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88498441سرويس  شهرستان

 مسئول سازمان بسيج سازندگي ايالم 
در گفت وگو با »جوان«:

طرحهايمحروميتزدايي
اولويتگروههايجهادياست

ايالم از جمله اس�تان هايي اس�ت كه به خاطر قرار داشتن در خط 
مقدم، در مدت 8 س�ال دفاع مقدس، ارتباط مس�تقيمي با جنگ 
داش�ت. به همين خاطر خرابي هاي زيادي در آن به وجود آمد. اما 
همين موضوع موجب شد تا اقدامات بعد از جنگ و سازندگي ها نيز 
بيش از هر چيز ديگري در آن به چشم بياد. حاال بسيج سازندگي 
كه مسئوليت خدمات رساني به مناطق محروم و كم برخوردار ايالم 
را بر عهده دارد، تمام نيروهاي جهاديش را به صف كرده تا به رفع 
اين كمبودها و نيازها بپردازند. به س�راغ علي ملك زاده، مسئول 
بسيج س�ازندگي س�پاه اميرالمؤمنين)ع( اس�تان ايالم رفتيم تا 
در گفت وگوي�ي از برنامه ه�ا و اقدامات آنها بيش�تر آگاه ش�ويم. 

نگاه ش�ما در بس�يج س�ازندگي به گروه ه�اي جهادي و 
فعاليت هايشان چيست؟

فلسفه بسيج سازندگي و ساختار اصلي آن بر اساس گروه هاي جهادي 
است. اين گروه هاي جهادي در عرصه هاي مختلف مشغول به فعاليت 
هستند كه مباحث فرهنگي، اقتصادي، پزشكي از جمله كارهاي ثابت 
آنها در مناطق محروم و كم برخوردار است. امروزه ارزش بسيج براي همه 
جهانيان هم ثابت شده است. كاركرد بسيج به عنوان يكي از پديده هاي 
مؤثر در حوزه هاي مختلف باعث ش��ده تا ثم��رات آن را در بخش هاي 

مختلف جامعه شاهد باشيم. 
در مجموع بايد گفت بس��يج با ورود مناسب خود در مباحثي همچون 
سازندگي، محروميت زدايي، گروه هاي جهادي، اقتصاد مقاومتي و اخيراً 

در موضوع كرونا توانسته به خوبي ورود كند. 
ايالم به خاطر اينكه به طور مس�تقيم با جنگ درگير بود 
صدمات زيادي ديده است. در اين زمينه و در جهت رفع 

مشكالت استان چه اقداماتي صورت گرفته است؟
ايالم به عنوان يك استان كمتر توس��عه يافته به علت صدمات ناشي از 
حمالت دشمن خرابي هاي زيادي داش��ت. اما امروز مي توان خدمات 
بسيج در اين استان را به خوبي مش��اهده كرد. تاكنون حدود 10 هزار 
طرح محروميت زدايي در ايالم از سوي بسيج اجرا شده است. در حوزه 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي بيش از 4 هزار طرح زودبازده با اشتغالزايي 
حداقل 10 هزار نفر صورت گرفته اس��ت. تمامي اين خدمات در حالي 
است كه از هفته بسيج در حال اجراي يك طرح ويژه براي مقابله با كرونا 
است.  يكي از كارهاي بزرگي كه در اس��تان انجام شد، اهداي جهيزيه 
به جوانان نيازمند و در شرف ورود به زندگي مشترك بود. چندي قبل 
گروه هاي جهادي اين استان با وجود شرايط موجود در جامعه و با توجه به 
فرامين و رهنمود هاي مقام معظم رهبري در كنار محرومين قرار گرفتند 
و اين بار به كمك جوانان رفتند. در اين راس��تا جهادگران با جمع آوري 
مبالغي از خيرين و مشاركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( اقدام 
به تهيه و اهدای 20 سري جهيزيه هركدام به مبلغ 30 ميليون تومان به 

نوعروسان ايالمي كردند كه بازتاب بسيار خوبي داشت. 
هم اكنون چند گروه جهادي در ايالم وجود دارد؟

در سطح استان نزديك به ۸00 گروه جهادي وجود دارد. اين گروه ها در 
دو قالب جغرافيا محور و محله محور تقسيم بندي مي شوند كه هر پايگاه 
مقاومت يك گروه جهادي دارد و در سطح كالن تر گروه هاي جهادي از 

يك روز تا 10روز به مناطق محروم و كم برخوردار اعزام مي شوند. 
جهادگران با برنامه ريزي به روستاهاي نيازمند كمك و خدمات مي روند 
و فعاليت هاي گوناگوني از جمله احداث مس��كن مددجويان، احداث 
چش��مه، احداث خانه عالم و در عرصه هاي آبرس��اني احداث قنوات، 

مخازن آب اليه هاي كشاورزي را در دستور كار خود قرار مي دهند. 
بسيج با توجه به اينكه از پشتوانه مردمي و از ظرفيت ها و پتانسيل هاي 

زيادي برخوردار است توانسته در همه عرصه ها ورود موفقي نمايد. 
نظر ش�ما در م�ورد تخصصي ش�دن گروه ه�اي جهادي 

چيست؟
از زماني كه بسيج تخصصي ش��د مي توان گفت كه اين نيرو در جهت 
وظايف محوله و مأموريت هايي كه برعهده داشت، هوشمند شد. بدين 
معنا در اقشار مختلف كه در بسيج وجود دارد هركدام وظايف خاصي 
را با توجه به نيازمندي هاي جامعه برعهده دارن��د.  پس از آنكه جهاد 
سازندگي منحل شد بسيج سازندگي به فرمان امام)ره( تشكيل شد كه 
فلسفه آن بر خدمات رساني است و نزديك به دو دهه است كه از تأسيس 
آن مي گذارد و تاكنون منشأ خدمات زيادي بوده است. جهادگران بازوي 
توانمند بسيج هستند و بسيج سازندگي نيز با اتكا به همين نيروهاي 
خوب و متخصصش اكنون به عنوان يك بازوي قدرتمند در سطح جامعه 

توانسته است با نهادهاي مختلف هم گرايي داشته باشد. 
در سال جاري بسيج س�ازندگي ايالم چه كارهايي انجام 

داده است؟
بسبج سازندگي در عرصه هاي مختلف عمراني همچون تأمين خانه هاي 
محرومان 104۹باب، ساخت و تعمير مساجد 3۵۶ باب و تأمين جهيزيه 

در بين بسيجيان اقدامات خوبي داشته است. 
اين در حاليس��ت كه در حوزه آبرس��اني و احداث كانال ورود كرده و 
توفيقات خوبي را كسب كرده است. يكي از مشكالت موجود مهاجرت 
روستاييان به شهرها بود كه بسيج سازندگي استان به اين موضوع ورود 
كرده كه نمونه آن را مي توان به روستاي ملك آباد ملكشاهي اشاره كرد.  
در اين زمينه توانستيم نزديك به 130 هكتار از زمين هاي اين منطقه به 
صورت قطره اي آبياري كنيم كه نتيجه آن جلوگيري از مهاجرت بود. 

در حوزه پروژه هاي عمراني ۵ هزار و ۶00 پروژه با اعتباري بالغ بر ۵۸ 
ميليارد تومان در سطح استان اجرايي شده است. در حوزه تهيه وتوزيع 
سبد معيشتي به تعداد۷0 هزار بسته معيشتي در قالب كمك مؤمنانه 
در بين قشرهاي آسيب پذير توزيع شد. همچنين 20 كارگاه در راستاي 
توليد ماسك در سطح استان داير شد كه تاكنون ۵ ميليون ماسك توليد 

و در سطح جامعه توزيع شده است. 
و در زمينه اقتصاد مقاومتي چ�ه كارهايي صورت گرفته 

است؟ 
در راستاي طرح هاي اقتصاد مقاومتي تعداد 4 هزار و 1۹4 طرح با اعتبار 
بيش از 400 ميليارد ريال مربوط به مشاغلي همچون پرورش مرغ، شتر 
مرغ، بلدرچين، ماهي، همچنين صنايع تبديلي، صنايع دستي، مشاغل 

خانگي و... اجرايي شده كه بالغ بر 12 هزار نفر مشغول به كار شدند. 
فراموش نكنيم كه يكي از اهداف بسيج س��ازندگي حذف واسطه ها و 
ايجاد درآمد و ثبات اقتصادي براي اقشار محروم است كه در قالب وام 
و تسهيالت براي صنوف آسيب ديده در نظر گرفته شده است. عالوه بر 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي تعداد ۸۶0 واحد تبديلي نيز در سطح استان 

داير و فعال شده است. 

5هزاروراميني
ازطرحشهيدسليمانيبهرهمندشدند

با اجراي طرح شهيد سليماني در ورامين     تهران
5 هزار نفر با مراجعه ب�ه مراكز منتخب 
درماني اي�ن شهرس�تان از خدمات اين ط�رح بزرگ به�ره بردند. 
حسين كاغذلو فرماندار شهرستان ورامين گفت: در جريان اجراي طرح 
بسيج محله محور موسوم به سردار شهيد حاج قاسم سليماني كه از اول 
آذرماه امسال آغاز شده، سالمتي ۵ هزار نفر از شهروندان وراميني پايش 
و مورد بررسي قرار گرفت.  وي با اشاره به اينكه طرح شهيد سليماني 
همچون نام اين شهيد سرافراز از بركات بسياري برخوردار بوده تصريح 
كرد: اين طرح با مشاركت 440 بسيجي آموزش ديده، سپاه پاسداران 
و شبكه بهداشت و درمان اجرايي شده و تاكنون با استفاده از توان 1۸0 
پايگاه فعال، ۷۶ تيم همكار با ش��بكه بهداشت و 241 تيم پايش طرح 

خانه به خانه، سالمتي 2۵0 هزار نفر مورد بررسي قرار گرفته است. 
نماينده عالي دولت در شهرس��تان ورامي��ن يادآور ش��د: در اين ايام، 
نيروهاي بسيج عالوه بر توزيع 4۶2 بسته معيشتي بين نيازمندان، ۵22 
نفر از افراد مشكوك را به شبكه بهداشت ارجاع داده، 300 مكان عمومي 
را ضدعفوني كرده و 4۶0 بسته بهداش��تي بين خانواده هاي نيازمند و 
آسيب ديده از كرونا توزيع كرده اند.  كاغذلو افزود: در زمان اجراي طرح 
شهيد سليماني، عوامل شبكه بهداشت هزار و ۸10 مورد تست كروناي 
»رپيد« )تست سريع( انجام داده اند كه از اين تعداد 1۸۹ مورد مثبت بود.  
وي با اشاره به رهگيري 2 هزار و ۶0۷ نفر طي زمان اجراي طرح شهيد 
سليماني، از اجراي هزار و ۸31 مورد تست PCR توسط مراكز منتخب 
خبر داد و افزود: به منظور بررس��ي وضعيت رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي از سوي واحدهاي صنفي از زمان اجراي طرح شهيد سليماني 
تاكنون، ۶ هزار و 232 مورد بازرسي از مناطق مختلف شهرستان صورت 
گرفته كه اين بازرسي ها به صدور هزار و ۸4 مورد اخطار و 3۵ مورد پلمب 
منجر شد.  فرماندار شهرستان ورامين همچنين از گندزدايي 1۷ مكان 
عمومي، ويزيت 134 نفر در منزل و ارجاع ۷ نفر به بيمارستان توسط تيم 

مراقبت در منزل خبر داد. 
--------------------------------------------------

افتتاحپروژههايتوليديوصنعتيقزوين
باحضوروزيرصمت

در سفر وزير صنعت، معدن و تجارت      قزوين
به قزوي�ن چندين پ�روژه توليدي و 
صنعت�ي در اي�ن اس�تان افتت�اح و يا ب�ه بهره ب�رداري رس�يد. 
صبح ديروز با حض��ور عليرضا رزم حس��يني، وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت تعدادي پروژه صنعتي و توليدي در استان قزوين افتتاح شده 
و به بهره برداري رسيد.  اين مس��ئول در ابتداي ورود به استان قزوين 
از نمايش��گاه نهضت ساخت داخل اس��تان قزوين در شهرك صنعتي 
كاسپين بازديد به عمل آورد.  از جمله پروژه هاي افتتاحي، خط توليد 
شركت توليد انواع پارچه هاي پرده اي با اشتغالزايي براي 40 نفر بود كه 
در شهرك صنعتي كاسپين افتتاح شد.  از ديگر پروژه ها كه افتتاح آن 
در اس��تان قزوين با حضور وزير صمت اتفاق افتاد، كلنگ زني عمليات 
اجرايي شركت كاشي و س��راميك هاي زينتي با ظرفيت اشتغال براي 
130 نفر و كلنگ زني ساخت واحد توليدي لوازم بهداشتي با ظرفيت 
اش��تغال براي 2۷0 نفر بود. همچنين افتتاح طرح توسعه گيربكس ۶ 
سرعته، افتتاح خط توليد انبوه كاميونت شيلر و رونمايي از دو محصول 
ميني بوس و كامي��ون ۸ تني، افتت��اح خط توليد جدي��د ذوب فوالد 
بوئين زهرا، بهره برداري از خط توليد اكس��يژن صنعت��ي و نيتروژن و 
بازديد از خط در حال راه اندازي ميلگرد و شمش ذوب آهن و كلنگ زني 
ساخت يك واحد توليدي كاغذ با ظرفيت اشتغال براي 1۵0 نفر از جمله 
پروژه هايي است كه امروز توس��ط وزير صمت در استان قزوين انجام 
خواهد شد و پست ۶3 كيلو ولت برق شهرك صنعتي خرمدشت نيز با 

حضور اين مسئول در استان به بهره برداري رسيد. 
--------------------------------------------------

زراعتچوبدر55هكتار
ازاراضيسوادكوهشمالي

   مازندران مدير جهاد كشاورزي سوادكوه شمالي 
از اجراي طرح توسعه زراعت چوب در 
داد.  خب�ر  شهرس�تان  اي�ن  اراض�ي  از  هكت�ار   55
قاسم حكمت شعار مدير جهاد كشاورزي سوادكوه شمالي گفت: برابر 
ابالغ سازمان جهاد كش��اورزي مازندران، س��طح تعهدات شهرستان 
سوادكوه شمالي براي طرح توسعه زراعت چوب در سال جاري، 100 
هكتار است.  وي افزود: براي استفاده حداكثري از منابع و ظرفيت هاي 
بومي براي توسعه اقتصادي در سال جهش توليد و نيز با توجه به شرايط 
مناس��ب اقليمي منطقه و همكاري فرمانداري، منابع طبيعي، مراكز 
نظامي و دانشگاه ها و س��اير ادارات و نهادهاي شهرستان، 1۵0 هكتار 
اراضي قابل كشت صنوبر، شناس��ايي و پس از تشكيل پرونده و انعقاد 
تفاهمنامه قانوني با اشخاص حقيقي و حقوقي، تاكنون ۵۵ هزار اصله 
نهال صنوبر در ۵۵ هكتار اراضي اين منطقه كش��ت شد.   مدير جهاد 
كش��اورزي سوادكوه شمالي ادامه داد: توس��عه زراعت چوب، عالوه بر 
حفاظت از آب و خاك، موجب تثبيت خاك، تأمين مواد اوليه كارخانه ها، 
تقويت سفره هاي آب زيرزميني و بهره برداري از زمين هاي شيب دار، 

حفظ محيط زيست و جلوگيري از افزايش ريزگردها مي شود.

سيد احمد هاشمي اشكا

  اصفهان: مديرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان با اشاره به 
تكميل احداث پل آفتاب در بزرگراه شهيد اردستاني و بهره برداري از 
اين پروژه گفت: اين پروژه در محل تقاط��ع حلقه چهارم حفاظتي با 
اتوبان فرودگاه قرار دارد.  مجيد طرفه تابان افزود: با تكميل پل آفتاب، 
خيابان هاي تابان و آسمان دسترس��ي به فرودگاه اصفهان ايمن تر و 
سريع تر شد.  وي مس��احت پل آفتاب را 210 هزار مترمربع عنوان و 
ادامه داد: 14۵ هزار مترمربع از مساحت پروژه مربوط به اجراي تقاطع 
غير همسطح و كُند روهاي اتوبان و ۶۵ هزار متر مربع مساحت مسير 

اتصال تقاطع به بلوار فرزانگان است. 
  مركزي: مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي 
گفت: در سال جاري حدود ۸00 هكتار از اراضي كشاورزي استان براي 
اجراي طرح هاي توليد انرژي خورش��يدي به متقاضيان واگذار شده 
است.  علي ابراهيمي افزود: براي اين كار اراضي دولتي اختصاص پيدا 
مي كنند و به تبع آن مرجع صادركننده موافقت اصولي، براي متقاضيان 
اهليت سنجي مختصري انجام مي دهد و در نهايت موافقت اصولي را 
صادر مي كند، س��پس متقاضيان براي واگذاري اراضي به امور اراضي 

مراجعه مي كنند. 

اجراييشدن5نهضتحقوقيطرحشهيدسليمانيدركشور
   كرمان رئيس سازمان 
بس�يج حقوق  
دانان از اجراي پنج نهضت حقوقي در راستاي 
طرح ش�هيد س�ليماني در كش�ور خب�ر داد. 
س��هراب انبارك��ي رئيس س��ازمان بس��يج 
حقوق دانان كه به اس��تان كرمان سفر كرده 
بود با گراميداشت ياد و خاطره شهدا به ويژه 
سيدالشهداي جبهه مقاومت شهيد سپهبد 
قاسم سليماني گفت: كرمان پايلوت اجراي 

طرح آزاد سازي زندانيان است چراكه در زمينه آزادسازي زندانيان جرايم غيرعمد بي بضاعت نسبت 
به ديگر استان ها اختالف فاحشي دارد.  وي با بيان اينكه سال آينده اين پنج نهضت را در دل طرح 
شهيد سليماني در كشور اجرا مي كنيم، افزود: حمايت و معاضدت حقوقي از مستضعفين و افراد كم 
بضاعت، احياي حقوق عامه و مبارزه با فساد از ديگر برنامه هاي در دست اجرا در راستاي اجراي اين 
طرح است.  رئيس سازمان بسيج حقوق دانان به نهضت آزادسازي زندانيان، بازپروري و باز اجتماعي 
آنها اشاره كرد و گفت: تاكنون بيش از 3 هزار و 400 نفر زنداني معسر مالي به آغوش خانواده بازگشتند 

و مرحله چهارم اين طرح نيز تا پايان سال اجرا مي شود.

اهداي5200سبدغذاييبهكودكاننيازمندالبرزي
كميت�ه امداد     البرز
البرز از ابتداي 
س�ال جاري تاكنون 5200 سبد غذايي به 
ارزش يك ميلي�ارد و ۴00 ميليون تومان 
ب�راي پيش�گيري از ابتال به س�وءتغذيه 

كودكان زير 6 سال پرداخت كرده است. 
ابوالفضل فالح قنبري معاون حمايت و سالمت 
كميته امداد البرز ب��ا بيان اينكه كمك به رفع 
سوءتغذيه كودكان زير ۶ سال يكي از برنامه هاي 

مهم كميته امداد است، گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون طي چهار مرحله ۵200 سبد غذايي به ارزش 
يك ميليارد و 400 ميليون تومان براي پيشگيري از ابتال به سوءتغذيه كودكان زير ۶ سال مددجوي كميته 
امداد و كودكان نيازمند غير مددجو پرداخت شده است.  وي با اشاره به اينكه در اين طرح، كميته امداد 
و دانشگاه علوم پزشكي استان البرز براي شناسايي كودكان مبتال به سوءتغذيه با هم همكاري مي كنند 
افزود: كمك به رفع سوءتغذيه مادران باردار و شيرده نيازمند، پرداخت كمك هزينه فرانشيز و خدمات ويژه 
درمان، ارتقای شاخص هاي بهداشتي نيازمندان و كمك به تأمين تجهيزات و درمان بيماران صعب العالج 

نيز از جمله اقدامات كميته امداد براي كمك به تأمين سالمت نيازمندان است.

700 پروژه عمراني و زيربنايي 
در حاشيه مشهد اجرايي مي شود 

ساخت دومين تونل بزرگ اصفهان
با 40درصد پيشرفت فيزيكي 

   خراسان رضوي بيش از ۷00 پروژه 
عمران�ي و زي�ر 
بنايي در قالب طرح هاي بازآفريني شهري در 
مناطق حاش�يه اي مش�هد اجرا مي ش�ود. 
محمدصادق معتمديان استاندار خراسان رضوي 
در بازديد از بخش هاي مختلف شهرك شهيد 
رجايي مش��هد معروف به »قلعه س��اختمان« 
گفت: رسيدگي به كمبودها و مشكالت شهرك 
شهيد رجايي به عنوان يكي از مناطق حاشيه 
نشين اين كالنش��هر در قالب طرح بازآفريني 
ش��هري از سوي اس��تاندار خراس��ان رضوي و 

مديران دستگاه هاي اجرايي آغاز شد. 
وي افزود: چهارچوب رس��يدگي به مشكالت 
شهرك ش��هيد رجايي مش��هد در قالب طرح 
بازآفريني ش��هري امروز تعيين ش��د و پس از 
آن ب��ا تدوين برنامه هاي مختل��ف اين طرح ها 

عملياتي مي شود. 
استاندار خراسان رضوي ادامه داد: همين الگو 
براي ساماندهي مشكالت و كمبودها در ساير 
محالت و مناطق حاشيه نش��ين ش��هر مشهد 

انجام خواهد شد. 

معتمديان گفت: هم اكنون 11۷ محله در شهر 
مشهد وجود دارد كه ۷۸ محله از اين تعداد در 

مناطق حاشيه اي شهر مشهد استقرار دارند. 
وي افزود: بي��ش از ۷00 پ��روژه عمراني و زير 
بنايي در قال��ب طرح هاي بازآفريني ش��هري 
در مناط��ق حاش��يه اي مش��هد در حوزه هاي 
بهداشتي و درماني، فرهنگي، آموزشي، ورزشي 

و تأسيسات زير بنايي اجرا خواهد شد. 
اس��تاندار خراس��ان رضوي خاطرنش��ان كرد: 
در شرايط كنوني كه ش��اهد تخليه روستاها و 
مهاجرت آنها به شهرها هستيم، بايد معضالت 
حاشيه نش��يني مديريت و س��اماندهي شود و 
همچنين مانع از گسترش حاشيه نشيني شد. 

معتمديان تأكيد كرد: از طرف ديگر بايد جلوي 
مهاجرت بيشتر روس��تاييان به حاشيه شهرها 
گرفته ش��ود و اين امر جز با توس��عه روستاها 

امكانپذير نيست. 
شهرك شهيد رجايي مش��هد معروف به قلعه 
ساختمان با جمعيت بيش از 120 هزار نفر يكي 
از مناطق پرجمعيت حاشيه نش��ين كالنشهر 

مشهد به شمار مي رود. 

عمليات تكميل     اصفهان
مت�����ر   800
باقيمانده از تونل شهرس�تان خوانس�ار به 
بوئين مياندش�ت ب�ا ۴0 درصد پيش�رفت 

فيزيكي در دست اجراست. 
عليرضا قاري ق��رآن مديركل راه و شهرس��ازي 
اس��تان اصفهان در خص��وص آخرين وضعيت 
اجراي تونل خوانسار- بوئين مياندشت گفت: اين 
پروژه با توجه به اهميت محور خوانسار- بوئين 
مياندشت و نقش تونل در افزايش ايمني تردد، 
با پيگيري ها و تأمين اعتباري كه به عمل آمد از 
اسفند ماه سال گذشته پس از دو سال توقف از سر 
گرفته شد.  وي افزود: پروژه حفاري و احداث تونل 
خوانسار يكي از پروژه هاي جهش توليد و شاخص 
اين اداره كل اس��ت كه ارتباط بين شهرس��تان 
خوانسار با شهرستان بوئين مياندشت را با توجه 
به راه داراي توپوگرافي سخت، تسهيل مي بخشد.  
مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان ادامه داد: 
در اين منطقه به دليل وجود گردنه با شيب هاي 
طوالني بسيار زياد، نبود مشخصات فني منطبق 
با طبقه بندي و ش��رايط هندسي راه و لغزندگي 

شديد مسير، تكميل هر چه سريع تر اين تونل 
بسيار ضروري است لذا عمليات اجرايي اين پروژه 

با سرعت در حال انجام است. 
قاري قرآن با بيان اينكه اين تونل به عنوان شاهراه 
غرب استان اصفهان تلقي مي شود و دومين تونل 
اين استان از نظر بزرگي است، گفت: اين پروژه 
سه استان اراك- اصفهان- خوزستان را متصل 
مي كند و با اتمام آن، مس��ير شهرس��تان هاي 
غرب اس��تان اصفهان به طرف اس��تان لرستان 
و خوزس��تان هموارتر ش��ده و عالوه بر كاهش 
ميزان تردد از گردنه و زمان سفر، موجب افزايش 
ايمن��ي در تردد مي ش��ود.  وي اف��زود: قرارداد 
اوليه تونل خوانس��ار، به طول 4020 متر شامل 
يك هزار و 200 متر تونل و 2 ه��زار و ۸20 متر 
راه ه��اي طرفين ب��ود و قرارداد جديد ش��امل 
حفاري و تحكيم اوليه پاطاق به طول ۸00 متر 
و انجام باقيمانده الينينگ به طول يك هزار متر 
است.  مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان 
خاطرنش��ان كرد: حفاري تونل به اتمام رسيده 
است و در تالش هستيم تا پوشش يكپارچه بتني 

سقف و ديواره ها تا پايان سال تكميل شود. 

   مركزي كانون وكالي استان 
مركزي به مراجعين 
اين مركز مش�اوره حقوق�ي راي�گان مي دهند.

احمد صالحي رئيس كانون وكالي استان مركزي 
با بيان اينكه در حال حاضر 400 وكيل در اين نهاد 
عضويت و فعاليت دارند و در آزمون امس��ال نيز 
۵0 وكيل ديگر پذيرش مي شوند، گفت: وكالي 
اين كانون در مجموع ماهيانه يك هزار مشاوره در 
دادگاه ها و يك هزار مشاوره نيز در شوراهاي حل 
اختالف به مردم به صورت رايگان ارائه مي دهند.  
وي افزود: اين كان��ون 2۸1 وكيل پايه يك مرد و 
12۸ وكيل پايه يك زن دارد و و 10۸ كارآموز در 
كانون وكالي استان فعاليت دارند.  رئيس كانون 
وكالي استان مركزي تأكيد كرد: با توجه به اهتمام 
ويژه اين كانون به مقوله كارآفريني ايجاد سايتي 
در راستاي ارائه خدمات مش��اوره، معرفي وكال و 

پيش��نهادات حقوقي و قانوني به مردم به صورت 
رايگان در دستور كار قرار دارد.  صالحي ادامه داد: 
اين سايت با هدف سرعت، دقت و خدمت در سطح 

استان براي نخستين بار دركشور طي سه ماه آتي 
رونمايي مي ش��ود.   وي با اش��اره به اينكه كانون 
وكالي اس��تان در چهار حيطه حوزه خصوصي، 

تس��خيري، معاضدت و اتفاقي وكالت مي پذيرد، 
گفت: از اسفندماه پارسال ۹00 پرونده تسخيري 
و 21 پرونده معاضدتي براي افراد بي بضاعت كه 
توانايي پرداخت مالي ندارن��د، در كانون وكالي 
استان تشكيل شده اس��ت.  رئيس كانون وكالي 
استان مركزي يادآور شد: هدف كانون وكال ارائه 
خدمات حقوقي مناسب به مردم است در حالي كه 
بيشتر انرژي خود را معطوف به دفاع از خود كرده 
است كه بايد تدابير ويژه اي در اين راستا انديشيده 
ش��ود.  صالحي گفت: با توجه به اينك��ه كانون با 
هزينه خود اداره مي ش��ود و نه تنها بار مالي براي 
دولت ندارد بلكه براي دول��ت درآمدزايي و ايجاد 
اشتغال هم كرده است و تنها دغدغه وكالي اين 
كانون، اس��تقالل اين نهاد مدني است كه انتظار 
مي رود مسئوالن در اين راستا تعامل و همكاري 

الزم را داشته باشند. 

ارائه خدمات مشاوره اي رايگان به همت كانون وكالي استان مركزي 

پرداختتسهيالتبهخسارتديدگانكشاورزيخراسانشمالي
تس�هيالت۳0      خراسان شمالي 
ميليارد توماني 
بانك مركزي ب�راي جبران خس�ارت بخش 
كشاورزي خراسان شمالي به بانك هاي استان 

ابالغ شد. 
عبداهلل يوسفي رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
خراس��ان ش��مالي گفت: اعتباري به مبلغ 30 
ميليارد تومان از سوي بانك مركزي براي امهال 

تسهيالت همه بهره برداران خسارت ديده بخش كشاورزي به بانك هاي استان ابالغ شده است.   وي 
افزود: در اجراي بند )خ( ماده )33( قانون برنامه شش��م توسعه كشور، اعتباري به مبلغ 30 ميليارد 
تومان از سوي بانك مركزي براي امهال تسهيالت همه بهره برداران خسارت ديده بخش كشاورزي كه 
داراي بدهي بانكي در بخش كشاورزي به بانك ها هستند، به بانك هاي استان ابالغ شده است.   رئيس 
سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي ادامه داد: پس از بررسي و تأييد بدهكاران بانكي خسارت 
ديده كه براي فعاليت هاي بخش كشاورزي وام دريافت كرده و تاريخ سررسيد آنها تا 2۹ اسفند امسال 

است و به عنوان ذينفع مشمول تشخيص داده مي شوند، امهال مي شود. 

خليجگرگان7سالهاحياميشود
معاون اول رئيس     گلستان
 جمهور در گرگان 
از تصويب طرحي ۷ س�اله براي احياي خليج 

گرگان خبر داد. 
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور كه 
براي افتتاح چند پروژه به اس��تان گلستان سفر 
كرده بود، گفت: طرح احي��اي خليج گرگان به 
پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست تصويب 
شده و برنامه اي ۷ ساله است كه بر اساس آن گام برمي داريم.  وي افزود: همچنين در ابتداي دولت 
)سال ۹4( طرح منطقه آزاد اينچه برون را به تصويب رسانديم كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اس��ت و اميدواريم مجمع زودتر كار را نهايي كند.  معاون اول رئيس جمه��ور ادامه داد: اينچه برون 
مي تواند قطب اقتصادي باش��د چراكه امكانات منحصربه فردي از جمله يك راه آهن سراسري بين 
گلستان و كشو رهاي آس��ياي ميانه دارد.  جهانگيري گفت: همچنين براي زهكشي اراضي استان 
گلستان طرحي با وسعت 2۸0 هزار هكتار داريم كه تاكنون ۸0 هزار هكتار آن انجام شده و ۹0 هزار 

هكتار ديگر هم در برنامه داريم. 

سدمخزنيسقزچياردبيل
سالآيندهآبگيريمیشود

مديرعامل شركت آب منطقه اي اردبيل از مرحله نهايي آبگيري 
مخزن سد سقزچي شهرستان نمين در سال 1۴00 خبر داد. 
عباس جنگي مرني مديرعامل ش��ركت آب منطق��ه اي اردبيل 
گفت: س��د مخزني س��قزچي در بخ��ش ويلكي��ج نمين حدود 
4ميليون مترمكعب ظرفيت ذخيره آب دارد و در سال آبي جاري 
۹۷درصد ظرفيت آن آبگيري شده است و تا روزهاي آينده اين 
سد سرريز خواهد كرد.  وي با بيان اينكه سد مخزني سقزچي تنها 
سد مخزني بزرگ استان اردبيل است كه آبگيري كامل مي شود 
افزود: پس از وقوع بارندگي مناسب در سال جاري در حوضه آبريز 
سد مخزني سقزچي، حجم آب ذخيره اين سد از اواخر سال قبل 
در تراز نرمال قرار گرفته و اين سد اكنون در حال سرريز مي باشد.  
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي اردبيل تصريح كرد: عالوه بر 
تأمين آب براي ش��بكه آبياري سقزچي، آب بخش��ي از اراضي 
روستاهاي داراي حقابه بر رودخانه سقزچي نظير رز و سقزچي 

نيز از اين سد تأمين مي شود. 

راهاندازي15واحدتعطيلشده
ناشيازكرونادرلرستان

راه ان�دازي 15 واح�د توليدي تعطيل ش�ده ناش�ي از كرونا 
استان لرس�تان موجب ش�د تا ۳00 زن سرپرست خانوار  در 

مشغول به كار شوند. 
ناهيد پرويزپور مديركل امور بانوان استانداري لرستان با اشاره به 
فعاليت ۷0۸ زن كارآفرين در لرستان، گفت: با شيوع كرونا برخي 
از مشاغل كارآفريني در استان دچار خسارت شده و فعاليت آنها 
تعطيل ش��د كه با تالش هاي انجام گرفته 1۵ واحد توليدي در 
اس��تان، فعاليت دوباره 300 زن سرپرس��ت خانوار از سر گرفته 
شد.   وي افزود: اين بانوان در بخش هاي مختلف هنري، خياطي، 
توليدي، مواد غذايي، خشكبار و ساير فعاليت ها حضور دارند كه 
در دو بخش شهري و روستايي مشغول به كار هستند.   مديركل 
امور بانوان استانداري لرستان تصريح كرد: بسياري از بانوان شاغل 
در اين كارگاه هاي توليدي زنان سرپرس��ت خانوار هستند كه با 
تالش و فعاليت، چرخ يك زندگي را مي چرخانند و مي توانند در 

توليد و اقتصاد، تحول ايجاد كنند. 

مركزنيكوكارينهالاميد
دردانشگاهيزدافتتاحشد

اقشار  مركز نيكوكاري نهال اميد دانشگاه يزد با هدف كمك به 
آس�يب پذير و نيازمند جامعه ب�ه مناس�بت زادروز والدت 

امام علي)ع( و ايام البيض افتتاح شد. 
محسن اسماعيل زاده مدير ارتباطات دفتر استاني نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانش��گاه هاي اس��تان ي��زد گفت: مركز 
نيكوكاري نهال اميد دانشگاه يزد در راستاي اجراي تفاهمنامه 
منعقد شده بين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 
با كميته امداد امام خميني)ره( مبني بر تأسيس مركز نيكوكاري 
ويژه دانشگاهيان، با هدف كمك به اقشار آسيب پذير و نيازمند 
جامعه دانش��گاهي در زمينه مس��ائل معيش��تي، كمك هزينه 
تحصيلي، كمك هزينه تأمين جهيزيه و كمك هزينه خوداشتغالي 
موفق به اخذ مجوز تأسيس شد.  وي افزود: معاونت هاي اداري و 
مالي، دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي و مسئول نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانش��گاه از اعضاي هيئ��ت امناي مركز 

نيكوكاري نهال اميد دانشگاه يزد هستند. 

   يزد   لرستان     اردبيل


