
آب رساني ارتش به 17روستاي هيرمند در سيستان و بلوچستان 
ارت�ش و آبف�ا     سيستان وبلوچستان 
و  سيس�تان 
بلوچستان در تفاهمنامه اي شبكه آب رساني ۱۷ 
روستاي هيرمند را نوسازي و توسعه مي دهند. 
عليرضا قاسمي مديرعامل آب و فاضالب سيستان و 
بلوچستان گفت: در راستاي تفاهمنامه اي كه ميان 
ارتش، استانداري و ش��ركت آب و فاضالب استان 
منعقد شده؛ عمليات اصالح و توسعه خطوط فرعي 
و شبكه هاي توزيع آب شرب در 17 روستاي دچار 
تنش آبي به طول 90 كيلومتر آغاز شده است.  وي افزود: اين روستاها به واسطه قدمت باال، فرسودگي شبكه و 
سايز بسيار پايين لوله ها در تنش آبي بودند كه در فصل گرم سال با باال رفتن مصارف دچار قطعي هاي مكرر و افت 
فشار بوديم كه به منظور رفع اين مشكل با مشاركت ارتش عمليات تعويض و استانداردسازي شبكه آب روستاها 
انجام مي شود.  مديرعامل آب و فاضالب سيستان وبلوچستان تصريح كرد: آب رساني به كل محدوده سيستان 
شامل شهرستان هاي زهك، زابل، هيرمند، هامون و نيمروز در قالب پروژه آب رساني به سيستان در دهه هفتاد به 

 بهره برداري رسيده است و منطقه سيستان برخالف بلوچستان به شكل گسترده اي به شبكه آب متصل است.

۳۵ كيلومت��ر     چهار محال وبختياري 
بزرگ�راه و راه  
اصلي چهارمحال و بختي�اري در ارتباط ويدئو 
كنفرانسي با رئيس جمهور به بهره برداري رسيد. 
مجيد نظري- معاون هماهنگي استاندار چهارمحال 
و بختي��اري در اين آيين كه روز پنج ش��نبه هفته 
گذشته برگزار شد با بيان اينكه كلنگ پروژه كنارگذر 
شمالي شهركرد سال 1۳9۸ بر زمين زده شد، گفت: 
براي اجراي اين پروژه به طول هفت كيلومتر حدود 
70 ميليارد تومان اعتبار هزينه شده است.  وي افزود: 
محور چهارخطه ش��هركرد به بروجن در محدوده 
سفيد دشت به فرادنبه به طول 1۲ كيلومتر و چهار 
خطه بروجن به لردگان محدوده سه راهي امام قيس 
به كره بس به طول 1۶ كيلومتر از جمله طرح هايي 
بود كه به بهره برداري رس��يد.  مع��اون هماهنگي 
استاندار چهارمحال و بختياري تصريح كرد: چند 
طرح بزرگ راه س��ازي ديگر در اس��تان در دست 

اجراست كه با بهره برداري از اين طرح ها شاهد يك 
تحول عظيم در حوزه راه سازي خواهيم بود.  نظري 
خاطرنش��ان كرد: با افتتاح س��ه طرح راه سازي در 
چهارمحال و بختياري مجموع طول بزرگراه هاي 

استان به ۲9۳ كيلومتر و مجموع راه هاي اصلي به 
۲۵۳ كيلومتر افزايش پيدا كرد، براي اجراي اين سه 
طرح راه سازي مجموعاً ۴0۶ ميليارد تومان اعتبار 
هزينه شده اس��ت.  در ادامه اين مراسم علي اصغر 

كاظمي مديركل منطقه غرب و شركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور با اشاره به اينكه 
پنج قرارداد راه س��ازي در چهارمح��ال و بختياري 
منعقد خواهد ش��د، گفت: با اجراي اي��ن پروژه ها 
۲10 كيلومتر پروژه راه سازي در اين استان به ۳۵0 
كيلومتر در س��ال 1۴00 افزايش پيدا خواهد كرد.  
وي افزود: با دستور رئيس جمهور به طور همزمان 
در 17 استان كشور ۳۲1 كيلومتر بزرگراه به ارزش 
ريالي ۴هزار ميليارد تومان افتتاح و به بهره برداري 
رس��يد.  مديركل منطقه غرب و شركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور با بيان اينكه 
محورهاي چهارمحال و بختياري عموماً ترانزيتي 
هستند، ادامه داد: در اين استان 7۵۳ كيلومتر راه 
اصلي و ۳00 كيلومتر بزرگراه احداث شده است، با 
توجه به جايگاه ترانزيتي اين استان در كريدور شمال 
به جنوب اميدواريم بتوانيم طرح هاي بيشتري را در 

حوزه راه سازي در اين استان اجر كنيم.

۳۵ كيلومتر بزرگراه و راه اصلي در چهارمحال و بختياري به بهره برداري رسيد
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توزيع 11۴ پنل خورشيدي بين عشاير الرستان
۱۱۴ پن����ل      فارس
خورش��يدي 
رايگان با حضور جمعي از مسئوالن اجرايي بين 
خانوار هاي عشايري الرستان استان فارس با 
ه�دف صرفه جوي�ي در ان�رژي توزيع ش�د. 
جليل حس��ني فرماندار ويژه الرستان از توزيع 
11۴ پنل خورشيدي بين خانوار هاي عشايري 
اين شهرستان خبر داد و گفت: اين تعدادپنل  به 
منظور تأمين برق جامعه عشايري بين آنها توزيع 

شده است.  وي افزود: توزيع پنل هاي خورشيدي در اين شرايط بهترين راه براي تأمين برق و در عين حال 
صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي است.  اين مقام مسئول همچنين با توجه به فوايد و كاركرد هاي 
مناسب پنل هاي خورشيدي متذكر شد: ترغيب و تشويق عشاير در استفاده از پنل هاي خورشيدي براي 
جلوگيري از تخريب جنگل و مص��رف چوب در مصارف خانگي نيز نقش تعيين كنن��ده اي دارد.  امين 
دامن كشان، مدير توزيع نيروي برق شهرستان الرستان هم گفت: هزينه هر پنل خورشيدي 100 ميليون 

ريال برآورد شده كه از اين رقم عشاير تنها 10 درصد هزينه براي خريد و نصب پنل ها پرداخت كرده اند.

بخش دياليز بيمارستان محمودآباد مازندران افتتاح شد
بخ�ش ديالي�ز      مازندران
ن  س�تا ر بيما
شهداي شهرستان محمودآباد استان مازندران 
با حضور معاون درمان وزير بهداشت، درمان و 
آم�وزش پزش�كي ب�ه بهره برداري رس�يد. 
س��اختمان جديد راه اندازي شده داراي 1۳تخت 
مخصوص اس��ت كه بخش زيادي از مش��كالت 
بيماران ديالي��زي شهرس��تان را برطرف خواهد 
كرد.   تكميل اين پروژه 1۸ماه طول كشيد و حدود 

۵ ميليارد و ۸00 ميليون تومان نيز از سوي مجمع خيرين، شهرك اكباتان، شهرداري و شوراي شهر براي 
ساخت و تكميل ساختمان بخش دياليز تأمين شد.  ساختمان مجمع خيرين سالمت در سه طبقه ساخته 
شده است و قرار است در طبقه دوم و سوم اين ساختمان كلينيك تخصصي و بخش تاالسمي به كمك خيرين و 
همراهي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ساخته شود.  همچنين با توجه به باال بودن تعداد افراد بيمار دياليزي در 
شهرستان محمودآباد به زودي اين مركز به پنج دستگاه دياليز ديگر تجهيز خواهد شد.  بخش دياليز بيمارستان 

شهداي شهرستان محمودآباد به نام شهيد مدافع سالمت دكتر امير هوشنگ فالح نام گذاري شد.

اهداي 1۰ فروند قايق صيادي به ماهيگيران جاسكي از سوي سپاه 
ني�روي دريايي      هرمزگان
س�پاه ۱۰ فروند 
قايق به صيادان جاسكي كه در سيل ديماه گذشته 
قايق خ�ود را از دس�ت داده بودند، اه�دا كرد. 
سرهنگ عباس خاكساري فرمانده پايگاه امامت 
نيروي دريايي سپاه جاسك در جمع خبرنگاران 
گفت: در سيل 9۸ صيادان جاسكي آسيب زيادي 
متحمل شدند و قايق هاي زيادي از بين رفت كه 
ما امروز توانستيم بخشي از اين آسيب را با اهداي 

10 فروند قايق صيادي به صيادان جبران كنيم.  وي افزود: اعتبار هزينه شده براي تهيه اين قايق ها حدود 
۲ميليارد تومان بوده است كه در اختيار مردم قرار گرفت.  فرمانده پايگاه امامت نيروي دريايي سپاه جاسك 
تصريح كرد: در سيل ديماه سال 9۸ حدود ۵0 فروند قايق دچار مشكل شدند كه بازهم نيروي دريايي سپاه 
با صرف هزينه اي بالغ بر ۲ ميليارد و ۵00 ميليون تومان اين قايق ها را تعمير و در اختيار صيادان قرار داد.  
خاكساري گفت: در شهرستان جاسك بالغ بر ۴۵00 صياد در قالب بسيج دريايي ساماندهي شده اند.  در 

جريان سيل سال گذشته جاسك بيش از ۵0 فروند قايق صيادي در اين شهرستان از بين رفت.

 قرارگاه خاتم سپاه پروژه هاي عمراني 
و درماني گيالن را تكميل مي كند

اجراي رزمايش مردمي طرح شهيد عباسپور 
به همت سپاه استان مركزي

ق�����رارگاه     گيالن
خاتم االنبيا)ص( 
سپاه برخي از پروژه هاي درماني و عمرانی در 
اس�تان گيالن را س�اخته و تكمي�ل مي كند. 
محمدباق��ر نوبخ��ت مع��اون رئيس جمهور در 
آيين انعقاد قرارداد همكاري في مابين دانشگاه 
علوم پزش��كي گي��الن با ق��رارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبي��ا)ص( ك��ه ب��ا محوريت توس��عه 
زيرساخت هاي بهداشتي و درماني برگزار شد، با 
اشاره به آثار و بركات اين قرارداد، گفت: به دنبال 
احداث بيمارستان و مجتمع دانشگاهي در حوزه 
بهداش��ت و درمان اس��تان گيالن هستيم.  وي 
بيمارستان پورسيناي رشت را يكي از قديمي ترين 
مراكز درماني استان دانست و افزود: با استفاده از 
ظرفيت عمراني قرارگاه خاتم مي توانيم اقدام به 
توسعه و تكميل ظرفيت هاي بيمارستاني استان 
كنيم.  معاون رئيس جمهور، با اشاره به جايگزيني 
يك مركز آموزش��ي و درماني ۳۵0 تختخوابي 
با بيمارستان پورس��ينا، تصريح كرد: دانشكده 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن نيز در سايت 
الكان رشت احداث مي شود.  وي در ادامه با اشاره 
به اينكه راه آهن رشت - آس��تارا مكمل راه آهن 
گيالن براي قرار گرفت��ن در كريدور بين المللي 
خواهد بود، گفت: اميدواريم با مشاركت قرارگاه 

س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( هرچه زودتر شاهد 
پيگيري و تكميل با سرعت اين قطعه مهم باشيم.  
رئيس سازمان برنامه و بودجه، راه آهن گيالن را 
يكي از پيش نيازهاي توس��عه اقتصادي منطقه 
دانست و خاطرنشان كرد: در حال حاضر شاهد 
پيشرفت مناسب راه آهن رشت - بندركاسپين 
هستيم و در ماه هاي آينده شاهد بهره برداري از آن 
خواهيم بود.  نوبخت با بيان اينكه راه آهن رشت - 
آستارا مكمل راه آهن گيالن براي قرار گرفتن در 
كريدور بين المللي خواهد بود، افزود: اميدواريم 
با مشاركت قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا )ص( 
هرچه زودتر شاهد پيگيري و تكميل با سرعت 
اين قطعه مهم باشيم؛ البته جمهوري آذربايجان 
به دليل محدوديت هاي ناشي از اعمال تحريم هاي 
ناجوانمردانه امريكا عليه ملت ايران از اجراي اين 
طرح س��رباز زده و لذا جبران آن با ظرفيت هاي 
سازندگي سپاه در دستور كار قرار دارد.  در ادامه 
وي به مش��اركت قرارگاه خاتم در احداث يكي 
از سدهاي مخزني استان اشاره كرد و ادامه داد: 
سد پلرود بايد آماده آبگيري و بهره برداري شود 
تا مردم منطقه از ثمرات آن استفاده كنند.  ارتفاع 
س��د پل رود يكصد متر، حجم مخ��زن را 1۳۲ 
ميليون مترمكعب و حجم تنظيم ساالنه آن نيز 

۲0۵ ميليون مترمكعب است.

با هدف  به صحنه      مركزي
آوردن تمام�ي 
ظرفيت ه�ا و راه اندازي بس�يج عمومي براي 
ايجاد نهضت عمومي صرفه جويي در مصرف 
برق اجراي رزمايش مردمي مديريت مصرف 
برق با عنوان »طرح شهيد عباسپور« در استان 
مركزي به مدت س�ه هفت�ه اجرا مي ش�ود. 
سردار محسن كريمي فرمانده سپاه روح اهلل در 
حاش��يه آغاز رزمايش مردمي مديريت مصرف 
برق و اجراي طرح »شهيد عباسپور« در استان 
مركزي گفت: به منظور به صحنه آوردن تمامي 
ظرفيت ها و راه اندازي بسيج عمومي براي ايجاد 
نهضت عموم��ي صرفه جويي در مص��رف برق 
اجراي رزمايش مردمي مديريت مصرف برق با 
عنوان طرح شهيد عباس��پور در استان آغاز و به 
مدت س��ه هفته ادامه دارد.  وي افزود: استفاده 
از همه ظرفيت هاي بسيج، نهادها، دستگاه ها و 
پاي كار آوردن اقش��ار مختلف مردم، كمك به 
جلوگيري از خاموش��ي ها، ايجاد هم افزايي بين 
دس��تگاه ها و نهادها، راه اندازي نهضت مردمي 
كاهش مصرف برق به ميزان 10 درصد وضعيت 
موجود با مش��اركت آحاد مردم از جمله اهداف 
كالن رزمايش مديريت مصرف برق است.  فرمانده 
سپاه روح اهلل استان مركزي تصريح كرد: رزمايش 

مردمي مديريت مصرف برق مبتني بر كاهش و 
مديريت مصرف در حوزه هاي گفتماني، تبليغي، 
مديريتي و كنترلي است كه عالوه بر اقشار مختلف 
بس��يج نيز آحاد مردم نقش آفرين��ي مي كنند.  
كريمي ادامه داد: ام��روز مي طلبد در حوزه برق 
براي مديريت ش��رايط اقدامات مؤث��ر انجام داد 
كه رزمايش مديريت مصرف ب��رق كه مزين به 
نام زيباي شهيد عباسپور است با پاي كارآوردن 
ظرفيت عظيم مردمي كه در اين راس��تا تالش 
خواهد كرد.  فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي 
گفت: فرهنگ س��ازي مصرف بهينه انرژي يكي 
از مطالبات مقام معظم رهبري در شرايط فعلي 
است كه اگر به درستي انجام شود قطعاً در راستاي 
رفع بسياري از مشكالت مؤثر است و امروز همه 
كارشناسان بر ايجاد اين فرهنگ سازي نيز تأكيد 
ويژه اي دارند.  كريمي با بيان اينكه تمامي توان 
سپاه و بس��يج در سطح اس��تان و شهرستان ها 
براي عملياتي كردن اهداف اي��ن رزمايش پاي 
كار خواهد آم��د و اميدواريم اين رزمايش بتواند 
براي مديريت شرايط مؤثر واقع شود، افزود: نقش 
دستگاه هاي فرهنگي و خصوصاً رسانه ها در اين 
رزمايش بس��يار با اهميت و مهم است و لذا بايد 
براي فرهنگ سازي صحيح اصالح الگوي مصرف 

نقش آفريني داشته باشند. 

 سامانه حفاظت الكترونيك بوشهر 
به بهره برداري رسيد

مديركل بنادر و دريانوردي استان      بوشهر
بوش�هر از بهره ب�رداري س�امانه 
حفاظت الكترونيك بندر بوش�هر و جزيره نگين با حضور رياست 

جمهور به صورت ويدئو كنفرانس خبر داد. 
سياوش ارجمندزاده مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر گفت: 
در راس��تاي الزامات بين المللي و افزايش ضريب امنيت محوطه هاي 
بندر بوشهر و همچنين مديريت بهتر ترافيك بندر، پروژه خريد، حمل، 
نصب و راه اندازي سامانه حفاظت الكترونيك تحت شبكه بندر بوشهر و 
مجتمع بندري نگين با هدف پايش تصويري محوطه بندر، ساختمان 
برج كنترل، اس��كله ها و ترمينال كانتينري با هزين��ه اي بالغ بر 109 

ميليارد ريال در دستور كار قرار گرفت. 
وي افزود: اين مهم پ��س از انج��ام مطالعات در دو مرحل��ه با حضور 
كارشناسان اداره كل تأمين و مهندسي تجهيزات، حراست و همچنين 
يگان حفاظت به عنوان بهره برداران پروژه در اس��فند ماه سال 97 و با 
حضور يك شركت توانمند داخلي آغاز شد.  مديركل بنادر و دريانوردي 
استان بوش��هر ادامه داد: در اين پروژه از دوربين هاي نظارت تصويري 

تحت شبكه و از تكنولوژي نوين استفاده شده است. 
ارجمندزاده گفت: از اقدامات اجرايي اين پروژه مي توان به ايجاد بستر 
اختصاصي فيبرنوري براي افزايش امنيت ارسال تصاوير و پهناي باند باال 
در سطح بندر، نصب تعداد 77 عدد دوربين بيروني شامل دوربين ثابت 
و چرخشي جهت نصب برروي شش اصله دكل خود ايستا )مونوپل( 1۸ 
متري و 10 اصله دكل خود ايستا )مونوپل( 1۲ متري و ديوار پيراموني 
بندر و ديواره انبارها، تعداد 7۵ عدد دوربين دام جهت پايش تردد در 
بخش هاي مختلف ساختمان برج بندر و همچنين 10 عدد ويدئو وال 

كه تصاوير 1۵۲ دوربين را به نمايش مي گذارند اشاره كرد. 
وي تصريح كرد: از جمله اهداف و قابليت هاي اين سيس��تم مي توان 
به حفاظت هوش��مند تصاوير و تعريف نقاط و محدوده هاي حس��اس 
و امنيتي، امكان تش��خيص ورود غير مجاز با اس��تفاده از قابليت هاي 
تحليلي دوربين هاي مداربس��ته، امكان ضبط تصاوي��ر بر روي كارت 
حافظه داخلي دوربين در صورت بروز اشكال در سيستم ضبط تصاوير 
مركزي به صورت موقت، امكان نظارت تصويري متمركز تصاوير در اتاق 
مانيتورينگ پروژه، امكان استفاده همزمان چندين كاربر از سيستم با 
سطح دسترسي متفاوت و قابل تعيين، امكان استفاده سيستم جهت 
ضبط تصاوير به صورت پيوسته يا در صورت تشخيص حركت و غيره، 
امكان گزارش گيري از فعاليت هاي انجام شده در سيستم و دسترسي 
كاربران و امكان تنظيم قابليت هاي دوربين براساس زمان بندي ساعت، 

دقيقه و ثانيه در هر روز از سال به صورت جداگانه اشاره كرد. 

 ۶ طرح بزرگ دريايي و بندري هرمزگان 
به بهره برداري رسيد

كنفرانس�ي  ويدئ�و  ب�ا حض�ور      هرمزگان
رئيس جمهور، شش طرح بزرگ در 
حوزه دريايي و بندري هرمزگان م�ورد بهره برداري قرار گرفتند. 
فريدون همتي اس��تاندار هرمزگان گفت: صبح روز پنج ش��نبه هفته 
گذشته با دستور ويدئو كنفرانسي دكتر حسن روحاني رئيس جمهور، 
شش طرح  بزرگ هرمزگان در حوزه دريايي و بندري همزمان با ساير 

طرح هاي كشوري مورد بهره برداري قرار گرفتند. 
وي افزود: يكي از اين طرح ها احداث يك پس��ت اس��كله و ۳1 هكتار 
بارانداز پايانه كانتينري بندر ش��هيد رجايي بود كه نقش بس��زايي در 
افزايش توان و ظرفيت اين بندر در جابه جايي و انتقال كاال دارد براي 

اين طرح اعتبار ۴7۲ ميليارد توماني صرف شده است. 
اس��تاندار هرمزگان تصريح كرد: با تكميل فاز س��ه اي��ن بندر، امكان 
پهلوگيري همزمان سه كشتي نسل هفتم اقيانوس پيما با آبخور 17/۵ 
متر و طول ۴00 متر با بيش از 1۸ ه��زار و TEU ۴00 كانتينر فراهم 
مي شود و قدرت رقابتي بزرگ ترين بندر بازرگاني كشور با بنادر رقيب 

در منطقه افزايش بسزايي خواهد يافت. 
همتي گفت: در حال افتتاح سه پست اسكله نفتي با اعتبار 1۵1 ميليارد 
تومان هستيم كه كمك شاياني به استان در حوزه انتقال فرآورده هاي 

نفتي خواهد كرد. 
وي افزود: با بهره برداري از اين اس��كله ها كه از نوع ش��مع و عرشه و با 
امكان پهلوگيري شناورهاي نفتكش 100 هزار تني است، زير ساخت 
الزم براي صادرات س��االنه ۳۴ ميليون تن فرآورده هاي نفتي ش��امل 
بنزين، گازوئيل، نفتا، ميعانات گازي، نفت كوره و س��وخت ش��ناورها 
فراهم مي ش��ود و ظرفيت صادرات فرآورده هاي نفتي از بندر ش��هيد 
رجايي ۳0 درصد افزايش پيدا مي كند.  استاندار هرمزگان تصريح كرد: 
همچنين دو فروند اليروب هاپرساكشن ۴ هزار مترمكعبي و يك فروند 
قايق طناب گير و پروژه ساختمان مرجع دريايي بندر جاسك و سيستم 

جامع اطفای حريق بندر لنگه نيز به بهره برداري رسيد. 

 كارخانه قند تربت جام با همت قوه قضاييه 
به چرخه توليد بازگشت 

كارخان�ه قن�د تربت جام ب�ا همت و     خراسان رضوي
حمايت دس�تگاه قضايي و با افزايش 
تولي�د ش�كر ب�ه ۵۰۰ ت�ن در روز ب�ه چرخ�ه توليد بازگش�ت. 
حميدعليزاده دادس��تان عمومي و انقالب تربت جام در حاشيه بازديد 
از كارخانه قندتربت جام گفت: اين واحد توليدي با قدمت ۵۲ ساله و 
مشكالت عديده طي چهار سال گذش��ته در آستانه تعطيلي بود كه با 
تالش  و پيگيري مديريت جديد، مسئوالن اجرايي و قضايي استاني و 
شهرستاني با نصب سانتريفيوژ جديد 17۵0 كيلويي و افزايش توليد 

شكر به ۵00 تُن در روز به چرخه توليد بازگشت. 
علي اكبر عابدين��ي، مديرعامل ش��ركت فرآورده ه��اي غذايي و قند 
تربت جام با اش��اره به مديريت چهارماهه در اي��ن كارخانه و افزايش 
اس��تحصال ش��كر از ۳00 تُن به ۵00 تُ��ن در روز گف��ت: خريداري 
سانتريفيوژ جديد 17۵0 كيلويي به همراه دستگاه هاي مرتبط عالوه 
برافزايش توليد ش��كر موجب بازگش��ت اين كارخانه به چرخه توليد 
و اقتصادي و ني��ز به روز ش��دن معوقه هاي حقوق كارگ��ري، مطالبه 

شركت ها، بانك ها و كشاورزان شد. 
وي با اشاره به فعاليت ۵۲ س��اله اين كارخانه در صنعت غذايي كشور 
و اش��تغال به كار بيش از ۳00 نفر به صورت مس��تقيم، افزود: با تالش 
مديران، س��ازندگان و صنعتگران توانمند اين خطه توانس��تيم ضمن 
تكميل و توسعه خط توليد اين كارخانه يك دستگاه سانتريفيوژ جديد 
با س��رمايه گذاري بالغ بر ۶0 ميليارد ريال خري��داري و ظرفيت عملي 

كارخانه را براي استحصال شكر افزايش دهيم.

 گفت وگوي »جوان« 
با مسئول سازمان بسيج سازندگي اردبيل

 اقتصاد مقاومتي 
با حمايت از كارآفرينان محقق مي شود

اردبيل از جمله استان هايي است كه از ظرفيت هاي منحصر به فردي 
برخوردار اس�ت. از منابع طبيعي و آب و هواي�ش گرفته تا توليدات 
صنعتي و محصوالت كشاورزي و صنايع دستي كه هر كدام وزنه اي 
در جهت ايجاد اش�تغال براي جوانان اين منطقه به ش�مار مي آيند. 
با اين ح�ال و به خاطر برخ�ي بي توجهي ها هنوز نتوانس�ته از تمام 
توانمندي هايش استفاده كند. حاال بسيج سازندگي در نظر دارد با ورود 
به عرصه هاي مختلف و حمايت از كارآفرينان و در دستور قرار دادن 
بحث اقتصاد مقاومتي و اشتغالزايي تحولي در اين استان ايجاد كند. به 
همين بهانه به سراغ سرهنگ پاسدار علي پيرجاهد مسئول سازمان 
بسيج سازندگي س�پاه حضرت عباس)ع( رفتيم تا در گفت وگويي 
از اقدام�ات صورت گرفت�ه و برنامه  هاي اين س�ازمان آگاه ش�ويم. 

    
بس�يج س�ازندگي چه برنامه هايي در جه�ت حمايت از 

كارآفرينان و توليد كنندگان اردبيل دارد؟
اين يكي از مسئوليت هاي بسيج سازندگي است كه با تمام توان برای 
حل مشكالت توليدكنندگان و صاحبان مش��اغل خانگي وارد ميدان 
شده و در كنار آنان باشد. كمك به باال بردن سطح توليد و تحقق جهش 
توليد نياز به برنامه و برداشتن گام هاي مناسبي دارد كه بسيج براي آنها 

فكرهاي بزرگي دارد. 
تحقق شعار س��ال با همت همگاني و حمايت واقعي از توليدكنندكان 
امكانپذير است. تأكيد ما اين است كه كادرسازي و تربيت نسل جهادي 
براي آينده كشور مهم است و بدون ترديد مهم ترين اصل در اقدامات 

جهادي، تالش براي پرورش و تربيت اين نيروهاست. 
در اين ميان باي��د به خواهران و بانوان جهادگر توجه ويژه اي داش��ت. 
مثاًل در عرصه توليد فرش، در اردبيل بانوان زيادي مشغول به فعاليت 
هستند. پيش��تازي زنان در اين صنعت حركتي مؤثر براي اشتغالزايي 
در حوزه زنان است.  در يك كالم وقتي در مورد توليدكنندگاني كه به 
حركت هاي جهادي ايمان دارند صحبت مي ش��ود، در مورد جوانان و 
تربيت نسلي جهادي براي نقش آفريني در چالش ها صحبت مي شود 

كه از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
ناگفته نماند اين س��ازمان در عرصه توانمندسازي و توسعه آموزش از 
آمادگي الزم برخوردار است و در راس��تاي اشتغالزايي و رونق توليد از 

طرح هاي زودبازده و مشاغل خانگي حمايت مي كند. 
براي مناطق محروم و روستاييان چه برنامه هايي داريد؟

توجه به هموطنان كم برخوردار و ضعيف و رسيدگي به وضع آنها اولويت 
بسيج سازندگي در مناطق مختلف كشور است. در اردبيل خدمات رساني 
به مردم در مناطق محروم و روستايي در دس��تور كار اين سازمان قرار 
گرفته و اين مهم با محوريت گروه هاي جهادي در حال انجام است. بر 
همين اساس چندي قبل ۲1 روستا در اردبيل به همت اكيپ دامپزشكي 
بسيج سازندگي از خدمات رايگان دامپزشكي بهره مند شدند.  سونوگرافي 
دام ها با دستگاه سونوگرافي پيشرفته جهت تشخيص آبستني يا مشكالت 
توليد مثلي، ويزيت دام هاي بيمار، نسخه پيچي، درمان دارويي رايگان و 
ارائه خدمات مشاوره اي در جهت افزايش سوددهي و كاهش هزينه هاي 

روستايي از جمله خدمات ارائه شده است. 
در زمينه ارائه خدمات پزشكي به شهروندان نيز حركتي 

داشته ايد؟
اجراي طرح شهيد رهنمون در سطح استان اردبيل مدت هاست كه در 
دستور كار قرار دارد. هم اكنون ارائه خدمات رايگان پزشكي به مردم در 
مناطق محروم در قالب اين طرح ادامه دارد كه با همكاري بسيج جامعه 

پزشكي و گروه هاي جهادي خدمات خوبي به مردم ارائه شده است. 
در بحث عمراني چه اقداماتي داشته ايد؟

طي س��ال هاي اخير بيش از ۸۵۴ پروژه با اعتباري بالغ بر ۳7 ميليارد 
تومان در سطح استان آغاز و بخش اعظمي از آن به اتمام رسيده كه غالباً 
در حوزه كارآفريني، انتقال آب كشاورزي، جاده سازي و ساخت خانه 

محروم است كه اين پروژه ها را در كنار مردم تكميل كرديم. 
همچنين ۴۵۳ پ��روژه با اعتب��ار ۲۴ ميلي��ارد و ۸00 ميليون توماني 
با رويكرد اش��تغالزايي در دستور كار اس��ت كه 1۴۲ پروژه آغاز به كار 
كرده است.  كمك به اشتغالزايي از جمله فعاليت هاي است كه بسيج 
سازندگي ورود جدي به آن داش��ته اما چون در بحث مشاغل خانگي 
متولي خاصي براي پيگير ها و رفع مشكالت وجود ندارد شاهد ريزش 

هستيم كه بايد مسئوالن امر توجه كافي به اين زمينه داشته باشند. 
در انجام كارها و پيشبرد برنامه ها با سازمان ها و نهادهاي 

ديگر همكاري داريد؟
بله، با تفاهمنامه هاي��ي كه ب��ا ادارات مختلف داريم ح��دود ۲هزار و 
۵00 مجوز صادر و ب��ه ۲00 نفر با اعتبار ۲ ميليارد تومان تس��هيالت 
اعطا كرده ايم كه با هم افزايي كميته امداد اس��تان به 1۸0 نفر ديگر با 
اعتبار 7 ميليارد تومان وام هاي اشتغالزايي ارائه شده است. در مجموع 
بيش از ۲ هزار نفر در زمينه هاي مختلف آموزش ديده و وارد بازار كار 

و توليد شده اند. 
در جهت توجه و فعال كردن اقتصاد مقاومتي در استان چه 

كارهايي در اردبيل صورت گرفته است؟ 
اگر قرار است وارد مباحث اقتصادي و بخصوص اقتصاد مقاومتي شويم بايد 
حتماً از امكانات موجود به شكل بهينه استفاده شود. بخصوص استفاده از 

فضا هاي موجود بالاستفاده براي ايجاد كارگاه هاي توليدي و اشتغالزا. 
همچنين نسبت به موضوع بازاريابي و فروش بهينه فرهنگ سازي كنيم. 
بايد به توليدات داخلي اطمينان و اعتماد داشته باشيم و اين اعتماد را در 
همه بخش ها ساري و جاري كنيم.  متأسفانه بايد بگويم اين موضوع كه 
بسيار هم مهم است ناديده گرفته شده و در اردبيل اعتماد به توليد داخل 
مشاهده نمي شود. مثاًل پنير ليقوان و عسل سهند در استان بسته بندي 
شده و به اسم اس��تاني ديگر به فروش مي رسد و اين در حالي است كه 
بايد به توان داخل باور داشته باشيم. االن در شرايطي هستيم كه براي 
هر تغيير يا پيشرفتي به يك عزم ملي نياز است و اگر همه سازمان ها و 

نهادها و ادارات وارد ميدان نشوند كاري پيش نمي رود. 
بسيج س�ازندگي س�پاه حضرت عباس)ع( اردبيل براي 
حمايت از جواناني كه در خانواده هاي كم برخوردار حضور 

دارند كاري انجام داده است؟
در راستاي فرهنگ سازي اعتماد به توليدات داخلي و كمك به نوعروسان 
نيازمند، در عرض دو سال اخير نزديك به ۲هزار سري جهيزيه آماده و 
به جواناني كه قصد تش��كيل زندگي داشتند، اهدا شد. هر سري شامل 
1۵ قلم اجناس ايراني بود كه سعي شده تمام اقالم اوليه و اضطراري در 
اين مجموعه قرار داشته باشد. براي سال جاري نيز برنامه هايي در همين 
راس��تا داريم كه اميدواريم با حضور و حماي��ت خيرين بتوانيم جوانان 

بيشتري تحت پوشش قرار دهيم تا به تشكيل زندگي بپردازند.

 ۶ فروند مغروقه در آبراه اروند 
و خورموسي خارج مي شوند

 ش�ش فروند مغروقه در آبراه اروند و خورموس�ي از س�وي 
س�ازمان بنادر و دريانوردي با هدف ايمنی خارج مي شوند. 
نوراله اسعدي مديركل بندر و دريانوردي خرمشهر گفت: پروژه 
خارج س��ازي ش��ش فروند مغروقه در آبراه اروند و خورموسي با 
اعتبار 1190 ميليارد ريال به زودي از س��وي س��ازمان بنادر و 
دريانوردي اجرا خواهد ش��د.  وي افزود: همه اعتبار اين پروژه از 
محل منابع و اعتبارات داخلي س��ازمان بنادر و دريانوردي است 
كه در راس��تاي افزايش ضريب ايمني و كاهش ريسك تردد در 
آبراه اروند و خورموسي اجرا مي شود.  مديركل بندر و دريانوردي 
خرمشهر تصريح كرد: از اين ش��ش فروند مغروقه، پنج فروند در 
اروندرود و يك فروند در خورموسي قرار دارد.  اسعدي گفت: پس 
از جنگ تاكنون س��ازمان بنادر و دريانوردي تعداد 1۸0 فروند 

مغروقه در آبراه اروند و رودخانه كارون خارج سازي كرده است.

 رفع تصرف اراضي ملي منطقه 
حفاظت شده بدر و پريشان 

با پيگيري هاي پياپ�ي واحد حقوقي و همكاري مس�تمر يگان 
حفاظت محيط زيست شهرستان قروه، بيش از ۶۵ هزار مترمربع از 
اراضي ملي در منطقه حفاظت شده بدر و پريشان رفع تصرف شد. 
توفيق زارعي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان قروه 
با اش��اره به تصرف اراضي ملي در محدوده شهرستان قروه گفت: 
بيش از ۶۵ هزار متر مربع از اراضي ملي منطقه حفاظت شده بدر 
و پريشان كه توسط دو فرد خاطي با تغيير كاربري به باغ و زمين 
كشاورزي تصرف شده بود با دو سال پيگيري مستمر و تالش واحد 
حقوقي و يگان حفاظت يگان حفاظت محيط زيست شهرستان و 
طي مراحل گسترده قانوني و قضايي منتج به رفع تصرف از دست 
سودجويان اراضي ملي شد.  وي افزود: اين مناطق قوانين مختص 
به خود را دارند و هرگونه دخل و تصرف خارج از برنامه س��ازمان 

حفاظت محيط زيست ممنوع است.

 پويش سراسري اطعام غدير در يزد 
برگزار مي شود

پويش اطعام غدير به منظور گراميداشت عيد سعيد غديرخم و ترويج 
فرهنگ علوي به همت رزمندگان مدافع حرم استان برگزار مي شود. 
در اين پويش مردمي، نيروهاي مدافع حرم در تمام شهرس��تان هاي 
استان يزد نسبت به جمع آوري كمك هاي مردمي و خيرين اقدام و با 
تهيه، طبخ و توزيع غذاي گرم، نسبت به ترويج فرهنگ علوي در جامعه 
اقدام خواهند كرد.  اين پويش به همت گروه جهادي شهيد مدافع حرم 
محمدحسين محمدخاني برگزار مي شود و عالقمندان مي توانند براي 
مشاركت نذورات خود را به شماره كارت »۶۲7۳۸170101۳71۴۳« 
به نام گروه جهادي واريز كنند.  پويش سراسري اطعام غدير با تأكيد 
بر حديثي از امام جعفر صادق)ع( ك��ه مي فرمايند: »غذا دادن به يك 
مؤمن در روز عيد غدير ثواب اطعام يك ميليون پيامبر)ص(، صدقين، 
يك ميليون شهيد و يك ميليون فرد صالح در حرم خداوند را دارد« در 

دستور رزمندگان مدافع حرم استان قرار گرفته است.

    يزد   كردستان   خوزستان


