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88498441سرويس  شهرستان

 گازرساني به 305 واحد توليدي و صنعتي 
با هدف رونق توليد در استان مركزي

مديرعامل شركت گاز استان مركزي     مركزي
از گازرس�اني به 305 واحد توليدي 
صنعتي با هدف كاهش آلودگي محيط زيس�ت و همچنين كاهش 

موانع توليد در سال جهش توليد خبرداد. 
محمدرضاس��ميعي مديرعامل شركت گاز اس��تان مركزي با اشاره به 
اينكه در راستاي رونق توليد و كمك به اقتصاد كشور، تعداد 305 واحد 
توليدي و صنعتي در استان مركزي در س��ال 1399 گازرساني شده 
است، گفت: برای كاهش آلودگي محيط زيست و همچنين كاهش موانع 
توليد در سال جهش توليد اين تعداد واحد توليدي و صنعتي به جمع 
توليدكنندگاني كه از نعمت گازطبيعي برخوردار بودند، افزوده شدند.  
وي افزود: بي هيچ ترديدي نقش پررنگ گازطبيعي در سبد انرژي قابل 
توجه و چشم گير بوده و تالش مي شود به جهت افزايش توليد و كمك 
به رشد صنايع وحمايت از آنها و همچنين حفظ محيط زيست نسبت 
به جايگزيني گاز طبيعي با سوخت مايع در صنايع و واحدهاي توليدي 
اقدامات الزم ص��ورت پذيرد كه از جمله آنها در س��ال 99 تعداد 305 
واحد توليدي و صنعتي با حجم جايگزيني 57 هزارو 633 مترمكعب گاز 
طبيعي با سوخت مايع گازرساني شده كه از اين مقدار تعداد 109 واحد 
جزو مصوبه شوراي اقتصاد مي باشد.  عباس حسني رئيس گازرساني به 
صنايع شركت گاز استان مركزي نيز در ادامه با بيان اينكه گازرساني 
به اين واحدها مستلزم ايجاد زمينه ايمن و ايجاد شبكه هاي استاندارد 
است، گفت: در اين راستا 63 كيلومتر شبكه گازرساني اجرا شده و تعداد 
112علمك نصب و همچنين 92 ايس��تگاه راه اندازي شده است.  وي 
افزود: هم اكنون تعداد 5 هزار و 935 واحد توليدي و صنعتي در غالب 
74 جايگاه  CNG و 18 ش��هرك صنعتي و صنايع متفرقه مشترك 

گازطبيعي بوده و در حال فعاليت مي باشند. 

مدي�ركل كميته     گلستان
ام����داد امام 
خميني)ره( استان گلستان با اشاره به شيوه 
پرداخت غيرحض�وري زكات فطره و كفاره از 
ايجاد ۶30 پايگاه ثابت و سيار در گلستان براي 

دريافت اين وجوهات خبرداد. 
عيسي بابايي مديركل كميته امداد امام خميني)ره( 
استان گلستان با اشاره به ايجاد 630 پايگاه ثابت و سيار 
در گلستان براي دريافت اين وجوهات گفت: مردم خير 
و نيكوكار استان مي توانند با روش پرداخت الكترونيكي 
فطريه و كفاره خود را براي كمك به مددجويان تحت 
حمايت اين نهاد واريز كنند.  وي با توجه به ساماندهي 
مراكز جمع آوري زكات فطريه در سطح استان تصريح 
كرد: مردم خير و روزه دار گلس��تان، از اهدای زكات 
فطريه خود به مراكز غيرمجازي كه فاقد آرم و لوگوي 
تأييد شده دبيرخانه شوراي زكات مي باشند، خودداري 
كنند.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان 

گلستان با اشاره به اينكه روش پرداخت الكترونيكي 
زكات فطره بس��يار كمك كننده در خدمت رس��اني 
س��ريع تر به نيازمندان و محرومان است. گفت: اين 
نهاد امسال با شماره كارت هاي مجازي آماده دريافت 

فطريه عام، فطريه س��ادات و كف��اره عمد و غيرعمد 
هم اس��تاني هاي روزه دار اس��ت.  بابايي تصريح كرد: 
سال گذشته هم استاني ها، 13 ميليارد و 200 ميليون 
تومان زكات فطره و كفاره براي كمك به مستضعفان 

و نيازمندان پرداخت كردند كه پيش بيني مي شود در 
سال جاري بيش از 17 ميليارد تومان جمع آوري شود.  
وي با اشاره به اينكه بخش عمده زكات فطره شهروندان 
صرف امور معيشتي اقشار محروم و مددجويان كميته 
امداد مي شود، گفت: از ساعات اوليه عيد سعيد فطر، 
پايگاه هاي كميته امداد با بس��يج هم��ه امكانات و با 
حضور مؤثر ميداني، آماده دريافت زكات فطره روزه 
داران هستند و در سريع ترين زمان ممكن با توجه به 
ليست مددجويان تحت حمايت و نيازمندان مناطق 
مختلف اين استان نسبت به هزينه كرد فطريه خيران 
و با رعايت اح��كام فقهي فطريه عام و س��ادات اقدام 
مي شود.  مديركل كميته امداد امام خميني)ره( استان 
گلستان تصريح كرد: مردم خداجوي استان مي توانند 
با مراجعه به پايگاه اينترنتي و از طريق پايگاه ها، دفاتر 
و مراكز نيكوكاري كميته امداد در سراس��ر استان و 
ميعادگاه هاي نماز پرشكوه عيد سعيد فطر، كفاره و 

فطريه خود را پرداخت كنند. 

ايجاد 630 پايگاه ثابت و سيار دريافت زكات فطره در گلستان

آغاز عمليات اجرايي طرح هاي آبخيزداري بنياد علوي در جنوب كرمان
كل  ي��ر مد    كرمان
ب����ع  منا
طبيعي و آبخيزداري جنوب كرمان از آغاز 
عمليات اجرايي طرح هاي آبخيزداري بنياد 

علوي در اين منطقه خبر داد. 
حم��زه احم��دي مدي��ركل مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري جن��وب كرمان گف��ت: طرح هاي 
آبخيزداري در حوزه آبخيز مارز شهرستان قلعه 
گنج با مشاركت اداره كل منابع طبيعي جنوب 

كرمان و بنياد علوي انج��ام مي گيرد.  وي تصريح كرد: اين طرح ها با حج��م 4 هزار و 200 مترمكعب 
عمليات سنگي مالتي با اعتبار 26 ميليارد ريال در دو روستاي دريچه و برديال شهرستان قلعه گنج 
اجرايي شد.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري جنوب كرمان به اهداف طرح هاي آبخيز داري اشاره 
كرد و تقويت س��فره هاي آب زيرزميني، جلوگيري از بروز سيالب هاي ويرانگر و خسارت ناشي از آن، 
افزايش توليدات مرتعي و دامي را از اهداف اين طرح برشمرد.  احمدي جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه 
روستاييان، بهبود اشتغال و ارتقای سطح درآمد روس��تاييان و آبخيزنشينان، مهار و كنترل آب هاي 

زيرزميني و تقويت منابع آب موجود را از اهداف ديگر اجراي طرح هاي آبخيزداري اعالم كرد.

آزادسازي ۱۸0 هزار متر مربع از اراضي شهريار 
دادس���تان      تهران
عموم���ي و 
انقالب ش�هريار از آزادسازي 1۸0 هزار متر 
مربع از اراضي در راستاي اجراي تبصره دو 
ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و 

باغات خبر داد. 
حميد عسگري پور دادستان عمومي و انقالب 
ش��هريار از آزادس��ازي 180 هزار متر مربع از 
اراضي در راس��تاي اجراي تبصره دو ماده 10 
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات خبرداد و گفت: در راس��تاي حفظ و حراس��ت از اراضي 
زراعي و باغ ها، 155 مورد ساخت و ساز غيرمجاز با صدور دستور قضايي تخريب و قلع و قمع شد.  وي 
افزود: مساحت اراضي آزادسازي شده، 180 هزار متر مربع و شامل 155 مورد ديواركشي و تفكيك 
باغ، حدود 30 فقره بنا به مساحت حدود 2400 متر مربع، 30 مورد استخر حدود 1000 متر مربع 
و محوطه سازي حدود 9 هزار متر مربع در روستاي حصار ساتي و قشالق و بكه بوده است.  دادستان 
عمومي و انقالب شهريار خاطرنشان كرد: تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغات و دست اندازي 

به اراضي ملي از موضوعاتي است كه دادستاني در صورت احراز، با جديت برخورد خواهد كرد. 

رفعت بيات – استاد دانشگاهسيداحمد هاشمي اشكا

ساخت و مرمت ۱000واحد مسکونی محرومان  از سوی سپاه ايالم
در سال جاري     ايالم
برنامه ساخت 
و مرم�ت 1000 واح�د مس�كوني ب�راي 
مددجويان كميته امداد ايالم در دستور كار 
سپاه اميرالمومنين)ع( اس�تان قرار دارد. 
سردار ش��اكرمي فرمانده س��پاه اميرالمومنين)ع(

استان ايالم با اشاره به ساخت و مرمت 1000 واحد 
مسكوني براي مددجويان كميته امداد ايالم گفت: 
اين تعداد واحد با مشاركت سپاه پاسداران، كميته 

امداد امام خميني)ره(، س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( در دستور كار قرار گرفته و به محض مشخص شدن سهم 
هريك از سازمان ها عمليات اجرايي آنها آغاز خواهد شد.  وي با اشاره به اينكه 850 گروه جهادي بسيج در سطح 
محالت و روستاهاي استان مشغول فعاليت و خدمت رساني هستند، افزود: تاكنون بيش از 5600 پروژه عمراني و 
محروميت زدايي با اعتباري بالغ بر 58 ميليارد تومان توسط بسيج سازندگي سپاه استان ايالم و با همكاري كميته 
امداد امام خميني)ره( و ادارات مختلف اجرا شده است.  فرمانده سپاه اميرالمومنين)ع( استان ايالم ادامه داد:  امسال 
حدود 40 درصد از پروژه هاي محروميت زدايي به آبرساني به مناطق محروم و كم برخوردار اختصاص يافته است. 

مركز نيکوكاري در مدارس يزد راه اندازي مي شود
رئيس س�ازمان     يزد
دانش آم�وزي 
استان يزد از راه اندازي 300 مركز نيكوكاري در 
مدارس استان به منظور شناسايي دانش آموزان 
كم بضاعت با همكاري كميته امداد استان خبر داد. 
منص��ور كريمي رئي��س س��ازمان دانش آموزي 
استان يزد در آس��تانه بيس��ت ودومين سالروز 
تأسيس اين سازمان گفت: در حال حاضر 32 هزار 
و 823 دانش آموز در تشكيالت پيشتازان سازمان 

دانش آموزي استان عضويت دارند كه در قالب 896 آموزشگاه سازماندهي ش��ده اند و از طريق 700 مربي 
پيشتاز در برنامه هاي مربوطه هدايت مي شوند.  وي از جمله اقدامات صورت گرفته در قالب تشكل پيشتازان 
دانش آموزي به برگزاري دوره هاي متعدد آموزشي، جشن نيكوكاري، جشن تولد زمين، پويش معلم ماندگار، 
جشن ياوران انقالب، برگزاري مسابقات مناظره دانش آموزي و مانور زلزله اشاره كرد.  اين مسئول همچنين 
از برنامه ريزي سازمان دانش آموزي استان براي راه اندازي 300 مركز نيكوكاري در مدارس استان با همكاري 

كميته امداد و آموزش و پرورش استان به منظور شناسايي دانش آموزان كم برخودار و كم بضاعت خبرداد.

فاز نخست بيمارستان ۵۳۱ تختخوابي 
بندرعباس تيرماه تکميل مي شود

 راه اندازي ۶۳۳ صندوق قرض الحسنه
 از سوي بسيج سازندگي لرستان

ف���از نخس�ت     هرمزگان
مجموع�ه اصلي 
بيمارستان 531 تختخوابي بندرعباس با ظرفيت 
۲۲0 تخت اورژانس تا پايان تيرماه تحويل مجموعه 
دانش�گاه علوم پزش�كي هرمزگان مي ش�ود. 
فريدون همتي اس��تاندار هرمزگان كه با همراهي 
معاون عمراني اس��تانداري و رئيس دانشگاه علوم 
پزشكي هرمزگان، براي چندمين بار طي ماه هاي 
اخير از روند اجرايي پروژه بيمارستان 531 تختخوابي 
بندرعباس بازديد كرد. با اشاره به پيشرفت مناسب 
اين پروژه، گفت: با توجه به برنامه ريزي، پشتيباني 
و نظارت  منظم ب��ر اين پروژه و تأمي��ن منابع مالي 
آن، پيشرفت پروژه روند مناس��بي دارد.  وي افزود: 
براساس پيش بيني فعلي و ميزان پيشرفت پروژه، فاز 
نخست مجموعه اصلي بيمارستان 531 تختخوابي 
بندرعباس با ظرفيت 220 تخ��ت اورژانس تا پايان 
تيرماه تحويل مجموعه دانش��گاه علوم پزش��كي 
هرمزگان ش��ود و حداكثر تا پايان شهريورماه اين 
مجموعه به عنوان بزرگ ترين بيمارستان جنوب ايران 
و يكي از كارهاي شاخص دولت در شرايط سخت مالي 
و كرونا به بهره برداري برسد.  استاندارهرمزگان ادامه 
داد: در بازديدي كه از همه طبقات اين بيمارستان 
صورت گرفت و براساس پيش بيني پيمانكار پروژه، 

مجموعه اصلي اين بيمارستان با ظرفيت 220 تخت 
اورژانس و متعلق��ات آن بايد تا پايان تيرماه تحويل 
مجموعه دانشگاه علوم پزش��كي هرمزگان شود و 
حداكثر تا پايان شهريورماه بزرگ ترين بيمارستان 
جنوب ايران به عنوان يكي از كارهاي بزرگ دولت 
در شرايط سخت مالي و كرونا به بهره برداري برسد.  
همتي با بيان اينكه، فعال س��ازي نزديك به 2هزار 
تخت بيمارس��تاني طي چهار س��ال اخير يكي از 
مهم ترين دستاوردهاي دولت در بخش بهداشت و 
درمان در هرمزگان محس��وب مي شود، گفت: اين 
تخت هاي بيمارس��تاني جديد در قال��ب الحاق به 
بيمارستان هاي موجود يا احداث بيمارستان هاي 
جديد بوده است.  وي افزود: بخش الحاقي بيمارستان 
شهيد محمدي توسط نفت س��تاره خليج فارس، 
بيمارستان كودكان توسط ش��ركت پااليش نفت 
بندرعباس، بيمارستان ميناب و دو بيمارستان كه 
توسط ارتش در حال احداث است و به زودي يكي از 
اين دو بيمارستان در جاسك به بهره برداري مي رسد 
و همه اين ظرفيت ها كه مناب��ع آن از محل بودجه 
عمومي دولت در بخش وزارت بهداشت و نيروهاي 
مسلح تأمين شده است، در اختيار مردم قرار مي گيرد 
و مقرر شده است اين فضاهاي بيمارستاني به همه 

شهروندان خدمات بدهند.

رئي�س س�ازمان     لرستان
بسيج سازندگي 
لرستان از راه اندازي ۶33 صندوق قرض الحسنه 
خانگي از سوي اين نهاد در اين استان خبرداد. 
احس��ان جهانبخش رئيس س��ازمان بس��يج 
سازندگي لرستان در ديدار با نماينده ولي فقيه 
در لرستان با اشاره به اينكه بسيج سازندگي در 
روستاها و مناطق حاش��يه اي فعاليت دارد و از 
مأموريت خ��ود صيانت مي كند، گفت: بس��يج 
سازندگي لرس��تان داراي 2500 گروه جهادي 
اس��ت كه 30 هزار نفر بس��يجي در اين گروه ها 
س��اماندهي ش��ده اس��ت و در ش��رايط بحران 
همچون سيل و زلزله در حوزه محروميت زدايي و 
برنامه هاي فرهنگي فعاليت دارند.  وي با اشاره به 
اينكه در حال حاضر 633 صندوق قرض الحسنه 
خانگي در بس��يج س��ازندگي راه اندازي ش��ده 
اس��ت كه آورده مردم��ي آن 14 ميليارد تومان 
است، افزود: در سال 99 تعداد 340 شغل پايدار 
توسط صندوق هاي قرص الحسنه خانگي بسيج 
سازندگي لرستان ايجاد شده اس��ت و با انعقاد 
تفاهمنامه ب��ا بنياد علوي، 20 ميلي��ارد تومان 
جهت اشتغالزايي به صندوق هاي قرض الحسنه 
خانگي در بسيج سازندگي تزريق و 380 شغل 

ديگر به مشاغل ايجاد شده، افزوده شد.  رئيس 
سازمان بسيج سازندگي لرستان راه اندازي كارگاه 
رب انار و آب انار در تنگ سياب كوهدشت را از 
نمونه مشاغل ايجاد شده از محل صندوق هاي 
قرض الحسنه خانگي بسيج سازندگي لرستان 
برشمرد و خاطرنشان كرد: مبلغ 170 ميليارد 
توم��ان اعتب��ار در بودجه 1400 براي بس��يج 
سازندگي لرستان اختصاص يافته است كه هدف 
از اين اعتبار ايجاد مشاغل پايدار است.  جهانبخش 
با اشاره به فعاليت هاي عمراني بسيج سازندگي 
استان و ساخت و تحويل 327 واحد مسكن براي 
مددجويان كميته امداد، گف��ت: در حال حاضر 
95 واحد ديگر در حال س��اخت است؛ همچنين 
ساخت 23 كيلومتر كانال آب بر كشاورزي شروع 
شده و تا چهار ماه آينده تكميل خواهد شد.  وي 
از اختصاص هزار ميليارد توم��ان اعتبار معادل 
20درصد بودجه توازن براي بس��يج س��ازندگي 
لرس��تان خبر داد و ادامه داد: توزيع 688 سري 
جهيزيه، آزادي 113زنداني جرائم غيرعمد و طبخ 
340هزار پرس غذاي گرم ت��ا قبل ماه رمضان از 
ديگر فعاليت هاي بسيج سازندگي استان لرستان 
طي يك سال گذشته بوده اس��ت كه در رمضان 

امسال نيز 117 هزار پرس غذا توزيع شد.

گفت وگوي »جوان« با دبير شوراي جهادي قم
 همراهي مديران با جهادگران

 متخصصان را پاي خدمت مي آورد
از همان روزه�اي اولي كه كرونا وارد ايران ش�د، اي�ن گروه هاي 
جه�ادي بودند كه ب�دون ت�رس و واهمه ب�ه دل خطر زدن�د و از 
ضدعفوني ش�بانه معابر و اماكن عمومي گرفته تا خدمات رساني 
به بيماران و كمك به كادر درمان و فعاليت در آرامس�تان ها را در 
دس�تور كار خود قرار دادند. در ادامه و با ش�روع رزمايش كمك 
مؤمنانه و همدلي، تهيه و توزيع بسته هاي معيشتي نيز به كارهاي 
آنها اضافه ش�د. با اين حال برخي ناماليم�ات و همراهي نكردن 
بعضي مديران و مس�ئوالن با جهادگران نه اينكه آنها را دلس�رد 
كند، بلكه سرعت كار ا پايين مي آورد. احمدعلي مهدي پور، دبير 
ش�وراي جهادي شهرس�تان قم از جمله جهادگراني است كه از 
برخي ساختارهاي اداري گله دارد و معتقد است با كمك مديران 
نهادها و سازمان ها مي شود بس�تري ايجاد كرد كه اقشار مختلف 
با تخصص هاي مختلف طعم خدمت را بچش�ند. به همين بهانه به 
سراغ ايشان رفتيم تا در همين رابطه گفت وگويي داشته باشيم. 

    
اگر قرار باشد نحوه برخورد جامعه با ويروس كرونا را مورد 
ارزيابي قرار دهي�م، ايران چه فرقي با ديگر كش�ورهاي 

دنيا دارد؟
در تمام ادوار وقتي باليايي مانند كرونا در جهان رخ مي دهد مي بينيم 
حتي متمول ترين و با امكانات ترين كشورها هم دچار چالش هاي جدي 
مي شوند.  اما در كشوري مانند ايران با وجود تحريم ها و مشكالت ديديم 
كه اين بحران آنچنان اثرگذار نب��ود و وجه تمايز مي��ان ايران با ديگر 
كشورها در مدل جمهوری اسالمي اس��ت.  در مدل جمهوری اسالمي 
جايگاه ويژه اي براي نيروهاي امدادرسان داوطلب يا به تعبير بهتر بگوييم 
گروه هاي جهادي، به عنوان حلقه هاي داوطلب خدمت رسان به مردم در 

نظر گرفته شده كه اين موضوع از نگاه رهبري نشأت مي گيرد. 
هم اكنون در استان قم چند گروه جهادي وجود دارد؟

در استان قم بيشتر از 550 گروه جهادي داريم كه بيش از 400 گروه 
پس از فرمان رهبري مبني بر رزمايش همدلي تشكيل شدند. 

اگر يادتان باشد در روزهاي اول و حتي ماه هاي ابتدايي كه كرونا وارد 
ايران شده بود يك فضاي سنگين و ترسناك جامعه را فرا گرفته بود. 

در آن زمان و در اوج ترس و كمبود امكانات، نيروهاي جهادي به كمك 
كادر درمان رفتند و بيماران كرونايي را همراهي كردند. طالب جهادي 
وارد آرامستان بهش��ت معصومه شده و تغس��يل و كفن و دفن اموات 
كرونايي را انجام دادند. انجام خريدهاي شخصي مردم، توزيع بسته هاي 
معيش��تي و ضد عفوني كردن معابر از ديگر فعاليت هاي��ي بود كه در 
آن زمان به همت گروه هاي جهادي انجام و باع��ث ايجاد دلگرمي در 
جامعه شد و اتفاقات بزرگي را رقم زد.  به جرئت مي توان گفت اگر امام 
زمان)عج( ظهور كند معجره اي براي تشكيل لشكر ايشان نياز نيست. در 
زمان ظهور، همين نيروهاي جهادي جزو لشكر امام زمان)عج( خواهند 
بود و امروز مس��ئوالن بايد براي جهاد، جهادگ��ر و گروه هاي جهادي 

جايگاهي متصور باشند نه اينكه بر سر فعاليت آنها مانع بگذارند. 
فكر مي كنيد سيستم اداري با حركت هاي جهادي همراه نيست؟

باي��د حقيقت را پذيرف��ت و آن هم اينكه بس��ياري از مديران پش��ت 
ميزنش��ين اصاًل نمي دانند در جامع��ه چه خبر اس��ت. خيلي وقت ها 
ساختارهاي اداري مانع از فعاليت گروه هاي جهادي مي شود. انسان ها 
نوعاً نوعدوست هستند و در همه جاي دنيا چنين است. ولي در ايران 
باور ديني اين ويژگي فطري انساني را تقويت مي كند. ما بايد بستري 
ايجاد كنيم تا اقش��ار مختلف با تخصص هاي مختلف طعم خدمت را 
بچشند، وقتي بستر براي پزشك، مهندس، معلم و هر متخصص ديگري 
فراهم شود قطعاً لذت خدمت به محرومين را خواهند چشيد و جذب 

فعاليت هاي جهادي خواهند شد. 
چه طور يك نهاد يا سازمان مي تواند اهرمي براي حضور 

متخصصان در حركت هاي جهادي شود؟
وقتي مديران و روس��ا خودش��ان به كمك كردن و ياري رس��اندن به 
محرومان ايمان داشته باشند حتماً زير مجموعه هاي آنها نيز اين مسير را 
ادامه مي دهند. همه ما انسان هستيم و كمك به همنوع در خونمان است. 
تمام كارشناسان و متخصصان هم در يك سازمان و نهادي كار مي كنند و 
اگر حركت هاي جهادي براي تمام مجموعه ها تعريف شده باشد، مي توان 
شيريني خدمت را به اليه اليه آنها وارد كرد و فقط كافيست يكبار يك 
نفر در هر پست و مقام و جايگاهي به كمك يك نيازمند برود، من قول 
مي دهم ديگر نمي تواند اين كار را رها يا فراموش كند و كمك به قش��ر 
كم برخوردار به يك فرهنگ و رفتار عمومي تبديل مي شود. و چه بهتر كه 
اين ياري رسانندگان از قشر تحصيل كرده و متخصصين جامعه باشند. 

 تامين آب مورد نياز بوشهري ها 
با كمك بخش خصوصي

مديرعامل شركت آب و فاضالب بوشهر     بوشهر
با اشاره به كمك بخش خصوصي براي 
تأمين آب مورد نياز اس�تان، تنها راه گذر از كم آبي در بوش�هر را 
مديري�ت مص�رف آب در ش�هرها و روس�تاها اع�الم ك�رد. 
عبدالحميد حمزه پور مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان بوشهر 
با بيان اينكه بيش از 80 درصد منابع آب آش��اميدني استان بوشهر در 
ديگر استان ها قرار دارد گفت: 30 درصد از آب مصرفي استان بوشهر از 
كازرون فارس، 50 درصد از سد كوثر در استان كهگيلويه و بويراحمد 
و مابقي از پروژه هاي آب شيرين كن و چاه هاي آب شرب داخل استان 
تأمين مي ش��ود.  وي از اجرای پروژه هاي مختلف آبرس��اني در استان 
بوشهر خبرداد و افزود: طرح شيرين سازي آب دريا در دستور كار قرار 
دارد و در اين بخش تاكنون به ظرفيت 35 هزار متر مكعب در شبانه روز 
از طريق شيرين سازي آب دريا، آب ش��رب توليد و در اختيار مردم در 
شهرها و روستاها قرار مي گيرد.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
بوشهر از اجرای پروژه هاي مهم آب شيرين كن در شهرها و روستاهاي 
استان بوشهر خبرداد و تصريح كرد: بزرگ ترين پروژه آب شيرين كن 
در بوش��هر به ظرفيت 35 هزار و 17 هزار مترمكعب و سيراف - جم به 
حجم 28 هزار مترمكعب است كه بخش نخست اين پروژه ها تابستان 
امسال وارد مدار توليد مي شود و نقش تعيين كننده در جبران كسري 
آب آشاميدني شهرها و روس��تاها دارد.  حمزه پور با بيان اينكه عالوه 
بر اين پروژه ها، آب شيرين كن در روستاها و ش��هرهاي ديگر در حال 
اجراست، افزود: پروژه هاي آب شيرين كن با مشاركت بخش خصوصي 
و سرمايه گذاران اجرا شده كه آب توليدي به صورت تضميني خريداري 

و با قيمت اندك در اختيار مردم قرار مي گيرد. 

 پاي كرونا 
روي گلوي صنعت گردشگري استان ها

با اينكه كرونا به تمام مش��اغل و كارها، آسيب و خسارات مهلكي وارد 
كرده اما صنعت گردش��گري و زير مجموعه هايش از جمله اصنافي به 
شمار مي آيد كه ديگر كارشان از خس��ارت گذشته و بايد گفت به كما 
رفته اند. از اواخر زمس��تان 1398 تا بهار 1400 ه��ر روز كه مي گذرد 
ضربات ويروس كرونا به صنعت پولس��از گردش��گري بيشتر و بيشتر 

مي شود و اين اتفاق در نقاط مختلف ايران به شدت مشهود است. 
كرونا به هر ش��كل و مقداري كه در منطقه اي نفوذ كرده باشد، قبل از 
هر چيز ترس از ابتال به آن موجب مي شود تا در گام اول مردم استفاده 
از غذاي بيرون از خانه، اسكان در اتاق هاي اجاره اي و حضور در اماكن 

تفريحي و سياحتي را كنار بگذارند. 
شايد چنين اس��تنباط ش��ود كه طي ماه هاي اخير بي توجهي و ساده 
انگاري ها نسبت به ش��يوع كرونا افزايش يافته و گروهي راه سفر را در 
پيش گرفته اند، اما در مقايسه و نسبت ميزان مسافرت هاي قبل و بعد از 
كرونا بايد گفت، در حال حاضر صنعت گردشگري در بدترين وضعيت 

خود به سر مي برد. 
ايران به دو استان گيالن و مازندران ختم نمي شود و اصفهان، فارس و 
هرمزگان و خراسان و آذربايجان و... به همراه صدها شهر و شهرستان 
ديگر در طول سال پذيراي ميليون ها مسافر و گردشگر داخلي و خارجي 
بودند. اما حاال وقتي چند ماشين پشت سر هم وارد شهري بشود، گويي 

اتفاق بزرگي رخ داده و مسافران به اين نقاط هجوم آورده اند. 
»اعمال محدوديت ترددهاي بين شهري« جمله اي است كه طي يكسال 
اخير بارها و بارها شنيده ايم و اگر بگوييم اين محدوديت ها در بيشتر ماه ها 

اعمال شده و هر از گاهي برداشته شده اند، حرف اشتباهي نگفته ايم. 
كرونا راه گردشگران و مسافران را بست و با صنعتي كه طي سال هاي 
اخير كمي نفس گرفته و مي خواس��ت س��رپا بايس��تد، كاري كرد تا 
برخي مشاغل و كارها و صنايع زير مجموعه آن براي هميشه به دست 

فراموشي سپرده شوند. 
هم اكنون و در اكثر شهرهاي گردشگرپذير، تأسيسات گردشگري يا 

تعطيل هستند يا نيمه فعال شده اند. 
رستوران ها در بهترين حالت بيرون بر ش��ده اند و مردم دوست ندارند 
از ظرف و قاش��قي كه نمي دانند چه كس��ي قبل از آنها استفاده كرده، 
اس��تفاده كنند. تاالرها با چراغ خاموش كار مي كنند و به جاي اينكه 
با افتخار پرچم خود را باال نگه دارند، اين كارش��ان آنها را در ليس��ت 
متخلفين قرار داده. اگر شهري قرمز نباشد هتل هايش با ظرفيت كمتر 
از 50 درصد روزگار سپري مي كند و وقتي مسافري در خيابان ها پرسه 
نمي زند، فروشگاه هاي صنايع دستي هم ترجيح مي دهند چراغ هايشان 

را خاموش نگه دارند تا حداقل هزينه هايشان افزايش نيابد. 
ناگفته نماند وقتي دروازه هاي منطقه اي به روي مسافران باز مي شود، 
بعد از چند هفته، آمار مبتاليان به كرونا چنان باال مي رود كه بايد چند 

ماه اصناف مختلف از جمله تأسيسات گردشگري تعطيل شوند. 
نزديك به 15 ماه اس��ت فعاالن صنعت گردش��گري و صنايع دستي 
روزهاي سختي را سپري مي كنند و در اين مدت فقط حرف شنيده اند 

و از حمايت خبري نبوده. 
وعده هاي محقق نشده گريبان اين صنعت را چسبيده و اين امر موجب 

از دست رفتن مشاغل زيادي در حوزه گردشگري شده است. 
كاهش چشمگير توليدات، افت ش��ديد فروش، س��ود ناچيز، نوسانات 
اقتصادي و كمبود سرمايه در گردش از جمله مسائل و چالش هاي فراروي 
صنايع مختلف در حوزه گردشگري و صنايع دستي در دوران كروناست. 
بسياري از وعده هاي دولت براي حمايت از صنعت گردشگري و فعاالن آن 
نيز نتيجه بخش نبوده و همين امر نابساماني ها را بيشتر كرده است.  در 
اين ميان اختصاص زمان بيشتر براي پرداخت حق بيمه به سازمان هاي 
بيمه گر، مس��ئله زمان بر بودن چك ها، هزينه ه��اي كارگري و توجه به 
نيازهاي اصلي اين حوزه از جمله درخواست هاي فعاالن گردشگري است تا 
حداقل بخشي از آسيب هاي ناشي از كرونا را كاهش دهند اما مسئوالن اين 

درخواست ها نه مي بينند و نه مي شنوند، چه برسد ترتيب اثري بدهند. 
براس��اس آمارهاي موجود و تا قبل از شيوع كرونا س��االنه حدود 60 
ميليون مسافر به مازندران سفر مي كرد و طي 15 ماه اخير كه 2 عيد 
نوروز و يك تعطيالت تابستاني را در دل خود جاي داده است، اين رقم 
به كمتر از 20 ميليون نفر رسيده. نكته مهم تر اينكه اين تعداد مسافر 

مدت اقامتشان را نيز كاهش داده و ماندگاريشان نصف شده است. 
اين ارقام متعلق به مازندراني اس��ت كه آخر ه��ر هفته صف طوالني 
خودروها در جاده هايش ترافيك س��نگيني به وجود م��ي آورد و با هر 
تعطيلي، هجوم مردم به سمت آن، صداي پليس و حتي بومي هايش را 
در مي آورد. با مقايسه وضعيت مازندران با ديگر شهرهاي ايران، مي شود 
به باليي كه كرونا بر س��ر گردش��گري و صنايع زير مجموعه آن آورده 

پي برد. حاال تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. 

 اجراي طرح كمك مؤمنانه 
نذر خانه علي)ع( در قم 

السالم(  همزمان با ماه مبارك رمضان طرح نذر خانه علي)عليه 
در قم برگزار شد. 

حسين طاهري مس��ئول اجراي نذر خانه علي)ع( گفت: در طرح 
نذر خانه علي خانواده هاي قمي در كنار وعده غذايي افطار كه براي 
خانواده تهيه مي كنند، تعدادي غذا هم براساس اعالم متوليان طرح 
به صورت مش��ترك طبخ و در اختيار گروه هاي جهادي اين طرح 
برای بسته بندي و توزيع قرار مي گيرد.  وي مشاركت تمام اعضاي 
خانواده در تهيه غذا، سهيم شدن بسياري از خانواده ها به اندازه توان 
مالي در اجراي اين طرح، طبخ و توزيع يك نوع غذا از سوي خانواده و 
مشاركت جوانان و اعضاي خانواده در جمع آوري و توزريع بسته هاي 
غذايي را از ويژگي هاي اين طرح برشمرد.  مسئول اجراي نذر خانه 
علي افزود: در ماه مبارك رمضان امسال و در قالب طرح نذر خانه علي 
حدود 500 خانواده مشاركت داشتند و 10 هزار پرس غذاي گرم و 

30 هزار قرص نان نيز براي نيازمندان آماده و توزيع شد.

 توليد بذور هيبريد  سبزی
در موقوفات آستان مقدس شاهچراغ)ع(

معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي از انعقاد تفاهمنامه 
بين مديريت حرم حضرت شاهچراغ )ع(، بخش خصوصي و 
سرمايه گذار خارجي براي توليد بذور هيبريد سبزي و صيفي 

در دو هكتار از اراضي اين حرم مطهر خبرداد. 
محمدمهدي برومندي معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي در 
سفر به استان فارس از انعقاد تفاهمنامه بين مديريت حرم حضرت 
شاهچراغ )ع(، بخش خصوصي و س��رمايه گذار خارجي خبرداد و 
گفت: براساس تفاهمنامه مذكور بذور هيبريد سبزي و صيفي در 
دو هكتار از اراضي اين حرم مطهر توليد مي شود.  وي با بيان اينكه 
ساالنه 770 ميليون عدد بذر هيبريد براي گلخانه هاي كشور مورد 
نياز است و حداكثر 30 ميليون عدد در داخل توليد مي شود، تصريح 
كرد: وزير جهاد كشاورزي به خودكفايي در اين امر تأكيد دارد.  معاون 
امور باغباني وزارت جهاد كش��اورزي خاطرنش��ان كرد: با توجه به 

پتانسيل هاي استان فارس توليد بذر از اين استان آغاز شده است. 

احياي 2۱3 واحد توليدي تعطيل شده 
در اصفهان 

سال گذشته در اصفهان ۲13 واحد توليدي تعطيل از حالت 
ركود خارج ش�دند و ه�زار و ۲۹۶ طرح در اس�تان افزايش 

ظرفيت داشته است. 
عباس رضايي اس��تاندار اصفهان گفت: در اس��تان اصفهان سال 
گذش��ته 213 واحد توليدي تعطيل از حالت ركود خارج شدند 
و هزار و 296 طرح در اس��تان، افزايش ظرفيت داشته است.  وي 
افزود: سال گذشته هزار و 188 طرح جديد توليدي به ثمر رسيد 
كه نتيجه آن اين بود كه 12 طرحي كه در مرحله اجرا دچار ركود 
شده بودند نيز به بهره برداري رس��يدند.  استاندار اصفهان با بيان 
اينكه از 5 هزار و 800 ش��ركت دانش بنيان كشور، 528 شركت 
دانش بنيان در شهرك علمي تحقيقاتي اس��تان اصفهان است، 
تصريح كرد: در سال 97 نرخ بيكاري 14/4 درصد بود كه با استفاده 
از رهنمودهاي رهبر انقالب و تدابير دولت و با همت دستگاه قضايي 

نرخ بيكاري در استان اصفهان به تك رقمي رسيده است. 

    اصفهان    فارس   قم


