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88498441سرويس  شهرستان

اختصاص ۲۸ ميليارد تومان براي اجرای 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي در بوشهر 

   بوشهر مسئول بسيج سازندگي استان بوشهر 
از اختص�اص ۲۸ ميليارد توم�ان براي 
اجرای طرح هاي اقتصاد مقاومتي و محروميت زدايي استان بوشهر خبرداد. 
سرهنگ ذالفقار عباسي فر مسئول بسيج سازندگي استان بوشهر با بيان 
اينكه 12 پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتي و تحقق ش��عار امسال تدوين 
شده است، گفت: 10 طرح آن ش��امل احداث جاده بين مزارع، احداث و 
بهره برداري از كارگاه هاي صنايع دستي براساس ظرفيت هاي روستاها اجرا 
مي شود.  وي افزود: با مشاركت قرارگاه جهاد سازندگي و محروميت زدايي 
امس��ال 28 ميليارد تومان براي اج��رای پروژه هاي مختل��ف زود بازده، 
عام المنفعه در حوزه اقتصاد مقاومتي، كسب و كارهاي كوچك و كمك 
به راه اندازي صنايع تبديل تخصيص يافته است.  مسئول بسيج سازندگي 
استان بوشهر با اشاره به افزايش خدمات رساني به نيازمندان در ماه مبارك 
رمضان و خانواده هاي آس��يب ديده از كرونا تصريح كرد: در اين راستا در 
14 ماه گذشته سبدهاي غذايي به ارزش 83/7 ميليارد تومان در اختيار 

مددجويان و نيازمندان با همكاري نهادها و خيران قرار گرفته شده است.

مديركل مديريت     اصفهان
بحران استانداري 
اصفهان ازآزادس�ازي 1۶۰ هكتار در مس�ير 
رودخانه زاينده رود با هدف پيشگيري از سيل 

در استان خبرداد. 
منصور شيش��ه فروش مدي��ركل مديريت بحران 
استانداري اصفهان با اشاره به اينكه در كل استان 
اصفهان 4 هزار كيلومتر رودخانه داريم كه 3 هزار 
كيلومتر آن اولويت مطالعه دارد و 2هزار كيلومتر 
آن مطالعات آن انجام شده است، گفت: براي امسال 
790 كيلومتر برنامه ريزي ش��ده اس��ت و امسال 
مطالعات اول و دوم رودخانه ها تعيين مي شود.  وي 
با اشاره به اينكه بازه هايي كه در محدوده جمعيت 
هس��تند در اولويت قرار دارند، افزود: بر اساس اين 
مطالعات نحوه حفاظ��ت از اراضي در برابر حوادث 
تعريف شده است و نقش��ه برداري و حريم بسترها 
را انجام مي دهند، همچنين در زمينه پيشگيري از 
سيل در بازه هاي پر خطر، 180 كيلومتر مطالعات 

در مرحله دوم ساماندهي ش��ده است و امسال نيز 
حدود 766 كيلومتر بايد مطالع��ه در مرحله دوم 
انجام ش��ود.  مديركل مديريت بحران استانداري 
اصفهان با بيان اينكه پس از پايان مطالعات حريم 
و بس��تر رودخانه ها ش��اخص گذاري و بسترهاي 

سيالبي رودخانه ها مرزبندي مي شود، تصريح كرد: 
در س��ال 99 حدود 400 كيلومتر شاخص گذاري 
انجام شده اس��ت و امس��ال حدود 100 كيلومتر 
ديگر شاخص گذاري انجام مي شود.  شيشه فروش 
با بيان اينكه نصب تابلوهاي خطر در مقاطع پر خطر 

رودخانه ها تاكنون 390 مورد انجام شده و امسال 
هم قرار است 100 مورد پس از مطالعات نصب شود، 
گفت: عمليات ساماندهي و اليروبي رودخانه ها با 
هدف تثبيت بستر و اصالح و حفاظت از رودخانه ها 
انجام شده است، در كل 155 كيلومتر ساماندهي در 
سال گذشته انجام شده و امسال تاكنون 10 كيلومتر 
و مابقي آن در برنامه است تا انجام شود.  وي با اشاره 
به اينكه تاكنون 500 كيلومتر اليروبي رودخانه ها 
انجام شده است و سال گذشته هم 62كيلومتر انجام 
شد، افزود: امس��ال 100 كيلومتر از رودخانه هاي 
اولويت دار اليروبي مي ش��ود.  مديركل مديريت 
بحران اس��تانداري اصفهان ادامه داد: 160هكتار 
از سرشاخه تا سد زاينده رود و از سد زاينده رود تا 
تاالب با هدف جلوگيري از تصرفات آزادس��ازی 
شده است و در مناطق شرق و غرب اصفهان و ايجاد 
جاده هاي دسترسي به آنها به طول 80 كيلومتر با 
هدف پيشگيري از تصرفات و برداشت هاي غيرمجاز 

آب انجام شده است. 

۱۶۰ هكتار حاشیه رودخانه زاينده رود آزادسازي شد

آغاز فاز سوم كارآزمايي باليني واكسن كرونا در كرمان
با حضور معاون     كرمان
وزير بهداشت 
فاز سوم كارآزمايي باليني واكسن كرونا در 
اس�تان كرمان ب�ا تزري�ق واكس�ن توليد 
مش�ترك اي�ران و كوب�ا آغ�از ش�د. 
حميدرضا رش��يدي نژاد رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي كرمان در اين مراسم با بيان اينكه تزريق 
واكسن توليد مشترك ايران و كوبا از روز گذشته 
در استان كرمان آغاز شده گفت: تاكنون 50 نفر 

اين نوع واكسن را دريافت كردند.  وي با عنوان اينكه هشت دانشگاه علوم پزشكي در سراسر كشور تزريق 
اين نوع واكسن را آغاز كردند، افزود: از ديروز به  صورت رسمي تزريق واكسن توليد مشترك ايران و كرونا 
آغازشد.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان با بيان اينكه اميدواريم به زودي به توليد انبوه واكسن در 
كشور برسيم ادامه داد: تا به توليد انبوه واكسن در كشور نرسيم امكان واكسيناسيون عمومي وجود ندارد.  
رشيدي نژاد با بيان اينكه در حال حاضر براساس دسته بندي هاي وزارت بهداشت تزريق واكسن در استان 
انجام مي شود، گفت: از حمايت استانداري و ساير دستگاه هاي استان براي پيشگيري و كنترل بيماري 

كرونا در استان كرمان تشكر مي كنم و اميدواريم به زودي به نتايج مطلوب در اين رابطه برسيم. 

احياي 1۲0 واحدصنعتي در خراسان رضوي
رئي��س اداره     خراسان رضوي
صناي�ع فل�زي 
تج�ارت  و  مع�دن  صنع�ت،  س�ازمان 
خراسان رضوي از احياي 1۲۰ واحد صنعتي 
در خراس�ان رضوي طي س�ال ۹۹ خبر داد 
 قاس��م كيومرث��ي رئي��س اداره صنايع فلزي 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي 
با اش��اره به احياي 120 واحدصنعتي راكد در 
سال گذشته گفت: برنامه ما براي سال جاري هم 
احياي حدود 120 واحد صنعتي در سطح استان است، اما در مجموع در سطح خراسان رضوي حدود 
600 تا 700 واحد تعطيل وجود دارد.  وي افزود: از اين تعداد واحد احيا شده، 105 واحد در شهرك هاي 
صنعتي و مابقي خارج از شهرك هاي صنعتي استان بودند.  رئيس اداره صنايع فلزي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوي با بيان اين نكته كه برنامه ما براي سال جاري هم احياي حدود 120 
واحد صنعتي در سطح استان است، خاطرنشان كرد: به طور كلي در سطح خراسان رضوي حدود 600 
تا 700 واحد تعطيل وجود دارد.  كيومرثي ادامه داد: چنانچه نياز اين واحدها در بازار تعريف نشود پس 

از مدتي چنانچه محصوالت بازار نداشته باشند، دچار مشكل مي شوند.

سجاد مرسليسيداحمد هاشمي اشكا

بازگشت ۳1 واحد مرغداري خوسف به چرخه توليد 
پس از بحران     خراسان جنوبي
آنفلوآن�زای 
فوق ح�اد پرن�دگان ۳1 واحد مرغ�داري در 
شهرستان خوسف در استان خراسا ن جنوبي 
به چرخه توليد بازگشتند و جوجه ريزي كردند. 
رضا شريفي رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان 
خوسف گفت: از اسفند سال گذشته تاكنون 756 
هزار و 50 قطع��ه جوجه ريزي در اي��ن 31 واحد 
مرغداري در شهرستان خوسف انجام شده است.  

وي به وجود 68 واحد مرغ گوشتي در شهرستان خوسف اشاره كرد و افزود: با توجه به لزوم صيانت از سرمايه 
دامي و طيور استان جوجه ريزي در تمامي واحد هاي گوشتي از اين پس با رعايت تمام شرايط بهداشتي فارم 
و عقد قرارداد با مسئول بهداشتي و انجام مميزي هاي دقيق توسط كميته مميزي استان در فارم هاي مرغ 
تخم گذار و داشتن بيمه نامه جوجه ريزي انجام مي شود و مرغداري هاي تخم گذار عالوه بر آن بايد از واكسن 
آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان هم استفاده كنند.  رئيس شبكه دامپزشكي خوسف گفت: زمستان سال گذشته بروز 

بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در واحد هاي توليدي شهرستان باعث خسارات فراوان اقتصادي شد. 

واكسيناسيون اعضاي كادر بهداشت و درمان زندان هاي البرز
رئي��س اداره     البرز
بهداش��ت و 
درم�ان اداره كل زندان ه�اي الب�رز، از 
واكسيناسيون تمامي اعضاي كادر بهداشت 
و درمان زندان هاي استان به منظور مقابله 
خب�رداد.  كووي�د1۹  بيم�اري  ب�ا 
مهران قلي زاده رئيس اداره بهداش��ت و درمان 
اداره كل زندان هاي البرز گفت: تمامي اعضاي 
كادر بهداشت و درمان زندان هاي استان البرز به 

منظور مقابله با بيماري كوويد19 واكسينه شدند.  وي با اشاره به انجام غربالگري كرونا زنداني هاي استان 
البرز افزود: در شناسايي اوليه از تمامي ورودي ها و عودتي ها در اين زندان تست پي سي آر گرفته مي شود و 
تا قبل از ورود به بند، تا 14 روز قرنطينه مي شوند.  رئيس اداره بهداشت و درمان اداره كل زندان هاي استان 
البرز تصريح كرد: در صورتي كه تست پي سي آر فردي مثبت باشد به منظور درمان و همچنين جلوگيري از 
گسترش ويروس به مراكز بهداشتي و درماني استان البرز اعزام مي شوند.  قلي زاده خاطرنشان كرد: از ابتداي 
شيوع كرونا تا به امروز تعداد قابل توجهي تست پي سي آر در تمام زندان هاي استان البرز انجام شده است.

  چهارمحال وبختياري: همزمان با روز قدس و س��الروز تشكيل بسيج 
سازندگي؛ دومين مرحله از نهضت كمك مؤمنانه در لبيك به فرمان مقام 
معظم رهبري مبني بر فراموش نكردن نيازمندان در ماه مبارك رمضان با 
حمايت دستگاه هاي مختلف از جمله؛ سپاه و بسيج، جمعيت هالل احمر، 
كميته امداد حضرت امام)ره(، بهزيستي، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
و قرارگاه جهادي امام رضا)ع( در استان چهارمحال و بختياري در قالب 5 هزار 
بسته معيشتي و يكصد سري جهيزيه برگزار شد.   از بدو شيوع ويروس كرونا 
تاكنون 120ميليارد تومان كمك هاي نقدي و غيرنقدي در استان چهارمحال 

و بختياري جمع آوري و در بين نيازمندان توزيع شده است. 
  مركزي: رئيس بيمارستان تأمين اجتماعي شهيد چمران ساوه با اشاره 
به راه اندازي كلينيك غربالگري فشارخون و ديابت در اين بيمارستان بر 
ضرورت غربالگري فشارخون و ديابت براي جمعيت باالي 30 سال تأكيد 
كرد.  دكتر سيدفرهاد س��بط طباطبايي يزدي افزود: شيوع اين بيماري 
حتي در سنين جواني نيز وجود دارد و بسياري از سكته هاي قلبي در سنين 
جواني و ميانسالي و متأثر از فشار خون صورت مي گيرد. فردي كه همزمان 
به فشارخون و ديابت مبتال مي شود عوارض ناشي از آن به مراتب بيشتر 

بوده و سالمت او را تهديد مي كند. 
   سيستان وبلوچس�تان: دبير مناطق آزاد گفت: بزرگراه چابهار- 
كنارك اواسط سال آينده تكميل مي شود تا روند ترانزيت تقويت شود. 
حميدرضا مؤمني افزود: بزرگراه چابهار- كنارك در مجموع 48 كيلومتر 
طول دارد كه قطعه دوم آن به طول 24 كيلومتر در حال احداث است و تا 
شهريورماه امسال بيش  از نيمي از كار اجرا خواهد شد و تمام تمركز و تالش 

ما اين است كه پروژه سريع تر به بهره برداري برسد. 
   اصفهان: در رزمايش ضيافت همدلي 8 هزار بس��ته معيش��تي در 
سطح استان اصفهان توزيع مي شود كه بيش��ترين سهم را نواحي يك و 
2 شهرس��تان اصفهان به تعداد 3500 بسته دارا هستند.  ارزش تقريبي 
هر بسته حدود 300 هزار تومان بوده و در اين راستا ارزش تقريبي 8 هزار 
بسته اي كه در سطح استان توزيع مي شود حدود 42 ميليارد ريال است. 

   مركزي: رئيس سازمان بسيج طالب استان مركزي گفت: با توجه به 
شيوع موج چهارم بيماري كرونا و كروناي انگليسي تاكنون حدود 30 نفر 
از طالب زن و مرد در بيمارستان اميرالمومنين)ع( اراك، تأمين اجتماعي 
شازند و بيمارستان شهيد مدرس ساوه در قالب طرح هميار بيمار مشغول به 
فعاليت هستند.  حجت االسالم ابوالفضل رجبي افزود: در موج قبلي شيوع 
بيماري كرونا 127 نفر از طالب روحاني بسيجي همكاري داشتند كه 105 
نفر از طالب روحاني به عنوان هميار بيمار در بيمارستان هاي كرونايي و 67 

طلبه بسيجي براي تغسيل و تدفين اموات كرونايي خدمت مي كردند. 
   خوزستان: مديركل شيالت خوزستان گفت: 18 فروند شناور صيادي 
هنگام صيد آبزيان با روش هاي غيرقانوني در آب هاي خليج فارس توقيف 
شدند.  فتح اهلل بوعلي مديركل شيالت استان خوزستان گفت: مأموران 
واحد گشت دريايي هنگام گشت زني در مناطق دريايي موسوم به خور 
موسي، بوسيف، بحركان و سريم، تعداد 18 فروند شناور لنج صيادي و يك 
فروند قايق بدون هويت را توقيف كردند.  به گفته وي، در جريان بازرسي 
از شناور هاي گفته شده، در مجموع تعداد 18دستگاه ترال، 4 عدد لنگر، 3 
طاقه تور، مقدار يك هزار و 270 كيلوگرم ميگو و 650 كيلوگرم انواع ماهي 

صيد شده غير مجاز كشف شد.

 پيشرفت ۸0 درصدي پروژه ساخت 
4 خطه گردنه صلوات آباد سنندج 

مديركل راه و شهرسازي كردستان از      كردستان
ادام�ه عملي�ات اجراي�ي س�اخت 
چهارخطه گردنه صلوات آباد و پيشرفت ۸۰ درصدي آن خبرداد. 
عرفان مرادي مديركل راه و شهرسازي كردس��تان با اشاره به پيشرفت 
80 درصدي پروژه ساخت چهارخطه گردنه صلوات آباد سنندج به طول 
21كيلومتر گفت: اين بزرگراه بخشي از پروژه بزرگراهي سنندج – همدان 
است كه از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و از جمله مطالبات ديرينه مردم 
سنندج است.  وي افزود: اين پروژه در سه قطعه تعريف شده كه قطعه اول 
آن به طول 9/2 كيلومتر تحت پيمان شركت جهاد نصر كرمانشاه، قطعه 
دوم آن به طول 5/4 كيلومتر تحت پيمان شركت مربوطه قطعه سوم آن نيز 
كه تحت پيمان شركت جهادنصر كردستان است 6/2 كيلومتر طول دارد.  
مديركل راه و شهرسازي كردستان تصريح كرد: 12كيلومتر از پروژه قباًل 
به بهره برداري رسيده و هم اكنون مورد استفاده بوده و 5 كيلومتر ديگر نيز 
آماده آسفالت است.  مرادي خاطرنشان كرد: در مجموع 4 كيلومتر از مسير 
باقيمانده كه اميدواريم با تأمين منابع اعتباري الزم بتوانيم در حداقل زمان 

ممكن پروژه را به بهره برداري برسانيم.

 تجهيز 5 گالري پارك موزه 
دفاع مقدس سمنان در سال جاری

 سرما ۴۸۸ ميليارد تومان 
به باغ ها و مزارع شيراز خسارت زد

مدي�ركل حفظ     سمنان
آث�ار و نش��ر 
ارزش هاي دفاع مقدس اس�تان س�منان از 
برنامه ريزي براي احداث و تجهيز پنج گالري 
فرهنگي و هنري پارك م�وزه دفاع مقدس 
س�منان ت�ا پاي�ان س�ال 1۴۰۰ خب�رداد. 
سرهنگ محمدحسن سالمي مديركل حفظ آثار و 
نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان سمنان با اشاره به 
ساخت بزرگ ترين پارك موزه شمال شرق كشور در 
سمنان گفت: باغ موزه و مركز فرهنگي دفاع مقدس 
استان سمنان نقش مهمي در نشر ارزش هاي دوران 
دفاع مقدس دارد و بايد نسل آينده را با حماسه ها 
و مجاهدت هاي آن دوران آش��نا كرد.  وي با بيان 
اينكه مركز فرهنگي دفاع مقدس استان سمنان 
تا پايان سال 1400، پنج گالري فرهنگي و هنري 
احداث و تجهيز مي شود، افزود: مركز فرهنگي دفاع 
مقدس استان سمنان با پيشرفت 90 درصدي وارد 
فاز موزه آرايي شده است و در اين راستا مي توانيم 
از ظرفيت فني دانشگاه و دانشجويان در حوزه موزه 
و محتوا استفاده كنيم.  مديركل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس استان سمنان همچنين 
در ديدار با دكتر »رضا نقدي« رئيس دانشگاه فني 
و حرفه اي استان، با قدرداني از زحمات اين دانشگاه 

در خصوص بزرگداشت چهلمين سال دفاع مقدس 
در سمنان گفت: از تالش دانشكده فني و حرفه اي 
دختران شاهرود در ساخت يادمان شهداي گمنام 
سپاس��گزاريم و انتظار داريم، ادام��ه همكاري ها 
در حوزه هاي مختلف با موضوع ايثار، ش��هادت و 
دفاع مقدس با همكاري دو مجموعه انجام ش��ود.  
س��المي افزود: ابالغيه برنامه هاي گرامي داشت 
مناسبت هاي شاخص دفاع مقدس در سال 1400 
با هدف حفظ و نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس 
و ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار و شهادت صادر و 
براي دستگاه هاي متولي فرهنگي، هنري، خدماتي 
و اجرايي ارسال شده است.  وي با اشاره به برگزاري 
7 هزار فعاليت در چهلمين بزرگداشت دفاع مقدس 
استان سمنان گفت: 40 مناسبت دفاع مقدس و 
مقاومت در سال 1400 در دستور كار قرار گرفته 
است و پيش بيني مي شود در س��ال جاري بيش 
از 3 هزار فعاليت و برنامه در استان برنامه ريزي و 
اجرا ش��ود.  مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس استان سمنان بيان كرد: توجه ويژه به 
استفاده بهينه از فضاي مجازي در نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت، ايثار، جهاد 
و شهادت از ديگر تأكيدات در برگزاري برنامه ها در 

حوزه دفاع مقدس است. 

مدي���ر جهاد     فارس
ي  ز ر و كش��ا
شهرستان شيراز از خسارت ۴۸۸ ميليارد 
توماني به كشاورزان اين شهرستان به دنبال 
س�رمازدگي باغ ها و مزارع اين شهرس�تان 
در ش�انزدهم فروردين م�اه خب���ر داد. 
ذبيح اهلل سيروسي مدير جهاد كشاورزي شهرستان 
شيراز مجموع خسارت وارده به كشاورزي شيراز 
در پي سرمازدگي 16 فرودين ماه را 488 ميليارد 
و 749 ميليون و 500 هزار توم��ان برآورد كرد و 
گفت: در پي اين كاهش دماي كم سابقه و گسترده 
قريب به 39 هزار و 500 هكت��ار از باغ ها و مزارع 
اين شهرستان از 30 تا 90 درصد آسيب ديده اند.  
وي افزود: به زير بخش زراعت شهرستان شيراز با 
سطحي بالغ بر 29 هزار هكتار از مزارع گندم، جو، 
كلزا، حبوبات، پياز، سيب زميني و ساير محصوالت 
زراعي خسارت بيش از 124 ميليارد توماني تحميل 
شده است.  مدير جهادكشاورزي شهرستان شيراز 
ادامه داد: در بين محصوالت زراعي نيز بيشتر سطح 
آس��يب ديده با بيش از 19 هزار هكتار مربوط به 
اراضي زير كشت گندم است كه ميزان خسارت 
ب��رآوردي آن بالغ بر 72 ميلي��اردو 285 ميليون 
تومان ارزيابي شده است.  سيروسي گفت: در زير 

بخش باغباني شهرستان شيراز نيز مساحتي بيش 
از 10 هزار هكتار شامل باغ هاي پسته، گل محمدي، 
زيتون، انار، انگور، گردو، سيب، بادام، انجير و غيره 
از س��رمازدگي زياني بالغ بر 364 ميليارد تومان 
ديده اند.  وي خاطرنشان كرد: در ميان محصوالت 
باغي اي��ن شهرس��تان باغ هاي س��يب در پهنه 
2700 هكتاري و به ميزان بيش از 160 ميليارد 
توم��ان آس��يب پذيرترين باغ ه��ا در اين كاهش 
دماي بهاري بوده اس��ت.  سيروسي با بيان اينكه 
كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان 
ش��يراز در ش��رايط محدوديت هاي كرونايي از 
مزارع و باغ هاي آسيب ديده از سرمازدگي بازديد و 
ميزان خسارت ها را ارزيابي كرده اند، افزود: در اين 
بازديدهاي فني، توصيه هاي كارشناسي در قالب 
دستورالعمل هاي ابالغي، به منظور حفظ و احيای 
واحدهاي خسارت ديده به بهره برداران آموزش 
داده شد.  وي با تأكيد بر اينكه برآوردهاي سطوح و 
ميزان خسارت هاي حادث شده پس از جمع بندي 
و تأييد فرمانداري شهرس��تان شيراز به سازمان 
جهاد كشاورزي استان فارس ارسال شده است، 
گفت: اميدواريم با پيگيري هاي در دست انجام 
به منظور كمك به كشاورزان و باغداران خسارت 

ديده، تدابير مناسبي اتخاذ شود.

 گره گشايي مردم از مردم 
با صندوق هاي قرض الحسنه سازندگي

در روزهاي�ي ك�ه گرفت�ن وام ه�اي بانكي روز ب�ه روز با ش�رايط 
دش�وار تري همراه مي شود سازمان بسيج س�ازندگي با نيرو هاي 
داوطلب و مخلص خود به ميدان محروميت زدايي آمده تا با هدف 
اش�تغالزايي موجب تس�هيل وام دهي به اقش�ار كم درآمد شود. 
اس�تفاده از تجربه هاي پيشين و ش�ناخت دقيق محروميت هاي 
شهرها و روس�تاهايي كه محل رفت وآمد گروه هاي جهادي قرار 
دارند تا حد زيادي اين راه و كمك رس�اني ها را هموار كرده است. 

    
رش��د چش��مگير تأس��يس صندوق هاي قرض الحس��نه با حمايت و 
سازماندهي از سوي بسيج س��ازندگي از سه سال گذش��ته آغاز شد. 
براس��اس گزارش ها گردش مالي اين صندوق ها در همين مدت زمان 
كوتاه از نيم ميليارد تومان در س��ال 1397 به بيش از 3 هزار ميليارد 
تومان در اواسط سال 1399 رسيده است. اين در حالي است كه تعداد 
وام هاي ارائه شده نيز از حدود 12 هزار و 700 فقره وام در سال 1397 
به حدود 111 هزار فقره وام در نيمه س��ال 1399 افزايش پيدا كرده 
است. براس��اس آمار سازمان بسيج س��ازندگي در همين مدت ميزان 
اشتغالزايي كارگاهي از تعداد 6 هزار و 700 كارگاه به اشتغالزايي حدود 

65 هزار كارگاه در نيمه سال 1399 ارتقا يافته است. 
   شيوه نامه اي براي يك هدف بلند مدت

سازمان بسيج سازندگي با هدف ياري رساندن به قشر ضعيف و همچنين 
اشتغالزايي در روس��تاها و شهرس��تان ها اقدام به توسعه صندوق هاي 
قرض الحس��نه و رصد مداوم عملكرد آنها در اين مناطق كرده اس��ت. 
تش��كيل اين صندوق ها در وهله اول كار س��اده اي به نظر مي رسد اما 
گزارش هاي آماري گواه اين هس��تند كه تنها مرحل��ه ابتدايي و زمينه 
چيني براي تشكيل اين صندوق ها با موانع بي شماري همراه بوده است. 

   حذف واسطه ها با تعاوني هاي مردم يار
تاكنون با اس��تفاده از ظرفيت هاي صندوق هاي قرض الحسنه بيش از 
هزار و 600 تعاوني مردم يار و اش��تغالزا در مناطق مختلف كشور آغاز 

به كار كرده است. 
متوليان سازمان بسيج سازندگي اهداف اين طرح را در ايجاد و تأمين 
شرايط و امكان كار براي همه در راستاي رسيدن به اشتغال پايدار، جمع 
شدن منابع با هدف گذاري مشترك، حذف واسطه ها، توسعه و تحكيم 
مشاركت و تعاوني عمومي بين همه مردم و اجراي طرح هايي با بازدهي 
باال خالصه كرده اند.  براساس ساختاري كه بسيجيان سازمان نوسازي 
تعريف كرده اند در اين امر مهم بيشتر فعاليت ها توسط معتمدان بومي 
و محلي و افراد مورد وثوق و اعتماد به انجام مي رس��د و سازمان بسيج 
سازندگي در اين بين نقش تسهيل گري و نظام مند سازي اين تعاوني ها 

را به عهده گرفته است. 
در يك كالم بايد گفت نياز مبرم قشر مس��تضعف به دريافت وام هاي 
بي بهره بود كه پاي س��ازمان بس��يج س��ازندگي را به مي��دان ايجاد 
صندوق هاي قرض الحس��نه باز كرد. پيش از اين عملكرد اين سازمان 
در تشكيل تعاوني هاي سود ده براي مردم طبقه ضعيف با خروجي هاي 
مطلوبي همراه ش��ده بود. ايجاد حس همدلي بين مردم و استفاده از 
ظرفيت خيران، حذف بروكراسي هاي دس��ت و پا گير بي هدف، توان 
افزايي در مردم و ايجاد اشتغال پايدار با اس��تفاده از پرداخت وام هاي 
بي بهره از مهم تري��ن اهدافي بودكه اين س��ازمان حماي��ت كننده از 

محرومان را به اين وادي سوق داد. 

 قرارگاه سازندگي 
5 تقاطع غير همسطح اراك را مي سازد

شهردار اراك از ساخت ۵ تقاطع غير     مركزي
همس�طح و ط�رح اجراي�ي منطق�ه 

گردشگري گردو در اراك خبرداد. 
عليرضا بياتيان ش��هردار اراك گفت: اجراي اين طرح ه��ا طي قراردادي 
به مبلغ 300 ميليارد تومان با قرارگاه خاتم االنبيا بسته شده و همچنين 
تقاطع ميدان امام حسين )ع( و تقاطع ميدان امام خميني )ره( هم طرح 
نهايي شأن به تصويب رسيده است. وي افزود: اميدواريم اين تقاطع ها به 
طور همزمان شروع به كار كنند و لوپ راست گرد پل شهيد صيدي كه به 
صورت نيمه كار باقيمانده بود همزمان با تقاطع مقاومت به بهره برداري 
برسد.  شهردار اراك ادامه داد: در سال جاري اگر مشكلي پيش نيايد عالوه 
بر تقاطع ميدان مقاومت، تقاطع ميدان امام و تقاطع ميدان امام حسين)ع( 
هم به بهره برداري خواهد رسيد.  وي تصريح كرد: طي هماهنگي هايي كه 
با قرارگاه خاتم االنبيا انجام شد برنامه زمانبندي پروژه تقاطع غير همسطح 
شهيد آنجفي از840 روز به 180 روز تغيير نمود.  شهردار اراك در خصوص 
پروژه نيمه كاره آفتاب گفت: مجموعه نظارتي قطعاً به موضوع پروژه آفتاب 
ورود خواهد كرد؛ طبق قراردادي كه شهرداري با جهاد نصر دارد اين پروژه 

بايد تا پايان سال 1400 به بهره برداري برسد.

احداث 17 خوابگاه دانش آموزي بركت 
در مناطق محروم 

معاون عمراني و زيربنايي بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از 
احداث 17 خوابگاه دانش آموزي در مناطق محروم كشور خبرداد. 
محمد مهجوري معاون عمراني و زيربنايي بنياد بركت س��تاد اجرايي 
فرمان امام با اعالم اينكه تأمين خوابگاه و محل استراحت دانش آموزان 
در دس��تور كار اين نهاد قرار دارد، گفت: بر همين اساس 17 خوابگاه 
دانش آم��وزي بنياد بركت در مناطق محروم، روس��تايي و عش��ايري 
استان هاي خراسان رضوي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس، 
كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، لرس��تان، هرمزگان و زنجان س��اخته 
شده است.  وي تأكيد كرد: اين خوابگاه ها در اختيار دانش آموزاني قرار 
مي گيرد كه به علت دوري راه و بعد مسافت، امكان رفت وآمد روزانه را 

ندارند و بايد در نزديكي واحد آموزشي خود سكونت داشته باشند. 
به گفته معاون عمراني و زيربنايي بنياد بركت، استان هاي سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان بيشترين سهم را از خوابگاه هاي دانش آموزي اين 
بنياد دارند.  مهجوري در اين باره توضيح داد: بنياد بركت چهار خوابگاه 
دانش آموزي را در شهرس��تان هاي هامون، س��رباز، دل��گان و كنارك 
سيستان و بلوچستان احداث و در اختيار دانش آموزان مناطق روستايي 
و عشايري اين استان قرار داده است.  وي افزود: همچنين چهار خوابگاه 
دانش آموزي در مناطق روستايي و عشايري بشاگرد استان هرمزگان در 
حال احداث است.  به گفته اين مسئول، براي كم كردن بار استرس اقامت 
و هزينه هاي تحميلي به دانش آموزان قرار است خوابگاه هاي دانش آموزي 
در مناطق مختلف ايران ساخته شود تا بتوانيم براي آرامش اين قشر در 
طول تحصيل گام مؤثري برداريم.  معاون عمراني و زيربنايي بنياد بركت 
خاطرنشان كرد: بيشتر خوابگاه ها در كنار مدارس و مجتمع هاي آموزشي  
احداث شده كه توسط خود بنياد ساخته شده است. از جمله، خوابگاه 
مدرسه 12 كالسه عشايري دخترانه ريگان كرمان، خوابگاه هنرستان 
فني و حرفه اي 12 كالسه هوديان شهرستان دلگان و خوابگاه مدرسه 12 

كالسه شبانه روزي گريت شهرستان خرم آباد در استان لرستان. 
مهجوري درباره ميزان سرمايه گذاري براي ساخت اين خوابگاه ها گفت: بنياد 
بركت نزديك به 400 ميليارد ريال براي ساخت 17 خوابگاه شبانه روزي در 
مناطق روستايي و عشايري اختصاص داده و هزينه كرده است.  وي تأكيد 
كرد: بنياد بركت عالوه بر راه اندازي نهضت مدرسه سازي در مناطق محروم 
و كم برخوردار كشور، نسبت به فراهم آوردن ساير نيازمندي هاي تحصيلي 
دانش آم��وزان از جمله احداث خوابگاه و تأمين س��رويس رفت وآمد براي 

دانش آموزان بازمانده از تحصيل اهتمام جدي دارد. 

 بهره مندي ۳ هزار روستاي 
سيستان وبلوچستان از آب شرب 

سال گذشته ۳۰۵۰روستاي سيس�تان و بلوچستان به شبكه 
آب متصل ش�دندكه با مجموعه اقدامات انجام شده شاخص 
بهره مندي از آب شرب با افزايش ۴ درصدي به 7۰/۵ درصد رسيد. 
عليرضا قاسمي مديرعامل آبفاي استان سيستان وبلوچستان گفت: از 
5594 روستاي استان، 3050 روستا با جمعيت 1 ميليون 159هزارو 
783 نفر به شبكه آب متصل و 2545 روستا با جمعيت 256 هزارو 
950 نفر از اين نعمت محروم هس��تند.  وي افزود: 307 روستا طي 
يك سال گذشته وارد مدار شدند و شاخص بهره مندي از آب شرب 
روستاها 4 درصد جهش يافت.  مديرعامل آبفاي استان از وارد مدار 
شدن 30 روستا با جمعيت 6500 نفر در سال جديد خبرداد و تصريح 
كرد: تا پايان بهار امسال 50 روستاي ديگر نيز به شبكه آب متصل 
مي شوند و با وارد مدار شدن اين تعداد از روستاها شاخص بهره مندي 

از آب به يك درصد ديگر افزايش پيدا خواهد كرد. 

توزيع 1۳7 ميليارد تومان بسته معيشتي 
در گيالن

فرمان�ده س�پاه ق�دس گي�ان ارزش ريال�ي تع�داد 
در  گي�ان  در  ش�ده  توزي�ع  معيش�تي  بس�ته هاي 
يك س�ال گذش�ته را 1۳7 ميلي�ارد توم�ان عن�وان ك�رد. 
س��ردار محمد عبداهلل پور فرمانده س��پاه قدس گيالن در مراسم 
رزمايش سراسري مواسات و توزيع 43 هزار بسته معيشتي در ماه 
رمضان در استاديوم ورزشي شهيد عضدي رشت با اشاره به نقش 
تأثيرگذار بسيج سازندگي در رفع محروميت زدايي در كشور، گفت: 
ساخت 2 هزار مسكن مددجو و محرومين در مناطق محروم استان 
در چند سال گذشته يكي از اقدمات خوب انجام شده است.  وي با 
تأكيد بر لزوم توجه به تأمين جهيزي��ه نوعروس و دامادان گيالني 
افزود: رزمايش مواسات فقط شامل تأمين بسته هاي معيشتي نشده 
و در اين مدت 300 سري جهيزيه به زوج هاي جوان گيالني توزيع 

شده و اين روند ادامه  دار است.

افتتاح ۲ سد كمندان و تاج امير لرستان 
در تابستان 

اس�تاندار لرس�تان از افتت�اح س�دهاي كمن�دان ازن�ا 
و تاج امي�ر دلفان در اين اس�تان ت�ا پايان دول�ت خبرداد. 
سيدموسي خادمي استاندار لرستان با  اشاره به افتتاح سدهاي كمندان ازنا 
و تاج امير دلفان تا پايان دولت گفت: سد كمندان از جمله پروژه هاي مهم و 
اساسي استان لرستان است كه 28 ميليون متر مكعب تخصيص آب براي 
آن در نظر گرفته شده است.  وي ظرفيت مخزن سد كمندان را حدود 
88 ميليون متر مكعب برشمرد و پيشرفت فيزيكي پروژه سد كمندان را 
بيش از 95 درصد اعالم كرد و افزود: اميدواريم اين سد تا خرداد ماه امسال 
آبگيري شود.  استاندار لرستان با بيان اينكه سد كمندان با هدف تأمين 
آب شرب شهرستان هاي ازنا و اليگودرز و 4 هزار و 300 هكتار از اراضي اين 
منطقه احداث شده است ادامه داد: عمليات احداث شبكه هاي آبي شماره 
يك و دو پايين دست سد تا حدود 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارند و 

شبكه هاي سه و چهار نيز به سرعت در حال آماده شدن است. 
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