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اجرايطرحواكسيناسيونهمگاني
اولويت سپاه قدس گيالن
به همت سپاه ،آب به آخرين روستاي
محروم پارسيان رسيد

وقتي قرار اس�ت صحبت از خدمات و جش�ن پايان يك پروژه به
ميان بيايد چقدر خوب اس�ت كه اقدامي ماندگار و در جهت رفع
مشكالت اساس�ي مردم باشد .درس�ت مثل شهرستان پارسيان
در اس�تان هرمزگان كه با آبرس�اني به روستاي حس�ين آبادش
ديگر منطقه و روس�تاي بدون لولهكش�ي آب ن�دارد و مردمانش
ميتوانند از این پ�س از اي�ن نعمتالهي بهرهمند باش�ند .براي
آبرس�اني به اين روس�تا به همت س�پاه ،يك حلقه چ�اه حفر ،دو
كيلومت�ر لولهگذاري و  ۱۰۰متر ش�بكه برق احداث ش�ده اس�ت.

چند سالي است كه هرمزگان به خاطر كاهش بارشها و خشكساليهاي
پيدرپي با پايين رفت��ن آبهاي زيرزميني و كاهش آب س��دهايش
مواجه شده اس��ت .اتفاقي كه موجب بروز بحران آب در اين منطقه از
ايران شده و شرايط سخت كم آبي را تجربه ميكند .در مورد وضعيت
آبي هرمزگان همين بس كه بدانيم خشكسالي و كم آبي  ۲۰ساله در
هرمزگان موجب خشك شدن  ۳۶۵حلقه چاه آب آشاميدني ۱۸ ،دهنه
چشمه و قنات و  ۱۰۰حلقه چاه آب كشاورزي شده است.
اين تمام ماجرا نيست ،زيرا چاههايي كه آب دارند هم با كاهش بين۳۰تا
 ۷۰درصد مواجه هستند كه براساس آمارها آب  ۱۳۵حلقه چاه به اين درد
مواجه شدهاند .اين در حالي است كه در سال زراعي جاري به دليل كاهش
بارندگيها ذخاير آبي سدهاي استان كاهش يافته و آب برخي از آنها رو
به پايان است .با اين حال تالش براي رساندن آب به روستاها و جلوگيري
از هدر رفت آن و استفاده بهينه از اين نعمت الهي در هرمزگان ادامه دارد
و در همين راستا روز گذشته روستاي حسينآباد پارسيان با پيوستن به
شبكه آبرساني به عنوان آخرين روستاي فاقد آب اين شهرستان شناخته
و جشن پايان آبرساني را با حضور مسئوالن برگزار كرد.
در مراسم جشن پايان آبرس��اني به روستاهاي فاقد ش��بكه آبرساني
پارس��يان ،مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب هرمزگان با بيان اينكه
يكسال از يكپارچهسازي و واگذاري مسئوليت آبرساني روستاها به آب
و فاضالب استان ميگذرد ،گفت« :آبرساني به روستاها با برنامهريزي
مدون در حال انجام است و با اجراي پروژههاي توسعهاي شاهد بهبود
وضعيت آبرساني در استان و به ويژه شهرستان پارسيان خواهيم بود».
امين قصمي با بيان اينكه روستاهاي فاقد شبكه آبرساني استان در برنامه
توسعهاي آبفا ديده و در آينده از نعمت شبكه آبرساني برخوردار خواهند
شد ،افزود« :خوش��بختانه با تالشهاي انجام ش��ده توانستيم آخرين
روستاي پارسيان كه از نعمت آب محروم بود به شبكه آبرساني متصل و
جشن پايان آبرساني به روستاهاي اين شهرستان را برگزار كنيم».
برنامهريزي براي آبرساني به روستاها
در مورد آبرس��اني به روستاهاي شهرس��تانهاي مختلف هرمزگان و
بهخصوص پارسيان بايد گفت كه اوايل سالجاري بود كه دو روستاي
چاه شنبه و حسينآباد فاقد شبكه آبرساني معرفي شدند و آبفا پس از
يكپارچهسازي شركتهاي آب و فاضالب شهري و روستايي آبرساني به
آنها را در دستور كار خود قرار داد .در كمترين زمان ممكن و با اختصاص
اعتبارات مورد نياز ،عمليات آبرساني به اين روستاها آغاز شد.
به گفته مديرعامل شركت آب و فاضالب هرمزگان آبرساني به روستاي
چاه شنبه ،تابستان امس��ال به پايان رس��يد كه با اقدامات انجام شده
روستاي حس��ينآباد  ۱۵خانواري نيز در حال حاضر به شبكه آبرساني
پيوس��ت .قصمي ،اعتبار هزينه شده براي آبرس��اني به حسينآباد را
۲۰ميليارد ريال عنوان ك��رد و گفت ۶۰« :درصد اعتب��ار اين پروژه با
مبلغي بالغ بر  ۱۲ميليارد ريال از اعتبارات آبفا و  8ميليارد ريال ديگر نيز
از محل كمك خيرين و مشاركت قرارگاه سازندگي ناحيه مقاومت سپاه
تأمين شده است ».وي با اشاره به اينكه براي آبرساني به اين روستا يك
حلقه چاه حفر ،دو كيلومتر لولهگذاري و  ۱۰۰متر شبكه برق احداث شده
است ،با قدرداني از مشاركت سپاه افزود« :از ابتداي امسال تاكنون هفت
كيلومتر شبكه آبرساني ،يك دس��تگاه الكتروپمپ و اجراي شبكه برق
چاهها انجام شده است ».قصمي تصريح كرد« :تا پايان امسال ،پروژههاي
مش��اركتي ديگري براي تأمين آب روستاها در دس��تور كار است كه
اميدواريم زمينه بهبود وضعيت آب روستاها را فراهم كنيم».
مديريت و صرفهجويي تنها راه حفظ منابع آبي
با اينكه آبرساني به وسيله لولهكشي عالوه بر تضمين بهداشت و سالمت
شهروندان ميتواند از هدر رفت آب نيز جلوگيري كند اما نبايد فراموش
كنيم كه هنوز هم ايران با مش��كل كم آبي دست و پنجه نرم ميكند و
سايه خشكسالي بر سر تمام بخشها و بهخصوص كشاورزي سنگيني
ميكند .وقتي در س��ال  ۹۸بارندگي بيسابقهاي در هرمزگان صورت
گرفت ،مردم و مسئوالن دلخوش شدند كه كم آبي و خشكساليهاي
ناشي از دو دهه گذشته در حال از بين رفتن است .اما با شروع سال 99
و بازگشت روزهاي سخت و بارشهاي ناچيز  ۹۹به يكباره تمام آروزها
نقش برآب شد و در سال 1400بحران بيآبي خود را دوباره نمايان كرد.
با گذشت شش ماه از سال چنين به نظر ميرسد كه ديگر اميدي به احيا
و جبران خسارتهاي ناشي از كمبود بارشها وجود ندارد و بايد از طريق
مديريت و مصرف بهينه آب در حفظ منابع تالش شود.

طرح آمايش صنعتي در استان مركزي
اجرا ميشود

جانش�ين ق�رارگاه صنعت�ي پدافند
مركزي
غيرعامل كش�ور گفت :طرح آمايش
صنعتي از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت كليد خورده و ماهيت
صنعتي و توليدي بودن استان مركزي ضرورت اجرايي شدن اين
طرح را دوچندان كرده است.

حميدرضا محمدي جانشين قرارگاه صنعتيپدافند غيرعاملكشور درنشست
قرارگاه پدافند صنعتي استان مركزي در اراك ،گفت :عمده تهديدهاي صنايع
مربوط به ضعف در ايمني بهداشت (اچ اس اي) اس��ت كه بايد تمامي موارد
شناس��ايي و براي جبران آن برنامه هدفمندي مدنظر باشد .وي افزود :نقش
پدافند غيرعامل پس از شيوع ويروس كرونا برجستهتر شده و مقوله بهداشت،
ايمني و محيطزيست سه مؤلفه جديد اس��ت كه با تعامل و همكاري پدافند
غيرعامل ،سازمان صمت و مجموعه بهداشت و سالمت بايد بهصورت اصولي
محقق شود .جانشين قرارگاه صنعتي پدافند غيرعامل كشور ادامه داد :سازمان
ملي استاندارد نيز بايد به موارد مربوط به تدوين استانداردهاي صنايع كه تاكنون
مغفول مانده را شناس��ايي كرده و مجموعه كاملي از استانداردهاي بهداشت
ايمني و محيطزيست براي حوزه صنعت و توليد تدوين شود .مديرعامل شركت
شهركهاي صنعتي استان مركزي نيز گفت ۲ :هزار و  ۲۰۶واحد بهرهبردار در
شهركهاي صنعتي اس��تان وجود دارد كه يكهزار و  ۲۷۹واحد آن مميزي
ايمني شده است .طيب ميرزايي افزود ۱۶ :شهرك صنعتي استان شناسنامه
ايمنيدارندومجموعايستگاههايآتشنشانيمستقر ۱۷ايستگاهبا ۷۰پرسنل
و  ۲۴دستگاه ماشينآالت و تجهيزات اطفاي حريق است.

به گفته فرمانده
گيالن
س�پاه ق�دس
گيالن ،با افزايش  ۱۲درصدي ميانگين تزريق
واكس�ن در اين اس�تان تحقق اجراي سند
واكسيناس�يون در اولوي�ت س�پاه اس�ت.

سردار محمد عبداهللپور فرمانده سپاه قدس گيالن
با بيان اينكه سپاه استان از اولين روزهاي كرونا در
كنار مردم بوده است ،گفت :سپاه قدس گيالن در
تحقق شعار و آرمانهاي خود از هيچ تالشي دريغ
نكرده و با توزيع بستههاي معيشتي ،تهيه كپسول
و انجام فرآيند واكسيناسيون در كنار مردم گيالن
بوده است .وي يكي از اهداف سپاه قدس را تحقق
اجراي سند واكسيناسيون دانس��ت و افزود :بعد
از دس��تور مقام معظم رهب��ري در خصوص ورود
ارتش و سپاه در كنترل كرونا ،جلسات مختلفي را
با دانشگاه علوم پزشكي گيالن برگزار و بعد از اعالم
نياز آنان به حضور نيروهاي بسيجي در انجام فرآيند
واكسيناسيون سپاه قدس گيالن با تمام قوا پاي كار
آمده است .فرمانده سپاه قدس گيالن با تأكيد بر
نقش سپاه قدس در انجام فرآيند واكسيناسيون در
استان ادامه داد :سپاه بارها آمادگي خود در خصوص
تسريع در فرآيند واكسيناس��يون در گيالن اعالم
كرده لذا در روزهاي اخير با توجه به تأمين به موقع
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امسال 27طرح آبرساني به روستاهاي
چهارمحال و بختياري اجرا ميشود
چهارمحال وبختياري مدي�ر روابط
عمو مــ�ي
شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياري
از اجراي  ۲۷طرح آبرساني اولويتدار در اين
اس�تان ت�ا پاي�ان امس�ال خب�رداد.

واكسن ،نيروهاي بسيجي به صورت جهادي پايكار
آمده و افزايش  ۱۲درصدي ميانگين تزريق واكسن
در گيالن به نسبت كشور نشان دهنده همين امر
است .سردار عبداهللپور با اشاره به اينكه حضور سپاه
و بسيج موجب تسريع در روند واكسيناسيون شده
است ،گفت ۶۰ :پايگاه واكسيناسيون با همكاري
دانشگاه علوم پزش��كي گيالن و چندين پايگاه از
سوي س��پاه قدس در گيالن راهاندازي شده است.
وي با بيان اينكه عالوه بر مركز شبانهروزي ،مساجد و
پايگاههايمتعدديبهتزريقواكسناقدامميكنند،
تصريح كرد :با پيگيري صورت گرفته پايگاههاي
تزريق واكسيناسيون شبانهروزي در سراسر گيالن
وجود داشته و نيروهاي بسيجي با كمك پايگاههاي
بسيج بايد به شناسايي اين افراد در سطح محالت
و مناطق مختلف اس��تان كمك كنن��د .فرمانده
سپاه قدس گيالن تأكيد كرد :در زمينه نيرو براي
واكسيناسيون سپاه آمادگي كامل دارد و در صورت
تأمين به موقع واكسن در سريعترين زمان ممكن
واكسيناس��يون تمام مردم انجام ميشود .سردار
عبداهللپور با اش��اره به درخواست مسئوالن براي
تخصيص سهميه بيشتر به استان ،ادامه داد :سپاه
قدس گيالن تمام ظرفيت انساني و پشتيباني خود
را براي كنترل و مهار كرونا به كار ميگيرد.

فرش��اد متقي مدير روابط عمومي شركت آب
و فاض�لاب چهارمح��ال و بختياري با اش��اره
به اج��راي  ۲۷طرح آبرس��اني اولوي��تدار در
اين اس��تان تا پايان امس��ال گفت :اين تعداد
طرح در  ۴۲روس��تاي اس��تان اجرا ميشود و
جمعيتي افزون بر  ۳۷هزار و  ۶۰۰نفر را از نعمت
دسترسي به آب لولهكشي برخوردار ميكند.
وي افزود :از اين تعداد طرح ،دو مورد در روستاهاي
گرمدره و چمچنگ شهرستان سامان اجرا ميشود
و پنج طرح نيز در روستاي خوي ،بهرامآباد ،دستگرد
امامزاده ،مرغملك و سيرك نوآباد هفشجان در حال
اجراست .مدير روابط عمومي شركت آب و فاضالب
چهارمحالوبختياريبيشترينطرحدرحالاجراي
در سطح استان را مربوط به شهرستان كيار با هفت
طرح اعالم و تصريح كرد :طرحهاي آبرس��اني در
روستاهاي سلم ،خراجي ،درهعشق ،پوراز ،گاوتوت،
دورك اناري و آبشاران سفلي و عليا اجرا ميشود.
متقي افزود :همچنين ش��ش طرح در روستاهاي

مونجرمويي ،شيرمرد ،باغبهزاد ،ناغان عليا و سفلي،
ابواسحاق و گوشه و كفر شهرستان لردگان در حال
اجراس��ت .به گفته وي ديگر طرحهاي آبرساني
اولويتدار روستايي در استان در روستاهاي مورز،
دهناش ،گِل سرخ و نصيرآباد كوهرنگ ،روستاهاي
امام قيس و دهنو در شهرستان بروجن و لشتر در
شهرستان اردل اجرا ميشود .مدير روابط عمومي
شركت آب و فاضالب چهارمحال و بختياري با اشاره
به آبرساني سيار به بيش از ۱۰۰روستاي اين استان،
از اجراي هفت مجتمع آبرساني خبر داد و تصريح
كرد :عالوه بر آن آبرس��اني به  ۱۹تكروستا نيز در
حال انجام است .متقي افزود :مجتمعهاي آبرساني
ش��امل مجتمع خانميرزا و ارمند در شهرس��تان
خانميرزا،مجتمعهايحيدرآباد-جغدانوسرتنگ
محمود در شهرستان كيار و مجتمعهاي دهنو -
گودرز ،اوره -بارز و ميالس در شهرس��تان لردگان
اس��ت .وي ادامه داد :تعدادي از اين مجتمعها تا
پايان س��الجاري به بهرهبرداري ميرسد .مدير
روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب چهارمحال
و بختياري از حفر  ۲۵چ��اه اضطراري براي مواجه
با بحران آب شرب مناطق روستايي در سالجاري
خبرداد و گف��ت :براي انتق��ال آب از اين چاهها به
مناطق مسكوني ۹كيلومتر خط انتقال احداث شد.

ساختتقاطعغيرهمسطحشهيدسليمانيبوشهرسرعتميگيرد

اجراي طرح نذر آب ۴در سربيشه خراسانجنوبي

حسين حيدري شهردار بوش��هر گفت :روند
اجراي پ��روژه تقاطع غير همس��طح ش��هيد
س��ليماني ميدان مطهري اين بندر به عنوان
يكي از مطالبات اصلي ش��هروندان اين شهر
ش��تاب ميگيرد .وي افزود :با انتخاب پيمانكار جديد و تجهيز مج��دد و كامل كارگاه پروژه تقاطع
غيرهمسطح ميدان شهيد سردار سليماني در بوشهر فعال ش��د .شهردار بندربوشهر ادامه داد :اين
پروژه به عنوان يكي از پروژههاي با درجه اولويت باال بوده كه سعي ميشود با پيگيري و نظارت مستمر
شرايط براي بهرهبرداري هر چه سريعتر آن فراهم شود .حيدري گفت :اين پروژه در هدايت بخشي
از ترافيك ورودوخروج ش��هر و همچنين زيباسازي منظر ورودي ش��هر حائز اهميت ويژهاي براي
شهرداري است از اينرو براي اتمام هر چه سريعتر آن از هيچ تالشي دريغ نخواهد شد.

محمدرض��ا رضاي��ي مديرعام��ل جمعي��ت
هاللاحم��ر خراس��انجنوبي گف��ت :طرح
«نذرآب  »۴مانند سالهاي گذشته در مناطق
كمتر برخوردار و درگير با تنش آبي اجرا شده
و هاللاحمر در اين مناطق خدمات معيشت
محور ،سالمتمحور و تأمين آب شرب سالم را در دستور كار خود قرار داده است .وي با بيان اينكه
هدف از انجام طرح «نذرآب  ،»۴تأمين آب پايدار با استفاده از ظرفيت داوطلبان و خيرين است ،افزود:
به همت خيرين استان خراس��انرضوي كاروان نذر آب براي چهارمين سال متوالي در شهرستان
سربيشه اجرا ميشود .مديرعامل جمعيت هاللاحمر خراس��انجنوبي ادامه داد :در مجموع طي
دو هفته آينده مبلغ  ۸۰۰ميليون تومان در راس��تاي برنامههاي متفاوت از س��وي خيرين اس��تان
خراسانرضوي در روستاهاي محروم شهرستان سربيشه هزينه ميشود.

اج�راي ط�رح
خراسانجنوبي
«ن�ذر آب »۴
برايكاهشآالمآسيبديدگانازخشكسالي
و بيآبي در شهرس�تان سربيشه انجام شد.

شهردار بوشهر
بوشهر
ازتجهيزكارگاه
طرح س�اخت تقاطع غير همس�طح شهيد
سردار سليماني به عنوان يكي از پروژههاي
مهم اين بندر خبرداد.

زنجان

كردستان

يادواره شهداي معلم و دانشآموز
زنجان برگزار شد

يادواره  ۵۱۲شهيد دانشآموز و  ۴۹شهيد معلم استان زنجان
با تجلي�ل از خانوادههاي ش�هداي دانشآموز برگزار ش�د.

علي باقرزاده رئيس مركز هماهنگي حوزه وزارت آموزش و پرورش در
يادواره  512شهيد دانشآموز و  49شهيد معلم استان زنجان گفت:
به عنوان جامعه معلمان و دانشآموزان نسبت به حفظ امانت شهدا
مسئوليت داريم و يكي از مهمترين اقداماتي كه در اين زمينه بايد انجام
دهيم انتقال ميراث شهدا و معارف دفاع مقدس به نسل جديد است.
وي با بيان اينكه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و نهادينه كردن آن در
زندگي روزمره ميتواند براي كشور امنيت ،قدرت و اقتدار به همراه
داشته باشد ،افزود :بايد اين فرهنگ در بين نسلهاي امروزي ترويج
يابد .رئيس مركز هماهنگي حوزه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:
در مقطع كنوني ترويج ايثار و شهادت به معناي ترويج فرهنگ كار و
تالش بيوقفه براي خدمت به مردم و شناسايي فرصتهاست.

گلستان

توزيع  ۲9هزار بسته غذايي
بين نيازمندان كردستاني

ب�ه گفت�ه مدي�ركل كميت�ه ام�داد اس�تان كردس�تان در
ماهه�اي مح�رم و صف�ر در قال�ب اج�راي ط�رح اطع�ام و
احسان حس�يني  29هزار بس�ته غذايي ش�امل غذاي گرم
و جيره خش�ك در بين مددجويان كردس�تاني توزيع شد.

سيدعلي موسوي مديركل كميته امداد كردستان با اشاره به اينكه در
ايام محرم و صفر اين نهاد با اجراي طرح اطعام و احسان حسيني۲9هزار
بسته غذايي و معيشتي در بين نيازمندان اين استان توزيع كرد ،گفت:
اين بستههاي غذايي با اولويت مناطق روستايي و محروم درب منازل
مددجويان تحويل و توزيع شد .وي افزود :اين تعداد بسته غذايي شامل
 ۲۰هزار پرس غذاي گرم و  ۹هزار بسته معيشتي و جيره خشك بوده
است .مديركل كميته امداد كردستان تصريح كرد :در قالب اجراي طرح
اطعام و احسان حسيني با مشاركت خيران  2ميليارد و ۳۱۹ميليون
تومان براي اين تعداد بسته غذايي و معيشتي هزينه شد.

 663هكتار از اراضي ملي گلستان
به منابع طبيعي بازگشت

از ابت�داي امس�ال  ۶۶۳هكت�ار از اراضي ملي گلس�تان با
رأي دادگاههاي اس�تان به مناب�ع طبيعي بازگردانده ش�د.

حيدر آسيابي رئيسكل دادگستري گلستان گفت :امسال ۹۵پرونده
با موضوع تجاوز به اراضي جنگلي در دادگاههاي استان رسيدگي و رأي
خلع يد صادر ش��د كه در نتيجه اجراي اين آرا 663 ،هكتار جنگل از
دست متجاوزان خارج و به منابع طبيعي بازگشت .وي افزود :در همين
مدت  ۷۶پرونده هم با موضوع دستاندازي به مراتع استان رسيدگي
شد كه نتيجه آن خلع يد  ۴۹۴هكتار مرتع و بازگشت آن به انفال بود.
رئيسكل دادگستري گلستان ادامه داد :امسال همچنين  ۳هكتار از
سواحل هم كه غيرقانوني تصرف شده بود كه از دست متجاوزان آزاد
شد .آسيابي گفت :شعب ويژه براي رسيدگي به پروندههاي اراضي
ملي در همه حوزههاي قضايي استان اختصاص داده شده كه نتيجه آن
رسيدگي سريعتر و دقيقتر به پروندههاي اين حوزه است.

راهاندازيكتابخانه سيار «خانهدارانكتابخوان» در تبريز

آذربايجان شرقي انجمن خانهداران
كتا بخ�وان ب�ا
مشاركت معاونت فرهنگي شهرداري منطقه
پنج تبريز اقدام به راهاندازي «كتابخانه سيار
خانهداران كتابخوان» در سطح اين شهركرد.

الهام قاسميان ،مدير انجمن خانهداران كتابخوان
تبريز گفت :كتابخانه سيار خانهداران كتابخوان
يك كار مشاركتي بين معاونت فرهنگي شهرداري
منطقه پنج و انجمن خانهداران كتاب خوان است
كه قرار شده است تجهيزات سخت افزاري توسط
ش��هرداري و كارهاي نرم افزاري و اجرايي توسط
انجمن خان��هداران كتابخوان انجام ش��ود .وي
افزود :از يك س��ال پيش طرح كتابخانه سيار را به
ش��هرداري ارائه كرده و قول گرفته بوديم كه يك
اتوبوس به همراه تمام امكانات سخت افزاري چون
كامپيوتر،كتابدار،كتاب،مبلمانوسيستمگرمايش
و سرمايش در اختيار ما قرار دهند و نهايتاً بعد از يك

سال دوندگي ،به تازگي معاونت فرهنگي شهرداري
منطقه پنج يكي از اتوبوسهاي شركت واحد را به
همراه يك راننده به اين امر اختصاص داده اس��ت.
مدير انجمن خانهداران كتابخ��وان تبريز ادامه

تشكيل  164صندوق خرد زنان روستايي در آذربايجانغربي

آذربايجان غربي مدير هماهنگي
وترويجسازمان
جهادكشاورزيآذربايجانغربيگفت:تاكنون
 164صندوق خرد زنان روستايي براي حمايت
از اشتغال و بازارمحصوالت روستايي در سطح
استان تشكيل شده است.

بيتا احمديان مدير هماهنگي و ترويج سازمان
جهاد كش��اورزي آذربايجانغربي با اشاره به
ايجاد  164صندوق خرد زنان روستايي با هدف
دسترسي پايدار به منابع غذايي ،حمايت از اشتغال و بازار محصوالت روستايي در اين استان گفت:
اعضاي هر صندوق با توجه به شرايط و موقعيت منطقهاي دورههاي آموزشي كارآفريني و دورههاي
مهارتي ،چون حسابداري و تسهيلگري و دورههاي تخصصي بخش كشاورزي را گذراندهاند .وي با
بيان اينكه اعضاي صندوق در زمينههاي كشاورزي ،صنايع غذايي ،دامپروري ،صنايع دستي و خدمات
اشتغال دارند و بعضي از اعضا بهصورت انفرادي و بعضي به صورت گروهي كار ميكنند ،افزود :زنان
روستايي در اين صندوقها با كمك پساندازهاي خرد خود و با استفاده از تسهيالت كمبهره در ايجاد
اشتغال و كاهش فقر براي خانوار روستايي نقش بسزايي دارند.

الهه قهرمان

داد :عالوه بر امانت كتاب ،ساير برنامههاي انجمن
خانهداران كتابخوان چون جلسات كتابخواني،
جلسات «پارك و كتاب» و «كوه و كتاب» از اين پس
به وسيله اين اتوبوس انجام خواهد شد .قاسميان

گفت :يك سري از كتابها از طرف شهرداري آماده
شده است تا در اختيار افرادي كه دوست دارند كتاب
را همان جا و در داخل اتوبوس بخوانند ،قرار گيرد و
ك سري از كتابها هم هستند كه طبق روال قبلي
ي 
خانهداران كتاب خوان به امانت سپرده ميشوند.
وي در مورد طراحي داخلي اين كتابخانه سيار گفت:
تمام صندليهاي اتوبوس به جز يك رديف اول و يك
رديف آخر برداشته ش��ده و دور تا دور قفسهبندي
شده و قسمت باالي اتوبوس براي كودكان تجهيز
و قس��مت پايين هم چند صندلي براي اس��تفاده
بزرگساالن قرار داده شده است و همچنين در داخل
اتوبوس تعدادي ميز و صندلي تعبيه شده است كه
اتوبوس در هرجا مستقر ش��د ،در حاشيه اتوبوس
چيدمان شود و كساني كه مايل هستند همانجا
بنشينند و كتاب بخوانند .مدير انجمن خانهداران
كتاب خوان تبري��ز افزود :در اين كتابخانه س��يار
فروش كتاب نداريم و فقط امانت ميدهيم.

آغاز آواربرداري از 2900واحد آسيبديده از زلزله انديكا

مديركلبنيادمسكن
خوزستان
خوزس�تان از آغاز
آواربرداري  2هزار و  ۹۰۰واحد مس�كوني روستاهاي
اندي�كا كه بر اث�ر زلزل�ه آس�يب ديدهاند خب�رداد.

حسين جنتي مديركل بنياد مسكن خوزستان با
اشاره به جديدترين ارزيابي واحدهاي خسارتديده
انديكا بر اثر زلزله گفت :براساس جديدترين ارزيابي
كه انجام شد ۲ ،هزار و  ۹۰۰واحد مسكوني خسارت
ديدهاند .وي افزود :از اين تع��داد واحد  ۹۸۰واحد
بهطوركاملتخريبشدهكهنيازمندساختدوبارههستندچراكهبيشترواحدهاسنگيهستند .وي،صعبالعبور
بودن مسير بيشتر روستاها و ساير مشكالت را از عمدهترين معضل براي آغاز بازسازي مناطق زلزلهزده انديكا
برشمرد و تصريح كرد :انتقال مصالح ساختماني به اين مناطق سخت بوده و در حوزه انديكا نيز مصالح ساختماني
الزم وجود ندارد .مديركل بنياد مسكن خوزستان افزود :هم اكنون بررسيهاي الزم براي آغاز احداث واحدهاي
مسكوني در حال اجراست تا كار بازسازي بهسرعت شروع شود؛ همچنين به دنبال الگوي ساختوساز مسكن
در اين مناطق هستيم كه اين الگو مشخص شده است .جنتي ادامه داد :براي آغاز احداث واحدهاي مسكوني در
وهله اول اين واحدها بايد آواربرداري شوند كه اين مهم به همت بنياد مسكن آغاز شده است.

راه فساد و زمينخواري در گلستان
با «جي نف» بسته ميشود
ب�ه گفت�ه مدي�ركل پس�ت گلس�تان ،اج�راي ط�رح «مديريت
نش�اني م�كان مح�ور» ك�ه ب�ه «ج�ي ن�ف» مش�هور اس�ت،
ميتوان�د  ۹۰درص�د مش�كل نظ�ام اداري ،ف�رار بانك�ي
و ماليات�ي را ح�ل و راه فس�اد در عرصهه�اي مختل�ف را ببندد.

مهرداد جاللي مديركل پست گلستان از اجراي طرح «مديريت نشاني
مكان محور» موس��وم به «جي نف» در اين اس��تان خبرداد و با بيان
اينكه با اجراي اين طرح ۹۰ ،درصد مش��كل نظام اداري ،فرار بانكي و
مالياتي حل ميشود ،گفت :سرعت عمل ،كاهش رفتو آمد ،پيشگيري
از فس��اد و تخلفات اداري و زمينخواري از مزاياي اين طرح است .به
گفته اين مسئول ،بهرغم اجراي اين پروژه در گلستان ،بسياري از نهاد
و سازمانهاي دولتي از آن استفاده نميكنند.
وي در مورد طرح «جي نف» ،توضيح داد :در اين طرح اطالعات مكاني
تمام واحدها و ساختمانها موجود است ،كدگذاري جغرافيايي آن طي
سه سال گذش��ته انجام ش��ده با اين حال به جز چند بانك و اداره كل
ثبتاحوال ،ساير س��ازمانها به اين طرح وصل نشدند .جاللي با بيان
اينكه اداره پست استان در تجارت الكترونيك رتبه برتر كشور را دارد،
اظهار كرد :در گذشته اين دستگاه رتبهاي بين  ۲۶تا  ۳۰كشوري بود
در حالي كه اكنون رتبه برتر را داراست .وي علت اين پيشرفت را تغيير
رويكرد هدفمند تجارت الكترونيك دانس��ت و گفت :ظرف شش سال
گذشته فروشگاههاي زيادي كه در استان بودند ،ساماندهي شدند.
مديركل پست گلستان ضمن يادآوري اين نكته كه براي نخستين بار
در كشور ،كارگروه تجارت الكترونيك در استان راهاندازي شد ،افزود:
دستگاههايي مانند ميراث فرهنگي ،فني و حرفهاي ،دانشگاه علمي و
كاربردي ،جهاد دانشگاهي ،پارك علمي و فناوري ،سازمان صمت ،اداره
كل ارتباطات و فناوري اطالعات عضو اين كارگروه هستند.
به گفته اين مس��ئول ،اداره پس��ت اس��تان در اين كارگروه ،اطالعات
جامعه هدف را دريافت كرده و با تمامي توليدكنندگان در بخشهاي
مختلف كه مشكل در فروش داش��تند ،ارتباط گرفته و در صورت نياز
آموزشهايي داده است .جاللي ضمن اشاره به آموزش اداره كل فني و
حرفهاي به صاحبان كسب وكار در حوزه تجارت الكترونيك ،اضافه كرد:
اداره پست با ايجاد وبسايت و شبكه مجازي براي اين توليدكنندگان
بستر فروش مهيا كرده است .وي با بيان اين نكته كه در فضاي مجازي
از متخصصان و بازاريابان خبره استفاده شده ،افزود :با توجه به استقبال
توليدكنندگان و خريداران از اين بستر الكترونيكي تعداد فروشگاهها و
فروش محصوالت توليد كنندگان افزايش يافت .مديركل پست استان
گلستان با بيان اينكه اين خدمات حتي در روستاهاي دورافتاده استان
هم انجام ميشود ،گفت :گلستان در مجموعه شركت ملي پست سرآمد
است چرا كه ش��بكه ارتباطي آن به صورت مويرگي در تمام نقاط كم
جمعيت و صعبالعبور هم خدمات ميدهد.
مديركل پست استان گلستان از روند توس��عه تجارت الكترونيك در
استان ،براز خرسندي كرده و گفت :پيش از اين هم استانيها كاالهاي
مورد نيازشان را از خارج اس��تان ميخريدند و پول به خارج از استان
ميرف��ت در حالي كه اكنون با اين امكانات ،مردم س��اير اس��تانها از
گلستان خريد ميكنند و پول وارد استان ميشود.
جاللي هم افزايي بين دستگاهها را عامل رشد و توسعه تجارت الكترونيك
برشمرد و اضافه كرد :در حال حاضر محصوالتي مانند گياهان دارويي،
كيف و كفش و بس��ياري از محصوالت خوراكي در مجموعه كس��ب و
كارهاي اينترنتي س��اماندهي ش��ده اس��ت .وي تجارت الكترونيك را
صرفهجويي در هزينه و وقت توليدكننده دانس��ت و گفت :در گذش��ته
فروش كاال به صورت نمايشگاهي و دس��ت فروشي بود در حاليكه االن
هر توليد كننده محصوالت خ��ود را بدون صرف هزين��ه رفت وآمد به
راحتي عرضه و به فروش ميرساند .مديركل پست گلستان با بيان اينكه
در گذش��ته روزانه يك كاميونت مرسوله پستي ارس��ال ميشد ،افزود:
خوش��بختانه در حال حاضر بيش از ش��ش كاميونت مرسوله پستي از
گلستان به نقاط مختلف كشور ارسال ميشود .به گفته وي ،سال گذشته
يك ميليون و  ۵۰۰هزار بسته به ساير استانها ارسال شد در حالي كه اين
رقم ارسالي براي شش ماهه نخست سالجاري است؛ به عبارتي بستههاي
ارسالي امسال نسبت به سال گذشته نزديك دو برابر شده است.

گلستان :استاندار گلستان گفت :طرح ويژه سكونتگاه روستايي زيارت در
شورايعالي معماري و شهرسازي ايران به تصويب رسيد .هادي حقشناس با
تأكيد بر رعايت ساير الزامات در تهيه اين طرح افزود :پس از رعايت الزامات طرح
شده در مصوبات شورايعالي شامل خروج اراضي واقع در حريم راه و رودخانه
و اراضي با ش��يب باالي  30درصد و غيره با رعايت س��اير ضوابط و مقررات،
طرح مذكور با مساحت حدود  54هكتار امروز در جلسه شورايعالي معماري و
شهرسازي به رياست وزير راه و شهرسازي به تصويب رسيده است.
آذربايجانشرقي :مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز با اشاره
به مصوبه هيئت وزيران ،1399گفت :بيش از 350هزار مشترك پرمصرف
در تبريز وجود دارد كه براساس اين مصوبه بايد از سلول خورشيدي بهره
گيرند .عادل كاظمي افزود :اگر  50هزار از اين مش��تركين پرمصرف به
ميزان  5كيلووات از انرژي خورشيدي يا سلولخورشيدي استفاده كنند،
كمبود برق تبريز در ايام گرم سال مرتفع ميشود.
خوزستان :پروژه بهسازي و بازسازي بخشي از جاده تمبي چم فراخ از
سوي شركت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان آغاز شد .اين بخش از
جاده كه  3100متر طول و  7متر عرض دارد و با نظارت مديريت مهندسي
و ساختمان اين شركت اجرا ميشود ،مبلغ  3ميليارد و  850ميليون تومان
هزينه ،حدود  ۲۵۰۰مترمكعب عمليات خاكي 2 ،هزار متر مكعب اساس و
120هزار متر مربع روكش آسفالت برآورد شده اس��ت .با اجراي اين پروژه
مشكالت عبور و مرور و دسترسي روستاهاي چوب سرخ ،چم فراخ ،تمبي،
پنبهكار،تلبمن،چهاربيشهواكبرآبادبخشگلگيرمسجدسليمانباجمعيتي
حدود 2هزار نفر به مركز شهرستان ،در اين بخش از مسير مرتفع ميشود.
يزد :معاون تربيت بدني و سالمت اداره كل آموزش و پرورش استان
يزد از اجراي بست ه تحولي ارتقاي س��واد حركتي دانشآموزان ابتدايي
با هدف س��نجش و شناسايي وضعيت س��واد حركتي و افزايش سرانه
فعاليت بدني  ۳۰درصد دانشآموزان مقطع ابتدايي در استان خبرداد.
مصطفي خليلي افزود :با توجه به سبك زندگي غيرفعال و كم تحرك
بهخصوص در ايام كرونا و روند افزايشي اضافه وزن دانشآموزان و ابتال
به بيماريهاي غير واگير ،در سند تحول بنيادين در برنامه ابالغي سال
 ،۱۴۰۰بست ه تحولي ارتقاي سواد حركتي دانشآموزان ابتدايي با هدف
سنجش و شناسايي وضعيت و افزايش سرانه فعاليت بدني دانشآموزان
ابالغ شده كه طي دو مرحله ويژه  ۳۰درصد از دانشآموزان مقطع ابتدايي
شهري در استان اجرا ميشود.

