
ب�زرگ  ط�رح     خراسان رضوي
نبي اكرم)ص( كه در 
رابطه با جمع آوري و انتقال آب چاه هاي داخل شهر 
مشهد در حال ساخت اس�ت با ۷۰درصد پيشرفت 
فيزيكي تا پايان امس�ال به بهره برداري مي رس�د. 
حس��ين اس��ماعيليان مديرعامل ش��ركت آب 
و فاض��اب مش��هد در جري��ان بازدي��د معاون 
هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي معاون 
اول رئيس جمهور از پروژه هاي تأمين آب شركت 
آب و فاضاب گفت: طرح بزرگ نبي اكرم)ص( 
مربوط ب��ه جم��ع آوري و انتق��ال آب چاه هاي 
داخل شهر مشهد است و هم اكنون با ۷۰ درصد 
پيش��رفت فيزيكي در حال اجراست كه تكميل 
آن نقش قاب��ل توجهي در پايداري آب ش��رب 
خواهد داش��ت.  اين مس��ئول ادامه داد: اجراي 
طرح نبي اكرم)ص( از چهار سال پيش آغاز شد 
و مطابق برنامه زمان بندي پيش بيني مي ش��ود 

با صرف اعتبار ه��زار و ۷۰۰ ميليارد ريال بخش 
عمده باقيمانده اين طرح تا پايان سال اجرا شود. 
اسماعيليان گفت: ادامه آن نيز قرار است تا پايان 
سال ۱۴۰۱ به بهره برداري برسد و با تكميل اين 

طرح حدود هزار و ۵۰۰ ليتر بر ثانيه از توان بالقوه 
منابع آب موجود شهر مش��هد به صورت بالفعل 
درخواهد آمد.  وي افزود: ه��م اكنون چهار باب 
مخزن با مجموع ظرفيت ۱۱۰ هزار متر مكعب 

در حال ساخت اس��ت كه با ساخت اين مخازن، 
حجم ذخيره سازي آب در شهر مشهد با ۱۵درصد 
افزايش از ۷۲۵ هزار مترمكعب به ۸۳۵ هزار متر 

مكعب خواهد رسيد. 
هادي زاهدي وف��ا معاون هماهنگ��ي و نظارت 
اقتصادي و زيربنايي معاون اول رئيس جمهور هم 
گفت: پروژه هاي مختلفي در كشور و مشهد براي 
تأمين آب در حال اجراست كه اعتباراتي نيز در 

چارچوب بودجه به آنها تخصيص يافته  است. 
وي با تأكيد بر تس��ريع در اجراي پروژه ها افزود: 
اميدواري��م پروژه هاي تأمين آب تا پايان س��ال 
بهره برداري شود تا از مشكات كم آبي در دوره 
اوج مصرف كاس��ته ش��ود.  معاون هماهنگي و 
نظ��ارت اقتص��ادي و زيربناي��ي مع��اون اول 
رئيس جمهور ادامه داد: در زمينه اعتبار مشكل 
خاصي وجود ندارد و كاركردن و تسريع در اجراي 

پروژه ها مهم است. 

بهره برداري از طرح جمع آوري و انتقال آب چاه هاي مشهد تا پايان سال
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سليمه محمدي

 379  مدرسه تخريبي كرمانشاه نيازمند نوسازي
به گفت�ه مدير      كرمانشاه
نوس�ازي  كل 
مدارس كرمانشاه ۳۷۹ مدرسه با يك هزار 
و ۹۶۰ كالس درس در استان نيازمند تخريب 

و بازسازي است. 
مرزبان نظري مديركل نوسازي مدارس كرمانشاه 
گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۴۶۴فضاي مدرسه 
در استان وجود دارد كه ۳۷۹ مدرسه از اين تعداد 
با يك هزار و ۹۶۰ كاس درس نيازمند تخريب و 
بازسازي است.  وي گفت: در طرح تخريب و بازسازي كه در سال ۸۳ در خصوص تخريب و بازسازي مدارس 
كشور مصوب شد، اعتباراتي كه در برنامه هاي پنجم و ششم توسعه مطرح بود به دليل محدوديت هايي، 
تأمين اعتبار نشد.  مديركل نوسازي مدارس استان كرمانشاه ادامه داد: دولت در سال هاي گذشته به دليل 
تحريم ها و كمبود منابع مالي نتوانست سهم تخريب و بازسازي را در اختيار نوسازي مدارس كشور قرار 
بدهد.  نظري خاطرنشان كرد: كرمانشاه در بحث طرح تخريب و بازسازي از ۳ هزار و ۱۰۳ كاس تخريبي 
مندرج در قانون تخريب بازسازي كه معادل سه درصد كل كاس  هاي استان است، تخريب و بازسازي 

۳۷۹ كاس درس از اين تعداد معرفي شده باقيمانده كه اجرا مي شود.

برگزاري استارتاپ فرش دستباف در كردستان
م�ل  عا ير مد    كردستان
ش�����ركت 
ش�هرك هاي صنعتي كردس�تان از برگزاري 
استارتاپ فرش دستباف در اين استان خبرداد. 
احمد خسروي مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي كردس��تان با اش��اره به اينكه يكي از 
شيوه هاي جديد توسعه كسب و كارهاي نوين 
برگزاري استارتاپ است، گفت: با برگزاري آن 
مي توان از خاقيت و نوآوري جوانان و صاحب 
نظران در راستاي كارآفريني و اشتغالزايي بهره برد.  وي با اشاره به برگزاري استارتاپ فرش دستبافت 
در استان كردستان افزود: اين رويداد اوايل بهمن ماه سال جاري با حضور صاحب نظران حوزه فرش 
كشوري و استاني در سنندج برگزار مي شود.  مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي كردستان با اشاره 
به اينكه در اين رويداد ايده اي نو آغازگر كسب و كاري نوين خواهد شد، افزود: بعد از مطرح كردن و 
تأييد ايده اي در استارتاپ ها در راستاي شكل گيري كسب و كار، سرمايه گذاري و حمايت الزم انجام 
مي شود.  خسروي با اشاره به اينكه عاقمندان يك هفته فرصت داشتند در اين رويداد ثبت نام كنند، 

يادآور شد: يكي از شرايط شركت در اين رويداد ارائه كارت واكسن كرونا )دوز دوم( است.

رفع مشكالت 103 واحد صنعتي در خوزستان
ب�ه گفت�ه مدير      خوزستان
عام�ل ش�ركت 
شهرك هاي صنعتي خوزستان مشكالت 1۰۳ واحد 
صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي استان از 
س�وي كلينيك كس�ب وكار اس�تان رفع ش�د. 
اخاق محمديان مديرعامل شركت شهرك هاي 
صنعتي خوزستان گفت: مشكات و موانع كسب 
وكار ۱۰۳ واحد مس��تقر در شهرك هاي صنعتي 
استان از سوي كلينيك كسب وكار اين شركت رفع 

شده است.  وي افزود: مشاوران ماهري با كلينيك كسب و كار همكاري دارند و خدمات مناسبي در زمينه هاي 
بازاريابي و بازرگاني، توسعه نظام مديريت، عارضه يابي، سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي، آماده سازي بنگاه ها 
براي ورود به صنعت، توسعه محصول و فناوري، فناوري اطاعات، حقوقي و تأمين مواد اوليه به واحدهاي صنعتي 
داراي چالش، ارائه مي دهند.  اين مسئول با اشاره به عملكرد اين كلينيك در سال جاري، تصريح كرد: تاكنون 
مشاوران كلينيك كسب وكار از ۱۱ واحد صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي شماره ۲ اهواز و انديكا، به صورت 

ميداني بازديد نموده و براي بهبود موانع و چالش هاي موجود، با صاحبان صنايع مذكور به توافق رسيده اند.

 ايجاد ۸۴۰ فرصت شغلي پايدار 
در استان مرکزی از سوی بسيج سازندگي

 اجراي طرح محروميت زدايي
 از ۴ هزار منطقه محروم فارس

به همت بسيج     مركزي
سازندگي سپاه 
روح اهلل در ۹ ماه�ه س�ال جاري بي�ش از 
۸۴۰فرصت ش�غلي پايدار در سطح استان 

مركزي ايجاد شده است. 
اميد محترمي مسئول سازمان بسيج سازندگي 
استان مركزي در تشريح برنامه هاي اين سازمان در 
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: ايجاد بستر 
الزم و مناسب براي نقش آفريني مردم و فعاالن 
اقتصادي به خصوص در مناطق محروم و مردمي 
كردن اقتصاد مهم ترين اهداف اجراي سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي از سوي بسيج است.  وي افزود: 
به همت بسيج سازندگي سپاه روح اهلل در ۹ ماهه 
سال جاري بيش از ۸۴۰ فرصت شغلي پايدار در 
سطح استان مركزي ايجاد شد.  اين مسئول ادامه 
داد: هدف گذاري بس��يج سازندگي در اين مسير 
ايجاد ظرفيت ها و بسترها براي تشكيل اقتصاد 
درون زا است و به دنبال اين هستيم الگويي جامع 
و الهام بخش براي ساير بخش ها ايجاد كنيم.  وي 
تصريح كرد: بسيج سازندگي استان در سال جاري 
ضمن گسترش برنامه هاي آموزش و توانمندسازي 
به دنبال ايجاد زنجيره ارزش محصوالت واحدهاي 
تولي��دي، برندس��ازي محص��والت و كمك به 

بازاريابي را در صدر اولويت هاي خ��ود قرار داده 
است.  محترمي با اشاره به دستاوردهاي اقدامات 
حمايتي بس��يج س��ازندگي گفت: در طول اين 
س��ال ها اقدامات قابل توجهي در اين راس��تا در 
بس��يج انجام ش��ده كه افزايش توليد، كمك به 
امنيت و تأمين غذايي، ايجاد اشتغال و در نهايت 
رفع فاصله هاي طبقاتي، كاهش تبعيض و ايجاد 
عدالت را به همراه داشته است كه بايد بيشتر مورد 
توجه قرار گيرد.   وي افزود: برخي متقاضيان بدون 
نياز به تسهيات بسيج سازندگي تنها با دريافت 
آموزش هاي مهارتي نسبت به ايجاد شغل اقدام 
مي كنند كه اين مهم ضرورت تقويت و گسترش 
دوره هاي آموزش��ي را نش��ان مي دهد.  مسئول 
سازمان بسيج سازندگي استان مركزي ادامه داد: 
دوره هاي توانمند سازي در عرصه هاي توليدي، 
خدماتي، فني و كش��اورزي برگزار مي شود كه 
دستگاه هاي متولي از جمله فني و حرفه اي نيز 
مشاركت مي كنند و بسيجيان و جهادگران در 
دوره ها توانمند مهارتي مي شوند و اين يك اصل 
مهم در بسيج است كه همواره به آن توجه مي شود 
چراكه اعتقاد داريم افراد در ابتدا بايد توانمند شوند 
و پتانسيل هاي آن شكوفا ش��ود و در نهايت در 

راستاي توليد و اشتغال آفريني گام بردارند. 

به گفت�ه رئيس     فارس
بسيج  سازمان 
سازندگي سپاه فجر استان فارس، وقوع سيل و 
طغيان رودخانه فهليان باعث آبگرفتگي معابر، 
خيابان و منازل شهر كوپن و روستاي تل افغان 
شده و جهادگران اين شهرستان با اقدامات به 
موق�ع مان�ع از خس�ارت س�نگين ش�دند. 
اس��ماعيل قزل س��فلي، رئيس س��ازمان بسيج 
سازندگي سپاه فجر استان فارس با بيان اينكه سيل 
باعث خسارت به بس��ياري از خانه ها و زمين هاي 
كشاورزي شده و هم اكنون در حال برآورد ميزان 
خسارت هستيم و تاكنون حدود ۱۵ خانه و بيش 
از ۷۰ هكتار از زمين هاي كشاورزي كه در نزديكي 
رودخانه بودند، آسيب بيش��تري ديده اند، گفت: 
از همان دقايق وقوع س��يل گروه هاي جهادي در 
منطقه حاضر بودند و مشغول خدمات رساني شدند 
و هم اكنون هفت گروه جهادي به استعداد ۸۰ نفر 
مشغول كمك رساني هستند.  وي ادامه داد: اقدامات 
اوليه در راستاي باز كردن معابر، تخليه و پاكسازي 
گل والي، جابه جايي اثاثيه منزل و كارهاي ديگر 
بود و خوش��بختانه همكاري خوبي بين نيروهاي 
هال احمر، اداره راه و شهر سازي و شهرداري وجود 
دارد.  اين مسئول در بخش ديگري از صحبت هاي 

خود گفت: آباداني بيش از ۴ هزار روستا و مناطق 
محروم اس��تان فارس هدف ارائه خدمات قرارگاه 
س��ازندگي و محروميت زدايي س��پاه فجر استان 
است.   رئيس سازمان بسيج سازندگي سپاه فجر 
اس��تان فارس گفت: با توجه به پيش بيني كه در 
قانون بودجه انجام شده در حوزه محروميت زدايي 
كه در پنج بخش آبخيزداري، آبرساني، راه روستايي، 
مدارس و خانه بهداش��ت در نظر گرفته شده يك 
هزار و ۳۹۰ ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته 
است.  قزل سفلي، افزود: قرارگاه بسيج سازندگي 
تاش دارد با تعامل و هماهنگي بين دستگاه هاي 
اجرايي متولي تا پايان س��ال مالي كه اواسط سال 
آينده خواهد بود بتواند در پنج بخش تعريف شده 
اقدامات خوبي در س��طح مناطق محروم استان 
انجام دهد.  وي، با اش��اره به اينك��ه فعاليت هاي 
عمران��ي در بخش هاي مختلف متفاوت اس��ت، 
تصريح كرد: در ۴ هزار روستا و مناطق محروم مورد 
هدف قرارگاه بسيج سازندگي، تنها ۳۷۲ روستاي 
استان، در حوزه آبرساني نياز به دريافت خدمات 
عمراني دارند.  اين مسئول تأكيد كرد: قرارگاه بسيج 
سازندگي قرار است در مناطق محروم استان بيش 
از ۳ هزار واحد مس��كوني را در قالب مجتمع هاي 

مسكوني روستايي ايجاد كند. 

   اصفهان: مسئول بسيج اساتيد اصفهان گفت: با توجه به ظرفيت هاي 
عظيم بسيج و با رويكرد گفتمان سازي، جريان سازي و مطالبه گري، بسيج 
اس��اتيد، در حوزه هاي مختلف علم��ي، فرهنگي، جه��ادي و جنگ نرم و 
موضوعات مهم اقتصادي، اجتماعي و آب استان نقش آفريني مي كنند.  محمد 
باقري افزود: در دانشگاه هاي مادر، كانون هاي بزرگ را داريم و به واسطه اينكه 
از هر جنس از دانشگاه ها تقريباً كانون و دفتر داريم جداي از دفاتر و كانون ها 

ساختارهاي ديگري هم در مجموعه بسيج اساتيد ايجاد شده است. 
  خراسان جنوبي: مسئول ثبت آثار تاريخي اداره  كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي خراس��ان  جنوبي از ثبت چهار آسباد تاريخي 
در ش��هرهاي بيرجند، درميان و نهبندان خبرداد.  طاهره مال اندوز افزود: 
آسبادهاي آرويچ و آقا سيدحسين در شهرستان بيرجند، آسباد ميان ده 
نهبندان و آسبادگز در شهرستان درميان در فهرست ميراث ملي نيز قرار 

گرفته اند كه قدمت آنها به دوره قاجاري تا دوره پهلوي اول باز مي گردد. 
   بوشهر: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر از صادرات ۶ 
ميليارد دالر محصوالت غيرفني از بنادر استان خبرداد و گفت: اين ميزان 
صادرات در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزايش 
يافته است.  سيدحسين حسيني افزود: در ۹ ماه امسال ۶ ميليارد دالر كاال 
غيرنفتي از گمركات بوشهر به ۵۰ كشور صادر شده است كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزايش دارد. 
   البرز: رئيس شوراي اسامي ش��هر فرديس گفت: ۱۰ قطعه زمين داراي 
كاربري آموزشي با نظر مثبت اعضاي شورا و با هدف كمك به توسعه فضاي 
آموزشي براي ساخت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش شهرستان فرديس 
قرار مي گيرد.  سيدحميد يعقوبي افزود: مجموعه شورا و شهرداري فرديس در 
راستاي كمك به توسعه فضاي آموزشي و تسهيل در امر آموزش، با نگاه تعاملي و 
مثبت، همكاري الزم با آموزش و پرورش شهرستان فرديس را خواهد داشت. 

   سيستان وبلوچستان: مديركل راه و شهرسازي سيستان و بلوچستان 
گفت: ۸۸ هكتار از اراضي دولتي به ارزش ۷۱۷ ميليارد و ۵۴۷ ميليون تومان 
در سيستان وبلوچستان رفع تصرف شد.  عطاءاله اكبري افزود: رفع تصرفات در 
شهرهاي زاهدان، سراوان، زهك و ميرجاوه انجام شده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد هشت برابري را نشان مي دهد.  به گفته وي، تلفن گوياي 
۱۶۵۶ يگان حفاظت اراضي به منظور حفظ و صيانت از حقوق و سرمايه هاي 
ملي در حوزه اراضي ملي و همچنين جهت دريافت اخبار و گزارشات مردمي 

از تخلفات، تعرضات و تصرف اراضي دولتي راه اندازي شده است. 
  خراسان رضويي: مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري مشهد گفت: 
طرح قرار زيارت امام هشتم)ع( براي تسهيل حضور مشتاقان زيارت امام 
رضا)ع( در حرم مطهر در حال اجراست.  علي اصغر نيشابوري افزود: اين طرح 
با هدف تسهيل تردد سالمندان و كم توانان جسمي به حرم مطهر حضرت 
امام رضا)ع( با مشاركت معاونت گردش��گري و زيارت سازمان فرهنگي و 
اجتماعي شهرداري مشهد براي شهروندان مشهدي زائر آن حضرت، اتوبوس 

ويژه زيارت در نظر گرفته شده است. 
  چهارمحال و بختي�اري: مدير عمليات فوالد سفيددش��ت از توليد 
۸۰۰ هزار تن محصول تا پايان س��ال خبرداد.  ايمان س��ليماني افزود: در 
سال گذشته بيش از ۸۳۰ هزار تن آهن اسفنجي توليد شد كه در مقايسه 
با سال ۹۸ رشد ۱۵ درصدي را نشان مي دهد.  وي ادامه داد: شركت فوالد 
سفيددشت چهارمحال و بختياري بزرگ ترين واحد صنعتي استان و يكي از 

طرح هاي هفتگانه فوالد، است.

برگزاري پويش كودكان سايبري در يزد
پويش كودكان سايبري در يزد با هدف     يزد
ارتقا س�طح دانش و مهارت استفاده 
مناس�ب و مؤث�ر از فض�اي مج�ازي در خان�واده  آغ�از ش�د. 
س��رهنگ مرتضي ابوطالبي رئيس پليس فتا يزد از اجراي پويش كودكان 
سايبري در استان خبرداد و گفت: با توجه به حضور كودكان در فضاي مجازي 
و در راستاي ارتقای آگاهي هاي اجتماعي در خصوص شيوه صحيح استفاده 
دانش آموزان از اين فضا و همچنين براي پيش��گيري از آسيب هاي ناشي از 
اس��تفاده ناصحيح از فضاي مجازي مي طلبد كه والدين به اين پويش توجه 
ويژه اي داشته باشند و در كاهش ش��كاف ديجيتال بين خود و فرزندانشان 
تاش كنند.  وي با بيان اينكه پليس فتا حامي ك��ودكان در فضاي مجازي 
اس��ت، افزود: آنها براي اس��تفاده از فضاي مجازي بايد دانش و مهارت هاي 
الزم را كس��ب كنند و تمام متوليان امر هم در اين خصوص همكاري الزم را 
داشته و حساسيت اجتماعي نس��بت به وضعيت كودكان در فضاي مجازي 
افزايش دهند تا اين آينده سازان با شناخت درستي از اين فضا گرفتار آسيب ها 
نشوند.  اين مقام سايبري ادامه داد: اميدواريم با اجراي طرح پويش كودكان 
سايبري به اهدافي نظير ارتقا سطح دانش و مهارت استفاده مناسب و مؤثر از 
فضاي مجازي در خانواده ها و راهكارهاي اثربخش براي ايمن سازي فرزندان 
در اين فضا به منظور بهره مندي بيشتر از فرصت ها و پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي، ايجاد جريان گفتمان سواد فضاي مجازي براي كودكان مبتني بر 
آموزش هاي پيشگيري از وقوع جرائم سايبري و همچنين افزايش سطح توجه 
جامعه و رسانه ها به اين موضوع دس��ت يابيم.  سرهنگ ابوطالبي در توصيه 
به والدين گفت: كودكان و نوجوانان خيلي س��ريع فناوري هاي جديد را ياد 
مي گيرند و با آن آشنا مي شوند پس سعي كنيد اطاعات خود را در مورد فضاي 
مجازي و فناوري هاي جديد به روز نگه داريد و حتماً كودكان خود را در فضاي 
مجازي تنها نگذاريد. وي افزود: هموطنان مي توانند براي بهره برداري از 
محتواهاي توليد شده در تمامي حوزه هاي سايبري به خصوص مطالب 
 توليد شده با موضوع كودكان سايبري به س��ايت پليس فتا به نشاني

 www. cyberpolice. ir/CYBERKIDS مراجعه و با همراهي 
اين پليس در اين پويش حامي كودكان در فضاي مجازي باشند. 

ايجاد 6 هزار شغل كشاورزي با اجراي 
طرح هاي پايدار روستايي و عشايري

با اجراي طرح ه�اي مش�اغل پايدار     خراسان شمالي
روس�تايي و عش�ايري در ح�وزه 
كش�اورزي ۶ هزار و 1۴۵ ش�غل در خراسان ش�مالي ايجاد ش�د. 
رضا بهنام فر معاون برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي 
گفت: از محل اشتغال طرح هاي پايدار روستايي و عشايري كه در سال 
۹۷ اباغ و تا س��ال ۱۴۰۰ ادامه دارد، مبلغ ۴ ميلي��ون و ۸۶۳ هزار و 
۷۱۳ميليون ريال تسهيات به ۵ هزار و ۴۹۷ طرح پرداخت شد.  وي 
افزود: از اين مقدار، ۴ ميليون و ۶۵۶ هزار و ۸۹ ميليون ريال براي ۴هزار 
و ۹۴۹ طرح در بخش كش��اورزي مصوب ش��د كه تاكنون تسهيات 
مذكور براي ۴ هزار و ۴۶ طرح پرداخت ش��د.  اين مس��ئول ادامه داد: 
ميزان تس��هيات پرداختي براي اين طرح ها ۳ ميلي��ون و ۵۷۶ هزار 
و ۶۶۷ميليون ريال اس��ت.  به گفته بهنام فر اين طرح ها براي ۶ هزار و 
۱۴۵نفر اشتغال ايجاد كرده است.  وي گفت: حوزه كشاورزي ۷۴ درصد 
تعداد و مبلغ تسهيات جذب شده مشاغل پايدار روستايي و عشايري 

استان و ۶۹درصد ايجاد اشتغال را به خود اختصاص داده است.

اختالف نظر نمايندگان 
مانع تأسيس منطقه آزاد اردبيل

استان اردبيل داراي ۳۸۰ كيلومتر مرز خشكي با جمهوري آذربايجان 
بوده و چهار شهرستان در اين اس�تان در طول 2۸2 كيلومتر با اين 
جمهوري هم مرز اس�ت. وجود مرز طوالن�ي و بازار ب�زرگ قفقاز و 
روسيه در شمال اردبيل ظرفيت بزرگي براي فعاليت اقتصادي در اين 
منطقه به وجود آورده كه دولت مي تواند با فعال كردن مناطق ويژه 
اقتصادي و آزاد، بهره مناسبي از توانمندي هاي مناطق مرزي ببرد. 

    
منطقه آزادتجاري، صنعتي براي استان هاي مرزي و كمتر توسعه  يافته 
به عنوان يك محرك قوي رشد و توسعه اس��ت. بر همين اساس يكي 
از مهم ترين زيرس��اخت هاي توس��عه اردبيل به عنوان استاني مرزي، 
ايجاد منطقه آزادتجاري، صنعتي اس��ت كه با راه ان��دازي آن مي توان 
شاهد توسعه همه  جانبه، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در اين نقطه 
از كشور باشيم.  اس��تان اردبيل قابليت بااليي در صادرات محصوالت 
كشاورزي دارد و با راه اندازي منطقه آزاد تجاري توان صادرات اين نوع 

از محصوالت را به ميزان ۳ ميليون تن افزايش داد. 
    اختالف نمايندگان به ضرر استان

 ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي اردبيل با وجود گذشت مدت هاي مديد 
و با بررسي در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نهايتاً 
در ماه هاي اخير به تصويب رسيد ولي اختاف نظرهايي بين نمايندگان 
مجلس براي راه اندازي و تعيين مكان استقرار آن وجود دارد كه مشكل 
ساز شده است.  اختاف شديد بين نمايندگان اردبيل در فضاي مجازي به 
يك چالش بزرگ در استان تبديل شده كه هريك از نمايندگان با اظهارات 

خود سعي بر كشاندن منطقه آزاد به حوزه انتخابيه خود دارند. 
در همين رابطه نماينده ولي فقيه در اس��تان و ام��ام جمعه اردبيل به 
خبرنگار »جوان« مي گويد: »متأسفانه اختاف نظر نمايندگان استان در 
مجلس مانع از اجراي منطقه آزاد در استان اردبيل شده است.« آيت اهلل 
سيدحسن عاملي يادآور مي شود: »برخاف س��اير استان ها كه ايجاد 
منطقه آزاد را آغاز كرده اند، اما در اردبيل اين كار با اختاف نمايندگان 
معطل مانده كه با دعوت از دبير مناطق آزاد خواستيم تا با سفر به اردبيل 

محدوده را معين كرده و اين كار فصل الخطاب قرار گيرد.«
   آماده سازي منطقه آزاد در نقطه مصوب

در همه استان ها نقطه اي به عنوان محدوده اصلي منطقه آزاد محسوب 
شده و ساير مناطق از مزاياي آن استفاده مي كنند كه قطعاً در منطقه 
آزاد مصوب اس��تان اردبيل نيز همين اتفاق رقم خواهد خورد تا بدون 
اختاف نظر يا نارضايتي بتوان كارهاي اجرايي و عملياتي را با تأكيدات 

نماينده ولي فقيه در استان به سرعت آغاز كرده و پيش رفت. 
چند روز پيش دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در بازديد 
از مناطق مرزي استان اردبيل گفت: »ُمصر هستيم در اين منطقه آزاد 
هر چهار نقطه تأييد شده توسط دولت و مجلس را فعال كنيم و اين اقدام 

به طور يكجا يا به تناوب انجام خواهد گرفت.«
سعيد محمد ادامه داد: »نقش��ه منطقه آزاد استان اردبيل قبًا توسط 
دولت تهيه و به مجلس ارائه شده بود و پس از تصويب در صحن علني 
مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع و به رغم اينكه دولت 
و مجلس چهار نقطه را انتخاب كرده بودند، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام يك نقطه را مورد تأييد قرار داد. اي��ن موضوع باعث ايجاد برخي 
نگراني ها براي مردم اين مناطق ش��ده است.« مش��اور رئيس جمهور 
تصريح كرد: »تاش بر اين است با لحاظ وضعيت معيشتي مردم روي هر 
چهار نقطه كار كنيم و پيرو مذاكره اي كه در حضور نماينده ولي فقيه در 
استان اردبيل، نمايندگان مجلس و مسئوالن استاني و شهرستان هاي 
مربوطه انجام گرفت قرار بر اين شد كه با همكاري نمايندگان مجلس 
و تاش دبيرخانه مناطق آزاد جلسه مجددي در هفته آينده با مجمع 
تشخيص مصلحت نظام داشته باشيم كه مجدداً طرح و نقشه تأييد شده 

قبلي توسط دولت و مجلس مورد بررسي و تأييد قرار گيرد.«
محمد بيان كرد: »م��ردم اردبيل در بس��ياري از نقاط اس��تان دچار 
محروميت هاي زيادي هس��تند و تاش مي ش��ود با راه اندازي سريع 
منطقه آزاد وضعيت كس��ب و كار و معيشت مردم، س��رمايه گذاري، 

اشتغال و صادرات محصوالت توليدي استان را ارتقا دهيم.«
در همين رابطه سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري 
اردبيل نيز با بيان اينكه توس��عه همه جانبه استان مورد تأكيد و هدف 
نهايي مردم و مس��ئوالن اس��ت و همه مردم اردبيل خيرخواه و دلسوز 
همديگر هس��تند، مي گويد: »بايد با پرهيز از هرگونه اختاف، موضوع 
منطقه آزاد تجاري صنعتي را پيگيري كنيم و با نگاه مثبت و با وفاق و 
همدلي بيشتر آنچه كه مطلوب و به صاح استان است را بپذيريم و جلو 
ببريم.« رضا قاسميان ادامه مي دهد: »پيشرفت و توسعه مناطق مختلف 
استان در گروي همدلي است و مردم استان با اتحاد و همراهي موضوع 
مناطق آزاد و توسعه يكپارچه مناطق مختلف را پيگيري خواهند كرد.«

حضور۵3 هزار دانش آموز قزوين
 در طرح نماد 

وپ�رورش  آم�وزش  پرورش�ي  و  فرهنگ�ي  مع�اون 
اس�تان قزوي�ن از مش�اركت ۵۳ ه�زار دانش آم�وز در 
شهرس�تان هاي الب�رز و قزوي�ن در ط�رح نماد خب�رداد. 
رحيم خاني معاون فرهنگي و پرورشي آموزش و پرورش قزوين گفت: 
در حال حاضر طرح نماد نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان در 
برابر آسيب هاي اجتماعي به صورت پايلوت در ۱۵۴ واحد آموزشي 
شهرستان البرز و شش واحد آموزشي در ناحيه يك قزوين در تمام 
مقاطع تحصيلي در حال اجراس��ت و ۵۳ هزار نفر از دانش آموزان 
ناحيه يك و شهرستان البرز در اين طرح شركت دارند.  وي افزود: 
اين طرح به منظور مراقبت از دانش آموزان در برابر رفتارهاي پرخطر، 
آسيب هاي اجتماعي و جرائم از طريق مداخله به موقع و مؤثر انجام 
مي شود.  اين مسئول ادامه داد: در اجراي اين طرح معلمان و مديران 

مدارس ارتباط صميمانه اي با دانش آموزان خود برقرار مي كنند.

 پرداخت ۴6 ميليارد ريال غرامت 
به نخل كاران سيستان و بلوچستان 

۴۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال غرامت به حس�اب بيمه گذاران 
خسارت ديده باغات خرماي سيستان وبلوچستان واريز شده است. 
 عبدالحميد فيروزي معاون خدمات بيمه اي بانك كشاورزي سيستان 
و بلوچستان با اشاره به پرداخت ۴۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال غرامت 
به باغات خرماي استان گفت: ميزان غرامت پرداخت شده مربوط به 
۷۰۹۰ پرونده خسارت ديده سال زراعي ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ است.  وي 
افزود: پرداخت ۵۰ درصد باقيمانده نيز به زودي انجام خواهد شد.  به 
گفته معاون خدمات بيمه اي بانك كشاورزي سيستان و بلوچستان 
كل خسارت برآورد شده سال زراعي گذشته در زير بخش هاي زراعي، 
باغي، منابع طبيعي و دامي ۴۵۸ ميليارد و ۵۱۹ ميليون ريال بوده كه 
تاكنون ۳۹۰ ميليارد ريال آن به حساب بيمه گذاران خسارت ديده 
واريز شده است.  فيروزي افزود: از ۶۲هزار و ۹۱۴ هكتار نخلستان در 

سيستان وبلوچستان ۴۹ هزار و ۷۱۸هكتار بارور است.

 ۴۵0 هكتار از اراضي ملي اردبيل 
رفع تصرف شد

ب�ه گفت�ه مدي�ركل مناب�ع طبيع�ي و آبخي�زداري اردبيل 
۴۵۰ هكت�ار از اراض�ي مل�ي اين اس�تان رفع تصرف ش�د. 
محمود قل��ي زاده مديركل منابع طبيعي و آبخي��زداري اردبيل با 
بيان اينكه در ۹ ماه امسال ۴۵۰ هكتار از اراضي ملي اين استان رفع 
تصرف شد، گفت: با تاش شبانه روزي مأموران يگان حفاظت منابع 
طبيعي استان و كنترل گلوگاه هاي قاچاق فرآورده هاي جنگلي، ۶۹۶ 
اصله چوب آالت و ۶ هزار و ۸۱۵ كيلو زغال و ۳۱ هزار و ۱۳۲ كيلو 
هيزم قاچاق جنگلي كشف و ضبط و ۱۱۶ باب كوره زغال تخريب 
شد.  وي افزود: مأموران يگان حفاظت منابع طبيعي اقدامات خود را 
براي محافظت از مراتع نيز افزايش داده اند و به هر نحو ممكن جلوي 
تخريب مراتع در اين استان گرفته مي شود.  مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري اس��تان اردبيل ادامه داد: نسبت به سال هاي گذشته 

تخريب مراتع در اين استان به حداقل رسيده است.

    اردبيل   سيستان وبلوچستان    قزوين

 ايمن سازي تقاطع قلعه سنگي 
محور قم – جعفريه اجرا شد

معاون راه�داري اداره كل راهداري و     قم
حمل ونقل جاده اي قم از اجراي طرح 
تكميل و ايمن سازي تقاطع قلعه سنگي محور قم - جعفريه خبرداد. 
اكبر نوروزپور معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
قم با اش��اره به اجراي طرح تكميل و ايمن س��ازي تقاطع قلعه سنگي 
محور قم – جعفريه گفت: اين طرح در راستاي ارتقاي سطح ايمني و 
تسهيل ترافيك در يكي از مهم ترين كريدورهاي جاده اي كشور اجرا 
شده است.  وي افزود: اين محور به دليل نقش كريدوري مهمي كه در 
اتصال استان هاي شمالي و غربي، به مركز كشور دارد، همواره در اولويت 
برنامه هاي عمران جاده اي اين اداره كل در قالب طرح هاي نگهداري و 
ايمن سازي بوده است.  اين مسئول تصريح كرد: انتخاب اين محور به 
عنوان يكي از ۱۰ كريدور كش��ور كه طي س��ال جاري طرح راهداري 
محوري، با تمركز عوامل و ماشين آالت راهداري در بازه زماني دو ماه  در 

آنها اجرا شد، بيانگر نقش ارتباطي آن در كشور است. 
نوروزپور ادام��ه داد: با توجه به موقعيت تقاطع قلعه س��نگي كه نقش 
تقسيم كننده ترافيك به دو مس��ير كريدوري با ويژگي هاي روستايي 
- شهري دارد، در سال هاي گذشته ساخت يك دستگاه پل زيرگذر از 

سوي اداره كل راه و شهرسازي قم انجام شد. 
نوروزپور گفت: پس از احداث پل و اصاح پاره اي موارد موضوعه، تكميل 
و ايمن س��ازي تقاطع در دس��تور كار اداره كل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي اس��تان قرار گرفت.  وي افزود: با توجه به احداث پل زيرگذر و 
دوبانده شدن مسير در تقاطع مذكور، اجراي طرح تكميلي و ايمن سازي 

تقاطع با حساسيت ويژه اي طراحي و اجرا شد.

راه آهن شيراز - بوشهر به  عسلويه  هم می رود 
به گفته استاندار     بوشهر
بوش�هر پروژه 
راه آهن شيراز به بوشهر با هدف تسهيل در 
حمل ونقل كاال تا عس�لويه امتداد مي يابد. 
 احمدمحمدي زاده استاندار بوشهر با بيان اينكه  
تنها بندرساحلي جنوب كشور هستيم كه فاقد 
خط راه آهن مي باشيم، گفت: اگر راه آهن به بوشهر 
وصل نشود صاحبان كاال ترجيح مي دهند به ديگر 
بنادر كشور كه داراي خط ريلي است مهاجرت 
كنند.  وي افزود: استقرار صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در بوشهر براي حمل محصوالت آنها به ديگر استان ها 
ضرورت احداث ريل را در اين استان دو چندان كرده است.  استاندار بندر بوشهر گفت: اين استان با داشتن 
بيش از ۴ هزار و ۴۰۰ كيلومتر راه مواصاتي زميني از خطوط دريايي و هوايي برخوردار است ولي بدون 
خط آهن است.  محمدي زاده افزود: پروژه راه آهن شيراز- بوشهر بعد از ۱۴ سال تنها هشت درصد پيشرفت 
فيزيكي دارد.  وي ادامه داد: بيش از ۳۵ هزار ميليارد تومان منابع براي پروژه خط راه آهن شيراز- بوشهر و 

عسلويه نياز است، كه قرار شد از محل تهاتر نفت اعتبار الزم براي سرعت گرفتن پروژه تأمين شود.


