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88498441سرويس  شهرستان

كوچ پاييزه ۹ هزار خانوار عشاير ايالم آغاز شد 
كوچ عشاير ايالم به مناطق قشالقي و     ايالم
نوار مرزي استان از ابتداي آذرماه آغاز 
دارد.  ادام�ه  آين�ده  س�ال  فرودين م�اه  نيم�ه دوم  ت�ا  و 
علي سليمي مديركل امور عشاير استان ايالم گفت: به دليل شرايط اقليمي 
و تغييرات آب و هوايي ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار با جمعيت ۶۰ هزار نفر در قالب 
۱۲ ايل و ۳۲ طايفه مستقل كوچ پاييزه خود را به مناطق قشالقي و نوار 
مرزي استان آغاز كرده اند.  وي افزود: كوچ عشاير ايالم از ابتداي آذرماه آغاز 
و تا نيمه دوم فرودين ماه سال آينده ادامه دارد.  مديركل امور عشاير استان 
تصريح كرد: عشاير استان به روال ساليان گذشته دام خود را در ماه هاي 
سرد سال در كانون هاي گرمسيري كولك، چنگوله، ميمك، فكه، سه راهي 
كاشي پور تعليف مي كنند.  سليمي ادامه داد: بيشتر جمعيت عشاير استان 
از اواخر ماه گذشته مراتع ييالقي شهرس��تان هاي ايالم، ايوان، سيروان، 
آبدانان، ملكش��اهي، چرداول و بدره را به سوي دش��ت هاي گرم جنوب 
استان ترك كردند.  وي عنوان كرد: اين عشاير كوچنده متناسب با شرايط 
آب و هوايي اين روزها را در مناطق ميان بند در حد فاصل مناطق گرمسير 
و سردسير سپري مي كنند.  مديركل امور عشاير استان ايالم همچنين 
خاطرنشان كرد: با توجه به فصل س��رما و بارش نزوالت جوي، عشاير در 
طول مس��ير كوچ از اتراق در ارتفاع يا حاشيه رودخانه ها اجتناب كنند و 

هشدارهاي هواشناسي را جدي بگيرند.

 بهره برداري از يك هزار كالس جديد 
در خراسان رضوي

با تحويل يك هزار و 204 كالس درس در     خراسان رضوي
خراسان رضوي 726 كالس درس ديگر در 
حال تكميل است كه تا سال آينده مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. 
محمدرضا خدادادي معاون توس��عه مديريت و پش��تيباني اداره كل 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراس��ان رضوي در همايش خيران 
مدرس��ه س��از گفت: تاكنون يك هزار و ۲۰4 كالس درس را تحويل 
داده ايم و در حال تكميل كردن ۷۲۶ كالس درس ديگر در سطح استان 
هس��تيم، كه اميدواريم تا مهرماه س��ال آينده اين تعداد كالس درس 
تكميل و تحويل گردد.  وي افزود:در حال حاض��ر ۷۰ درصد مدارس 
خراسان رضوي داراي استحكام نسبي و ۳۰ درصد نياز مند مقاوم سازي 
و تخريب و بازسازي هستند، در همين راستا تالش مي شود با اعتبارات 
دولتي و كمك خيران تعداد مدارس پايدار و استحكام نسبي را افزايش 
دهيم.  خدادادی ادامه داد: اغلب مدارسي كه بيشتر نيازمند تخريب و 
بازسازي و غير مقاوم هستند در شهرهاي بزرگ از جمله مشهد و نواحي 

آن و شهرهاي همانند كاشمر، سبزوار و تربت حيدريه قرار دارند.

سرپرست سازمان     آذربايجان شرقي
كشتارگاه صنعتي 
ش�هرداري تبريز از آغاز طرح شناس�نامه دار 
كردن گوش�ت  دام هاي ذبح ش�ده در سازمان 
كشتارگاه صنعتي شهرداري تبريز با هدف گامي 
در راستاي اطمينان بخش�ي از خريد خبرداد. 
كريم قدرتي سرپرست سازمان كشتارگاه صنعتي 
ش��هرداري تبريز در مراس��م رونمايي و آغاز طرح 
شناسنامه دار كردن گوش��ت هاي ذبح شده روزانه 
توسط سازمان كشتارگاه صنعتي شهرداري تبريز، 

گفت: با آغاز اجراي اين ط��رح مردم در مراجعه به 
واحدهاي فروش گوشت از طريق نشان هاي نصب 
شده، از جنسيت محصول مورد خريد خود اطمينان 
حاصل مي كنند.  وي افزود: از اين پس، دو نش��ان 
»رنگ آبي« براي جنس��يت نر و »رنگ نارنجي« 
براي جنسيت ماده بر روي دام ها زده خواهد شد؛ 
همچنين از عالئم بين المللي به همراه متني به زبان 
رسمي كشور نيز در اين رابطه استفاده مي شود تا 
مردم با اطمينان و بدون شك و شبهه، اقدام به خريد 

محصول مورد نياز خود كنند. 

خانه تاريخي رئيسي     اردبيل
در اردبيل با همكاري 
و مش�اركت مال�ك بازس�ازي و مرم�ت ش�د. 
نادر فالح��ي مديركل مي��راث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري اس��تان اردبيل در بازديد از 
خانه تاريخي رئيسي در اردبيل گفت: خانه تاريخي 
رئيس��ي در اردبيل با همكاري و مشاركت مالك 
بازسازي و مرمت شده است.  وي از بازسازي خانه 
تاريخي رئيسي در اردبيل خبر داد و افزود: اين اثر 
تاريخي كه مربوط به دوره قاجار اس��ت در سال 
۹5 به ثبت رس��يده و از ابتداي سال ۹۷ بصورت 

مش��اركتي با مالك اقدام به مرمت و بازسازي آن 
ش��ده اس��ت.  مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري اس��تان اردبيل تصريح كرد: 
اهم فعاليت هاي انجام ش��ده در اي��ن بنا مرمت 
ديوارهاي محيطي اتاق ضلع جنوب غربي، تاالر 
و اتاق هاي طبقه فوقاني، مرمت هشتي ورودي و 
راه پله، مرمت سردر ورودي ضلع شمالي، مرمت 
و رنگ آميزي درب و پنجره ه��اي چوبي، مرمت 
سنگ آزاره حياط، مرمت نماي ضلع جنوب غربي، 
كف سازي اتاق ها، نقاش��ي اتاق هاي قسمت هاي 

مرمت شده و مرمت شومينه بوده است.

امس�ال ب�ا وجود     مركزي
وي�ژه  ش�رايط 
اقتصادي در نقاط مختلف شهري و روستايي 
اس�تان مركزي بيش از 7 هزار ش�غل پايدار 

ايجاد شد. 
سيد »علي آقازاده« استاندار مركزي در نشست 
ستاد راهبري و مديريت استان مركزي، با اشاره 
به ايجاد ۷ هزار ش��غل گفت: بي��ش از ۲ هزار و 
۳۰۰ ميليارد ريال تس��هيالت اش��تغالزا امسال 
به يك هزار و ۷۰۰ طرح اش��تغال در اين استان 
پرداخت ش��د كه ۳ هزار و ۷۰۰ فرصت ش��غلي 
را فراهم كرده است.  وي افزود: بيش از ۳ هزار و 

۲۰۰ فرصت شغلي ديگر نيز در ساير بخش هاي 
اقتص��ادي و كش��اورزي و با حمايت مس��تقيم 
بانك هاي عامل و دستگاه هاي اجرايي در استان 
ايجاد شده اس��ت.  اس��تاندار مركزي ادامه داد: 
ايجاد ۱۰ هزار فرصت ش��غلي در نقاط مختلف 
اين استان در سال جاري هدف گذاري شده است 
كه تاكنون بيش از ۷۰ درصد اين برنامه محقق 
ش��ده و بقيه نيز تا پايان س��ال دنبال مي ش��ود.  
آقازاده تصريح كرد: حمايت از توليد و كارآفريني 
راهكار اصلي حل مش��كالت بيكاري و اقتصادي 
است كه اين مهم اولويت برنامه هاي استانداري و 

دستگاه هاي اجرايي استان است. 

 رانش زمين، حركتي كه
 راه مازندراني ها را مسدود مي كند

»رانش زمين«؛ واژه اي كه اگر خيلي ها اطالعات زيادي در مورد علل 
وقوعش ندارند، اما مازندراني ها با آن زندگي مي كنند و گويي يكي از 
اتفاقات معمول در اين استان است. حادثه اي كه بارها و بارها موجب 
انتقال ساكنان روستاها به مناطق ديگر، از بين رفتن روستاها و حتي 
فوت هموطنان شده است. در همين راس�تا آمار رانش زمين در 400 
نقطه از مازندران بعد از سيل بهاري، سندي بر وجود اين هيوالي عظيم 
در زير خاك آن است كه گاه و بي گاه تكاني به خود مي دهد و خساراتي 
برجاي مي گ�ذارد. هر چند حاال كارشناس�ان مي گويند مي ش�ود 
تمهيداتي براي مهار رانش ها انديشيد اما در عمل كاري انجام نمي شود. 

    
هميشه با فرا رسيدن فصل سرما كه با بارش برف و باران همراه است، مسافر 
ناخوانده ديگري هم به مازندران وارد مي شود و آن هم حركت و رانش زمين 
است.  در آمارها و گزارش هايي كه در مورد ميزان رانش زمين در استان هاي 
مختلف ايران منتشر شده است، مازندران در صدر جدول و گيالن هم مقام 
دوم را به خود اختصاص داده اس��ت.  بارش هاي زمستان سال گذشته و 
همچنين باران هاي بهاري سال جاري در مازندران آنقدر بود كه در اولين 
روزهاي عيد امسال شرق اين اس��تان با فراگيري رانش زمين در مناطق 
كوهستاني مواجه و به همين خاطر تعدادي از روستاها در اين منطقه تخليه 
شوند.  هنوز چند روز از س��ال جديد نگذشته بود كه بارش هاي سيل آسا 
در مناطق كوهستاني مازندران موجب شد تا حدود ۱۰ روستا دچار رانش 
جديد شوند و با به آماده باش در آمدن نيروهاي امدادي، تخليه چند روستا 
آغاز شود.  شايد اولين و بدترين ضربه رانش زمين به ساكنان روستاها اين 
باشد كه محور و راه هاي مواصالتي و دسترسي آنها را تخريب و عمالً ارتباط 
شهروندان اين مناطق را با جاهاي ديگر قطع مي كند.  سيل هاي بهاري كه 
چند استان و همچنين مازندران را در بر گرفت، آنقدر بزرگ و مخرب بود 
كه اخبار ديگر را تحت الشعاع قرار داد. اما درباره مازندران كه يكي از زخم 
خوردگان اين سيل ها به حساب مي آيد، همين بس كه تعداد رانش هاي 
رخ داده پس از سيل  به 4۰۰ نقطه رسيد و اين موضوع زنگ خطري بود كه 

براي مسئوالن و مردم به صدا درآمد. 
   راه هايي براي بسته شدن!

مازندران، اس��تاني در دامنه كوه هاس��ت و رانش زمين هم در مناطق 
ش��يب دار اتفاق مي افتد. در جاهاي��ي كه اليه زيرين خاك س��فت و 
سخت است، آب از اليه بااليي نفوذ مي كند و به دليل وجود رس هاي 
انبساط پذير در اليه هاي زيرين انباش��تگي آب اتفاق مي افتد و در اثر 
وزن زياد، خاك ُس��ر خورده و به حركت در مي آي��د. به همين خاطر 
در جاده هاي كوهس��تاني به خاطر اينكه با ايجاد ترانشه در كنار آنها، 
خاك قدرت نگهدارندگي خود را از دس��ت مي ده��د، اگر ديوارچيني 
صورت نگيرد، رانش ها با كم ترين لرزشي اتفاق مي افتند. به طوري كه 
حتي زلزله هاي ۱/5 تا ۲ ريشتري هم كه هرگز احساس نمي شوند هم 
مي توانند زمين را به حركت و رانش وادارند.  با اين توضيحات اگر به آمار 
رانش زمين در جاده هاي مازندران توجه كنيم مي بينيم، بس��يار رقم 
بااليي است.  در همين رابطه درست در روز سوم فرودين، يعني بعد از 
بارش هاي زمستاني سال ۹۷ و آغاز باران هاي بهاري ۹8 در مازندران بود 
كه مديركل راهداري استان از وقوع ۱5۰ مورد رانش زمين در جاده هاي 
مازندران خبر داد. رانش هايي كه با ريزش كوه و مس��دود شدن راه ها 

همراه و مشكالت زيادي را براي مردم به وجود آورده بود. 
با اينكه ديوارسازي، كمترين كاري است كه مي تواند از رانش زمين در 
راه هاي كوهستاني جلوگيري كند ولي اين راه ها همچنان با برچسب، 
»رانش زمين« و »احتمال ريزش كوه« جزو پرحادثه ترين راه هاي كشور 
به حساب مي آيند و متوليان امر هم فقط در مورد ايمن سازي محورها 
حرف مي زنند و وعده مي دهند.  وقتي مس��ئوالن اس��تان مازندران از 
كمبود و فرسوده بودن ادوات سنگين راهداري حرف مي زنند پس بايد 
هر چند روز يكبار منتظر بسته شدن راه هايي باشيم كه به سختي باز 

مي شوند و بعد از چند روز دوباره روز از نو و روزي از نو.

كرمان، زيبای خفته ايران
آنها كه تاكنون سفري به كرمان نداشته اند هنوز نمي دانند چه فرصتي را 
براي ديدن زيبايي هاي طبيعت از دست داده اند. شايد تبليغات كم و عدم 
شناخت مردم از اين استان كويري يكي از بزرگ ترين داليل پايين بودن 
ميزان حضور و اقامت مسافران و گردشگران در آن باشد. اما اين تمام 
ماجرا نيست و تأمين نشدن نيازها و امكانات گردشگري و زيرساخت هاي 
ضعيف عامل ديگري است كه بسياري از ظرفيت هاي كرمان را مغفول 
نگه داش�ته و ديدني هاي آن را بدون بازديدكننده گذاش�ته اس�ت. 

    
اگر از همه ظرفيت هاي استان در زمينه تاريخي و تفريحي و طبيعي فاكتور 
بگيريم، فقط يك كويرش آنقدر توانايي دارد كه بتواند در تمام طول سال 
ميليون ها گردشگر را به سمت خود جذب كند.  اما در مظلوميت بهره مندي 
درس��ت از همين تك ظرفيت خدادادي هم مي ت��وان به صحبت هاي 
مسئوالن استاني رجوع كرد كه يكي از مهم ترين برنامه هايشان را دعوت از 

مسئوالن مؤثر دولتي در گردشگري اعالم مي كنند. 
   70 درصد مردم هرگز به كرمان نرفته اند

حدود يك س��ال پيش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان 
كرمان تحقيقي را انجام داد كه نتايج آن تأس��ف برانگيز بود.  نتايج اين 
تحقيقات نشان مي داد، در يك جامعه هدف ۷۰ درصد افراد اصالً به كرمان 
نيامده بودند. يعني هيچ شناختي از كرمان و ظرفيت هاي گردشگري آن 
نداشتند.  بنابراين بايد گفت حاال مهم ترين و اولين اولويت بخش دولتي 
و خصوصي، معرفي كرمان و جاذبه هاي گردشگري آن است. استاني كه 
هفت اثر تاريخي و طبيعي اش ثبت جهاني شده و حتي اكثر ايراني ها هم 

آن را نمي شناسند، چه برسد به خارجي ها!
در همان زمان رئيس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني كرمان با بيان 
اينكه عدم معرفي ظرفيت هاي گردشگري استان يك چالش بزرگ براي 
توسعه گردشگري در استان است گفته بود: »عدم وجود پرواز خارجي در 
كرمان يك چالش مهم در حوزه گردش��گري استان است.« سيدمهدي 
سياوشي با بيان اينكه مشكالت گردشگري كرمان بارها عنوان شده است، 
ادامه داد: »عدم معرفي ظرفيت هاي گردشگري استان كرمان يك چالش 

بزرگ براي توسعه گردشگري در استان است.«
    آمار تأسف برانگيز از ميزان گردشگران

در كنار معرفي نشدن بسياري از ظرفيت هاي كرمان و جاي خالي برنامه هاي 
درست براي حضور تورها و گردش��گران در اين استان بايد اذعان كرد كه 
زيرساخت هاي گردش��گري هم به شدت مش��كل دارند.  نبود هتل هاي 
مناس��ب از جمله مشكالت صنعت گردش��گري كرمان اس��ت و با اينكه 
سال هاست در مورد آماده شدن نقشه راه گردشگري آن صحبت مي شود، 
اما باز هم اين نقش��ه در دسترس نيس��ت.  در مورد اس��ف بار بودن تعداد 
گردشگراني كه وارد كرمان مي شوند، مي توان به آمار و ارقامي مراجعه كرد 
كه به ۲۰۰ هزار گردشگر داخلي و ۲۰ هزار خارجي هم نمي رسد.  هر چند 
در سياست هاي ابالغي برنامه ششم توسعه نيز براي كرمان دو عدد به طور 
مشخص هدف گذاري شده است، اما اين گونه حركت ها و اقدامات مسئوالن 
استاني و كشوري نشان مي دهد رسيدن به آنها محال است. اعدادي كه يكي 
رسيدن به رشد هشت درصدي مبحث اقتصادي است و ديگري هم پنج برابر 
شدن گردشگري خارجي.  ناگفته نماند در كنار عدم استفاده از ظرفيت هاي 
طبيعي در كرمان، بسياري از بناهاي تاريخي هم به حال خود رها شده و در 
حال تخريب هستند و مرمت بناها در دست اقدام نيز به كندي انجام مي شود. 
حاال به گفته كارشناسان اين حوزه، طي چند دهه اخير مشكالت و معضالتي 
مثل عدم مديريت صحيح در زمينه معرفي استان، بي توجهي به احيا و مرمت 
و نگهداري از آثار تاريخي و بي سوادي مسئوالن در مورد صنعت گردشگري 
كرمان را به جايي رس��انده كه حتي هموطنان هم شناخت درستي از آن 
ندارند و هرگز آن را در اولويت ليست مسافرت هايشان قرار نمي دهند. با اين 

حال بايد گفت كرمان به اندازه ناشناخته هايش زيباست. 

محمد رضا هاديلوسیداحمد هاشمي اشكا

مسئول بسيج سازندگي لرس�تان با اشاره به 
برگ�زاري ۳7 ميز خدمت جه�اد تخصصي به 
وسيله اين سازمان گفت: 2۵6 طرح زودبازده 
ك�ه عمدت�ًا مرب�وط ب�ه من�ازل مددجويان 
تحت پوش�ش كميته امداد و بهزيستي بود در 

هفته بسيج افتتاح شد. 
علي بيرانوند مسئول بسيج س��ازندگي لرستان 
در مراسم تجليل از 5۰ جهادگر نمونه استان در 
هفته بسيج، گفت: تاكنون ۳۷ ميز خدمت جهاد 
تخصصي توس��ط اقشاري كه بس��يج سازندگي 

پشتيباني مي كند، برگزار شد. 

وي اف��زود: ۱۲44 گ��روه جه��ادي محله محور 
براي خدمات رس��اني، كمك و اجراي پروژه هاي 
محروميت زدايي راه اندازي كرديم كه هم اكنون 

مشغول انجام كار هستند. 
مسئول بس��يج س��ازندگي لرس��تان با اشاره به 
پشتيباني بسيج جامعه پزشكي از اعزام تيم هاي 
پزشكي به مناطق محروم استان لرستان، تصريح 
كرد: در ماه مبارك رمضان ي��ازده گروه جهادي 
به تع��داد ۲5۰ نفر ب��راي نجات انارس��تان زير 
تنگ كوهدش��ت اعزام كردي��م، هم چنين پنج 
گروه جهادي به تع��داد ۱5۰ نف��ر جهت نجات 

انجيرس��تان پلدخت��ر اع��زام ش��د.  بيرانوند به 
س��ازماندهي گروه هاي جهادي خارج از لرستان 
اش��اره و عنوان كرد: نيروهاي جه��ادي خارج از 
اين اس��تان نيز در پاك سازي باغات كوهدشت و 
انجيرستان پلدختر كمك كردند.  وي افزود: در 
بحث جهاد همبس��تگي نيز ۱88 گروه جهادي 
به تعداد ۲ هزار و ۳۷۱ نفر به مناطق هدف اعزام 
كرديم، هم چنين اع��زام گروه هاي جهادي براي 
ساخت منازل افراد كم بضاعت و نيازمند را داشتيم 
كه تعدادي از اين گروه ها نيز ب��راي جمع آوري 
محصول و كم��ك به كش��اورزان اعزام ش��دند.  

مسئول بسيج سازندگي لرستان ادامه داد: ۲5۶ 
طرح زودبازده ني��ز كه عمدتاً مرب��وط به منازل 
مددجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي 
بود در هفته بسيج افتتاح شد.  به گفته بيرانوند، از 
آنجا كه روستاها نقش مهمي در زمينه توليدات 
دارند و از اركان مهم اقتصاد مقاومتي هستند، لذا 
طرح هاي محروميت زدايي از جمله ايجاد اشتغال 
و زيرساخت هاي روس��تايي از جمله برنامه هايي 
اس��ت كه به صورت جدي در حال دنبال ش��دن 
است و تا رفع كامل مش��كالت موجود با سرعت 

هرچه تمام در حال اجرايي شدن هستند. 

۳۷ ميز خدمت جهادي از سوي بسيج سازندگي لرستان برگزار شد
   لرستان

افتتاح و كلنگ زني چند طرح آبرساني فارس با حضور وزير نيرو 
وزي�ر نيرو طي      فارس
س�فري ي�ك 
روزه به فارس ضمن بازديد از طرح هاي عمراني 
در حال ساخت شهرستان داراب، چند طرح 
آبرساني در استان را افتتاح و كلنگ زني كرد. 
رضا اردكانيان در س��فري يك روزه به استان 
فارس از طرح هاي عمراني در حال ساخت اين 
حوزه بازديد كرد و طرح آبرساني به شهرستان 
داراب را م��ورد بهره برداري ق��رار داد.   طرح 

آبرساني به داراب شامل ۲4 كيلومتر خطوط انتقال و همچنين احداث يك واحد تصفيه خانه و تكميل 
خط چهار كيلومتري انتقال آبرساني به داراب است.  گفتني است اين طرح به عنوان يكي از طرح هاي 
اقتصاد مقاومتي مطرح شده كه بالغ بر هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال اعتبار براي اجرايي شدن آن هزينه 
شده است.  در سفر يك روزه وزير نيرو به استان فارس كلنگ طرح آبرساني به شهرستان زرين دشت 

با اجراي 4۱ كيلومتر خطوط انتقال و با 85۰ ميليارد ريال اعتبار به زمين زده شد. 

مازندران صاحب دهكده اقتصاد مقاومتي شد
فرمانده س�پاه     مازندران
كربال مازندران 
از راه اندازي مركز آموزش�ي مهارتي سپاه 
كربال تحت عنوان دهكده اقتصاد مقاومتي 

در ساري خبر داد. 
سردار محمدحسين بابايي فرمانده سپاه كربال 
مازندران در حاشيه مراس��م افتتاحيه مركز 
آموزش��ي و مهارت افزايي بس��يج سازندگي 
)دهكده اقتصاد مقاومتي( كه در سمسكنده 
ساري برگزار ش��د، با بيان اينكه اين مركز فرصت خوبي براي جوانان و بسيجيان جوياي كار است، 
گفت: اين مجموعه هفت هكتاري بسيج سازندگي، فرصت خوبي براي جوانان جوياي كار بوده است 
كه با آموزش مهارت افزايي در اين مجموعه مي توانند وارد بازار كار شوند.  وي افزود: مرحله اول اين 
آموزش، شامل مشاغل دامپروري و كشاورزي اس��ت اما در مرحله بعدي به آموزش مشاغل فني و 

كارگاه هاي كوچك پرداخته خواهد شد كه اين فضاي آموزشي در هفته آينده كار آموز مي پذيرد.

بسيج، عمليات انتقال روستاي برفيان 
تويسركان را آغاز كرد

 خسارت باغداران چهارمحال وبختياري 
تا پايان آذرماه پرداخت مي شود

روستاي برفيان      همدان
شهرس���تان 
تويسركان كه در س�يل فروردين ۹۸ دچار 
آسيب و رانش زمين شده بود، روز پنج شنبه 
با حضور رئيس س�ازمان بسيج مستضعفان 
به صورت رسمي منتقل و قرار است واحدهاي 
ساختماني آن در منطقه اي نزديك به همين 

روستا ساخته  شود. 
سردار غالمرضا سليماني رئيس سازمان بسيج 
مستضعفان مراس��م انتقال روس��تاي برفيان 
شهرس��تان تويس��ركان گفت: خوشحاليم كه 
توانستيم در حضور مردم خسارت ديده روستاي 
برفيان پروژه انتقال اين روس��تا را انجام دهيم.  
وي با بيان اينكه روستاها ركن اصلي اقتصادي 
جامعه و محور اصلي اقتصاد مقاومتي كش��ور 
هستند، افزود: فعاليت هاي كشاورزي و دامداري 
به طور ج��دي در حل مش��كالت اقتصادي و 
توس��عه اقتصاد كشور بس��يار تأثيرگذار است 
و ما بايد قدردان روس��تاييان باش��يم.  رئيس 
سازمان بسيج مستضعفان ادامه داد: سپاه، بسيج 
سازندگي و بسيج مستضعفان هميشه و همه جا 

در كنار مردم روستاها هس��تند و امسال هم با 
طرح »همگام با كشاورز« با در اختيار گذاشتن 
الگوهاي صحيح كش��ت در خدمت كشاورزان 
است و تمام تالش خود را در جهت رفع مشكالت 
روستاييان به كار مي گيرد و با توجه به زحمات 
اين عزيزان با رفع مشكالت و تنگناها اميد داريم 
شاهد زندگي بهتر و فراهم كردن شرايط بهتر 
براي روس��تاييان باش��يم.  برپايه اين گزارش، 
تعداد واحدهاي احداث ش��ده در اين عمليات 
44 واحد مس��كوني در متراژهاي 85 مترمربع 
و مس��احت كل زمين تخصيص يافته براي هر 
واحد 4۲۰ مترمربع اس��ت. اين پ��روژه به ياد 
۹۲۰۰ شهيد بسيجي افتتاح شده است و ظرف 
يكسال  آينده ساكنان اين روستا به آب و خاك 
خود باز مي گردند.  از آنجا كه برخي از روستاهاي 
استان همدان در مسير س��يل قرار دارند، لذا با 
توجه به خسارت هاي ناشي از اين موضوع قرار 
بر آن است تا اين روستاها در مكان جديد و در 
نزديكي همان روستاهاي سابق ساخته شود، و 
اين موضوع از سوي نهادها از جمله بسيج به طور 

جدي در دستور كار قرار گرفته است.

كل  ي���ر مد    چهارمحال وبختياري
سازمان جهاد 
كش�اورزي چهارمحال و بختياري از پرداخت 
خسارت هاي ناشي از سيل بهار امسال به فعاالن 
بخش كشاورزي استان تا پايان آذرماه خبرداد. 
ذبيح اهلل غريب مديركل سازمان جهاد كشاورزي 
چهارمحال و بختياري با اش��اره ب��ه پرداخت 
خسارت س��يل بهار به فعاالن بخش كشاورزي 
استان تا پايان آذرماه گفت: خسارات وارد آمده 
به بخش هاي مختلف حوزه كش��اورزي استان 
چهارمحال و بختياري در سيالب هاي ابتداي 
سال ۲5۶ ميليارد تومان برآورد شد كه از لحاظ 

پرداخت با ميزان برآورد يكسان بوده است. 
وي اف��زود: دولت ب��راي اولين بار به خس��ارت 
ديدگان سيل تسهيالت و كمك هاي بالعوض 
براي جبران بخش��ي از خس��ارات ارائه داد كه 
در حوزه دام، زراعت، ب��اغ، واحدهاي توليدي، 
دامداري هاي روستايي، واحدهاي آبزي پروري 

در بخش هاي زيرساختي و توليدي است. 
مديركل س��ازمان جهاد كشاورزي چهارمحال 
و بختياري ادامه داد: تاكنون 4 هزار و 8۶۱ نفر 

براي اعالم خس��ارت ناشي از س��يل امسال در 
سامانه جهاد كشاورزي استان ثبت نام كردند كه 
شهرستان كوهرنگ، لردگان و اردل به ترتيب 
بيشترين تعداد را داشته  است.  وي با بيان اينكه 
مش��خصات متقاضيان زمين در سامانه ثبت و 
توسط اداره ثبت اسناد و امالك تأييد مي شود، 
خاطرنشان كرد: تاكنون 4 هزار و ۱۹ پرونده در 
استان كد مرس��وله دريافت و 84۶ پرونده نيز 
باقي اس��ت كه به صورت روزانه بررسي و تأييد 
و تاكنون ۲ ه��زار و ۶۰۰ پرونده از اين مجموع 
به تأييد كارگروه استان رس��يده است.  غريب 
با اشاره به معرفي كشاورزان به بانك هاي عامل 
براي دريافت تس��هيالت، عنوان كرد: تاكنون 
پرونده هايي به ارزش 8 ميليارد و 4۰۰ ميليون 
تومان به بانك هاي عامل براي دريافت تسهيالت 

خسارات بخش كشاورزي ارسال شده است. 
وي تصريح كرد: در بخش كمك هاي بالعوض، 
پرداخت ۷ ميليارد و 8۰۰ توم��ان در كارگروه 
استان تأييد و از اين مجموع 5 ميليارد و 4۰۰ 
ميليون تومان از طريق جهاد كشاورزي ثبت و 

پرداخت شده است. 
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