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 ایالم-خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
ایالم گفت: 389 هزار و 361 مسافر تبعه 
ایرانی و خارجی از ابتدای امسال تا پایان 
بهمن ماه از طریق مرز بین المللی مهران 

)ورود و خروج( تردد کره اند.
نوراهلل دلخواه اظهار داشــت: از اول 
سالجاری تاکنون 1۷3 هزار و ۵83 نفر 
اتباع ایرانی و بیش از ۵۵ هــزار از اتباع 

خارجی از طریق مرز مهران وارد کشور 
شده اند.وی افزود: همچنین در این مدت 
6۲ هزار و ۷۲۴ نفر ایرانی و 9۷ هزار و 863 
نفر از اتباع خارجی از طریق مرز بین المللی 
مهران از کشور خارج شده اند.مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم یادآور 
شد: این افراد کسانی بوده اند که عالوه بر 
روادید، موافقتنامه رسمی از طرف عراق 
و برگه تزریق واکسن داشته اند.دلخواه 

اضافه کرد: در ایام اربعین و بازگشت زائران 
به کشور گیت های بیماریابی در ورودی 
مرز بین المللی مهران به کشــور فعال 
شدند. وی ادامه داد: همچنین در این ایام 
و بر اساس نظام مراقبت افرادیکه از طریق 
مرز مهران وارد کشور شدند، غربالگری و 
از آن دسته افرادیکه مشکوک به بیماری 

بودند، نمونه گیری به عمل آمد.
نوراهلل دلخواه با اشــاره بــه افزایش 

جابه جایی مســافر در استان اشاره کرد 
و گفت: از ابتدای امســال تا پایان بهمن 
6۲1 هزار و ۴۷۴ مسافر طی 131 هزار 
مسافر در سطح اســتان جابجا شده که 
این تعداد )مسافر( نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 19 درصد افزایش است.وی 
با بیان اینکه در پی شــیوع کرونا تمامی 
پروتکل های بهداشتی به صورت جدی 
رعایت می شود، افزود: استفاده از ماسک 

در همه وســایل حمــل و نقل عمومی 
بین شهری و پایانه های مسافری اجباری 
و الزامی است.دلخواه تاکید کرد: هم اکنون 
فروش اینترنتی یا حضوری بلیط وسایل 
حمل و نقل عمومی ماننــد اتوبوس با 
رعایت فاصله گــذاری اجتماعی انجام 
می شــود.وی گفت: بیش از یک هزار و 
۲8۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی 
شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری بین 

شهری در استان فعالیت دارند.
دلخواه اظهار داشت: یک میلیون و 
۷36 هزار تن کاال توســط 11۴ هزار و 
613 بارنامه  از ابتدای سالجاری تاکنون  
از طریق ناوگان حمل ونقل در این استان 

جابه جا شده است.
وی افزود: سیمان، گندم و انواع مصالح 
ساختمانی بیشترین میزان کاالهایی 
بوده که در این مدت توسط ناوگان حمل 
و نقل عمومی استان جابجا شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ایالم یادآور شد: ساالنه بیش از 98 درصد 
جابجایی کاال در داخل اســتان توسط 
بخش حمل و نقل جاده ای صورت می 
گیرد که این بخــش دارای قابلیت ها و 
امکانات گسترده ای در سطح کشور است.
دلخواه تاکید کرد: نظارت کامل بر فعالیت 
ناوگان حمل و نقــل عمومی در جهت 
 رعایت پروتکل های بهداشتی با استقرار 
و فعالیت 1۲ تیم گشت نظارتی در سطح 
استان بطور مستمر درحال انجام است.

وی اضافه کرد: همچنین روزانه و در بازه 
های زمانی متفاوت، گشت های کنترلی 
از همکاران ستادی و شهرستانی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای نحوه ارائه 
خدمات و میزان رعایت پروتکل ها را رصد 
می کنند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ایالم گفت: در صورت مشاهده 
تخلف، متخلفان به کمیســیون های 
رسیدگی به تخلفات سازمان راهداری 
معرفی و برابر ضوابط با آنها برخورد خواهد 
شد.دلخواه تاکید کرد: مردم می توانند از 
طریق شــماره پیامکی 1۰۰۰1۴1 و یا 
تلفن گویای 1۴1 شکایات خود را جهت 
پیگیری به اداره کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای ایالم منعکس نمایند.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم خبرداد؛

تردد  ۳۸۹ هزار مسافر از مرز مهران در سال جاری
نوراهلل دلخواه با اشاره به 

افزایش جابه جایی مسافر 
در استان اشاره کرد و 

گفت: از ابتدای امسال تا 
پایان بهمن ۶۲۱ هزار و ۴۷۴ 
مسافر طی ۱۳۱ هزار مسافر 

در سطح استان جابجا 
شده که این تعداد )مسافر( 
نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۱۹ درصد افزایش 

است.

بوشهر-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل کمیته امداد 
استان بوشهر گفت: هفت درصد جمعیت این استان معادل 99 
هزار نفر در قالب ۴8 هزار خانوار تحت پوشش خدمات کمیته 

امداد قرار دارند.
محمد رضا میری  در جمع خبرنگاران ضمن تبریک 1۴ 
اسفندسالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی اظهار کرد: 
اکنون هفت درصد جمعیت استان بوشهر معادل 99 هزار نفر 
در قالب ۴8 هزار خانوار زیر پوشش خدمات کمیته امداد قرار 
دارند که از این جمعیت ۲3 هزارخانوار از آنها را زن سرپرست 

تشکیل می دهد.
وی اضافه کرد: امسال 16۲۷ دستگاه کولر گازی به ارزش 
19 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، 16۵۷ دستگاه یخچال به 

ارزش هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، ۲1۵۰ دستگاه 
مخزن آب، ۲66 دستگاه آبگرمکن، 11۰۰ دستگاه بخاری در 

بین مددجویان استان بوشهر توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: امسال 
پویش نذر آب با هدف جمــع آوری کمک های مردمی برای 

تامین منبع ذخیره آب ویژه مددجویان آغاز شده است
میری با اشاره به اینکه هیچ پشــت نوبتی جهیزیه ای در 
کمیته امداد استان بوشهر وجود ندارد، افزود: امسال 119۰ 
سری جهیزیه نیز در استان توزیع شــد. وی با اشاره به اینکه 
تا سه ماه گذشــته نیمی از منابع کمیته امداد استان بوشهر 
از ســوی خیرین و نیمی دیگر از منابع دولتی تامین می شد، 
عنوان کرد: اکنون این آمار به ۷۰درصــد منابع دولتی و 3۰ 

درصد آورده خیرین تغییر کرده است که این اتفاق را می توان 
مبارک دانست. مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به 
اینکه حفظ سالمت مددجویان به خصوص کودکان دچار سوء 
تغذیه یکی از برنامه های مهم کمیته امداد است افزود:  طرح 
توزیع سبد غذایی میان کودکان مبتال به سوء تغذیه براساس 
تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مشارکت 
دانشگاه علوم پزشکی استان با هدف بهبود تغذیه در گروه های 
هدف انجام می شود. میری خاطرنشان کرد: امسال با پرداخت 
3۴۰ میلیارد تومان تسهیالت 9هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی در 
استان بوشهر ایجاد شد این درحالی است که در سال گذشته 
این نهاد برای ایجاد پنج هزار و 86۰ فرصت شغلی 1۷۴ میلیارد 
تومان پرداخت کرده بود. این مقام مسئول از اجرای طرح سامانه 
امداد هوشمند با هدف تسهیل در ارائه خدمات به نیازمندان 
و مددجویان این نهاد مقدس خبــر داد و ادامه داد: این طرح 

کارآمد در جهت حغظ عزت نفس و کرامت انسانی نیازمندان 
است که از بستر این طرح خدمات بهتر، مطلوب تر و آسان تر به 

نیازمندان و محرومین ارئه می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشــهر با اشاره به اقدامات 
این نهاد در حوزه مسکن گفت: امسال ۲۲۰ واحد مسکونی 
با همکاری شــورای راهبردی پتروشیمی های منطقه ویژه 
پارس جنوبی احداث و تحویل مددجویان شده است همچنین 
بزودی با انعقاد تفاهم نامه ای بین کمیته امداد، سپاه و بنیاد 
مسکن قرار است 1۰۰ واحد مســکونی دیگر نیز احداث و در 

اختیار مددجویان قرار گیرد.
میری توانمند سازی مددجویان را یکی از برنامه های مهم 
دانست و افزود: در سال گذشته ۵ هزار و 86۰ فرصت شغلی 
برای مددجویان فراهم شــد که این میزان امسال به حدود ۲ 

برابر افزایش یافته است.

۷درصد جمعیت استان بوشهر تحت پوشش کمیته امداد هستند

اصفهان - مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-فرمانده 
کل بسیج ادارات و کارمندان اســتان اصفهان از برگزاری 
پویش ملی خانه تکانی با همــکاری 1۲۰۰ پایگاه مقاومت 

بسیج بانوان خبر داد.
سرهنگ محمد شفیعی در نشست هم اندیشی آبفای 
استان اصفهان و سازمان بســیج ادارات گفت: استفاده از 
ظرفیت 1۲۰۰ پایگاه بسیج بانوان در سطح استان به منظور 
دســتیابی به اهداف مورد نظر این پویش همراه با برگزاری 

مسابقات مختلف مورد توجه قرار می گیرد.
وی با تاکید بر فرهنگ ســازی الگوی مصرف بهینه آب 
گفت: با توجه به این که بسیج طیف وسیعی از جامعه را در 
بر می گیرد، بازنشر محتوای تولید شده توسط شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان توسط پایگاه های مقاومت بسیج به 

ویژه در فضای مجازی تاثیرگذاری قابل توجهی دارد.
فرمانده کل بسیج ادارات و کارمندان استان اصفهان گفت: 
متاسفانه در ایام منتهی به نوروز شاهد افزایش بی رویه مصرف 
به ویژه در حوزه خانگی هستیم و الزم است مصرف بهینه آب 

در این ایام مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

مهرداد خورسندی، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 
آبفای استان اصفهان نیز در این نشست با بیان این که تابستان 
بسیار سختی را در تامین آب شــرب پشت سر گذاشتیم 
گفت: امیدواریم بتوان با همکاری ســازمان بسیج ادارات و 
بسبج بانوان، آموزش های الزم در خصوص صرفه جویی در 
مصرف آب به ویژه در روزهای پایانی سال و ایام خانه تکانی به 

شهروندان ارائه کرد.
گفتنی است؛ در این نشســت همچنین زهره تشیعی، 
رئیس خانه فرهنگ آب خالصه ای از اقدامات انجام شــده 
توسط خانه فرهنگ آب را با محوریت فضای مجازی در دوران 

شیوع ویروس کرونا تشریح کرد.

تبریز -امید محمد زاده،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مهندس جواد محمودی مدیر شعب 
بانک کشاورزی آذربایجان شرقی  گفت :  در 
راستای اجرای دستورالعمل  بند خ ماده 33 
قانون برنامه ششم توسعه کشور تاپایان بهمن 
ماه سالجاری مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال سود و 
جرایم بانکی کشاورزان استان و همچنین در 
عمل به بند ز تبصره ۲ قانون بودجه سال 1۴۰۰ 
مبلغ 3 میلیارد و پانصد میلیون ریال از بدهی 
و جرایم بهره برداران بخش کشاورزی مورد 
بخشودگی بانک کشاورزی استان قرار گرفت..
وی درخصوص تعداد  مشمولین بهره مند 
شــونده این  تبصره گفت: این مبلغ تاکنون 
برای بیش از  ۲۵68 نفر از کشــاورزان استان 

آذربایجان شرقی تخصیص یافته است.
مهندس محمودی بااشــاره به تداوم  اجرای این ماده 
قانونی گف:اجرای مفاد بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم 
توسعه کشور در سال جاری برای مشموالن بدهکاری است 
که سررسید بدهی آن ها در بازه زمانی یکم مهرماه 1396 
لغایت ۲9 اسفند 1۴۰۰ قرار گرفته باشد و به لحاظ الزامات 

قانونی باید موضوع خســارت آنها توســط مدیریت جهاد 
کشاورزی و  مدیریت بحران شهرستان تایید و رسما به شعب 

بانک کشاورزی  معرفی شوند.
وی از کشاورزان سراسر استان خواست به منظور استفاده 
از این فرصت قانونی جهت تعیین تعیین تکلیف مطالبات 

خود دراسرع وقت به شعب بانک کشاورزی مراجعه نمایند.

 بخشودگی بیش از ۲۵۳   میلیارد ریال سود و جریمه کشاورزان 
خسارت دیده آذربایجان شرقی

فرمانده کل بسیج ادارات و کارمندان استان اصفهان خبر داد:

 برگزاری پویش ملی خانه تکانی
 با همکاری 1۲00 پایگاه مقاومت بسیج بانوان

خبرخبر

به همت پایگاه مقاومت امیرالمومنین 
)ع( منطقه آخمقیه برگزار شد ؛
 رزمایش کمک مومنانه
  به مناسبت گرامیداشت
  شهادت خلبانان پایگاه

 شهید فکوری تبریز

تبریز –امید محمد زاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-
بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهداء خلبانان 
پایگاه شهید فکوری تبریز و هم وطن عزیز، به همت 
پایگاه مقاومت امیر المومنین منطقه آخمقیه تبریز، 
بیش از صد بسته معیشتی، صد بسته لوازم التحریر 
و صد جفت کفش به خانواده ها و دانش آموزان کم 

بضاعت منطقه آخمقیه، توزیع شد.
، مسئول کانونهای خدمت آستان قدس رضوی 
در استان آذربایجان شرقی ، در این مراسم با بیان 
اینکه انفاق و بخشــش از واالترین و انسانی ترین 
اعمال است، اظهار داشت: کمک به نیازمندان نه 
تنها در اسالم و ایران، بلکه در هر مذهب و فرهنگی، 
تأکید شده است و در ایام همه گیری شیوع کرونا هم 

به خوبی این موضوع دیده شد.
سردار شاکر گفت : نقش مردم و نهادهای مردمی 
در کمک های مؤمنانه و رزمایش مواسات، خیلی پر 
رنگ بود و شاهد هستیم که در سراسر کشور، میلیون 
ها بسته معیشتی، بهداشتی و … توسط همین کمک 

های مردمی و خیرین، تهیه و توزیع شده است.
وی ادامه دار بودن و تداوم این کمک ها را یک امر 
مهم و ضروری دانست و گفت: از قدیم االیام، مردم 
ایران در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی، جمع 
آوری کمک های نقدی و غیر نقدی برای کمک به 
نیازمندان را به ِجد دنبال می کردند و مطمئنا از این 
به بعد هم حتی بعد از ریشه کنی ویروس منحوس 
کرونا، این عمل بسیار نیکو، با همان شدت و شور، 

دنبال خواهد شد.
مسئول ستاد مدافعین سالمت استان هم در 
ادامه این مراسم، با تجلیل از فعالیتهای خیرین و 
بسیجیان در ایام شیوع ویروس کرونا گفت: حضور 
خودجوش مردمی در تمام لحظه هــا و روزهای 
سخت همه گیری کرونا، قابل تحسین و کم نظیر 
بود که نشان از نوع دوستی و اهمیت به ایثار در نزد 

مردم ایران دارد.
ســردار ایرانزاد، با تأکید بر توجــه و حمایت از 
مردم حاشیه نشین کالنشهر تبریز گفت: اگر کل 
مناطق حاشیه نشین شــهر تبریز را لحاظ کنیم، 
شاید بتوان گفت بیش از ۵۰۰ هزار نفر که اکثرا هم 
از قشر زحمت کش کارگری هستند، در این مناطق 
سکونت دارند و دولت ها و ارگانها، وظیفه دارند به 
شکل زیرساختی و اصولی، معظالت این مناطق 
را حل کنند، اما خیرین و نهادهای مردم نهاد هم در 
حد توان خود، در ایام سخت، همواره سعی کرده اند 

که در کنار مردم نیازمند این مناطق باشند.

     
افتتاح زمین های ورزشی روباز 
مرکز محله ۵ و مرکز محله 1۲۳ 

شهر جدید بهارستان 
اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی 
-در شــب عید مبعث پیامبر گرامی اسالم )ص( با 
حضور فرماندار شهرستان اصفهان در شهر بهارستان  
افتتاح زمین های ورزشی روباز مرکز محله ۵ و مرکز 

محله 1۲3 شهر جدید بهارستان انجام شد
 بهره برداری از ۲ مجموعه از زمین های ورزشی 
روباز که در مراکز فازهای 1 و ۲ بهارستان توسط این 
شرکت احداث شده است، امروز در آستانه ی عید 
بعثت نبی مکرم اســالم حضرت محمد مصطفی 

)ص( آغاز شد.
احمدی فرماندار شهرســتان اصفهان در این 
مراسم ضمن تشکر از شرکت عمران بهارستان به 
خاطر احداث این فضاهای ورزشی؛ ابراز امیدواری 
کرد بهره برداری از این زمین های ورزشی رضایت 
خاطر شهروندان و بخصوص جوانان و نوجوانان این 
محالت را فراهم آورد. مجموعه ورزشی روباز شهید 
کافی زاده با هزینه ای بالغ بــر 1۵ میلیارد ریال در  
زمینی به مساحت 1۷1۲ مترمربع در مدت ۴ ماه 
توسط شرکت عمران در مرکز محله ۵ بهارستان 
احداث شده است. همچنین مجموعه ورزشی روباز 
شهید سلیمانی پور در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ 
مترمربع با هزینه ای بالغ بر 18 میلیارد ریال در مدت 
6 ماه توسط شرکت عمرا بهارستان در مرکز محله 

1۲3 این شهر احداث شده است.

استانها

ارومیه-خبرنگارتوسعه ایرانی- رییس سازمان سیما منظر و 
فضای سبز شهرداری ارومیه گفت: 19۵ اِلمان نوروزی در سطح 
شهر نصب می شود. علی شایگان افزود: باتوجه به فرارسیدن عید 
نوروز 19۵ اِلمان نوروزی و 6 اِلمان هفت سین در 6 نقطه شهر از 
جمله مقابل شهرداری و موزه مردم شناسی ارومیه نصب خواهد 

شد. وی با اشاره به اینکه تمامی اِلمان ها و گلدان ها در کارگاه های 
خود شهرداری با کمترین هزینه ساخته می شود ، تصریح کرد: 
۵۰درصد از اِلمانهایی  که امسال نصب می شوند اِلمان های سال 

های قبل هستند که نوسازی شده اند.
شایگان خاطر نشان کرد: همزمان با روز درختکاری ۲۰۰هزار 
اصله نهال توسط شهرداری کاشته می شود ، که 1۰۰هزار اصله 

نهال رایگان به شهروندان اهدا می شود.
رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه اظهار 

کرد: شهروندان می توانند با ثبت نام در سامانه شهرداری تقاضای 
درخت رایگان کنندکه بعد از ثبت درخواست ، کارشناسی اعزام و 

بعداز بررسی محل ، درخت اهدا می شود.
وی با اشاره به رونمایی درخت دوســتی در روز درختکاری 
در ارومیه یاد آور شد: ۲درخت کهنسال باالی 1۵۰ سال ارومیه 
در دانشــگاه ارومیه و کتابخانه مرکزی شناســایی  شده وبرای 
آنها شناسنامه تهیه شده و مشــخصات فنی آنها در روز درخت 
کاری نصب خواهد شد. رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز 

شهرداری ارومیه ادامه داد: همزمان با ورود فصل بهار 3میلیون 
بوته گل ، 1۰۰هزار گل الله در کل شهر کاشته می شود.

شایگان با اشاره به اینکه فضاسازی شهری در اولین گام شروع به 
پاکسازی و شستشوی اِلمان های موجود و جدول ها کرده، خاطر 
نشان کرد: تجهیز و تعمیر نیکمت ها و سطل زباله ها، تعویض پرچم 
های فرسوده درسطح شهر، ساماندهی سیستم های روشنایی از 
دیگر اقدامات  سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه 

در ایام نزدیک به سال نو است.

 نصب 19۵  اِلمان نوروزی
 در ارومیه 


