 
كشور تصريح كرد: براي اتصال اين نيروگاه نياز به 
احداث خط و پس��ت 4۰۰ كيلو ولت آرنا بوده كه 
با پيش بيني برق منطقه اي خوزستان در قرارداد 
فوالد خوزس��تان، عمليات احداث آن از سال 97 
شروع شده و پيش بيني مي شود تا قبل از تابستان 
۱4۰۱ به طور كامل وارد مدار شود و زيرساخت هاي 

اتصال نيروگاه را فراهم مي كند. 

  البرز: مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان البرز از جمع آوري 
۲۸۵۶ دس��تگاه ماينر غيرمجاز از ابتدي س��ال تاكنون در استان البرز 
خبرداد.  حسن كريمي افزود: از ۱۵۵ مركز تعداد ۲۸۵۶ دستگاه ماينر 
غيرمجاز با ميزان مصرفي ۶ ميليون كيلووات ساعت برق و بهاي انرژي 
۶7۰ ميليارد ريال كشف شد كه ميزان خسارت وارده به شبكه را مي توان 

۸4۱ ميليون ريال عنوان كرد. 
   سمنان: علي خالقيان، معاون هماهنگ كننده سپاه استان سمنان در 
آيين توزيع ۲۰ هزار بسته معيشتي، ۱۰ هزار سري نوشت افزار و ۵۰ تانكر 
آب ويژه مناطق محروم گفت: از ابتداي كرونا تاكنون، مردم و خيران بيش 
از ۳۶۰ ميليارد تومان به رزمايش مواسات و همدلي كمك كرده اند.  وي 
افزود: همه بايد با كادردرمان و مدافعان سالمت همكاري داشته باشند تا هر 

چه زودتر شاهد ريشه كن شدن كرونا در كشور و استان سمنان باشيم. 
   فارس: رئيس شوراي شهر شيراز گفت: تا سال آينده فاز يك خط دوم 
مترو اين كالنشهر بايد آماده مسافرگيري باشد.  مهدي طاهري با بيان اينكه 
شوراي شهر شيراز آماده تفكيك سازمان حمل و نقلي ريلي شهرداري شيراز 
به دو بخش بهره برداري و ساخت است، تصريح كرد: مترو شيراز به جايي 
رسيده كه تنها يك مديريت براي بهره برداري و ساخت امكانپذير نيست. 

   همدان: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي استان همدان گفت: افراد 
مبتال به ديابت مصرف كننده قلم انسولين از ابتداي سال جاري به صورت ثبت 
نام در سامانه انسولين دريافت مي كنند.  دكتر ابراهيم جليلي با بيان اينكه 
هيچ كمبودي در زمينه تأمين انسولين قلمي براي مبتاليان به ديابت نداريم، 
افزود: اين سامانه موجب توزيع عادالنه داروهاي مورد نياز براي مبتاليان شده 

و بر اين اساس دارو به صورت عادالنه بين بيماران توزيع مي شود. 
   مرك�زي: معاون فني و راه روس��تايي اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان مركزي گفت: امسال ۱۱۶ميليون و ۲7۵ هزار تردد در سطح 
۶۸ جاده  اين استان ثبت شد.  محمد محسني افزود: ميزان تردد خودروها در 
راه هاي برون شهري اين استان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱9 
درصد افزايش يافته  است.  وي ادامه داد: ۲۵ درصد از مجموع ترددها انجام 
شده در جاده هاي استان مركزي امسال متعلق به وسايل نقليه سنگين و يك 
درصد مربوط به اتوبوس هاي برون شهري است كه تردد اين مسائل نقليه به 

ترتيب ۲ و ۳۶ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته  است. 
  هرمزگان: سرپرست معاونت فناوري مراكز رشد واحد هاي فناوري 
جهاددانشگاهي هرمزگان از برگزاري نخستين دوره آموزشي »مديريت 
تأسيسات گردشگري« توسط مؤسسه گردش��گري جهاد دانشگاهي 
اين استان با همكاري معاونت گردش��گري اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان در جهاد دانشگاهي خبر داد.  صديقه 
مظفر افزود: دستورالعمل اجرايي راه اندازي دوره كوتاه مدت اين دوره 
از سوي رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به 

ادارات كل ۳۱ استان كشور ابالغ شد. 
  بوشهر: رئيس عمليات عمومي خارگ از بهبود زيرساخت هاي ورزشي 
در جزيره خارگ خب��رداد و گفت: مركز جامع س��المت خارگ تجهيز و 
تقويت مي شود.  نادر پيرزاده افزود: عمليات عمومي جزيره خارگ به عنوان 
توسعه دهنده خدمات وزارت نفت است.  وي ادامه داد: در اولين اقدام مبلغ 
۱۵ميليارد ريال توسط عمران مناطق نفت خيز جنوب كمك به مركز جامع 

سالمت خارگ براي تقويت بنيادي و تجهيزات اختصاص يافته است.

سند آمايش زيست بوم فناوري مازندران 
نهايي مي شود

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي      مازندران
مازندران ب�ا تأكيد بر تهي�ه و نهايي 
شدن سند آمايش زيست بوم و اكوسيس�تم نوآوري و فناوري در 
اس�تان گف�ت: برنام�ه هفت�م توس�عه آماي�ش مح�ور اس�ت. 
مفيد غالمي راد رئيس س��ازمان مديريت و برنامه ري��زي مازندران در 
جلسه بررسي سند آمايش زيست بوم نوآوري و فناوري استان مديريت 
توسعه را شامل برنامه ريزي، اجرا و هماهنگي، نظارت و كنترل بيان كرد 
و گفت: در طول ساليان به ويژه بعد از انقالب اسالمي به رشد و توسعه 
توجه نشده است و از كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي عقب مانديم.  وي 
با بيان اينكه عمده رويكردهاي در حوزه توس��عه ما منطقه محور بوده 
است و در اين حوزه ها به صورت نس��بي موفق بوديم، افزود: در حوزه 
رشد و فناوري به سرانجام خوبي نرسيديم.   رئيس سازمان مديريت و 
برنامه ريزي مازندران به سند آمايش زيست بوم يا اكوسيستم نوآوري و 
فناوري در استان اشاره و ادامه داد: با توجه به اينكه برنامه هفتم آمايش 
محور است و اولين برنامه اي خواهد بود كه اسناد آمايشي در سطح ملي 
و منطقه اي و استاني آماده مي شود.  غالمي راد يادآور شد: ضرورت هاي 
سند آمايش ملي و اس��تاني بر اين تأكيد دارد كه بايد رويكرد خود را 

نسبت به فناوري و آمايش روشن كنيم. 

 زباله هاي »كشل آزادسرا«
 باغات كيوي را هم از بين برد

گيالن كه به جنگل ها و سرسبزي هايش معروف است حاال يكي يكي 
اين مناطق بكر و خدادادي اش را به زباله دان هايي تبديل مي كند كه 
نه تنها زندگي شهروندان را به خطر انداخته بلكه شيرابه هاي حاصل 
از اين زباله ها آب و رودخانه و دريا را نيز تحت الشعاع قرار داده است. 
بعد از جنگل س�راوان كه زباله هايش به كوه هايي با ارتفاع 100 متر 
رسيده هم اكنون منطقه كشل آزاد سرا در شهرستان آستانه اشرفيه 
نيز به زباله دان ديگري تبديل شده است. زباله داني كه شيرابه هايش 
باغات كيوي اطراف اين منطقه را از بين برده و با اينكه مدت هاست 
ساكنان كشل آزادسرا از مسئوالن كش�وري طلب كمك كرده اند 
اما هنوز كسي صدايشان را نشنيده و اقدامي صورت نگرفته است. 

    
آنها كه در مسير رسيدن به رش��ت در منطقه سراوان توقفي داشته اند 
مي دانند چه جنگل هاي زيبايي در اي��ن نقطه از گيالن وجود دارد. اما 
آنهايي كه در روستاهاي اطراف سراوان زندگي مي كنند بهتر مي دانند 
اين جنگل هاي زيبا به انبار بزرگ زباله تبديل ش��ده اند و شيرابه هاي 
آن، آب و خ��اك و گياه��ان را به س��توه آورده و با اينكه سال هاس��ت 
در مورد اي��ن فاجعه مطال��ب و گزارش هاي زيادي نوش��ته ش��ده و 
مسئوالن در جايگاه هاي مختلف هم در مورد رفع اين معضل، طرح ها 
و برنامه هاي بي شماري ارائه كرده اند،  اما در عمل هيچ اتفاقي رخ نداده 
و نه تنها دردي از سراوان دوا نش��د بلكه حاال منطقه كشل آزادسرا در 
شهرستان آستانه اش��رفيه نيز به زباله دان ديگري تبديل شده و مردم 
نمي دانند چطور بايد فرياد بزنند كه سالمت همه ساكنان اين مناطق و 

محيط زيست به شدت به خطر افتاده است. 
    

حدود يك ماه پيش بود كه شوراي ش��هر كشل آزادسرا از توابع آستانه 
اشرفيه طي نامه اي به فرمانداري اين شهرستان معضل دپوي زباله در اين 
منطقه و گاليه و نارضايتي ساكنان آن را اعالم كرد اما اين نامه نگاري ها و 
بي تفاوتي ها آنقدر تكراري شده كه هيچ يك از شهروندان اميدي به نتيجه 
آن ندارند و به گفته ساكنان اين منطقه»وقتي مي بينيد چندهزار كيلو 
زباله در يك نقطه تلمبار شده بدانيد چند هزار بار فرياد زده ايم و صدايمان 
به گوش كسي نرسيده و اين نامه نگاري ها هم فقط براي وقت تلف كردن 
است چون مس��ئوالن هيچ اقدامي براي حل اين مشكل انجام نداده و 
نمي دهند.  اما با وجود فضاي مجازي و مهيا بودن اين فرصت كه مردم 
هم بتوانند كم كاري هاي مسئوالن را به معرض نمايش عموم بگذارند، 
چند روز پيش فيلم كوتاهي از منطقه كشل آزادسرا در كانال هاي مختلف 

منتشر شد كه در ابتدا سراوان را در اذهان تداعي مي كند. 
فيلمي كه مي توان يك فاجعه زيس��ت محيطي را دي��د و بوي متعفن 
زباله ها را حس كرد.  تأس��ف بار اينكه س��اكنان منطقه كشل آزادسرا 
مي گويند اقدام نادرست و اشتباه شهرداري آس��تانه اشرفيه طي ۲۰ 
سال گذشته موجب شده تا اينجا به سراوان ديگري تبديل شود و معلوم 
نيست چرا هيچ قانون و مرجعي اين مدير را به خاطر ضرر و زيان هايش 

به محيط زيست و مردم، بازخواست نمي كند. 
    

روزانه ۵۰ تن زباله در جايي تخليه مي شود كه مردم در چند متري آن 
در حال زندگي هستند و در اطراف اين منازل مسكوني، چند هكتار باغ 
كيوي وجود دارد. شيرابه اين زباله ها زندگي و سالمت مردم و در كنار 

آن، محصوالت توليدي باغات را به شدت تحت تأثير قرار داده است. 
مشكل ساكنان كشل آزادسرا اين است كه از بوي متعفن زباله در عذابند 
و به خاطر وجود اين معضل حتي نمي توانند با فروش محل س��كونت 
به جاي ديگري نقل مكان كنند.  حاال زمين هاي كشاورزي اطراف اين 
محل غير قابل استفاده شده و بسياري از باغات كه در سال هاي گذشته 
در آنها بادام زميني كشت مي شد ديگر قابل بهره برداري نيستند.  البته 
چندي قبل رئيس كل دادگستري استان گيالن از اين منطقه بازديدي 
داشته و دستوراتي به فرماندار، دادستان و رئيس دادگستري شهرستان 
آستانه اشرفيه داده و همچنين شهرداري را نيز مورد خطاب قرار داده 
اس��ت. بعد از اين اتفاق مردم منتظر نشس��ته اند تا ببينند تغييري در 
وضعيت ايجاد مي شود يا اين بازديد هم به نامه نگاري ها و بازديدهاي 

قبلي مسئوالن اضافه مي شود. 
فراموش نكنيم س��راواني كه امروز با كوه هاي ۱۰۰ متري زباله هايش 
معروف شده، در گذشته هاي نه چندان دور يكي از زيباترين جنگل هاي 
گيالن را داشت. جنگلي كه حاال به گفته شهردار رشت، روزانه ۱۲۰۰ 
تن زباله در سايت سراوان دفن مي شود.  اول جنگل را به زباله دان تبديل 
كرده اند و بعد طرح داده اند كه »با اجراي پروژه هاي پسماند كه نيازمند 
كمك نمايندگان مجلس، مسئوالن و دولت در تأمين منابع مالي است، 

مي توان ۵۵۰ تن زباله را روزانه مديريت و ساماندهي كرد!«

 توزيع 110 هزار بسته معيشتي 
بين آسيب ديدگان از كرونا

از ابت�داي ش�يوع وي�روس كرون�ا تاكن�ون در اس�تان 
كهگيلوي�ه و بويراحم�د بيش از 110 هزار بس�ته معيش�تي 
بين آس�يب ديدگان از كرونا و نيازمندان توزيع شده است. 
حميد خرم دل فرمانده سپاه فتح كهگيلويه وبويراحمد با اشاره به 
توليد و توزيع ماسك رايگان بين مردم و گندزدايي معابر عمومي 
اين استان، گفت: در استان ش��ش مركز واكسيناسيون فعال در 
بخش كرون��ا و در يكي از اين مراكز روزانه بي��ن ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ 
دز واكسن تزريق مي شود.  وي افزود: همچنين يكي از مهم ترين 
برنامه هاي سپاه در استان، ايجاد اشتغال و كارآفريني و بهسازي 
و نوسازي منازل و مس��اجد بود كه در اين راستا يك هزار و۱۰۰ 
پروژه با ۱4۵ هزار متر مربع در استان اجرايي شده است.  فرمانده 
سپاه فتح كهگيلويه وبويراحمد ادامه داد: اين پروژه ها شامل خانه 

بهداشت، خانه مددجويان، مصلي، مدارس و مساجد بوده است.

 آموزش  مهارت هاي زندگي 
به 4200 سرباز آذربايجان شرقي 

معاون فرهنگ�ي و ام�ور جوان�ان اداره كل ورزش و جوانان 
آذربايجان شرقي از آموزش  مهارت هاي زندگي به 4200 نفر 
از كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مستقر در استان خبرداد. 
امير تقي زاده معاون فرهنگي و امور جوان��ان اداره كل ورزش و 
جوانان آذربايجان شرقي با اشاره به آموزش مهارت هاي زندگي 
به 4۲۰۰ نف��ر از كاركنان وظيفه نيروهاي مس��لح گفت: پس از 
گذراندن اين دوره براي آنها گواهينامه مهارت صادر ش��د.  وي 
افزود: پنجمين جش��نواره تجليل از س��ربازان نمونه اس��تان و 
پنجمين جش��نواره تجليل از زوج هاي موفق يگان هاي مس��لح 
استان برگزار شده و با فراهم سازي زمينه هاي گذران اوقات فراغت 
در پادگان ها، مش��اوره هاي رايگان براي تمامي پرسنل سرباز و 
خانواده هاي آنها و به خصوص پرسنل گروه هاي يگان مسلح كه 

در گروه هاي سازماني مستقر بودند، فراهم شد. 

 راه اندازي 10 نيروگاه خورشيدي
 در يزد

مديرعام�ل ب�رق منطق�ه اي ي�زد از راه ان�دازي 10 نيروگاه 
خورشيدي در اين استان خبرداد. 

ابوالفضل اسدي مديرعامل برق منطقه اي با اشاره به راه اندازي ۱۰ نيروگاه 
خورشيدي بزرگ در يزد گفت: نيروگاه خورشيدي ۱۰ مگاواتي كوشك، 
آخرين نيروگاه بهره برداري شده در استان بوده كه با بهره برداري از آن 
در تيرماه سال جاري، 4 هزار و 9۰۰ مگاوات برق تاكنون در استان توليد 
شده اس��ت.  وي با بيان اينكه زمان احداث تا بهره برداري اين نيروگاه، 
كمتر از ۱۰ ماه بوده است، افزود: اين ميزان زمان يك ركورد در صنعت 
برق كشور به شمار مي رود.  مديرعامل شركت برق منطقه اي يزد يادآور 
شد: در حال حاضر ۱۰ نيروگاه خورشيدي در استان يزد فعال است كه 
مجموع ظرفيت نصب شده اين نيروگاه ها به ۸۱/۵ مگاوات رسيده است.  
اسدي افزود: هزينه احداث نيروگاه كوشك، هزار و ۶۵۰ ميليارد ريال بود 

كه با سرمايه گذاري بخش خصوصي تأمين شده است.

   يزد   آذربايجان شرقي    كهگيلويه و بويراحمد

 10۵ واحد صنعتي راكد خراسان رضوي 
به چرخه توليد بازگشت

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي     خراسان رضوي
خراسان رضوي گفت: در يك سال اخير 
با همكاري سازمان بسيج مهندسين صنعت و معدن سپاه امام رضا)ع( 
105 واحد صنعتي راكد خراس�ان رضوي به چرخه توليد بازگش�ت. 
علي بهرامي زاده مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي 
در خصوص عملكرد كلينيك صنعت در خراسان رضوي گفت: كلينيك 
صنعت با محوريت اين ش��ركت از اواخر س��ال ۱۳9۸ راه اندازي شد و از 
ابتداي سال ۱۳99 تا پايان س��ال هزار و ۶۱7 واحد صنعتي نيمه فعال و 
راكد استان را پايش كرد.  وي با اشاره به بازگشت ۱۰۵ واحد صنعتي راكد 
خراسان رضوي به چرخه توليد با همكاري سازمان بسيج مهندسين صنعت 
و معدن سپاه امام رضا)ع( افزود: كلينيك صنعت در سه محور عارضه يابي 
واحدهاي صنعتي، اجراي فرآيندهاي بهبود، راه اندازي مجدد واحدهاي 
صنعتي راكد، به بهره برداري رساندن طرح هاي صنعتي، افزايش ظرفيت 
توليد واحدهاي صنعتي و رفع چالش هاي پيشروي آنها با سازمان بسيج 
مهندسي صنعت و معدن سپاه امام رضا)ع( همكاري كرده است.  مديرعامل 
شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي ادامه داد: واحدهاي صنعتي 
پايش شده توسط كلينيك صنعت استان ۱۳/۵ درصد از ۱۲ هزار واحد 
صنعتي راكد، نيمه فعال و مش��كل داري بودند كه در سال گذشته مورد 
پايش و عارضه يابي قرار گرفتند.  بهرامي زاده با اشاره به همكاري خوب 
با سازمان بسيج مهندسين صنعت و معدن سپاه امام رضا)ع( گفت: براي 
رفع مش��كالت واحدهاي صنعتي پايش ش��ده، نشست هاي تخصصي 
كارگروه هاي ذيل كلينيك صنعت با همكاري سازمان بسيج مهندسين 
صنعت و معدن سپاه امام رضا)ع( برگزار شد و از خدمات مشاورين صنعتي 
در ۸۶دفتر خدمات مشاور شهرك هاي صنعتي و ۱۳۰ مجموعه مشاوره اي 

در دانشگاه ها و مراكز علمي استان بهره گرفته شد.

 رفع گره ترافيكي كرمانشاه 
با ساخت 3 معبر جديد 

سرپرست شهرداري كرمانشاه گفت:      كرمانشاه
با س�اخت س�ه معبر جديد س�ه گره 

ترافيكي اين شهر از بين رفت. 
امير رحيمي سرپرست شهرداري كرمانش��اه در خصوص رفع سه گره 
ترافيكي شهر كرمانش��اه گفت: يكي از اين گره هاي ترافيكي مربوط به 
حركت خودرويي از ميدان فردوسي به سمت خيابان سراب قنبر، بلوار 
خليج فارس و بلوار مرواريد اس��ت كه در ورودي ميدان فردوسي ايجاد 
ترافيك مي شود.  وي با بيان اينكه براي رفع اين گره ترافيكي ايجاد يك 
معبر در شهرك صادقيه به سمت سراب قنبر به طول ۱۸۰ متر و عرض 
۲۰ متر در دس��تور كار قرار گرفته، افزود: زيرسازي و جدول گذاري اين 
معبر جديد انجام شده و طي هفته جاري آسفالت و تا يك ماه آينده به 
بهره برداري كامل مي رسد.  سرپرست ش��هرداري كرمانشاه ادامه داد: 
پل اتصالي محله صادقيه به سراب قنبر كه س��ابقاً به دليل انسداد عبور 
رواناب هاي سطحي تخريب شده بود، دوباره ساخته شده و استحكام الزم 
براي عبور خودرو را دارد.  رحيمي گفت: يكي ديگر از گره هاي ترافيكي 
شهر كرمانشاه ميدان فاطمي است كه اين ميدان پنج خروجي دارد و براي 
كاهش بار ترافيكي و اصالح الگوي ترافيك اين منطقه نياز به ساخت يك 
معبر جديد است.  وي افزود: اين معبر جديد از سه راه برق به سمت خيابان 
فاطمي - كنارگذر آبشوران- است كه مطالعات و برنامه ريزي آن انجام 
شده و به زودي عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.  سرپرست شهرداري 
كرمانش��اه ادامه داد: با همكاري شركت آب منطقه اي مقرر شده هرچه 
سريع تر وضعيت آبشوران خيابان فاطمي س��اماندهي شود تا عمليات 
اجرايي ساخت اين معبر سريع تر صورت بگيرد.  رحيمي افزود: گفت: معبر 
انتهاي شهرك كيهانشهر كه به بزرگراه امام خميني)ره( متصل مي شود، 
عمليات خاكبرداري آن در سال ۱۳99 آغاز شد و بخش عمده اي از آن 

پيشرفت فيزيكي داشته و تا پايان سال ۱4۰۰ به بهره برداري مي رسد.

تأمين آب شرب بوشهر از طريق نيروگاه اتمي 
به گفته استاندار     بوشهر
بوشهر، از طريق 
نيروگاه اتمي استان حداقل ۷0 هزار متر مكعب 
آب شرب بوش�هر تأمين خواهد ش�د كه اين 
ميزان تا 150 هزار متر مكعب قابل افزايش است. 
دكتراحمد محمدي زاده اس��تاندار بوش��هر در 
نشست پيگيري مصوبات سفر رئيس جمهوري 
به اين استان گفت: هم اكنون اختصاص 4 هزار 
و 4۳۸ ميليارد تومان اعتبار از محل منابع دولتي 
براي اجراي 94 پروژه مصوب است كه نسبت به اعتبارات مصوب سفر به پنج استان ديگر بيشتر است.  وي 
افزود: در بخش آب نيز رئيس جمهور توافق خوبي با نيروگاه اتمي بوشهر داشت به اين صورت كه در مدت 
دو سال آينده نيروگاه 7۰ هزار مترمكعب آب براي بوشهر تأمين كند و وزارت نيرو اين آب را بخرد.  استاندار 
بوشهر با بيان اينكه امكان افزايش اين ميزان آب توليدي از سوي نيروگاه به ۱۵۰ هزار مترمكعب وجود دارد، 
ادامه داد: اين يك فرصت عالي براي استان است و هر قرارداد و توافقي كه الزم است بايد انجام شود.  استاندار 

بوشهر گفت: پروژه ها بايد طبق برنامه جلو رفته و به صورت ماهانه و مستمر مورد رصد قرار بگيرند.


