
رزماي�ش جهاد      البرز
اميدآفرين�ي به 
م�دت 10روز در مناطق كم برخوردار اس�تان 

البرز برگزار مي شود. 
س��ردار عليرضا حيدرنيا، فرمانده س��پاه البرز در 
نشست خبري با اصحاب رسانه با موضوع برگزاري 
رزمايش جهاد اميدآفريني گفت: اين رزمايش با 
هدف هم افزايي با مسئوالن و دستگاه هاي مجري 
به م��دت 10روز در مناطق كم برخوردار اس��تان 
برگزار مي شود.  وي افزود: استفاده از ظرفيت هاي 
استان و تصاعدي ش��دن خدمت رساني ها هدف 
ديگر اجراي اين رزمايش در راستاي گره گشايي 
از مشكالتي است كه به ظاهر ناگشودني هستند، 
اما بايد حل شوند.  اين مس��ئول، تقويت روحيه 
خدمت رساني به همنوعان با الگوبرداري از همايش 
پياده روي اربعي��ن را يكي از اه��داف اجراي اين 
رزمايش دانست و اعالم كرد: در شهرستان كرج، 
محالت خط ۴ حصار، حصارك  پايين، آق تپه، زاغ 

تپه، مسكن مهر ماهدشت، مسكن مهر جعفرآباد 
و روستاي آدران بخش آس��ارا، شهرك صدرا در 
اشتهارد، محالت پيك و اهري در فرديس، حاشيه 
گلسار در ساوجبالغ، مسكن مهر نظرآباد، محله 
پرده سر در طالقان و محله مهدي آباد در چهارباغ 

محالت مورد هدف هس��تند.  س��ردار حيدرنيا 
خاطرنش��ان كرد: نقش آفريني نيروهاي بس��يج 
به عن��وان كانون ه��اي ظرفيت خدمت رس��اني 
به مردم و گره گش��ايي از مش��كالت آنها، تمرين  
مطالبه گ��ري صحيح براي انعكاس مش��كالت و 

كاستي هاي مردم و تالش براي پيگيري و رفع آنها، 
برقراري ارتباط ميداني مردم به عنوان صاحبان 
انقالب با مجموعه هاي دولتي و حاكميتي نيز از 
ديگر اهداف برگزاري اين رزمايش هستند.  وي، 
همچنين الگوسازي س��بك مديريت انقالبي در 
راه خدمت رساني به مردم در استان البرز، تكميل 
شناس��نامه برآورد نظارت و نظام  محالت در حل 
مشكالت مردم، شناس��ايي ظرفيت هاي مردمي 
در محالت جه��ت خدمت به همن��وع و تمرين 
شكل گيري شوراهاي محلي و نقش آفريني ميداني 
مديران  محلي با محوريت مساجد را از ديگر اهداف 
اين طرح برشمرد.  فرمانده سپاه البرز با بيان اينكه 
در حوزه اجتماعي يكي از خواسته هاي مردم اين 
مناطق، مطالبه گري در حوزه ايجاد امنيت پايدار 
اس��ت، افزود: با همكاري نهادها و دس��تگاه هاي 
مربوطه ظ��رف مدت 10 روز، به ص��ورت ويژه، با 
متخلفان، معتادان و اراذل و اوباش در هر سطحي 

برخورد جدي و قهري صورت خواهد گرفت.
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سجاد مرسلي

تمامروستاهايالبرزامسالگازرسانيميشود
در حال حاضر،      البرز
درص��د   88
خانوار روس�تايي در سطح اس�تان البرز از 
نعمت گاز طبيعي بهرمند هستند و ما بقي 
نيز ت�ا پايان س�ال گازرس�اني مي ش�وند. 
س��يدرضا غفاريان، مديرعامل شركت گاز البرز 
گفت: در حال حاضر 88درصد خانوار روستايي 
در سطح استان بهره مند از گاز طبيعي بوده و از 
۲۹۳ روستاي هدف گازرساني، تعداد 18۶ روستا 
گازدار و ۴۹ روستا در شهرس��تان هاي طالقان، محور چالوس و نظرآباد در دست اجرا بوده و ۵8 روستاي 
باقيمانده نيز در مرحله آغاز عمليات اجرايي قرار دارد.  وي افزود: خط انتقال جديد گاز غرب البرز در دو فاز 
اجرايي در حال اجرا بوده و امسال به بهره برداري خواهد رسيد.  اين مسئول ادامه داد: اين خط انتقال ضمن 
رفع مشكل كمبود، توزيع مناسب گاز در همه سطوح مصرف و به طور خاص صنايع با چشم انداز ۵0سال 
آينده را نيز تأمين مي كند.  غفاريان گفت: اين موضوع توسعه گازرساني به روستاها و شهرها، صنايع، افزايش 

رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و جلوگيري از مصرف سوخت ميان تقطيري را به همراه دارد.

رونماييازطرحجامعمطالعهمحوطهتاريخيسيروان
ط�رح جام�ع     ايالم
مطالعه محوطه 
تاريخ�ي س�يروان با حض�ور تن�ي چند از 
مس�ئوالن اس�تان اي�ام رونماي�ي ش�د. 
 ف��رزاد ش��ريفي، سرپرس��ت اداره  كل ميراث 
 فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي استان 
ايالم در آيين رونمايي از ط��رح جامع مطالعه 
محوطه تاريخي سيروان كه با حضور امام جمعه 
و فرماندار اين شهرستان انجام شد، گفت: يكي 
از اهداف اين طرح، سامان دهي روستاي س��رابكالن با اولويت حفظ محوطه تاريخي سيروان است.  
وي افزود: در اين طرح جامع كالبدي تمام جنبه هاي حفظ ميراث  فرهنگي، توس��عه گردش��گري و 
صنايع دستي ديده شده است.  وي ادامه داد: حفاظت از بافت تاريخي سرابكالن و ساماندهي ساكنان 
همراه با تقويت گردشگري و توسعه توليد صنايع دستي در اين روستا از برنامه هاي اولويت دار اداره كل 
است.  امام جمعه لومار نيز در ادامه اين مراسم به مشكالت مردم روستاي سرابكالن اشاره كرد وگفت: با 

اجراي اين طرح جامع منفعت مالي و گردشگري نصيب مردم اين روستاي پرجمعيت خواهد شد.

اجراي400ويژهبرنامهبهمناسبتسالروزمقاومتمردمدزفول
به مناسبت سالروز      خوزستان
آزاد س���ازي 
خرمش�هر و مقاومت مردم دزفول ۴00برنامه از 
س�وی س�پاه خوزس�تان و  با كمك پايگاه هاي 
مقاومت بس�يج در سطح اس�تان اجرا مي شود. 
س��ردار حس��ن ش��اهوارپور، فرمانده س��پاه 
وليعصر)عج( از اجراي ۴00 برنامه به مناسبت 
سالروز آزاد سازي خرمش��هر و مقاومت مردم 
دزفول از سوی س��پاه خوزس��تان خبر داد و 

گفت: اين برنامه ها با كمك پايگاه هاي مقاومت بسيج خواهند شد.  وي با اشاره به اينكه اجراي رزمايش 
بيت المقدس با حضور بيش از ۶0 گردان بسيج يكي از اين ويژه برنامه ها است، افزود:  امروز و فردا  نيز پويش 
»سالم فرمانده« در سطح خوزستان اجرا مي شود.  فرمانده سپاه خوزستان در ادامه اجراي نورافشاني، 
اعزام اكيپ هاي پزشكي، ديدار و سركشي از خانواده هاي معظم شهدا و توزيع 8هزار بسته معيشتي ميان 
نيازمندان را از ديگر برنامه ها به مناسبت سالروز آزاد سازي خرمشهر و مقاومت مردم دزفول برشمرد.  سردار 

شاهوارپور افزود: فردا  نيز پيكر دو شهيد جاويداالثر در اهواز با حضور جمعي از مردم تشييع خواهد شد.

 برگزاري ۳يادواره شهدا 
به مناسبت آزادسازي خرمشهر در مالير

۳هزار برنامه ويژه سالروز آزادسازي 
خرمشهر در سمنان برگزار مي شود

به مناسبت سالروز     همدان
آزادس����ازي 
خرمشهر و روز مقاومت سه يادواره بزرگ شهداي 
دفاع مقدس در شهرستان ماير برگزار مي شود. 
محمدابراهيم مرادي، رئيس بنياد شهيد و امور 
ايثارگران شهرس��تان مالير با اش��اره به اينكه 
همزمان با سوم خرداد يادواره شهداي ورزشكار 
شهرستان در محل سالن شهيد بهشتي استاديوم 
تختي برگزار مي ش��ود، از برگزاري يادواره 1۹ 
شهيد طلبه و روحاني مالير در روز چهارشنبه 
در محل مسجد جامع با سخنران حجت االسالم 
والمسلمين حسين جوشقانيان خبر داد و افزود: 
همچنين يادواره ۶۷ شهيد روستاي علي آباد با 
سخنراني استاندار پنج ش��نبه برگزار مي شود.  
اين مس��ئول ادامه داد: در طول اي��ن هفته، با 
حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه ناحيه 
مالير و ساير مسئوالن دستگاه ها به 10مورد از 
خانواده شهداي آزادسازي خرمشهر سركشي 
مي شود و از آنها تجليل به عمل مي آيد.  مرادي 
گفت: به همين مناسبت يكس��ري برنامه هاي 
مش��اركتي نيز همچون صبحگاه مش��ترك و 
غبارروبي گلزار ش��هدا با همكاري ساير نهادها 
و ارگان ه��اي فرهنگي برگزار مي ش��ود.  وي با 

تأكيد بر اينكه يكي از اه��داف اصلي يادواره ها 
زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهدا تبيين سيره 
عملي و اهداف واالي اين عزيزان در سطح جامعه 
است، گفت: وظيفه امروز مس��ئوالن ما انتقال 
ارزش ها به نسل آينده و آشناسازي آنها با دوران 
طاليي دفاع مقدس اس��ت.  رئيس بنياد شهيد 
و امور ايثارگران مالير در بخش ديگري افزود: 
اس��تان همدان در مجموع داراي 1۶۹ش��هيد 
روحان��ي و طلبه اس��ت كه از اين تع��داد 1۳۹ 
ش��هيد دوران دفاع مقدس، يك شهيد مدافع 
حرم، پنج شهيد امنيت، 1۵ش��هيد ترور، پنج 
ش��هيد پيروزي انقالب و چهار شهيد در دوران 
معاصر نهضت شيعه هستند.  مرادي ادامه داد: 
از كل شهداي روحاني استان، سهم شهرستان 
همدان ۴۴ شهيد، مالير ۲۳ شهيد، تويسركان 
۲۳ شهيد، نهاوند ۲۲ شهيد، اسدآباد11 شهيد، 
كبودرآهنگ ۹ شهيد، رزن هشت شهيد، فامنين 
شش شهيد، بهار پنج شهيد و قهاوند چهار شهيد 
سهم دارند و 1۵شهيد روحاني استان همدان نيز 
در ساير استان ها هستند.  وي گفت: نكته قابل 
توجه در مورد شهداي روحاني استان اين است 
كه از تعداد كل شهداي روحاني و طلبه 118 نفر 

آنها زير ۲۵ سال سن داشته اند. 

به مناسبت روز     سمنان
ي  ز س�ا د ا ز آ
خرمشهر و دزفول كه روز مقاومت نامگذاري 
شده اس�ت، 3هزار برنامه در سراسر استان 

سمنان برگزار مي شود. 
سرهنگ محمدحسن سالمي، مديركل حفظ 
آثار و نش��ر ارزش ه��اي دفاع مقدس اس��تان 
س��منان با اش��اره به برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته براي بزرگداشت حماس��ه سوم خرداد 
گفت: 1۶كارگروه تخصص��ي و همچنين يك 
ستاد استاني و هشت س��تاد شهرستاني براي 
بزرگداش��ت اين روز برنامه ريزي كردند.  وي 
افزود: به مناسبت سالروز آزادسازي خرمشهر 
قهرمان و روز دزفول ۳ هزار برنامه امروز و فردا 
برگزار مي ش��ود كه اجراي صبحگاه مشترك 
نيروهاي مسلح با س��خنراني امير پوردستان و 
با حضور امام جمعه، استاندار، خانواده محترم 
شهدا و رزمندگان دفاع مقدس از محوري ترين 
برنامه ها درروز س��وم خرداد اس��ت.  سالمی با 
بيان اينكه از اين تع��داد برنامه يكهزار فعاليت 
در سطح مس��اجد و پايگاه هاي بسيج، يكهزار 
فعالي��ت در م��دارس و دانش��گاه ها و يكهزار 
برنامه نيز ب��ا همت نيروهاي مس��لح ادارات و 

شهرداري ها برگزار مي شود، افزود: در اين ايام 
از نخستين گالري موزه آرايي دفاع مقدس نيز 
رونمايي خواهد شد.  مديركل حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس س��منان خاطرنشان 
كرد: تجمعات مردمي با حضور جوانان، تجمع 
ب��زرگ دانش آموزان و اجراي س��رود س��الم 
فرمانده، تشيع پيكر چهار شهيد گمنام، تجليل 
از رزمندگان و پيشكسوتان و سركشي به منازل 
آنان را بخشي از برنامه هاي سالروز حماسه سوم 
خرداد عنوان كرد.  س��رهنگ س��المي افزود: 
برپايي نمايشگاه دفاع مقدس، برگزاري مسابقه 
كتابخواني نخل هاي بي سر، نهضت قصه گويي با 
موضوع دفاع مقدس، نمايش اثر موسيقايي شهر 
خون به  صورت نماهنگ، توليد اثر سمفونيك 
دفاع مقدس با همت اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي سمنان را بخش ديگري از برنامه هاي 
سالروز فتح خرمش��هر اعالم كرد.  وي با اشاره 
به برگزاري مراس��م براي شهداي تازه تفحص 
شده، ادامه داد: ش��ش مكان براي تدفين اين 
عزيزان به تصويب رسيده است و پيكر اين شهدا 
تا سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع( مهمان 
مردم خواهد بود و در برنامه هاي مختلف شركت 

داده خواهند شد.

  خوزستان: صادق خليليان، استاندار خوزستان از به تصويب رسيدن 
1۴برنامه براي ايجاد ۶0هزار شغل در سال 1۴01 در استان خبر داد و 
گفت: تقسيم كار بين دستگاه ها انجام و مشخص شد كه هر دستگاه چه 

سهمي در اشتغال دارد. 
  سيستان وبلوچس�تان: حس��ين م��درس خياباني، اس��تاندار 
سيستان و بلوچستان از »سرمايه گذاري« و »رفع موانع توليد« به عنوان 
نسخه توسعه سيستان و بلوچستان نام برد و گفت: براي سرمايه گذاري در 

بخش معدن حتماً اهليت سرمايه گذار بررسي خواهد شد. 
  كرمانشاه: ابراهيم شكيبا، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
كرمانش��اه با اش��اره به وضعيت پيري جمعيت و فرزندآوري در استان 
گفت: نرخ رشد در كشور 0/۷ و در كرمانش��اه 0/۶ است و اين نرخ رشد 

خطرآفرين و هفت سال زمان براي جبران اين بحران نياز است. 
وي افزود: هم اكنون 10درصد جمعيت پير است و براساس پيش بيني ها 

تا سال 1۴۲0 اين ميزان به ۳0درصد خواهد رسيد. 
  تهران: محمدرضا شمسايي، سرپرست شهرداري باغستان با اشاره 
به تخصيص زميني به مساحت 0/۵ هكتار براي ساخت بيمارستان گفت: 
اميدواريم شبكه بهداشت شهرستان ش��هريار و دانشگاه علوم پزشكي 

ايران به  سرعت نسبت به آغاز اين پروژه اقدام كنند. 
  بوشهر: حسن بيك محمدلو، معاون سازمان بنادر و دريانوردي ساخت 
اس��كله و اليروبي بنادر شمال استان بوش��هر را يكي از اولويت هاي اين 
سازمان اعالم كرد و گفت: براي اجرای اين طرح ها ۳هزار ميلياردتومان 

در نظر گرفته شده كه با تصويب آن اجراي آن آغاز مي شود. 
  كهگيلويه و بويراحمد: ش��ايان نادري مدير ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام در كهگيلويه و بويراحمد گفت: ۷۵س��ري جهيزيه شامل 
يخچال، تلويزيون، گاز، فرش، جاروبرقي و لوازم آشپزخانه توزيع شد.  وي 
افزود: ۵0مورد از اين جهيزيه ها ميان افراد تحت پوشش كميته امداد و 

۲۵سري ديگر ميان زوجين كم برخودار در مناطق محروم توزيع شد. 
  خوزستان: حجت االسالم محمد حسين زاده، دادستان عمومي و 
انقالب رامهرمز از قلع و قمع سه بناي غيرمجاز در اين شهرستان خبر داد.  
وي افزود: پس از صدور دستور قضايي و با حضور قاضي اجراي احكام، سه 
مورد ديواركشي به مساحت ۶ هزار و ۶1۲ متر مربع در روستاهاي بنه 

كريم و كمتوله تخريب شد. 
  زنجان: محمود عزيزخاني، مديركل تأمين اجتماعي استان زنجان 
گفت: در نظر داريم امسال تسهيالت جديد عالوه بر تسهيالت سابق براي 

خانواده هاي داراي فرزند و مادران باردار ارائه دهيم. 
  فارس: عبدالحميد كريمي، مديركل امور عش��اير فارس گفت: در 
فروردين و ارديبهشت امس��ال 8 هزار و ۲00 هزار تن علوفه با نظارت 
دقيق اين اداره كل و از طريق شبكه اتحاديه و تعاوني هاي عشايري بين 

دامداران عشايري توزيع شد. 
  كرمانش�اه: محمد خياط زنجاني، مديركل كانون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان كرمانشاه از برگزاري اولين نمايشگاه كتاب كودك 
و نوجوان در اين اس��تان خبر داد.  وی افزود: نمايشگاه كتاب كودك و 
نوجوان با ۵0 درصد تخفيف كار خود را از امروز سه ش��نبه سوم خرداد 

1۴01 آغاز كرد و تا 10 خرداد ادامه دارد. 
  چهارمحال و بختياري: اسكندر اميني، معاون مسكن و ساختمان 
اداره كل راه و شهرسازي چهارمحال و بختياري گفت: تاكنون در ۲۶شهر 
اس��تان ۳00 هكتار زمين براي اجراي طرح نهضت ملي مسكن تأمين 
ش��ده  كه مجموع ثبت نامي هاي طرح اقدام ملي مسكن و نهضت ملي 

مسكن به 81 هزار و 111 نفر رسيده است.

اهداي2هزارسريجهيزيه
بهزوجهايعشايري

سازمان بس�يج عش�ايري كش�ور در كنار احياي قنوات، احداث 
كانال و چاه هاي آب و همچنين توزيع 300 هزار بس�ته معيش�تي 
و ۲00 هزار بس�ته لوازم التحري�ر در بين دانش آم�وزان نيازمند، 
۲ هزار س�ري جهيزيه نيز به زوج هاي جامعه عش�ايري اهدا كرد. 
رئيس سازمان بسيج عشايري كشور با اشاره به اهداي ۲هزار جهيزيه 
در بين زوج هاي جامعه عشايري، از توزيع ۳00 هزار بسته معيشتي در 

بين خانواده هاي عشاير خبر داد. 
سرهنگ احمد سعيدي با اش��اره به اينكه عش��اير هم در دوران دفاع 
مقدس و ه��م در جنگ ام��روز نقش آفريني كردن��د؛ يعني در جنگ 
اقتصادي نقش آفريني مي كنند، گفت: امروز ۴۶درصد از گوش��ت دام 

سبك در كشور ما از سوي عشاير تأمين مي شود. 
وي با بيان اينكه در چند روز اخير امنيت غذايي اكثر كشورها به خطر 
افتاده است، عشاير ما در تأمين امنيت غذايي كشور در رأس و خط مقدم 
قرار دارند، عنوان كرد: در همه اين ايفاي نقش، زنان عش��اير نيز مانند 
مردان پاي كار هستند.  رئيس سازمان بسيج عشايري كشور با اشاره به 
ايجاد زيرساخت هاي عمراني در مناطق عشايري كشور بيان داشت: در 
اين راستا رويكرد خدمات رساني و محروميت زدايي و كمك هاي مؤمنان 

در دستور كار قرار گرفته است. 
سعيدي با تأكيد بر اينكه در سازمان بسيج عشايري وقتي مقام معظم 
رهبري فرمان دادند كه كمك هاي مؤمنانه خوب است در كشور شكل 
بگيرد، پاي كار آمديم و از همه ظرفيت هاي درون بسيج، سپاه، خيرين، 
كمك هاي مردمي، سازمان ها و نهاد دولتي استفاده كرديم، افزود: همه 
اقداماتي كه ما داشتيم به ياد و نام شهداس��ت، در همين ايام كنگره و 
كرونا بي��ش از ۲ هزار جهيزيه در بين خانواده ه��اي نيازمند و زوجين 

جامعه عشايري كشور توزيع كرديم. 
وي با اشاره به اينكه بيش از ۳00 هزار بسته كمك معيشتي را توزيع 
كرده ايم، گفت: عشاير بيش از ۲0هزار رأس دام سبك را به عنوان نذر و 

قرباني كمك كردند و به دست افراد كم برخوردار رسانديم. 
رئيس سازمان بسيج عشايري كشور با بيان اينكه قريب به ۲00 رأس 
دام سنگين نيز از سوي عشاير در قالب نذر و قرباني اهدا شده كه به همراه 
ديگر اقالم غذايي در ميان خانواده ها توزيع كرده ايم، ادامه داد: همچنين 
بيش از ۲00 هزار بسته لوازم التحرير در بين دانش آموزان نيازمند توزيع 
كرده ايم.  سعيدي همچنين از اهداي لباس و كفش در بين نيازمندان 
خبر داد و گفت: بسيج عشايري در حوزه هاي احياي قنات ها، چاه هاي 
آب، احداث كانال هاي آب و آبرساني ورود پيدا كرده است.  به گفته اين 
مسئول، بازسازي پل در مناطق عشاير نشين، احداث آبشخور دام، توزيع 
آرد، توزيع نفت و... در بين عش��اير از ديگر اقدامات صورت گرفته بوده 
است.  رئيس سازمان بسيج عشايري كشور با اشاره به ارائه خدمات اين 
نهاد در ايام شيوع بيماري كرونا افزود: واكسيناسيون جامعه عشايري با 
همكاري بسيج جامعه پزشكي و دانشگاه هاي علوم پزشكي يكي از اين 
اقدامات بوده است. سعيدي با بيان اينكه با اشاره توزيع لوازم و تجهيزات 
پزشكي، توزيع ماسك و... در بين جامعه عشايري گفت: حضور گروه هاي 
جهادي در مناطق عشايري و ارائه آموزش به دانش آموزان يكي ديگر از 

اقدامات صورت گرفته بوده است.

خرمآباد-پلدختر
بعداز3سالفقط20درصدپيشرفت

س�ياب ويرانگر فروردين ۹8 آس�يب هاي زيادي به استان هاي 
مختلف وارد كرد. از جمله زيرساخت هاي لرستان خسارات زيادي 
ديد و از همان زمان براي نوس�ازي و رفع مشكات به  وجود آمده، 
قول هاي زيادي از طرف مسئوالن داده شد. تخريب جاده خرم آباد 
-  پلدختر يكي از بزرگ ترين صدمات سيل به لرستان بود و با توجه 
به اهميت موضوع از شهريور همان سال كار ساخت و ساز اين مسير 
شروع شد. با گذشت سه سال هنوز لرستاني ها منتظر انجام كارها 
هس�تند و مس�ئوالن هم با بيان اينكه ۲0درصد پروژه پيش رفته 
است، زمين ماندن كارها را گردن نرس�يدن اعتبارات مي اندازند. 

    
بعد از وقوع سيل بهار ۹8 در مازندران، گلستان، لرستان، خوزستان و 
فارس بود كه مشكالت جاده هاي لرستان بيش از هر چيز ديگري مردم 

را با مشكالت و معضالتي مواجه كرد. 
هنوز چند روزي از وقوع سيل نگذشته بود كه بعد از بازديد وزير راه وقت و 
معاون عمراني استانداري لرستان از جاده خرم آباد – پلدختر، تأكيد شد 
ساخت اين محور بايد در كمترين زمان ممكن شروع شود و خاتمه يابد. 
با توجه به اهميت اين مسير، كارها از شهريور ۹8 آغاز شد.  طول مسير 
قديم خرم آباد -  پلدختر ۹۵كيلومتر بود كه با اجراي اين پروژه جديد، 
اين مسير به 8۶ كيلومتر كاهش مي يابد؛ يعني مسير حدود ۹ كيلومتر 
كوتاه مي شود.  مديرعامل شركت زيرساخت جاده اي استان لرستان با 
اشاره به احداث ۴۵كيلومتر جاده در پروژه خرم آباد -  پلدختر مي گويد: 

»احياي اين مسير با حذف نقاط تحت تأثير سيالب و... ادامه دارد.«
سيامك كياني با تأكيد بر اينكه هم اكنون اين پروژه در قالب چهار قطعه 
تقسيم و در دستور كار قرار گرفته است، ادامه داد: »در اين پروژه »تنگ 
تير« تا »تنگ گازرده«، »تنگ گا زرده« تا »تنگ بابا بهرام«، »بابا بهرام« 

تا روستاي »موراني« و »موراني« تا »پلدختر« بايد ساخته شود.«
با اينكه سه سال از وقوع سيل مي گذرد، مديرعامل شركت زيرساخت 
جاده اي لرستان با اشاره به اينكه مناقصه عمليات اجرايي سه قطعه از 
اين پروژه اجرا شده است و پيمانكاران در آنها مشغول به كار هستند، 
مي گويد: »قطعه اول اين پروژه، از »تنگ تير« تا »تنگ گازرده« به طول 
1۷/۵كيلومتر احداث مي شود كه از اين ميزان يك كيلومتر بهسازي 

مسير و ما بقي احداثي است.«
وي با اشاره به احداث سه تونل در قطعه اول اين پروژه عنوان مي كند: 
»حفاري دو تونل تكميل شده و در مرحله آرماتورگذاري براي شروع 

عمليات پوشش بتني هستند.«
كياني با بيان اينكه ۳00ميلياردتومان ب��راي قطعه اول در نظر گرفته 
شده است، مي گويد: »فعاليت پيمانكار در اين قطعه خوب است، البته 
انتظار بر اين است كه افزايش ماشين آالت و اكيپ هاي اجرايي فعاليت 
را در اين قطعه باالتر ببرند. پيش بيني اوليه م��ا در اين بخش از پروژه 
اتصال ويسيان به معموالن تا پايان سال است.« در حال حاضر تجهيز 
كارگاه قطعه دوم پروژه انج��ام و با توجه به كمبود اعتبار، بخش��ي از 
عمليات اجرايي شروع شده، اما پيمانكار ادامه اين كار را به دليل مسائل 
اعتباري انجام نداده اس��ت،اما در قطعه چهارم پروژه هم فعاليت هاي 
عمراني از تير سال ۹8 شروع شده، جايي كه حدود ۲ هزار و ۷00 متر 
تونل بايد حفر شود و تاكنون فقط ۷00 متر حفاري انجام شده است.  به 
گفته مديرعامل شركت زيرساخت جاده اي لرستان اين قطعه از پروژه 
نيز حدود 100 ميليارد تومان مطالبات دارد و پيگيري براي اختصاص 

تسهيالت بانكي براي اين بخش انجام شده است. 
  مردم منتظر، مسئوالن بي تفاوت

تقريباً سه سال از وقوع سيالب در لرستان مي گذرد، اما براساس گزارشي 
كه اعالم شده است اين پروژه تقريباً ۲0درصد پيشرفت فيزيكي دارد. 
جاده خرم آباد -  پلدختر در ش��رايطي آهسته آهسته پيش مي رود كه 
مردم نياز مبرمي به اتمام كارها و اس��تفاده از آن دارند، ولي مسئوالن 
همه تقصيرها را گردن اعتبارات مي اندازند و خيال خودشان را راحت 
مي كنند.  در همين رابطه معاون عمراني استانداري لرستان مي گويد: 
»براي بحث تأمين اعتبار پروژه از دو محل در حال پيگيري هس��تيم، 
ماده ۵۶ و تهاتر نفت كه اگر بتوانيم اين اعتبارات را اخذ كنيم، مشكل 
اصلي پروژه حل مي شود و سرعت كار باال مي رود. قطعه اول و چهارم 
فعال اس��ت و ماده ۵۶ اين پروژه مصوب شده و مقداري گير قراردادي 
دارد كه در حال پيگيري براي حل آن هستيم.« احمدرضا دالوند با بيان 
اينكه اين جاده يكي از جاده هاي اساسي و مهم براي لرستان و جنوب 
غرب كشور محس��وب مي ش��ود ادامه مي دهد: »غير از آزاد راه برخي 
نقاط داراي مشكالتي است، جاده جايگزيني به غير از مسير خرم آباد 
-  پلدختر نداريم، در اين راستا تكميل پروژه خيلي حائز اهميت است 
و بايد تالش كنيم كه سرعت كار را باالتر ببريم. « به گفته اين مسئول، 
قطعه اول پروژه كه تقريباً 18/۵ كيلومتر است و با قولي كه قرارگاه داده 

است، اميد مي رود تا پايان سال به بهره برداري برسد.

بزرگترينرزمايشپدافندغيرعامل
دراستانمركزيبرگزارميشود

بزرگ تري�ن رزمايش ش�يميايي كش�ور در قال�ب پدافند 
مي ش�ود.  برگ�زار  مرك�زي  اس�تان  در  غيرعام�ل 
ناصر عسگري، معاون خدمات شهري شهردار اراك گفت: سازمان 
پدافند غيرعامل كشور درصدد است در روزهاي آينده بزرگ ترين 
رزمايش شيميايي كشور را در اس��تان مركزي برگزار كند.  وي 
افزود: اين مديريت به عنوان رئيس كارگروه اطفاي حريق، دفن 
اجساد، انتقال و مديريت پسماند انتخاب شده است و به منظور 
ايجاد هماهنگي هاي الزم بين دستگاه هاي اجرايي عضو كارگروه، 
اقدام به برگ��زاري كارگاه توجيهي در روزهاي بيس��ت وچهارم 
و بيس��ت وپنجم ارديبهشت ماه كرده اس��ت كه طي اين كارگاه 
مباحث به اعضا منتقل شد.  اين مسئول ادامه داد: با توجه به زمان 
برگزاري رزمايش در روزهاي آين��ده، كارگروه هاي آن در حال 

حاضر تشكيل شده است.

واگذاري100واحدمسكوني
ساختسپاهبوشهربهمحرومان

قرارگاه محروميت زدايي س�پاه بوش�هر، امس�ال 100واحد 
مسكوني ساخته شده را به مددجويان استان واگذار مي كند. 
سردار علي رزمجو، فرمانده سپاه امام صادق )ع( بوشهر با بيان اينكه 
قرارگاه محروميت زدايي سپاه اس��تان تاكنون ۶۷۲ واحد مسكوني 
س��اخته و تحويل مددجويان داده اس��ت، گفت: امسال 100واحد 
مسكوني ديگر نيز به افراد واجد شرايط واگذار مي شود.  وي افزود: در 
مرحله نخست ۲۹۵ واحد، مرحله دوم ۳۷۷ منزل با اعتبار ۲۴۹ميليارد 
ريال ساخته و تحويل جامعه هدف شده است.  اين مقام نظامي ادامه 
داد: عالوه بر اين موضوع، تاكنون اين قرارگاه ۹۷1 واحد مسكوني ويژه 
نيازمندان و مددجويان را تعمير و نوسازي كرده است.  به گفته سردار 
رزمجو، براي هر واحد مسكوني ۲00ميليون تومان هزينه مي شود 
كه زيربنای هر واحد مس��كوني ۵0متر مربع است و براساس برنامه 

زمانبندي اين واحد ها ساخته و تحويل جامعه هدف مي شود.

راهاندازيرشتهكاردانيموزه
وروايتگريدفاعمقدسدرقم

براي اولين بار رشته كارداني موزه و روايتگري دفاع مقدس 
در قم راه اندازي شد. 

حجت االسالم علي لقمان پور، مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس قم گفت: رشته كارداني موزه و روايتگري دفاع مقدس از طريق 
سايت سنجش و به ميزباني دانشگاه علمي كاربردي براي اولين بار دراين 
استان راه اندازي شده است.  وي درادامه افزود: امسال براي روز آزاد سازي 
خرمش��هر دو برنامه اصلي و 1۵ برنامه محوري خواهيم داش��تيم.  اين 
مسئول ادامه داد: برگزاري صبحگاه مش��ترك نيروهاي مسلح استان 
در س��تاد فرماندهي نيروي انتظامي وپخش بانگ مقاومت و پيروزي از 
جمله برنامه محوري دراين رابطه اس��ت.  لقمان پور، برگزاري همايش 
پيشكسوتان ارتش، نمايشگاه كنگره شهداي روحاني در قم، رونمايي از 
يادمان شهيد كلهري در تهران، غبارروبي مزار شهداي سوم خرداد و برخي 

از برنامه هاي ديگر را براي سالروز آزادسازي خرمشهر معرفي كرد.

   قم   بوشهر    مركزي

پيشبينيبرداشت100هزارتنگندم
دراردبيل

با زير كشت گندم بودن 3۷ هزار هكتار     اردبيل
از اراضي اردبيل، پيش بيني مي شود 
ح�دود 100 ه�زار ت�ن گن�دم در اي�ن منطق�ه برداش�ت ش�ود. 
س��يدمحمد اعتماداعجازي، فرماندار اردبيل با بيان اينكه پيش بيني 
مي شود امسال در اين شهرس��تان حدود 100هزار تن گندم توليد و 
برداش��ت ش��ود، گفت: در اردبيل ۳۷ هزار هكتار به زير كشت گندم 
رفته كه نصف آن آبي و نصف آن ديم است و پيش بيني مي شود امسال 
محصول خوبي برداشت شود.  وي ادامه داد: تمهيدات الزم براي خريد 
گندم انجام ش��ده اس��ت و در اين زمين نظارت ها براي فروش راحت 
كشاورزان تشديد و همچنين پيش بيني مي شود امسال ۲۵ هزار تن 

جو و ۴00 تن كلزا در اين منطقه توليد شود. 
فرماندار اردبيل بر توسعه اجراي طرح آبياري نوين در اراضي شهرستان 
تأكيد كرد و اف��زود: بايد در مدت زمان مش��خص آبياري س��نتي در 
شهرس��تان جمع آوري و به طور كلي آبياري نوين جايگزين شود كه 
در اين زمينه بايد كشاورزان و جهاد كشاورزي و دستگاه هاي مربوطه 

اهتمام ويژه داشته باشند. 
سيدمحمد اعتماد بر رفع نگراني كشاورزان در منطقه ثمرين در مورد 
آبياري تأكيد و اضافه كرد: در اين زمينه برنامه ريزي مدون صورت گرفته 
است.  وي گفت: مديريت آب شرب و كشاورزي و مصرف بهينه اولويت 
اساسي است كه نياز است در اين زمينه برنامه ريزي مدون بايد مبناي 
كار قرار گيرد.  فرماندار اردبيل تغيير الگوي كشت و كشت محصوالت 
كم آب بر را در راستاي مديريت مصرف آب بس��يار مهم عنوان كرد و 

يادآور شد: در اين زمينه اقدامات عملي صورت گيرد.

خدماتطالبجهاديخراسانجنوبيبهاهالي4روستايكمبرخوردار
طاب جهادگر     خراسان جنوبي
ب�ا حض�ور در 
چهار روستاي كم برخوردار  خراسان جنوبي 
به مردم اين مناطق خدمت رساني كردند. 
حس��ين ذاكريان، رئي��س جمعي��ت هالل احمر 
شهرستان بيرجند گفت: با مش��اركت داوطلبانه 
۲0نفر از اعض��ا و جهادگران كان��ون طالب حوزه 
امام حسن مجتبي )ع( هالل احمر شهرستان بيرجند 
اردوي جهادي در مناطق كمتر برخوردار اس��تان 
برگزار شد.  وي افزود: در پي انجام اين اقدام ۲۴0 نفر از اهالي چهار روستاي محروم در مناطق مرزي طي اردوي 
دو روزه جهادي از خدمات هالل احمر برخوردار شدند.  اين مسئول ادامه داد: اين برنامه با اهداف انسان دوستانه در 
روستاهاي مرزي گلوباغ، درخت توت، النو و بيشه در شهرستان سربيشه به مدت دو روز اجرا شد.  ذاكريان با بيان 
اينكه برگزاري كالس هاي آموزشي امداد و كمك هاي اوليه و احكام، اهدا و توزيع بسته هاي غذايي و فرهنگي به 
تعداد ۴0 بسته از جمله اقدامات صورت گرفته در اين برنامه بوده است، گفت: با مشاركت دفتر نماينده ولي فقيه در 

جمعيت هالل احمر استان براي تأمين اين بسته ها حدود 1۲0 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.


