
در راستاي تأمين      ايالم
زيرس�اخت هاي 
عبور زائران اربعين ساخت ۴ هزار متر سايه بان در 
پايانه بركت و شهر مهران در حال احداث است. 
سعيد هژبري معاون هماهنگي امور عمراني استاندار 
ايالم در نشست بررسي نيازهاي عمراني مسير زوار 
اربعين در پايانه مرزي مهران گفت: احداث۴ هزار 
متر سايه بان در پايانه بركت و شهر مهران با بيش 
از ۴۰ درصد پيشرفت فيزيكي در حال انجام است 
و كار ساخت ۱۱ هزارو ۷۰۰ متر ديگر در محدوده 
پادگان پنج تن آل عبا و پايانه مرزي مهران در مرحله 
تجهيز كارگاه اس��ت.  وي با بيان اينكه نظارت بر 
عملكرد استان هاي پشتيبان بايد به گونه اي باشد 
كه بهره كافي از ظرفيت و امكانات آنها گرفته شود، 
افزود: ترانشه برداري و تعريض مسير ايالم به مهران 
در محدوده رودخانه كنجانچم برعهده استان هاي 
لرستان، قزوين، زنجان و البرز است و استان هاي 

تهران، آذربايجان غربي و قم نيز مسئوليت پشتيباني 
از اجراي پروژه دوربرگردان كمربند ش��رقي شهر 
ايالم را برعه��ده دارند.  اين مس��ئول، مازندران را 
مسئول ايمن سازي پرتگاه هاي مسير ملكشاهي 

به مهران اعالم كرد و ادامه داد: استان هاي گلستان 
و خراسان ش��مالي در س��اخت پل هاي محدوده 
تعريضي كنجانچم و پل صلواتي مشاركت خواهند 
كرد و استان مركزي نيز ايمن سازي مسير مهران 

به دهلران را بر عهده دارد.  هژبري با بيان اينكه هم 
اكنون هفت دستگاه آبسردكن از پل زائر تاپايانه 
مرزي آم��اده ارائه خدمت به زائران اس��ت، گفت: 
عالوه بر اين، كار ساخت شش دستگاه آبسردكن 
در پاركينگ اربعين، دو دس��تگاه در داخل شهر 
مه��ران و ۱۷ دس��تگاه از پل زائر ت��ا پايانه مرزي 
مهران در حال انجام است.  وي به پروژه آبرساني 
به پاركينگ اربعين اشاره كرد و افزود: مخزن بتني 
۱۰۰ متر مكعبي، چاهك پمپاژ و ۴هزارو ۳۰۰ متر 
خط انتقال اين پروژه قرار است تا پايان تيرماه به 
بهره برداري برسد.  وي همچنين خواستار اجراي 
۷ كيلومتر آس��فالت محدوده روستاي چنگوله تا 
پيش از اربعين شد و ادامه داد: كار گيت بندي محل 
تردد زوار در پايانه و ايجاد درياچه جمعيت از پل 
زائر تا پايانه مرزي بر عهده يگان ويژه است كه بايد 
با هماهنگي فرماندار و دفتر فني استانداري نسبت 

به اجراي آن اقدام كند.

4هزارمترسايهباندرپايانهبركتمهرانساختهميشود
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88498441سرويس  شهرستان

وجودكانونفرسايشباديدر۲۲شهرستانخراسانرضوي
كانون فرسايش بادي      خراسان رضوي
در ۲۲ شهرس�تان 
اس�تان خراس�ان رضوي شناس�ايي ش�ده اس�ت. 
محس��ن فنودي مدي��ركل مناب��ع طبيعي و 
آبخي��زداري خراس��ان رضوي در همايش روز 
جهاني مقابله با بيابانزايي در دانش��گاه حكيم 
سبزواري گفت: 2/5 ميليون هكتار از بيابان هاي 
استان تحت تأثير فرس��ايش بادي قرار دارد و 
۱/2ميليون هكتار نيز كانون هاي بحراني است.  
وي با بيان اينكه كانون فرسايش بادي در 22 شهرستان استان خراسان رضوي شناسايي شده است، افزود: 
۴۷درصد از مساحت ۱۱ ميليون هكتاري خراسان رضوي را بيابان تشكيل مي دهد.  اين مسئول ادامه داد: 
ساالنه ۱5 هزار هكتار از عرصه هاي بياباني احيا مي شود كه تاكنون ۱/5 ميليون هكتار از عرصه هاي بياباني 
كنترل شده است.  فنودي گفت: اين در حالي است كه اراضي بياباني از حدود ۷۰۰ هزار هكتار در سال 
۱۳۸۹ به يك ميليون و 2۰۰ هكتار در سال ۱۳۹۹ رسيده است.  وي افزود: براي جلوگيري از رشد بيابان ها، 

شناخت گونه هاي بهتر گياهي و روش هاي مناسب تر احيا، نياز به انجام پژوهش و كار علمي است.

راهاندازينخستيناكوپاركگردشگري،آموزشيوتحقيقاتيكشور
نخستين اكوپارك     قزوين
با هدف بازپروري 
حيوانات آسيب ديده در طبيعت و تكثير حيوانات 
در ح�ال انق�راض در قزوي�ن راه ان�دازي ش�د. 
اصغر حبيبي مديرعامل دهكده طبيعت شهرداري 
قزوين گفت: »دهكده طبيع��ت قزوين به عنوان 
نخستين اكوپارك گردشگري، آموزشي و تحقيقاتي 
كشور در مساحتي بالغ بر هفت هكتار، محل زيست 
بيش از ۶۰ گونه جانوري راه اندازي شده است.«  وي 
با بيان اينكه دهكده طبيعت پناهگاه حيوانات آسيب ديده در طبيعت است، افزود: موضوعاتي نظير آموزش به 
كودكان و دانش آموزان با موضوع حيوانات، انجام آزمايش هاي ژنتيكي در راستاي افزايش توليدات حيوانات 
مزرعه اي و تكثير حيوانات در حال انقراض ايران از جمله سياس��ت ها و فعاليت هاي اين مجموعه است.  اين 
مسئول ادامه داد: دهكده طبيعت پناهگاه حيوانات آسيب ديده و دورمانده از طبيعت است.  به گفته حبيبي 
در حال حاضر خدمات دامپزشكي در دهكده از طريق گروه دامپزشكي دهكده ارائه مي شود و همه برنامه هاي 

دهكده پس از مشورت و گرفتن نظر كارشناسان هر بخش و تأييد كميته كارشناسي گروه صورت مي گيرد. 

رونماييازكتابشهدايكارگرلرستاندركنگرهمليشهدا
چ�اپ دوم و      لرستان
ويرايش شده 
شهداي كارگر استان لرستان در كنگره ملي 
6  ه�زارو ۵۴۴ ش�هيد رونمايي مي ش�ود. 
عبدالعلي حيدري جانشين مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي لرستان در جلسه هم انديشي 
كميته كارگري كنگره ملي شهداي اين استان 
با اشاره به برگزاري كنگره ملي شهدا و با بيان 
اينكه كتاب شهداي كارگر استان در سال ۹5 

براي اولين بار در كشور تهيه و چاپ شد، گفت: در آن زمان تنها تعداد ۱۷۶ شهيد كارگر در استان 
شناس��ايي و زندگينامه و وصيت نامه آنان تهيه و به چاپ رس��يد كه با پيگيري هاي سازمان بسيج 
كارگري و بنياد شهيد استان تعداد شهداي كارگر لرستان به 2۰۴ نفر رسيده است.  وي با اشاره به 
چاپ دوم و ويرايش شده كتاب شهداي كارگر لرستان با همكاري كارخانجات و واحدهاي توليدي 
استان، خاطرنشان كرد: چاپ دوم كتاب شهداي كارگر اس��تان در كنگره ملي ۶ هزارو 5۴۴ شهيد 

لرستان با حضور مسئوالن كشوري و استاني رونمايي خواهد شد.

 مواكب ۳۸ گانه بسيج سازندگي سمنان 
در ايران و عراق خدمت رساني مي كنند

 نذر رهايی52۳ زنداني جرائم غيرعمد 
به همت سپاه فجر پارس

38 موك���ب     سمنان
متعلق به بسيج 
سازندگي در ايام اربعين در سه بخش اسكان، 
پذيرايي و تغذيه در اس�تان، مناطق مرزي 

ايران و عراق فعال مي شوند. 
مهدي كاشفي رئيس سازمان بس��يج سازندگي 
س��منان از وجود ۳۸ موك��ب ثبت ش��ده در اين 
اس��تان خبر داد و گفت: همه آنه��ا در ايام اربعين 
در بخش هاي، اسكان، پذيرايي و تغذيه در استان، 
مناطق مرزي و عراق فعاليت خواهن��د كرد.  وي 
از فعاليت شش موكب اس��تان در داخل مرزها در 
ايام منتهي به اربعين خبر داد و افزود: يكي از اين 
موكب ها در ايام اربعين با ه��دف خدمات دهي به 
زوار خارجي و خصوصاً زوار كشورهاي افغانستان 
و پاكستان در داخل استان سمنان فعاليت مي كند 
و پنج موكب ديگر نيز همگ��ي در مناطق مرزي و 
خصوصاً مرز مهران استان ايالم مستقر و خدمات 
ارائه مي دهند.  اين مس��ئول با اش��اره به واگذاري 
يك قطعه زمين به استان سمنان در مناطق مرزي 
مهران گفت: تالش بر اين است كه يك مكان ثابت 
براي اس��كان و پذيرايي از زوار در اين زمين ايجاد 
كنيم.  كاشفي با اشاره به آغاز فعاليت هاي اجرايي در 
اين پروژه افزود: آشپزخانه، سرويس هاي بهداشتي و 

حياط اين مجتمع خدماتي تا ايام اربعين آماده سازي 
شود.  وي همچنين از فعاليت ۳۰ موكب استان در 
كشور عراق خبرداد و اعالم كرد: ۱۸ موكب از اين 
تعداد در كربال، شش موكب در مسير بين نجف تا 
كربال، چهار موكب در شهر نجف و دو موكب استان 
سمنان نيز در شهر سامرا مستقرند و به زوار ايراني 
و غيرايراني خدمات ارائه مي دهند.  رئيس سازمان 
بسيج سازندگي استان سمنان همچنين از فعاليت 
دو موكب اس��تاني و از جمله موكب رس��انه اي و 
سفيدپوشان استان سمنان خبر داد.  كاشفي با بيان 
اينكه موكب سفيدپوشان استان سمنان در دو شهر 
كربال و نجف مستقر مي شوند، ادامه داد: اين موكب 
سال گذشته در ايام اربعين روزانه بين ۳۰۰ تا ۱۸۰۰ 
بيمار و مراجعه كننده داش��ت.  وي از برنامه ريزي 
براي برپايي سه كارگاه آموزشي تا اربعين امسال در 
سمنان خبر داد و گفت: يكي ديگر از فعاليت هاي ما 
تأمين زمين دائمي براي مواكب استان است كه اين 
مهم به طور جدي در دستور كار قرار دارد.  رئيس 
سازمان بسيج س��ازندگي س��منان از پيش بيني 
حضور حداقل يك روحاني در هر موكب استان خبر 
داد و افزود: هماهنگي هاي الزم با اداره كل تبليغات 
اسالمي استان براي بهره گيري از ظرفيت روحانيون 

در اين بخش صورت گرفته است.

به همت س�پاه     فارس
فجر ف�ارس در 
نهمين مرحله اج�راي »ن�ذر رهايي« ۵۲3 
زنداني جرائم غيرعمد از زندان آزاد مي شوند. 
حجت السالم سيدكاظم موس��وي رئيس كل 
دادگستري فارس با اش��اره به اينكه در نهمين 
مرحله اجراي »نذر رهايي« طي مرحله اول و 
با همت سپاه فجر اين استان، ابتدا ۱2۳ نفر از 
زندانيان جرائم غيرعمد آزاد ش��دند، گفت: در 
مرحله دوم نيز قرار است ۴۰۰ زنداني ديگر نيز 
با استفاده از اين ظرفيت آزاد شوند.  وي با بيان 
اينكه بانوان خير فارس زمينه آزادي ۴۸ زن و 
مادر زنداني را در سال گذشته فراهم كرده اند، 
ادامه داد: اي��ن اقدامات با هم��كاري قضات و 
كاركنان اداره كل زندان ها تكميل و امسال نيز 
ادامه خواهد يافت.  اين مسئول قضايي همچنين 
از تحت مراقبت الكترونيكي قرار گرفتن 2۰۰ 
زنداني توس��ط پابندهاي الكترونيكي خبر داد 
و گفت: دس��تگاه قضايي نيز به موازات تالش 
خيرين كمك به زندانيان مستحق بهره مندي از 
ارفاقات قانوني را در دستور كار دارد.  وي افزود: 
در سه ماهه اول امسال نيز دادگستري فارس با 
رسيدگي فوري و خارج از نوبت به پرونده هاي 

اعس��ار زندانيان قريب به ۴۰ ميليارد ريال به 
زندانيان جرائم مالي غيرعمد كمك كرده است.  
رئيس شوراي قضايي فارس در بخش ديگري از 
سخنان خود به وجود ۷5۷ زنداني ديگر جرائم 
غيرعمد و ۱۶۰ زنداني مهريه در فارس اشاره و 
تصريح كرد: تالش هاي س��ازمان ها و نهادهاي 
حمايتي و همچنين خيرين استان و استفاده از 
ظرفيت هاي قانوني بايد به نحوي متمركز شود 
تا همه زندانيان نيازمند جرائم غيرعمد بتوانند 
از نعمت بزرگ آزادي بهره مند شوند.  دادستان 
عمومي و انقالب مركز فارس نيز با بيان اينكه هر 
چقدر كه دستگاه قضايي خود را مقيد به ياري 
رساندن به مددجويان جرائم غيرعمد مي داند، 
در برخورد ب��ا مجرمان حرف��ه اي و محكومان 
جرائم مهم قاطعانه برخورد مي كند، گفت: اين 
انتظاري است كه جامعه از مجموعه قضايي دارد 
و ما اين موضوع را با جدي��ت دنبال مي كنيم.  
س��يدمصطفي بحرين��ي همچنين ب��ه ورود 
برنامه ريزي شده دادسرا به موضوع پيشگيري 
از وقوع جرم و صيانت از حقوق عامه اشاره كرد 
و افزود: بخش��ي از تحقق اين موضوع توجه به 
جلوگيري از آسيب هاي زندان و آسيب هاي در 

انتظار خانواده هاي زندانيان است. 

  خوزس�تان: مديركل تع��اون، كارو رف��اه اجتماعي خوزس��تان از 
انعقاد۱۱تفاهمنامه همكاري با دانشگاه هاي اس��تان خبر داد.  ارسالن 
غمگين با اش��اره به اهميت ترويج تعاون در جامعه دانش��گاهي، افزود: 
حمايت از توسعه فعاليت تعاوني هاي موجود در عرصه هاي علم و فناوري، 
تش��كيل تعاوني هاي ويژه دانش��جويان و دانش آموختگان دانشگاه ها، 
جهت دهي به پژوهش هاي كاربردي بخش تعاون، ايجاد اشتغال در ميان 
دانش آموختگان دانشگاه، در سايه همكاري و انعقاد تفاهمنامه في مابين 

دانشگاه ها و ادارات تعاون ميسر است. 
  كرمانشاه: معاون عمراني اس��تانداري كرمانشاه گفت: خط اضطرار 
انتقال آب از سد گاوشان به شهر كرمانشاه از ۱5 خرداد وارد مدار شده و با 
اين اقدام بخش عمده اي از مشكالت آب رفع مي شود.  منوچهر فخر با بيان 
اينكه قرارگاه تنش آبي در استان تشكيل شده است، افزود: اقدامات خوبي 
انجام شده و مسائل سد گاوشان با استفاده از تيم هاي پنج استان رفع شد و 
در پايان سال گذشته نيز ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار به آن تخصيص يافت. 

  قزوين: علي شعباني رئيس كل دادگستري استان گفت: سال گذشته 
۶2 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي برگزار ش��ده كه 2۱۰ مصوبه داشته، از 
۱5۰ شركت و مركز توليدي بازديد ش��د كه با رايزني و اقدامات مديران 
دستگاه هاي اجرايي، بانك ها و نهادهاي ديگر مشكل ۴۴۷ واحد صنعتي و 
توليدي رفع و 2۷ شركت احيا شد؛ ۸5۰۰ كارگر به كار برگشتند و ۱۷۰۰ 

نفر كارگر هم جذب كار شدند. 
   مازندران: معاون محيط زيست طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست 
مازندران گفت: منطقه زيستگاهي ۳۰ هزار هكتاري »نشل« آمل به عنوان 
منطقه جديد شكار ممنوع در استان معرفي شد.  سيدروح اهلل اسماعيلي 
افزود: در استان مازندران تاكنون ۱۱ منطقه شكار ممنوع با مساحت 25۰ 
هزار هكتار داشتيم كه با اضافه شدن اين منطقه شكار ممنوع در آمل به ۱2 

منطقه با مساحت 2۸۰ هزار هكتار افزايش يافت. 
  خراس�ان رضوي: ناصر اميني رئي��س گروه پيش��گيري و درمان 
بيماري هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با اشاره به اينكه برنامه مراقبت 
سالمت حجاج اعزامي اس��تان خراس��ان بزرگ از مبدأ فرودگاه شهيد 
هاشمي نژاد مشهد جهت حج تمتع براساس محورهاي مختلفي انجام 
مي شود، گفت: شرط خروج حجاج از كشور ايران در حج داشتن نتيجه 
pcr منفي ۴۸ ساعته و گواهي دريافت دو نوبت واكسن كوويد۱۹ مورد 

تأييد كشور عربستان است. 
  آذربايجان غربي: ناصر سعيدآبادي رئيس سازمان حمل و نقل وبار و 
مسافر شهرداري اروميه گفت: با هدف رفاه حال شهروندان، نظارت دقيق 
و بهبود عملكرد و رصد فعاليت ناوگان حمل ونقل عمومي؛ هوشمند سازي 
نظارت بر ناوگان اجرا مي شود.  وي افزود: پروژه هوشمند سازي با مشاركت 
سازمان فن آوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اروميه و از طريق شركت هاي 

مجري دانش بنيان در حال طي مراحل براي اجرا و عملياتي شدن است. 
  مركزي: معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري اس��تان مركزي گفت: در سال جاري به دنبال احياي رشته 
نساجي سنتي به عنوان يكي از صنايع دس��تي كهن در منطقه فراهان 
هستيم.  قاسم كاظمي افزود: كرباسي بافي نيز كه يكي از شاخه هاي رشته 
نساجي سنتي است در منطقه فراهان به شدت مرسوم بوده، كارگاه هاي 
فعال داشته است كه در طول سال هاي گذشته به داليلي از بين رفت، اما در 

پي احياي آن در استان هستيم. 
  زنجان: ش��يرين دارايي سرپرس��ت اداره كل كان��ون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان استان زنجان گفت: كودكان و نوجوانان عضو هر يك 
از مراكز اين كانون در سراسر كشور مي توانند از ديگر كتابخانه هاي كانون 

نيز كتاب به امانت بگيرند.

4مجتمعگلخانهايدركردستان
راهاندازيميشود

چهار مجتمع گلخانه اي با 68۴ نفر اشتغالزايي در سطح استان 
كردستان راه اندازي مي شود. 

پيمان اسكندري رئيس سازمان جهاد كشاورزي كردستان گفت: 
چهار گلخانه در شهرس��تان هاي بيجار، ديواندره، قروه و س��قز با 
اشتغالزايي ۶۸۴ نفر در حال س��اخت بوده و در هفته هاي آتي به 
بهره برداري خواهد رسيد.  وي افزود: توسعه گلخانه ها به بهره وري 
مناسب از منابع محدود آب و خاك، اشتغالزايي باال كمك مي كند.  
اين مسئول در بحث دستور عمل هاي صدور مجوز احداث گلخانه را 
ضروري دانست و ادامه داد: قوانين و مقررات را براي سرمايه گذاران 
به صورت شفاف و بهره وري اقتصادي را مشخص كنيم.  اسكندري با 
اشاره به مشكالت عدم توسعه مطلوب در گلخانه هاي استان گفت: 
هزينه بر بودن احداث واحدهاي گلخانه اي، نوسانات قيمت نهاده ها، 
عدم وجود تسهيالت پايدار و تأمين تضامين بانكي توسط متقاضيان 

سرمايه گذاري موجب كاهش احداث گلخانه در كردستان است.

آبرسانيبه349روستايكرمانشاه
بههمتگروهايجهادي

گروه هاي جهادي كرمانشاه در طرح جهاد آبرساني آب را به 
3۴۹ روستاي استان مي رسانند. 

فرزاد دوستوندي رئيس بسيج سازندگي كرمانشاه گفت: قرارگاه امام 
حسن مجتبي)ع( متعهد شده كه آبرساني به ۳۴۹ روستاي استان را 
در بازه زماني ۳۰ ماهه انجام دهد و اين كار با همكاري قرارگاه نجف 
اشرف و سپاه حضرت نبي اكرم )ص( انجام خواهد گرفت.  وي افزود: 
مجتمع هاي آبرساني در روستاهاي اس��تان تعريف شده و هشت 
مجتمع را بسيج سازندگي متعهد شده به بهره برداري رسانده و به 
مردم خدمت رساني كند.  اين مسئول ادامه داد: تعدادي از پروژه ها 
هم اكنون پيشرفت 2۰ الي ۳۰ درصدي داشته و تعدادي ديگر نيز در 
مرحله تجهيز كارگاه هستند و اعتبار كلي در نظر گرفته شده براي 
اين پروژه ها ۳۰۰ ميليارد تومان اس��ت.  دوستوندي گفت: بسيج 
سازندگي پروژه هايي مانند ساخت مسكن محرومين و خانواده هاي 

زير پوشش كميته امداد امام خميني )ره( را برعهده دارد. 

همكارينهادهايفرهنگيدرطرح
غنيسازياوقاتفراغتبامساجد

نهاده�اي فرهنگي در طرح غني س�ازي اوق�ات فراغت 11۰ 
مسجد استان اردبيل همكاري مي كنند. 

امير رجبي رئيس حوزه هنري اس��تان اردبيل در نشس��ت با دبير 
قرارگاه فرهنگي اجتماعي حضرت زه��را )س( گفت: در خصوص 
اجراي برنامه هاي فرهنگي هنري با محوريت غني س��ازي اوقات 
فراغت در ۱۱۰ مس��جد مناط��ق مختلف اس��تان به ويژه مناطق 
كم برخوردار و محالت حاشيه اي شهر اردبيل بحث و تبادل نظر شد.  
وي با اشاره به اهميت استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود افزود: 
شناسايي استعدادهاي پنهان و كمك در جهت شكوفا ساختن اين 
استعدادها يكي از مهم ترين اولويت هاي حوزه هنري در استفاده 
بهينه از ظرفيت هاي موجود است.  اين مسئول ادامه داد: بايد نسل 
كودك، نوجوان و جوان مان را مهيا كنيم تا در طراز انقالب اسالمي 
در حوزه هنر بروز و ظهور داشته باشند.  رجبي گفت: حوزه هنري با 

هم افزايي در اين طرح به دستاوردهاي خوبي  دست مي يابد.

    اردبيل   كرمانشاه    كردستان

آغازساختمرحلهاول10هزارواحد
مسكونيطرحملينهضتمسكندربوشهر

ساخت مرحله اول 1۰ هزار واحد مسكوني      بوشهر
طرح ملي نهضت مسكن در بوشهر براي 
متقاضيان�ي ك�ه مراح�ل ثبت ن�ام آنها تأييد ش�ده اس�ت، آغاز ش�د. 
احمد محمدي زاده اس��تاندار بوشهر در آيين آغاز س��اخت 2 هزار واحد 
مسكوني در قالب طرح نهضت ملي مسكن با بيان اينكه اسناد محل ساخت 
اين واحد هاي مس��كوني صادر شده است، گفت: براس��اس برنامه ريزي 
ان شاءاهلل تا اوايل پاييز امسال س��اخت واحدهاي مسكوني در استان به 
2۰هزار واحد مي رسد و مسئوالن دستگاه هاي مرتبط در حال برنامه ريزي 
براي تحقق اين مهم هستند. وي همچنين از آغاز ساخت 2 هزارو 5۰۰ 
واحد مس��كوني ديگر در هفته آينده در نقاط مختلف استان خبر داد و 
افزود: مدت ساخت اين واحدهاي مسكوني دو ساله است و بايد هر سال 
۱۰ هزار واحد مسكوني تحويل متقاضيان شود.  نماينده دولت در استان 
با بيان اينكه ۷۰ هزار ميليارد تومان براي ۱۰ هزار واحد مسكوني طرح 
ملي نهضت مسكن ساالنه سرمايه گذاري مي شود، تصريح كرد: ساالنه  در 
حوزه عمراني بوشهر براي اجرای طرح هاي مختلف يك هزار ميليارد تومان 
تخصيص مي يابد و اين نشان مي دهد چندين برابر اعتبارات پروژه هاي 
عمراني در ساخت مسكن سرمايه گذاري مي شود.  محمدي زاده با تأكيد 
بر ايجاد حداكثر اشتغال در اجرا طرح ملي نهضت مسكن افزود: اكنون در 
دو حوزه اقدام جديدي در ساخت مسكن انجام و حمايت مي شود.  وي با 
تأكيد بر حمايت از طرح خود مالكي در طرح ملي نهضت مسكن ادامه داد: 
در اين حوزه ها اشخاص مي توانند با زمين شخصي و استفاده از تسهيالت 
بانكي صاحب مسكن شوند و مورد حمايت ويژه قرار مي گيرند.  استاندار 
بوش��هر گفت: در ش��هرهاي كوچك ضمن قطعه بندي اراضي، زمين به 

واجدان شرايط براي ساخت مسكن با پرداخت وام واگذار مي شود. 

شروعطرحسندداركردن
اراضيكشاورزيدراردبيل

طرح سنددار كردن اراضي كشاورزي در      اردبيل
1۰ روستاي شهرستان اردبيل آغاز شد. 
سيدمحمد اعتماد فرماندار اردبيل در مراسم اعطاي سند اراضي كشاورزي 
به كشاورزان در روستاي ديجويجين گفت: يكي از اولويت هاي اساسي در 
برنامه هاي اداره جهاد كشاورزي شهرستان اردبيل سند دار كردن اراضي 
كشاورزي است كه اين امر با همكاري تشكيالت قضايي، اداره كل ثبت 
اسناد و كشاورزان و دستگاه هاي مربوطه اجرايي مي شود.  وي افزود: طرح 
سنددار كردن اراضي زراعي و باغي در ۱۰ روستاي شهرستان اردبيل آغاز 
شده است و به مرور در تمامي روستاهاي شهرستان اجرايي مي شود.  اين 
مسئول ادامه داد: اراضي كش��اورزي شهرستان اردبيل ۱۱۰ هزار هكتار 
بوده كه اميدواريم با همكاري همه جانبه اين اراضي تحت پوشش سند تك 
برگي شوند.  اعتماد گفت: سنددار كردن اراضي كشاورزي نقش اساسي 
در كاهش پرونده هاي دادگستري و اختالفات كشاورزان دارد كه انتظار 

مي رود كشاورزان در اين زمينه همكاري خوبي داشته باشند.

1۲70گروهجهادي
بهعشايرخدمترسانيميكنند

با راه اندازي 1۲۷۰ گروه جهادي در كشور      چهارمحال وبختياري 
خدمات رساني به عشاير سرعت مي گيرد. 
احمد سعيدي مسئول بسيج عشايري كشور با بيان اينكه خدمات رساني 
به عشاير و محروميت زدايي از رويكردهاي كنگره ۱۱ هزار شهيد جامعه 
عشايري كش��ور در اس��تان چهارمحال وبختياري محسوب مي شود، 
گفت: با راه اندازي ۱2۷۰ گروه جهادي و تخصصي اين مس��ئله مورد 

توجه قرار گرفت. 
وي افزود: كمك به حل مش��كل كم آبي، س��اخت و تعمير مساجد و 
حسينيه ها، ساخت مدارس، احداث خانه محرومان، سرويس بهداشتي، 
حمام ثابت و سيار، ساخت آبشخور دام و حمام ضد كنه، غرس ۱۸۰۳ 
اصله درخت در مناطق عش��ايري، اهداي بيش از 22 هزار رأس دام و 
راه اندازي پويش ه��اي نذر قرباني از جمله اقدام��ات صورت گرفته در 

راستاي اين كنگره است. 
مس��ئول بس��يج عش��ايري كش��ور ادامه داد: ارائه خدمات پزشكي، 
دندان پزشكي و پيراپزشكي در كنار حضور مسئوالن ملي و استاني در 

ميزهاي خدمت در دستور كار قرار گرفت. 
سعيدي با تأكيد بر اينكه رويكردهاي كنگره شهداي عشاير بنا بر تأكيد 
مقام معظم رهبري پس از اتمام اين كنگره در مناطق عش��ايري ادامه 
خواهد داشت، تصريح كرد: اين قش��ر ظرفيت هاي بسياري در حوزه 
توليد گوش��ت قرمز، تأمين امنيت غذايي، توليد صنايع دستي دارند، 
وضعيت عشاير با قبل از پيروزي انقالب اسالمي قابل مقايسه نيست، اما 

اين قشر نيازمند حمايت هستند. 
وي با اشاره به فعاليت هاي فرهنگي صورت گرفته در اين كنگره، افزود: 
چاپ و نشر 2۱ عنوان كتاب ويژه شهداي شاخص عشاير، آماده سازي 
چند مستند تلويزيوني با موضوع نقش عشاير در دفاع مقدس و برگزاري 
يادواره هاي متعدد، برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و ورزشي و مسابقه 
تيراندازي ويژه عش��اير از جمله مهم ترين اي��ن فعاليت هاي فرهنگي 

محسوب مي شود. 
مسئول بسيج عشايري كشور ادامه داد: عش��اير در حوزه شعر و ادب 
داراي ذوق و استعداد ويژه هس��تند، اعالم كرد: شب شعري با عنوان 
»ش��هداي ايل« در خالل برگزاري اين كنگره با شعراي مطرح جامعه 
عشاير كشور برگزار شد.  سعيدي با بيان اينكه خأل حضور دستگاه هاي 
فرهنگي در مناطق عش��ايري مشهود اس��ت، افزود: مي طلبد تمامي 
دستگاه ها، نهادهاي فرهنگي براي تقويت روحيه مذهبي، ديني و ملي 

در جامعه عشايري تالش كنند. 

كمک5ميلياردتومانیمردمسمنان
برايايجادزيرساختهايعتبات

تعهد اس�تان س�منان ب�راي كمك به     سمنان 
بازسازي عتبات در سال جاري بالغ بر 
۵ميليارد تومان است كه با كمك هاي مردمي جمع آوري خواهد شد. 
جبار دوست محمديان رئيس س��تاد بازسازي عتبات عاليات سمنان، 
گفت: با بيان اينكه در س��ال جاري نيز مانند سنوات قبل تعهدي براي 
مردم استان در زمينه كمك به عتبات عاليات تعيين شده است، تأكيد 
كرد: تعهد امسال مردم در اين زمينه 5 ميليارد تومان معادل ۷5 هزار 

ريال براي هر شهروند است.  
وي با بيان اينكه سال قبل ۳ ميليارد تومان تعهد بازسازي عتبات براي 
استان س��منان بود كه با همت مردم متدين و خداجوي استان شاهد 
تحقق ۳ ميلياردو ۸۰۰ ميليون تومان مع��ادل تقريباً 5 هزار تومان به 
ازاي هر شهروند بوديم، افزود: اميدواريم امسال نيز به سقف تعيين شده 
برسيم.  اين مسئول با بيان اينكه يكي از تعهدات استان ساخت سقاخانه 
در سامراي عراق بود كه با همت متخصصان، مردم نيك انديش و ستاد 
بازسازي عتبات محقق شد، ادامه داد: كار نصب اين مجموعه در عراق 
انجام شده است. دوس��ت محمديان همچنين با بيان اينكه ۴5۰ متر 
مربع زمين در سامراي عراق به ستاد بازسازي عتبات سمنان داده شده 
اس��ت، گفت: قرار اس��ت كه يك نانوايي و يك مجتمع پذيرايي و يك 
آب شيرين كن در اين منطقه از سوي استان ساخته و در ايام اربعين و 

به زائران حسيني خدمت رساني كند.  
وي افزود: از آنجا كه فاز دوم طرح توسعه حرم مطهر امام حسين)ع( به 
مهندسان و هنرمندان ايراني واگذار شده از تمام كساني كه در استان 
عالقه مند به كمك يا حضور در بخش ها و تخصص هاي مختلف هستند 

مي خواهيم تا به ما كمك كنند. 

اجرایطرحمزرعهكمپوست
در339روستايمازندران

با توجه به اج�راي موفق طرح مزرعه     مازندران
كمپوست در دو روس�تاي مازندران، 
اين موضوع امس�ال در 33۹ روس�تاي اين اس�تان اجرا مي شود. 
سجاد رضايي معاون مديركل امور روستايي و ش��وراهاي استانداري 
مازندران گفت: در حال حاضر از بين ۳ هزار و ۶۰۰ روس��تاي اس��تان 
بحث جمع آوري زباله در بين هزارو ۸۳۰ روستا در دستور كار قرار دارد 

و در بقيه روستاها به شكل سنتي زباله ها دفن مي شود.  
وي با اش��اره به اجراي موفق طرح مزرعه كمپوس��ت در دو روستاي 
مازندران، گفت: امسال ۳۳۹ روستا را به عنوان پايلوت اين طرح با كمك 

دهياران بخشداران و فرمانداران زير پوشش قرار خواهيم داد.  
اين مسئول با بيان اينكه طرح تفكيك زباله از مبدأ اين طرح بايد طي 
چهار سال آينده تمام روستاهاي استان را در برگيرد، افزود: با اين طرح 
كاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدي زباله را در روس��تاهاي استان و سايت هاي 

جمع آوري زباله خواهيم داشت.  
رضايي با اشاره به اينكه تأكيدمان روي دفن زباله و بازيابي انرژي است، 
ادامه داد: اس��تاندارد بين المللي زباله در روز ۳۰۰ تا ۳5۰ گرم اس��ت 
ولي با توليد ۷۰۰ گرم زباله در روز از استاندارد پيشي گرفت كه يكي از 

راهكارها كاهش حجم ورودي زباله است.  
وي با بيان اينكه اجراي اين طرح به ايجاد درآمد پايدار روستايي كمك 
خواهد كرد، گفت: دهياران نيز بايد از ابزارهاي تشويقي بهره بگيرند.  

معاون مديركل امور روستايي و شوراهاي استانداري مازندران با اعالم 
اينكه موضوع ديگر توليد انرژي برق در پشت بام منازل است، تصريح 
كرد: اين طرح هم با وجود هزينه پايين مي تواند موجب درآمد باال در 

روستاها باشد.  
رضايي به توليد و پرورش گل و گياه در بس��ياري از روستاهاي سطح 
اس��تان اش��اره كرد و گفت: همچنين طرح هر خانه روستايي پرورش 
۱۰۰ طيور از ديگر طرح هايي است كه توسط شركت هاي دانش بنيان 

در حال بررسي و اجراست. 

1330مجوزمشاغلخانگيدرخراسانرضويصادرشد
از ابت���داي     خراسان رضوي
ي  ر ل جا س�ا
تاكنون 133۰ مج�وز مش�اغل خانگي در 
خراس�ان رضوي ص�ادر ش�ده اس�ت. 
كلثوم فاضل سرپرست مديريت كارآفريني و 
اش��تغال اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي 
خراسان رضوي گفت: از محل اعتبارات بودجه 
۱۴۰۰ در اس��تان طي س��ال جاري در زمينه 
ايجاد مشاغل خانگي به 2۳۱ پرونده مبلغ ۱5۶ 
هزارو ۸۰۰ ميليون ريال تسهيالت پرداخت شده است.  وي افزود: در مجموع از ابتداي سال جاري 
تاكنون ۱۳۳۰ مجوز مشاغل خانگي صادر شده است.  اين مسئول در خصوص پرداخت تسهيالت 
مشاغل خانگي تصريح كرد: اعتبار در نظر گرفته شده براي مشاغل خانگي در سال ۱۴۰۱ هنوز ابالغ 
نشده و تسهيالت راه اندازي مش��اغل خانگي همچنان از منابع سال گذشته در حال پرداخت است.  
فاضل افزود: طي سال جاري اعتبار در نظر گرفته شده براي اداره كل بهزيستي استان ۸۹۷۱ ميليون 

ريال بود كه نسبت به سال قبل ۳۰۶ درصد افزايش داشته است.


