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خراسانجنوبيميزباناجالسيهملي
گروههاي جهادي ميشود
سد كمالخان
عظمت هامون را به خاك رساند

سيس�تان و بلوچستان روزهاي خيلي س�ختي را سپري ميكند.
خشكساليهاي ممتد ،كمآبي و از بين رفتن كشاورزي از يكطرف
و بي�كاري ،گردو غب�ار ،س�يل ،طوفانهاي ش�ن از ط�رف ديگر
باعث ش�دهاند تا اين اس�تان كه روزي محل برو بياي بس�ياري از
تجار و بازرگان�ان بود ،حاال اقتصاد نحيف و ش�كنندهاي داش�ته
باش�د .در اين ميان نرس�يدن حقآبه ت�االب هامون ه�م مزيد بر
علت ش�ده تا هم�ان آبي كه س�مت هيرمن�د ميآم�د و جاني به
اين منطق�ه ميداد هم قطع و مش�كالت دو چندان ش�وند .س�د
كمالخان در افغانس�تان موجب ش�ده تا آبي به هامون نرس�د و
ام�روز از اين ت�االب عظيم فقط مش�تي خاك باقي مانده اس�ت.

سيستانوبلوچستان به هامون و زندگي باشكوه آن ميباليد .جايي
كه عالوه بر كش��اورزانش ،حيوان��ات و پرندگان زي��ادي هم النه و
كاشانهاي براي خود داشتند و هر سال پرندگان مهاجر زيادي اين
منطقه را براي فرود و تخمگذاري و ادامه حيات انتخاب ميكردند،
اما امروز هامون خشك ش��ده و علت اين امر هم نرسيدن حقآبهاي
اس��ت كه هميش��ه با هيرمند خروش��ان از ديار افغانها به ايران و
سيستان ميرسيد.
وقتي آب بود ،اينجا هم آباداني بود .از س��ال  1351و با يك توافق
بينالمللي هامون حق خود را از هيرمند گرفت.
با اين حال همس��ايه ش��رقي هيچگاه به ويژه در كوران خشكسالي
چند دهه اخير به اجراي آن پايبند نبود ،هر چند دولتمردان هم هر
چند سال يكبار طرف افغاني را پاي ميز مذاكره مينشاندند تا بلكه به
تعهدات خود پايبند شوند؛ نشستهايي كمحاصل كه اگر به توافقي
ميرسید ،سست و متزلزل بود.
مذاكرات بايد به آب برسد
آخرين دور مذاكرات ايران و افغانس��تان بر س��ر حقآبه از هيرمند
هفته قبل و با حضور وزير نيروي ايران در افغانستان صورت گرفت و
توافقاتي نیز انجام شد ،اما نه توافقي كه خروجياش دريافت حقآبه
820ميليون مترمكعبي هامون از هيرمند باشد ،بلكه فقط همسايه
بدعهد شرقي را ملزم ميكند ،مسير آب سد كمال خان را به سمت
شوره زار گودزره منحرف نكنند و اجازه بدهند 4ميليون مترمكعب
آب به سمت سيستان و چاه نيمههايش برسد.
وزير نيرو پس از اين س��فر يك روزه اعالم كرد كه مهمترين توافق
سفر به افعانس��تان ،پذيرش جلوگيري از انحراف آب به گودزره از
سوی طالبان بوده كه در صورت تحقق بسيار مثبت است.
اين توافق در صورتي كه توسط طالبان جدي گرفته و اجرايي شود،
تازه گام كوچكي است در جهت گرفتن حقآبه تاالب هامون از رود
هيرمند و به نظر ميآيد ب��راي اعالم پيروزي و ابراز ش��ادي هنوز
زود است.
گزينههايي براي احيا
به گفته سيدامير حس��ينزاده ،فعال محيطزيست تا زماني كه سد
كمال خان با شرايط فعلياش فعال و پيش برود ،حتي اگر با افغانستان
هم توافقي شود ،اوضاع نگرانكننده است و هر لحظه ميتواند مسير
آب منحرف شود و نميتوانيم به پايدار بودن آب اميدوار باشيم.
وي با تأكيد بر اينكه س��د كمالخان ي��ا بايد تخريب ي��ا اصالح و
مسيرهاي انحرافياش كام ً
ال مسدود شود ،ادامه ميدهد« :همچنین
اگر افغانستانيها هم موظف و متعهد شوند آبي كه به سيستان ميآيد
مثل اين روزها حداقلي نباشد و جداي از حقآبه هامون ،سيالبي هم
كه رها ميشود ،بدون انحراف به سيستان و بلوچستان برسد».
تجربه 74سال مذاكره بينتيجه درخصوص هيرمند ثابت ميكند هر
مذاكره و معاهدهاي بدون تضمين كافي ،يك نمايش است.
«اگر قرار است سيستان و بلوچستاني داشته باشيم كه برايمان بماند،
بايد روي تأمين آب پايدار براي آن سرمايهگذاري كنيم و تأمين اين
آب ممكن نيس��ت جز اينكه هر چهار گزينهاي براي رسيدن به آن
مصوب و قانوني شده و به طور كامل به اجرا درآيد».
اينها بخش��ي از حرفهاي حبيب اهلل دهمرده ،نماينده مردم زابل
در مجلس كه در مورد گزينهه��ا چنين ميگويد« :اول و مهمترين
نكته اينكه بايد سرنوشت سيس��تان را از سرنوشت افغانستان جدا
كنيم ،چون طراحي سد كمال خان مربوط به سالهاي اخير نيست
و 100سال پيش از س��وی امريكاييها و انگليس��يها و به منظور
بستن آب به روي سيستان و كوچاندن مردم اين خطه طراحي شده،
كما اينكه در سال  1350كه هامون خشك شد ،نيمي از جمعيت
كوچ كردند و رفتند و از آن زمان ما به جاي اينكه وابستگي خود را
از حقآبه هامون و هيرمند كه هرسال سدهاي بيشتري روي آن زده
ميشد ،جدا كنيم خود را به آن وابس��تهتر كرده و حتي تأمين آب
مركز استان يعني زاهدان را هم به آب سيستان متصل كرديم».
انتقال آب از درياي عم��ان ،ايجاد و بهرهب��رداري از چاههاي ژرف،
جلوگيري از تبخير آب چ��اه نيمهها و بارورك��ردن ابرها روي آنها
و در نهايت گرفتن حقآبه هامون از هيرمند راههاي ديگري اس��ت
كه دهمرده روي آنها تأكيد دارد و ادامه ميدهد« :همه اينها كام ً
ال
علمي و دقيق بوده و در مجلس به تصويب رسيده و حتي طي نامهاي
از س��وی اميرعبداللهيان ،وزير امور خارجه ب��ه رويت رهبر معظم
انقالب رسيده و مهر تأييد و پيگيري ايشان را هم دارد».
استاندار سابق سيستان و بلوچس��تان تأكيد ميكند كه ما ديگر به
هيچ عنوان روي تعهدات طرف افغانس��تاني حساب نميكنيم ،كما
اينكه مقدار آبي كه توافق كردهان��د به ايران بدهند ،يعني  4ميليون
مترمكعب در مقابل 820ميليون مترمكعب حقآبه ما اصال به حساب
نميآيد ،گرچه هنوز 2ميليون مترمكعب آن بيشتر به ايران نرسيده،
و هيچ تضميني هم وجود ندارد كه ب��ه وعده خود عمل كنند و مثل
چند دهه گذشته زير قول و قرار خود نزنند ،چراكه تصميم گيرنده
اصلي اربابان آنها هستند كه نقشه خشكاندن كامل سيستان و خالي
كردن آن را از  100سال پيش كشيدهاند.
دشتي خشك از آن عظمت
در ميان تمام برو بياها و مذاكرات بايد گفت تاالب بينالمللي هامون
س��ومين درياچه بزرگ ايران پس از درياي خزر و درياچه اروميه،
هفتمين تاالب بينالمللي جهان و يكي از ذخيرهگاههاي زيستكره
اس��ت كه ديگر براي اين تاالب ارزش��مند از فعل «بود» نميتوان
استفاده كرد.
چون حتي يك قطره آب هم ندارد و به طور كامل خشك شده است.
هامون تاالبي تاريخي است .به طوري كه تيمور لنگ از اين درياچه
چنين ياد ميكند« :امير سيستان مرا س��وار بر كشتي كرد و روي
درياچه هامون گردش داد و به من گفت كه در دوره رس��تم وسعت
اين دريا بيش از اين بود كه ميبيني» ،البته االن ديگر جز دش��تي
خشك از آن عظمت باقي نمانده است.

اجالس�يه ملي
خراسان جنوبي
گروههـــ�اي
جهادي سيزدهم شهريورماه در شهرستان
فردوس برگزار ميشود.

س��ردار محمدرضا مه��دوي ،فرمانده س��پاه
انصارالرضا (ع) خراسان جنوبي گفت :اجالسيه
ملي گروههاي جهادي سيزدهم شهريورماه در
شهرس��تان فردوس و با هدف تقدير از تالش
جهادگ��ران برگزار خواه��د ش��د .وی با بيان
اينكه بع��د از زلزله فردوس در س��ال  ۴۷رهبر
معظ��م انقالب اس�لامي به هم��راه گروهي از
روحانيون جهادي به اين منطقه آمد و ياريگر
زلزلهزدگان ش��دند ،افزود :اين اقدام جهادي
رهبر معظم انقالب اس�لامي در حالي صورت
گرفت كه حكومت وقت گرهگش��ايي چنداني
از مشكالت زلزلهزدگان انجام نميداد و حتي
در مواردي ممانعت ميكرد .مهدوي با اش��اره
به اينكه اين روز فرصتي ب��راي تقدير از تالش
جهادگران و مبدأ فعاليتهاي آنان است ،ادامه
داد :در اين اجالسيه رونمايي از خاطرات رهبر
معظم انقالب از حضور در فردوس نيز صورت
خواهد گرفت .فرمانده س��پاه انصار الرضا(ع)
خراسانجنوبي با تأكيد براينكه در اين اجالسيه
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تكميلبيمارستانوليعصر(عج) اراك
تا پايان امسال
ط�رح توس�عه
مركزي
بيما ر س�تا ن
وليعصر(عج) تاپايان س�ال جاري تكميل و
تجهيزات ميشود.

از حضور سخنران كش��وري بهرهمند خواهيم
شد ،گفت ۶۰۰ :نفر از نخبگان جهادي كشور
نيز در اين اجالسيه حضور خواهند يافت .سردار
مهدوي با بيان اينكه امروزه فعاليت جهادگران
تنها مربوط به حوادث غيرمترقبه نيست ،بلكه
در بس��ياري از بخشهاي صنعتي ،فرهنگي،
اقتصادي ،كشاورزي و دامپروري گره گشايي
ميكنند ،يادآور شد :در حاش��يه اين اجالس
كارگاههاي سه روزهاي را نيز براي جهادگران
برگزار خواهيم كرد .وي گف��ت :با قرائت پيام
مقام معظم رهبري در اجالسيه ملي جهادگران
بيش از  ۴۰ه��زار كارگروه جهادي در كش��ور
گوش به فرمان خواهند بود تا در قالب رزمايشي
انجام وظيفه كنند .اين مسئول افزود۱۰ :روز
قبل از برگزاري اجالس��يه نيز ش��اهد حضور
گروههاي جهادي تخصصي در حوزه پزشكي،
اصناف ،دامپزش��كي ،محروميتزدايي و ساير
حوزهها در مناطق مختلف استان خواهيم بود.
س��ردار مهدوي با تأكيد بر اينكه بدون ش��ك
اجالسيه ۱۳ش��هريورماه دستاوردهاي مهمي
براي شهرستان خواهد داشت ،تصريح كرد :در
اين روز ۱۵پروژه عمراني در سطح شهرستان
افتتاح يا عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.

فرزاد مخلص االئمه ،اس��تاندار مركزي گفت:
بهرهبرداري از بيمارستان وليعصر(عج) از جمله
مصوبات س��فر رئيسجمهوري به اين استان
اس��ت كه اين طرح درماني تا پايان سال جاري
تكميل و تجهيز ميشود .وی درخصوص طرحها
و برنامههايي كه قرار است براساس اين مصوبات
در اس��تان اجرا ش��ود ،افزود :اس��تان مركزي
جزو اس��تانهاي پيش��رو در انتش��ار مصوبات
س��فر و جذب برخي منابع قبل از س��فر بوده و
نخستين طرحي كه در تاريخ طرحهاي استان
مركزي فعاليت چند ش��يفته دارد ،پل سنجان
اس��ت .مخلصاالئمه يادآور ش��د :بزرگترين
نيروگاه خورش��يدي كش��ور نوروز امس��ال در
استان مركزي كلنگزني شده كه فار نخست آن
شهريورماه وارد مدار ميشود و معادل 10درصد
نيروگاه خورشيدي فعلي است .نماينده دولت
دراس��تان مركزي با يادآوري كمب��ود برق در
كش��ور گفت :صنايع بايد براي تأمين نيروهاي
موردنياز خود به س��مت نيروهاي تجديدپذير

حرك��ت كنن��د ،زي��را نيروه��اي تجديدپذير
تمامش��دني هس��تند .مخلصاالئمه ادامه داد:
دولت س��يزدهم توليد ۱۰هزار م��گاوات توليد
برق از انرژي خورش��يد را هدفگذاري كرده كه
مرحله نخس��ت آن 4هزار مگاوات بوده و سهم
اس��تان در اين طرح ۷۰۰مگاوات است و امكان
افزايش تا 1000م��گاوات را نيز وجود دارد .وي
گفت55 :هزار درخواس��ت و ش��كايت در سفر
رئيسجمهور از س��وی۵۰۰نفر در ميز خدمت
دانش��گاه آزاد اراك۱۰ ،هزار درخواس��ت بعد از
سفر و  ۱۳هزار و۲۰۰درخواست از سوی ميزهاي
خدمت ادارات دريافت ش��د ك��ه در هيچ يك از
سفرهاي دولت اين موضوع اتفاق نيفتاده است.
اس��تاندار اس��تان مركزي با يادآوري برگزاري
نشست س��منها با مديران استان افزود :حضور
س��ازمانهاي مردم نهاد در مس��ائل مختلف در
يك نشس��ت موجب ميش��ود كه با نگرانيها و
موضوعات مختلف آشنا ش��ويم .مخلص االئمه
ادامه داد :نظام اداري با اين پيشينه و چارچوبي
كه در آن قرار دارد ميتوان از آن تحت يك نظام
ديوان ساالر بيمار نام برد كه توان تحول را ندارد؛
ديوان ساالري منفي حاكم بر دستگاههاي اجرايي
از حل مسائل به صورت بنيادين ناتوان است.

اجرايطرحبهينهسازيمصرفخانهبه خانهبههمتبسيج

برنامههاي دهه فرهنگي ترويج معارف نماز در لرستان آغاز شد

دومين مرحله طرح بهينهسازي مصرف خانه به
خانه ،در راستاي اجراي راهكارهاي كم هزينه
بهينهس��ازي مصرف بخش خانگ��ي به همت
بسيجيان يزد انجام شد .اين طرح پس از تفاهم
اين شركت با بسيج اس��تان درخصوص اجراي
طرح بهينهسازي مصرف خانه به خانه ،نكات ،ملزومات و شيوه اجراي طرح مذكور از سوی پيمانكار اين
طرح براي بسيجيان تشريح شد .تعويض پوشال ،روغنكاري ،تعويض تسمه ،تعويض آب كولر و نصب
سايهبان از جمله نكات آموزش داده شده و تنظيم دماي آسايش منزل ،عدم استفاده از وسايل پرمصرف
برقي در ساعات اوج بار ،تعويض روشناييهاي پرمصرف و لزوم تكميل فرم نظرسنجي مشتركين ،از ديگر
موارد بيان شده براي بسيجيان يزدي بود .در مرحله نخست اين طرح ،شركت برق منطقهاي يزد ،طرح
بهينهسازي مصرف انرژي خانه به خانه را در سه محله حسنآباد ،پرديسان و صدرآباد اجرا كرد.

حجتاالسالم محمدجواد چراغي ،مدير ستاد
اقامه نماز لرس��تان از اجراي برنامههاي دهه
فرهنگي ترويج مع��ارف نماز در اين اس��تان
خبر داد و گفت :در اين دهه شوراي اقامه نماز
اس��تان و همچنين ش��وراي سياستگذاري
بنياد مهدويت تشكيل خواهد شد .وی افزود:
۲۱مرداد به نام قيام امام حسين(ع) و اقامه نماز۲۲ ،مرداد به نام خانواده و اقامه نماز ۲۳ ،مرداد به نام
مدرسه ،دانشگاه ،صداوسيما ،رسانه و اقامه نماز۲۴ ،مرداد به نام بازار ،كارخانه و اقامه نماز ۲۵ ،مرداد
به نام نماز و مسجد گام دوم و تمدن نوين اسالمي۲۶ ،مرداد به نام حوزه علميه و امام جماعت و ترويج
معارف نماز ۲۷ ،مرداد به نام نماز و ورزش و جوانان۲۸ ،مرداد به نام نماز جمعه و فرهنگ انقالب اسالمي
و حكومت جهاني واحد ۲۹ ،مرداد به نام نماز مدرسه مكارم اخالق و تكريم فعاالن اقامه نماز و  ۳۰مرداد
به نام مسجد و اقامه نماز و انتظار فرج نامگذاري شده است.

برنامههايدهه
لرستان
فرهنگيترويج
معارف نماز در اس�تان لرس�تان آغاز ش�د.

طرحبهينهسازي
يزد
مص�رف خانه به
خانه به همت بسيجيان يزدي در اين استان
اجرا ميشود.

سيستانوبلوچستان

ايالم

آغاز طرح هادي
در  ۱۸روستاي نيكشهر

طرح هادي در ۱۸روس�تاي شهرستان نيكش�هر در استان
سيستانوبلوچستان آغاز شد.

مجيب حس��يني ،فرماندار نيكش��هر گفت :اجراي طرح هادي در
۱۸روستاي شهرستان نيكشهر ،زمينه عمران و توسعه بيشتر و ايجاد
امكانات رفاهي و فضايي شاد را در اين روستاها فراهم خواهد كرد .وی
افزود :اين طرحها توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي استان در دو
فاز ،فاز اول هشت روستا و فاز دوم ۱۰روستا تا پايان سال مالي جاري
از محل اعتبارات ملي و درون سازماني در نيكشهر اجرايي خواهد شد.
حسینی گفت :براي جبران عقبماندگي شاخصهاي اجراي طرح
هادي روستايي ،نيكشهر نيازمند توجه ويژه در تخصيص اعتبارات
ملي است و بايد اعتبارات بيشتري به اين شهرستان تخصيص يابد.
فرماندار نيكشهر همچنين خواس��تار تكميل طرح ۲هزار واحدي
نهضت ملي براي تأمين مسكن مورد نياز مردم اين شهرستان شد.

آذربايجان شرقي

راهاندازي بيمارستان هاللاحمر
در پايانه مرزي مهران

بيمارستان ۵۰تختخوابي هاللاحمر در پايانه مرزي مهران در
استان ايالم راهاندازي شد.

يعقوب سليماني ،دبيركل جمعيت هاللاحمر در ديدار با استاندار
ايالم از راهاندازي بيمارستان  ۵۰تختخوابي هاللاحمر در پايانه
مرزي مهران خبر داد و گفت :اين مركز درماني در اربعين منشأ
خدمات فراواني براي زائران خواهد بود .وي افزود:هم اكنون يك
بالگرد هاللاحمر در استان است كه به در خواست استاندار براي
اربعين و يك بالگرد ديگر به اس��تان ايالم داده خواهد ش��د .اين
مسئول با اشاره به آمادگيهاي ايجاد شده به منظور اجراي طرح
ملي امداد و نجات در اربعين حسيني ،ادامه داد :براي درون كشور
تاكنون حدود  ۱۵هزار نفر از داوطلب��ان ،امدادگران و نجاتگران
ساماندهي شدهاند؛ همچنين  ۵۶۷پايگاه ثابت و  ۲۰۰پايگاه موقت
هماهنگ و برنامهريزي شده است.

دانشآموزان به عنوان راويان شهادت
تربيت ميشوند

سرهنگ پاسدار حسين پور اسماعيل ،فرمانده سپاه ناحيه امامت تبريز
در حاشيه اعزام كاروانهاي دانشآموزي راهيان نور با بيان اينكه بايد
دانشآموزان را به عنوان سفرا و راويان شهادت و ايثار تربيت كنيم ،گفت:
با استفاده از ظرفيت عظيم جامعه دانشآموزي و با توجه به روحيات
دانشآموزان ،باید بتوانيم فرهنگ و منش ايثار ،شهادت ،وطن دوستي
و واليت مداري را ترويج دهيم .وی با اشاره به تعداد كاروانهاي اعزامي
سپاه ناحيه امامت در تابستان سال جاري افزود :پنج كاروان دانشآموزي
دختران ،به مناطق جنگي شمالغرب كشور اعزام شدند و پنج كاروان
ديگر هم تا  ۱۰شهريور اعزام خواهند شد .پوراسماعيل ادامه داد :البته
پيش از اين نيز سه كاروان از سوی پايگاه محالت اعزام شده بودند كه در
مجموع سه دوره ،بيش از ۱۳كاروان ،به اين مناطق اعزام خواهند شد.

ب�ا افزايش عمق
بوشهر
كانال دسترسي و
اسكله زمينه تردد شناور  ۵۰هزار تني در بندر
بوشهر فراهم ميشود.

امكان توسعه محيط فعلي ،طرح توسعه بندر در
مجتمع بن��دري نگين طراحي و اجرا ش��د .اين
مسئول به پروژههاي جاده دسترسي و تأسيسات
زيربنايي در مجتمع بندري نگين پرداخت و گفت:
جاده دسترس��ي به مجتمع بندري نگين بوشهر

اجرای گازرسانی به روستاهای البرز

با گازرساني در
البرز
مح�ور كرج به
چالوس ۳ ،هزار و  ۳۹۰خانوار روس�تايي از
نعمت گاز بهرهمند ميشوند.

س��يدرضا غفاريان ،مدير عامل ش��ركت گاز
اس��تان البرز گفت :ب��راي گازرس��اني به اين
روس��تاها و شهر آس��ارا پروژه گازرس��اني از
جوستان به گچسر از سمت شهرستان طالقان
در حال اجراست .وي افزود :طول لوله گذاري
به مس��افت ۴۸كيلومتر در چهار فاز اجرايي شده اس��ت .اين مسئول با يادآوري ش��عار «سالي به
يادماندني در گازرساني جهادي به روستاها» خاطرنشان كرد :انتخاب اين شعار دليلي بر اهميت اين
پروژهها و انجام آن در سال  ۱۴۰۱است كه با انجام اين عمليات  ۳۷روستا و شهر آسارا در اين مسير
صاحب گاز ميشوند .غفاريان افزود :گازرس��اني به اين محور از سمت طالقان انجام ميشود و خط
تغذيه  ۱۲اينچي به طول ۴۸كيلومتر پيش بيني ش��ده كه در اين مسير شهر آسارا با  ۴۵۲خانوار و
۳۷روستا با  ۳هزار و  ۳۹۰خانوار از نعمت گاز بهرهمند ميشوند.

ايالم

مرزي مهران افتتاح شد.

با حضور معاون اجتماعي ستاد اجرايي
فرمان امام (ره) ،پروژه آبرساني به پايانه

عليعسگري ،معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام(ره) ،در سفر به
استان ايالم پروژه آبرساني به پايانه مرزي مهران را افتتاح كرد .براي اين
پروژه  ۵۴كيلومتر خط لوله و 3هزار  ۷۰۰مخزن اجرا ش��ده است .براي
تكميل پروژه آب ش��رب ش��هر مهران مبلغ ۱۵۰ميليارد ريال از سوی
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) هزينه شده اس��ت .با افتتاح اين
پروژه آب شرب ش��هر مهران ،پايانههاي بركت و شهيد سليماني در ايام
اربعين تأمين ميشود .در ادامه اين س��فر مركز خدمات جامع سالمت
روستايي شهرك اسالميه شهرس��تان مهران به بهرهبرداري رسيد .اين
مركز درماني به مساحت هزار متر جمعيت4هزار و  500نفر را از خدمات
درماني بهرهمند ميكند .اين مكان داراي آزمايشگاه ،بخش احيا ،مراقبت
سالمت ،تزريقات ،مامايي و ساير تجهيزات درماني و دندانپزشكي است.
براي راهاندازي مركز خدمات جامعه سالمت روستايي اسالميه شهرستان
مهران مبلغ ۵۰ميليارد ريال از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)
هزينه شده است .عسگري همچنين از س��ردخانه دپوي 2ميليون آب
معدني اربعين واقع در مرز مهران بازديد كرد .در اين سردخانه  2ميليون
آب معدني جهت ارائه به زائران اربعين حس��يني دپو و از  ۱۹شهريور تا
۳۱بين زائران توزيع ميشود .بازديد از سايبان 2هزار متري پايانه بركت
كه براي ساخت آن ۸ميليارد تومان هزينه شده است نيز از ديگر برنامههاي
اين سفر معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بود.

 ۸۵هزار واحد مسكوني روستايي كرمانشاه
مقاومسازي شد

كرمانشاه

مقاومسازي شده است.

در پنج سال اخير بيش از ۸۵هزار واحد
مسكوني روستايي در استان كرمانشاه

فرهاد فقيهي ،معاون بازسازي مسكن روستايي بنياد مسكن كرمانشاه
گفت :اين استان  ۱۱۸هزار و  ۷۸۱واحد مسكوني روستاهايي باالي ۲۰
خانوار جمعيت دارد كه از اين تعداد طي پنج سال اخير  ۸۵هزار و ۲۰۰
واحد آن مقاومسازي شده است .وی افزود :از تعداد واحدهاي مسكوني
مقاومسازي شده روس��تايي  ۲۸هزار واحد آن مربوط به بازسازي زلزله
است .وي ادامه داد :تاكنون بيش از ۷۲درصد واحدهاي روستايي باالي۲۰
خانوار جمعيت مقاومسازي شده است .اين مسئول با بيان اينكه كرمانشاه
رتبه نخست مقاومس��ازي واحدهاي مسكوني در كش��ور را دارد ،گفت:
واحدهاي باقي مانده تا پايان سال جاري مقاومسازي ميشوند .فقيهي از
معرفي۲هزار و ۱۰۰واحد مسكوني روستايي به بانكهاي عامل خبر داد و
افزود :از اين تعداد تاكنون قرارداد هزار و  ۳۰۰واحد مسكوني با اعتبار هزار
و۳۰۰ميليارد ريال به بانكهاي عامل منعقد شده است.

دانشآموزان استان آذربايجان ش�رقي با حضور در مناطق
عملياتي بايد بهعنوان سفيران و راويان شهادت تربيت شوند.

تردد شناور ۵۰هزارتني در بندر بوشهر فراهم ميشود

محمد شكيبينسب ،مديركل بنادر و دريانوردي
بوشهر با اشاره به اينكه هماكنون شناور با ظرفيت
 ۳۰هزار ت��ن در اين بندر ت��ردد ميكند ،گفت:
با برنامهريزي انجام ش��ده و افزايش عمق كانال
دسترس��ي و اسكله زمينه تردد ش��ناور ۵۰هزار
تن��ي در بن��در بوش��هر فراه��م ميش��ود .وی
ظرفيت تخلي��ه و بارگيري كاال در بندر بوش��هر
را 7/5ميليون تن در س��ال اعالم ك��رد و افزود:
براي توسعه زيرس��اختهاي اين بندر به سبب
محدوديت محيط آن ،مجتمع بندري نگين در
نزديكي آن طراحي و زيرساختها و اسكلههاي
مختلف اجرايي شد .شكيبينسب با بيان اينكه
مس��احت بندر بوش��هر 57هكتار است ،تصريح
كرد :بهواسطه واقع شدن در محيط شهري و عدم

پروژه آبرساني به پايانه مرزي مهران
افتتاحشد

از روند اجرايي مطلوبي برخوردار اس��ت و اكنون
داراي 40درصد پيشرفت فيزيكي و پل آن نيز از
 26درصد پيشرفت برخوردار است .شكيبينسب
پيشرفت فيزيكي تأسيس��ات زيربنايي مجتمع
بندري نگين بوشهر را  86درصد اعالم كرد وافزود:

بر اس��اس برنامهريزي جاده دسترسي مجتمع
بندري نگين در دو باند تا پايان خرداد سال آينده
به بهرهبرداري ميرسد .وي نقش مهم مجتمع
بندري نگين بوشهر در جهش فعاليت اقتصادي
و اشتغال را مهم اعالم كرد و ادامه داد :با تكميل
اين مجتمع ظرفيت تخليه و بارگيري كاال در بندر
بوشهر به 15ميليون تن در سال افزايش مييابد.
مديركل بنادر و دريانوردي بوشهر از صدور مجوز
مطالعه و احداث اسكله نفتي در مجتمع بندري
نگين بوشهر خبر داد و گفت :با موافقت سازمان
بنادر و دريانوردي اسكله نفتي در مجتمع بندري
نگين بوش��هر بهعنوان يك پيش نياز مهم براي
جذب س��رمايهگذاران بخش خصوصي احداث
ميشود كه در اين راستا مجوز مطالعه آن صادر
شده است .بندر بوشهر يكي از بنادر تاريخي كشور
و با سابقهاي 5هزار ساله است .پس از انقالب اولين
طرح توسعه بندر بوشهر در اوايل دهه  ۷۰و دومين
طرح در دهه ۸۰انجام شد.

برنامههاي پيشگيري از غرقشدگي در خوزستان اجرا ميشود

بر نا مهه�ا ي
خوزستان
پيش�گيري از
غرقشدگيدر ۱۵نقطهخوزستاناجراميشود.

مجتبي طحان ،مع��اون آم��وزش و پژوهش
جمعيت هاللاحمر خوزس��تان با اش��اره به
درگيري اس��تان ب��ا حوادث غرقش��دگي ،از
اجراي برنامههاي آموزشي در  ۱۵نقطه درگير
خبر داد و افزود :اين جمعي��ت به عنوان يك
دس��تگاه معين در حوزه غرقشدگي فعاليت
ميكند و چند سالي است كه در حوزه آموزشهاي همگاني ،پويش ملي «غرق نشويم» راهاندازي شده
كه نقش خوبي در آگاهسازي و آموزش اقشار آسيبپذير به ويژه افرادي كه در نزديكي رودخانهها و
ساحلها سكونت دارند ،داشته است .وی افزود :در قالب اين پويش ،اقدامات مختلفي مانند برپايي
ايستگاههاي آموزشي ،جشنوارهها و مهروارهها در حاشيه رودخانهها به ويژه در مكانهاي درگير در
حال برگزاري است .وي ادامه داد :با توجه به اينكه در خوزستان با تعدد رودخانهها مواجه هستيم،
ميتوان با پيشگيري و تغيير رفتار كارهاي خوبي انجام داد كه در اين سالها انجام شده است.

البرز :رئيس شورايشهر محمدشهر گفت :با همدلي شورا و شهرداري،
شاهداينبوديمكه محمدشهردرسال ۱۴۰۰بهعنوانشهربرتروشهرمهرباني
در حوزه فرهنگي بين شهرهاي استان البرز منتخب شد .محمد مهرزاده افزود:
امسالدركميسيونهايمختلفشورايشهربرنامهريزيمدونيصورتگرفته
تا در حوزههاي عمراني ،فرهنگي شاهد اتفاقات اثربخشي باشيم.
كرمانشاه :معاون عمراني شهرداري كرمانشاه با اشاره به اينكه پروژه
قطار شهري كرمانشاه فعال اس��ت ،گفت :قطار شهري كرمانشاه تا سال
 ۱۴۱۰تكميل ميشود .حميد اعتصامفر با بيان اينكه پروژه قطار شهري
يك پروژه با طول  13كيلومتر است ،افزود :اين پروژه از ميدان معلم آغاز
ميش��ود و تا ميدان فردوس��ي ادامه پيدا ميكند و در اين 13كيلومتر،
13ايستگاه هم در نظر گرفته شده است.
يزد :رئيس كميته امداد شهرس��تان اشكذر گفت :يكي از خيرين در
اقدامي تحسينبرانگيز حمايت  ۱۱۰يتيم با پرداخت ماهانه  ۵۵ميليون
ريال را برعهده گرفته است .محمدعلي كريمي زارچي افزود :امسال نيز
در دهه اول محرم بيش از  ۹۰نفر از عزاداران حس��يني با تأسي از سيره
معصومين(ع) ،حمايت  ۱۹۰نفر از ايتام و محسنين تحت پوشش در اين
شهرستان را به عهده گرفتند.
آذربايجان شرقي :رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي
از افزايش صددرصدي خريد تضميني گندم از كشاورزان استان نسبت به
مدت مشابه سال گذشته خبر داد .اكبر فتحي افزود :ميزان خريد گندم
تا ۲۲مردادماه ۱۷۱هزار و  ۲۶۳تن بوده است و اين در حالي است كه در
مدت مشابه سال گذشته اين عدد ۸۵هزار و ۵۱۴تن بود و شاهد يك رشد
صد درصدي در سال جاري هستيم.
خراس�ان رضوي :غالمرضا ممدوحي ،مدير حفاظت و بهرهبرداري
شركت آب منطقهاي خراسان رضوي گفت :با نصب كنتورهاي هوشمند
روي چاههاي مجاز و مديريت بهرهبرداري آنها حجمي معادل58/5ميليون
مترمكعب از بهرهبرداري غيرمجاز چاههاي مجاز صرفهجويي شده است.
گلستان :سيدجواد كريمي ،فرماندار شهرستان آزادشهر با بيان اينكه،
در سفر رئيسجمهور به استان گلستان مبلغ  ۷۴۵ميليارد تومان اعتبار
براي شهرستان آزادشهر در حوزههاي مختلف مصوب شده است ،گفت:
تاكنون  ۱۳هزارو  ۶۰۰متر مربع اراضي در اين شهر براي اين طرح نهضت
ملي مسكن تأمين شده است.
چهارمحالوبختياري :جاسم محمدي فارساني ،مديركل كميته امداد
چهارمحال و بختياري از واريز يك ماه مستمري ويژه به حساب خانوادههاي
سيلزده تحت حمايت در استان خبر داد.
فارس :مدير مشاركتهاي مردمي و طرحهاي زودبازده شركت آب
منطقهاي فارس گفت :براثر بارندگيهاي اخير طرحهاي تغذيه مصنوعي
احداث شده از سوی اين شركت طي سالهاي گذشته زمينه ذخيره بالغ
بر ۳۵ميليون متر مكعب آب فراهم شد .افراسياب خوشاب افزود :طي
سنوات گذشته ۶۹طرح تغذيه مصنوعي با هدف تقويت سفرههاي آب
زيرزميني در محدودههاي مطالعاتي اس��تان فارس توسط شركت آب
منطقهاي احداث شده است.

