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شهرستان

سه شنبه  6اردیبهشت 1401
شماره 3156

اخبار
باحضورمدیرعاملشرکتآبمنطقهایمازندرانصورتپذیرفت:

بازدید از روند توزیع آب در اراضی
کشاورزیشهرستانهایآملومحمودآباد

ساری – دهقان  :به
گزارش خبرنگار مازندران
به نقل روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای
مازندران دکتر یخکشی
مدیرعامل با همراهی
مرتضی نبی زاده سرپرست معاونت حفاظت و بهره
برداری شرکت آب منطقه ای مازندران از روند توزیع
و تقسیم آب اراضی کشاورزی مناطق آمل و محمودآباد
بازدید کردند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران در این
بازدید ضمن اشاره به کاهش ذخایر آبی استان ،بر نقش
کشاورزان در مدیریت مصرف منابع آب تاکید کرد.

آغاز رکابزنی از آمل
تا کشورهای اروپایی

دوچرخه سوار آملی که سفر به بیش از  ۷۰کشور
دنیا را رکاب زده و تجربه کرده ،به عنوان سفیر و
با پیام روز زمین پاک حرکت خود را به استا نهای
غربی وکشورهای اروپایی آغاز کرد.
رحمت اله آزاد دوچرخه سوار  ۶۴ساله آملی روز
دوشنبه با همراهی تعدادی از دانش آموزان دوچرخه
سوار وبدرقه مسئوالن این شهرستان حرکت خود را
به سمت استان تهران شروع کرد.
این دوچرخه سوار آملی در مسیر حرکت خود
به استا نهای تهران ،البرز ،قزوین ،زنجان ،آذربایجان
شرقی و غربی از مرز بازرگان وارد کشور ترکیه
خواهد شد.
وی دراین سفر ،با پیام حفظ محیط زیست
وپاک نگه داشتن زمین از پسماند را به مسئوالن
وشهروندان این استا نها تقدیم خواهد کرد.
رحمت اله آزاد به خبرنگار مهر در آمل گفت:
هدفم از سفر این است که پیام زیست محیطی و
حفظ و احترام به محیط زیست محل زندگی را شهر
به شهر به مردم و مسئوالن استا نهای مسیر سفرم
هدیه کنم و بگویم آنچه را که خداوند به ما داده باید
قدر آن را بدانیم.
آزاد تصریح کرد :انتظار و خواسته قلبی همه
دوستداران محیط زیست این است که مسئوالن و
همه مردم به جای شعار دادن به محیط زیست در
جهت حفظ آن به فکر عملی کردن آن باشند.
این دوچرخه سوار آملی که عضو فدراسیون
دوچرخه سواری ایران است ،در سا لهای اخیر با
شعار ورزش دشمن اعتیاد› ،حمایت وتوجه عموم
جامعه به معلوالن ،صلح ودوستی وپیام های دیگر به
بیش از  ۷۰کشور جهان با دوچرخه سفر کرده است.

در راستای ارتقای سطح ایمنی صورت می پذیرد:

عملیات احداث سه دستگاه زیرگذر در جاده های مازندران

ساری – دهقان  :معاون فنی و راه های
روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان مازندران اظهار داشت :در
راستای ارتقای سطح خدمات و تامین ایمنی
حداکثری در یکی از مهمترین کریدورهای
جادهای کشور ،عملیات اجرایی احداث و
اتمام  3دستگاه پل زیرگذر در مازندران با
اعتباری بالغ بر  220میلیارد ریال در حال
اجرا می باشد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان مازندران  ،دکتر محسن
محمد نژاد تصریح کرد :در حال حاضر
عملیات احداث سه دستگاه زیرگذر در سطح
جاده های استان در حال انجام بوده که
می توان به عملیات احداث و اتمام زیر گذر
«محمد آباد» در محور هراز با پیشرفت

فیزیکی  80درصد اشاره کرد.
وی ادامه داد  :عملیات اجرایی

زیرگذرهای «گل خیل» در محور نکا
_ بهشهر با پیشرفت فیزیکی  70درصد

و زیر گذر «التپه « در محور بهشهر _
گلوگاه با پیشرفت  65درصد در حال
انجام است.
معاون فنی و راه های روستایی اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خاطر
نشان ساخت :جادههای ارتباطی مازندران به
دلیل حجم باالی ترافیک و تردد زیاد وسایل
نقلیه ،از جادههای حائز اهمیت می باشند
که با تکمیل این زیر گذرها بخش زیادی از
مشکالت تردد و ایمنی کاربران جاده ای در
این محورها برطرف خواهد شد.
دکتر محمد نژاد یادآور شد :در
زیرگذرهای فوق سازه پل عمدتاً از نوع باکس
بتنی و پیش ساخته بوده که عملیات اجرایی
آنها در سنوات گذشته به اتمام رسیده و
احداث دیواره رمپ ها و روسازی آنها در
دستور کار قرار دارد.

استاندار آذربایجانشرقی:

ارتقای سواد رسانهای دانشآموزان ضرورت دارد

تبریز -مریم خدابخش :استاندار آذربایجانشرقی ،نظام
تعلیم و تربیت را از کانونهای مورد هجمه رسانهای دشمن
برای تحریف واقعیتها و مسئلهسازی دانست و
بر لزوم ارتقا و افزایش سواد رسانهای دانش آموزان
تأکید کرد.

عابدین خرم؛ استاندار آذربایجانشرقی در جلسه
شورای آموزش و پرورش استان با اعالم این خبر و تأکید
بر اینکه در این حوزه ،جهاد تبیین ضرورتی ویژه دارد
و برای افزایش سواد رسانهای دانشآموزان و خانوادهها
باید قدمهای بیشتری برداشته شود ،موفقیت استان
در حضوری شدن آموزش در  ۱۰۰درصد مدارس را
حاصل تالشهای تمامی معلمان و مدیران دغدغهمند
برای جبران خسارات  ۲۵ماهه آموزشی و تربیتی در ایام
کرونایی و تداوم امر تعلیم و تربیت آیندهسازان کشور با
روحیه جهادی عنوان کرد.
وی در همین راستا ضمن قدردانی از تالشهای
صرفشده در جهت بازگشایی مدارس و حضوری شدن
آموزشهای دانشآموزان در استان و بیان اینکه بازگشایی
مدارس موجب نشاط اجتماعی شده ،بر آمار  ۹۰درصدی
واکسیناسیون  ۲مرحله معلمان و دانشآموزان باالی ۱۲

سال اشاره کرد و خواستار اقناعسازی دانشآموزان  ۵تا ۱۲
سال برای رسیدن به آمار قابل قبول شد.
استاندار آذربایجانشرقی با تأکید بر اینکه رویکرد
دولت در واکسیناسیون ،اقناعسازی است نه اجبار ،اظهار
داشت :رئیس جمهور آغاز واکسیناسیون رده سنی زیر ۱۲
سال را به بررسیهای علمی منوط کرده بود و هماکنون
این کار با اثبات اثربخشی ،عدم عوارض واکسنهای مورد
استفاده ،شروع شده ،و جای نگرانی برای خانوادهها وجود
ندارد.
به گزارش روابط عمومی استانداری وی در این راستا
خواستار پیگیری آموزش پرورش استان برای تزریق دوز
سوم واکسن توسط معلمان و دانشآموزان شد و افزود:
دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت برای تسهیل و
تسریع آماده ارایه خدمات است تا با رعایت دستورالعملهای
تأکیدی مشکلی در امر تحصیل پیش نیاید.

سرپرست بهزیستی گیالن از روشندل قرآنی تجلیل کرد

سرپرست بهزیستی گیالن باتفاق
جمعی از مسئولین بهزیستی استان از
روشندل قرآنی تجلیل نمود.
سرپرست بهزیستی گیالن باتفاق
جمعی از مسئولین بهزیستی استان طی
دیدار و نشستی با محمدرضا خیرخواه
چیرانی جوان روشندل گیالنی ،صاحب
عناوین قرآنی و معلم مدارس استثنایی

رشت  ،از وی با اهدا هدایایی تجلیل شد.
سیدمهدی خدمت بین دانا سرپرست
بهزیستی گیالن ،در دیدار با محمدرضا
خیرخواه چیرانی روشندل حافظ کل قرآن
کریم گفت :برکات قرآن کریم همواره در
زندگی ما جاری است و باعث افتخار است
که درمجموعه بهزیستی چنین توانخواهان
با ایمان و ارزشمندی حضور دارند و امید

است با تعالیم و آموزش های شما  ،شاهد
شکوفایی استعدادهای روشندالن عزیز
دیگر هم باشیم.
همچنین توسط سرپرست بهزیستی
گیالن چندین جلد کتاب قرآن کریم با
خط بریل (ویژه نابینایان) به این معلم
روشندل بمنظور آموزش و تعلیم به
روشندالن دیگر اهدا شد.

خبر كوتاه
تولیت مسجد مقدس جمکران عنوان کرد

در مکتب اسالم ناب مرز جغرافیایی
وجود ندارد

تولیت مسجد مقدس
جمکران با اشاره به اینکه
در مکتب اسالم ناب و اهل
بیت(ع) مرزهای جغرافیایی
وجود ندارد ،مالک محبت و
دوستی شیعیان با افراد را بندگی خدا و محبت اهل بیت(ع)
عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جمکران ،حجت
االسالم والمسلمین رحیمیان در گردهمایی مدافعان حرم
از تیپ زینبیون و فاطمیون که به مناسبت هفدهم رمضان
در مسجد مقدس جمکران برگزار شد ،با اشاره به اینکه در
مکتب اسالم ناب مرزهای اعتباری وجود ندارد ،بندگی خدا
و محبت اهلبیت را شاخص اخوت و پیوند مستحکم در
جامعه اسالمی عنوان کرد.
ایشان با تاکید بر اینکه این ویژگی فراتر از زمان
و مرزهای جغرافیایی است افزود :بالل حبشی یا شیخ
زکزاکی ،مالک اشتر یا سیدحسن نصراهلل ،شهید سلیمانی
یا شهید ابومهدی و ...همچنین فاطمیون ،زینبیون ،حشد
الشعبی ،حزباهلل لبنان و ...همگی زیر چتر والیت الهی
« بمواالتکم… ائتلفت الفرقه» جلوه ای از «امت واحده»
می باشند.
وی افزود :در این عرصه ،بین ایرانی ،افغانی ،پاکستانی،
عراقی ،لبنانی ،یمنی  ،آفریقایی ،اروپایی ،آمریکایی و....
تفاوتی وجود ندارد.
تولیت مسجد مقدس جمکران خاطرنشان کرد:
سرتاسر قرآن آکنده از مرزبندی بین مؤمن ،از یکسو و
منافق و کافر از سوی دیگر است و شاخص کرامت ،تقوا
و قله فضیلت برای مجاهدان و شهدای راه خدا می باشد .
در قالب طرح محرومیت زدایی از روستاها صورت می گیرد؛

آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی
به مجتمع  23روستایی الی سیاه در
شهرستان نایین

عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مجتمع  23روستایی
الی سیاه در شهرستان نایین آغازشد.
این طرح را وزارت نیرو در قالب طرح محرومیت
زدایی از روستاها با همکاری قرارگاه سازندگی سپاه امام
حسن (ع) اجرا می کند.
در این طرح با اجرای  40کیلومتر خط انتقال به قطر
 150میلیمتر و احداث  6ایستگاه پمپاژ ،آب شرب پایدار
جمعیتی بالغ بر  3هزار نفر به صورت پایدار تامین می شود.
با اجراي اين طرح ،شبکه آبرسانی مجتمع 23
روستایی الی سیاه در حد فاصل روستاي رحيم آباد تا
مهرآباد و نصر آباد به سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ وصل
می شود.
گفتنی است هم اکنون آب شرب مورد نیاز ساکنان
این روستاها از طریق تانکرهای سیار تامین می گردد و
پیش بینی می شود با پایان عملیات آبرسانی به مجتمع
 23روستای الی سیاه تا تابستان سال جاری و انتقال 10
لیتر آب در ثانیه به این مجتمع روستایی ،آب شرب مورد
نیاز ساکنان این  23روستا به صورت پایدار تامین شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اردبیل خبر داد؛

نجات کوهنوردان گم شده در مسیر
صعود به سبالن

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل گفت:
نجاتگران جمعیت هالل احمر مشگین شهر در عملیاتی
با توجه به شرایط جوی نامناسب توانستند  ۳کوهنورد
مفقودی در مسیر قله سبالن را نجات دهند.
عزت اهلل ضربی بعد از ظهر دوشنبه در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :ساعت  ۱۶روز یکشنبه  ۴اردیبهشت،
پیرو تماس مردمی با شماره  ۱۱۲ندای امداد معاونت امداد
و نجات جمعیت هالل احمر استان اردبیل مبنی بر مفقودی
یک نفر کوهنورد همراه ۲ ،کوهنورد لهستانی که قصد
صعود به قله سبالن را داشتند ،بالفاصله یک تیم کوهستان
با  ۳نفر نیروی عملیاتی از جمعیت هالل احمر شهرستان
مشگین شهر با یک دستگاه خودروی امدادی به منطقه
حادثه اعزام شدند.
وی افزود :تیمهای عملیاتی جمعیت هالل احمر
استان اردبیل پس از چندین ساعت تالش فرد مفقودی ۴۳
ساله را ساعت  ۲۲:۱۵همان روز در نزدیکی پناهگاه پیدا
کرده و بعد از اقدامات اولیه به شابیل انتقال دادند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بیان کرد :یکی
از کوهنوردان لهستانی توانسته بود به قله صعود کند و
همراه با کوهنورد دوم لهستانی توانسته بودند خود را به
پناهگاه برسانند.
ضربی ادامه داد :نفر سوم که کوهنورد همراه بود در
مسیر بازگشت به پناهگاه گم شده بود که تیم نجات بعد از
یک عملیات جست و جوی  ۵ساعته توانستند این کوهنورد
را در شرایط جسمی بسیار بد و در شرایطی که فرد سرما
زده شده بود در نزدیکی پناهگاه پیدا کنند و بعد از اقدامات
اولیه او را به منطقه شابیل انتقال دادند.
دادستان نمین:

عامالن تلف شدن یک قالده خرس
در نمین بازداشت شدند

دادستان شهرستان نمین گفت :دستورات الزم برای
بررسی علت تلف شدن یک قالده خرس و شناسایی و
دستگیری مسببان آن صادر شد تا با متخلفان در این
زمینه برخورد قانونی شود.
جواد پروانه اظهار کرد :با توجه به انتشار خبری که
روز گذشته مبنی بر تلف شدن یک قالده خرس قهوهای
به دلیل رفتار نامالیم مردم شهرستان نمین با این حیوان
متأسفانه این خرس تلف و سبب جریحهدار شدن احساسات
مردمی شد.
وی تصریح کرد :در این ارتباط تصاویری از تعقیب
و گریز و جرح و ضرب این قالده خرس با ادواتی همچون
تراکتور منتشر شده که در اسرع وقت دادستانی وارد شده
و با تشکیل پرونده موضوع را بررسی کرد.
دادستان شهرستان نمین ادامه داد :به همین منظور
دستورات الزم برای بررسی علت تلف شدن یک قالده
خرس و شناسایی و دستگیری مسببان آن صادر شد تا با
متخلفان در این زمینه برخورد قانونی شود.
پروانه افزود :در این ارتباط پروند های در
دادستانی نمین تشکیل یافته و دستور ویژه دادستان
مرکز استان به دادستانی و محیط زیست شهرستان
ابالغ شده است.

