
همايش »تجليل از      كردستان
مناديان وحدت و 
تقري�ب« در گراميداش�ت هفته وح�دت با 
همكاري نهاده�ا و ادارات فرهنگي اس�تان 

كردستان برگزار مي شود. 
 عبيد رستمي، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان كردستان، در نشست شوراي توسعه قرآني 
اس��تان كه با حضور نماينده ول��ي فقيه و اعضاي 
شوراي توسعه قرآن در كردستان برگزار شد، گفت: 
به مناسبت گراميداش��ت هفته وحدت، همايش 
تجليل و قدردان��ي از مناديان وح��دت و تقريب 
در س��طح اس��تان با همكاري ادارات و سازمان ها 
و نهادهاي فرهنگي برگزار مي ش��ود.  وي افزود: 
حمايت از تأليفات و نشريات و نرم افزارهاي قرآني 
و اجراي كردن مفاد سند توسعه قرآني استان كه 
طي بيست وشش جلسه كليه فعاليت هاي قرآني 
اس��تان در آن برنامه ريزي و نق��اط قوت و ضعف 
و فرصت ه��ا و تهديدات اين ح��وزه را مدنظر قرار 

داده اس��ت.  مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
كردستان تصريح كرد: از ديگر برنامه هاي مدنظر 
اين حوزه، نصب المان هاي قرآني و ديوارنويس��ي 
و تايپوگرافي با موضوعات قرآني در سطح شهرها 
با مديريت شهرداري ها پيشنهاد و به صورت جدي 

مطرح شد.  رس��تمي در مورد مأموريت ادارات و 
س��ازمان ها و نهادهاي فرهنگي هم گفت: صدا و 
س��يماي مركز كردس��تان در حوزه آموزش هاي 
قرآني به صورت ويژه و كارشناس��ي وارد ش��ود، 
همچنين مؤسسات و انجمن هاي فرهنگي، هنري 

و قرآني براساس برنامه و طرح هاي از پيش تعيين 
شده مورد حمايت قرار گيرند.  مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي كردستان در بخش ديگري از ارائه 
پيشنهادات كارگروه ها و كميته هاي ويژه توسعه 
قرآني ذيل شوراي فرهنگ عمومي افزود: برگزاري 
كارگاه هاي آموزشي راهكارهاي قرآني پيشگيري از 
آسيب هاي اجتماعي با هدف نواحي حاشيه شهر ها 
و نقاط منفصل ش��هري، حمايت از نرم افزارهاي 
قرآني توليد استان و تدوين اطلس قرآني استان 
از جمله اين پيشنهادات بود.  رستمي به برگزاري 
ويژه برنامه هاي گراميداشت هفته وحدت در ادارات 
ارشاد شهرستان و استان كردستان هم اشاره كرد و 
گفت: در همايش تجليل از مناديان وحدت ۵۰ نفر 
از شخصيت ها، علما، روحانيون، هنرمندان و افرادي 
كه به نوع��ي در اين زمينه مفيد و مؤث��ر بوده اند، 
تجليل خواهد شد، در هر شهرستان ويژه برنامه اي 
با موضوع هفت��ه وحدت با رعاي��ت پروتكل هاي 

بهداشتي برگزار خواهد شد.
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آزادسازي۳۰هكتارازحريمرودخانههادرخراسانرضوي
مدير رودخانه ها      خراسان رضوي
و س���واحل 
ش�ركت آب منطق�ه اي خراس�ان رضوي از 
آزادسازي و رفع تصرف بيش از ۳۰ هكتار از 
اراضي حريم و بستر رودخانه هاي اين استان 
در نيم�ه نخس�ت اول امس�ال خب�رداد. 
محمدرض��ا صادقي ف��رد مدي��ر رودخانه ها و 
سواحل شركت آب منطقه اي خراسان رضوي 
گفت: در نيمه نخست امسال بيش از ۳۰ هكتار 
از اراضي حريم و بستر رودخانه هاي اين استان رفع تصرف شده است.  وي افزود: شركت آب منطقه اي 
با حمايت قاطع دس��تگاه قضايي تمام تالش خ��ود را جهت صيانت از انفال عموم��ي و جلوگيري از 
دست درازي به حريم، بستر مجاري آبي و رودخانه ها بكار گرفته است و در اين مسير با تمامي متخلفان 
بدون هيچ گونه اغماضي برخورد قانوني خواهد شد.  مدير رودخانه ها و سواحل شركت آب منطقه اي 
خراسان رضوي تصريح كرد: طرح آزادسازي بستر و حريم رودخانه ها با هزينه دولتي انجام مي شود، ابتدا 
به مالكان و متصرفان اخطار داده شد تا شخصاً نسبت به آزادسازي اقدام كنند در غير اين صورت مطابق 

قانون و مقررات از آنها شكايت و هزينه هاي اجرايي كار و خسارت وارده از آنها گرفته مي شود.

جامعهتخصصيفعاالنصنايعدستيدركرمانشاهتشكيلشد
مع�اون صنايع     كرمانشاه
دستي كرمانشاه 
از تش�كيل جامعه تخصصي فع�االن صنايع 
دستي و هنرهاي س�نتي در استان خبرداد. 
حسين ويسي معاون صنايع دستي كرمانشاه با 
اشاره به فعاليت حدود 2۵ هزار هنرمند و فعال 
صنايع دستي در استان، گفت: با وجود تعداد قابل 
توجه هنرمندان صنايع دستي در كرمانشاه كه 
در 6۵ رشته فعاليت دارند، اما تاكنون يك انجمن 
يا جامعه تخصصي كه مشكالت و دغدغه هاي آنها را پيگيري كند، نداشته ايم.  وي افزود: در يك فراخوان 
از فعاالن صنايع دستي استان خواستيم تا در انتخابات هيئت مؤسس اين جامعه تخصصي شركت كنند 
از بين آنها پنج نفر به عنوان عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل انتخاب شدند.  معاون صنايع دستي استان 
كرمانشاه ادامه داد: كمك به توسعه صنايع دستي استان و ارتقای جايگاه آن در سطح ملي و بين المللي، 
كمك به ارتقاي سهم صنايع دستي در توليد ناخالص ملي كشور، كمك و مشاركت در ارتقای صنايع دستي 
و همكاري جهت سهم گيري مناسبت و منطقي صنايع دستي در نظام اقتصادي و اشتغال و كارآفريني از 

اهداف مهم ايجاد جامعه تخصصي صنايع دستي در كرمانشاه است.

راهاندازيسامانههوشمندمهاربحراندرخراسانشمالی
رئي�س گ�روه      خراسان شمالي
مديريت بحران 
س�امانه  راه ان�دازي  از  ني�رو  وزارت 
هوشمندس�ازي مه�ار بح�ران خب�رداد. 
علي فرجي رئيس گروه مديريت بحران وزارت 
نيرو در رزمايش آمادگي در برابر بحران سيالب 
منطقه ش��مال ش��رق كه در ش��يروان برگزار 
شد، گفت: اين س��امانه با هدف يكپارچه سازي 
مديريت بحران به هنگام وقوع حوادث طبيعي 

راه اندازي خواهد شد.  وي هدف از برگزاري اين رزمايش را كس��ب تجربه و ارائه آموزش هاي عملي به 
شركت كنندگان بيان كرد.  رئيس گروه مديريت بحران وزارت نيرو افزود: در حوادث و بحران ها رسانه ها 
گاهي اخبار نادرست را همرساني مي كنند كه موجب ترس و نگراني مردم مي شود اما با تشكيل كميته 
اطالع رساني در اين مواقع مي توان اطالعات درس��ت در اختيار مردم قرار داد.  طاهر رستمي مديركل 
پدافند غيرعامل خراسان شمالي نيز در اين مانور گفت: خراسان شمالي استاني حادثه خيز است كه باالهاي 

طبيعي همچون زلزله و سيل به شدت در آن رخ مي دهد و موجب خسارت هاي فراواني مي شود.

 10 سد جديد 
در اردبيل ساخته مي شود

 توزيع 10 هزار بسته معيشتي به همت 
ستاد اجرايي فرمان امام در استان مركزي

م�ل  عا ير مد    اردبيل
آب  ش�ركت 
منطقه اي اردبيل گفت: عملي�ات اجرايي و 
تحقيقي براي احداث 1۰ سد جديد در استان 

آغاز شده است. 
عباس جنگي مرني مديرعامل شركت آب منطقه اي 
اردبيل با بيان اينكه س��د عم��ارت از نظر حجم 
بزرگ ترين سد استان است، گفت: با بهره برداري 
از اين سد امكان آبياري اراضي منطقه و جلوگيري 
از خروج منابع آبي كش��ور ميس��ر مي گردد.  وي 
پيشرفت اين پروژه را ۹۳ درصد اعالم كرد و افزود: 
عمليات اجرايي اين سد توسط پيمانكاران ادامه دارد 
و در صورت مساعد بودن هوا و تأمين اعتبار الزم در 
زمان مق��رر به بهره برداري مي رس��د.  مديرعامل 
شركت آب منطقه اي استان اردبيل به مزيت هاي 
افتتاح اين سد اشاره كرد و ادامه داد: با بهره برداري 
از اين سد ۱۵ ميليون متر مكعب آب براي شرب، 
۷۵ ميليون متر مكعب براي كشاورزي و 2۸ ميليون 
متر مكعب نيز براي امور زيست محيطي اختصاص 
خواهد يافت.  جنگي مرني از اختصاص اعتبار الزم 
از طريق بنياد مس��تضعفان به اين پروژه خبرداد 
و گفت: اعتب��ارات الزم براي طرح س��د عمارت 
پيش بيني شده و با فاينانس يك هزار ميليارد ريالي 

بنياد مستضعفان اميدواري براي تكميل اين سد با 
مساعد شدن شرايط آب و هوايي منطقه بيشتر شده 
است.  وي از آغاز احداث سدهاي جديد در استان 
خبرداد و افزود: عمليات اجرايي و تحقيقي براي 
احداث سدهاي جديد آغاز شده و تعداد اين سدها 
۱۰ عدد پيش بيني شده است.  مديرعامل شركت 
آب منطقه اي اس��تان اردبيل تصريح كرد: از اين 
تعداد سد احداثي سه مورد از سدها در دوسال اخير 
به بهره برداري رسيده و مطالعات فني ۷ سد مخزني 
ديگر نيز با گرفتن مجوزهاي الزم از سال گذشته در 
دستور كار قرار گرفته است.  جنگي مرني از تكميل 
مطالعات فني سدهاي »سينه سر« و »توسانلو« و 
تكميل احداث سد كله سر گرمي با توجه به اعتبار 
مصوب ۱۱۰ ميليارد ريال��ي قانون بودجه ۱۴۰۰ 
خبرداد و گفت: اتمام عمليات سد تازه كند گرمي با 
توجه به گرفتن اعتبار مالي جديد در سال جاري و 
تعيين نهايي پيمانكار تصفيه خانه سد تازه كند مورد 
تأكيد قرار گرفته است.  وي افزود: مطالعه سدهاي 
اهل ايمان و اينچه نو در شهرستان مشگين شهر و 
مطالعات سدهاي »نياخرم« و »مجره« و اقدامات 
اجرايي براي تكميل س��د گيوي شهرستان كوثر 
و انتخاب پيمانكار س��د هشجين در خلخال جزو 

برنامه هاي اولويت دار است. 

به همت س�تاد     مركزي
اجرايي فرمان 
حض�رت ام�ام)ره( در رزماي�ش همدلي و 
احس�ان در اس�تان مركزي 1۰هزار بس�ته 
ش�د.  توزي�ع  بهداش�تي  و  معيش�تي 
آيت اهلل قربانعلي دري نجف آبادي نماينده ولي فقيه 
در اس��تان مركزي در رزمايش همدلي و احسان 
در استان مركزي، گفت: دستگاه هاي حمايتي از 
جمله كميته امداد امام خميني)ره( و بهزيستي 
خادم اقش��ار كم بضاعت جامعه هس��تند و انجام 
اقدامات خير از سوي اين نهادها فرصتي است كه 
بايد به خاطر آن شاكر باشند.  وي با تقدير از اهداي 
بسته هاي معيشتي به محرومان در قالب رزمايش 
همدلي و احسان در استان، افزود: سرزمين آفتاب 
در زمينه احسان و نيكوكاري به نيازمندان با كمك 
بنياد مستضعفان، حوزه هاي علميه، كميته امداد 
امام خميني)ره( و س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام در كشور خوش درخشيده  و اين مهم سرمايه 
معنوي و اخالقي بزرگي است.  نماينده ولي فقيه 
در استان مركزي ادامه داد: خيران اهل احسان با 
اهداي بسته هاي معيشتي و حمايت از نيازمندان 
بذر نيكوكاري را در جامعه گس��ترش مي دهند و 
خداوند را شاكريم كه راه خير و نيكي به همنوع و 

نيازمندان را آموخته  است.  مجتبي تهامي مديركل 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام در استان مركزي 
نيز در اين رابطه گفت: يك ميليون بسته معيشتي 
امسال با مش��اركت بنياد احسان وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام در كشور توزيع مي شود 
كه در مرحله نخس��ت توزيع 2۰۰ هزار بسته آن 
صورت مي گيرد.  وي افزود: سهم استان مركزي 
در اين طرح ۵ هزار بس��ته معيشتي به ارزش 2۰ 
ميليارد ريال اس��ت كه همراه اين بسته ها ۵ هزار 
بسته بهداشتي نيز در طرح س��المت بين اقشار 
آسيب ديده از كروناي اين استان توزيع مي شود.  
مديركل س��تاد اجرايي فرمان حض��رت امام در 
استان مركزي بسته هاي بهداشتي را شامل ماسك 
و مواد ضدعفوني كننده عنوان و تصريح كرد: اين 
بسته ها از سوي گروه هاي جهادي استان در بين 
اقشار آسيب ديده از كرونا توزيع مي شود.  تهامي 
افزود: ۱2۰ هزار بسته معيشتي، بهداشتي و نوشت 
افزار پارس��ال از سوي س��تاد فرمان حضرت امام 
استان مركزي در بين گروه هاي هدف توزيع شد.  
تاكنون ۳۰۰ هزار بسته معيشتي در قالب رزمايش 
مواس��ات، همدلي و كمك مؤمنانه امس��ال بين 
نيازمندان اين استان توزيع شده كه ارزش هر بسته 
معيشتي بيش از ۳ ميليون  و ۵۰۰ هزار ريال است. 

  اسالمشهر: نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس 
در مجلس ش��وراي اس��المي، در خصوص نتايج ديدار خود با وزير جهاد 
كشاورزي گفت: يكي از مسائل اساسي سال هاي اخير كشاورزان و دامداران 
در شهرستان اسالمش��هر در زمينه تأمين آب بوده اس��ت.  دكتر مهدي 
شريفيان، افزود: به رغم اينكه ۱۳ كيلومتر از مسير 2۸ كيلومتري كانال 
انتقال آب محمديه كه تأمين كننده اصلي منابع آب كشاورزي در شهرستان 
است در حوزه شهرستان اسالمشهر قرار دارد، به داليل نامعلومي تنها ۱۷/۷ 
درصد از اين منبع بسيار حياتي آبي به اسالمشهر اختصاص داده شده است، 
كه با توجه به ميزان اراضي دو سوي اين كانال و حق آبه قانوني اين اراضي، 
اين ميزان بايد مورد بازنگري قرار گيرد تا ادامه فعاليت هاي كش��اورزي و 

دامپروري براي فعاالن اسالمشهر امكانپذير شود. 
  بوشهر: معاون برنامه ريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور 
در سفر به بوشهر گفت: تاكنون ۱2۰ ميليارد تومان به استان بوشهر ابالغ 
كرديم و اگر كمبود ديگري هم ديده شود به اين مبلغ افزوده خواهد شد.  
محمد تيموري افزود: شرايط حوزه راه و راهداري استان بوشهر مناسب است 
و اگر كاستي هم باشد با تخصيص اعتبار اين نواقص رفع مي شود.  وي ادامه 
داد: استان بوشهر به دليل همسايگي با دريا و بحث اقتصاد دريا و ترانزيت 

كاال هاي شيميايي و پتروشيمي و محصوالت دريايي جايگاه مهمي دارد. 
  خوزستان: فرمانده حوزه مقاومت بس��يج شهيد تندگويان از ارسال 
كمك هاي اهدايي بسيجيان و كاركنان شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
براي زلزله زدگان شهرستان انديكا خبرداد.  سرهنگ عباس ممبيني افزود: 
كاالهاي ارسالي شامل موكت، چادر، پتو، آب معدني و بسته هاي معيشتي 
و ديگر اقالم مورد نياز مناطق زلزله زده است كه با كمك هاي بسيجيان و 

كاركنان مناطق نفت خيز جنوب تهيه و با دو كاروان به انديكا ارسال شد. 
   الب�رز: رئيس پارك علم و فناوري البرز در حاشيه بازديد رئيس دفتر 
تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي استان از پارك علم و فناوري از صادرات 
۷ ميليون يورويي شركت هاي مس��تقر در پارك علم و فناوري استان در 
سال گذشته خبرداد.   مهدي عباسي كرج گفت: ميزان فروش اين پارك 
در سال ۱۳۹۹ بيش از ۹۰۰ ميليارد تومان بوده و همچنين ميزان صادرات 

اين شركت ها به ۷ ميليون يورو رسيده است. 
  گيالن: مديركل شيالت استان گيالن گفت: ۳۷۷ ميليون قطعه انواع 
بچه ماهيان استخواني و خاوياري به رودخانه هاي منتهي به درياي خزر 
رهاسازي شد.  عظيم مدبري با اشاره به اينكه ميزان كل صيد سال گذشته 
۱۱ هزار و 2۰۰ تن شامل ۵ هزار تن ماهيان استخواني و 6 هزار تن كيلكا 
بود، افزود: ميزان برداشت ماهيان استخواني از ۴۹ تعاوني پره 2 هزار تن بود 

و پيش بيني مي شود امسال توليد بيش از 2 هزار تن داشته باشيم. 
  سيستان وبلوچستان: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي جنوب 
استان سيستان و بلوچستان گفت: طوفان حاره اي بيش از ۱۴۳ ميليارد تومان 
به راه هاي جنوب سيستان وبلوچستان خس��ارت وارد كرده است.  قادري 
افزود: ۴۰۷ كيلومتر از راه هاي اصلي، فرعي و روستايي و ۱6۰ دستگاه ابنيه 
فني راه ها در حوزه تحت پوشش اين اداره كل تحت تأثير اين طوفان خسارت 
جدي ديدند.  وي ادامه داد: راه هاي ارتباطي شهرستان هاي دشتياري، كنارك 

و نيكشهر در اين طوفان بيشترين خسارت را متحمل شدند.

ساختمنازلآسيبديدهزلزلهانديكا
بامشاركتسپاهوبسيج

رئي�س س�ازمان بس�يج مس�تضعفين ب�ا حض�ور در اس�تان 
خوزس�تان، از روند س�اخت منازل آس�يب ديده ناش�ي از زلزله 
در شهرس�تان اندي�كا ب�ا مش�اركت س�پاه و بس�يج خب�ر داد. 
سردار سرتيپ پاسدار غالمرضا سليماني رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
كش��ور روز گذش��ته به مناطق زلزله زده شهرس��تان انديكا رفته و از روند 
خدمت رساني به ساكنان اين مناطق بازديد كرد.  وي ضمن حضور در قرارگاه 
سردار شهيد مرتضي حسين پور سپاه حضرت ولي عصر)عج( خوزستان از 
فعاليت و خدمت رساني گروه هاي جهادي و اين قرارگاه در مناطق زلزله زده 
بازديد و با مسئوالن و جهادگران به گفت وگو پرداخت.  رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين در اين بازديد با اشاره به كمك رساني سپاه و بسيج در مناطق 
زلزله زده شهرستان هاي انديكا گفت: براي بازسازي مناطق زلزله زده، سپاه 
و بسيج آمادگي كامل را دارند كه س��پاه حضرت ولي عصر)عج( خوزستان 
در زمينه بازس��ازي و محروميت زدايي تجارب و فعاليت ه��اي خوبي دارد.  
سردار سرتيپ پاسدار سليماني با اشاره به كمك رساني در مناطق زلزله زده 
در شهرستان انديكا افزود: سپاه و بسيج اين آمادگي را دارند كه با مشخص 
شدن برنامه دولت در خصوص پرداخت ميزان تسهيالت و وام هاي بالعوض و 
براساس برنامه بسيج سازندگي بازسازي بخشي از منازل آسيب ديده را انجام 
دهند.  وي ادامه داد: همچنين سپاه و بسيج آماده حل مشكالت زيرساختي 
در اين مناطق از جمله شبكه هاي آبرس��اني، خانه هاي بهداشت، مساجد 
و مدارس هستند.  الزم به ذكر اس��ت، قرارگاه خدمت رساني سردار شهيد 
مرتضي حسين پور سپاه حضرت ولي عصر خوزستان به منظور امدادرساني و 
خدمت رساني در مناطق زلزله زده شهرستان انديكا تشكيل شده است.  زمين 
لرزه چند روز اخير در انديكا موجب خسارت به منازل روستايي، برخي مدارس، 
تلف شدن احشام و جاده هاي عشايري و روستايي اين شهرستان شده است. 

روشناييشبهايعشايرگلستان
وچهارمحالوبختياريباپنلهايخورشيدي
عشاير به عنوان گروه هدف اجتماعي سوم، مبناي برنامه ريزي دولت 
و مجلس قرار دارند و بر همين اساس قرار شده با طرح هايي كه در 
دستور قرار مي گيرد، نيازها و مايحتاج اين قشر از جامعه در كمترين 
زمان ممكن مرتفع شود. تأمين روشنايي عشاير يكي از مهم ترين 
خواس�ته هاي آنهاس�ت كه حاال با توزيع پنل هاي خورشيدي در 
اس�تان هاي مختلف انج�ام مي ش�ود. در همين رابطه در اس�تان 
گلستان ۲۵۰ دستگاه پنل خورشيدي قابل حمل به عشاير استان 
تحويل داده شد و در مناطق عشايرنشين ديناران شهرستان اردل 
چهارمحال و بختياري نيز ۸۸ دستگاه پنل خورشيدي قابل حمل به 
دست عشاير اين منطقه رسيد. پنل هايي كه عالوه بر روشن كردن 
شب هاي چادرنش�ينان، از تخريب جنگل ها جلوگيري مي كنند. 

    
يكي از مشكالت عشاير تأمين روشنايي و استفاده از نعمت برق است كه 

با بهره مندي از آن، بسياري از گره هاي زندگي شان باز مي شود. 
بر همين اساس اعالم شده تا پايان سال جاري 2۰ هزار پنل خورشيدي 
به دست عشاير كشور خواهد رسيد و در همين راستا طي روزهاي اخير 
گروهي از عشاير گلس��تان براي تأمين روشنايي هايشان تعدادي از اين 
پنل هاي خورشيدي را دريافت كردند كه مزيت آنها قابل حمل بودنشان 
است.  مديركل امور عشاير گلستان با اشاره به جمعيت 2۳ هزار و 66نفري 
عشايري اين اس��تان در قش��الق گفت: »با همكاري شركت توزيع برق 
گلستان، 2۵۰ دستگاه پنل خورشيدي قابل حمل به عشاير استان تحويل 
داده شد.« رضا عليپوري ادامه داد: »هر يك از اين پنل هاي خورشيدي 
۹ميليون و ۹۰۰ هزار تومان قيمت داشته كه ۹۰ درصد هزينه آن از سوي 
شركت توزيع نيروي برق تأمين و ۱۰ درصد هزينه توسط عشاير پرداخت 
شده است.« اين مسئول با اشاره به اينكه از جمعيت عشايري ۱2 هزار و 
۵۰2 نفر تركمن و ۱۰ هزار و ۵6۴ نفر اكراد يا همان كرد هستند، افزود: 
»كوچ عشاير اكراد گلستان به قشالق از آذرماه هر سال آغاز مي شود. آنها 
تا فروردين ماه سال بعد در مراتع استان سكونت دارند. با گرم شدن هوا 
و آمادگي مراتع خراسان ش��مالي و رضوي، به شهرستان هاي آشخانه، 

بجنورد، اسفراين، شيروان و قوچان كوچ مي كنند.« 
وي بيان كرد: »عشاير اس��تان در حوزه آب با مشكالتي مواجه بودند كه با 
پيگيري استاندار گلستان، مجوز حفر چاه هاي ويژه عشاير در شهرستان هاي 
گنبدكاووس و مراوه تپه صادر ش��د و اميدواريم تا زمان آغاز قشالق، اين 
چاه هاي آب به بهره برداري برسد.« به گفته عليپوري، بر اثر سيالب برخي از 

ايل راه هاي عشاير تخريب شده كه مرمت آنها نياز به اعتبار دارد. 
  11۰۰ پنل براي عشاير چهارمحال و بختياري

اما ح��دود يك م��اه پي��ش در چهارمح��ال وبختي��اري و در مناطق 
عشايرنشين ديناران شهرستان اردل اين استان هم با همكاري شركت 

توزيع نيروي برق و امور عشايري پنل هاي خورشيدي توزيع شد. 
در همين رابطه مديرعامل شركت توزيع نيروي برق چهارمحال وبختياري 
با بيان اينكه ۸۸ دستگاه پنل خورشيدي قابل حمل در بين عشاير بخش 
ديناران، مناطق عشايري دالونك و كويردان شهرستان اردل توزيع شده 
است، هدف از اجراي اين طرح را رفاه و تأمين برق جامعه عشايري عنوان كرد 
و گفت: »توزيع پنل هاي خورشيدي در بين عشاير، عالوه براينكه مي تواند 
رفاه و آسايش آنها را تأمين و روشنايي مناسب برايشان ايجاد كند، بلكه از 

تخريب جنگل ها نيز جلوگيري مي كند.« 
مجيد فرهزاد با اشاره به اينكه هزينه هر پنل ۱۰۰ ميليون ريال برآورد شده 
است كه از اعتبارات صنعت برق تأمين مي شود، افزود: »سرمايه گذاري در 
زمينه بهره وري از انرژي هاي تجديدپذير، عالوه بر جلوگيري از كاهش منابع 
سوختي، حفاظت از محيط زيست و كاهش آلودگي هاي مربوطه را به همراه 
خواهد داش��ت.« در مورد زمان و نحوه توزيع پنل خورشيدي در مناطق 
عشايري ديناران شهرستان اردل نيز رئيس اداره بهسازي امور توليد امور 
عشاير چهارمحال و بختياري گفت: »توزيع پنل هاي خورشيدي بين عشاير 
از ابتداي تيرماه امسال آغاز شد و براساس سهميه بندي مناطق عشايري، 
اين پنل ها به عشايري كه انشعاب برق به نام سرپرست خانوار آنها ثبت نشده 

باشد و در چادر زندگي كنند اهدا مي شود.«
 شيرزاد كرمي با تأكيد بر اينكه امسال بيش از يك هزار و ۱۰۰ پنل خورشيدي 
بين عشاير استان توزيع مي شود، ادامه داد: »با همكاري شركت توزيع برق 
تاكنون ۸2۵ دستگاه پنل خورشيدي تهيه شده است.« اين مسئول از عشاير 
استان خواس��ت تا نس��بت به ثبت نام براي دريافت پنل خورشيدي به نام 

سرپرست خانوار ادارات امور عشاير شهرستان ها مراجعه كنند.  
به گفته كرمي، ۱۰ درصد قيمت پنل هاي خورش��يدي توسط متقاضي و 
مابقي توسط شركت توانير و امور عشاير پرداخت مي شود.  براساس آخرين 
سرشماري 22 هزار ۹2۳ خانوار عشايري با جمعيتي بيش از ۱۱۵ هزار و ۵۸ 

نفر جمعيت در استان ساكن هستند. 

آغازمقاومسازي۹۵هزارمسكن
روستاييدرآذربايجانغربي

مديركل بني�اد مس�كن آذربايجان غربي از انج�ام عمليات 
مقاوم سازي ۹۵ هزار واحد روستايي در اين استان خبرداد. 
محمود بدلي مديركل بنياد مس��كن آذربايجان غربي با اش��اره به 
پيش��رفت ۹۳درصدي مقاوم س��ازي ۹۵هزار واحد روس��تايي در 
اين استان گفت: مجموعاً ۱۰۴ هزار متقاضي مقاوم سازي مسكن 
روس��تايي در آذربايجان غربي وج��ود دارد و برنامه ريزي براي اين 
واحدها در حال انجام است.  وي افزود: طبق برنامه ريزي هاي انجام 
گرفته قرار است ساالنه ۱۴ هزار واحد مسكن روستايي در اين استان 
با حمايت اين نهاد و همكاري مردمي مقاوم سازي شود.  مديركل بنياد 
مسكن آذربايجان غربي ادامه داد: در سطح آذربايجان غربي 2۵۸ هزار 
و ۴۵۰ واحد مسكن روستايي در 2 هزار و ۹۰۰ آبادي وجود دارد كه 

تنها ۳۰ درصد آنها مقاوم سازي شده اند.

اجرايطرحپرورشميگويفوقمتراكم
دربوشهر

به گفته معاون آبزي پروري ش�يالت استان بوشهر سه طرح 
پرورش ميگوي فوق متراكم در اين اس�تان اجرا مي ش�ود. 
صغري اشرف معاون آبزي پروري ش��يالت بوشهر در حاشيه نشست 
كميته فني آبزي پروري اس��تان گفت: در پ��ي  محدوديت زمين هاي 
ساحلي براي توسعه پرورش ميگو و به منظور افزايش بهره وري در توليد 
آبزيان، طرح هاي پرورش ميگوي فوق متراكم در محيطي سربس��ته، 
اس��تخرهاي بتوني و به صورت گلخانه اجرا مي شود.  وي افزود: اجراي 
طرح پرورش ميگوي ف��وق متراكم يك پروژه تحول س��از، اثر بخش، 
دوست دار محيط زيست و اقتصادي است و امكان توليد 6 تا ۱۰ كيلو ميگو 
در هر مترمكعب آب را فراهم سازد.  اشرف ادامه داد: چنانچه دسترسي 
به پست الرو در طول سال ميسر باشد با توليد دو تا سه بار )دوره( ميگو در 

سال صرفه اقتصادي آن بيشتر از روش هاي ديگر خواهد بود. 

پرداختصدقهدرفارس
باكداختصاصي

با اجرايي ش�دن ط�رح پرداخ�ت الكترونيك�ي صدقات در 
اس�تان ف�ارس از اي�ن پ�س تم�ام مش�تركان مي توانن�د 
صدقات خ�ود را ب�ا ك�د اختصاص�ي QR پرداخ�ت كنند. 
محمد بذرافش��ان مديركل امداد فارس گفت: تمام مش��تركان و 
نيكوكاران استان مي توانند با داشتن كد QR اختصاصي و عمومي و 
با استفاده از اپليكيشن باركد خوان به آساني اقدام به پرداخت صدقه 
كنند.  وي افزود: در شش ماهه اول امسال ۱۸۵ ميليارد ريال صدقه 
از س��وي مردم پرداخت ش��ده كه از اين ميزان 6۵ ميليارد و 6۹۰ 
ميليون ريال از طريق مراكز نيكوكاري سطح استان و مابقي از طريق 
دفاتر امداد جمع آوري شده است.  مديركل امداد فارس تصريح كرد: 
در حال حاضر ۳6۹ هزار صندوق صدقات فعال در استان وجود دارد  

و تاكنون كد QR بر روي ۵۰ هزار صندوق نصب شده است. 

   فارس   بوشهر    آذربايجان غربي

بلواربسيجمستضعفيناسالمشهر
اصالحهندسيميشود

مديريت سازمان مهندسي و حمل و نقل     اسالمشهر
ش�هرداري اسالمش�هر گفت: با اصالح 
هندسي بلوار بسيج مستضعفين محدوده بلوار شهيد برنده سيفي عالوه 
بر كاهش مشكالت ترافيكي عبور و مرور شهروندان نيز تسهيل مي شود. 
 حميدرضا چابك مديريت سازمان مهندس��ي و حمل و نقل شهرداري 
اسالمشهر گفت: در بخش��ي از بلواربسيج مستضعفين با وجود بريدگي 
نا ايمن و فاصله اندك تا خيابان برنده سيفي كه همواره خطرساز بوده و 
موجب ترافيك و تأخير در سفر شهروندان مي شد، طرح اصالح هندسي 
اين مسير انجام و در آن يك دسترسي به خيابان شهيدمجازي سعيديه 
هم ديده شده است.  وي افزود: در صورت اصالح هندسي مسير، كاهش 
آلودگي محيط زيست و كاهش استهالك خودرو و تصادفات و همچنين 
ايمني بيشتر افراد را شاهد خواهيم بود و تأخير سفر در بلوار بسيج تسريع 
و تسهيل مي شود.  مدير سازمان مهندسي و حمل و نقل شهرداري با اشاره 
به اينكه هندسه معابر اصلي شهر از نظر ايمني ايراد دارد، تأكيد كرد: در 
اجراي طرح بلوار بسيج مستضعفين دو دوربرگردان براي ايمني بيشتر 
در نظر گرفته ش��ده و تعدادي درخت، تير برق و تأسيس��ات برق و آب و 
فاضالب در كندروها نياز به جابه جايي دارد كه اعتبار آن در بودجه ۱۴۰۰ 
ديده شده اس��ت.  مديريت سازمان مهندس��ي و حمل و نقل شهرداري 
اسالمشهرا دامه داد: براي اجراي طرح 2۰ ميليارد ريال اعتبار تخصيص 
داده شده و اميدواريم مسير بلوار بسيج را تا ابتداي خيابان زرفشان با اين 
بودجه تخصيص يافته به اتمام برسانيم.  چابك  خاطرنشان كرد: براي همه 
مشكالت ترافيكي شهر راه عالج وجود دارد و ما از هيچ موضوعي ترس و 
واهمه نداريم و اصالح هندسي بلوار بسيج مستضعفين و ايستگاه اتوبوس 
خيابان زرافشان دو اولويت سازمان مهندسي و حمل و نقل شهرداري است 
كه اميدواريم تا سه ماه آتي به انجام برسد و اصالح هندسي ميدان الغدير و 

ميدان قائم هم در اولويت هاي بعدي اين سازمان است. 

واحدهايجديدصنعتي
براي11هزارزنجانيشغلايجادكرد

رئيس سازمان صمت استان زنجان، از      زنجان
اش�تغالزايي بي�ش از 11 ه�زار نفر به 
واس�طه راه اندازي واحده�اي جديد صنعتي در اس�تان خبرداد. 
ناصر فغفوري رئيس سازمان صمت استان زنجان با بيان اينكه تجربه نشان 
داده است كه به هر ميزان كه توانسته ايم در حوزه صنعت رونق ايجاد كنيم، به 
همان ميزان نيز در زمينه ايجاد اشتغال در استان موفق ظاهر شده ايم، گفت: 
راه اندازي هر واحد توليدي چراغ چند خانواده را روشن كرده و از بيكاري در 
جامعه مي كاهد.  وي با اشاره به اينكه اهتمام به فعال بودن واحدهاي صنعتي 
در استان يكي از اولويت هاي مهم اين سازمان به شمار مي رود، اظهار كرد: در 
همين راستا طي نيمه اول امسال به تعداد ۴۹۹ فقره جواز تأسيس و طرح 
توسعه در استان صادر شده است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
زنجان با بيان اينكه ميزان سرمايه گذاري كه براي راه اندازي اين تعداد واحد 
صنعتي جديد در استان پيش بيني شده، در حدود ۹۴ هزار و ۳۳۸ ميليارد 
ريال است، ادامه داد: فارغ از سرمايه گذاري پيش بيني شده براي راه اندازي 
اين تعداد واحد صنعتي در استان، بالغ بر ۱۱ هزار و ۱۹۴ نفر نيز اشتغالزايي 
از قبل اين واحدهاي جديد پيش بيني ش��ده است.  فغفوري خاطرنشان 
كرد: 6۷ مورد از جواز صادر شده در استان براي واحدهاي صنعتي، مربوط 
به گروه صنعتي ساخت مواد و محصوالت شيميايي بوده است.  وي عنوان 
كرد: همچنين به لحاظ رتبه بندي، محصوالت كاني غيرفلزي، محصوالت 
فلزي فابريكي، محصوالت پالستيكي و ماشين آالت و دستگاه هاي برقي به 
ترتيب بيشترين سهم را از جواز تأسيس و طرح هاي توسعه صادره استان در 

اين مدت به خود اختصاص داده اند. 

پرداخت۳7ميلياردريالوديعهمسكنبهمددجويانگيالني
مديركل كميته     گيالن
ام�داد گيالن 
گفت: در ش�ش ماهه نخس�ت امسال ۳۷ 
ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال وديعه و اجاره 
به�اي مس�كن پرداخ�ت ش�ده اس�ت. 
عباس اهرابي مديركل كميته امداد گيالن با 
اشاره به اينكه تأمين و س��اخت مسكن براي 
مددجويان بدون مسكن يكي از اولويت هاي 
كميته امداد است، گفت: ۱۱ هزار خانوار تحت 
پوشش كميته امداد گيالن بدون مسكن و مستأجر هستند.  وي با بيان اينكه حمايت از اين افراد در 
دستور كار كميته امداد قرار دارد، افزود: در همين راستا در شش ماهه نخست امسال ۳۷ ميليارد و 
۸۰۰ ميليون ريال وديعه و اجاره بهاي مسكن به اين خانوارها پرداخت شده است.  مديركل كميته 
امداد گيالن در ادامه با اشاره به اينكه از اين مبلغ ۱2 ميليارد ريال در قالب اجاره بها و 2۵ ميليارد و 
۸۰۰ ميليون ريال نيز در قالب وديعه مسكن به خانوارهاي تحت پوشش پرداخت شده است. تصريح 

كرد: كميته امداد به صورت ماهانه 2۵۰ هزار تومان اجاره بها مسكن پرداخت مي كند.


