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88498441سرويس  شهرستان

 توزيع ۱۰۰۰ قلم لوازم ضروري 
ميان مددجويان مناطق محروم بوشهر

   بوشهر از ابتداي س�ال جاري تاكنون بيش از 
یک هزار قلم لوازم ض�روري زندگي 
شامل بخاري گازي، منبع آب، آبگرمكن، یخچال، كولر گازي، پنكه، 
اجاق گاز و فرش ميان مددجویان تحت حمایت در مناطق محروم و 

كم برخوردار بوشهر توزیع شده است. 
احمد لطفي مديركل كميته امداد استان بوشهر با تأكيد بر اينكه مددجويان 
مناطق محروم و مرزي در اولويت خدمت رساني اين نهاد هستند، گفت: 
از ابتداي سال جاری با توجه به نيازسنجي انجام  شده از وضعيت زندگي 
مددجويان تحت حمايت كميته امداد ساكن در مناطق برخوردار و محروم 
و مرزي استان، بيش از يک هزار قلم لوازم ضروري زندگي به ارزش ۶۰۰ 
ميليون تومان تهيه و توزيع شده است.  وي افزود: اين اقالم شامل بخاري 
گازي، منبع آب، آبگرمكن، يخچال، كولر گازي، پنكه، اجاق گاز و فرش 
بوده است.  اين مسئول يادآور شد: بخش��ي از اعتبارات هزينه شده اين 
اقالم ضروري از اعتبارات دولت و بخشي نيز از محل كمک هاي مردمي و 

مساعدت هاي نوع دوستانه هم استاني هاي عزيز تأمين شده است.   

 برگزاري جشنواره فجر
 براي پنجمين بار در يزد 

همزمان با س�ي و هشتمين جشنواره     يزد
فيل�م فج�ر، پنجمي�ن دوره از ای�ن 

جشنواره در یزد برگزار خواهد شد. 
مجيد جواديان زاده مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد گفت: 
پنجمين دوره جشنواره فيلم فجر در يزد با همكاري انجمن سينماي 
جوانان استان برگزار مي شود و عناوين فيلم ها و برنامه اكران به زودي 
اطالع رساني خواهد شد.  وي افزود: در اين دوره از جشنواره، تعدادي از 
فيلم هاي سينمايي حاضر در جشنواره فيلم فجر سال جاري، در زمان 
ايام اهلل دهه فجر و در محل پرديس سينمايي تک يزد به اكران درخواهد 
آمد.  مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان يزد تصريح كرد: پنجمين 
دوره جش��نواره فيلم فجر در ي��زد با برنامه هاي جنب��ي و رويدادهايي 
همچون نمايشگاه كتاب، نمايشگاه اسناد سينمايي يزد با همكاري مركز 
اسناد استان يزد، نشست هاي پرسش و پاسخ و همچنين برنامه ريزي 
الزم جهت حضور دانش آموزان شهرس��تان ها و مناطق حاش��يه اي در 
جشنواره در صورت تخصيص بخش سيمرغ و پروانه ها براي دانش آموزان 

از سوي سازمان سينمايي همراه خواهد بود. 

روستاهاي در معرض سيالب هرمزگان 
جابه جا مي شوند

با اینكه س�يل سيس�تان و بلوچس�تان آنقدر خرابي داش�ت كه 
بتواند اتفاقات و خس�ارات اس�تان هاي دیگر از جمل�ه هرمزگان 
را تحت الش�عاع خود قرار داده و بيش�تر نگاه ها را به س�مت خود 
جلب كند، اما حاال از هرمزگان خبر مي رس�د استانداري درصدد 
اس�ت تا تع�دادي از روس�تاهایي را ك�ه در معرض س�يالب قرار 
دارند را به منظور حفظ ج�ان و امنيت ساكنانش�ان جابه جا كند. 

    
با توقف بارش ها و فروكش كردن آب، تعيين تكليف خانه هاي خسارت 
ديده و ساخت و سازها آغاز شد. با اين حال چنين به نظر مي رسد كه در 
تعدادي از روستاها نبايد كاري انجام داد و بهترين تصميم در جابه جايي 
آنهاست.  در همين رابطه روز گذشته كه معاون هماهنگي امور عمراني 
استانداري هرمزگان در نشست بررسي جابه جايي روستاهاي در معرض 
سيالب حضور داشت، با تأكيد بر اينكه بايد بررسي هاي دقيق در مناطق 
سيل زده صورت گيرد، علت انتقال روستاها را به منظور حفظ امنيت آنها 
اعالم كرد.  رضا مدرس بر تسريع در تعيين تكليف خانه هاي خسارت ديده 
ناشي از سيالب تأكيد كرده و افزود: »اولويت در بازسازي مناطق سيل زده 
ساماندهي خانه هاي روستاهاي دهستان گابريک و ديگر مناطق خسارت 
ديده است.« وي با بيان اينكه بايد در روند اجرايي بازسازي مناطق خسارت 
ديده سرعت بيشتري به خرج داده شود، گفت: »مديران مربوطه بايد هر 
چه سريع تر اقدامات الزم را در اين خصوص انجام دهند. همچنين بايد 
بررسي هاي دقيق در منطقه سيل زده صورت گيرد و اگر روستاي نياز به 
جابه جايي دارد با در نظر گرفتن شرايط آن اقدامات الزم صورت بگيرد.« 
مدرس خاطرنشان كرد: »انتقال روستاها به منظور حفظ امنيت آنهاست 
و روستاهاي كه ضرورتي براي جابه جايي آنها وجود ندارد، تمهيدات الزم 

براي بازسازي آنها انديشيده خواهد شد.«
   پرداخت تسهيالت بالعوض براي بازسازي ها

چندين شهرستان هرمزگان خس��ارات زيادي از سيل متحمل شدند كه 
جاسک يكي از آنهاست. براساس گزارش هاي منتشر شده اين شهرستان 
حدود 2 هزار ميليارد تومان خسارت ديده و حاال قرار است براي بازسازي 
مناطق صدمه ديده از سيل، تسهيالت ارزان قيمت و بالعوض به سيل زدگان 
پرداخت شود.  فرماندار شهرستان جاسک با بيان اينكه بيش از هزار ميليارد 
تومان خسارت به بخش هاي مختلف اين شهرستان وارد شده است، به ايسنا 
گفته: »پرداخت خسارت در قالب تسهيالت ارزان قيمت و بالعوض در بحث 
اشتغال و مسكن انجام مي گيرد و از ۹ روستاي شهرستان جاسک كه تخليه 
شده و در اسكان اضطراري بودند هنوز تعداد شش روستا در كمپ اسكان 
دارند و امدادرساني و خدمات رساني به آنها در حال انجام است.« محمد رادمهر 
با اشاره به اينكه آب شبكه اي 2۵ روستا نيز هنوز وصل نشده و به وسيله ۱۰ 
تانكر در حال آب رساني به آنها هستيم، ادامه داد: »همچنين روستاهايي كه 
برق شان وصل نشده از طريق ژنراتور برق رساني مي شوند.« به گفته فرماندار 
شهرستان جاسک، اگر شرايط جوي اجازه دهد راه مناطق كوهستاني نيز 

بازگشايي و خدمات رساني از طريق زميني امكانپذير خواهد شد. 
   كمک شيعه و سني به سيل زدگان

با وجود تمام مشكالت ناشي از سيل اما همبستگي هموطنان و بخصوص 
شيعه و سني در كمک به سيل زدگان ستودني است كه در همين رابطه حدود 
۶۰ نفر از طالب سراسر كشور كه از اين تعداد ۳۰ نفر از طالب، جزو اساتيد 
و كادر مديران حوزه علميه شهرستان جاسک هستند براي امدادرساني در 
مناطق سيل زده حضور دارند.  مدير روابط عمومي مركز مديريت حوزه  علميه 
استان هرمزگان با بيان اينكه حوزه علميه شهرستان جاسک در كنار نيروهاي 
سپاه، بسيج و نيروهاي مردمي و جهادي به ارائه خدمات امدادي و بهداشتي 
مي پردازند، گفت: »اين طالب با حضور در منازلي كه نياز به اليروبي داشتند 
به اليروبي و خارج كردن آب و گل والي به بيرون از منازل خدمات قابل توجهي 
ارائه دادند.« حجت االس��الم داريوش حسن زاده با اش��اره به اينكه مناطق 
سيل زده شرق هرمزگان اكثراً سني نشين هستند اما در اين روزهاي بحراني 
شيعه و سني در كنار هم براي كمک به مردم اين مناطق، برادرانه در كنار هم 
قرار گرفتند، ادامه داد: »در حال حاضر آب و گل والي از منازل خارج شده اما 

بيشترين دغدغه مردم اين است كه خانه هاي آنان نياز به بازسازي دارد.«

 گردشگري
 كودك ثروتمند اما سرراهي

صحبت در مورد صنعت گردش�گري یعني حرف زدن در مورد كل 
اس�تان هاي ایران. عرصه اي كه تک تک ایراني�ان از ظرفيت هاي 
خدادادي و طبيعي و همچنين تاریخي و ميراث كهن این مرز و بوم و 
خوب اطالع دارند و مسئوالن هم ترجيح مي دهند روي داشته هاي 
موجود مانور بدهند و با تصميمات نادرس�ت و غيرعلمي و فرصت 
س�وزي، به جاي بهره برداري از ظرفيت ها فقط مشكالت را بيشتر 
و بيش�تر كنند. اگر از تمام اتفاقات و كارهاي نكرده در این حوزه، 
چشم پوشي كنيم حاال مجلسيان تصميمي گرفته اند كه حتي وزارت 
گردشگري ها هم از آن بهت زده هستند و نمي دانند نمایندگان چرا 
و با كدام اس�تدالل این چنين تيشه به ریش�ه نهال نحيف ميراث 
و گردش�گري كش�ور مي زنند. وقتي خبر اخذ ماليات از مسافران 
خروجي منتشر و معاون گردشگري با تعجب گفت: »غافلگير شدیم!«

    
گردشگری ايران جداي از كشورهاي ديگر است و هرگز اين صنعتش 
محدود به چند استان و چند منطقه نمي شود. مهم نيست در كجاي اين 
كشور پهناور قرار داشته باشيد. از اس��تان هاي معتدل و سرسبز كرانه 
درياي خزر گرفته تا آذربايجان و اردبيل س��رد و اصفهان و فارس و يزد 
تاريخي و قم و خراسان مذهبي و سيستان و كرمان كويري و استان هاي 
حاشيه خليج فارس و درياي عمان كه در هر فصلي زيبايي هاي خاص 

خودشان را دارند و قدرت پذيرايي از ميليون ها مسافر و گردشگر را. 
ش��ايد ديگر صحبت كردن از ظرفيت هاي موجود در اس��تان ها آنقدر 
تكراري شده باشد كه كسي توجهي به آنها نكند. اما بي توجهي به اين 

همه نعمت و داشته، هنري مي خواهد كه در مسئوالن وجود دارد. 
  وزارتخانه هم غافلگير شد

روز گذش��ته بود كه خبر اخذ ماليات از مسافران خروجي منتشر شد و 
بعد از چند ساعت معاون گردشگري كشور با بيان اينكه در جريان اين 
مصوبه نبوده ايم گفت: »واقعيت اين است كه ما هم غافلگير شديم!« ولي 
تيموري درباره اخذ ماليات از گردشگران خروجي كه اليحه آن توسط 
نمايندگان مجلس به تصويب رسيد، به مهر گفت: »گردشگر خروجي با 
گردشگر ورودي ما روند تعأملي دارد. اگر به هفت يا هشت كشور گردشگر 
مي فرستيم دقيقاً آن كشورها هم گردشگر به ايران مي آورند. پس اگر ما از 
اين طرف تعداد گردشگران خروجي مان به آن كشور مقصد را كم كنيم 
ديگر نمي توانيم توقع داشته باشيم كه از آن كشور، تعداد گردشگران 
ورودي كه براي ما مي فرستد را افزايش دهد. پس روند دو سويه اي هست 
و تعأمل م��ا را از حالت متوازن خارج مي كند. اخذ ماليات از مس��افران 
خروجي بر اساس نظر ما نبوده است. قطعاً ما هم در حال پيگيري هستيم. 
ما از قبل در جريان اين موضوع نبوده ايم.« همين حرف ها كافيست تا 
ميزان ناهماهنگي در ميان تصميم گيرندگان مشخص شود و اينكه چرا 
با وجود وزارتخانه اي به اين عريض و طويلي و فراكس��يون گردشگري 
مجلس كه به اصطالح، نمايندگان مش��رف به اين عرصه در آن حضور 
دارند، بايد تصمياتي اتخاذ و به قانون تبديل شوند كه جر ضربه زدن به 

صنعت گردشگري نتيجه ديگري نخواهد داشت. 
   گزارش گردشگري به سران 3 قوه

اين تصميم مجلس در ش��رايطي بوده كه اكث��ر ايرالين هاي خارجي 
پروازهايش��ان را به مقصد ايران كنس��ل كرده و با اين كار تقريباً ورود 
گردشگر خارجي به ايران به كمترين حد خود رسيده است. موضوعي كه 
وزير ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هم با اشاره به آن گفته: 
»از وزارت خارجه خواستيم كه سفراي كشورهاي مختلف بيش از پيش 
فعال شوند و با ايرالين هايي كه پروازهايشان را لغو كرده بودند، دوباره 
تماس برقرار كنند. همچنين رايزن ها و سفارتخانه ها در حوزه تبليغات 
بيروني متمركزتر ش��وند تا با كمک همه بتوانيم دوباره به حالت نرمال 
برگرديم.« وقتي علي اصغر مونس��ان اعالم كرد: »گزارشي از وضعيت 
گردشگري به سران قوا ارسال شده و از روز شنبه اقدامات فوري را براي 
خارج ش��دن از اين وضعيت آغاز مي كنيم.« چرا بايد مجلس قانوني را 

تصويب كند كه نتيجه آن از هم اكنون مشخص است!

سيداحمد هاشمي اشكا عليرضا آل قيس – استاد دانشگاه

   كرمانش�اه: مديرجهادكش��اورزي گيالنغرب گفت: كشت و ترويج 
گياهان دارويي براي اولين بار در سطح ۳2 هكتار از اراضي كشاورزي اين 
شهرستان آغاز شد. عباداله پروانه افزود: اين گياهان شامل سياه دانه، گل 
گاوزبان و ليره است كه پيش بيني مي شود از اين سطح زيركشت ۳۵ تن 
محصول برداشت شود. برداشت محصول اين گياهان به تدريج از اوايل بهار 
تا تيرماه سال آينده انجام مي شود. همچنين كشت آزمايشي كنگر و زعفران 

نيز در زمين هاي كشاورزي اين شهرستان در دست اقدام است. 
   مازندران: استاندار مازندران از تأييد موافقت اصولي اجراي ۱۳۴ اسكله 
تفريحي در استان و قول مساعد براي اختصاص اعتبار و تسهيالت براي 
اجراي اين طرح ها با بهره  كم خبر داد. حسين زادگان گفت: در اين طرح به 
جاي انتخاب ۱۳۴ مشاور، براي كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و تسريع 
در اجراي طرح ها يک مشاور انتخاب مي شود و بعد از ارائه موافقت اصولي 
كه توسط اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران 
و سازمان بنادر و دريانوردي كشور صورت مي گيرد، همزمان با ايام اهلل دهه 

فجر و در يک زمان اسكله ها به سرمايه گذار سپرده مي شود. 
   آذربایجان غربي: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان غربي با 
اشاره به اينكه امسال براي بيش از 22 هزار نفر در آذربايجان غربي شغل ايجاد 
شده است، گفت: تعداد ۱۷۹۳ تعاوني فعال در استان وجود دارد كه تعداد ۳۰ 
هزار و ۷۸۱ نفر در آنها مشغول به فعاليت هستند. رضا نقي زاده افزود: با تأكيد 
بر اينكه ۹۱۷۴ نفر در ۴۶۸ تعاوني اروميه مشغول به فعاليت هستند، گفت: بعد 
از اروميه، مياندوآب با ۳۸۳ تعاوني و ۷۰۱۱ نفر اشتغال و مهاباد با ۱۵۶ تعاوني و 

اشتغالزايي براي ۳۹۱۰ نفر به ترتيب بيشترين تعداد تعاوني را دارند. 
   سيس�تان و بلوچس�تان: مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و 
بلوچستان گفت: ظرفيت آب شيرين كن بندر چابهار به ۵ هزار مترمكعب در 
روز افزايش مي يابد. بهروز آقايي در شوراي طرح توسعه بندر چابهار اظهار 
كرد: پروژه افزايش ظرفيت آب شيرين كن بندر چابهار به منظور پايداري 
آب بندر به صورت 2۴ ساعته، تأمين آب مورد نياز سرمايه گذاران، كشتي ها 
و شناورها در دستور كار قرار گرفته است. وي اعتبار اوليه مورد نياز براي 

اجراي اين پروژه را ۶۸۰ ميليارد ريال اعالم كرد. 
   خراس�ان جنوب�ي: مدير ش��ركت پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي 
خراسان جنوبي گفت: ۳ هزار و ۷۰۰ تن سهميه گاز ال پي  جي )مايع( براي 
رفع نياز مصرف كنندگان اين نوع سوخت در بهمن ماه جاري به استان 
اختصاص يافت. قربانعلي مرداني افزود: ميانگين مصرف گاز »ال پي جي« 
از ابتداي امسال در استان 2 هزار و ۱۰۰ تن بوده كه با پيگيري هاي انجام 
شده و براي رفاه بيشتر مردم سهميه گاز استان بيش از نياز واقعي در نظر 

گرفته شده تا در مواقع بحراني مشكالت كمتري ايجاد شود.

   مركزي س�رمایه گذاري 
صنعتي در استان 
مركزي در س�ال جاري نسبت به مدت مشابه 
قب�ل، 3۰ درص�د افزای�ش یافت�ه اس�ت. 
س��عيد فرخي معاون هماهنگي ام��ور اقتصادي 
استانداري مركزي در نشست دبيرخانه شوراهاي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و مديران كل 
استانداري هاي استان هاي تهران، اصفهان، قزوين، 
لرستان، قم، همدان و مركزي در سالن جلسات 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان 
مركزي در اراك با اشاره به اينكه سرمايه گذاري 
صنعتي در استان مركزي در سال جاري نسبت به 
مدت مشابه قبل، ۳۰ درصد افزايش يافته است. 
گفت: اين اس��تان با وجود مش��كالت اقتصادي 
در حوزه كس��ب و كار از جايگاه خوبي برخوردار 
اس��ت.  وي افزود: حقوق هاي مع��وق كارگران 
اين اس��تان نس��بت به س��ال قبل از كاهش ۴۰ 

درصدي برخ��وردار اس��ت و با وج��ود حدود ۳ 
هزار واح��د صنعتي كوچک، متوس��ط و بزرگ، 
مشكالت سه واحد صنعتي اس��تان مركزي در 
سطح ملي پيگيري مي ش��ود.  معاون هماهنگي 

امور اقتصادي اس��تانداري مرك��زي ادامه داد: از 
ابتداي سال جاري تاكنون، ۵۸۷ جواز تأسيس با 
پيش بيني سرمايه گذاري ۸۵ هزار ميليارد ريال 
در استان مركزي صادر شده است.  فرخي تصريح 

كرد: پيش بيني اش��تغال اين جوازها، ۱۵ هزار و 
2۰۰ فرصت شغلي اس��ت.  وي گفت: 2۵۱ فقره 
پروانه بهره برداري با ميزان ۱۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد 
ريال و پيش بيني اشتغال 2 هزار و ۴۵2 شغل نيز 
در سال جاري در استان مركزي صادر شده است.  
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري مركزي 
افزود: برگزاري اين نشست در راستاي اشتراك و 
انتقال تج��ارب و تعامل بيش��تر دبيرخانه هاي 
شوراي گفت وگوي هفت اس��تان كشور است و 
برخي تجارب و پيشنهادات مي تواند گره گشاي 
مشكالت بزرگ باشد.  فرخي تصريح كرد: گفتمان 
بخش خصوص��ي و دولتي يك��ي از راهكارهاي 
مناس��ب براي برون رفت از مش��كالت اقتصادي 
است.  وي عنوان كرد: نشست گفت وگوي بخش 
خصوصي و دولتي در استان مركزي با نگاه ويژه 
دنبال مي شود و تاكنون ۹ نشست در سال جاري 

در اين خصوص برگزار شده است. 

افزايش 30درصدي سرمايه گذاري صنعتي در استان مركزي

افتتاح 33 پروژه بزرگ پارس آباد مغان در دهه فجر  
33 پ�روژه و      اردبيل
ط�رح ب�زرگ 
سرمایه گذاري، دهه مبارك فجر در شهرستان 
پارس آب�اد به بهره ب�رداري خواهد رس�يد. 
عدال��ت حاجي پ��ور سرپرس��ت فرمانداري 
پارس آباد گفت: ۳۳ پروژه و طرح سرمايه گذاري 
با اعتباري بالغ بر ۶۱ ميلي��ارد تومان در دهه 
فجر امسال در شهرس��تان پارس آباد افتتاح و 
به بهره برداري خواهد رس��يد.  وي با اشاره به 

اينكه ۱۷ ميليارد تومان پروژه عمراني و ۴۴ ميليارد تومان طرح هاي سرمايه گذاري در اين شهرستان 
همزمان با ايام اهلل دهه فجر افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد، افزود: چهار طرح اقتصادي مهم با 
اشتغالزايي ۱۳۸ نفر به صورت مستقيم و پايدار در شهرستان پارس آباد نيز به بهره برداري مي رسد.  
سرپرست فرمانداري شهرستان پارس آباد بيان كرد: دهه مبارك فجر نماد عزت و اقتدار ايران اسالمي 
در جهان و نماد وحدت و انسجام ملت ايران اسالمي بوده و از اين ايام بايد به بهترين شكل ممكن براي 

تبيين خدمات نظام در تمامي مناطق و شهرها بهره برد. 

تعيين ۱۰8 نقطه در استان قزوين براي اسكان اضطراري
با توجه ب�ه در     قزوين
پيش ب�ودن دو 
سامانه بارشي، 1۰۸ نقطه براي اسكان اضطراري 
در سطح استان قزوین پيش بيني شده است، 
عالوه بر این با شهرداري هاي حاشيه جاده هاي 
اصلي نيز مكاتبه ص�ورت  گرفته اس�ت تا از 
باش�ند.  برخ�وردار  بيش�تري  آمادگ�ي 
قدرت اهلل مهديخاني، مديركل مديريت بحران 
استان قزوين با اشاره به بارش هاي شديد در اين 

استان كه امكان آن مي رود كه منجربه جاري شدن س��يل شود گفت: به همين منظور ۱۰۸ نقطه در 
استان قزوين براي اسكان اضطراري تعيين و جانمايي شده است.  وي افزود: بنا به هشدارهاي سازمان 
مديريت بحران كشور و پيش بيني هاي اداره كل هواشناسي استان از اواخر شب گذشته استان ميزبان 
يک سيستم بارشي شامل برف و باران خواهد بود كه اين سامانه بارشي به ويژه در روز پنج شنبه سوم 
بهمن ماه جو استان را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد.  مديركل مديريت بحران استان قزوين تصريح 
كرد: تعدادي از دستگاه ها از جمله هالل احمر، پليس، اورژانس، شركت برق، شركت گاز و امداد خودرو 
2۴ ساعته آماده باش هستند.  مهديخاني تأكيد كرد: بخشداري هايي كه داراي روستاهاي صعب العبور و 

كوهستاني هستند بايستي در وضعيت هاي اضطراري در محل كار حضور داشته باشند.

اتمام ساخت 47۰۰ واحد سيل زده در لرستان 
رئي�س س�تاد      لرستان
هنگ�ي  هم��ا
بازسازي مناطق سيل زده لرستان از اتمام 4 هزار 
و ۷۰۰ واحد س�يل زده در این اس�تان خبرداد. 
رضا خواجه اي رئيس س��تاد هماهنگي بازسازي 
مناطق سيل زده لرس��تان در سخناني با اشاره به 
وضعيت بازس��ازي و تعمير واحدهاي مسكوني 
سيل زده لرستان، گفت: تا به امروز پرونده ۵۰ هزار 
و ۵۰۰ واحد مسكوني براي دريافت تسهيالت به 

بانک هاي عامل معرفي شده اند.  وي با بيان اينكه از اين تعداد ۴۸ هزار و ۵۰۰ مورد منجربه عقد قرارداد شده اند، 
افزود: در مجموع حدود 2۰ هزار واحد تعميري در سطح استان داشتيم كه همه اين واحدهاي تعميري به اتمام 
رسيده اند.  رئيس ستاد هماهنگي بازسازي مناطق سيل زده لرستان، ادامه داد: همچنين ۱2 هزار و ۵۰۰ واحد 
احداثي در مناطق سيل زده استان داشتيم كه شروع عمليات اجرايي را در حدود ۱2 هزار و ۴۰۰ واحد مسكوني 
داشته ايم.  خواجه اي با اشاره به انجام عمليات آرماتوربندي، بتن و فونداسيون در ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسكوني 

گفت: همچنين اجراي اسكلت را در ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد مسكوني تاكنون اجرايي شده است. 

۲۰ هزار نفر از فعاالن صنايع دستي بيمه مي شوند 
عيسي كریمي      كهگيلويه و بويراحمد 
مدیر صندوق 
بيمه اجتماعي كش�اورزان، روس�تایيان و 
عشایر كهگيلویه و بویراحمد، با اشاره به ۲4 
هزار بيمه شده تحت پوشش صندوق، گفت: 
۶۲۰ خانوار مستمري بگير در استان وجود 
دارد، ضمن اینكه طي ماه گذشته، 3۰ خانوار 
مشمول دریافت مستمري در صندوق شدند 

و احكام آنها تأیيد شده است. 
وي با اشاره به 2۰ هزار نفري كه قرار اس��ت در حوزه صنايع دستي بيمه  شوند، ادامه داد: تمامي دست 
بافته ها، دست ساخته ها، فروشندگان و مولد مواد اوليه صنايع دستي كه تعداد آنها به 2۰ هزار نفر مي رسد، 
بيمه خواهند شد و حداقل سن آنها ۱۸ و حداكثر ۵۰ سال است.  مدير صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، 
روستاييان و عشاير كهگيلويه و بويراحمد در ادامه با اش��اره به اينكه ۳۰۰ ميليون تومان وام ۳ ميليون 
توماني بدون ضامن و سپرده به ۱۰۰ نفر از مستمري بگيران در مرحله اول ۵ بهمن ماه پرداخت مي شود، 
خاطرنشان كرد: سنوات دريافتي مستمري و ميزان حقوق باالي ۳۰۰ هزار تومان از شرايط دريافت شدگان 
وام است، ضمن اينكه مرحله دوم و سوم به همين ميزان پرداخت خواهد شد.  كريمي تصريح كرد: تمامي 

وانت بارهاي استان براي دريافت كارت هوشمند ملزم به پرداخت حق بيمه هستند.

 ۵ هزار واحد مسكوني 
در مناطق سيل زده به سقف رسيد  

با تس�ریع در س�اخت و ساز ها      گلستان
تاكنون ۵ هزار واحد مسكوني در 
اس�تان گلس�تان ب�ه مرحل�ه س�قف رس�يده اس�ت. 
استاندار گلس��تان با اش��اره به روند احداث واحد هاي مسكوني 
سيل زدگان استان، گفت: تاكنون ۵ هزار واحد مسكوني به مرحله 
سقف رسيده است و تسريع در عمليات ساخت و ساز در اولويت 
قرار دارد.  هادي حق ش��ناس ادامه داد: با توجه به برودت هوا و 
مشكالت گاز كارخانه هاي آجر تالش داريم تا پايان سال جاري 
بخش عمده اي از واحد هاي مس��كوني را تحوي��ل صاحبان آنها 
دهيم.  وي افزود: ۹۹ درصد واحدهاي آس��يب ديده از س��يل به 
بانک ها معرفي شدند و براي ۹۵ درصد آنها انعقاد قرارداد صورت 
گرفته است.  استاندار گلس��تان گفت: از ۷۷۰۰ واحد سيل زده 
نيازمند بازس��ازي تاكنون پي كني ۷۴۷۰ واحد مسكوني انجام 
شده است.  به گفته حق شناس تمام دستگاه هاي اجرايي همراهي 
مي كنند تا هرچه سريع تر واحدهاي مسكوني آسيب ديدگان از 

سيل به آنها تحويل داده شود. 

  ۱7 دشت اصفهان 
در معرض فرونشست قرار دارد

مدیركل مدیریت بحران استانداري     اصفهان
اس�تان اصفهان گفت: 1۷ دشت 
همچون گلپایگان، خوانسار، دشت دامنه، دشت مهيار و اردستان 
به دلي�ل برداش�ت هاي بي رویه آب دچار فرونشس�ت اس�ت. 
منصور شيشه فروش مديركل مديريت بحران استانداري استان 
اصفهان با اشاره به فرونشس��ت زمين و دشت ها در سطح استان 
اصفهان بيان كرد: تعداد ۱۷ دشت همچون گلپايگان، خوانسار، 
دشت دامنه و دشت مهيار به دليل برداشت هاي مصرف بي رويه 
آب دچار فرونشست هستند.  وي افزود: در سطح استان اصفهان 
۴۵۰هكتار از زاينده رود آزادسازي انجام ش��ده كه در نوع خود 
خيلي مهم است و 2۳۰ كيلومتر از ساير رودخانه هاي ديگر استان 
هم آزادسازي شده اس��ت.  مديركل مديريت بحران استانداري 
اس��تان اصفهان تأكيد كرد: با توجه به اينكه سيل فروردين ماه 
بيش از ۳۵ هزار ميليارد تومان خسارت به كشور وارد كرد، افزود: 
ستاد بحران وظيفه دارد با ساخت و سازها در حاشيه رودخانه ها و 
مكان هايي كه براي شهرستان ها خطر آفرين است برخورد كند. 

 افتتاح نهمين »نمايشگاه شهر هوشمند« 
در مشهد 

نهمين نمایشگاه شهر هوشمند با     خراسان رضوي
حضور معاون وزی�ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات و جمعي از مسئوالن استاني و مدیران شهري، 
در نمایش�گاه بين المللي مشهد روز گذش�ته گشایش یافت. 
امضاي تفاهمنامه همكاري ميان ش��هرداري مش��هد و آس��تان 
قدس رضوي و رونمايي از اپليكيش��ن جامع شهروندي با عنوان 
»ش��هر من«، از برنامه هايي بود كه در نخس��تين ساعات برپايي 
اين نمايش��گاه به اجرا درآمد.  عالوه برآن حضور اس��تارتاپ ها و 
شركت هاي فعال در حوزه فناوري هاي ارتباطي و IT از نكات قابل 
توجه اين نمايشگاه است كه امكان تعأمل ميان فعاالن اين حوزه ها 
با يكديگر و نيز عموم ش��هروندان را فراهم م��ي آورد.  همچنين، 
مخاطبان مي توانند از برنامه هاي جانبي اين نمايش��گاه همچون 
چهار كارگاه تخصصي كه با حضور اساتيد برجسته حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات كشور برگزار مي شود بهره مند شوند.  برگزاري 
بيش از ۳۰ كارگاه و پنل جنبي ديگر در ايام برگزاري اين نمايشگاه 

از جمله برنامه هاي تخصصي اين رويداد فناورانه است. 

 اتمام 2 پروژه بزرگ فرهنگي فارس
 با كمك مجموعه هاي دولتي 

 مدرسه اوتيسم در تبريز
با مشاركت خيران ساخته مي شود

مدی�ركل دیوان     فارس
محاسبات استان 
فارس گفت: همه ظرفيت هاي قانوني خود را 
ب�ه كار مي گيری�م ت�ا پروژه هاي ب�اغ موزه 
مشاهير و موزه منطقه اي در شيراز در زمان 

مقرر به بهره برداري برسند. 
ساس��ان ممبيني مديركل ديوان محاس��بات 
اس��تان فارس در بازديد از پروژه هاي باغ موزه 
مشاهير و موزه منطقه اي ش��يراز گفت: »اين 
پروژه ها يك��ي از كليدي تري��ن و مهم ترين و 
بزرگ تري��ن پروژه ه��اي فرهنگي در س��طح 
اس��تان فارس، منطقه و شايد كش��ور است و 
بايد همه دس��تگاه هاي اجراي��ي و نظارتي از 
همه ظرفيت هاي فني، مال��ي و اعتباري خود 
استفاده كنند تا اين پروژه ها تا سال ۱۴۰۰ به 
بهره برداري برسند.  وي افزود: اين پروژه ها تأثير 
بسياري در گردشگري منطقه و رونق اقتصادي 
و ايجاد اشتغال دارد و حداقل انتظار اين است 
كه دستگاه هاي متولي از همه توان و امكانات در 

تحقق اين موضوع كمک گيرند.  ممبيني با بيان 
اينكه ديوان محاسبات نيز آمادگي دارد تا از توان 
قانوني خود براي راهنمايي و مشورت استفاده 
نمايد، تصريح كرد: اميدواريم با همكاري همه 
جانبه و سربلندي براي دس��تگاه هاي اجرايي 
استان، اين پروژه ها در موقع مقرر افتتاح شوند. 
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي فارس نيز گفت: اين پروژه از سال ۱۳۸۷ 
شروع شده اس��ت و منابع اعتباري آن همراه با 
افت وخيز ه��اي فراواني روبه رو بوده اس��ت اما 
در س��ال گذش��ته و بر طبق ماده 2۷ به بخش 
خصوصي واگذار شد كه از آن زمان روند قابل 
قبولي را طي مي كند.  اميري با بيان اينكه پروژه 
باغ موزه مشاهير فارس داراي 2۰ هزار متر مربع 
پروژه و ۱۵ هزار متر مربع پاركينگ است افزود: 
طبق پيش بيني هاي ص��ورت گرفته اگر روند 
تكميل پروژه ها به همين س��رعت انجام شود، 
بخشي از آن سال آينده همزمان با ياد روز حافظ 

در مهر ماه ۹۹ قابل افتتاح است. 

با توجه به محدود    آذربايجان شرقي
بودن اعتبارات 
دولتي، اتمام مدرس�ه  كودكان اوتيسمي به 
مش�اركت و همكاري خيران بستگي دارد. 
مريم خوش��بخت رئيس اداره آم��وزش و پرورش 
اس��تثنايي آذربايجان ش��رقي با بيان اين كه  سال 
گذشته، مدرس��ه اي به نام مدرسه اوتيسم در تبريز 
كلنگ زني شده است، گفت: فنداسيون اين مدرسه 
اجرا شده است ولي خير اين مدرسه با مشكل مواجه 
شده و اين اقدام نيز نيمه تمام مانده است.  وي افزود: 
اكنون اين مدرس��ه براي كودكان مبتال به اختالل 
اوتيسم در حال ساخت بوده و هزينه هاي آن توسط 
خير ديگري تقبل شده اس��ت، بعد از اتمام ساخت 
اين مدرس��ه، دانش آموزان اوتيسم از مدرسه فعلي 
به مدرس��ه جديد منتقل مي ش��وند.  رئيس اداره 
آموزش و پرورش استثنايي آذربايجان شرقي ادامه 
داد: سال گذش��ته نيز مدرس��ه اي با عنوان مدرسه 
كودكان نياز ذهني ويژه كلنگ زني شد ولي برخي 
رس��انه ها اين مدرس��ه را به عنوان مدرسه  اوتيسم 

مطرح كردند.  خوشبخت با بيان اين كه اكنون يک 
باب مدرسه  اوتيسم با ۹ كالس درس در جاده سنتوي 
تبريز فعاليت مي كند، گف��ت: ۴۱ كودك مبتال به 
اختالل طيف اوتيسم در اين مدرسه مشغول تحصيل 
هستند.  وي افزود: كودكاني كه جهت ورود به پيش 
دبس��تاني و مقطع اول ابتدايي به سنجش مراجعه 
مي كنند، بعد از غربالگري اگر مبتال به اوتيسم باشند، 
شناسايي مي شوند، حتي قبل از ورود به مدرسه نيز، 
اگر كودكان اوتيسم شناسايي ش��وند مي توانند به 
مدرسه مراجعه كرده و از خدمات مدرسه  اوتيسم نيز 
بهره مند شود.  اين مسئول فرهنگي ادامه داد: كودكان 
اوتيسم در مقطع پيش دبستاني و ابتدايي در مدرسه 
تحصيل مي كنند، براي تحصيل كودكان اوتيسم در 
مقطع راهنمايي نيز محلي در ساختمان جديد در نظر 
گرفتيم.  وی گفت: دانش آموزان اوتيسم با بهره هوشي 
نياز ويژه  ذهني، نيز در مدارس استثنايي مشغول به 
تحصيل مي شوند و بعد از اتمام دوره  تحصيلي ابتدايي 
و پيش دبستاني، مقاطع راهنمايي و دبيرستان را در 

مدارس ويژه  ذهني به اتمام مي رسانند. 


