
اولي�ن خانه هالل      مركزي
ب�زرگ  صناي�ع 
صنعتي كشور در شركت پتروشيمي شازند در 

شهرستان اراك افتتاح شد. 
مهندس ولدخاني مديرعامل پتروشيمي شازند در 
مراسم افتتاح اولين خانه هالل صنايع بزرگ صنعتي 
كشور در اين شركت گفت: اين شركت در بسياري از 
مواقع خصوصاً در شرايط بحران، به دانش تخصصي، 
تجارب و توانايي هاي جمعيت هالل احمر اس��تان 
مركزي نياز دارد و اميدواريم با استقرار خانه هالل در 
پتروشيمي شازند اين همكاري ها ارتقا يابد همانطور 
كه در فاز اول، بيش از200 نفر از كاركنان به صورت 
داوطلبانه به عضويت اين جمعيت درآمده اند.  وي 
افزود پيش بيني مي گردد در فراخوان هاي بعدي، 
اين تعداد به 1000 نفر افزاي��ش يابد كه در آينده 
دوره هاي متن��وع امداد و نج��ات را آموزش ديده و 
آماده براي ايفاي نقش در شرايط ويژه باشند.  دكتر 

محمودي مديرعامل جمعيت هالل استان مركزي 
نيز در س��خناني گفت: يكي از اه��داف راه اندازي 
خانه هاي هالل در س��طح اس��تان مركزي، ترويج 
فرهنگ كمك به همنوع، مس��اعدت به تس��كين 

آالم بش��ري و گس��ترش آموزش هاي م��ورد نياز 
براي نيروه��اي داوطلب��ان مي باش��د.  وي افزود: 
در حال حاضر 247 خانه هالل در س��طح كش��ور 
فعال مي باش��ند و جاي خوشبختي است كه براي 

اولين بار در س��طح صنايع بزرگ كش��ور، شركت 
پتروشيمي شازند موفق گرديده به عنوان الگويي 
براي كل صنايع بزرگ كشور اين مهم را كه افتتاح و 
بهره برداري از خانه هالل مي باشد را به منصه ظهور 
برس��اند.    مديرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان 
مركزي با اش��اره به تأثير و اهمي��ت آموزش هاي 
داوطلبان ادام��ه داد: با افتتاح خانه ه��الل در اين 
شركت، مس��ئوليت هاي هالل احمر استان بيشتر 
خواهد شد، زيرا الزم است با سعي و تالش مضاعف 
از ظرفيت ه��اي داوطلبان در اي��ن خانه بهره مند 
شويم. همچنين در مرحله اول درصدد ارائه آموزش 
كمك هاي اوليه و آمادگي در برابر مخاطرات براي 
كاركنان شركت پتروشيمي ش��ازند هستيم و در 
فازهاي بعدي نيز ب��راي خانواده هاي كاركنان اين 
دوره هاي آموزش را استمرار خواهيم داد تا دانش و 
سطح آگاهي و آمادگي آنان براي مقابله در شرايط 

بحران افزايش يابد.

افتتاح اولين خانه هالل احمر صنايع بزرگ صنعتي كشور در شركت پتروشيمي شازند
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بهره برداري از پروژه هاي ميراث فرهنگي و گردشگري در اردبيل
وزي�ر مي�راث      اردبيل
 ، هن��گ�ي فر
صنايع دستي و گردش�گري در سفر به اردبيل 
۳۷پروژه در حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان را افتتاح كرد. 
همزمان با س��فر عزت اهلل ضرغامي وزير ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به اردبيل، 
۳7 پروژه در حوزه هاي مختلف ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي اس��تان اردبيل به 
بهره برداري رسيد.   چند مورد از اين پروژه ها مربوط به پايگاه جهاني شيخ صفي الدين اردبيلي شامل ساماندهي 
و ايجاد صحن قزل باشالر، مرمت كاشي ساقه گنبد شاه اسماعيل، مرمت و ساماندهي مدرسه پورسينا عمارت 
داراالرشاد، ساماندهي قبرستان مطهر شهيدگاه، نورپردازي حياط باغ، يكسان سازي كاشي سردرهاي مغازه 
ميدان عالي قاپو، موزه كتيبه هاي سنگي، موزه قطعات سفال، موزه سفال و موزه عكس هاي قديمي است.  
همچنين تكميل روشنايي منطقه نمونه گردشگري سردابه، فاز اول مسير دسترسي به تله كابين حيران، 
مرمت و ساماندهي بقعه شيخ كشف الدين انصاري خلخال، المان صنايع دستي عنبران نمين )شهر ملي گليم(، 

مرمت و ساماندهي قبرستان تاريخي اونار مشگين شهر، از جمله طرح هاي افتتاحي در اين برنامه بود.

فاز نخست عمليات بهسازي بلوار سيفيه مالير به بهره برداري رسيد
شهردار مالير     همدان
از بهره برداري 
فاز نخست عمليات ساماندهي و بهسازي بلوار 
سيف الدوله با هدف زيباسازي محيط شهري 
و ارتقا نشاط و آرامش ش�هروندان خبرداد. 
مجيد فرجي ش��هردار مالير گفت: ب��ا توجه به 
تغيير و تحوالت صورت گرفته در گستره زندگي 
شهرنشيني، معابر و بلوارهاي شهري حلقه هاي 
واس��ط و رش��ته هاي ارتباطي فضاهاي شهري 
هستند و نقش حياتي  در پويايي يك شهر را رقم مي زنند.  وي افزود: در همين راستا پروژه بهسازي بلوار 
سيف الدوله يكي از اقدامات ماندگار مديريت شهري است كه طي چند مرحله به بهره برداري مي رسد.  شهردار 
مالير تصريح كرد: در اين طرح همزمان با اجراي عمليات عمراني شامل جدول كشي، تعويض سنگفرش، 
هره چيني، تكميل آبنماي بلوار، عمليات تكميل، بازپيرايي فضاي سبز از جمله خاك ريزي، كاشت چمن، 
گل كاري و ساماندهي باغچه ها و نصب و تكميل مبلمان شهري نيز انجام شده است.  فرجي ادامه داد: در 
اين مكان 4 هزار متر مربع سنگ فرش با س��نگ گرانيت پنج سانتي و 400 متر جدول نهري وسط پياده 
راه با سنگ گرانيت 12 سانتي و 700 متر هره چيني با سنگ گرانيت قرمز يزد شش سانتي اجرا شده است. 

ارائه ۸۱۰ مورد مشاوره حقوقي رايگان به مددجويان زنجاني
مديركل كميته      زنجان
امداد زنجان از 
ارائه ۸1۰ مورد مش�اوره حقوقي رايگان به 
خانواده هاي مددجو در اين استان خبرداد. 
هدايت صفري مديركل كميته امداد اس��تان 
زنجان ب��ا بيان اينك��ه معاض��دت حقوقي به 
مددجويان و خدمت رس��اني در اين بخش به 
خانواده هاي زيرپوشش به  منظور احقاق حقوق 
جامعه هدف و آشنايي آنها با حقوق قانوني خود 

از اقدامات كميته امداد استان زنجان در طول سال انجام مي گيرد، گفت: در قالب برگزاري 10مورد 
ميز خدمت حقوقي در شش ماهه نخست امسال و استفاده از ظرفيت اين تشكل ها و وكالي نيكوكار 
همكار با كميته امداد استان زنجان ۸10 مورد مشاوره حقوقي به خانواده هاي مددجو كميته امداد 
استان زنجان به  صورت رايگان ارائه  شده اس��ت.  وي گفت:  خدمات حقوقي ارائه  شده به مددجويان 
تحت حمايت كميته امداد استان زنجان در قالب تنظيم اليحه، دفاعيه، پيگيري پرونده هاي قضايي، 

ارائه آموزش هاي حقوقي و برگزاري ميز خدمت حقوقي انجام مي شود.

 نيشابور صاحب 
سومين بيمارستان مي شود

 »همكالسي مهربان« بسيج 
به کمک دانش آموزان محروم گيالني رفت

رئيس دانشكده     خراسان رضوي
علوم پزش�كي 
نيشابور از پيشرفت ۶۰ درصدي پروژه ساخت 
سومين بيمارس�تان اين شهرستان با هدف 
جبران كمب�ود تخت هاي درمان�ي خبرداد. 
محسن عظيمي نژاد رئيس دانشكده علوم پزشكي 
نيشابور با اشاره به اينكه ساخت مركز درماني سوم 
اين شهرستان با 1۵ هزار متر مربع زيربنا و ظرفيت 
17۵ تخت از اسفند 1۳۹4 آغاز شده و هم اكنون 
60درصد پيشرف فيزيكي دارد، گفت: مهم ترين 
هدف از راه اندازي س��ومين بيمارستان نيشابور 
افزايش تعداد تخت هاي بيمارس��تاني و جبران 
كمبودهايي اس��ت كه در اين زمينه وجود دارد.  
وي افزود: با راه اندازي اين بيمارس��تان و با توجه 
به افزايش تخت هاي بيمارستاني در شهرستان به 
ميانگين كشوري برخورداري از تخت بيمارستاني 
نسبت به جمعيت نيشابور دست پيدا خواهيم كرد.  
رئيس دانشكده علوم پزشكي نيشابور ادامه داد: با 
توجه به اينكه اين مركز درمانی يك بيمارستان 
آموزشي است، با احداث آن ضمن جبران كمبود 
تخت هاي بيمارستاني يك زيرساخت استراتژيك 
براي اس��تمرار آموزش پزشكي نيز در شهرستان 
فراهم خواهد ش��د. همچنين اين بيمارس��تان 

ظرفيتي براي حركت به س��مت ايجاد دوره هاي 
رزيدنتي و تخصصي پزشكي در آينده اي نزديك 
به حس��اب می آيد. عظيمي نژاد با اشاره به اينكه 
با احداث بيمارستان س��وم اين شهرستان براي 
۵00 نفر به طور مس��تقيم ش��غل ايجاد خواهد 
شد، گفت: پيش بيني مي شود اين بيمارستان در 
دهه  فجر سال 1401 به بهره برداري برسد.  وي 
در رابطه با ساير پروژه هايي كه در حوزه سالمت 
در نيشابور در حال اجراست، هم افزود: پروژه هاي 
ديگري كه در حوزه س��المت در حال پيگيري يا 
اجراست، بسيار گسترده است. از جمله مهم ترين 
اين پروژه ها احداث ساختمان هفت طبقه توسعه 
اورژانس بيمارس��تان 22 بهمن نيش��ابور است 
كه در حال ساخت اس��ت. رئيس دانشكده علوم 
پزشكي نيشابور ادامه داد: بازس��ازي و نوسازي 
اتاق هاي عمل بيمارس��تان 22 بهم��ن از ديگر 
پروژه هاي حوزه سالمت نيشابور است كه طي آن 
قرار است چهار اتاق عمل استاندارد و دانشگاهي 
در اين بيمارس��تان ايج��اد ش��ود.  عظيمي نژاد 
گفت: همچنين پيگيري گرفتن مجوز س��اخت 
بيمارس��تان جامع زنان به ظرفي��ت 2۵0 تخت 
هم در دستور كار است كه اين بيمارستان قرينه  

بيمارستان سوم ايجاد خواهد شد.

مس�ئول سازمان     گيالن
بسيج دانش آموزي 
س�پاه گيالن از اج�راي پويش »همكالس�ي 
مهربان« به همت حوزه هاي مقاومت و با هدف 
تقويت پايه علمي دانش آموزان در مدارس اين 
اس�تان در قالب اردوهاي جه�ادي خبرداد. 
حام��د حبيب زاده مس��ئول س��ازمان بس��يج 
دانش آموزي سپاه استان گيالن درباره اقدامات 
سازمان بسيج دانش آموزي در راستاي كمك به 
دانش آموزان محروم  اين استان گفت: بسته هاي 
معيشتي، تبلت و لوازم التحرير با اعتبار 4ميليارد 
و 700 ميلي��ون تومان در سراس��ر اس��تان به 
دانش آموزان شناسايي شده كم برخوردار اهدا 
شد و نيروهاي جهادي در قالب اردوهاي چند 
روزه در مناطق��ي كه دانش آموزان به گوش��ي 
هوشمند يا فضاي مجازي دسترسي نداشتند 
با حضور در مس��اجد منطقه اقدام به برگزاري 
كالس هاي تقويتي كردند تا عقب افتادگي ها را 

به اين طريق جبران كنند.  
حبيب زاده گف��ت: همچنين در راس��تاي اين 
حمايت هاي علمي، بسته هاي آموزشي را بيشتر 
براي پايه هاي دهم، يازده��م و دوازدهم دانلود 
و بارگذاري كرديم و امس��ال تداركات آن ديده 

شده است تا به صورت گس��ترده از اين طريق 
به دانش آموزان كمك كنيم.  وي افزود: سايت 
معاونت علمي س��ازمان تحت عنوان »آموزو« 
محتواي آموزشي را در س��طوح مختلف براي 
دانش آموزان بارگذاري مي كند و با اين اقدام در 
راستاي اجراي عدالت آموزشي گام برمي دارد.  
مس��ئول س��ازمان بس��يج دانش آموزي سپاه 
گيالن ادامه داد: در اين راس��تا سازمان بسيج 
دانش آموزي گيالن بيش از 20هزار كد رايگان 
را بين آم��وزش و پرورش مناط��ق توزيع كرد 
كه از طريق ش��بكه مدارس بين دانش آموزان 
تقسيم شود و دانش آموزان بتوانند با اين كدها از 
محتواي درون سايت استفاده كنند.  حبيب زاده 
با اشاره به كسب مقام سوم گيالن در ليگ علمي 
بين المللي پايا گفت: اين ليگ علمي، مسابقه اي 
گروهي در سطح كشور و جهان اسالم است كه 
۹تيم به مرحله نهايي اين مس��ابقه راه يافتند و 
يك تيم از اس��تان گيالن برنده مدال برنز اين 
مسابقات ش��د.  وي با اش��اره به مقوله نوسازي 
مدارس به عنوان يكي از مأموريت هاي »طرح  
هجرت« گفت: در راس��تاي اجراي اين طرح با 
هماهنگي با اداره كل نوسازي، مدارس نيازمند 

نوسازي مشخص مي شوند.

  خوزستان: معاون فرهنگي و رسانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
خوزستان از راهيابي شهرستان دزفول از بين ۳6 شهر به مرحله نيمه نهايي 
هفتمين دوره پايتخت كتاب ايران خبرداد.  مرتضي جمشيدي افزود: طرح 
شهرستان دزفول براساس شاخص هايي همچون بهره گيري از مشاركت 
و ايجاد همگرايي ميان نهادها و سازمان هاي دولتي، استفاده از مشاركت 
همگرايانه صنايع محلي، توجه به طيف وسيعي از مخاطبان، متناسب با 
نيازهاي محلي، ارزش هاي ديني و مل��ي، خالقيت، ابتكار و نوآوري مورد 

توجه مؤلفه هاي داوري قرار گرفت. 
  آذربايجان شرقي: مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
آذربايجان شرقي از ارزيابي جنگل هاي ديزمار در راستاي ثبت جهاني خبرداد.  
احمد حمزه زاده گفت: در راستاي تحقق اين هدف طي دو سال گذشته بازديدهاي 
ميداني و مستندنگاري هاي متعددي توسط مشاوران بين المللي، كارشناسان 
متخصص وزارت ميراث فرهنگي و اداره كل استان، سازمان هاي محيط زيست، 

حفاظت از جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و منابع طبيعي انجام شده است. 
  خراسان رضوي: رئيس اداره نظارت بر ساخت راه هاي فرعي و روستايي 
راهداري خراسان رضوي گفت: در شش ماهه نخست امسال 60 كيلومتر از 
راه هاي روستايي استان آسفالت شده است.  عباسعلي مرادي افزود: بيشترين 
ميزان راه هاي روستايي آسفالت شده به ترتيب مربوط به شهرستان هاي 

مشهد، سبزوار، قوچان، تربت حيدريه، گناباد، فريمان و درگز بوده است. 
  هرمزگان: مديركل شيالت هرمزگان از توقيف چهار فروند شناور لنج 
ترالر بوشهري در حال صيد در صيدگاه غرب هرمزگان با همكاري منطقه 
پنجم نيروي دريايي سپاه پاسداران و درياباني خبرداد.  عبدالرسول دريايي 
افزود: اين شناورها در حال صيد و نابودي محيط زيست دريايي بودند و با 
رصد اطالعاتي، همكاري و پيگري ارگان هاي مذكور توقيف و تحويل مقامات 

قضايي شهرستان ابوموسي شدند. 
  كرمانشاه: بهسازي بخش هاي مختلف بيمارستان طالقاني و مهمانسراي 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانش��اه افتتاح شد.  هوش��نگ بازوند استاندار 
كرمانشاه، با اش��اره به صرف 4 ميليارد تومان براي بهسازي اين مكان ها، 
افزود: در اين دو بخش 6۸ تخت مستقر شده و از اين پس با شرايط مناسبي 

به بيماران خدمات رساني خواهند داشت. 
  كهگيلويه وبويراحمد: سيدمجيد حسيني نسب مدير پروژه آبرساني 
به چهار شهر دهدشت، سوق، لنده و چرام از ورود 26 تريلي لوله 40 اينچ به 
اين پروژه خبر داد و گفت: طي شش ماه خدمت در پروژه آبرساني به چهار 
شهر كهگيلويه و همكاري مسئوالن مؤسس��ه فجر سازندگي- هلدينگ 
نيرو قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( بعد از حدود دو سال ركود و نيمه 
تعطيلي اين پروژه عمليات ساخت مخازن )سه مخزن ۵ هزار متر مكعبي 
شماره2 و ۵  هزار متر مكعبي ش��ماره 4 و همچنين 20 هزار متر مكعبي 
شماره ۵( ش��روع كه مخزن ۵ هزار متر مكعبي شماره 4 تكميل و مخازن 

ديگر در دست ساخت هستند. 
  كرمان: استاندار كرمان با تأكيد برآنكه شهرستان كرمان قابليت تبديل 
شدن به سه شهرستان را دارد، گفت: مطالعات تبديل شدن بخش شهداد 
به شهرستان را در دستور كار قرار داده و از هفته جاري كار را آغاز مي كنيم.  
علي زيني وند با تأكيد برآنكه شهرستان كرمان قابليت تبديل شدن به سه 
شهرستان را دارد، افزود: مطالعات تبديل ش��دن شهداد به شهرستان را در 
دستور كار قرار مي دهيم و اگر گلباف با اين موضوع موافقت نكرد، مطالعات 
تبديل شدن اندوهجرد و شهداد به شهرستان را از همين هفته آغاز مي كنيم.

خدمت رساني ۱۰۰ طلبه به آسيب ديدگان 
كرونايي در سيستان وبلوچستان 

در شش ماهه نخست امسال 1۰۰ نفر      سيستان وبلوچستان 
ب�ه  كم�ك  راس�تاي  در  طلب�ه 
آسيب ديدگان كرونايي و انجام موازين شرعي اموات در سيستان 

وبلوچستان خدمت رساني كردند. 
حجت االسالم ابراهيم بامري مسئول سازمان بسيج طالب سپاه سلمان استان 
سيستان و بلوچستان گفت: در شش ماهه اول سال 2۹ نفر از طالب بسيجي 
خواهر و برادر براي كمك به كادر درماني به بيمارستان ها اعزام شده اند.  وي 
افزود: تعداد 100 نفر از جهادگران طلبه بسيجي خواهر و برادر نيز در راستاي 
تغسيل، تكفين و تدفين اموات كرونايي در آرامستان ها حضور دارند كه اين 
گروه فعاليت خود را از ابتداي شيوع اين ويروس آغاز كرده اند و تا هر زمان كه 
نياز باشد در ميدان جهاد با كرونا حضور فعالي خواهند داشت.  مسئول سازمان 
بسيج طالب سپاه سلمان استان سيستان و بلوچستان ادامه داد: تعداد ۳0 نفر از 
طالب بسيجي با حضور اساتيد حوزه هاي علميه آموزش ديدند كه 1۹نفر از اين 
افراد به صورت مستقيم با بيماران كرونايي سرو كار داشتند و جهت اميد بخشي 
و روحيه بخشي به بيماران و خانواده هايشان فعاليت داشتند كه در اين زمينه 
كار به صورت روزانه انجام شده است.  حجت االسالم بامري تصريح كرد: 7۸نفر 
از طالب بسيجي سازمان براي سركش��ي از خانواده هاي متوفيان مأمور كار 
بودن و در جاهايي كه نياز بوده از خانواده متوفيان كرونايي سركشي و دلجويي 
كرده اند.  وي افزود: تعداد 12۸جلسه دعا و توسل در شش ماهه اول سال در 
سطح استان اجرا شده است.  مسئول سازمان بسيج طالب سپاه سلمان استان 
سيستان وبلوچستان همچنين تصريح كرد: 66۵ بسته معيشتي، قرباني دو 
رأس گوسفند، اهدای خون با حضور ۵۵ طلبه، توزيع 1۵۵0پرس غذاي گرم، 
پخش دو مستند از اقدامات كرونايي سازمان از شبكه هامون و توزيع 200بسته 

فرهنگي در بيمارستان ها در شش ماهه اول سال انجام شده است.

 جاده اصلي شهركرد – نافچ– كوهرنگ 
در دست انداز بي تدبيری دستگاه ها

در حالي كه جاده اصلي ش�هركرد به نافچ يك�ي از جاده هاي اصلي 
استان چهارمحال و بختياري به ش�مار مي رود و اين مسير ارتباطي 
شهرس�تان هاي بن و س�امان، براي رس�يدن به كوهرنگ را نيز 2۰ 
كيلومتر كوتاه تر مي كند اما نه تنها داراي عرض كمي اس�ت بلكه از 
امكانات يك جاده اصلي همچون خط كشي مناسب و روشنايي نيز 
بي بهره اس�ت. جاده اي كه روزانه هزاران رفت وآم�د در آن صورت 
مي گيرد اما دستگاه هاي متولي همچنان آن را تحت عنوان يك جاده 
روستايي قلمداد كرده و براي ارائه خدمات در آن به قانون و راه هاي 
روستايي استناد مي كنند. در حالي كه اين مسير بايد جزو مسيرهاي 
ارتباطي اصلي قرار گيرد و در رديف اعتبارات ملي و استاني ديده شود. 

    
براساس مستندات در حال حاضر روزانه بيش از 6 هزار تردد در جاده اصلي 
شهركرد- نافچ- كوهرنگ صورت مي گيرد. راهي كه اگر متناسب با جاده اصلي 
تعريض شود و خط كشي مناسبي براي آن انجام گيرد به زودي مي تواند به 
يكي از مهم ترين جاده هاي اصلي استان تبديل شود و نه تنها در بهبود رفاه 
مردم بومي و مسافران مؤثر باشد بلكه در رونق اقتصادي و توسعه گردشگري 
چهارمحال و بختياري نيز تأثير بسزايي داشته باشد.  اما اين جاده مهم هم اينك 
همانند يك جاده روستايي پنج متر عرض دارد و از آنجا كه به تازگي روكش 
آسفالت شده نه خط كشي دارد و نه از روشنايي مناسبي برخوردار است.  در 
واقع بعد از چند دهه هنوز اقدامي براي بهسازي و تعريض اين جاده صورت 

نگرفته و دستگاه ها و متوليان امر، اين موضوع را به يكديگر پاس مي دهند. 
مسير شهركرد به نافچ كه در ادامه به كوهرنگ مي رسد به جاي اينكه باعث 
رفاه و راحتي شهرونداني كه در اين مسير هس��تند شود، حاال براي مردم 
منطقه مشكالت بسياري ايجاد كرده اس��ت كه چنانچه اين جاده اصلي 
در رديف اعتبارات قرار گيرد و تعريض شود، بس��ياري از مشكالت اهالي 
روس��تاهاي پيربلوط، ارجنك، كاكولك و مرغملك برطرف مي شود.  در 
مسير راه ارتباط اصلي شهر نافچ به شهرستان كوهرنگ، روستاهاي پيربلوط، 
ارجنك و مرغملك واقع شده كه اين جاده ارتباطي غيراستاندارد و ناايمن 
پنج كيلومتر است. مسيري كه گذر افراد غيربومي به اين منطقه و اجباراً 
استفاده از آن، به ويژه ش��ب هنگام، حوادث ناگواري را در پي داشته است.  
روزانه 6 هزار نفر در اين جاده تردد مي كنند و از آنجاكه عبور از اين مسير به 
سمت شهرستان كوهرنگ 20 كيلومتر نزديك تر از مسيرهاي ديگر است اين 
جاده ظرفيت عريض شدن و تبديل به يكي از جاده هاي گردشگري استان را 
دارد. اما پس از سال ها اين جاده مورد بي مهري مسئوالن واقع شده و حوادث 
زيادي در آن به وقوع پيوسته كه صدمات و خس��ارات آن به مردم بومي و 
مسافران رسيده است.  مردم اين منطقه همواره نسبت به ايمني نبودن جاده 
گاليه دارند و خواستار رفع هرچه سريع تر مشكالت آن هستند اما تاكنون 

دستگاهي براي پاسخگويي به مطالبه آنها اعالم آمادگي نكرده است. 
   تعريض جاده مطالبه جدي مردم

مجيد غالمي از اعضاي شوراي اسالمي روستاي ارجنك، كم عرض بودن 
جاده و پل هاي خطرناك و حادثه خيز بودن آن را از مهم ترين معضالت اين 
جاده عنوان كرده و مي گويد: »بارها شاهد حوادث ناگوار رانندگي در اين 
جاده بوده ايم و خسارت هاي جاني و مالي بسياري به مردم رسيده است.« وي 
ادامه مي دهد: »رانندگي در اين جاده به ويژه در فصل زمستان با مشكالت 
زيادي روبه روست و فقط مي توان به صورت يك طرفه از آن استفاده كرد و 
هم اكنون قابليت دو طرفه بودن را ندارد.« اين عضو شوراي اسالمي روستاي 
ارجنك تردد خودروهاي غيربومي در اين مسير را بسيار خطرناك عنوان 
كرده و مي گويد: »رانندگاني كه براي نخستين بار در اين جاده تردد مي كنند 
و غيربومي هستند بايد خيلي مراقب باشند چراكه نسبت به نقاط حادثه خيز 

جاده آشنايي ندارند و هر آن خطري آنها را تهديد مي كند.«
به گفته غالمي، نبود خط كشي در جاده و نداشتن روشنايي مزيد بر علت شده 
تا اين جاده به يكي از جاده هاي پرخطر استان تبديل شود.  وي مي افزايد: 
»چنانچه اين جاده تعريض ش��ود و امكانات روشنايي براي آن ايجاد شود 
مي تواند به يكي از جاده هاي گردشگري استان تبديل شود و راه ارتباطي از 

بن و سامان به شهرستان كوهرنگ را نيز كوتاه تر كند. 
   پاسكاري دستگاه ها و بالتكليفي مردم

اما مش��كل زماني پررنگ مي ش��ود كه هيچ يك از دس��تگاه هاي مرتبط 
مسئوليت ساماندهي و بهسازي اين جاده را بر گردن نمي گيرند و كارها را به 
يكديگر پاس مي كنند.  در همين رابطه معاون مهندسي و ساخت اداره كل راه 
و شهرسازي چهارمحال و بختياري مي گويد: »اين محور همچنان يك جاده 
روستايي قلمداد مي شود و مسئوليت تعريض آن برعهده راهداري و حمل 
و نقل جاده اي است.« حميد ربيعي ادامه مي دهد: »اين دستگاه مسئوليتي 
در اين خصوص ندارد و اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي از سال ۹7 
به انجام چنين وظيفه اي مكلف شده اس��ت.« وي تأكيد مي كند: »عرض 
جاده هاي روستايي در حدود ۵/۵ تا 6 متر است و در حال حاضر همچون 
محور ارتباطي نافچ به پيربلوط به ارجنك و مرغملك راه روستايي به شمار 

مي رود نمي توان بيش از اين جاده را تعريض كرد.«
ربيعي در پاسخ به اين سؤال خبرنگار »جوان« در خصوص گردشگري بودن 
اين جاده و كم كردن مسير تا شهرستان كوهرنگ نيز مي گويد: »چنانچه در 
آينده اين جاده قابليت تبديل شدن به جاده اصلي را داشته باشد و ترافيك 
بااليي در آن شكل گيرد مي توان آن را تعريض يا تبديل به جاده اصلي كرد.« 
از سوي ديگر سرپرست اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي چهارمحال و 
بختياري از مسئوليتي كه برايش تعريف شده، شانه خالي كرده و در خصوص 
جاده نافچ به كوهرنگ مي گويد: »تعريض اين جاده جزو وظايف اين اداره كل 
نيست و مسئول اصلي آن شركت ساخت و توسعه زيربنايي حمل و نقل كه 

نماينده آن در اداره كل راه و شهرسازي استان مستقر است، مي باشد.«
حسين مالكي در خصوص جاي خالي عالئم راهنمايي رانندگي و خط كشي 
نبودن جاده نيز مي گويد: »به تازگي آسفالت حفاظتي در اين مسير ريخته 
شده است و تا زماني كه تثبيت نشود نمي توان خط كشي كرد.« وي با بيان 
اينكه ايجاد روشنايي در محورهاي ارتباطي دستورالعمل خاص خود را دارد 
و از سوي كارشناس��اني از پليس راه، حمل و نقل و راهداري و هواشناسي 
مشخص مي ش��ود، خاطرنش��ان مي كند: »در چنين محورهايي امكان 

روشنايي طولي وجود ندارد و فقط مي توان روشنايي نقطه اي ايجاد كرد.«
سرپرست اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي چهارمحال و بختياري، 
سرقت عالئم رانندگي را از مهم ترين چالش هاي راهداري عنوان كرده و 
مي گويد: »اين عالئم به سرقت مي رود و براي مردم و مسئوالن مشكل 
ايجاد مي كند كه مي طلبد مردم چنانچه با چنين مواردي روبه رو شدند به 

اين اداره كل گزارش دهند.« 
از آنجاكه تعري��ض اين جاده و س��اماندهي آن و رف��ع نيازهايش از قبيل 
خط كشي و نصب عالئم رانندگي از مهم ترين مطالبات مردم و ضروريات 
حوزه راهداري است و از س��وي ديگرجاده شهركرد به نافچ به كوهرنگ از 
جاده هاي اصلي استان چهامحال و بختياري به شمار مي آيد، ضروري است 
تا دستگاه هاي تصميم گيرنده از جمله معاونت امور عمراني استانداري به 
اين حوزه ورود كرده و با ايجاد هماهنگي بين دستگاهي و ملزم كردن آنها، به 

اين مطالبه ديرينه مردم منطقه پاسخ درستي بدهند. 

 آغاز عمليات بيابانزدايي 
در 45۰ هكتار از اراضي سمنان

رئي�س اداره مناب�ع طبيع�ي و آبخي�زداري س�منان 
در  بيابانزداي�ي  عملي�ات  اج�راي  و  برنامه ري�زي  از 
خب�رداد.  شهرس�تان  اي�ن  اراض�ي  از  هكت�ار   45۰
معصومه منظمي رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان 
گفت: در راستاي اهداف س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كش��ور و اجراي ط��رح »1400*14*۳« در خصوص مديريت 
مناطق بياباني با اس��تناد به طرح هاي مطالعات مناطق بياباني، 
عرصه ها جهت اجراي عمليات بيابانزدايي در مناطق هفت قدير، 
ش��رق و غرب حاجي آباد و جنوب دالزيان در حوزه شهرس��تان 
سمنان مكان يابي شد.  وي افزود: اين عمليات شامل پروژه كنترل 
هرز آب و بذرپاشي در س��طح 100 هكتار، نهالكاري ۵0هكتار با 
گونه هاي تاغ و آتريپلكس و اجراي عمليات پرورش��ي در سطح 

۳00 هكتار در سال جاري اجرا مي گردد.

اجراي طرح استعداديابي كودكان 
محروم در روستاهاي قزوين 

مدي�ركل دفت�ر ام�ور اجتماع�ي و فرهنگ�ي اس�تانداري 
قزوي�ن گف�ت: ط�رح اس�تعداديابي ك�ودكان مح�روم 
در مناط�ق ك�م برخ�وردار اين اس�تان آغاز ش�ده اس�ت. 
مريم بيدخام مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوين با 
اشاره به آغاز طرح استعداديابي كودكان محروم در مناطق كم برخوردار 
اين استان گفت: اين طرح در پنج محله شامل هادي آباد، نصرت آباد، 
الوند، اكبر آباد اقباليه، مهاجراني شريفيه و ناصرآباد در دستور كار قرار 
دارد.  وي افزود: يكي از مواردي كه با آين��ده كودكان و نوجوانان گره 
خورده، استعداديابي توانايي ها و عاليق آنها است.  مديركل دفتر امور 
اجتماعي و فرهنگي استانداري قزوين ادامه داد: با مشاركت دستگاه هاي 
متولي و حمايتي و همراهي تشكل هاي مردم نهاد در محالت اگر بتوان با 
شناسايي و استعداديابي به موقع، كودكان را به راهي كه توانايي و عالقه 

دارند، هدايت كرد مي توان آينده اي روشن را براي آنها فراهم كرد.

 برخورداري مرزنشين هاي كرمانشاهي
 از سهميه فروش سوخت 

ب�ه گفت�ه نماين�ده م�ردم قصرش�يرين، س�رپل ذهاب و 
گيالنغ�رب در مجل�س ش�وراي اس�المي 5 ه�زار و ۶۰۰ 
خان�وار مرزنش�ين در شهرس�تان هاي غرب كرمانش�اه از 
س�هميه فروش س�وخت مرزنش�ينان برخوردار مي شوند. 
شهريار حيدري نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيالنغرب 
در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به برخورداري ۵ هزار و 600 خانوار 
مرزنشين كرمانشاهي از سهميه فروش سوخت، گفت: با پيگيري هاي 
فراوان مشكل واريز سهميه فروش س��وخت مرزنشينان عضو سامانه 
مبادالت مرزنشيني حل شده و به ساكنان روستا هاي شهرستان هاي 
قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيالنغرب عضو اين سامانه به زودي مبلغ 
يك ميليون و ۹60 هزار تومان واريز مي ش��ود.  وي اف��زود: با توجه به 
توانمندي هاي منطقه آزاد قصرشيرين، جلسه اي با معين استان كرمانشاه 

در منطقه آزاد )جلفا( داشتيم كه كار با سرعت مطلوب پيش برود.

    كرمانشاه   قزوين    سمنان

 تكميل و نوسازي بيمارستان
 ۱۰۰ تختخوابي شفا اهواز به همت سپاه

بيمارستان 1۰۰ تختخوابي شفا اهواز پس      خوزستان
از تكميل، تجهيز و نوس�ازي با حضور 
فرمانده سپاه حضرت وليعصر)عج( خوزستان به بهره برداري رسيد. 
سردار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت وليعصر)عج( خوزستان در آيين 
بهره برداري از بيمارستان 100 تختخوابي شفا گفت: در پاندمي كرونا يكي از 
موضوعات مهم وضعيت پيك هاست؛ در پيك بيماري عموماً بيمارستان ها 
براي بيماران مبتال به كرونا اختصاص داده مي شوند و بيماران ديگر از تخت 
بيمارستاني محرم مي شوند.  وي افزود: بنابر اين بنابه درخواست رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي اهواز، سپاه تالش كرد كه در بخش درمان به ويژه در پيك اخير 
كه وضعيت نامطلوب بود، كمك كند؛ در پيك اخير اكثر بيمارستان ها پر از 
بيمار بودند.  فرمانده سپاه حضرت وليعصر)عج( خوزستان ادامه داد: بيمارستان 
شفا به دليل فرسودگي تأسيسات قابل بهره برداري نبود كه وارد عمل شديم و 
بازسازي آن را با كمك گروه هاي جهادي و مجموعه دانشگاه علوم پزشكي اهواز، 
به جاي شش ماه در كمتر از دو ماه انجام داديم.  شاهوارپور با اشاره به راه اندازي 
بيمارستان فراهم شفا گفت: بخشي از ظرفيت بهداشت و درمان سپاه و بسيج 
جامعه پزشكي نيز استفاده شده است تا در كنار دانشگاه علوم پزشكي اهواز در 
ارائه خدمات درماني به بيماران كمك كنيم. البته اميدواريم پيك ديگري رخ 
ندهد و از ظرفيت اين بيمارستان براي بيماران ديگر استفاده شود و در صورت 

وقوع پيك بعدي، ظرفيت اين بيمارستان قابل توسعه است. 

بسيج ۱۰۰ سري جهيزيه به زوج هاي لرستان اهدا كرد 
بسيج سازندگي     لرستان
ب�ه  لرس�تان 
مناس�بت ميالد پيامبر اس�الم 1۰۰ س�ري 
جهيزيه ش�امل پنج قلم اساسي زندگي به 

زوج هاي نيازمند اهدا كرد. 
احس��ان جهانبخش مسئول بس��يج سازندگي 
لرس��تان در مراس��م توزيع جهيزيه به زوج هاي 
نيازمند لرس��تاني كه به مناس��بت ميالد رسول 
اكرم)ص( و امام جعفرصادق)ع(، با بيان اينكه يكي 
از خدمات بسيج سازندگي سپاه حضرت ابوالفضل)ع( لرستان اهداي جهيزيه به زوج هاي نيازمند است، گفت: 
تا قبل از رزمايش ۹00 سري جهيزيه به زوج هاي جوان لرستاني كه مشكالت اقتصادي داشتند، اهدا شده است.  
وي با تأكيد بر اينكه در اين مرحله كه به مناسبت ميالد نبي مكرم اسالم اجرا شد، تعداد 100 سرويس جهيزيه 
كامل با شناسايي نواحي مقاومت بسيج در شهرستان ها و بعد از پيگيري از قرارگاه محروميت زدايي سپاه تهيه 
شده است، خاطرنشان كرد: جهيزيه ها شامل پنج قلم اساسي به ارزش 20 ميليون تومان است و مضاف بر اين 

به هر كدام از زوج ها ۳ ميليون و ۵00 هزار تومان كارت هديه به همت بسيج سازندگي لرستان اهدا شد.


