حوريه ملكي
یکش��نبه  4مه��ر  19 | 1400صف��ر | 1443

| روزنام��ه جوان |ش��ماره 6311

سرويس شهرستان 88498441

سپاه آب را به دورترين
روستاي قزوين رساند
بوشهر لب درياست  اما تشنه لب!

بوشهربهخاطرشرايطاقليميوقرارداشتندرمنطقهگرموخشكبا
يك درد عجين شده و آن هم «كم آبي» است .با اينكه ميگويند نصب
آب شيرينكنها تا نيمه دوم س�الجاري به پايان ميرسد اما تكرار
صرف قولها نه مشكلي از كم آبيها رفع ميكند و نه بحران روستاها
را كاهش ميدهد .فراموش نكنيم بوشهر در شرايطي از 900كيلومتر
همجواريخودبادرياهيچبهرهاينميبردكهكشورهايحاشيهخليج
فارس روزانه بيش از يك ميليون مترمكعب آب را شيرين كرده و به
غير از تأمين آب شرب خود ،مزارع خود را هم با آن آبياري ميكنند.

سالهاست كه به دليل محدوديت منابع آبي داخل بوشهر ،آب استان
از منابع اس��تانهاي همجوار از جمله سد كوثر كهگيلويه وبويراحمد،
رودخانه شاهپور ،رودخانه دالكي و رودخانه مند از استان فارس تأمين
ميشود .ناگفته نماند رودخانه مند در مسيرش به دليل برخورد با كوه
نمك ،آبش شور و غير قابل استفاده ميشود.
مدتهاست همين كم آبي و مشكل در تأمين آب شرب ساكنان بوشهر،
استان را دچار بحران كرده است .به خصوص وقتي در برخي از مناطق
در گرماي باالي  50درجه روزها با قطعي آب مواجه ميشوند زندگي
به شدت سخت ميشود.
با اينكه عنوان ميشود تعدادي از آب شيرينكنها وارد مدار خواهند
شد ،اما حقيقت اين است كه هم اكنون روستاهاي بوشهر به شدت با
چالش جدي در تأمين آب شرب روبهرو هس��تند و بايد اقدامات الزم
براي تأمين اين نياز اساسي با سرعت بخشيدن به عمليات ساخت آب
شيرينكنها و باال بردن مقدار شيرينسازي آب دريا انجام شود.
تفاوت ما با كشورهاي حاشيه خليج فارس
استان بوش��هر بيش از  ۹۰۰كيلومتر مرز دريايي با خليجفارس دارد و
فرصت بسيار خوبي براي تأمين آب نه تنها براي استان بلكه براي ديگر
نقاط كشور اس��ت و بايد از اين ظرفيت مهم به طور صحيح و با حفظ
شرايط زيستمحيطي استفاده شود.
در حالي كه روزانه بيش از يك ميليون مترمكعب آب توسط كشورهاي
حاشيه خليج فارس شيرينسازي و مورد مصرف قرار ميگيرد ولي در
استان بوشهر ميزان شيرينسازي آب دريا به يك درصد اين كشورها
نيز نميرسد.
بوشهر هر س��ال فرياد بر ميآورد كه بخشي از ش��هرها و روستاهايش
با بحران كم آبي مواجهاند اما گويي اين صدا به گوش هيچ مس��ئولي
نميرسد و سال بعد و تكرار اين فریادها.
سال گذش��ته بود كه اعالم ش��د شهرس��تانهاي ديلم ،امام حسن،
تنگستان ،دشتي ،دير ،كنگان ،عس��لويه به شدت با كم آبي مواجهند
و در بعضي از اوق��ات روز يا حتي چن��د روز اص ً
ال آب ندارن��د .اين در
شرايطي بود كه مسئوالن مربوطه اعالم كرده بودند هيچگونه مشكلي
در تأمين آب شرب در فصل تابستان نداريم و همه مناطق از آب مورد
نياز بهرهمندند.
نه تنها سال قبل همه چيز در حد حرف باقي ماند بلكه امسال هم دوباره
بوشهريها صداي ناله كم آبيشان به هوا برخاست و باز هم مسئوالن از
آب شيرينكنهايي گفتند كه كام هيچ كس را شيرين نكرده.
در تبص��ره  ۱۴قانون بودجه  ۱۳۰ميليارد تومان براي حل مش��كالت
آبرساني روس��تاهاي محروم استان بوش��هر اختصاص يافته كه عضو
مجمع نمايندگان استان بوشهر در مجلس شوراي اسالمي ميگويد:
«جذب اين اعتبارات نياز به پيگيري مسئوالن دارد».
البته غالمحسين كرمي نگفته كه كدام مسئول بايد پيگير باشد و همين
بالتكليفي و انداختن وظايف بر روي دوش همديگر بوش��هر را در اين
شرايط سخت نگهداشته است.
هم اكنون در بوشهر سه طرح آبشيرينكن در دست احداث است كه
ميتوانند نقش مهمي در تأمين آب استان داشته باشند.
اين آبشيرينكنها با ظرفيت  ۱۷هزار مترمكعب و  ۳۵هزار مترمكعب
در حال ساخت هستند و پروژه ديگري با ظرفيت  ۲۸هزار متر مكعب در
سيراف به منظور تأمين آب شهرستان جم در دست احداث است.
هر چند مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب بوشهر مدعي شده با توجه
به وعده سرمايهگذاران طرحهاي آبش��يرينكن استان ،فاز نخست
پروژههاي آبشيرينكن نيمه دوم امسال وارد مدار توليد ميشود ،اما
اين قولها آنقدر تكرار شدهاند كه باورش براي خود مسئوالن هم سخت
است ،چه برسد به مردم.

سپاه و بسيج اردبيل
روند واكسيناسيون را سرعت بخشيدند
با تدابير و اقدامات انجام گرفته و ورود
اردبيل
بسيج و سپاه ،روند واكسيناسيون در
استان اردبيل سرعت گرفت.

سردار غالمحسين محمدي اصل فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان
اردبيل گفت :در راستاي تحقق منويات حكيمانه فرمانده معظم كل قوا
و پيرو دستور فرمانده كل سپاه و تأكيد ويژه به تمامی فرماندهان نواحي
و ردههاي ذيربط س��پاه استان ،از توان انس��اني ،تجهيزاتي و امكانات
موجود براي تسريع در امر واكسيناسيون اس��تفاده شده است .وي با
بيان اينكه با ورود بسيج و س��پاه روند واكسيناسيون در استان اردبيل
سرعت گرفته اس��ت ،افزود :به همت بسيج و س��پاه  ۸مركز تجميعي
مس��تقل با بهرهگيري از توان انس��اني و تجهيزاتي ،همه روزه با تمام
ظرفيت در خدمت مردم هستند.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبيل تصريح كرد :يك مركز
واكسيناسيون خودرويي نيز در شهرستان پارسآباد با مشاركت بسيج
و سپاه و شبكه بهداش��ت و درمان راهاندازي شده است و اين مركز نيز
مشغول ارائه خدمات ميباشد .سردار محمدي اصل گفت :بسيج و سپاه
خود را در كنار مدافعان سالمت ميداند و براي متالشي كردن ويروس
كرونا ،در  ۱۳مركز تجميعي واكسيناسيون نيز با دانشگاه علوم پزشكي
استان همكاري و مشاركت مينمايد .وي افزود :طرح واكسيناسيون
محله محور و خانه ب��ه خانه ب��راي جاماندگان باالي  ۶۰س��ال نيز با
مشاركت مراكز بهداشتي در سطح استان اجرايي ميشود و اين فرآيند
همچنان تداوم خواهد داشت .فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان
اردبيل تصريح كرد :واكسيناس��يون در روستاهاي صعبالعبور و فاقد
خانه بهداشت نيز مهم و حائز اهميت است و بسيج با هماهنگي مراكز
بهداشتي در اين امر نيز نقش آفريني ميكند تا اهالي اين مناطق نيز
واكسينه شوند .محمدي اصل گفت :فرصت خدمت به مردم را توفيق
الهي ميدانيم و وظيفه داريم با تمام وجود هر آنچه در اختيار داريم براي
مقابله با ويروس كرونا و خدمت به مردم بسيج كنيم.
وي با قدرداني از زحمات جهادگران عرصه سالمت در استان اردبيل،
افزود :امروز تفكر دفاع مقدس در نسل جوان انقالبي و جهادي تداوم دارد
و اين تفكر جهادي كشور را از سختيها و بنبستها خارج ميكند.

مخزن آب شرب
قزوين
 ۱۰۰متر مكعبي
بتن مسلح روستاي وناش از دهستان زوارك
الموت ش�رقي ب�ه هم�ت س�پاه قزوين به
بهرهبرداري رسيد.

س��رهنگ پاس��دار مس��لم لطف��يزاده
جانش��ين قرارگاه پيش��رفت و آباداني س��پاه
صاحباألمر(عج) اس��تان قزوين با بيان اينكه
مخزن آب ش��رب  100متر مكعبي بتن مسلح
روستاي وناش از دهستان زوارك الموت شرقي
به بهرهبرداري رسيد ،گفت :اين مخزن به همت
جهادگران قرارگاه و با مش��اركت شورا ،اهالي
روستا و شركت آب و فاضالب استان قزوين در
صعبالعبورترين و دوردستترين روستا ساخته
شده است .وي افزود :براي اجراي اين پروژه از
ماشينآالت سنگين قرارگاه خاتماالنبياء برای
تسطيح محل احداث مخزن آب شرب استفاده
كرديم .ضمن اينكه براي انتقال مصالح به علت
صعبالعبور بودن مكان ساخت مخزن از لودر
براي جابهجايي استفاده شد .جانشين قرارگاه
پيشرفت و آباداني سپاه صاحباألمر(عج) استان
قزوين ادامه داد :عالوه بر مخزن بهسازي چشمه
آب شرب و خط انتقال مخزن تا روستا نيز انجام
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برگزاري هفته دفاع مقدس در بهبهان
با ياد شهداي حادثه تروريستي اهواز

و با آبگيري مخزن آب شرب بهداشتي به هفت
ش��هيد اين روس��تا و اهالي خون گرم روستاي
وناش تقديم ش��د .در مجموع هم با اتمام اين
پروژه  70خانوار روس��تاي وناش از آب ش��رب
بهداشتي بهرهمند شدند .لطفيزاده در بخش
ديگري از سخنانش به ساخت مخزن آب شرب
 100متر مكعبي و شبكه داخلي روستاي دهنج
دهس��تان چوقور بخش طارم سفلي اشاره كرد
و گفت :اين ش��بكه آبرساني روس��تايي هم به
همت جهادگ��ران قرارگاه پيش��رفت و آباداني
سپاه قزوين و با مشاركت شركت آبفاي استان
قزوين ،شورا و اهالي روستا پيشتر به بهرهبرداري
رسيده بود .وي افزود :با اجراي اين پروژه هم 60
خانوار از اهالي اين روستا از آب شرب بهداشتي
و پايدار بهرهمند شدند كه روند اجراي اين پروژه
هم در قالب فيلم مستند كوتاه تهيه شده و در
فضاي مجازي و ش��بكههاي اجتماعي پخش
شده است .جانشين قرارگاه پيشرفت و آباداني
سپاه صاحباألمر(عج) استان قزوين ادامه داد :با
توجه به بحران آب و تنش آبي در  144روستاي
استان قزوين مهمترين اولويت قرارگاه پيشرفت
و آباداني سپاه حضرت صاحباألمر(عج) آبرساني
به روستاهاي محروم و دورافتاده استان است.

هفتهدفاعمقدس
خوزستان
در شهرس�تان
بهبهان ب�ا تنوع�ي از برنامهه�اي فرهنگي و
اجتماعي از جمله گراميداشت شهداي حادثه
تروريستي اهواز به صورت ويژه برگزار ميشود.

سرهنگ پاس��دار عبداهلل خيرانپور فرمانده سپاه
بهبهان در نشس��ت خبري هفته دف��اع مقدس با
گراميداشت ياد و خاطره شهداي گرانقدر به ويژه
سردار دلها شهيد سپهبد قاسم سليماني ،به نقش
خانوادهها در دوران دفاع مقدس اشاره كرد و گفت:
دوران هشت س��ال دفاع مقدس ،سراسر افتخار و
عظمت بود كه خانواده شهدا نقش مهم و ارزندهاي
در خلق آن داشتند .وی با اعالم اينكه شهرستان
دارالمومنين بهبهان با بيش از 1100شهيد گلگون
كفن تقديم انقالب اس�لامي نموده است ،افزود:
شهرستانبهبهانمهدسردارانوفرماندههانبزرگ
دفاع مقدس بوده و در هشت سال جنگ تحميلي
حضوريمقتدرانهداشتهاستوخواستارشناساندن
هرچه بيش��تر س��رداران و فرماندههان پرافتخار
شهرستان بهبهان ش��د .فرمانده سپاه بهبهان در
ادامه به نقش رس��انهها در مقابله با دشمن اشاره
كرد و ادامه داد :دشمن در صدد به انحراف كشيدن
جوان��ان را دارد لذا وظيفه و رس��الت رس��انههاي

كش��ور در اين خصوص بسيار س��نگين است و با
تأكيد بر لزوم تمركز رس��انهها برتقويت اعتقادات
به ويژه جوانان شد .سرهنگ خيرانپور با اشاره به
برنامههاي پيشبيني شده در هفته دفاع مقدس
در اين شهرس��تان اعالم كرد :هفته دفاع مقدس
امسال با ش��عار «ما معتقديم» برگزار و همچنين
تجليل از پيشكس��وتان دفاع مقدس ،ديدار با امام
جمعه محترم شهرستان با حضور ردههاي مختلف
بسيجيان،غبارروبيوعطرافشانيگلزارمطهرشهدا،
ديدار با خانواده معزز واال مقام شهدا ،يادواره شهدا،
برنامههاي فرهنگي ،مسابقات فرهنگي ،اردوهاي
جهادي فضاسازي محيطي ،برگزاري نشستهاي
روشنگري ،نواختن زنگ دفاع مقدس در مدارس،
تجليل از س��ربازان ،يادواره ش��هيدان سيدخليل
س پورجلو از شهداي حادثه
هاشميفر و شهيد يون 
تروريس��تي اهواز با سخنراني س��ردار معينپور،
رزمايشكمكهايمؤمنانهبهدانشآموزاننيازمند،
حضور در نماز وحدت آفرين نماز جمعه ،تجليل از
مدافعان سالمت ،رژه موتوري از سپاه ناحيه تا گلزار
شهدا ،بخشي از برنامههاي طرحريزي شده جهت
بزرگداشت هفته دفاع مقدس توسط سپاه ناحيه
مقاومت بسيج بهبهان به عنوان برنامههاي هفته
دفاع مقدس ياد كرد.

آمادگي روسها براي سرمايهگذاري در منطقه ويژه البرز

بهرهبرداري از 232پروژه محروميتزدايي در سيستان وبلوچستان

ارسالن ذاكري افشار عضو هيئت مديره منطقه
ويژه اقتصادي و فرودگاه بينالمللي پيام با اشاره به
برنامهريزيمنطقهبرايجلبسرمايهگذاريبخش
خصوصيگفت:بارايزنيهايصورتگرفتهباطرف
روسي و توس��عهاي كه در بخش زير ساختي در
منطقه شاهد آن هستيم ،پيام در آينده نزديك ميزبان سرمايهگذاران روسي ميشود .وي افزود :هدف اين است
كه در كنار جلب سرمايهگذاريهاي داخلي در پيام ،با توسعه هر چه بيشتر زير ساختها بتوانيم شاهد حضور
سرمايهگذاران خارجي نيز در اين منطقه باشيم .عضو هيئت مديره منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بينالمللي
پيام ادامه داد :سرمايهگذاريهاي مشترك در زمينه آي.تي و آي.سي.تي ،راهاندازي خط پروازي بين پيام و
ساراتف روسيه با هدف صادرات محصوالت كشاورزي و تأمين مواد اوليه كارخانجات مستقر در منطقه ويژه
اقتصادي پيام از جمله مواردي بوده كه در اين نشست عنوان و به دنبال محقق ساختن آنها هستيم.

سرهنگ قاسم حس��نزاده مدير روابط عمومي
قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه گفت :به مناسبت
چهلو يكمين س��الگرد هفته دفاع مقدس ۲۳۲
پروژه عمراني و محروميتزدايي توسط اين قرارگاه
در سيستان وبلوچس��تان افتتاح ميش��ود.اين تعداد پروژه عمراني ومحروميتزدايي در حوزه سرزميني
قرارگاه عملياتي «شهيد معمار» در شهرستانهاي ايرانشهر دلگان ،بنت ،جلگه ،بمپور،قصرقند ،سمسور و
ساير نقاط افتتاح خواهد شد .وي افزود ۳۱۸ :خانوار در نقاط دورافتاده ومحروم از اين تعداد پروژه عمراني و
محروميتزداييبهرهمندخواهندشد .مديرروابطعموميقرارگاهقدسجنوبشرقسپاهتصريحكرد:ساخت
خانه ويژه شهداو محرومان ،ساخت مسكن ويژه محرومان كميته امداد ،باال بردن كيفيت بهداشتي منازل و
ساخت سرويسهاي بهداشتي از جمله پروژههاي قابل افتتاح در هفته دفاع مقدس است.

سيستان وبلوچستان  232پ�روژه
عمران�ي و
محروميتزدايي بهمناسبت چهلو يكمين
سالگردهفتهدفاعمقدستوسطاينقرارگاه
در سيستان و بلوچس�تان افتتاح ميشود.

عضوهيئتمديره
البرز
منطق�ه وي�ژه
اقتصادي و فرودگاه بينالمللي پي�ام از آمادگي
روسهابرايسرمايهگذاريدراينمنطقهخبرداد.

بوشهر

گيالن

بسيج گيالن به اصالح  سبک زندگي
خانواده کمک ميكند

بس�يجيان گيالن�ي ب�ا شناس�ايي نيازه�اي روز
خانوادهه�ا ب�ه اصلاح س�بك زندگ�ي كم�ك ميكن�د.

سردار محمد عبداهللپور فرمانده س��پاه قدس گيالن در حاشيه
افتتاح  ۵۵۰پايگاه بسيج مقاومت گفت :دشمن با استفاده از فضاي
مجازي و سالح اصلي خود كه اينترنت و فضاي مجازي است زن و
كانون خانواده را هدف قرار داده است .وي با بيان اينكه بسيجيان
بايد نيازهاي امروز خانواده را شناسايي و به اصالح سبك زندگي
كمك كند ،افزود :اگر س��بك زندگي اصالح نش��ود آسيبهاي
زيادي خواهيم ديد .فرمانده سپاه قدس گيالن با اشاره به اينكه
با افتتاح  ۵5۰پايگاه بسيج خواهران در استان تعداد پايگاههاي
بسيج خواهر و برادر برابر شد ،ادامه داد :از اين ظرفيت و توان بايد
براي رفع نيازهاي مردم بهره گرفت .سردار عبداهللپور گفت :سپاه
وظيفه دارد به دولت در بخشهاي مختلف كمك كند.

اصفهان

افزایش توليد خوراك طيور
در بوشهر

مدير صنايع تبديل�ي و غذايي س�ازمان جهاد كش�اورزي
بوش�هر از افزايش ظرفي�ت توليد خ�وراك طي�ور با هدف
تولي�د بيش�تر گوش�ت س�فيد در اي�ن اس�تان خب�رداد.

مصطفي قليپور مدي��ر صنايع تبديلي و غذايي س��ازمان جهاد
كشاورزي اس��تان بوشهر با اش��اره به بهرهبرداري از واحد توليد
خوراك طيور در بندر ريگ شهرس��تان گن��اوه گفت :اين واحد
داراي ظرفيت توليد  ۲۴هزار تن بوده و زمينه اشتغال  ۳۰نفر را
فراهم ميكند .وي اف��زود :بهبود كيفيت توليد خوراك ،كاهش
ت شده از مزاياي اجراي اين
ضريب تبديل و استفاده از خوراك پل 
طرح است .مدير صنايع تبديلي و غذايي سازمان جهاد كشاورزي
استان بوشهر ادامه داد :اس��تفاده از دان پلت مزاياي بااليي دارد
كه از جمله ميتوان به صرفهجويي در مصرف خوراك ،كم شدن
بيماري در طيور و افزايش سرعت هضم اشاره كرد.

ظرفيت نگهداري معتادان متجاهر
در اصفهان افزايش مييابد

ظرفيت مراكز نگهداري معتادان متجاهر در استان اصفهان
با راهاندازي پايگاه فدك افزايش و به يكهزار نفر ميرس�د.

محس��ن يارمحمديان دبير ش��وراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر
اصفهان گفت :در زمان حاضر دو مركز مشمول ماده ۱۶بهعنوان سرپناه
شبانه براي نگهداري معتادان متجاهر در استان وجود دارد كه شامل
سپاه مباركه و قلعهشور هركدام با ظرفيت حدود  ۲۰۰نفر است .وي
افزود :در مركز نگهداري و كاهش آسيب موضوع ماده  ۱۶قانون مبارزه
با مواد مخدر ،معتادان فاقد گواهي درمان و معتادان متجاهر (كسي كه
عمل خود را آشكار انجام دهد) به مدت يك تا سه ماه نگهداري ميشوند.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اصفهان خاطرنشان كرد :با
بهرهبرداري از مركز فدك كه توسط شهرداري اصفهان در حال احداث
است و مراحل پاياني ساخت را ميگذراند ظرفيت نگهداري معتادان
افزايش مييابد و به يكهزار نفر ميرسد.

اجراي پروژههاي مهم اراك با تالش جهادي قرارگاه سازندگي خاتماالنبياء

فرماندهسپاهروحاهلل
مركزي
استانمركزيگفت:
قرارگاه سازندگي خاتماالنبياء با تالش جهادي و
روحيه انقالبي و پشتكار شبانهروزي در طي شش
سالگذشتهدراجرايپروژههايكالنومهماراك
عالوه بر اينكه نقش مهمي در حركت جهشي اين
ش�هر ب�ه س�مت پيش�رفت داش�ته اس�ت.

س��ردار س��رتيپ دوم پاسدار محس��ن كريمي
فرمانده س��پاه روحاهلل اس��تان مركزي در جمع
مديران و كاركنان قرارگاه سازندگي خاتماالنبياء
در اراك گفت :دفاع مقدس ملت ايران قاعدهها
و راهبردهاي دشمنان را شكس��ت داد و شكوه
امپراطوريهاي غرب و شرق را خرد كرد و ملت
ايران با روحيه عاش��ورايي در نابرابرترين جنگ
تحميلي پيروز و موفق بيرون آمد و حماسههاي
بزرگي خلق ك��رد .وي اف��زود :در بس��ياري از
عرصهها با به كارگي��ري فرهنگ دفاع مقدس و

سجاد مرسلي

با تكيه بر روحيه جه��ادي تهديدها و تحريمها
به فرصت تبديل ش��ده و لذا باور «ما ميتوانيم»
كه مل��ت را در مقاط��ع مختلف پي��روز كرده از
دس��تاوردهاي مهم دفاع مقدس است .فرمانده

  ۶كاروانسراي سمنان ثبت جهاني ميشود

 6كاروانس�راي
سمنان
سمناندراستان
برايبررسيپروندهثبتجهانيكاروانسراهاي
راه ابريش�م در حال آمادهس�ازي هس�تند.

مدي��ركل مي��راث فرهنگ��ي ،گردش��گري و
صنايعدستي استان س��منان اعالم كرد :شش
كاروانسراي استان سمنان در رديف مجموعه
كاروانس��راهاي ايران براي ثبت در فهرس��ت
يونس��كو قرار دارند .اين كاروانس��راها ش��امل
كاروانسراي مياندشت ،عباسآباد ،ميامي و قصر بهرام و كاروانسراي سنگي و آجري آهوان است .تخليه
نخالههاي اطراف بنا با كمك راهداري و حملونقل جادهاي شهرستان سمنان ،پاكسازي نوشتههاي
متأخر روي بدنه كاروانسراها ،تخليه نخاله و زبالههاي داخل بنا و مرمت درهاي ورودي ،از جمله اقدامات
در دست اجرا براي ساماندهي اين كاروانسراهاست .پاكسازي محوطه داخلي از علفهاي هرز ،پاكسازي
شترخانهاي بنا ،شمعزني ستونهاي آسيبديده ،جمعآوري مصالح مواضع آسيبديده براي استفاده
مجدد در پيبنديها ،نصب تابلو دوزبانه معرفي بناها و توافق با مالك بناي رستوران جلوي در كاروانسراي
سنگي براي تخريب و آزادسازي حريم كاروانسرا از ديگر اقدامات در دست اجرا در اين زمينه است.

سپاه روحاهلل اس��تان مركزي ادامه داد :امروز در
گام دوم انقالب بايد با تكيه بر دستاوردهاي دفاع
مقدس همچون م��ا ميتوانيم بايد پيروزيهاي
 ۴۲ساله را تقويت و تداوم ببخشيم و الگوي دفاع

مقدس روز بهروز بايد تقويت و در همه بخشها
فراگير شود .سردار كريمي گفت :امروز بهترين
تكريم از دفاع مقدس به كارگي��ري اين تجربه
موفق و ارزشمند در همه بخشهاي كشور است و
تمام تالش را براي تحقق اين مسئله به كارگيري
كنيم .وي با اشاره به دستاوردهاي عظيم قرارگاه
در حوزه س��ازندگي افزود :قرارگاه س��ازندگي
خاتماالنبياء در طي س��اليان گذشته به وضوح
نشان داده كه به رغم همه مشكالت هيچ مانعي
نميتواند جلوي همت و حركت شتابنده مردان
سازندگي و جهادي كه عزم و اراده آنها براي قوي
شدن ايران اسالمي در ميدان است ،براي آباداني
و پيشرفت كشور را بگيرد.
كريمي افزود :قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء
با الگوگيري از فرهنگ دفاع مقدس و محوريت
روحيه جهادي و انقالبي شعار مامي توانيم را به
بهترين شكل ممكن محقق ساخت.

يادواره شهداي سرباز زنجان برگزار شد

جانشينفرمانده
زنجان
س�پاه انص�ار
المهدي(ع�ج) زنجان از برگ�زاري يادواره
ش�هداي س�رباز در اين اس�تان خب�رداد.

طهماس��بي جانش��ين فرمان��ده س��پاه
انصارالمهدي(عج) استان زنجان گفت :همزمان با
هفته دفاع مقدس و در راستاي ارج نهادن به مقام
شامخ شهداء ،يادواره شهداي سرباز به همت سپاه
انصارالمهدي(عج) استان زنجان برگزار ميشود.
وي با بيان اينكه يادواره شهداي سرباز در راستاي كنگره  ۳۵۳۵شهيد استان زنجان اجرا ميشود ،افزود:
هدف اصلي از برگزاري اين يادواره گراميداشت ياد و خاطره شهداي سرباز هشت سال دوران دفاع مقدس و
ساير عرصهها ،ترويج و تعميق فرهنگ ايثار و شهادت و ارج نهادن به صبر و استقامت خانوادههاي آنهاست.
جانشين فرمانده سپاه استان زنجان بابيان اينكه اين يادواره سوم مهرماه از ساعت  ٨و  ۳۰دقيقه صبح در
محل سالن اجتماعات نور مجتمع فرهنگي ورزشي شهيد عطايي برگزار شد ،ادامه داد :اين مراسم با رعايت
دستورالعملهاي بهداشتي و با حضور جمعي از خانوادههاي شهداء و مسئوالن استاني اجرا شد .طهماسبي
گفت :با برگزاري اين يادوارهها ميتوان فرهنگ ايثار و شهادت را در بين جوانان فرهنگسازي كرد.

بهرهبرداري از پايانه بركت
با هدف خدمترساني به زائران اربعين
پايانه بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در منطقه مرزي مهران
به بهرهبرداري رسيد.

در جريان سفر مديرعامل بنياد بركت به اس��تان ايالم ،پايانه بركت در
منطقه مرزي ايران و عراق با راهاندازي خط  20كيلومتري انتقال آب از
شهر مهران به اين پايانه به بهرهبرداري رسيد .مديرعامل بنياد بركت
درباره اين طرح گفت :عالوه بر خط  20كيلومتري انتقال آب نسبت به
احداث و تكميل دو مخزن با ظرفيت  2هزار مترمكعب در شهر مهران
و  700مترمكعب در پايانه بركت اقدام ش��ده است كه اولين مخزن به
طور كامل تكميل شده و دومين مخزن ،مراحل پاياني ساخت را پشت
سر ميگذارد .محمد تركمانه خاطرنشان كرد :براي انتقال آب از شهر
مهران به پايانه بركت  300ميليارد ريال اعتبار تكميلي هزينه شده و قرار
است زائران حسيني از نتايج و بركات آن بهرهمند شوند .مديرعامل بنياد
بركت در تشريح داليل احداث پايانه بركت در منطقه مرزي مهران اظهار
داشت :بنياد اين پايانه را در مس��احت  30هكتار و عمليات راهسازي 8
كيلومتر با هدف ساخت سولههاي اسكان موقت ،احداث محل پذيرايي
و پاركينگ براي زوار حسيني در دست ساخت دارد.
تركمانه اضافه كرد :س��اخت مركز جامع سالمت ،تأمين و نصب مخازن
آب و  20دستگاه آبسردكن ،احداث نمازخانه  200متر مربعي ،ساخت
 200چشمه سرويس بهداشتي و احداث  5هزار متر مربع سايهبان از ديگر
امكانات و خدمات در نظر گرفته ش��ده براي زائران در پايانه بركت است.
وي يادآور شد :در سال  1397بيش از  2ميليون و  300هزار نفر براي ورود
به كشور عراق جهت شركت در مراس��م راهپيمايي اربعين از مرز مهران
عبور كردند كه اين رقم در سال  98به  3ميليون و  700هزار نفر رسيده
است .احساس نياز براي خدمترساني به زائران حسيني ،بنياد بركت را به
احداث پايانه در اين منطقه ترغيب كرد .مديرعامل بنياد بركت بيان كرد:
با بهرهبرداري از طرح آبرس��اني به پايانه بركت ،امكان خدماترساني به
راهيان كربال و زائران اربعين حسيني بيش از پيش فراهم آمده است.
گفتني است ،بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 7هزار و 857طرح با حجم
سرمايهگذاري  9هزار و  291ميليارد ريال را در در حوزههاي توانمندسازي
اقتصادي ،امور زيربنايي ،فرهنگي و خدمات بيمهاي را در مناطق روستايي و
محروم استان ايالم به بهرهبرداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

پارك شهيد سليماني اسالمشهر
ماه آینده به بهرهبرداري میرسد
با بهرهبرداري از پ�ارك  6/5هكتاري
اسالمشهر
شهيد سليماني ،سرانه فضاي سبز در
اسالمشهر به بيش از  ۱۰متر افزايش مييابد.

هوشمند عسگريان مديرعامل سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهرداري
اسالمشهر گفت :با بهرهبرداري از بزرگترين بوستان استان تهران تا يك
ماه آينده در شهرستان اسالمشهر ،فضاي س��بز براي جمعيت  ۶۰۰هزار
نفري اسالمشهر به  ۱۰متر ميرسد .وي افزود :بوستان  ۶/۵هكتاري شهيد
سليماني در ضلع غربي شهرك امام حسين(ع) واقع و با اعتباري بالغ بر ۱۲
ميليارد از ابتداي سال  ۹۹كلنگ احداث آن به زمين زده شد و تاكنون بيش
از ۹۵درصد پيشرفت فيزيكي داشته است .مديرعامل سازمان سيما منظر و
فضايسبزشهردارياسالمشهربااشارهبهتجهيزاتوامكاناتمنحصربهفرد
اين بوستان تصريح كرد :درياچه مصنوعي بوستان در فضايي به مساحت۱/۵
هكتار و داراي رستوران هوايي در وسط آن ،احداث تپه مصنوعي ،ساختمان
بومگردي ،فضاي بازي در دو ضلعغربي و شرقي پارك ،آالچيق از امكانات در
نظر گرفته شده براي اين بوستان است .عسگريان ادامه داد :در سال گذشته
سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري در راستاي افزايش سرانه فضاي
سبز و رفاه حال شهروندان بوستان عرش در شهرك قائميه در فضايي به
مساحت تقريبي  ۶۴۰۰متر و بوستان زينبيه در شهرك واوان در مساحت
 ۳۴۵۹متر را احداث كرده است .وي با اشاره به فضاهاي سبز در حال احداث
در اسالمشهر تصريح كرد :باغ ايراني به وسعت ۱۳هزار و ۲۹۰متر در انتهاي
بلوار خليج فارس ،باغ زيتون به وسعت  ۱۳هزار و  ۵۰۰متر در شهرك امام
حسين و پارك سردار شهيد سليماني به وسعت بيش از  ۶۵هزار متر نيز در
حال احداث بوده و به زودي به بهرهبرداري ميرسد .مديرعامل سازمان سيما
منظر و فضاي سبز شهري اسالمشهر با تأكيد بر ادامه فعاليتهاي سازمان
براي حفظ و نگهداري بوستانها و فضاهاي سبز در فصل سرما خاطرنشان
كرد :با توجه به تغيير فصل و آغاز فصل س��رما ،هرس درختان ،شناسايي
درختاني كه احتمال سقوط در اثر نذورات جوي دارند ،هرس سبز درختان
سوزني برگ در صورت نياز و غيره در دستور كار اين سازمان قرار دارد.

بوشهر :مديركل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان بوشهر
از رونمايي كتابهاي دفاع مقدس با عنوانهاي «آژير قرمز تا  ۴۰سالگي
صدا و سيما بوشهر» خبر داد .سرهنگ عليرضا غريبي افزود :بايد روحيه
ايثارگري و شهادت را به نسلهاي آينده با روايتگري و چاپ كتابهاي
ارزشمند در اين زمينه انتقال دهيم .وي با اشاره به رونمايي از آثار گوناگون
در هفته دفاع مقدس تصريح كرد :در اين هفته از كتابهاي عرصه حماسه
و ايثار در استان بوشهر رونمايي شده است.
اصفهان :مدير امور زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
با اشاره به كاهش برنامه كشت در سال زراعي جديد ،گفت :امسال ۵۵
هزار هكتار كش��ت گندم آبي و  ۲۰هزار هكتار كشت ديم ،برنامهريزي
شده است .پيمان فيروزنيا افزود :امسال نيز با توجه به شرايطي كه آب
رودخانه زايندهرود بازگشايي نميشود و منابع آبي استان دچار مشكل
است ،پيشبيني ميشود كه نتوان برنامه را به طور كامل اجرايي كرد اما
بذر گندم و جو به ميزان الزم تأمين شده است.
گلس�تان :مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان گفت۱۱۰ :
نيروي جديد براي شتاب بخش��يدن به عمليات خاموش كردن آتش به
منطقه زرشكچال درازنو شهرستان كردكوي اعزام شدند و عمليات كنترل
و مهار آتش را در كنار ساير نيروها آغاز كردند .عبدالرحيم لطفي افزود :آتش
همچنان در حال زبانه كشيدن است و نيروهاي اعزامي به منطقه با وجود
سخت گذر بودن برخي نقاط ،مشغول اطفاي حريق هستند.
يزد :مؤسسه غيرانتفاعي ستارگان آسماني براي آموزش كودكان معلول
زير ۱۴سال و ارائه خدمات مختلف توانمندسازي به آنان در شهرستان مهريز
افتتاح شد .محمدعلي طالبي استاندار يزد در مراسم افتتاح اين مركز كه در
زمين به وسعت 2هزار مترمربع و سرمايهگذاري ۱۲ميليارد تومان خير ايجاد
شده است ،گفت :مهريز شهر خيرين بزرگوار است كه هميشه در عرصههاي
مختلف عمراني در حوزههاي مذهبي ،آموزشي و بهداشت و درمان پيشقدم
هس��تند لذا بايد اين فضاي همدلي را قدر بداني��م و همچنين زمينههاي
گسترش چنين روحيهاي را در اين شهرستان فراهم كنيم.

