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88498441سرويس  شهرستان

5غذايسنتياردبيلثبتمليميشود
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري     اردبيل
و صنايع دستي استان اردبيل از ثبت 
ملي پنج غذاي سنتي اردبيل و شيوه پخت آنها در راستاي توسعه 

گردشگري غذا خبر داد. 
نادر فالحي، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
اردبيل با اشاره به اينكه با هدف توسعه گردشگري غذا، ثبت ملي شيوه پخت 
پنج غذاي سنتي در اين استان عملياتي مي شود، گفت: اين غذاها شامل قورقا، 
نخود قورماسي، خينگل، خشيل و ايمام آشي است. وي اضافه كرد: با توجه 
به اينكه ثبت ملي منجر به تثبيت اصالت جغرافياي تهيه يك غذا و معرفي 
آداب و رسوم و سنت هاي پيرامون آن است، پرونده برخي غذاها تكميل شده 
و مابقي نيز در دست تهيه است. مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي استان اظهار كرد: تاكنون شيوه پخت برخي غذاها به ثبت رسيده و اين 

مهم زمينه ساز معرفي غذا در سطح ملي و بين الملل شده است.  

۲۰۰هزارتنمحصولكشاورزيتبريز
فرآوريشد

مدير جهاد كشاورزي شهرستان تبريز      آذربايجان شرقي
از ف�رآوري ۲۰۰ ه�زار ت�ن محصول 

كشاورزي تبريز خبر داد. 
فرامرز افشاني، مدير جهاد كشاورزي شهرستان تبريز با بيان اينكه ۴۰۰ 
هزار تن محصوالت كشاورزي در اين شهرستان توليد مي شود، گفت: از 
اين مقدار ۲۰۰ هزار تن سهم فرآوري محصوالت كشاورزي است. وي 
اضافه كرد: ۱۴۴ هزار نفرجمعيت روستايي شهرستان تبريز است كه از 
اين تعداد ۲۲ هزار بهره بردار كشاورزي هستند. افشاني افزود: شهرستان 
تبريز از نظر استقرار واحدهاي مرغداري مقام نخست آذربايجان شرقي 
را دارد به گونه اي كه از مجموع ۸۱ واحد مرغداري آن ۶۲ واحد گوشتي 
و تخمي است. وي ادامه داد: كشاورزي شهرستان تبريز در توليد كلزا 
نيز مقام نخست آذربايجان شرقي را دارد به گونه اي كه ۲۶۰۰ هكتار از 

اراضي شهرستان زير كشت كلزاست.

هدررفت3۰درصديآبكهگيلويهوبويراحمد
درسايهبحرانمديريتآب

وقتي در مورد بحران آبي صحبت مي شود، مي توان تمام استان هاي 
ايران را در اين ليس�ت قرار داد. مشكلي كه دامن همه را گرفته و در 
سايه عدم وجود مديريت درست در اين حوزه، هر روز بدتر و بدتر هم 
مي شود. درست مثل كهگيلويه و بويراحمد كه هم بايد بشنويم كم 
آبي باغات آن را تهديد و شهروندان را به مرحله بحران نزديك كرده 
اس�ت و هم اينكه نزديك به 3۰درصد آب تصفيه شده آن به خاطر 
فرس�ودگي لوله ها هدر مي رود. مسئله اي كه بيش از كم آبي، ضعف 
مديريت و كم كاري ها را در رابط�ه با حفظ منابع آبي نمايان مي كند. 

    
وضعيت آبي ايران آنقدر خراب است كه با يكسال و دوسال بارش هاي خوب 
هم، استان ها از وضعيت بحران آبي خارج نشوند. اين شرايط در حالي طي 
دو دهه اخير رقم خورد كه كارشناسان پيوسته هشدار مي دادند و مسئوالن 
با بي توجهي و كم كاري اوضاع را خراب تر مي كردند. به طوري كه حاال كلمه 

»بحران« براي تمام استان ها كلمه اي تكراري و بي خاصيت شده. 
كهگيلويه و بويراحمد جزو اس��تان هايي اس��ت كه در حال��ت عادي از 
بارش هاي خوبي برخوردار بوده و حداقل مي تواند آب مورد نياز شهروندان 
خودش را تأمين كند. اما با اين وجود اواسط سال گذشته بود كه مدير دفتر 
مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد شركت آب و فاضالب كهگيلويه 
و بويراحمد با تأكيد بر اينكه مشكل كمبود آب در اين استان جدي است، 
از مردم خواست صرفه جويي بكنند.  سلمان جمال فرد با تأكيد بر اينكه 
كم آبي و بروز تنش آبي در بيش از 33۰ شهر هشداري جدي براي همه 
اس��ت، ادامه داد: »بايد مصرف بهينه آب را تمرين كنيم و صرفه جويي 
هرچند جزيي و كم باشد مي تواند اثرگذار باشد و در مسير ترويج فرهنگ 
مصرف بهنيه آب بسيار مؤثر است.« جمالت تكراري و بي اثر اين مسئول 
هم مثل مسئوالن ديگر هيچ وقت كارساز نشد. چون ايشان هم توپ را به 
زمين مردم انداخت و از فرهنگ سازي كه معلوم نيست متوليش چه كسي 
است حرف زد و صرفه جويي اندك را بس��يار مؤثر دانست.  جالب است 
همان مدير دفتر كاهش آب بدون در آمد آبفاي كهگيلويه و بويراحمد 
مدعي شده كه متوسط فرسودگي شبكه در استان بين 3۵ تا ۴۰ درصد 
است و در مجموع در كهگيلويه و بويراحمد ۵۸ درصد شكستگي ها مربوط 
به انشعابات و ۴۲درصد شكستگي ها نيز مربوط به شبكه آبرساني است.  
بنابراين اگر تا امروز، مسئوالن پيوسته مردم را امرو نهي كرده و علت بروز 
مشكالت را به گردن آنها انداخته اند، حداقل بگويند اين بار چه كسي بايد 
وارد عمل شود و با داشتن اين همه آمار و ارقام درست و علت هدر رفت 

آب ها، چرا جلوي آن گرفته نمي شود؟
مسئولي كه مي گويد با صرفه جويي ۱۰ درصدي از بحران خارج مي شويم 

چرا براي هدر رفت 3۰ درصدي چاره اي نمي انديشد؟
واقعيت اين است كه آب هايي كه به خاطر فرسودگي و شكستگي لوله ها 
هدر مي روند، فقط هزينه هاي صورت گرفته براي تصفيه و انتقال را هدر 
داده و يكبار ديگ��ر اين هزينه ها را به مردم تحميل مي كنند.  براس��اس 
آمارهايي كه وجود دارد در كهگيلويه و بويراحمد از ۱۵۰۰ كيلومتر شبكه 
توزيع براي آبرساني به شهرها استفاده مي ش��ود كه با حساب اينكه 3۰ 
درصد اين شبكه دچار فرسودگي است در مجموع ۴۵۰ كيلومتر از شبكه 
توزيع آب در استان فرسوده بوده و سبب هدر رفت آب مي شود.  در حال 
حاضر شهرهاي ياسوج، مادوان، باشت، سوق، ليكك و ديشموك در معرض 
تنش آبي قرار دارند. يعني ميزان توليد و مصرف آب در آن يكسان است و در 
صورت افزايش مصرف به بحران تبديل مي شود. اما وقتي از افزايش مصرف 
حرف مي زنيم و شاهد هدر رفت 3۰ درصدي هستيم بايد عمق فاجعه را در 

مديريت هاي ضعيف و ناكارآمد جست وجو كنيم.

سپاه،دانشآموزانروستاهایسيلزده
بشاگردرابهمركزشهرانتقالداد

راه ۲۰ روستا همچنان قطع است
بشاگرد؛ منطقه اي محروم در استان هرمزگان كه حدود 1۰ سال پيش به 
شهرستان ارتقا يافت. جايي كه براساس آخرين سرشماري كشوري 33 
هزار نفر جمعيت را در ۲۷۰ روستا جاي داده تا معلوم شود روستاهايش 
چقدر كوچك و كم جمعيت هستند. اين منطقه از هرمزگان، يكي از 
محروم ترين نقاط ايران به شمار مي آيد. حدود دو سال پيش سيلي 
آمد و خسارات زيادي به بشاگرد وارد كرد. هنوز بشاگردي ها درگير 
گرفتاري هاي آن بودند كه طي هفته هاي اخير دوباره س�يل راهش 
را به اي�ن منطقه كج كرد ت�ا نگ�ذارد آب خوش از گل�وي اين مردم 
محروم پايين برود. با اينكه نيروهاي سپاه در حال خدمات رساني به 
بشاگرد هس�تند و گروه هاي جهادي هم براي انجام كارهاي عمراني 
اعالم آمادگي كرده اند اما هنوز راه ارتباطي ۲۰ روس�تا قطع اس�ت. 

    
بعد از وقوع سيل و مشكالتي كه براي مناطق سيل زده در استان هرمزگان 
به وجود آمد، اعالم شد كه بازگشايي و بازسازي راه ها بايد در اولويت اول 
قرار گيرد زيرا تنها از اين طريق اس��ت كه مي توان كمك ها را به دست 
مردم سيل زده رساند.  بر همين اساس مسئول قرارگاه پيشرفت و آباداني 
سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان با بيان اينكه بازسازي و بازگشايي راه هاي 
روستايي تنها راه تسهيل و سرعت بخشيدن به امداد رساني هاست و در 
همين راستا الزم است تجهيزات مهندسي به بشاگرد ارسال شود، گفت: 
»مواد خوراكي، كنس��رو، نان و آرد از جمله اقالم مورد نياز براي منطقه 

بشاگرد است كه بايد هر چه زودتر اين نيازهاي اساسي تأمين شود.«
سرهنگ حبيب اهلل سهرابي با تأكيد بر اينكه بازسازي و بازگشايي راه هاي 
خاكي و روستايي نياز اول است كه به خاطر نبود امكانات مهندسي كافي 
موجب شده است كه امكان بازگشايي راه ها ميسر نشود، ادامه داد: »الزم 
است دستگاه هاي مهندسي راه سازي و ماشين آالت سنگين به منطقه 
بشاگرد ارسال ش��وند كه در همين راستا با دس��تور فرمانده سپاه امام 
سجاد )ع(استان هرمزگان دو دس��تگاه لودر و كاميون به منطقه اعزام 
شده است.« وي خاطرنشان كرد: از مشكالت ديگر در مناطق سيل زده 
بشاگرد بحث بيماري مردم است كه امروز بالگردي كه براي انتقال اقالم 
امدادي به روستاهاي گافر و پاراپيون بش��اگرد رفته بود در برگشت دو 
خانم باردار را به شهرستان جاسك انتقال داد و قطعاً اين مشكالت در 

روستاهاي ديگر هم وجود دارد. 
   سپاه دانش آموزان را به مركز شهر برد

نزديك به ۱۰ روز از وقوع سيل در استان هرمزگان مي گذرد و با وجود اينكه 
سپاه در حال امدادرساني مستمر به اين مناطق است اما مشكالت ناشي 
از سيل در شهرستان بشاگرد همچنان تداوم دارد و راه ارتباطي ۲۰ روستا 
هنوز قطع است.  روز گذشته به  همت قرارگاه محروميت زدايي مدينه منوره 
نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي و مردم شهرستان ميناب 
7۰۰ بسته مواد غذايي شامل نان، آرد، كنسرو و حبوبات ميان خانواده هاي 

سيل زده اين شهرستان توزيع شد. 
اين بس��ته ها با توجه به صعب العب��ور بودن مناطق و جاده ها توس��ط 
۱۰دس��تگاه خودروي دوكابين و يك كاميون سپاه بشاگرد به منطقه 
ارسال ش��د.  با تمام تالش هاي صورت گرفته از سوي نيروهاي جهادي 
سپاه اما همچنان راه ارتباطي بيش از ۲۰ روستا مسدود است و امكان 
تردد حتي با خودرو كمك دار هم وجود ندارد.  ناگفته نماند، تعدادي از 
دانش آموزان اين مناطق سيل زده كه بيش از يك هفته از كالس درس 
دور مانده اند نيز توسط سپاه به مركز شهرستان منتقل شدند.  در مورد 
بشاگرد حرف زياد است. بشاگرد محروم است و در حالت عادي با كمبود 
آب دست و پنجه نرم كرده و جوانانش با بيكاري روزگار سپري مي كنند. 
روس��تاهاي اين منطقه فاقد جاده آسفالت هس��تند و خانه هاي اكثر 
روستاييان كپري بوده و به دليل بعد مسافت و نبود جاده هموار امكان 
حمل مصالح و ساخت خانه به س��ختي امكانپذير است. بچه هاي اين 
منطقه به دليل ضعف شديد بهداشت و درمان و مصرف آب هاي آلوده با 
انواع بيماري هاي عفوني و كليوي دست به گريبانند. آموزش و پرورش 
در اين مناطق بسيار ضعيف است و بيشتر دختران تنها تا كالس ششم 
امكان ادامه تحصيل دارند. كودكان بيشتر روستاهاي بشاگرد به دليل فقر 
مالي خانواده دچار سوء تغذيه بوده و زنان از آغاز دوره بارداري تا زايمان 
به دليل نبود مركز درماني دوره سخت و خطرناكي را طي مي كنند.  حاال 
اين هموطنان گرفتار سيل و خسارات ناشي از آن شده اند و بيش از هر 

زمان ديگري نيازمند كمك و ياري ديگر هموطنان هستند.

محمدرضا هاديلو سيداحمد هاشمي اشكا

  قزوين: نمايشگاه لوازم خانگي تا چهارم بهمن در محل دائمي نمايشگاه هاي 
بين المللي استان قزوين برگزار مي شود. حاجي محمدي مديرعامل شركت 
نمايشگاه هاي بين المللي اس��تان قزوين گفت: در اين نمايشگاه ۵۱ شركت 
كننده از استان هاي اصفهان، خراس��ان رضوي، تهران، البرز، زنجان، قزوين، 

همدان و گيالن توليدات و محصوالتشان را عرضه كرده اند. 
   گيالن: رئيس سازمان جهاد كشاورزي گيالن امروز گفت: به همت 
ش��اليكاران، تا امروز 3۵ هزار هكتار از ش��اليزارهاي گيالن با استفاده از 
بارندگي ها شخم زده شد. علي درجاني با اش��اره به افزايش ۱3 درصدي 
شخم شاليزارهاي گيالن در مقايسه با مدت مشابه پارسال افزود: افزايش 
توليد، صرفه جويي در هزينه ها، استفاده بهينه از آب بارش ها و از بين رفتن 

آفات گياهي به ويژه كرم ساقه خوار برنج از مزاياي شخم شاليزارهاست. 
  خراس�ان جنوبي: مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع 
دستي استان خراسان جنوبي با اشاره به اينكه ۱۴ اقامتگاه بومگردي در 
خراس��ان جنوبي تكميل و آماده بهره برداري شد، گفت: يك سفره خانه 
سنتي و دو دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري تكميل و آماده بهره برداري 
است. حسن رمضاني افزود: ش��ش اقامتگاه در شهرستان سرايان، چهار 
اقامتگاه در شهرستان طبس، س��ه اقامتگاه در شهرستان بيرجند و يك 
اقامتگاه در شهر خوس��ف، با س��رمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي 
تكميل شد كه دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد. همچنين دو واحد 
سفره خانه سنتي در بيرجند و دو دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري در 

سرايان و نهبندان نيز در اين ايام افتتاح مي شود. 
  آذربايجان غربي: سرپرست جهاد كشاورزي اشنويه گفت: از مجموع 
۱۰۰ هزار تن سيب ذخيره شده در 3۵ سردخانه شهرستان تاكنون 3۰ هزار 
تن از سردخانه ها خارج و به كشور هاي عراق، روسيه، پاكستان، افغانستان، 
آذربايجان، قرقيزستان، هند و عمان صادر شده است. نجم الدين احمدي 
افزود: روند صادرات همچنان ادامه و پيش بيني مي ش��ود تا پايان اسفند 
صادرات همچنان تداوم يابد. تالش براي فرآوري اين محصول و برندسازي 
و ساخت كارخانجات سورتينگ از اقدامات و ضرورت هاي توسعه اشتغال و 
سرمايه گذاري در اين بخش است. شهرستان اشنويه داراي ۱۲ هزار باغات 

سيب بوده كه از اين ميزان 7 هزار هكتار بارور و بقيه نيمه بارور است. 
  سمنان: مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان گفت: 
برداشت زيتون از هزار و 7۰۰ هكتار باغ اين محصول در گرمسار پايان يافت. 
مهدي قراييان افزود: متوسط برداشت زيتون در گرمسار سه تن در هكتار 
است. زيتون به شوري خاك و كم آبي مقاوم است و در بيشتر مناطق استان 
سمنان كشت مي شود. در استان سمنان ۵ هزار هكتار زير كشت زيتون 

است و 3 هزار نفر در زمينه كشت اين محصول فعاليت مي كنند. 
  فارس: مدير امور شعب بانك كشاورزي استان فارس گفت: طي ۹ ماه 
امسال ۵ هزار و ۹7۱ ميليارد ريال تسهيالت به كشاورزان و باغداران اين 
استان پرداخت شد. محمدحسن رزاق منش، افزود: از اين ميزان يك هزار و 
۲۰۹ ميليارد ريال تسهيالت مكانيزاسيون كشاورزي است كه به متقاضيان 
پرداخت شده اس��ت. وي ادامه داد: اين تسهيالت صرف خريد يك هزار و 
۱۶۱ دستگاه انواع ماشين آالت كشاورزي شامل كمباين، تراكتور و ادوات 
دنباله بند و افزودن آنها به بخش مكانيزاسيون كشاورزي استان شده است.

مسئول توليدات     يزد
گياهي مديريت 
جهاد كشاورزي ابركوه يزد از برداشت ۹۵ تن 
انواع گياهان دارويي از 1۶۵ هكتار زمين هاي 

اين منطقه خبرداد. 
حسن زارع مسئول توليدات گياهي مديريت جهاد 
كشاورزي ابركوه با اش��اره به برداشت ۹۵ تن انواع 
گياهان دارويي از ۱۶۵ هكتار زمين هاي اين منطقه 
گفت: با توجه به توسعه كشت گياهان كم آبخواه، 
بهره وري بيشتر از آب مجازي و تغيير الگوي كشت، 
توسعه كشت گياهان دارويي بيش از گذشته مورد 
توجه سازمان جهاد كشاورزي استان يزد و مديريت 
شهرستان و كشاورزان منطقه قرار گرفته است.  وي 
افزود: با توجه به ارزش افزوده باال، كم آبخواه بودن 
آن و استقبال كشاورزان سطح زيركشت گياهان 
دارويي سال زراعي آينده در ابركوه از ۱۶۵ هكتار به 

۴۰۰ هكتار برسد.  اين مسئول بابيان اينكه گياهان 
دارويي از جمله زودبازده ترين محصول كشاورزي 
هس��تند، ادامه داد: با توجه به شرايط آب و هوايي 

منطقه )گرم و خش��ك( تاكنون ۱۵ رقم مناسب 
تشخيص داده شد كه مي توان به زعفران، به  ليمو، 
نعناع، زوفا، شيرين بيان، ش��ويد، زيره، شنبليله، 

مرزنگوش و بادرنجوبه اشاره كرد.  زارع گفت: كاشت 
و توسعه گياهان دارويي عالوه بر صرفه جويي در آب 
به طور متوسط در هر هكتار براي كشاورزان ۱۰۰ 
ميليون ريال درآمدزايي دارد.  وي افزود: براي توليد 
گياهان دارويي به هر متقاضي ۵۵۰ ميليون ريال 
تسهيالت ارزان قيمت با همكاري بانك هاي عامل 
به كشاورزان پرداخت مي شود.  به گفته وي گياهان 
دارويي، حداكثر سه مرحله نياز به آبياري دارند و 
جزو گياهان كم آبخواه محسوب مي شوند و مي تواند 
به منابع سفره هاي آب زيرزميني منطقه كمك كند 
و هم منبع درآمد خوبی براي كش��اورزان باش��د.  
به گفته مس��ئول توليدات گياهي مديريت جهاد 
كشاورزي ابركوه، براي توسعه و افزايش محصول 
عالوه بر آموزش كشاورزان، معرفي گونه هاي مقاوم 
و متناسب با شرايط اقليمي منطقه در برنامه هاي 

كاري جهاد كشاورزي قرار دارد. 

برداشت 95 تن گياه دارويي در ابركوه

نصبآبگرمكنخورشيديدردامغانبرايحفاظتازجنگلها
رئي�س اداره     سمنان
منابع طبيعي 
و آبخي�زداري دامغ�ان از خري�داري ۵3 
دس�تگاه آبگرمك�ن خورش�يدي در اين 
شهرس�تان به منظ�ور جلوگي�ري از قطع 

درختان خبر داد. 
علي اكبر عباسي راد رئيس اداره منابع طبيعي 
و آبخيزداري دامغان بابيان اينكه ۲7۰ ميليون 
تومان اعتبار براي خريد ۵3 دستگاه آبگرمكن 

خورشيدي در دامغان هزينه شده است، گفت: آبگرمكن هاي خورشيدي براي اجراي پروژه تغيير الگوي 
مصرف سوخت مناطق جنگلي به منظور تأمين سوخت كمكي براي روستاييان و عشاير در راستاي 
حفاظت از عرصه هاي مرتعي و جنگلي و جلوگيري از قطع درختان در بين بهره برداران از سوي اداره 
منابع طبيعي و آبخيزداري دامغان توزيع  شده است.  وي، همچنين از توزيع ۱۰ دستگاه تنورگازي 
بين بهره برداران به ارزش ۵۵ ميليون ريال خبر داد وگفت: بهره برداران حوزه آبخيزداری در روستاهاي 

سرخده، اگره و سياه پره از جمله دريافت كنندگان آبگرمكن هاي خورشيدي هستند. 

بناهايتاريخيگيالنمرمتميشوند
معاون ميراث     گيالن
فرهنگي اداره  
و  گردش�گري  فرهنگ�ي،  مي�راث   كل 
صنايع دستي گيالن از اختصاص 1۲۰ ميليارد 
ريال اعتبار براي مرمت و بازسازي ۲۰ بناي 

تاريخي گيالن خبرداد. 
ولي جهاني، مع��اون ميراث فرهنگ��ي اداره  كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گيالن 
با اشاره به بازسازي و مرمت ۲۰ بناي تاريخي در 

اين استان گفت: در راستاي حفاظت و صيانت از آثار تاريخي از محل اعتبارات استاني و ملي۱۲۰ ميليارد 
ريال به اين موضوع اختصاص داده شده است.  وي افزود: اين بناها شامل مسجد صفي رشت، بناي چوكام، 
كلبه روستايي پارك ملت رشت، مرمت بناهاي موزه ميراث روستايي گيالن، مرمت موزه رشت، ساختمان 
استانداري سابق، حمام حاجي رشت، بناي سيگارودي، خانه دريابيگي فشكالي لنگرود، خانه صوفي در املش، 
موزه الهيجان و منار بازار صومعه سراست.  ولی جهانی همچنين، از تدوين طرح احياي مسجد اردبيليان 
رشت خبر داد و گفت: مسجد اردبيليان يكي از مساجد قديمي رشت است كه طرح احيا و مستندسازي اين اثر 

تاريخي تهيه شده و به زودي براي ثبت در فهرست آثار ملي به شوراي ثبت كشور فرستاده خواهد شد. 

پذيراييازسوگوارانحضرتفاطمه)س(درحرمرضوي
از زائ���ران و      خراسان رضوي
مجاوران رضوي 
همزمان با ايام فاطميه، در چايخانه بارگاه منور 

رضوي پذيرايي مي شوند. 
محمد توكلي مدير امور خدمه آس��تان قدس 
رضوي گفت: خدمه و تش��ريفات آستان قدس 
رضوي به صورت جداگانه با اس��تقرار چايخانه 
در س��طح اماكن متبركه از زائران��ي كه در ايام 
سوگواري رحلت حضرت فاطمه )ع( به مشهد 

مقدس س��فر مي كنند، در صحن هاي قدس و انقالب حرم به صورت شبانه روزي پذيرايي مي كند.  وي 
افزود: دو چايخانه ديگر نيز قرار است با پيگيري هاي مديريت امور رفاه زائران آستان قدس رضوي در راسته 
بازار و پاركينگ شماره ۴ داير شود تا از زائران بيشتري پذيرايي كند.  مدير امور خدمه حرم مطهررضوي 
ادامه داد: معاونت امداد آستان قدس رضوي نيز بنا دارد تا ايستگاه پذيرايي از زائران را به صورت دائمي در 
صحن كوثر حرم مطهر برپا كند و پذيراي زائران و مجاوران باشد.  به گفته توكلي در صورت نياز به خدمات 

رساني بيشتر خادمان امام رضا )ع( در اين رابطه از هيچ تالشي دريغ نخواهند كرد. 

اجرايطرحهايآبرسانيدرشهرهايبوشهرسرعتميگيرد
م�ل  عا ير مد    بوشهر
ش�ركت آب و 
فاضالب اس�تان بوش�هرگفت: ب�راي رفع 
مشكالت آبرس�اني روس�تاها و شهرهاي 
استان بوشهر بايد اجراي طرح هاي آبرساني 
از ش�دت بيش�تري برخ�وردار ش�ود. 
عبدالحميد حمزه پور مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب استان بوش��هر در بازديد از روند اجراي 
طرح هاي آب شيرين كن شهرستان دشتستان 
استان بوشهر با اشاره به اينكه اجراي طرح هاي آبرساني در شهرهاي مختلف استان بوشهر تسريع يافته 
است، گفت: در اين راستا طرح هاي مهمي از جمله حفر، تجهيز و كف شكني چاه هاي آب شرب، اجراي 
خط انتقال، طرح هاي آب شيرين كن در روستاها و شهرهاي استان بوشهر عملياتي شده است.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان بوشهر از اجراي پروژه آب شيرين كن در شهر هاي آب پخش ، سعدآباد  و وحدتيه 
� دالكي استان بوشهر خبر داد و گفت: پروژه آب شيرين كن وحدتيه - دالكي بر اساس برنامه زمانبندي افتتاح 
مي شود.  وي  افزود: در راستاي خريد تضميني آب براي تسريع اجراي اين پروژه ها ۲۴ ميليارد ريال براي 

پروژه هاي آب شيرين كن شهرهاي دشتستان تخصيص يافته و به سرمايه گذاران پرداخت شده است. 

اولينايستگاهسنجشگردوغبار
درگلستانافتتاحشد

اولين ايستگاه سنجش گردوغبار      گلستان
استان گلس�تان همزمان با روز 

هواي پاك افتتاح و به بهره برداري رسيد. 
محمدرضا كنعاني مديركل حفاظت محيط زيست گلستان در مراسم 
افتتاح و بهره برداري از اولين ايستگاه سنجش گردوغبار اين استان 
همزمان با روز ملي هواي پاك گفت: اين ايستگاه سنجش گردوغبار 
قابليت سنجش ذرات pm ۲/۵ و pm ۱۰ و همچنين امكان ارسال 
اين پارامترهاي اندازه گيري ش��ده را به صورت آنالين و س��اعتي 
دارد.  وي افزود: با توجه به پتانس��يل بالقوه كانون هاي گردوغبار و 
ريزگردها در كشور تركمنستان و دشت هاي شمالي استان گلستان 
كه به عنوان يك تهديد جدي به خصوص در ساليان اخير در منطقه 
ايجاد شده اس��ت، با پيگيري هاي صورت گرفته توسط اداره كل 
حفاظت محيط زيست گلستان تجهيزات به روز اين ايستگاه از طريق 
سازمان حفاظت محيط زيست خريداري و با توجه به اهميت كسب 
اين داده ها در جهت پيش بيني هاي مورد نياز بر اساس تفاهمنامه 
في مابين با اداره كل هواشناسي گلستان، اين دستگاه ها در ايستگاه 

سينوپنتيك سايت هواشناسي شهر اينچه برون نصب شد. 

پايانبهسازيبيمارستاناسالمآبادغرب
تابهارآينده

مس�ئول پروژه مقاوم س�ازي و      ايالم
بهسازي بيمارس�تان زلزله زده 
اس�الم آبادغرب از پايان كار مقاوم س�ازي و بهس�ازي اين 
بيمارس�تان نهايت�ًا ت�ا پايان به�ار س�ال آينده خب�ر داد. 
رامين خدادادي مس��ئول پروژه مقاوم س��ازي و بهسازي بيمارستان 
زلزله زده اسالم آبادغرب با اشاره به خسارت هاي بسيار بيمارستان نوساز 
اسالم آبادغرب در زلزله س��ال ۱3۹۶، گفت: خسارت اين بيمارستان 
تازه ساز ذهنيت منفي در مردم استان ايجاد كرد و در همين راستا تالش 
مضاعفي صورت گرفت تا كار مقاوم سازي و بهسازي اين بيمارستان با 
رعايت تمامي استانداردها و با باالترين سطح كيفيت انجام گيرد.  وي  
افزود: در حال حاضر مرحله مقاوم سازي اين بيمارستان پنج طبقه بطور 
كامل و با بهترين كيفيت انجام شده و هم اكنون در مرحله تكميل پروژه 
و بهسازي آن هستيم.  مسئول پروژه مقاوم سازي و بهسازي بيمارستان 
زلزله زده اس��الم آبادغرب با اشاره به س��ردي و برودت هوا، گفت: اين 
مسئله قدري كار پروژه را با كندي مواجه كرده و انجام مواردي مانند 
نماي ساختمان در اين شرايط آب و هوايي امكانپذير نيست و بايد منتظر 

مساعد شدن وضعيت جوي بمانيم.

ساختهزارواحدمسكونيبراي
مددجويانكميتهامداداستانمركزي

در راس�تاي اجراي ط�رح ملي     مركزي
مس�كن و طب�ق تفاهمنام�ه 
مشترك با استانداري مركزي، يك هزار واحد مسكوني براي 
مددجويان كميته امداد در اين استان در حال ساخت است. 
قنبر موسي نژاد مديركل كميته امداد اس��تان مركزي با اشاره 
به اينكه در راستاي اجراي طرح ملي مسكن و طبق تفاهمنامه 
مشترك با استانداري اس��تان مركزي يك هزار واحد مسكوني 
براي مددجويان تحت حمايت ساخته مي شود، گفت: مقرر شده 
است براي س��اخت ۵۲۰ واحد از اين تعداد 3۱ هزار و ۶3۹ متر 
مربع زمين توسط اداره كل مسكن و شهرسازي واگذار شود كه 

در حال انجام است.  
وي با بيان اينكه ۸۰ واحد از اين تعداد در روزهاي گذشته تحويل 
صاحبان آنان شد، افزود: از ۲۰۰ واحد اين مسكن ها در ايام دهه 
فجر در استان مركزي بهره برداري خواهد شد.  مديركل كميته 
امداد استان مركزي ادامه داد: بازسازي و ساخت مسكن محرومان 
در مناطق مختلف اس��تان مركزي به همت كميته امداد، بنياد 

مسكن و بسيج سازندگي سپاه در حال انجام است. 

 ۹۵ پروژه ديواندره در دهه فجر
 افتتاح يا كلنگ زني مي شود

اشتغال ۴۰۴ نفر در مشاغل خانگي 
خراسان جنوبي

در اي�ام ده�ه      كردستان
فج�ر  مب�ارك 
امس�ال ۹۵ پروژه در بخش ه�اي مختلف با 
اعتب�ار ۸۷ ميلي�ارد تومان در شهرس�تان 
ديوان�دره كلنگ زني ي�ا افتتاح مي ش�ود. 
جعفر توان فرماندار شهرستان ديواندره در جلسه 
برنامه ريزي گراميداش��ت دهه مبارك فجر اين 
شهرستان با اش��اره به اينكه ۹۵  پروژه مختلف 
در دهه فج��ر در ديواندره افتت��اح يا كلنگ زني 
مي ش��ود، گفت: ۴۵ پروژه عمراني با اعتبار ۴۰ 
ميليارد تومان و ۱۰ پروژه اقتصادي شامل توليد 
بتن آماده، توليد فوم، قطعات كشاورزي و سيلوي 
۲۰ هزار تُني روستاي وزير با اعتبار ۲۲ ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون تومان در اين ايام به بهره برداري 
مي رس��د.  وي افزود: در بخش روستايي نيز 37 
پروژه ش��امل س��نگ فرش معابر، طرح هادي، 
احداث زمين ورزشي و شبكه فاضالب با اعتبار ۲ 
ميليارد تومان در دهه فجر امسال به بهره برداري 
خواهد رسيد.  فرماندار ديواندره به شاخص ترين 
برنامه دهه مبارك فجر در شهرستان اشاره كرد 

و ادام��ه داد: كلنگ زني ۹ پروژه ش��امل احداث 
۲۵۰ واحد مس��كن محرومان، ش��ش مدرسه 
)يك كالس��ه روس��تايي طيطاق، شش كالسه 
فاز سه، دبستان سه كالس��ه روستايي ظفرآباد، 
دبيرستان سه كالسه روس��تايي زرينه ورمزيار، 
مدرسه ۹ كالسه شهرك شهدا و مدرسه دو كالسه 
روستايي كهريزه( و كلنگ زني طرح گازرساني به 
سه روستايي برده سفيد، زلكه و زردك در بخش 
سارال با اعتبار ۲۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان 
از جمله ديگر برنامه هاس��ت.  توان گفت: امسال 
اجراي برنامه هاي فرهنگي در اين ايام در اولويت 
قرار دارد و حضور مردم در تمام صحنه ها بخصوص 
راهپيمايي ۲۲ بهمن كه مصادف با چهلمين روز 
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني است به 
تمام جهانيان از جمله امريكا و رژيم صهيونيستي 
نش��ان مي دهند همچنان رهرو انقالب و حامي 
نظام اسالمي هستند.  وي  اظهار داشت: مسئوالن 
و روساي كارگروه هاي شهرستان با برنامه ريزي 
دقيق از اين فرصت براي بيان خدمات دولت به 

مردم از طريق رسانه ها اقدام كنند. 

در طرح الگوي      خراسان جنوبي
نوين مش�اغل 
خانگ�ي ۸۵ رش�ته ش�غلي در اس�تان 
خراسان جنوبي شناسايي شده كه ۴۰۴ نفر از 

مزاياي آن بهره مند مي شوند. 
غالمرضا اشرفي، سرپرس��ت اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي با اشاره به 
اش��تغال ۴۰۴ نفر در ۸۵ رشته مشاغل خانگي 
در اين استان گفت:  از محل تفاهمنامه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با صندوق كارآفريني 
اميد ۱۰ ميلي��ارد تومان اعتبارات به اس��تان 
تزريق مي شود كه تاكنون ۶ ميليارد تومان آن 
جذب و در راستاي ايجاد اشتغال به متقاضيان 
پرداخت شده اس��ت.  وي با بيان اينكه از محل 
بيمه اجتماعي عش��اير و روس��تاييان در پاييز 
امس��ال 7۱۵ نفر بيمه ش��ده اند، افزود: تعداد 
بيمه شدگان اجباري در استان حدود ۸۰ هزار 
نفر هستند كه سال گذش��ته اين آمار از سوي 
تأمين اجتماعي 7۶ هزار نفر اعالم ش��ده بود.  
سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

خراس��ان جنوبي ادامه داد: در سه ماه گذشته 
۲ ميلي��ارد و ۵۰۰ ميليون تومان تس��هيالت 
مشاغل خانگي در استان پرداخت شد كه باعث 
ايجاد 337 شغل شد.  اشرفي با اشاره به صدور 
۱۰۹۵ مجوز در حوزه ه��اي مختلف از ابتداي 
امس��ال، گفت: در بخش تس��هيالت اش��تغال 
پايدار روستايي و عشاير، ۶۱۰۰ فرصت شغلي 
در ۲۴۸۴ بنگاه پيش بيني ش��ده اس��ت.  وي 
با بيان اينك��ه 737 نفر در ط��رح كارورزي در 
محيط كار واقعي شركت كردند، تصريح كرد: در 
راستاي توسعه كمي و كيفي تعاوني ها از ابتداي 
امسال ۵۲ تعاوني در اس��تان تشكيل و ۱۰۹۲ 
فرصت ش��غلي از اين محل ايجاد ش��ده است.  
سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
خراسان جنوبي افزود: در طرح يارانه دستمزد به 
ازاي هر نيرو كه با شرايط مشخص به كار گرفته 
ش��ود ۵۰۰ هزار تومان يارانه از سوي دولت به 
كارفرما پرداخت مي شود كه اين طرح از تيرماه 
در چهار شهرستان استان اجرا شد و هم اكنون 

در سراسر استان اجرا مي شود. 


