
11 | روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6210چهارش��نبه 29 ارديبهش��ت 1400 | 7 شوال 1442 |

88498441سرويس  شهرستان

فرمانده سپاه سلمان سيستان و بلوچستان 
در گفت وگو با »جوان«

 2 ميليون  سيستانی و بلوچستاني
 در 41 بيمارستان صحرايي ويزيت شدند

سيس�تان وبلوچس�تان به خاطر موقعيت جغرافيايي و اقليمي با 
حوادث و اتفاقات طبيعي و غيرمترقبه زيادي مواجه است. همين 
مسئله موجب شده تا بخش هايي از آن در محروميت به سر ببرند. 
اما طي س�ال هاي اخير و با برنامه ريزي هايي كه س�پاه پاسداران 
براي اين منطق�ه كرده، توانس�ته گام هاي مثبت�ي در جهت رفع 
محروميت و توانمند س�ازي س�اكنان آن بردارد. به همين منظور 
و براي آگاهي از اقدامات انجام ش�ده و برنامه هاي س�پاه اس�تان 
براي آينده به س�راغ سردار احمد ش�فاهي فرمانده سپاه سلمان 
سيستان و بلوچستان رفتيم تا گفت وگويي با ايشان داشته باشيم. 

يكي از اولويت هاي س�پاه اس�تان ها پرداخت�ن به بحث 
سازندگي و اشتغالزايي است. سپاه سلمان در اين باره چه 

اقداماتي داشته است؟
سازمان بسيج سازندگي سپاه سيستان و بلوچستان از ابتداي تأسيس 
تاكنون ۲۵ ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايي به ۲ هزار و ۵۶۷ نفر در 
اين استان پرداخت كرده است. همچنين در زمينه اجراي پروژه هاي 
اقتصاد مقاومتي نيز از محل تسهيالت عقود اسالمي  به يك هزار و ۱۷۲ 

نفر به مبلغ ۳۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان خدمت ارائه شده است.  
و در زمينه هاي ديگر چطور؟

سپاه سلمان بيشتر اقداماتش را در راستاي نيازهاي استان برنامه ريزي 
مي كند. چون ما با كمبود آب مواجه هستيم بايد بتوانيم كشاورزي را 
تقويت كنيم. بنابراين در حوزه توليد محصوالت كش��اورزي اتفاقات 
خوبي در سيستان وبلوچستان رخ داده است. در اين خصوص تسطيح 
۱۵ هزار هكتار از اراضي كش��اورزي و راه  اندازي مجتمع هاي كش��ت 
و صنعت، آبرس��اني و برق رساني به اراضي كش��اورزي به همت بسيج 

سازندگي از جمله كارهايي است كه صورت گرفته است. 
از وضعي�ت گروه هاي جهادي و اقداماتش�ان در اس�تان 

بفرماييد؟ 
به خاطر حادثه خيز بودن استان بايد گفت گروه هاي جهادي هميشه 
در آماده ب��اش هس��تند و خدمات خوبي ه��م به مردم مي رس��انند. 
تاكنون ۸۰۰ هزار نفر روز گروه جهادي براي فعاليت هاي ۱۰ روزه در 
 عرصه هاي مختلف به نقاط استان مختلف اعزام شده اند و همچنين در 
قالب  گروه هاي يك روزه حدود يك ميليون نفر روز  در اين پروژه هاي 

عملياتي شده حضور داشتند.  
در حوزه مردم ي��اري و خدمات رس��اني نيز اتفاقات خيل��ي خوبي به 
 همت خيري��ن و بس��يجان رخ داده. در بخش اقتص��اد  مقاومتي تا به 
امروز يك هزار و ۱۴۷ صندوق قرض الحس��نه اش��تغالزا و مردم يار در 
نقاط  مختلف استان راه اندازي شده كه در آنها ۵۶ هزار و ۴۸۲ نفر عضو 
هستند. اين موضوع را هم عنوان كنيم كه اين صندوق ها ۶۲ ميليارد و 

۶۵۵ ميليون و۵۰۰ هزار تومان تسهيالت  پرداخت كرده اند. 
در حال حاضر چند گروه جهادي در استان وجود دارد؟

هم اكنون در سيستان و  بلوچستان يك هزار ۵۹۶ گروه جهادي در حوزه 
بسيج سازندگي به ثبت رسيده كه از اين  تعداد، يك هزار و ۲۲۹ گروه 

مربوط به برادران و ۳۶۷ گروه نيز مربوط به خواهران است. 
اين گروه ها اهدافي كه براي بس��يج س��ازندگي كش��ور منظور شده 
را پيگيري مي كنند. اهدافي كه ش��امل غني س��ازي  اوق��ات فراغت با 
اس��تفاده از نيرو و نشاط جوانان در سازندگي كش��ور، كمك به دولت 
در  خدمات رساني، محروميت زدايي و سازندگي با اولويت در روستاها 
و نقاط مرزي و  محروم كش��ور، اجراي طرح هاي اقتص��اد مقاومتي و 
همان طرح توليدي و تبديلي و كمك  به شناسايي و ايجاد زمينه هاي 

اشتغال است.  
اما در مورد طرح رزاق در سيستان و بلوچستان بايد اذعان كرد كه در اين 
طرح سپاه پاسدارن تنها بخش كوچكي را در اختيار دارد و آن طوري كه 

بايد نسبت به اين طرح پراخته نشده است. 
سپاه و بس��يج س��ازندگي تمام طرح هاي خود را منطبق با جغرافيا و 
شرايط منطقه اجرا مي كند و در آن پيوست رسانه اي نيز وجود دارد. اما 
وقتي قرار است نهادها و سازمان هاي ديگر نيز وارد كار و همكاري شوند 
بايد حتماً با قدرت و تمام توان پيش بيايند چون س��پاه اعتقاد دارد يا 
كاري را نبايد شروع كرد يا اگر شروع شد به بهترين صورت و در كمترين 

زمان به نتيجه برساند. 
يكي از مس�ئوليت هاي سپاه در سيس�تان وبلوچستان 
كنترل مرزها براي جلوگيري از ورود كروناي هندي است. 

در اين باره چه كارهايي صورت گرفته است؟
طي ماه هاي اخير كنترل مبادي مرزهاي سيستان و بلوچستان براي 
جلوگيري از ورود كرونا هندي يكي از وظايف اصلي ما و شايد مهم ترين 
آن بود. سپاه و بسيج در كنار كادر بهداشت و درمان مبادي رسمي و غير 
رسمي اين استان را به خوبي كنترل مي كنند تا مانع از ورود اين ويروس 

به داخل كشور شوند. 
در مجموع از اقدامات بسيج سازندگي و زير مجموعه هايش 

يعني گروه هاي جهادي در استان راضي هستيد؟
بي شك اين نيروها بازوان توانمند س��پاه هستند. در عيد نوروز امسال 
۹۹  گروه جهادي در عرصه هاي بهداشت و درمان، فرهنگي و آموزشي و 

خدمات رساني  به نقاط مختلف استان اعزام و به فعاليت پرداختند.  
از كل تعداد گروه هاي جهادي اعزام شده در  عيد نوروز ۷۱ گروه بومي 

و ۲۸ گروه غير بومي بودند. 
اگر قرار باشد از عملكرد بس��يج سازندگي اس��تان صحبت شود بايد 
بگويم از بدو  تشكيل اين سازمان در كشور پروژه هاي زيادي در سطح 
استان  اجرا شده به طوري كه عالوه بر احداث ۴۰۰جايگاه دام سنگين 
پروژه هايي به  مثل تس��طيح هزاران هكتار از اراضي كش��اورزي، حفر 
چاه هاي عميق براي آبرساني به كشاورزان، لوله كشي براي تأمين آب 
شرب مردم، برق رساني به زمين هاي كشاورزي و مجتمع هاي كشت و 
صنعت و همچنين رسيدگي به حال مناطق محروم و كم برخوردار در 

دستور كار بوده است. 
در بحث حركت هاي جهادي تا قبل از شيوع ويروس كرونا، اقدامات و 
 خدماتي شامل توزيع سبد كاال به ميزان ۲۹۹ هزار ۷۶۵ بسته، كمك 
به ۲ هزار و   ۱۲۵ نفر ايتام، ۲۸۳ هزار بسته لوازم التحرير، ۵۸ هزار و ۹۰۰ 
بسته سبد بهداشتي،   ۳۲ هزار دست پوشاك، هزار و ۵۰۰ سري جهيزيه 

و غيره در سطح استان توزيع شده است.  
ش��ايد يكي از مهم ترين كارها در رابطه با راه اندازي بيمارس��تان هاي 
صحرايي بوده كه تاكنون ۴۱ مورد بيمارستان صحرايي در نقاط مختلف 
استان راه اندازي  ش��ده و ۲ ميليون و ۱۲۶ هزار نفر در بيمارستان هاي 

صحرايي در مناطق محروم ويزيت شدند. 

 ۶ پروژه عمراني دولت در البرز
 به زودي افتتاح مي شود 

پروژه ه�اي بيمارس�تان يون درماني،     البرز
ورزش�گاه ۶ هزار نفري انق�اب كرج، 
قطار شهري و كنارگذر ش�مالي كرج، راه هش�تگرد- طالقان كه 
س�اخت آنها از دو ده�ه پيش آغاز ش�ده ب�ود، در كنار س�اخت 
بيمارستان فرديس و ساختمان آب و خاك تا پايان كار دولت مورد 

بهره برداري قرار مي گيرند. 
عزيزاله ش��هبازي نماين��ده عالي دولت در اس��تان البرز در نشس��ت 
برنامه ريزي جهت بهره برداري از پروژه هاي نيمه كاره دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم در البرز گفت: به پايان دولت نزديك مي شويم و با مروري بر 
روند اقدامات مي توانيم مشاهده كنيم كه در اين مدت اقدامات بزرگي 
جهت ارتقای زيرس��اخت هاي اس��تان در حوزه هاي مختلف صورت 
گرفته است.  وي افزود: در سه سال اخير پروژه هاي بزرگي در البرز به 
ثمر رسيد، كه مدت ها مورد مطالبه و نياز مردم بود همچنين سرانه هاي 

بسياري در بخش هاي مختلف ارتقا يافت. 
استاندار البرز ادامه داد: اكنون نيز براساس دستور رئيس جمهور محترم 
در حال جمع بندي پروژه ها و طرح ها هستيم و شش پروژه محوري در 
البرز احصا شد كه آغاز آنها در اين دولت بوده و بيشترين پيشرفت خود 

را به ويژه در سه سال اخير داشته اند. 
شهبازي گفت: پروژه هاي بيمارستان يون درماني، ورزشگاه ۶ هزار نفري 
انقالب كرج، قطار شهري و كنارگذر شمالي كرج، راه هشتگرد- طالقان 
كه دو دهه پيش آغاز ش��ده بود، بيمارستان فرديس و ساختمان آب و 

خاك بايد تا پايان كار دولت مورد بهره برداري قرار گيرند. 
وي افزود: در اين راستا منطقه دو آزادراه تهران- شمال و افتتاح اولين 
پست برق ۴۰۰ كيلوولت البرز در باغستان كرج نيز در دستور كار قرار 
دارد.  استاندار البرز ادامه داد: طرح هاي اقتصادي بسيار مهمي نيز وجود 

دارند كه براي اين امر نيز هماهنگي هاي الزم صورت گرفته است. 
شهبازي گفت: بازديدها و رصدهاي مستمر بايد در دستور كار مديران 

مربوطه باشد تا روند تكميل اين پروژه ها تسريع شود. 
وي افزود: ش��هردار كرج نيز اعالم ك��رده تا پايان خردادماه امس��ال 

پروژه هاي اين حوزه مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 
استاندار البرز گفت: اتحاد و انس��جامي كه در البرز شكل گرفته عامل 
پيشرفت و توسعه اين استان شده و اميد است با تداوم اين همراهي ها 

بتوانيم اسباب روسفيدي نظام جمهوري اسالمي ايران شويم. 

سيداحمد هاشمي اشكا

خودكفايي بندرعباس از منابع آبي ميناب
 و سد شميل تا پايان دولت دوازدهم

اتكاء 1۰۰درصدي به شيرين سازي آب     هرمزگان
در راس�تاي تأمين مناب�ع پايدار آبي 
ش�هر بندرعباس و قطع وابس�تگي به ذخاير آبي ميناب و بخش 
شميل، از جمله برنامه هاي وزارت نيرو تا پايان دولت دوازدهم در 

استان هرمزگان است. 
فريدون همتي  اس��تاندار هرمزگان گفت: وزارت نيرو و دستگاه هاي 
ذيربط محلي بايد در قالب يك برنامه مش��ترك و مش��ابه اقدامي كه 
در غرب كش��ور براي مهار روان آب ها صورت گرف��ت، اين برنامه را در 

هرمزگان و ديگر استان هاي جنوبي نيز عملياتي كنند. 
وي با بيان اينكه در راستاي مهار آب هاي سطحي و روان آب ها اقدامات 
خوبي در سطح كشور و استان هرمزگان انجام ش��ده است، افزود: در 
اهداف برنامه ريزي شده براي سد سرني و استقالل ميناب، هيچ سهمي 
براي اين شهرستان در نظر گرفته نشده بود كه اين اقدام منجربه برخي 
خسارت هاي جبران ناپذير و غيرقابل اصالح به دشت ميناب شد، اما در 
دولت دوازدهم، به  رغم عدم تخصيص رديف اعتباري در مراحل اوليه، 
عمليات احداث خط انتقال از تصفيه خانه تا مخزن اصلي شهر ميناب را 

اجرا كرديم كه روند اجرايي پروژه تسريع پيدا كند. 
استاندار هرمزگان، اتكاء ۱۰۰درصدي به شيرين سازي آب را در راستاي 
تأمين منابع پايدار آبي شهر بندرعباس و قطع وابستگي به ذخاير آبي 
ميناب و بخش ش��ميل، از جمله برنامه هاي مه��م دولت در هرمزگان 
عنوان ك��رد و ادامه داد: تا پاي��ان دولت دوازدهم تمام نياز آبي ش��هر 

بندرعباس از طريق آب شيرين كن ها تأمين مي شود. 
همتي افزود: قرارداد خري��د تضميني ۵۰ هزارمتر مكع��ب آب از فاز 
نخست آب شيرين كن يك ميليون مترمكعبي خليج فارس منعقد شده 
است و به زودي اين ظرفيت وارد مدار مي شود كه با تحقق آن، وابستگي 
شهر بندرعباس به منابع آبي ميناب به طور كامل قطع مي شود و آب 
سد استقالل و سد سرني فقط براي مصارف آب شرب و بخش كشاورزي 
ميناب مورد استفاده قرار مي گيرد.  وي با اشاره به استعدادهاي فراوان 
بخش كشاورزي در شهرستان هاي رودان و ميناب، ادامه داد: محصوالت 
گلخانه اي شهرستان رودان در كشورهاي همسايه شمالي ايران شناخته 
شده است و اگر زماني تغييري در قيمت انرژي رخ بدهد، منطقه جنوب 
ايران و هرمزگان به دليل منابع انرژي خدادادي، تنها مكاني است كه 

كشت گلخانه اي در آن به صرفه است. 
استاندار هرمزگان گفت: به دليل شرايط خاص منطقه، بارندگي رگباري 
و انتقال گل والي به سدها، عمر مفيد سد ها به شدت كاهش پيدا مي كند 
كه مي توان همزمان با برنامه ريزي براي ساخت سد، در باالدست آن با 
احداث سازه هاي آبخيزداري، از ورود گل والي به سدها جلوگيري كنيم 

كه عمر مفيد سدها با تهديد مواجه نشود. 
طرح سد سرني، سامانه انتقال و تصفيه خانه آن با هدف تأمين ۴ ميليون 
متر مكعب آب ش��رب به عنوان بخشي از نياز آب ش��رب ۱۲ ميليون 
مترمكعبي ميناب، حفظ تعادل س��فره آب زيرزميني و محيط زيست 
احداث شده اس��ت و از مجموع ظرفيت تصفيه خانه آب سرني، حدود 
۶۰۰ ليتر در ثانيه براي مصارف آب ش��رب ميناب، ۵۰ ليتر بر ثانيه به 
روستاهاي در طول مس��ير و ش��هرك هاي صنعتي و مابقي براي آب 
شرب بندرعباس مصرف خواهد شد كه با اجرا و تكميل پروژه هاي آب 
شيرين كن بندرعباس، اين حجم از آب هم براي ساير مصارف شهرستان 

ميناب در آينده استفاده خواهد شد. 

همكاري بسيج سازندگي در اجراي پروژه هاي كوتاه مدت خوزستان
مع�اون هماهنگي امور عمراني اس�تانداري خوزس�تان از انعقاد     خوزستان
تفاهمنامه هايي در هفته هاي آتي ميان دستگاه هاي اجرايي استان 
خب�رداد.  كوتاه م�دت  پروژه ه�اي  اج�راي  راس�تاي  در  س�ازندگي  بس�يج  و 
فاضل عبيات مع��اون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري خوزس��تان گفت: بس��يج س��ازندگي در 

بح��ث محروميت زداي��ي در مناطق مختلف، 
اش��تغالزايي و بحث هاي عمراني در استان در 
حال انجام طرح هاي مختلف است.  وي افزود: 
اين نه��اد فعاليت و كمك هاي بس��يار خوبي 
براي مقابله با بحران ها و جبران خسارت ها به 
زيرساخت ها و منازل داشت.  عبيات ادامه داد: 
دستگاه هاي اجرايي در حوزه راه، آب و فاضالب 
و كشاورزي در هفته هاي آينده مباني اعتباراتي 
خود را به منظور انجام كارهاي مشترك با بسيج 

سازندگي بررسي خواهند كرد و پس از آن تفاهمنامه هايي منعقد خواهد شد.  عبيات گفت: براساس اين 
تفاهمنامه ها به صورت دوجانبه مشكالت اين حوزه ها مرتفع خواهد شد.  وي افزود: مجموعه اي از پروژه ها 
در گام نخست احصا شده كه ارزش هر يك از آنها كمتر از ۱۰ ميليارد تومان است و براي اجرا نياز به زمان 

كمتري نسبت به ساير طرح ها دارند و حداكثر در طول يك سال به نتيجه خواهند رسيد. 

۶3 درصد سالمندان خراسان جنوبي واكسن كرونا تزريق كردند
   خراسان جنوبي  تاكنون واكسن كرونا براي ۶۳ درصد جمعيت هدف ۸۰ سال و باالتر 
در استان خراسان جنوبي تزريق شده و تكميل واكسيناسيون اين 

گروه سني در دست اقدام است. 
محمد دهقاني، رئيس دانش��گاه علوم پزشكي بيرجند با اش��اره به اينكه واكسن كرونا به ۶۳ درصد 

جمعيت هدف ۸۰ س��ال و باالتر در اس��تان 
خراسان جنوبي تزريق ش��ده است، گفت: از 
اين جمعيت گروه هدف ۱۰ هزار نفر واكسن 
كرونا را دريافت كردند.  وي افزود: به منظور 
كامل كردن واكسيناس��يون اين جمعيت، 
از م��ردم خراس��ان جنوبي خواهش مي كنم 
تمامي افراد ۸۰ سال و باالتر يعني متولدين 
س��ال ۱۳۲۰ و قبل از آن در س��اعات اداري 
به مراكز جامع خدمات س��المت ش��هري و 

روستايي در همه شهرستان هاي استان مراجعه كنند.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تصريح 
كرد: پس از تكميل واكسيناسيون اين جمعيت طي روزهاي باقيمانده، تزريق واكسن كرونا براي گروه 
سني ۷۵ سال به باالتر را ش��روع خواهيم كرد.  دهقاني افزود: تا روز دوشنبه از ۳۲ هزار دوز واكسن 

دريافتي حدود ۲۳ هزار دوز تزريق شده و عمده باقيمانده واكسن ها دوز دومي است. 

اجراي 10 هزار طرح اقتصادي
 در سيستان وبلوچستان 

هم اكنون در     سيستان وبلوچستان 
حوزه ه�اي 
اس�تان سيس�تان  اقتص�ادي  مختل�ف 
وبلوچس�تان بالغ ب�ر 1۰ ه�زار و 1۳۰ طرح 
اس�ت.  اج�را  دس�ت  در  ش�اخص 
ماندانا زنگن��ه معاون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
اس��تانداري سيس��تان وبلوچس��تان در نشست 
بررس��ي طرح هاي اقتصادي اس��تان با اشاره به 
دردست اجرا بودن ۱۰ هزار و ۱۳۰ طرح شاخص 
اقتصادي گفت: از اين ميان حوزه كش��اورزي با 
۸۸۲۵ طرح بيشترين سهم را دارد كه براي اجراي 
آنها بالغ بر يك هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري 
شده و تكميل آنها مي تواند ۱۹ هزار نفر را مشغول 
به كار كند.  وي افزود: س��ال گذشته براي احيای 
۱۱ طرح راكد در حوزه كش��اورزي تحت عنوان 
امهال تسهيالت و تس��هيالت ارزان قيمت اعطا 
ش��د، در كنار آن ۴۹ طرح آبزي پروري به ميزان 
۷۰۶ هكت��ار احيا ش��دند همچنين ب��راي ۳۸۹ 
طرح س��رمايه گذاري جديد در حوزه كشاورزي 
۵۷ طرح صيد و صي��ادي جديد و دو طرح جديد 
آبزي پ��روري به مي��زان ۷۵۰ هكت��ار نيز مجوز 

س��رمايه گذاري گرفتند.  معاون هماهنگي امور 
اقتصادي استانداري سيستان وبلوچستان ادامه 
داد: در بخ��ش صنعت و معدن ه��م ۱۲۶۰ طرح 
مهم در دست اجراس��ت كه براي آنها بيش از ۳۶ 
هزار و ۲۲۲ ميليارد ريال س��رمايه گذاري انجام 
ش��ده و مي تواند براي ۳۰۴۸ نفر اشتغال پايدار 
ايجاد كن��د، در همين بخش ۴۲ ط��رح راكد هم 
با دريافت تس��هيالت كمك هاي فني و اعتباري 
و تسهيالت ارزان قيمت احيا شدند و ۲۴۹ واحد 
جديد هم مجوز س��رمايه گذاري دريافت كردند.  
زنگنه تصريح كرد: خدمات گردشگري هم يكي از 
حوزه هاي اقتصادي فعال استان است كه ۴۲ طرح 
شاخص در دس��ت اجرا دارد و اجراي آنها ۷۵۰۰ 
ميليارد ريال سرمايه گذاري داشت و تكميل آنها 
براي حداقل ۱۲۰۰نفر اشتغال به همراه مي آورد.  
وي گفت: در حوزه انرژي هاي پاك اس��تان س��ه 
طرح مهم نيروگاهي در دست اجراست كه براي 
آنها ۸۰ ميليون دالر سرمايه گذاري شده و براي ۵۰ 
نفر اشتغالزايي می كند، اما به طور مجموع تكميل 
طرح های شاخص اقتصادي استان براي ۲۳ هزار 

و ۲۹۷ نفر اشتغال دربر خواهند داشت. 

 تفاهمنامه قرارگاه محروميت زدایی 
سپاه و بسيج اصناف براي رفع محروميت های قم 

م��ه  همن�ا تفا    قم
خدمت رس�اني 
قرارگاه محروميت زدايي س�پاه پاسداران و 
بس�يج اصن�اف كش�ور ب�ا س�پاه علي بن  
ابي طال�ب)ع( اس�تان ق�م ب�راي رف�ع 
محروميت ه�ا در اين اس�تان منعقد ش�د. 
سردار س��يدضياالدين حزني معاون هماهنگ 
كننده قرارگاه محروميت زدايي سپاه در حاشيه 
آيين امضاي تفاهمنامه خدمت رساني قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه و سازمان بسيج اصناف 
در روس��تاي باغ نو دهس��تان قم��رود، با بيان 
اينكه مأموريت اصلي و اساسي سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي، حفظ امنيت پايدار در كشور 
است، گفت: سپاه در كنار اين مأموريت اصلي 
و اساسي بحث محروميت زدايي و مردم داري را 

نيز سرلوحه كار خويش قرار داده است. 
وي با اش��اره به تفاهمنامه اي ك��ه بين قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه و سازمان بسيج اصناف 
امضا گرديد، اف��زود: براي اولين بار در اس��تان 
خراسان شمالي و در بار دوم در حاشيه هاي شهر 
قم، از اين طرح بازديد كرديم و بايد نتيجه كار را 

در بحث محروميت زدايي و مردم داري ببينيم و 
اين قرارداد و تفاهمنامه بايد با همه سازمان هاي 
بسيج انجام شود.  معاون هماهنگ كننده قرارگاه 
محروميت زدايي سپاه با بيان اينكه ما نمي توانيم 
فقر را ريشه كن كنيم و بايد وضعيتي در كشور 
به وجود بيايد و همه كساني كه پشت ميزهاي 
جمهوري اس��المي ايران نشس��ته اند وظايف 
خودشان را نس��بت به مردم نيازمند و مناطق 
محروم و دهستان هاي حاشيه ش��هرها انجام 
دهند، گفت: عقب ماندگي نش��ان دهنده اين 
است كه برخي كار خودش��ان را انجام نداده اند 
و اين نتيجه  ك��م كاري هاي آنهاس��ت.  حزني 
افزود: در حاشيه شهرهاي استان هاي محروم و 
در محالت كم برخوردار و نقاط مرزي حساس؛ 
كارهاي خوبي تا به امروز توسط همه رده ها و به 
ويژه قرارگاه هاي سپاه، سپاه هاي استاني و همه 
سازمان هاي تحت امر سپاه انجام شده است.  در 
ادامه در راس��تاي نهضت خدمت رساني بسيج 
اصناف اس��تان قم اردوي جه��ادي تخصصي 
بسيجيان جهادگر در روس��تاي باغ نو از توابع 

بخش مركزي قم برگزار شد. 

به گفته رئيس اداره     گيالن
معادن و اكتشافات 
س�ازمان صمت گيان معادن غيرفعال اس�تان 
شناسايي شده و طي مراحل اداري در خردادماه 
سال جاري به افراد واجد شرايط و داراي صاحيت 
ط�ي مزاي�ده عموم�ي واگ�ذار مي ش�ود. 
اميرحسين رس��ام رئيس اداره معادن و اكتشافات 
سازمان صمت گيالن با بيان اينكه گيالن به لحاظ 
وجود معادن يكي از استان هاي غني در كشور است، 
گفت: گيالن داراي معادن بس��يار زياد و خوبي در 
بخش هاي مختلف بوده كه مي تواند به ايجاد اشتغال 
در اس��تان كمك كند.  وي با اش��اره به شناسايي 
معادن بلوكه  شده گيالن در چند مدت اخير افزود: 
اين معادن، سال ها در دست افراد بلوكه  شده بود و 
پس از شناسايي و مطالعات ميداني و فراهم آوردن 
ش��رايط واگذاري در ش��وراي معادن اس��تان طي 

خردادماه سال جاري به افراد واجد شرايط و داراي 
صالحيت طي مزايده عمومي واگذار مي شود.  رئيس 
اداره معادن و اكتشافات س��ازمان صمت گيالن با 

اعالم جزئيات واگذاري معادن راكد ش��ده گيالن 
افزود: ويژگي هاي اين معادن، پروانه هاي اكتشافي 
و گواهينامه كش��ف مش��خص و به شكل مقتضي 

اطالع رساني خواهد شد.  رس��ام از رفع ممنوعيت 
ثبت درخواست اكتشاف محدوده هاي معدني گروه 
۱ و ۲ و ۳ در استان هاي ش��مالي خبرداد و تصريح 
كرد: با پيگيري س��ازمان محيط زيس��ت و منابع 
طبيعي كشور به جهت رعايت برخي از مالحظات 
زيست محيطي از س��ال ۹۶ ممنوعيت اكتشافات 
ثبت و درخواست محدوده هاي معدني شن و ماسه، 
سنگ الشه در استان هاي شمالي ممنوع شده بود 
كه با تالش هاي انجام  شده رفع ممنوعيت صورت 
گرفته است.  وي گفت: با توجه به نبود پتانسيل هاي 
رودخانه اي و فقر مصال��ح كوهي، بخش عمده نياز 
اس��تان از اس��تان هاي زنجان، قزوين و اردبيل با 
قيمت هاي بسيار باال تأمين شود ولي اخيراً با رأي 
شوراي عالي معادن كشور اين محدوديت به شرط 
رعايت چارچوب هاي مندرج در قانون مرتفع و به 

استان گيالن ابالغ گرديد. 

معادنغيرفعالگيالنازطريقمزايده،واگذارواحياميشوند

حضور 22۰۰ نفر از دانشجويان بسيجي فارس در طرح واليت 14۰۰
مسئول ناحيه بسيج دانشجويي فارس از حضور ۲۲۰۰ نفر از دانشجويان      فارس
بسيجي در دوره طرح واليت دانشجويي در تابس�تان 1۴۰۰خبرداد. 
سعيد يوسفي مسئول ناحيه بسيج دانشجويي فارس با اشاره به حضور ۲۲۰۰ نفر از دانشجويان بسيجي 

در دوره طرح واليت دانش��جويي در تابس��تان 
امسال با رعايت دقيق آيين نامه هاي بهداشتي 
مقابل��ه با كرونا در ش��هر مش��هدمقدس گفت: 
مباحثي همچون انسان شناس��ي، خدا شناسي، 
فلسفه اخالق، معرفت شناسي، فلسفه سياست، 
فلسفه حقوق از جمله سرفصل هاي است كه در 
اين دوره ارائه مي ش��ود كه كمت��ر جايي چنين 
منسجم مباني مورد نياز انس��ان ارائه مي شود.  

كاظم اسماعيل شعار مسئول رشد و كادر سازي ناحيه بسيج دانشجويي فارس نيز با اشاره به استقبال 
چشم گير دانش��جويان اس��تان فارس در ثبت نام اين دوره خاطرنش��ان كرد: ثبت نام طرح واليت 
دانشجويي از ۲۵ فروردين ماه آغاز شده و تا پايان ارديبهش��ت ماه ادامه خواهد داشت. دانشجويان 

عالقمند به شركت در اين دوره مي توانند با مراجعه به سايت tvelayat. ir ثبت نام كنند. 

آغاز عمليات آسفالت پروژه تعريض محور بندر تركمن – آق قال
مديركل راه و شهرسازي استان گلستان از آغاز فاز اول عمليات     گلستان
آس�فالت پروژه تعريض مح�ور بن�در تركمن – آق ق�ا خبرداد. 
حسين محبوبي مديركل راه و شهرسازي در بازديد از آغاز عمليات آسفالت پروژه تعريض محور بندر 
تركمن – آق قال گفت: عملي��ات تعريض محور 
بندر تركم��ن – آق قال همزمان ب��ا هفته دولت 
در سال ۱۳۹۹  و در فاز اول، عمليات زيرسازي 
و ابنيه فني اي��ن محور به ط��ول تقريبي ۱۷/۵ 
كيلومتر از س��مت بندرتركمن در قالب اجراي 
اليه ساب بيس، بيس و آس��فالت به عرض ۴/۵ 
متر در بان��د جنوبي انجام ش��د.  وي افزود: اين 
پروژه، بخشي از پروژه زيرسازي و احداث بزرگراه 

كردكوي – بندر تركمن – آق قال بوده كه طول محور بندر تركمن – آق قال ۴۴ كيلومتر است. 
مديركل راه و شهرسازي گلستان ادامه داد: از ۳۲ ميليارد تومان اعتبار مصوب پروژه بهسازي محور 
كردكوي- بندرتركمن – آق قال و گميش��ان ، ۲۵ميليارد تومان آن تخصيص يافته است و عمليات 

آسفالت پروژه تعريض محور بندرتركمن – آق قال تا ۲۰ روز آينده وارد فاز دوم خواهد شد. 

پوشش 1۰۰ درصدي اينترنت 
در روستاهاي  يزد 

از  ي�زد  اطاع�ات  فن�اوري  و  ارتباط�ات  مدي�ركل 
روس�تاي   ۲۲ اتص�ال  اجراي�ي  عملي�ات  ش�روع 
باقيمان�ده اس�تان ب�ه ش�بكه مل�ي اطاع�ات ب�ا ه�دف 
پوش�ش 1۰۰ درص�دي روس�تاهاي اس�تان خب�رداد. 
محمدرضا پاكدل مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان يزد 
گفت: با صدور مجوز و تأمين اعتبار تجهيزات الزم براي ايجاد پوشش 
اينترنت پر سرعت همراه در اين روستاها توسط شركت ارتباطات سيار 
به استان ارسال شده است.  وي افزود: به دنبال اين مسئله، مخابرات 
منطقه يزد عمليات اجرايي را شروع كرده و طبق برنامه ريزي انجام 
ش��ده، در چند روز آينده دسترسي همه ۳۳۷ روس��تاي باالي ۲۰ 
خانوار استان يزد به شبكه ملي اطالعات تكميل خواهد شد.  مديركل 
ارتباطات و فناوري اطالعات اس��تان يزد تصريح كرد: با وجود هدف 
برنامه توسعه ششم كشور مبني بر دسترسي ۸۰ درصد از روستاهاي 
باالي ۲۰ خانوار به شبكه ملي اطالعات، با اقدامات صورت گرفته در 
سطح وزارت ارتباطات، استان يزد موفق شده قبل از اتمام برنامه ششم 

توسعه،  ۱۰۰ درصد از روستاها را تحت پوشش قرار دهد. 

 آزادي 1۰۰ زنداني كرمانشاهي
 با كمك خيرين 

رئي�س س�ازمان بس�يج حقوقدان�ان كرمانش�اه از آزادي 
يكص�د زندان�ي در اين اس�تان با كم�ك خيري�ن خبرداد. 
رس��ول بهرامي پور رئيس سازمان بس��يج حقوقدانان كرمانشاه با 
بيان اينكه در سال گذشته اين اس��تان در طرح نهضت آزادسازي 
زندانيان سازمان بسيج حقوقدانان رتبه دوم كشوري را كسب كرد، 
گفت: در اين راستا از كمك هاي خيرين، بسيجيان، جامعه حقوقي، 
پشتيباني هاي سپاه پاسداران، دادگستري كل و اداره كل زندان هاي 
استان كرمانشاه استفاده مي شود.  وي افزود: با همكاري نهادها و 
دستگاه هاي نامبرده يكصد نفر از زندانيان استان كرمانشاه آزاد شده 
و به كانون گرم خانواده بازگشتند.  رئيس سازمان بسيج حقوقدانان 
استان كرمانشاه تصريح كرد: هشت مرحله آزادسازي ديگر در ادامه 
نهضت آزادسازي زندانيان در استان كرمانشاه در والدت حضرت 
معصومه)س(، امام رضا)ع(، امام حسن عسگري)ع(، حضرت فاطمه 
زهرا)س( و امام حسين)ع( و هفته هاي دولت، دفاع مقدس، بسيج و 
چهل و دومين سالگرد تشكيل بسيج مستضعفين و سالگرد شهادت 

سردار دل ها سپهبد حاج قاسم سليماني انجام مي شود. 

تجهيز زمين كشاورزي مازندران
 به سامانه هاي آبياري نوين 

كش�اورزي  زمين ه�اي  از  هكت�ار  ه�زار   ۴۵
مازن�دران ب�ه س�امانه هاي نوي�ن آبي�اري مجه�ز ش�د. 
فرزين فره��ادي مدير آب و خ��اك و امور فني مهندس��ي جهاد 
كش��اورزي مازندران با بيان اينكه مازندران از لحاظ سد س��ازي 
بس��يار ضعيف اس��ت و ميانگين آبي كه در پشت س��د ها ذخيره 
مي شود نسبت به كشور پايين تر است، گفت: ۱۱ درصد آب هاي 
سطحي استان قابليت ذخيره سازي در پشت سد ها را دارد.  وي به 
پتانسيل باالي آب بندان ها در مازندران اشاره كرد و افزود: دو سال 
اخير اليروبي آب بندان ها در دس��توركار وزارت جهاد كشاورزي 
قرار گرفته اس��ت.  مدير آب و خاك و امور فني مهندس��ي جهاد 
كش��اورزي مازندران ادامه داد: ۴۵ هزار هكت��ار زمين هاي باغي، 
زراعي و شاليزاري استان زير پوشش سامانه نوين آبياري قرار گرفته 
است و اين امر سبب مي شود بهره وري در مصرف آب صورت گيرد.  
فرهادي با اشاره به افزايش راندمان و بهره وري منابع آب در استان 
گفت: اجراي سامانه هاي نوين آبياري و كاهش تلفات ناشي از انتقال 

آب در مزارع سبب افزايش راندمان منابع آبي مي شود. 

   مازندران   كرمانشاه     يزد


