
     مركزي به منظور ارتقاي 
و  كيفي����ت 
خدمات رس�اني بيش�تر به م�ردم، ن�اوگان 
حمل و نقل شهر اراك هوشمندسازي مي شود. 
محمدحس��ين س��اده وند، سرپرس��ت  س��ازمان 
حمل و نقل مس��افر و بار ش��هرداري اراك با اشاره 
به اينك��ه يك��ي از تدابي��ر در نظر گرفته ش��ده، 
هوشمندسازي ناوگان به معناي جامع و كامل است، 
گفت: در نظر است تمامي خدمات همچون زمان 
انتظار براي اتوبوس و اطالع رس��اني به مسافران به 
جهت مديريت سفر درون شهري از طريق گوشي 
موبايل ارائه شود و پس از اين بايد نوسازي ناوگان 
به صورت كامل انجام گي��رد. وي با بيان اينكه اين 
هوشمندس��ازي به توزيع اتوبوس ه��ا در خطوط 
براس��اس نياز كمك ش��اياني خواهد كرد، افزود: 
برنامه ريزي براي توزيع اتوبوس ها براساس اطالعات 
دريافت شده از س��امانه انجام مي گيرد،   اين مدير 

ش��هري ادامه داد: در هركدام از مناطق ش��هر كه 
تقاضاي اتوبوس بيش��تر اس��ت، تعداد اتوبوس ها 
افزايش مي يابد، حتي براساس اين راهبرد مدنظر 
و اطالعات دريافت شده از س��امانه در صورت نياز، 

سرپناه ها يا ايستگاه هاي اتوبوس ممكن است جابه جا 
شود.  ساده وند با تأكيد بر اينكه هوشمندسازي شاه 
كليد رونق ناوگان حمل و نقل ش��هر اراك اس��ت، 
گفت: در حال حاضر فقط هوشمندسازي مي تواند 

باعث ارتقاي كيفيت و افرايش خدمات ناوگان باشد.  
وي همچنين درخصوص آخرين وضعيت ناوگان 
حمل و نقل عمومي شهر اراك اعالم كرد: ناوگان در 
حال حاضر به لحاظ تعداد و كيفيت خدمات رساني 
داراي مشكل است و در اين راستا دو راهكار در نظر 
گرفته شده اس��ت كه حداكثر تا مهرماه مشكالت 
حل شود و خدمات رساني به باالترين ميزان كيفيت 
برسد.  شهردار اراك با تأكيد بر اينكه در حال حاضر 
ناوگان تنها ۷۵ دستگاه اتوبوس در اختيار دارد كه 
فرس��وده اس��ت و دائماً دچار نقص فني مي شوند، 
افزود: اگر موضوع اس��تاندارد ۳۰دستگاه اتوبوس 
خريداري ش��ده حل شود به س��رعت وارد ناوگان 
مي شوند و بخش عمده اي از مشكل حل مي شود.  
ساده وند ادامه داد: ۴۰ دستگاه ديگر نيز قرار است از 
سوي وزارت كشور خريداري شود كه اگر اختصاص 
يابد قطعاً ناوگان احيا مي شود و به حداكثر ظرفيت 

مي رسد.

حملونقلعمومياراكهوشمندميشود
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سجاد مرسلي سیداحمد هاشمي اشكا

طرحمدرسهتابستانيدركرمانشاهاجراميشود
ط�رح مدرس�ه      كرمانشاه
در  تابس�تاني 
استان كرمانشاه از نيمه دوم تيرماه آغاز مي شود. 
علي مرادي، معاون آموزش و پرورش كرمانشاه 
با بيان اينكه طرح مدرس��ه تابستاني به زودي 
در اس��تان كرمانش��اه اجرايي مي شود، گفت: 
اين طرح به تمام مراكز آموزش��ي ابالغ ش��ده 
و در اولي��ن فرصت ه��ر منطقه باي��د پايگاه و 
گروه فعاليتي خ��ود را تش��كيل داده و طبق 
برنامه ريزي هاي انجام شده از ۱۶ تيرماه به بعد فعاليت خود را آغاز كنند.  وي با اشاره به اينكه طرح 
مدرسه تابستاني تا پايان شهريور ماه ادامه دارد، افزود: در هر منطقه بر حسب نياز در پايه هاي هفتم، 
هشتم، نهم، دهم و يازدهم تنها براي چهار درس پايه و مورد نيازي كه لزوم بيشتري در يادگيري آنها 
وجود دارد كالس هاي تابستاني را به صورت رايگان براي دانش آموزان برگزار خواهند كرد.  اين مسئول 
فرهنگي ادامه داد: مدت زمان برگزاري طرح مدرسه تابستاني ۴۰ الي ۴۵ روز بوده كه در شش روز هفته 

كالس هاي آن با حداقل ۳۰ ساعت و حداكثر ۳۶ آموزش بايد برگزار شود.

بهرهبرداريازتصفيهخانهفاضالبشهركصنعتياروميه
ن�ه  تصفيه خا     آذربايجان غربي
فاضالب شماره 
۳ ش�هرك صنعت�ي ارومي�ه ب�ه زودي به 

بهره برداري مي رسد. 
رضا حاتم��ي، مديرعامل ش��هرك هاي صنعتي 
آذربايجان غربي گفت: تصفيه خانه فاضالب شهرك 
صنعتي شماره ۳ اروميه بعد از ۱۴سال با ظرفيت 
۱۱۰۰مترمكعب به اتمام رسيد و آماده بهره برداري 
است.  وي افزود: با بهره برداري از اين تصفيه خانه 
ظرفيت كل تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي اروميه به ۱۵۰۰مترمكعب در روز خواهد رسيد.  اين مسئول 
با اشاره به اينكه ۲۷ شهرك صنعتي در استان در حال بهره برداري و فعاليت هستند، ادامه داد: به جز تصفيه خانه 
فاضالب شهرك صنعتي اروميه، هشت تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي نيز در سطح شهرك هاي صنعتي 
استان در حال بهره برداري است.  حاتمي در خصوص آخرين وضعيت بهره برداري هشت تصفيه خانه شهرك هاي 
صنعتي استان نيز گفت: مدول دو تصفيه خانه شهرك صنعتي خوي اخيراً تمام شد و در مدار بهره برداري قرار 

گرفت، همچنين قرارداد تصفيه خانه شهرك صنعتي بوكان و مهاباد نيز منعقد شده و در حال اجرا هستند.

۹۶درصداراضيمنابعمليكشورسنددارشدند
در حوزه منابع      كهگيلويه و بويراحمد
طبيعي كشور 
از 1۳1 ميليون هكتار عرص�ه، 1۲۷ ميليون 
هكتار معادل 96 درصد صاحب سند شدند. 
حسن بابايي، رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور در سفر به استان كهگيلويه و بويراحمد با 
بيان اينكه صدور و توسعه اسناد نقش مهمي در 
پيش��گيري از جرايم و كنترل دعاوي و كاهش 
پرونده هاي ورودي به دادگس��تري دارد، گفت: 

با تأكيد رهبري در ديدار مس��ئوالن قضايي هويت داركردن اراضي به ويژه اراضي كشاورزي در دستور 
كار مسئوالن قرار گرفت.  وي افزود: صدور اسناد اراضي عالوه بر كاهش دعاوي حقوقي و كيفري باعث 
كاهش كالهبرداري و جعل اسناد در كشور مي شود.  اين مسئول تصريح كرد: در حوزه منابع طبيعي از 
۱۳۱ميليون هكتار عرصه ۱۲۷ ميليون هكتار معادل 9۶درصد صاحب سند و حدنگاري شده اند.  بابايي با 
بيان اينكه ۴درصد منابع طبيعي حدنگاري نشده اند، افزود: اين ميزان مربوط به كميسيون هاي رفع تخلف 

يا پرونده هاي قضايي است كه بايد هرچه سريع تر تعيين تكليف و براي آنان سند صادر شود.

راه اندازي قرارگاه هاي جهادي 
محروميت زدايي در شهرهاي لرستان

 جشنواره »حريم رسالت« در گيالن 
برگزار مي شود

قرارگاه ه��اي     لرستان
جه���ادي در 
شهرس�تان هاي مختلف اس�تان لرستان با 
هدف محروميت زدايي راه اندازي مي شود. 
سرهنگ احس��ان جهانبخش، مس��ئول بسيج 
سازندگي لرستان در جلس��ه مجمع جهادگران 
و كارگروه ه��اي تخصصي جهادي اس��تان كه با 
حضور فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل )ع( برگزار 
شد با اش��اره به اينكه رسالت بس��يج سازندگي 
محروميت زدايي است، گفت: اين نهاد در سطح 
استان به ويژه روستاها با بهره گيري حداكثري از 
ظرفيت ها و منابع براي ايجاد اشتغال براي اقشار 
محروم و آسيب پذير در سطح استان همواره پاي 
كار بوده است.  وي با بيان اينكه احداث مسكن، 
كانال آب بر كش��اورزي و آب ش��رب نيز از اهم 
پروژه هاي بسيج سازندگي است، افزود: ۲ هزار و 
۵۸۳ گروه جهادي و نزديك به ۳۰ هزار عضو در 
بسيج سازندگي در عرصه هاي مختلف سازماندهي 
كرده ايم كه در عرصه هاي مختلف مش��غول به 
خدمت رس��اني به مناطق محروم هستند.  اين 
مس��ئول ادامه داد: ۷۰۷ صندوق قرص الحسنه 
خانگي، مردم��ي و مس��تقل داريم كه ب��ه ارائه 
تسهيالت اشتغال در سطح اس��تان مي پردازند.  

س��رهنگ جهانبخش با بيان اينكه ۱۲ كارگروه 
اصلي در بسيج سازندگي داريم، گفت: مسئوالن 
كارگروه ها با حضور در جلس��ات اين آمادگي را 
دارند تا مس��ائل پيش روي كارگروه ها را مطرح 
كنند.  وي با اشاره به تشكيل قرارگاه هاي جهادي 
در سطح استان افزود: براي ساخت قرارگاه هاي 
جهادي شهرستاني از طريق فرمانداري ها و راه و 
شهرسازي زمين در نظر گرفته مي شود.  مسئول 
بسيج سازندگي لرس��تان ادامه داد: قرار است از 
طريق بسيج سازندگي هزينه ساخت قرارگاه هاي 
جهادي متقبل شود و اس��تان هايي كه تا قبل از 
مهرماه زمين ها را مشخص كنند، اولويت ساخت و 
تجهيز دارند.  جهانبخش گفت: براساس اين طرح 
در گام اول روس��تاهاي با ضريب محروميت باال 
در شهرستان هاي مختلف شناسايي و اقدامات 
الزم جه��ت محروميت زدايي به صورت متمركز 
انجام مي ش��ود، دس��تگاه هاي اجرايي اعتبارات 
خوبي جهت محروميت زدايي دارند، ولي كارها 
به صورت پراكنده انجام مي شود.  وي تصريح كرد: 
عالوه بر محروميت زدايي در روستاها در نظر داريم 
در بحث زيرساخت ها و همچنين بحث اقتصاد و 
اشتغال روستاييان با يك بسيج و جهادعمومي 

ورود كنيم.

با ه�دف نقش     گيالن
عفاف و حجاب 
و زيس�ت عفيفان�ه در كاهش آس�يب هاي 
اجتماعي جش�نواره »حريم رس�الت«  در 

گيالن برگزار مي شود. 
زهرا يعقوب نژاد، مديركل امور بانوان گيالن در 
كارگروه عفاف و حجاب اين استان با بيان اينكه 
دس��تگاه هاي اجرايي موظف به اجراي بالغ بر 
۳۰۰مصوبه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در 
حوزه عفاف و حجاب هستند، گفت: ۳۳دستگاه 
در اين كارگروه عضويت دارند و لذا بايد اقدام به 
برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات كنند.  وي با 
بيان اينكه به زودي دبيرخانه دائمي جشنواره 
»حريم رسالت« در گيالن راه اندازي مي شود، 
افزود: در اين جشنواره نقش عفاف و حجاب و 
زيست عفيفانه  در كاهش آسيب هاي اجتماعي 
پيگيري مي ش��ود. اين جش��نواره با همكاري 
سازمان بسيج رسانه استان در اواخر تير ۱۴۰۱ 
برگزار خواهد شد.  اين مسئول ادامه داد: اين 
جشنواره نقش عفاف و حجاب و زيست عفيفانه 
را در كاه��ش آس��يب هاي اجتماعي پيگيري 
مي كند، همچنين به نقش عفاف و حجاب در 
هويت بخشي بانوان و ارتقاي روحيه خودباوري 

آنان مي پردازد.  حجت االس��الم والمسلمين 
سجاد سرافراز، دبير ستاد احياي امر به معروف 
و نهي از منكر گي��الن نيز نظارت بر س��المت 
محيط اداري در حوزه عفاف و حجاب را يكي 
از وظايف اين ستاد دانست و گفت: دستگاه ها 
بايد ترويج عفاف و حجاب را از خودشان شروع 
كنند و اولويت آن تفكيك جنسيتي است.  وي 
۲۱تير را آغاز هفته عفاف و حجاب اعالم كرد 
و افزود: هر دستگاهي بايد يك برنامه فرهنگي 
مرتبط با عفاف و حجاب در اين هفته داش��ته 
باشد.  مديركل آموزش وپرورش گيالن نيز در 
ادامه با تأكيد بر لزوم رعايت حجاب و پوشش 
در مدارس گفت: ام��روزه با ش��بهاتي درباره 
عفاف و حج��اب مواجه هس��تيم، بنابراين به 
كارشناسان مسلط و خبره جهت پاسخگويي 
به دانش آموزان نياز داريم، همچنين از طريق 
دانش افزايي ضمن خدمت، معلمان پرورشي 
را وارد حوزه اقناع سازي خواهيم كرد.  محمد 
فائزي افزود: برگزاري همايش هاي دانش آموز 
محور مدرسه اي و فرامدرسه اي در دستور كار 
اس��ت و عالوه برآن ظرفيت نرم افزار »ش��اد« 
براي توليد محتواي مرتبط با عفاف و حجاب 

بهره خواهيم گرفت. 

   بوشهر: مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق استان بوشهر گفت: 
مصرف زياد برق باعث مي شود تا درصد بارگيري از تجهيزات افزايش پيدا 
كند و اين موضوع باعث آسيب به تجهيزات شده و در نتيجه خاموشي هاي 
ناخواس��ته را  به وجود مي آورد كه با كاهش مص��رف پنج تا ۱۰درصدي 
مش��تركان مي توان از آن جلوگيري كرد.  غالمرضا حشمتي  افزود: برابر 
مصوبه هيئت دولت دستگاه هاي اداري، اجرايي، بانك ها، نيروهاي نظامي، 
انتظامي موظف به كاهش ۶۰درصدي مصرف برق بعد از ساعات اداري و 

كاهش۳۰ درصدي در طول ساعت اداري هستند. 
   كرمانشاه: استاندار كرمانشاه گفت: سامانه سماح براي پيش ثبت نام اربعين 
۱۴۰۱ از دهم تيرماه باز شد و بر اين اساس متقاضيان زيارت اربعين مي توانند تا 
پايان تيرماه با مراجعه به اين سامانه براي حضور در پياده روي اربعين ثبت نام 
كنند.  بهمن اميري مقدم افزود: از اين پس زائران اربعين حسيني مي توانند با 
مراجعه به سامانه سماح به نشاني https://samah. haj. ir براي حضور در 
راهپيمايي بزرگ اربعين، مرز خسروي را همچون مرزهاي مهران، شلمچه و 

غيره به عنوان مرز موردنظر براي خروج از ايران انتخاب كنند. 
   اصفهان: معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي اصفهان 
اعالم كرد كه ذخيره سد زاينده رود به ۳۳۴ ميليون مترمكعب رسيده است.  
محمود چيتيان با بيان اينكه حجم منبع آبي سد زاينده رود فقط ۲۶درصد 

است، افزود: ورودي به آن هم اكنون ۲9مترمكعب بر ثانيه است. 
   لرستان: مدير شركت آب و فاضالب بروجرد گفت: عمليات تسطيح 
و خاكبرداري محل احداث مخزن بتني ذخيره آب شرب شهر آغاز شده 
كه اعتبار احداث اين مخزن ۲۸ ميليارد تومان است.  حبيب اله حدادي 
افزود: محل احداث اين مخزن با وسعت ۷۰۰۰مترمربع به شركت اهدا شد 
كه با احداث اين مخزن ۵ هزار مترمكعب به مخازن ذخيره آب شرب شهر 

بروجرد اضافه خواهد شد. 
   اردبيل: مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اردبي��ل گفت: مدل دوم 
تصفيه خانه فاضالب استان با پيشرفت قابل قبول در حال اجراست.  عليرضا 
نعمت سلطاني، به اجراي مدل دوم تصفيه خانه فاضالب شهر اردبيل نيز 

اشاره كرد و گفت: اين پروژه با پيشرفت قابل قبول در حال اجراست. 
   ايالم: رئيس سازمان جهاد كشاورزي ايالم گفت: در قالب تسهيالت 
تبصره ۱۸ از بهمن سال گذشته تاكنون ۶۱۱طرح كشاورزي در استان 
به بانك كشاورزي معرفي شده است.  آذرنوش عموزاده افزود: براي اين 
تعداد طرح ۴۷۷ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته است. همچنين برای 
تسهيالت بخش كشاورزي در ايالم نيز تاكنون مبلغ 9۴ميليارد تومان  

برای ۱۳۸ طرح پرداخت شده است. 
   سيستان و بلوچستان: مديركل ورزش و جوانان استان سيستان و 
بلوچستان از افتتاح بيش از ۳۰ چمن مصنوعي ميني فوتبال به مناسبت 
اعياد قربان و غدير در روستاهاي سراسر استان خبر داد.  ادهم كرد زابلي 
افزود: اين زمين هاي چمن مصنوعي ميني فوتبال در شهرس��تان هاي 
زراباد، دشتياري، چابهار، كنارك، س��رباز، راسك، ايرانشهر، مهرستان، 
سراوان، سيب سوران، خاش، ميرجاوه، گلشن، بمپور، زاهدان، زابل، زهك 

و نيمروز به بهره برداري مي رسد. 
   خوزس�تان: سرپرس��ت فرماندهي انتظامي اه��واز از اجراي طرح 
پاكسازي مناطق آلوده و جرم خيز در »زويه«، »پاستوريزه« و »زرگان« 
اهواز خبر داد.  سرهنگ كيومرث كشوري افزود: طرح پاكسازي مناطق 
آلوده و جرم خيز با هدف برخورد با سارقان، معتادان متجاهر، خرده فروشان 
موادمخدر و عامالن تيراندازي در مناطق »زويه«، »پاستوريزه« و »زرگان« 
با هماهنگي مرجع قضايی از سوی مأموران كالنتري ۱۸ و يگان امداد به 

مرحله اجرا در آمد. 
  چهارمحال و بختياري: عليرضا اصغرزاده، مديركل بيمه سالمت 
چهارمحال و بختياري با اش��اره ب��ه پرداخت ۵۳۲ميلي��ون تومان به 
۱۶۰زوج نابارور براي درمان توس��ط بيمه س��المت در استان گفت: 
اين مبلغ تنها به موارد تخصصي درمان ناباروري تعلق گرفته اس��ت و 
هزينه هاي درمان سرپايي و داروهايي مانند داروهاي هورموني نيز تحت 

پوشش بيمه سالمت قرار دارد. 

نيروهاوتجهيزاتسپاه
مشغولخدماتبهزلزلهزدگانهرمزگان

زلزله 6/1 ريش�تري هرمزگان خس�ارات زيادي برجاي گذاش�ته 
اس�ت، اما بعد از وقوع اين حادثه يكب�ار ديگر نيروهاي س�پاه و 
جهادگ�ران در كمترين زمان ممك�ن خود را به منطقه رس�انده و 
خدمات رس�اني را آغاز كرده اند. هالل احمر ب�ا نيروهاي امدادي 
و س�گ هاي زنده ي�اب در منطقه حض�ور دارد و ق�رارگاه مدينه 
نيروي زميني س�پاه يك تيم س�يار پزش�كي امدادي شامل پنج 
پزش�ك عمومي، پرس�تار و بهيار به همراه مس�ئول بهداري اين 
ق�رارگاه به منطقه اع�زام كرده و رئيس كل دادگس�تري اس�تان 
هرمزگان نيز از برقراري امنيت كامل در اين مناطق خبر داده است. 

    
بامداد شنبه ۱۱تيرماه چند زلزله شديد مناطقي از شهرستان بندرلنگه 
در غرب هرمزگان به ويژه روس��تاي س��ايه خوش را لرزاند. شدت اين 
زلزله ها به حدي بود كه عالوه بر ش��ماري از شهرستان هاي هرمزگان 
از جمله بندرعباس در برخي از كش��ور هاي همسايه نيز احساس شد. 
بزرگ ترين اين زلزله ها ۶/۱ ريشتر بود كه دو بار شهرستان بندرلنگه و 

بخش هايي از شهرستان بندرخمير را لرزاند. 
اين زلزله خسارات زيادی بر جاي گذاش��ته كه در حال حاضر اسكان 
موقت زلزله زدگان انجام شده است، اما با توجه به حجم باالي خرابي ها و 
گرماي شديد هوا نياز فوري به كانكس، وسايل سرمايشي، يخچال، پتو 
و ديگر اقالم مورد نياز وجود دارد، ضمن اينكه جهت بازسازي و تأمين 

مايحتاج نيازمند كمك هاي نقدي مردم نيز مي تواند كارساز باشد. 
   دولت، تمام قد آماده خدمت

از همان دقايق اول وقوع زلزله، هالل احمر با نيروهاي امدادي و سگ هاي 
زنده ياب در منطقه حضور يافت. متأس��فانه پنج نفر از هموطنان جان 
خود از دست دادند، ولي بقيه مجرومان به موقع به مراكز درماني منتقل 

شدند  و مشكل خاصي در مورد مجروحان نيست. 
در همين رابطه وزير كشور با بيان اينكه دولت براي كمك به زلزله زدگان 
تمام قد در صحنه حاضر است، گفت: »گزارش زلزله به هيئت دولت ارائه 
ش��ده و زلزله زدگان در كانكس و چادرهاي ب��زرگ ۱۵۰نفري خنك 

مستقر مي شوند.«
احمد وحيدي كه براي بازديد از مناطق زلزله زده به هرمزگان رفته بود، 
ادامه داد: »در پي وقوع اين زمين لرزه آسيب هايی به چند روستا وارد 
شد كه بيشترين آسيب در روستاي سايه خوش بود؛ در روستاهاي ديگر 
آسيب ها كمتر است.« وي با تشريح نحوه خدمت رساني به زلزله زدگان 
بيان كرد: »كارها از دقايق اوليه پس از وقوع زمين لرزه آغاز شد و تمام 
مسئوالن در منطقه حاضر شدند. خوشبختانه همكاري ها بابت اينكه 

مردم زير آوار نمانند، به موقع انجام شد.«
به گفته وزير كش��ور، اموري ديگر در مورد وصل برق و آب انجام و در 
س��اعت اوليه نيز ارتباطات برقرار ش��د، همچنين با حضور استاندار و 

فرماندهان نظامي و انتظامي اقدامات الزم صورت گرفت. 
   ماشين آالت و موادغذايي ارسال شد

سردار س��رتيپ پاس��دار محمد ماراني، فرمانده قرارگاه مدينه نيروي 
زميني سپاه در مورد اقدامات اين قرارگاه در امدادرساني به زلزله زدگان 
استان هرمزگان گفت: »به محض وقوع زلزله نيروهاي قرارگاه مدينه 
جهت امداد رساني فراخوانده شدند و در اولين ساعات وقوع زلزله يك 
تيم سيار پزشكي امدادي شامل پنج پزشك عمومي، پرستار و بهيار به 

همراه مسئول بهداري اين قرارگاه به منطقه اعزام شدند .«
وي با تأكيد بر استقرار ماشين آالت مهندس��ي اين قرارگاه در مناطق 
وقوع زلزله ادامه داد: »س��ه دس��تگاه ميني لودر، سه دس��تگاه لودر و 
كاميون در منطقه وقوع زلزله مس��تقر ش��دند و همچني��ن گروه۴۶ 
امام هادي )ع( نيز ماشين آالت مهندس��ي خود را در محل وقوع زلزله 

مستقر كرده است.«
سردار ماراني تصريح كرد: »كار آواربرداري بخشي از مناطق زلزله زده 
به زودي آغاز و قرارگاه مدينه در اين زمينه نقش مهمي را ايفا خواهد 
كرد. همچنين ژنرات��ور برق اين قرارگاه در منطقه مس��تقر ش��ده تا 
زيرساخت هاي راهبردي - اسكان را در مناطق زلزله زده پشتيباني كند، 
چراكه هم اكنون سه چادر گروهي قرارگاه مدينه به ظرفيت هركدام 
۵۰نفر در منطقه داير شده كه اين چادر ها با كولرهايي كه ژنراتور ها از 

آن پشتيباني مي كند، فعاليت خواهد كرد.«
وي با بيان اينكه قرارگاه مدينه امدادرساني جهت استقرار كانكس ها در 
مناطق زلزله زده را در آينده نزديك پشتيباني خواهد كرد، گفت: »هم 
اكنون دو دستگاه آمبوالنس و دو تانكر ۱۳ هزار ليتري قرارگاه در منطقه 
مستقر است و كار امدادرساني و آبرساني را با سرعت انجام مي دهند.«

به گفته اين مسئول ۱۵ هزار كنسرو، دو تن برنج، دو تن مرغ و گوشت، 
۱۰هزار آب معدني و ۱۰دس��تگاه خودروي تويوت��ا جهت پخت غذا و 

امدادرساني به مناطق زلزله زده اعزام شده است. 
   جهادگران مشغول خدمات رساني هستند

هم اكنون بس��يج س��ازندگي و گروه هاي جهادي غ��رب هرمزگان در 
شهرستان هاي بندرخمير، بندرلنگه و ساير مناطق با تمامي امكانات و 

تجهيزات خود در حال خدمت رساني به هموطنان هستند. 
رئيس سازمان بسيج س��ازندگي كشور با اش��اره به حادثه زلزله غرب 
اس��تان هرمزگان گفت: »ق��رارگاه جهادي در اين مناط��ق به منظور 
خدمت رساني گروه هاي جهادي واكنش سريع و تخصصي راه اندازي 
ش��د.« محمدزهرايي به تجربه بس��يج براي انج��ام كار قرارگاهي هم 
گريزي زده و ادامه داد: »به منظور هماهنگي بين دس��تگاهي و عدم 
موازي كاري و انسجام در خدمت رساني در مناطق زلزله زده اين مدل 
رفتاري قرارگاهي در امداد و نجات بسيار مؤثر است.« وي تصريح كرد: 
»اين قرارگاه با توجه به ميزان نياز خدمت رساني در دو سطح استاني و 
منطقه اي با حضور گروه هاي جهادي استان هرمزگان و بوشهر، فارس، 

خوزستان، كرمان، يزد و كهگيلويه و بويراحمد ورود مي كند.«
   برقراري امنيت كامل در مناطق زلزله زده 

رئيس كل دادگستري استان هرمزگان نيز با اشاره به صدور دستورات 
ويژه قضايي به ضابطان و حضور پليس در ساعات اوليه وقوع زلزله در 

مناطق آسيب ديده از برقراري امنيت كامل در اين مناطق خبر داد. 
مجتبي قهرماني گفت: »در همان ساعت اوليه وقوع زلزله، با هماهنگي 
رؤساي دادگستري و دادستان حوزه هاي قضايي غرب استان هرمزگان، 
مأموران يگان هاي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج بالفاصله در مناطق 
حادثه ديده، حاضر ش��دند و س��ازوكارهاي الزم براي خدمت رساني 
بيشتر به زلزله زدگان و محافظت از اموال مردم انديشيده شد و با تدابير 
اتخاذ شده تيم هاي پليس تخصصي به همراه تجهيزات و امكانات الزم 
آماده هستند.« اين مقام قضايي خاطر نشان كرد: »طرح ها و تمهيدات 
ترافيكي ويژه اي نيز از سوی پليس راهنمايي و رانندگي در محدوده هاي 
مورد نظر در حال اجراست و همكاران من در دستگاه قضايي استان تا 
آخرين لحظه در كنار هموطنان زلزل��ه زده خواهند بود و از هيچ گونه 

مساعدتي دريغ نمي كنند.«

افتتاحنخستينآزمايشگاهتخصصي
شارژخودرویبرقيدرالبرز

نخستين آزمايشگاه تخصصي شارژ خودروی برقي در كشور، در 
شركت مكو وابسته به گروه صنعتي مپنا در استان البرز افتتاح شد. 
عباس علي آبادي، مدير عامل گ��روه صنعتي مپنا گفت: گروه مپنا در 
ادامه فعاليت هاي خود در حوزه حمل و نقل برقي اولين و بزرگ ترين 
آزمايشگاه تخصصي زيرساخت هاي شارژ خودروی برقي را در شركت 
مهندسي ساخت و برق كنترل مكو واقع در شهرستان فرديس راه اندازي 
كرد.  وي افزود: در اين آزمايش��گاه تمامي شارژر هاي ساخت داخل و 
خارجي امكان تست و دريافت تأييديه هاي رسمي را دارا هستند و تمامي 
تجهيزات آزمايشگاه از بهترين و دقيق ترين تجهيزات اندازه گيري، آناليز 
و سنجش در دنيا در حوزه زيرساخت هاي شارژند.  اين مسئول ادامه 
داد: تمامي كشور هاي اروپايي، كشور هاي توسعه يافته آسيايي و اكثر 
كشور هاي قاره امريكا برنامه هايي را براي حذف خودرو هاي درون سوز 
بين پنج تا ۱۰ س��ال آينده اعالم كرده اند، يكي از ملزومات اين تغيير 

بزرگ گسترش زير ساخت هاي شارژ خودروی برقي است.

دانشگاهشهركردميزباندهمينكنگره
بينالملليزيستشناسي

بيس�ت و دومين كنگ�ره مل�ي و دهمين كنگ�ره بين المللي 
زيست شناسي ايران به ميزباني دانشگاه شهركرد برگزار مي شود. 
بيست و دومين كنگره ملي و دهمين كنگره بين المللي زيست شناسي 
اي��ران در چهار محور كنفرانس زيست شناس��ي گياه��ي، كنفرانس 
زيست شناسي جانوري، كنفرانس زيست شناسي سلولي و مولكولي و 
كنفرانس زيست شناسي محيطي و حفاظت از 9 تا ۱۱ شهريور امسال 
در دانشگاه شهركرد برگزار خواهد شد.  ارائه آخرين دستاورد هاي علمي، 
پژوهشي اساتيد و محققين كشور در شاخه ها و گرايش هاي مختلف 
علوم زيست شناس، فراهم كردن فضاي مناسب جهت بحث و تبادل نظر 
بين اس��اتيد، محققين و دانشجويان كش��ور، انعقاد تفاهمنامه هاي 
همكاري مرتبط با علوم زيس��تي در س��طوح ملي و بين المللي، ايراد 
سخنراني پيشكسوتان زيست شناسي بين المللي در كنگره و فراهم 
كردن زمينه همكاري هاي دوجانبه و چند جانبه پژوهشي و فناوري از 

مهم ترين اهداف برگزاري اين كنگره سه روزه است.

افتتاحپروژههايگازرساني
بهشهرستانهايفارس

گازرساني به بخش صحراي باغ شهرستان الرستان و بخش 
مركزي شهرستان گراش در استان فارس به بهره برداري رسيد. 
محمدهادي ايمانيه، اس��تاندار فارس در س��فر ب��ه صحراي باغ 
الرستان با هدف افتتاح طرح هاي گازرساني گفت: با اجراي ۳۴۰ 
كيلومتر شبكه و ساخت 9 ايستگاه تقليل فشار با اعتباري بيش 
از هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال به بهره برداري رس��يد.  وي افزود: با 
بهره برداري از طرح هاي گازرساني به بخش صحراي باغ الرستان 
و بخش مركزي گراش در مجموع ۴هزار و ۴۶۶ خانوار از نعمت 
گاز طبيعي برخوردار شدند.  نماينده دولت در استان فارس ادامه 
داد: با توجه به مطالب و درخواست هايي كه صورت پذيرفت در 
بحث گاز اميدواريم كل شهرستان الرستان تا سال آينده داراي 
گاز شوند، البته بايد مردم نيز در مصرف گاز صرفه جويي كنند، 
زيرا منابع خداوندي نيز داراي محدوديت خاصي هستند و بايد 

براي افزايش بهره وري صرفه جويي كرد.

    فارس   چهار محال وبختياري     البرز

تكميلزيرساختهايموكبهايخراسانجنوبيدركاظمين
زيرساخت هاي      خراسان جنوبي
ني�از  م�ورد 
موكب هاي خراسان جنوبي در شهر كاظمين 
تا اربعين ماه به طور كام�ل تكميل و مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبي با اشاره 
به اقدامات انجام ش��ده براي استقبال از زائرين 
اربعين گفت: تاكنون زيرس��اخت هاي خوبي 
در شهرك استقرار موكب هاي استان در شهر 
كاظمين انجام شده است.  وي با بيان اينكه براي ساخت صحن امام محمد باقر)ع( شش استان كشور 
معين هستند، افزود: در جلسه هيئت امناي ساخت صحن امام محمد باقر)ع( در مشهد، خراسان جنوبي 
به عنوان دبيرخانه معين ساخت اين صحن انتخاب شد.  نماينده دولت در خراسان جنوبي ادامه داد: اين 
استان در سال جاري ۲۴درصد تعهد خود را در زمينه ساخت صحن امام محمد باقر)ع( در شهر كاظمين 
عملياتي كرده است.  قناعت گفت: امسال به جهت نزديكي سايت خراسان جنوبي به حرم مطهر امامين 

جوادين از آب شرب با كيفيت و برق اين حرم مطهر برخوردار خواهيم بود.

پنجمينهمايشمجريانطرحهاي
اشتغالزاييبنيادبركتبرگزارميشود

تس�هيل گران بنياد بركت زيرنظ�ر مجريان اش�تغالزايي فعاليت 
كرده و ه�ر 1۰تس�هيل گر تح�ت هدايت ي�ك مجري ب�وده و به 
طور متوس�ط در هر 1۵روس�تا يك تس�هيل گر حض�ور دارد. بر 
همين اس�اس پنجمين هماي�ش مجريان طرح هاي اش�تغالزايي 
بني�اد برك�ت س�تاد اجراي�ي فرم�ان ام�ام برگ�زار مي ش�ود. 
 مرتضي نيازي، معاون توسعه اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت با بيان 
اينكه پنجمين همايش مجريان طرح هاي اشتغالزايي بنياد با حضور ۱۰۰ 
مجري از سراسر كش��ور از  چندروز پيش آغاز ش��ده و تا امروز سيزدهم 
تيرماه در ته��ران ادامه دارد و درباره اهداف تش��كيل ش��بكه مجريان و 
تسهيل گران بنياد بركت گفت: ش��بكه مجريان و تسهيل گران بركت به 
عنوان گسترده ترين شبكه در سطح كشور با هدف ايجاد يك حلقه واسط 
ميان حاكميت و مردم تشكيل شده و راه اندازي طرح هاي اشتغالزايي در 

مناطق محروم و روستايي از طريق اين شبكه پيگيري و انجام مي شود. 
 وي با اشاره به ويژگي هاي مجريان اشتغالزايي اظهار داشت: اين مجريان 
از جنس مردم هس��تند و از ميان افراد توانمند بومي هر منطقه انتخاب 
مي شوند. حداقل مدرك تحصيلي آنها ليسانس است و پس از گذراندن 
دوره هاي آموزشي و پش��ت سرگذاش��تن آزمون هاي مختلف برگزيده 
مي شوند.  به گفته معاون توس��عه اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت، 
مجريان اشتغالزايي اين بنياد به صورت شبكه اي كار مي كنند و در قالب 

يك ساختار بروكراتيك دولتي فعاليت ندارند. 
نيازي خاطرنشان كرد: هر ۱۰ تس��هيل گر بنياد بركت زيرنظر و تحت 
هدايت يك مجري فعاليت مي كنند و به طور متوسط در هر ۱۵ روستا 
يك تس��هيل گر حض��ور دارد.   وي درباره اهداف برگ��زاري پنجمين 
همايش مجريان طرح هاي اشتغالزايي بركت گفت: اشتراك و انتقال 
تجربه ها، برگزاري دوره هاي آموزشي و تعيين استراتژي و راهبردهاي 

سال ۱۴۰۱ از جمله اهداف برگزاري اين همايش است.   
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت افزود: نحوه بازاريابي 
و تحقيقات بازار، چگونگي شبكه سازي و خوشه سازي، ايجاد زنجيره 
ارزش افزوده، پايدارسازي اش��تغال، روان شناسي و مهارت شناختي، 
آشنايي با ارزيابي فني و اقتصادي كسب وكارها و مديريت استراتژيك از 
جمله سرفصل هاي آموزشي ارائه شده به مجريان در اين همايش است.  
نيازي يادآور شد: همچنين در آيين اختتاميه همايش از مجريان برتر و 
برگزيده تجليل مي شود.   وي تأكيد كرد: نظام ارزش يابي بنياد بركت 
به شكل پويا فعال اس��ت و عملكرد مجريان و تسهيلگران اشتغالزايي 
را بر اساس بيش از ۵۰ شاخص از جمله نحوه الگوي رفتاري و رضايت 

ذي نفعان مي سنجد و امتيازدهي مي كند.


