سجاد مرسلی
پنجش��نبه  29مه��ر  14 | 1400ربی��عاالول | 1443

| روزنام��ه جوان |ش��ماره 6329

سرويس شهرستان 88498441

برپايي ميز خدمت در 300روستاي اردبيل
همزمانباسفررئيسجمهور
ساخت  ۳خوابگاه دانشجويي دخترانه
ن از سوی ستاد اجرايي فرمان امام
در  3استا 
بنياد  15خرداد براي  3هزار دانشجو خوابگاه ميسازد

به همت بنياد  15خرداد وابسته به س�تاد اجرايي فرمان امام ،سه
خوابگاه دخترانه دانشجويي جديد در ش�هرهاي دامغان ،اروميه
و س�نندج احداث و تحويل وزارتخانههاي علوم و بهداش�ت شد.

آیين افتت��اح و بهرهب��رداري از س��ه خواب��گاه دانش��جويي دخترانه
دانشگاههاي اروميه ،سنندج و علومپزشكي دامغان با حضور وزيرعلوم،
معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان امام ،مديرانعامل گروه تدبير و
بنياد 15خرداد و معاون وزيربهداشت در محل نمايشگاه دائمي ستاد
اجرايي فرمان امام برگزار شد.
در اين مراسم معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان امام با بيان اينكه
در راستاي تأكيدات رهبرمعظم انقالب و دستور دكتر مخبر در رابطه
با عمليات احداث خوابگاههاي دانش��جويي ،اين بنياد س��اخت كامل
١۴خوابگاه را طي تفاهم با وزارت علوم و بهداش��ت متعهد شده است،
گفت :تاكنون پنج خوابگاه دانشجويي افتتاح كرديم .يعني در كنار اين
س ه خوابگاه ،سال گذشته نيز دو خوابگاه در شهركرد و نيشابور افتتاح و
تحويل دولت شده است.
سيدمصطفي سيدهاشمي ادامه داد :كل ظرفيت اين  ١۴خوابگاه 3هزار
و  ١٠٠نفر است و  ٧٠هزار مترمربع زيربناي خوابگاههاست .ضمن اينكه
شش خوابگاه براي دانشگاههاي وزارت بهداشت و هشت خوابگاه متعلق
به وزارت علوم اس��ت .وي با بيان اينكه خوابگاههاي جديد با ظرفيت
٧۴٠نفري و زيربناي آنها  ١۶هزار و  ۵٠٠متر مربع است ،افزود١٣٠ :
ميليارد تومان براي س��اخت و تجهيز اين س��ه خوابگاه هزينه شده و
عمليات ساخت خوابگاههاي دانشگاههاي بجنورد ،علوم پزشكي و خليج
فارس بوشهر هم به پايان رسيده و آماده تجهيز است.
به گفته سيدهاشمي ،خوابگاه دانش��گاه اراك ،علوم پزشكي بيرجند،
علوم پزش��كي قائن ،تربت حيدريه ،دانش��گاه بندرعباس و مراغه نيز
براساس زمانبندي انجام شده تا پايان امسال و بهار سال آينده افتتاح
خواهند شد.
معاون ستاد اجرايي فرمان امام تأكيد كرد :اين خوابگاهها با استفاده از
مدرنترين استانداردهاي فني طراحي و ساخته شدهاند كه شامل اتاق
تلويزيون ،مطالعه ،سالن ورزشي ،اتاق مهمان و سالن مالقات جهت رفاه
و بهرهبرداري دختران دانشجو است.
سيدهاشمي افزود :خوشبختانه سامانهاي در بنياد  15خرداد راهاندازي
شده كه مردم و خيرين بتوانند به هر ميزاني كه ميخواهند كمك كنند
و كمكشان به اسم خودشان ثبت ش��ود .خوشحالم كه اعالم كنم ظرف
١۴ماه با استفاده از اين سامانه  ٣١٣ميليارد تومان با كمك مردم و خيرين
جمعآوري شده كه نشان ميدهد اين سامانه ،سامانهاي قوي بوده و خيرين
نيز به خوبي به ميدان آمدند كه اين مبالغ صرف احداث مدارس ،خوابگاهها،
بيمارستانها ،اشتغالزايي و ساير طرحها در مناطق محروم ميشود.
در اين مراسم وزيرعلوم ،تحقيقات و فناوري نيز با بيان اينكه بهترين
سرمايهگذاري در كشور ،هزينه براي آيندهسازان و نخبگاني است كه
نيروي انساني و سرمايه اصلي كش��ور به شمار ميآيند ،گفت :از دكتر
مخبر و ستاد اجرايي فرمان امام واقعاً متش��كرم بابت برعهده گرفتن
مسئله ساخت خوابگاههاي دانشجويي دختران و رفع دغدغه خانوادهها
و دانشجويان ،آنهم در شرايطي كه ستاد درگير پروژههاي بزرگ و ملي
متعدد ديگري است كه هر كدام يك پروژه عظيم به حساب ميآيند.
محمدعلي زلفيگل افزود :نهضت ساخت خوابگاه را بايد به يك فرهنگ
عمومي تبديل كنيم و ساير خيرين و نهادها را هم به اين سمت بياوريم،
دشمن ميداند كه اگر ايران در زمينه علم و فناوري دست برتر را پيدا
كند شكستناپذير ميش��ود ،پس بايد باتمام توان به اين سمت پيش
برويم همانطوركه بعد از انقالب با سرعت قابل قبولي به جلو رفتهايم.
وي با بيان اينكه اگ��ر ما هزينه الزم را براي توس��عه عل��م و فناوري،
كارآفريني و اشتغالزايي صرف كنيم ،بالش��ك با كشورهاي پيشرفته
هيچ اختالفي نخواهيم داش��ت ،افزود :ما از نعمات��ي برخورداريم كه
دنياي پيشرفته آن را ندارد ما از تمدن ،تاريخ و ريشهاي برخورداريم كه
بسياري از كشورهاي پيشرفته آن را ندارند.
زلفيگل با اش��اره به اينكه بع��د از پيروزي انقالب اس�لامي ،ايران در
منطقه رتبه اول را دارد ،ادامه داد :در بدو انقالب  ١٧٠هزار دانش��جو
در مقاطع كارشناسي و بعضاً كارشناسيارش��د داشتيم اما امروز بالغ
بر  ١۵٠هزار دانشجوي دكتري شاغل به تحصيل داريم .به گفته وزير
علوم ،در حال حاضر تعداد اعضاي هيئت علمي به  ٨٠هزار نفر رسيده
و دانشگاههاي ما در آسيا و رنكينگ دنيا سري در سرها دارند و نشان
ميدهد سرمايهگذاري ايران در بخش علمي مؤثر بوده است.
وي با اش��اره به اينكه طبق برنامه توسعه شش��م بايد بخشي از درآمد
ناخالص ملي را ص��رف تحقيق��ات ميكرديم كه طبق آم��ار كمتر از
نيمدرصد آن صرف تحقيقات ش��ده اس��ت ،افزود :اين ميزان نش��ان
ميدهد آن طور كه شايسته است سرمايهگذاري انجام نشده و دولت
سيزدهم مصمم است كه در اين مبحث ورود جدي و متفاوتي كند و به
طور كل براي ايجاد جهش در اي��ن زمينه به همكاري نهادهايي مانند
س��تاد اجرايي فرمان امام نيازمنديم .در ادامه اين مراسم در ارتباطي
ويدئوكنفرانسي با س��ه استان كردس��تان ،آذربايجانغربي و سمنان
خوابگاههاي دانشجويي جديد افتتاح شد.

نخستين پانسيون مطالعاتي همدان
هفته كتاب افتتاح ميشود
به گفته مديركل كتابخانههاي عمومي
همدان
همدان ،نخستين پانسیون مطالعاتي
استان در هفته كتاب افتتاح ميشود.

عاطفه زارعي مديركل كتابخانههاي عمومي همدان در نشست انجمن
كتابخانههاي عمومي شهرستان استان گفت :در حال حاضر سالنهاي
مطالعه موجود در كتابخانه مركزي و ساير كتابخانههاي عمومي شهر
همدان پاسخگوي نياز مردم نيست و بايد اين فضاها گسترش يابد .وي با
اشاره به افتتاح نخستين پانسیون مطالعاتي استان همزمان با هفته كتاب
افزود :در اين راه بخش خصوصي ورود كرده و نخستين مركز مطالعاتي
خصوصي در همدان مجوز خود را از نهاد كتابخانههاي عمومي دريافت
كرده اس��ت .مديركل كتابخانههاي عمومي همدان در ادامه خواستار
افزايش منابع و توجه بيشتر به كتابخانه زندان مركزي همدان شد و ادامه
داد :در بازديدي كه اخيرا ً از زندان همدان با همراهي اعضاي ش��وراي
تأمين شهرس��تان داشتيم مش��كالت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
در اين قشر بسيار مش��هود بود .زارعي با اشاره به تغيير هنجارها توجه
به مباحث فرهنگي و تربيت فرزندان را بيش ازپيش ضروري برشمرد و
گفت :تقويت فرهنگ مطالعه و كتابخواني بهعنوان يك راهكار مناسب
بايد در خانوادهها و سطح جامعه مورد توجه قرار گيرد.

مدي�ر صندوق
اردبيل
بيمه اجتماعي
كشاورزان ،روستاييان و عش�اير اردبيل از
برپايي ميزخدمت در بيش از300روستاي اين
استان همزمان با سفر رئيسجمهور خبرداد.

رضا عبدالله��ي مدير صندوق بيم��ه اجتماعي
كش��اورزان ،روستاييان و عش��اير اردبيل گفت:
همزمان با سفر رئيسجمهور بيش از  300ميز
خدمت در روستاهاي اس��تان برپا شده و عالوه
بر آن حكم بازنشس��تگي ،از كارافتادگي نيز به
بيمهشدگان اين صندوق اعطا خواهد شد .وي
با بيان اينكه در حال حاض��ر  64هزار و  110نفر
از مزاي��اي صندوق بيمه اجتماعي كش��اورزان،
روس��تاييان و عشاير در سطح اس��تان بهرهمند
هستند ،افزود 181 :هزار نفر در سرشماري سال
 95مش��مول بهرهمندي از مزاياي اين صندوق
تشخيص داده ش��دند كه  145هزار نفر آنها در
مناطق روستايي و عشايري و مابقي در شهرهاي
زير  20هزار نفر زندگي ميكنند .مدير صندوق
بيمه اجتماعي كش��اورزان ،روستاييان و عشاير
اس��تان اردبيل ضريب نفوذ بيمه روس��تايي و
عش��ايري را در اس��تان اردبيل  33درصد اعالم
كرد و ادامه داد :اين ميزان ضريب نفوذ بيمهاي

11درصد بيش��تر از ميانگين كش��وري است.
عبداللهي ضرورت مش��اركت آحاد م��ردم را در
بهرهمندي از مزاياي صندوق بيمه روس��تايي و
عشايري يادآور شد و خاطرنش��ان كرد :شرايط
س��ني براي عضويت در اين صن��دوق  18تا 50
س��اله است و روس��تاييان و عش��اير با پرداخت
حداقل  390هزار تومان و حداكثر يك ميليون
و  140هزار تومان در طول سال ميتوانند تحت
پوشش بيمه قرار گيرند .وي در بخش ديگري از
سخنان خود گفت :دو برابر اين رقم به عنوان منابع
كمكي از سوي دولت پرداخت ميشود تا در زمان
بازنشستگي اعضاي صندوق از مزاياي مطلوب
آن برخوردار شوند .مدير صندوق بيمه اجتماعي
كشاورزان ،روستاييان و عشاير استان اردبيل به
افزايش سهميه تكليفي در سه سال اخير اشاره
كرد و افزود :سهميه تكليفي استان از  4هزار نفر
در سال گذشته به بيش از 5هزار و 657نفر رسيد
و امسال اين سهميه تكليفي در حدود  9هزار نفر
اعالم شده است .عبداللهي ادامه داد :اعضاي اين
صندوق از مزاياي بازنشستگي ،از كارافتادگي و
فوتي استفاده ميكنند كه با اعطاي اين احكام
در  300روستا در روزهاي آينده ،اعضاي صندوق
ميتوانند از مزاياي آن استفاده كنند.
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محروميتزدايي و مقابله با کرونا اولويت
اول بسيجسازندگيسيستانوبلوچستان
سيستان وبلوچستان مسئولبسيج
س�ا ز ند گي
سپاه سلمان سيس�تان و بلوچستان گفت:
محروميتزدايي و مقابله با بيماري كرونا در
اس�تان اولوي�ت مه�م س�پاه اس�ت.

غالمرضا ماليي مس��ئول بسيج س��ازندگي سپاه
سلمان سيستان و بلوچستان گفت :سازمان بسيج
سازندگي سپاه سلمان اقدامات محروميتزدايي
و كمكهاي مؤمنان��ه را با اولوي��ت بيماري كرونا
در پيكهاي مختل��ف به صورتويژه در اس��تان
انجام ميدهد .وي افزود :امسال در زمينه ساخت
مدارس تعداد ۱۰۰مدرسه در سطح شهرستانهاي
استان احداث ش��ده كه كمك خوبي در راستاي
محروميتزدايي و افزايش سرانه فضاي آموزشي
شده است .مسئول بسيج سازندگي سپاه سلمان
سيستانوبلوچستانبابياناينكهساختخانههاي
محرومين در سطح استان در حال كار است ،تصريح
كرد :پروژه چابهار به همت بس��يج مستضعفين و
سازندگي در منطقه مرادآباد براي مردم كپرنشين و
حاشيهنشين در حال اجرا قرار دارد .ماليي ادامه داد:
در زمينه كمكهاي مؤمنانه از ابتداي سال حدود
 ۷۰هزار بسته معيشتي ۱۴ ،هزار بسته بهداشتي،
هزار و  ۱۷۰بس��ته لوازم التحرير در سطح استان

توزيع شده است ،همچنين در مهرماه امسال پك5
هزارتايي در سطح استان توزيع كردهايم .وي گفت:
كميتهتخصصيقرارگاهقدسامسال ۲۲نفرزنداني
را با كمك خيرين و مردم آزاد و  ۱۷۰سري جهيزيه
در بين نوعروسان نيازمند استان توزيع كرده است.
مسئول بسيج سازندگي سپاه سلمان سيستان و
بلوچستان افزود :همچنين  ۶۱مورد كولر آبي و 2
هزار پوشاك نيز توزيع شده است و پخت غذاي گرم
در سه مقطع ماه رمضان ،ايام دهه امامت و واليت،
عيد غديرخم و دهه اول محرم انجام و حدود ۷۱۲
هزار پرس غذا توزيع شده است .مواليي ادامه داد:
پخت غذاي گرم به نيابت از سردار سليماني در ايام
اربعين تا پايان صفر از س��وي گروههاي جهادي و
پايگاههاي مقاومت و توزيع در محالت حاشيه شهر
نيز انجام شد ،همچنين  ۱۹۰هزار قرص نان ،هزار
و  ۲۵۰كيسه آرد نيز در بين نيازمندان توزيع شده
است .مسئول بسيج سازندگي سپاه سلمان استان
بيان كرد :در بحث كرونا از ابتداي امس��ال توزيع
س آش نذري وي��ژه كروناييها ،توزيع
۱۸هزار پر 
گوشت قرمز ۱۱هزار كيلو در بين نيازمندان ،توزيع
حدود يك ميليون ماسك و آبرساني با  ۵۰۰تانكر
آب به ويژه در شمال استان به واسطه تنش آبي در
منطقه صورت گرفته است.

فعاليت ۱۶۰جهادگر به مناسبت هفته وحدت در خراسانجنوبي

نخستين واحد تصفيه گاز در پارسجنوبي راهاندازي ميشود

مهدي هنري ،مسئول بس��يج سازندگي سپاه
انصارالرضا(ع) خراسانجنوبي گفت :به مناسبت
ايام مبارك هفته وحدت و ميالد باسعادت پيامبر
اكرم(ص) و به منظور افزايش همدلي و اتحاد بين شيعيان و اهل تسنن استان خدمترساني ۱۶۰جهادگر
استان در قالب  ۱۵گروه جهادي در پنج شهرستان داراي جمعيت اهل تسنن شامل بيرجند ،درميان،
سربيشه و نهبندان انجام خواهد شد .وي افزود :اكثر گروههاي جهادي در زمينه تعمير لوازم خانگي ،تعمير
خودرو ،تأسيسات ،برق كاري ،جوشكاري ،آرايشگري و همچنين تعدادي نيز در زمينه عمراني و فرهنگي
خدمترساني خواهند كرد .مسئول بسيج سازندگي سپاه انصارالرضا(ع) خراسانجنوبي تصريح كرد :با
توجه به برنامهريزي صورت گرفته اين گروهها در  ۱۲منطقه هدف حضور يافته و ارائه خدمت ميكنند.

هادي هاش��مزاده فرهنگ مديرعامل شركت
مجتمع گازپارس جنوبي گفت :در حال حاضر
پارسجنوبي در دو س��ايت در یکعسلويه و 2
در كنگان مشغول فعاليت است ،كه با راهاندازي نخستين واحد فرآورش گاز در فاز 14پارسجنوبي ،به
گامهاي نهايي توسعه نزديك ميشويم .وي افزود ۵۰۰:تريليون فوتمكعب برآورد گاز در اين مخزن است
و  ۱۸ميليارد بشكه ميعانات گازي سهم ايران است كه با نگاهي ديگر در واقع  ۷۵درصد توليد گاز كشور،
۵۰درصد ذخاير گاز ايران و هشتدرصد ذخاير گاز دنيا به آن وابسته است .مديرعامل شركت مجتمع گاز
پارسجنوبي ادامه داد :توليد روزانه ۵۶۰ميليون مترمكعب گاز طبيعي۲1 ،هزار تن گاز مايع ۷۶۰ ،هزار
بشكه ميعانات گازي و  ۱۵هزار و  ۴۰۰تن اتان توان توليدي كنوني مجتمع پارس است.

مسئول بسيج
خراسانجنوبي
س�ا ز ند گي
س�پاه انصارالرضا(ع) خراس�انجنوبي از
خدمترساني  ۱۶۰جهادگر استان در قالب
 ۱۵گروه جهادي در پنج شهرستان استان به
مناس�بت هفت�ه وح�دت خب�رداد.

آذربايجان غربي

مديرعامـ�ل
بوشهر
شركتمجتمع
گازپارس جنوبي گفت :با راهاندازي نخستين
واحد تصفيه و ف�رآورش گاز ف�از  ۱۴تا پايان
امس�ال و تكميل آن تا سال آينده به گامهاي
پاياني توسعه پارس جنوبي نزديك ميشويم.

چهارمحال وبختياري

آزادي  100زندانيآذربایجان غربی
در هفته وحدت

مدي�ركل زندا نه�اي آذربايجا نغرب�ي گف�ت :ب�ه
مناس�بت هفت�ه وح�دت بي�ش از  ۱۰۰زندان�ي در
آذربايجانغرب�ي دوباره به آغ�وش خانواده ب�ر ميگردند.

مجتبيمحمديمديركلزندانهايآذربايجانغربيدرجريانسفربه
مهاباد و ديدار با مسئوالن زندان مهاباد با اعالم برنامههاي حمايتي اين
سازمان در هفته وحدت ،گفت :حمايت از زندانيان و خانوادههاي آنان
تالشدرمسيرفراهمكردنبسترجامعهاسالميباكاهشناهنجاريها
و فساد اجتماعي است .وي افزود :در اين هفته مبارك بيش از ۱۰۰نفر
از زندانيان جرائم غيرعمد و عمد با همت و تالش خيرين و دستگاه قضا
آزاد خواهند شد .مديركل زندانهاي آذربايجانغربي ادامه داد :به غير
از اين موضوع توزيع بستههاي معيشتي ،فرهنگي و كمك به تحصيل
فرزندان زندانيان و ساير كمكهاي ديگر را هم در راستاي حمايت از
خانوادههاي آنان در دستور كار خواهيم داشت.

آذربايجان شرقي

اهداي جهيزيه به نيازمندان
از سوی قرارگاه جهادي امام رضا

(ع)

دبي�ر ق�رارگاه جه�ادي ام�ام رض�ا(ع) چهارمح�ال و
بختي�اري گفت :با ه�دف اه�داي  4هزار س�ري جهيزيه به
نيازمندان اين اس�تان از افراد اولويتدار ثبت نام ميشود.

مجيد حيدري دبير قرارگاه جهادي امام رضا(ع) چهارمحال و بختياري با
بيان اينكه از ابتداي امسال تاكنون بيش از 2هزار و ۵۵۰سري جهيزيه در
بين خانوادههاي نيازمند توزيع شد ،گفت :ثبت نام  4هزار سري جهيزيه
در اين استان آغاز شده اس��ت .وي با اشاره به اينكه هر سري جهيزيه از
۲۰قلم كاالي اساسي تشكيل شده اس��ت ،افزود :آبميوهگيري ،چرخ
گوشت ،فرش ،لباسشويي ،يخچالفريزر ،اجاق گاز و سرويس خوراكپزي
از جمله اقالم اين جهيزيهها اس��ت .دبير قرارگاه جهادي امام رضا(ع)
چهارمحال و بختياري ارزش هر سري جهيزيه را  ۲۳۰تا  ۲۷۰ميليون
ريال اعالم ك��رد و ادامه داد ۱۲۹ :ميليون ري��ال از ارزش هر جهيزيه را
متقاضيان پرداخت ميكنند و مابقي از سوي خيران تأمين شده است.

اجراي سيستمهاي نوين آبياري
در اراضي كشاورزي آذربايجانشرقي

مدير آب ،خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي
آذربايجانشرقيازاجرايسيستمهاينوينآبياريدريكهزار
و  ۲۶۷هكتار از اراضي كش�اورزي اين استان تاكنون خبرداد.

كامران يوسفيراد مدير آب ،خاك و امور فني مهندسي سازمان جهاد
كشاورزي آذربايجانشرقي با اشاره به اجراي سيستمهاي نوين آبياري
در يك هزار و  ۲۶۷هكتار از اراضي كشاورزي اين استان تاكنون ،گفت:
يكهزار و  ۱۳۰هكتار از اين اراضي تجهيز ش��ده در حوضه درياچه
اروميه واقع شده است .وي با اشاره به تعهد سازماني جهاد كشاورزي
آذربايجانش��رقي براي اجراي ۲هزار هكتار سيستم آبياري نوين در
حوضه درياچه اروميه افزود :با بهرهبرداري از سيستمهاي آبياري در
دست اجراي اين منطقه امسال ميتوانيم دو برابر تعهدات خود را در اين
زمينه عملياتي كنيم .یوسفی راد افزود :تاكنون  ۱۴۳پروژه آبياري در
اين منطقه افتتاح شده و  ۳۲۵پروژه ديگر نيز در حال تكميل است.

 41طرح ساخت و بهسازي جادهاي در خوزستان در حال اجراست

هم اكنون ساخت
خوزستان
و بهس�ازي ۲۴۳
كيلومتر جاده و پل در قالب  ۴۱طرح در استان
خوزستان در حال اجراست.

رضا اميرپور معاون مهندس��ي و ساخت راه اداره
كل راه و شهرس��ازي خوزس��تان درخص��وص
پروژههاي راهس��ازي اداره كل راه و شهرسازي،
گفت :در حال حاضر بهسازي  ۲۴۳كيلومتر جاده
و پل در قالب  ۴۱پروژه در حال انجام است .وي
با اش��اره به محورهاي پرتردد خوزستان افزود:
محور اهواز  -انديمشك تا پايان حوزه خوزستان
داراي بيش��ترين ترافيك روزانه و محور اهواز –
هفتكل  -باغملك  -ايذه به س��مت اصفهان نيز
از بيش��ترين تعداد ترافيك تردد وس��ايل نقليه
سنگين برخوردار اس��ت كه با توجه به بيشترين
تناژ بار خروجي از مبدأ استان خوزستان به استان
اصفهان ،اين محور ترانزيتي از اولويتهاي توسعه

و ساخت بزرگراهي كش��ور در استان محسوب
ميشود .معاون مهندسي و ساخت راه اداره كل
راه و شهرسازي خوزس��تان در خصوص كريدور
اصفهان به خوزس��تان نيز تصريح ك��رد :حدود

 ۴۶۰۰متر مربع از منابع طبيعي دماوند رفع تصرف شد

فرمانده يگان
تهران
حفاظت منابع
طبيعي دماوند از رفع تصرف  ۴۶۰۰متر مربع
از اراضي منابع طبيعي اين شهرس�تان در
پالك «خرمده» خبر داد.

بابك ميرزاپ��ور فرمانده ي��گان حفاظت منابع
طبيعي دماوند از رفع تصرف  ۴۶۰۰متر مربع از
اراضي منابع طبيعي دماوند در پالك «خرمده»
از دست زمينخواران خبرداد و گفت :اين رفع
تصرف با هدف حفظ انفال و عرصههاي ملي انجام شده است .وي با بيان اينكه اين اراضي در راستاي تبصره
 ۵۵قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور با حكم قطعيت يافته قضایي رفع تصرف و اعاده
وضعيت شدهاند افزود :اين اراضي توسط عوامل يگان حفاظت منابع طبيعي شهرستان دماوند و همكاري
كالنتري ۱۲گيالوند از يد متصرفان خارج و به دولت بازگردانده شد .فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي
دماوند با بيان اينكه در اين اراضي منابع طبيعي ،سودجويان متصرف اقدام به فنسكشي و احداث بنا كرده
بودند ،ادامه داد :از شهروندان خواهشمند هستيم در صورت مشاهده هرگونه تخريب و تصرف به اراضي
ملي فورا ًمراتب را از طريق شماره تلفن ۱۵۰۴به يگان حفاظت منابع طبيعي اطالع دهند.

كيلومت��ر  ۱۲۰از اي��ن محور ش��رياني ،نيازمند
عمليات تكميل چهارخطهسازي است كه اجراي
اين طرح به بيش از يك هزار و ۸۰۰ميليارد تومان
نياز دارد .امير پور در خصوص راهسازي در مناطق

شمالي خوزستان هم گفت :با توجه به هزينههاي
بس��يار باالي راهس��ازي در مناطق كوهستاني
شمال استان ،به دليل عبور از رشته كوه زاگرس و
كوهستاني بودن اين راهها ،وزارت راه و شهرسازي
به تناسب اعتبارات ساليانه بودجه كشور اقدام به
برنامهريزي براي اين منطقه از اس��تان ميكند؛
اين پروژهها از قبي��ل احداث پاش��نه زاگرس و
چهارخطه كردن محور مالثاني _مسجدسليمان
هم اكنون با پيشرفت فيزيكي مناسب با اعتبارات
تخصيصي در حال اجرا هس��تند .وي با اش��اره
به پروژههاي مهم س��اخت راه در س��الجاري،
تصريح كرد :از پروژههاي ش��اخص اداره كل راه
و شهرسازي خوزستان در س��الجاري ميتوان
به چهار خط كردن جاده خرمشهر به اهواز ،چهار
خطه كردن محور ماهش��هر به رامشير ،احداث
كمربندي انديمشك و چهار خطه كردن محور
شوشتر به دزفول اشاره كرد.

ايجادسولهساماندهيمتكدياندرقزلحصاركرج

فرمان�دار ويژه
البرز
شهرستانكرج
از ساخت س�وله براي جمعآوري متكديان و
س�اماندهي آنها در قزلحصار كرج خبر داد.

غفور قاس��مپور فرماندار ويژه شهرستان كرج
در جلسه ساماندهي متكديان اين شهرستان
گفت :پس از بررس��ي آخري��ن وضعيت مقرر
شد تا معاونت خدمات ش��هر شهرداري كرج
محل ماده ۱۶در قزلحصار را براي ساماندهي
متكديان با ايجاد سولههاي مناسب راهاندازي كند .وي افزود :پس از راهاندازي اين سوله در قزلحصار
كرج ،نمايندگان فرماندار از اين محل بازديد و مش��كالت را احصا و به دبيرخانه اعالم خواهند كرد
تا موضوع به صورت جدي در دس��تور كار قرار گيرد و چهره شهر از حضور متكديان پاكسازي شود.
فرماندار ويژه شهرستان كرج تصريح كرد :مسول ستاد ساماندهي متكديان در شهرستان كرج معرفي
شده است و دس��تگاههاي متولي امر ملزم به همكاري الزم براي پاكس��ازي شهر از چهره متكديان
هستند .قاسمپور از شهرداري كرج خواست تا با توجه به قرارگرفتن در آستانه فصل زمستان و سرما
هر چه سريعتر مقدمات راهاندازي گرمخانه آقايان در شهر كرج فراهم شود.

آغاز ثبتنام سهميه  ۱۵هزار واحدي زنجان
در طرح جهش توليد مسكن
در طرح جهش توليد مسكن ،ساخت
زنجان
س�االنه  ۱۵هزار واحد مسكوني براي
زنجان در طول سال پيشبيني شده است كه از روز گذشته ثبتنام
در اين طرح آغاز شد.

سعيد شاهينفر معاون مسكن و س��اختمان ادارهكل راه و شهرسازي
اس��تان زنجان با بيان اينكه ثبتنام در طرح جهش توليد مس��كن از
ديروز ( ۲۸مهرماه) آغاز شده ،گفت :افراد فاقد مسكن كه بند(ج) آنها
سبز است ،ميتوانند با مراجعه به سامانه  saman. mrud. irنسبت
به ثبت اطالعات خود اقدام كنند .وي با اشاره به اينكه در طرح جهش
توليد مسكن ،براي استان زنجان احداث ساالنه  ۱۵هزار واحد مسكوني
پيشبيني شده است ،عنوان كرد :ساخت اين تعداد مسكن در سال با
همكاري بنياد مسكن ،بخش خصوصي (خود مالكي) و تعاونيها انجام
ميشود .معاون مسكن و س��اختمان ادارهكل راه و شهرسازي استان
زنجان يادآور شد :سبز بودن فرم(ج) متقاضي ،متاهل يا سرپرست خانوار
بودن ،سابقه حداقل پنج سال سكونت در شهري كه متقاضي مسكن
است ،از ش��رايط متقاضيان براي طرح جهت توليد مسكن محسوب
ميشود .اين مسئول تعداد افرادي كه در طرح اقدام ملي توليد و عرضه
مسكن تأييد نهايي ش��دهاند را بيش از  ۱۲هزار و  ۵۰۰نفر برشمرد و
گفت :در شهر زنجان  ۲۰۱هكتار زمين براي احداث واحدهاي مسكوني
پيشبيني شده است و پيشرفت فيزيكي پروژهها از اجراي فونداسيون
تا سقف دوم است .شاهينفر خاطرنشان كرد :در دو سال گذشته يعني
طي سالهاي  ۹۸و  ۹۹به طور متوسط  ۳۹۷۵واحد مسكوني در سال از
سوي بخش خصوصي در مناطق شهري ساخته شده است.

نبايد لوشان به سراواني ديگر تبديل شود
نماينده رودب�ار در مجلس با تأكيد بر
گيالن
اينكه شوراي شهر رشت بايد مشكل
زباله س�راوان را در همان ش�هر حل كند ،گفت :اجازه نميدهيم
لوشان به سراواني ديگر تبديل شود.

مهرداد گودرزوند چگيني نماينده رودبار در مجلس با بيان اينكه با پاك
كردنصورتمسئلهنميتوانمشكلزبالهسراوانراحلكرد،گفت:منطقه
خشك ،منطقهاي نيس��ت كه آلودگي را در آن بيشتر كنيم حل مشكل
س��راوان را بايد در راهكارها و ظرفيتهاي علمي و نخبگاني جستوجو
كرد .وي با انتقاد از عملكرد ضعيف مديريت شهري رشت در ساماندهي
معضل زباله سراوان ،افزود :شهردار و اعضاي شوراي اين شهر بايد مشكل
رشت را در همان شهر حل كنند .نماينده رودبار در مجلس تأكيد كرد:
شهرداري رشت سالهاست از شهروندان و مردم عوارض دريافت ميكنند
اما تدبيري براي حل مشكل زباله در سراوان انجام ندادهاند .وي همچنين
در واكنش به اظهارات اعضاي شوراي اسالمي رشت مبني بر انتقال جايگاه
زباله سراوان به جنوب گيالن ،اظهار كرد :مردم شهرستان رودبار هرگز اين
اجازه را نخواهند داد تا لوشان به سراواني ديگر تبديل شود .گودرزوند با
تأكيد بر اينكه حل مشكل زباله در گيالن بايد راهكار علمي داشته باشد،
تصريح كرد :شوراي شهر رشت بايد با استفاده از تكنولوژي روز ،مشاهده
عملكرد كشورهاي همسايه در برخورد با اين وضعيت و متناسب با آب و
هواي منطقه ،براي رفع اين دغدغه زيستمحيطي آستین باال بزند .چندي
قبل رئيس شوراي شهر رشت در جلسه با يكي از نمايندگان اين شهرستان
در مجلس با اش��اره به اينكه زبالهها بايد از سراوان خارج شود ،گفته بود:
راهكار ارائه شده توسط كارشناسان ،انتقال زباله به جنوب استان است .به
گفته اين مسئول ،جنوب گيالن به لحاظ آب و هوايي بسيار خشك بوده و
ميتوان با نصب يك دستگاه زباله سوز و تصفيهخانه شيرآبه در آن معضل
زباله را در گيالن را براي هميشه برطرف كنيم.

كردستان :احمد فعلهگري مديرعامل شركت گاز استان كردستان
گفت :با هدف توسعه گاز در استان و برخورداري حداكثري مردم از اين
نعمت الهي ،اين ش��ركت گامي فراتر از اهداف تعيين ش��ده در اجراي
انشعاب و اشتراك پذيري برداشته و از ابتداي سال  ۱۴۰۰تا پايان شهريور
ماه تعداد  ۸۴۸۷انشعاب در نقاط مختلف استان اجرا و نصب كرده است.
سيستان و بلوچستان :مديركل آموزش و پرورش استان سيستان
و بلوچس��تان از اجراي طرح مصباح الهدي به مناس��بت هفته وحدت
در مدارس سيستان و بلوچستان خبر داد .رخشاني گفت :در اين ايام
گفتمانهاي ديني وي��ژه دانشآموزان با هم��كاري اداره كل تبليغات
اسالمي استان و جشنوارههاي قرآني براي دانشآموزان در رشتههاي
حفظ ق��رآن ،قرائت تحقيق و ترتيل و مس��ابقات فرهنگ��ي هنري در
رشتههاي سرود دانشآموزي ،تئاتر و شعر برگزار خواهد شد.
خراس�انرضوي :مدي��ر ام��ور دام س��ازمان جهاد كش��اورزي
خراسانرضوي گفت :در نيمسال ابتدايي سالجاري  ۳۶۴هزار و ۷۱۵
تن نهاده دامي در استان توزيع شده كه اين نهادهها تنها مربوط به بخش
دام است .احمد داوطلب افزود :همچنين  ۴۲درصد از نهاده دامي فوق به
صورت خام توزيع شده كه از اين مقدار  ۲۸درصد آن سهم گاوداريهاي
شيري صنعتي و ۱۴درصد باقيمانده به صورت توزيع جوي خام از محل
سهميه ويژه خشكسالي ميان دامداران دام سبك بوده است.
آذربايجانغربي :مديركل شيالت و آبزيان آذربايجانغربي گفت:
پيشبيني ميشود امسال  ۶۷۰۰تن ماهي از منابع آبي استان صيد شود.
محمد باقر قريشي افزود :وجود منابع آبي غني و متنوع در آذربايجانغربي
باعث شده رتبه اول كشوري را در توليد و برداش��ت ماهي از منابع آبي
كشور در بين استانهاي غير ساحلي به خود اختصاص دهيم.
ق�م :رئيس دانش��گاه علوم پزش��كي قم گفت :پس از تأكيد دكتر
عين الهي وزير بهداش��ت درمان و آموزش پزش��كي ،مبن��ي بر فعال
شدن مراكز واكسيناس��يون به صورت ش��بانه روزي ،نخستين مركز
واكسيناسيون ش��بانهروزي در قم راهاندازي ش��د .محمدرضا قدير با
تأكيد بر واكسيناسيون عمومي افزود :از تمام كساني كه تا اين لحظه
بنا به هر دليلي موفق به تزريق واكسن نش��دهاند درخواست داريم در
اولين فرصت با مراجعه به يكي از مراكز تجميعي نس��بت به واكسينه
شدن خود اقدام نمايند.
كرمان :مدي��ر روابط عمومي و ام��ور بينالملل و دبي��ر برگزاري
نمايشگاه كتاب کرمان در مراسم افتتاحيه نمايشگاه گفت :اين نمايشگاه
با حضور بيش از  ۱۰۰ناش��ر برتر كش��ور و با ارائه عناوين متعدد كتاب
در راس��تاي سياستهاي ش��ركت گلگهر كه عمل به مسئوليتهاي
اجتماعي و بهرهمندي عموم مردم از خدمات فرهنگي است ،برگزار شده
است .ابوذر حلواييپور افزود :تالش كردهايم از انتشاراتي دعوت كنيم
كه كتابهاي آنها مقبوليت عمومي داش��ته باشد؛ در اين نمايشگاه به
كتابفروشيهاي برتر شهر هم غرفه و خدمات دادهايم تا در كنار ناشران
كشوري كتابهاي خود را عرضه كنند.

