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88498441سرويس  شهرستان

فاتحهایبرایزندهرود
طوفان سرخ اصفهان محصول مدیریت های ضعیف است
چند سالی اس�ت که اصفهانی ها از قطع و وصل شدن آب زاینده رود 
به ستوه آمده اند و معتقدند نصف جهان با زنده رودش زنده می ماند. 
خش�ک ش�دن زاینده رود نه یک درد که معضلی عظیم و فاجعه ای 
زیست محیطی برای اصفهان اس�ت و اقدامات مسئوالن ثابت کرده 
این مدیریت ضعیف جز هدر دادن وقت و باال بردن میزان خس�ارات 
چیز دیگری در پی ن�دارد. وقتی زاین�ده رود و ت�االب گاوخونی در 
بد ترین وضعیت به س�ر می برند و آقایان از تش�کیل کارگروه احیا و 
آرزوی تصویب نهای�ی و اجرای دقیق مصوبات ای�ن کارگروه، حرف 
می زنند، شاید بهترین کار فقط خواندن فاتحه ای برای زنده رود باشد.

وقتی برای اولین بار آب زاینده رود قطع شد، تقریباً همه مسئوالن یک صدا 
اعالم کردند این اتفاق همیشگی نیست و خیلی زود دوباره این رود را زنده 
خواهند کرد. بعد از آن سالی یکی دو بار آب بر روی معروف ترین رودخانه 
اصفهان بسته  می شد و این کار آن قدر ادامه پیدا کرد که االن خشک بودن 
زنده رود به یک امر عادی بدل ش��ده و جاری شدن آب در آن لطفی است 

از طرف مسئوالن!
اما درد اصفهان به تأمین آب زیبا ترین رودخانه اش ختم نمی شود و آن طور 
که خبر ها حکایت دارند، در تابستان امسال احتمال جیره بندی آب شرب 

نیز در این منطقه وجود دارد.
 طوفان سرخ، عیدی تهدید اول

باز و بسته شدن دریچه های ورود آب به زاینده رود فقط یک قطع و وصل 
ساده نبود و حاال بالیی بر سر بستر این رودخانه آورده که مسئوالن اصفهان 
را وادار کرده تا از فاجعه ای زیست محیطی حرف بزنند. بحرانی که نه فقط 
زاینده رود بلکه گریبان تاالب گاوخونی را هم چس��بیده. در همین رابطه 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان در خصوص پیامدهای 
خطرناک خش��ک ش��دن زاینده رود و تاالب گاوخونی به تسنیم گفته: 
»خشکسالی های بسیار شدید و کم سابقه در سال های اخیر به خصوص 
سال آبی 1400-1399 و فقر پوش��ش گیاهی و نیز کاربری  هایی مانند 
خاکبرداری و یا فعالیت های معدنی در زمان های وزش باد، س��بب فعال 
شدن کانون های نقطه ای گرد و غبار و شکل گیری طوفان های لحظه ای 
در استان به ویژه در مناطق شرق، شمال ش��رق، شمال و بعضاً در نواحی 

مرکزی می شود.« 
ایرج حشمتی با اشاره به طوفان سرخ تودش��ک که در ایام نوروز رخ داد، 
ادامه داد: »وزش باد شدید و چند روزه در ایام نوروز سبب بروز پدیده گرد 
و غبار و طوفان های محلی در بسیاری از نقاط شرق و شمال شرق استان 
شد. وقوع طوفان سرخ در شهر تودشک در ایام نوروز نیز به منشأیابی دقیق 
نیاز داشته و نمی توان مشخصاً به خشکی تاالب گاوخونی و بستر زاینده رود 
نسبت داد چراکه هنوز حداقل رطوبت در رسوبات و بستر تاالب گاوخونی 
و نیز حداقل جریان زه آب  ها و پساب کشاورزی در بستر زاینده رود در شرق 

اصفهان وجود دارد.«
 نقشه راه در دست بررسی است!

سال هاست کارشناسان هشدار می دهند با از دست رفتن رطوبت حداقلی 
موجود در رسوبات و خشکی کامل تاالب گاوخونی و زاینده رود پیامدهای 
ناگوار و خطرناکی از جمله خیزش گرد و غبار و ریزگرد ها با بار آلودگی همراه 
با فلزات سنگین اتفاق می افتد. قسمت طنز ماجرا اینجاست که مسئوالن نه 
تنها از پیامدهای خشک شدن این رودخانه و تاالب مطلعند، بلکه با چشم 
خود گرد و غبار ها و طوفان سرخی که شهر را دربر گرفته را می بینند اما 
هنوز در مورد کارگروهی حرف می زنند که تشکیلش هم تأثیری در احیای 
رودخانه ندارد. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان معتقد است 
کارگروه احیای زاینده رود تشکیل ش��ده اما برای احیای کامل آن، کافی 
نیست، و تأکید کرده: »نقش��ه راه احیای این رودخانه و تاالب بین المللی 
گاوخونی با محوریت وزارت نیرو و آب منطقه ای و با دعوت و مشارکت همه 
دستگاه های مرتبط و ذی نفعان تدوین شده که در مرحله بررسی و تصویب 
نهایی در شورای عالی آب است اما مطالبه ما این است که همانند دریاچه 
ارومیه، ستاد احیای ملی زاینده رود تشکیل شود.« همین حرف ها نشان 
می دهد اراده ای قوی برای حل و فصل مشکالت زاینده رود در مسئوالن 
رده باال وجود ندارد و مدیران میانی هم دست روی دست گذاشته اند و هر از 

گاهی مصاحبه ای می کنند تا عریضه خالی نباشد.
 کم کار ها مؤاخذه نمی شوند

در شرایطی که زاینده رود و تاالب گاوخونی نفس های آخرشان را می کشند 
و اصفهان و استان های همجوار اسیر گرد و غبار و ریزگردهای کشنده ناشی 
از خشک ش��دن این مناطق هستند، مس��ئوالن هنوز از ارتقای کارگروه 
احیای زاینده رود به ستاد ملی برای قوی تر شدن اختیارات و پشتوانه های 
استان صحبت می کنند؛ درخواس��ت هایی که برای به نتیجه رسیدن آن 

باید ماه ها منتظر بود.
وقتی متولیان امر می گوین��د » تصویب نهایی و اج��رای دقیق مصوبات 
کارگروه احیای زاینده رود به عنوان یک سند قوی و جامع می تواند موجبات 
اقدامات در زمینه احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی را فراهم آورد«، به این 
معناست که آقایان اولویتشان چیز دیگری است و ترجیح می دهند در مورد 
این بحران هنوز جلسه و همایش و دورهمی بگذارند و از مصوباتی حرف 
بزنند که هنوز نهایی نشده اند و در اجرای دقیق آن هم تردید دارند. شاید 
مدیران ندانند واقعاً زاینده رود چه روزهای سختی را سپری می کند اما خوب 

می دانند کسی در این جامعه به خاطر کم کاری مؤاخذه نمی شود. 

افتتاح6مدرسهبرکتبهنامشهید
فخریزادهدرمناطقمحروم5استان

مع�اون عمران�ی و زیربنای�ی بنی�اد برک�ت س�تاد اجرای�ی 
فرم�ان ام�ام از افتت�اح م�دارس برک�ت مزی�ن ب�ه نام ش�هید 
محس�ن فخ�ری زاده در مناط�ق مح�روم کش�ور خب�ر داد.

محمد مهجوری معاون عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت س��تاد اجرایی 
فرم��ان امام با اع��الم خبر افتتاح م��دارس برک��ت در مناطق محروم 
کشور که مزین به نام شهید محس��ن فخری زاده هستند، گفت: شش 
مدرسه برکت شهید محسن فخری زاده با 66 کالس درس در مناطق 
محروم استان های گیالن، همدان، خوزستان، تهران و ایالم تکمیل و 
به بهره برداری رسیده است. وی افزود: این مدارس در مناطق محروم 
روستایی و حاشیه شهرهای بزرگ کشور به بهره برداری رسیده و تحویل 
وزارت آموزش و پرورش شده تا در اختیار دانش آموزان این مناطق قرار 
گیرد.  به گفته معاون عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت، تعهد این بنیاد 
برای ساخت شش مدرسه برکت شهید فخری زاده نزدیک به 74 میلیارد 
ریال است. مهجوری در تشریح جزئیات ساخت مدارس برکت شهید 
فخری زاده اظهار داشت: شش مدرسه افتتاح شده شامل مدرسه شش 
کالسه روستای چوبان محله شهرس��تان تالش استان گیالن، مدرسه 
9 کالسه روستای انصاراالمام شهرس��تان همدان، مدرسه 12 کالسه 
روستای شهرک شرافت شهرستان شوشتر استان خوزستان، مدرسه 
18 کالسه شهرک وائین شهرستان شهریار و مدرسه 15 کالسه محله 
بهاران شهرس��تان پاکدشت در اس��تان تهران و مدرسه شش کالسه 

شهرستان بدره استان ایالم است.
وی با تأکید بر این که مدرسه سازی یکی از بنیادی  ترین و ماندگار ترین 
اقدامات بنیاد برکت در مناطق کم برخوردار کش��ور است، خاطرنشان 
کرد: بنی��اد برکت در راس��تای تحق��ق منویات رهبر معظ��م انقالب 
و سیاس��ت های ابالغی از س��وی س��تاد اجرایی فرمان ام��ام، نهضت 
مدرسه س��ازی را به منظور توسعه فضاهای آموزش��ی، توزیع عادالنه 
امکانات تحصیلی و برق��راری عدالت اجتماع��ی در مناطق محروم و 
روستایی کشور راه اندازی کرده است. معاون عمرانی و زیربنایی بنیاد 
برکت درباره فعالیت های مدرسه س��ازی این بنیاد در مناطق محروم 
توضیح داد: بنیاد نسبت به ساخت 2  هزار و 30 مدرسه با 11 هزار و 100 
کالس درس متعهد است که از این تعداد، یک هزار و 500 مدرسه با 8 
هزار کالس درس و ظرفیت پذیرش 245 هزار دانش آموز به بهره برداری 
رسیده است. مهجوری با اشاره به مدرسه سازی بنیاد برکت در 3 هزار 
روستای کشور گفت: میزان سرمایه گذاری بنیاد برای ساخت مدارس 
در مناطق محروم تا به امروز 10 هزار و 600 میلیارد ریال است. وی از 
ساخت 250 مدرسه برکت در سال 99 خبر داد و اظهار داشت: اخیراً 
تفاهم نامه ای میان بنیاد برکت و سازمان نوسازی مدارس برای ساخت 
یک هزار مدرسه جدید جایگزین مدارس کانکسی کشور به امضا رسیده 
است. به گفته معاون عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت، مدارس برکت بر 
اساس آخرین استانداردهای مدرسه سازی دنیا و با رعایت استاندارد ها و 
الزامات آموزشی و ضوابط فنی و زیربنایی ساخته می شوند و از باال ترین 
کیفیت برخوردار هستند. مهجوری تأکید کرد: تا زمانی که کشور نیاز 
به فضای آموزشی داشته باشد، نهضت مدرسه سازی در مناطق محروم 

و روستایی توسط بنیاد برکت ادامه خواهد داشت. 

سجاد مرسلی محمدرضا هاديلو

 هرمزگان : مدیرکل شیالت هرمزگان درباره اتمام عملیات اجرایی 
اسکله بندر صیادی چیروییه تا 25 خرداد برای پیمانکار ضرب االجل 
تعیین کرد. عبدالرس��ول دریایی در بازدید از این بندر صیادی گفت : 
در این بندر صیادی امکاناتی همچون س��ایبان صیادی، یخ س��ازی، 
آب شیرین کن، دفتر صید و تعاونی، آتش نشانی، انبار نگهداری ادوات 
صید، جایگاه سوخت، اسکله شناور جهت ساماندهی قایق ها، اسکله 
تخلیه صید و حوضچه آرامش برای صیادان زحمتکش در نظر گرفته 

شده است.
 مازندران: معاون مهندس��ی و س��اخت اداره کل راه و شهرسازی 
استان مازندران گفت : از سال 92 تاکنون، 977 کیلومتر راه روستایی 
با صرف حدود 2 ه��زار میلیارد ریال اعتبار در مازندران احداث ش��د 
که این موضوع موجب سهولت تردد و زمینه شکوفایی بیش از پیش 
مناطق روستایی، شده است. مهندس س��هراب طور افزود: مازندران 
10 هزار و 400 کیلومتر راه دارد که 7 هزار کیلومتر آن راه روستایی 

و بقیه راه اصلی است. 
  بوشهر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر بوشهر 
از آغاز واکسیناسیون 400 نفر از پاکبانان ، رانندگان و شاغلین بخش 
خدمات شهری پسماند این سازمان خبر داد. مسعود غالمزاده گفت: 
پاکبانان و عوامل وابسته به حوزه خدمات ش��هری پسماند، به دلیل 
ارتباط مستقیم با انواع زباله ها در معرض تهدید ابتال به ویروس کرونا 
هستند که به عنوان یک اولویت و طی یک برنامه زمانبندی شده توسط 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، علیه این ویروس واکسینه می شوند.
  آذربایجان ش�رقی : ج��واد محم��ودی مدیرعامل ش��عب بانک 
کشاورزی آذربایجان شرقی، از بهره برداری از بزرگ ترین واحد صنعتی 
گاو شیرده با ظرفیت 6 هزار رأس تا اوایل سال آینده در محدوده شهر 
تبریز خبر داد و گفت: تمام اعتبارات الزم برای ایجاد و احداث این واحد 
بزرگ صنعتی از طرف بانک کشاورزی تأمین شده که به زودی شاهد 

بهره برداری از این واحد بزرگ تولیدی و صنعتی خواهیم بود.

مرکزتخصصیشاهنامهخوانیدرقم
افتتاحشد

همزمان با سالروز بزرگداشت حکیم     قم
ابوالقاسم فردوس�ی، مرکز تخصصی 
خوانش متون کهن با محوریت ش�اهنامه خوانی در کانون پرورش 
ک�رد.  کار  ب�ه  آغ�از  ق�م  نوجوان�ان  و  ک�ودکان  فک�ری 
همزمان با 25 اردیبهشت سالروز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت 
حکیم ابوالقاسم فردوسی، آیین بازگشایی و آغاز به کار مرکز تخصصی 
خوانش متون کهن با محوریت شاهنامه خوانی و با حضور حامد حجتی 
مدیرکل کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان قم، ابوالقاس��م 
مقیمی مدیرعامل س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری قم، اس��تاد 
سیدعلی بنی فاطمی و استاد عزتی پور از فعاالن ادبی و هنری استان 
قم برگزار شد. پخش پیام های تصویری دکتر »جالل الدین کزازی« 
شاعر، نویسنده و شاهنامه پژوه نامدار کشور، »مصطفی رحماندوست « 
شاعر و نویس��نده کودک و نوجوان، »آتوسا صالحی « از فعاالن حوزه 
شاهنامه، »انسیه موس��ویان « مدیر مرکز آفرینش های ادبی کانون 
پرورش فکری و »جالل خالقی مطلق« پژوهش��گر و شاهنامه پژوه از 

دیگر بخش هایی این مراسم بود. 

بهرهبرداریازنخستینمجتمعگردشگری
سالمتدرکردستان

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری     کردستان
و صنایع دس�تی اس�تان کردستان از 
آماده بهره برداری بودن اولین مجتمع حوزه گردش�گری سالمت 

کردستان خبر داد.
یعقوب گویلیان مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کردس��تان در بازدید از اولین مجتمع حوزه گردشگری سالمت 
کردستان گفت : این طرح به رغم آماده بودن برای بهره برداری به دلیل 
مشکالتی مسکوت مانده بود که با رایزنی مش��کالت آن برطرف شده 
و تا یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رس��ید. وی با اش��اره به وجود 
پتانسیل های الزم در حوزه گردشگری سالمت در استان افزود: مجتمع 
» دانژه « با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیالت بانکی به میزان یک 
میلیارد و 900 میلیون تومان احداث شده است. گویلیان گفت : این طرح 
با حجم س��رمایه گذاری حدود 10 میلیارد تومان زمینه ایجاد اشتغال 

برای بیش از 30 نفر به صورت مستقیم را فراهم خواهد ساخت. 

170واحدتولیدیاردبیلبهچرخهتولیدبرمیگردند
اس�تاندار اردبیل از بازگش�ت به چرخه تولید ۷۴ واحد در بخش     اردبیل

صنعت و معدن و ۹۶ واحد در بخش کشاورزی خبر داد.
اکبر بهنام جو استاندار اردبیل با اشاره به لزوم پشتیبانی و مانع زدایی از صنایع تولیدی استان اردبیل، 
گفت : در سال گذشته، با برنامه ریزی های صورت گرفته، 59 واحد غیرفعال و نیمه فعال در بخش صنعت، 

معدن و تجارت و 46 طرح در بخش کشاورزی، 
دام و طیور و صنایع تبدیلی با حل مشکالت و 
تأمین نقدینگی و م��واد اولیه به چرخه تولید 
برگشتند. وی افزود: برای سال  جاری 74 واحد 
در بخش صنعت و معدن و 96 واحد در بخش 
کشاورزی برای فعال س��ازی شناسایی شده 
است. استاندار اردبیل ادامه داد: در صورتی که 
سرمایه گذار واحد راکد یا نیمه فعال به دالیلی 
از جمله مالی و یا کم رونق بودن تولید نسبت به 

ادامه تولید اقدام نکند، واحد تولیدی به سرمایه گذار دیگر با خط تولید متفاوت معرفی و واگذار می شود. 
به گفته بهنام جو، مش��کالت واحدهای راکد و نیمه فعال از جمله مش��کالت بانکی یا دیگر مشکالت 

سرمایه گذاری شناسایی و هماهنگی های الزم با بانک  ها برای فعال سازی انجام می شود.

اجرای16طرحمحرومیتزداییدرچالدرانبههمتسپاه
   آذربایجان غربی فرمانده س�پاه چالدران گفت: طرح های محرومیت زدایی در این 
شهرس�تان همگی تا پایان س�ال به بهره برداری خواهد رس�ید.

سرهنگ پاسدار جلیل نقشی قره باغ فرمانده سپاه چالدران با اش��اره به اینکه در حال حاضر 16 طرح 
محرومیت زدایی از سوی سپاه در مناطق روس��تایی این شهرستان به مرحله اجرا درآمده است، گفت : 

برای اجرای این طرح ها 35 میلیارد ریال اعتبار 
اختصاص یافته اس��ت. وی همچنین با اشاره 
به اینک��ه، طرح های به اج��را درآمده با هدف 
محرومیت زدایی در مناطق محروم روستایی 
چالدران اس��ت، تأکید کرد: ق��رارگاه حمزه 
سیدالشهدا)ع( و سپاه ش��هدای استان محل 
تأمین اعتب��ارات این پروژه هاس��ت. به گفته 
فرمانده س��پاه چالدران 11 طرح استخر آب 
کشاورزی و پنج باب خانه مددجویی برای افراد 

تحت پوشش بهزیستی در این شهرستان احداث می شود که طرح  های در دست اجرا از پیشرفت فیزیکی 
10 تا 85 درصدی برخوردار است. سرهنگ نقشی گفت: 32 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش 

کمیته امداد امام)ره( در مناطق روستایی چالدران نیز توسط سپاه به بهره برداری رسیده است.

  بهره گیری از ظرفیت مردمی استان مرکزی 
در گرامیداشت هفته دفاع مقدس 

 بنیاد مسکن بوشهر
 640 خانه برای محرومان می سازد 

   مرکزی  رویکرد برنامه های 
ستاد گرامیداشت 
دفاع مق�دس و مقاومت در اس�تان مرکزی 
بهره گیری از ظرفیت های مردمی در فضای 

مجازی است.
سردار سرتیپ دوم پاسدار  محسن کریمی  فرمانده 
سپاه روح اهلل استان مرکزی در نشست فرماندهان 
ارشد نیروهای مسلح اس��تان مرکزی با موضوع 
ستاد گرامیداشت مناسبت های دفاع مقدس و 
مقاومت گفت : در راس��تای ترویج فرهنگ ایثار 
و ش��هادت در سال جاری » س��تاد گرامیداشت 
مناس��بت های دفاع مقدس و مقاومت اس��تان 
مرکزی « تشکیل ش��ده که نیاز است نیروهای 
مسلح با هم افزایی و مشارکت همه جانبه همچون 
س��ال های گذش��ته برنامه  ه��ا را اجرایی کنند. 
وی ادامه داد: ب��رای 10 هفته س��ال جاری که 
مناسبت های مهم وجود دارد برنامه ریزی شده تا 
با مشارکت و هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت ها 
بتوان در راستای گرامیداشت مناسبت ها گام های 
بلندی برداش��ت. فرمانده س��پاه روح اهلل استان 

مرکزی گفت : بهره گیری از فضای مجازی عالوه 
بر اهمیت و حساسیت ویژه آن، باید شاخصه های 
قابل قبولی داشته باشد که این مسئله نیازمند 
تش��کیل یک کارگروه ویژه تولید محتواس��ت.  
سردار کریمی گفت : دانشنامه دفاع مقدس استان 
در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در 
حوزه دفاع مقدس و یک کار علمی در راس��تای 
تبیین عملکرد هشت ساله استان در دفاع مقدس 
است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. وی 
از موزه دفاع مقدس استان مرکزی به عنوان یک 
ظرفیت فرهنگی یاد کرد و افزود : بازدید هدفمند 
از موزه دفاع مقدس، اماکن و محل هایی از استان 
که در مقطع دفاع مقدس نقش مهمی داشتند و 
در گذشته تحت عنوان اردوهای شهید ایزدپناه 
انجام  می شده برای جوانان یک ضرورت مهم است 
و ادامه این اقدام به طور حتم آثار و برکات فراوانی 
دارد. فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی  تصریح 
کرد: شرکت کنندگان عالوه بر آشنایی با مسائل 
تئوری و نظری از تاریخ انقالب و س��یره حضرت 

امام)ره( بهره گیری می کنند. 

مدی�رکل بنیاد     بوشهر
مسکن بوشهر از 
س�اخت ۶۴۰ مس�کن وی�ژه محروم�ان در 
ش�هرهای اس�تان با کم�ک 5۴/5 میلیارد 
تومانی از سوی بنیاد مس�تضعفان و کمیته 
ام�داد ب�ه ص�ورت بالع�وض خب�ر داد.
حمید حیدری بری��دی مدیرکل بنیاد مس��کن 
بوشهر ، با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن 
در استان گفت : در این راستا عملیات اجرایی 640 
واحد مسکونی در چهار شهر استان بوشهر از سوی 
بنیاد مسکن آغاز شده است. وی با اشاره به ساخت 
مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن در چهار 
شهر استان بوشهر افزود: عملیات اجرایی 640 واحد 
مسکونی در شهرهای بنک کنگان، خورموج ، دیلم 
و دیر آغاز شده که در سه طبقه ساخته می شود. 
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر، با بیان اینکه 
برخی از این واحدهای مسکونی تا زیر سقف کار 
شده تصریح کرد : پیش بینی می شود تا پایان سال 
تکمیل و افتتاح شود. حیدری از انعقاد تفاهم نامه 
برای ساخت مسکن محرومان در شهرهای مختلف 

استان بوشهر خبر داد و گفت : با انعقاد تفاهم نامه 
بین بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد 
کشور، 640 واحد مسکونی ویژه محرومان در نقاط 
شهری شهرستان های دشتی و دشتستان ساخته 
می شود. وی با بیان اینکه این واحدهای مسکونی 
با کمک های بالعوض و تسهیالت کم بهره بانکی 
ساخته می شود خاطرنش��ان کرد: در این راستا 
بنیاد مس��تضعفان برای هر واحد مس��کونی 50 
میلیون تومان و کمیته امداد 35 میلیون تومان 
به ص��ورت بالعوض پرداخت می کن��د. مدیرکل 
بنیاد مسکن استان بوشهر پرداخت 85 میلیون 
تومان کم��ک بالعوض و 50 میلی��ون تومان وام 
کم بهره را ویژگی واحدهای مسکونی محرومان 
در دشتی و دشتستان دانست و تصریح کرد: برای 
640 واحد مسکونی یاد شده 54/5 میلیارد تومان 
کمک بالعوض از سوی بنیاد مستضعفان و کمیته 
امداد پرداخت می شود. حیدری  خاطرنشان کرد: 
در مجموع برای ساخت 640 واحد مسکونی در 
شهرهای یادشده استان بوشهر 32 میلیارد تومان 

تسهیالت کم بهره بانکی پرداخت می شود. 

شهردار بافق از پیگیری برای تبدیل این شهر 
به شهر دست بافته های خرمایی ایران خبر داد .

س��یدعلی نوروززاده ش��هردار بافق در نشس��ت 
مش��ترکی که    شنبه شب 25 اردیبهش��ت در این 
شهرس��تان با حضور مدیر کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان یزد برگزار شد، 
با بیان این که خرما نه تنها درخت بلکه بخشی از 
اقتصاد و فرهنگ مردم بافق است، گفت : در حال 
حاضر نیز با وج��ود رکود اقتص��ادی خصوصاً در 
بخش صنایع دستی، بخشی از اقتصاد بافق درگیر 
بافته های خرمایی اس��ت به طوری که از ساختار 
زندگی اجتماعی این مردم تا درآمد بخشی از آنها 
وابسته به این هنر بومی اس��ت. وی با بیان این که 
عالوه بر مشاغل سخت و کارگری و معدنی، درآمد 
بخشی از افراد این شهر خصوصاً در حوزه مشاغل 
خانگی و زنان خان��ه دار به هنر دس��ت بافته های 
خرمایی گره  خورده اس��ت، اف��زود : هیچ خانه ای 
در بافق وج��ود ندارد که اثری از دس��ت بافته های 

خرمایی در آن وجود نداش��ته باش��د از زیرانداز تا 
وسایل آشپزخانه و حتی اسباب بازی کودکان مانند 
ش��ترهای حصیری بافقی و آویز و تزئینات اتاق و 
از همه مهم تر بادبزن ه��ای خرمایی بافق از جمله 
آثاری است که در هر خانه ای از این شهر وجود دارد. 

شهردار بافق با اش��اره به این که تنوع کاال و بازار از 
مهم  ترین موارد قابل تأمل و در دست برنامه ریزی 
است، تصریح کرد : دست بافته های خرمایی بافق در 
هر گوشه و کناری از این سرزمین یافت می شوند اما 
باید برای توسعه اقتصادی این مردم و هدفمند کردن 

بازار فروش این صنایع دس��تی در خصوص تولید 
انبوه، بسته بندی و فراهم کردن بستر صادرات اقدام 
کرد و از همه مهم تر برای برندسازی و اختصاصی 
کردن این برند با توجه به وجود محصوالتی بعضاً 
مشابه در سایر نقاط کشور تالش کنیم. نوروززاده 
با بیان این که خرما در آیین   ها و سنت های بافقی   ها 
نیز آمیخته است، گفت: در اکثر سنت های بومی 
بافق رد پایی از خرما وجود دارد و این درخت کهن به 
فرهنگ مردم کویرنشین بافق آمیخته و سایه خود 
را بر تمام داشته های این شهرستان انداخته است. 
وی با بیان این که رویدادهای گردشگری وابسته به 
خرما نیز در این شهر برگزار می شود، افزود : بافق هر 
ساله در فصل برداشت خرما میزبان جشنواره ای با 
استقبال قابل توجه گردشگران بوده است. به گفته 
شهردار بافق پیگیری برای ثبت بافق به عنوان شهر 
ملی دس��ت بافته های خرما در دست اقدام است و 
می تواند این برند در توسعه گردشگری این منطقه 

نقش قابلی داشته باشد.

بافقشهردستبافتههایخرماییایرانمیشود

شرکت۹16۳سربازآذربایجانشرقیدرطرح»سربازمهارت«
    آذربایجان شرقی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از شرکت ۹1۶۳ 
س�رباز وظیف�ه در ط�رح س�رباز مه�ارت اس�تان خب�ر داد.

دکتر جعفر محسنی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با بیان اینکه طرح سرباز مهارت 
در قالب دوره های آموزش مهارت عمومی اشتغال، 
کارآفرینی و مهارت های زندگی است، گفت : فاز 
سوم این طرح در طول سال 1400 اجرا خواهد 
شد که آذربایجان شرقی نیز همانند فاز نخست در 
فاز سوم این طرح حضور دارد. وی افزود : سهمیه  
هر ماه 833 نفر از چهار پادگان اس��تان بوده که 
با رعایت کامل پروتکل های بهداش��تی ، ساعات 
کالس های حضوری به حداقل رسیده و جلسات 

حضوری رفع اشکال در فضای باز پادگان ها و با رعایت پروتکل ها برگزار می شود. رئیس سازمان جهاد 
دانشگاهی آذربایجان شرقی ادامه داد: افراد پس از حضور در دو آزمون، گواهی شرکت در دوره را دریافت 
می کنند. طبق گفته دکتر محسنی، اولین دوره این طرح، از ششم تا بیستم اردیبهشت ماه سال جاری 

برگزار شده و در مجموع تا پایان اسفند 9163 سرباز وظیفه در این طرح  شرکت خواهند کرد.

5۲درصدواحدهایمسکونیروستاییلرستانسنددارشدند
معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان از سنددار شدن 5۲ درصد     لرستان
واحدهای مسکونی روس�تایی باالی ۲۰ خانوار در اس�تان خبر داد.

هادی جعفری معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرستان با اشاره به اینکه 153 هزار واحد روستایی 
در لرستان وجود دارد که تاکنون 80 هزار جلد 
سند برای آنها صادر شده است، گفت: 52 درصد 
واحدهای مسکونی روس��تایی باالی 20 خانوار 
در استان دارای سند هس��تند. وی عنوان کرد: 
تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت 
خانه های مسکونی، جلوگیری از تعارض مالکان، 
وجود وثیقه ای مطمئن برای اخذ تس��هیالت و 
جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهر ها 
از مزایای سنددار کردن واحدهای روستایی است. معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
لرستان تصریح کرد: داشتن اموال باعث افزایش مش��ارکت و فعالیت در روستا ها می شود و این امر 
منجر به افزایش رونق تولید و ماندگاری روستاییان خواهد شد. جعفری گفت: طرح سنددار کردن 

اماکن روستاهای باالی 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت از سال 81 آغاز شده است.

آغازعملیاتحفاریخط۴قطارشهری
مشهدباحضوررئیسمجلس

عملی�ات حف�اری خ�ط ۴ قط�ار ش�هری مش�هد در ادامه 
پروژه توس�عه حمل و نقل ریلی مش�هد با حضور محمدباقر 
قالیب�اف رئی�س مجل�س ش�ورای اس�المی آغ�از  ش�د.

خلیل اهلل کاظمی معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد گفت : عملیات حفاری تونل خط 4 قطار شهری از دو جبهه 
مهر مادر واقع در خواجه ربیع و حر واقع در شهرک شهید رجایی 
در مراس��می با حضور رئیس مجلس ش��ورای اسالمی آغاز شد. 
وی با اشاره به اینکه اکنون کارگاه های عمرانی سه خط 2، 3 و 4 
قطار شهری مشهد فعال هس��تند، افزود: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده فعالیت  ها برای آغاز حفاری تونل خط 4 با ایجاد شفت 
ورودی و انتقال دستگاه حفار به محل حفاری در انتهای مهر مادر 
انجام شده است. معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد، تصریح کرد: خط 4 قطار شهری به طول 17/5 کیلومتر با 
15 ایستگاه از انتهای مهر مادر تا شهرک شهید رجایی احداث و 

در میدان شهدا به خطوط 2 و 3 متصل می شود.

اجرایطرحجهادیساختمسکن
برایآسیبدیدگانکرونادرشیروان

ط�رح جه�ادی س�اخت مس�کن آس�یب دیدگان از ش�یوع 
بیم�اری کرون�ا در ش�یروان از س�وی س�پاه حض�رت 
جواداالئم�ه)ع( خراس�ان ش�مالی در ح�ال اجراس�ت.

سردار چمن، فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه)ع( خراسان شمالی 
در حاشیه بازدید از طرح جهادی ساخت مسکن یکی از شهروندان 
آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا در شیروان گفت : در این طرح، 35 
واحد در حال ساخت یا ترمیم است که 17 واحد آن سهم ناحیه سپاه 
شیروان و 18 واحد سهم جوانان جهادگر است. وی افزود: 150 واحد 
در سال گذشته و به همین تعداد در سال جاری در حال اجرا و تکمیل 
است. فرمانده سپاه حضرت جواداالئمه)ع( خراسان شمالی، تصریح 
کرد: امید است که در سالروز آزادس��ازی خرمشهر، 13 واحد 100 
متری تحویل مددجویان بهزیستی داده شود. پس از شیوع بیماری 
کرونا، سپاه جواداالئمه)ع(  در زمینه تولید ماسک و مواد ضدعفونی 
و تهیه بسته های معیشتی وارد و اکنون نیز با ورود به عرصه ساخت 

مسکن برای آسیب دیدگان کرونا پیشرو در این خدمت شده است.

قرارگاهخاتم)ص(
»پتروپاالیشآناهیتا«رامیسازد

سرپرس�ت معاون�ت اقتص�ادی اس�تانداری کرمانش�اه 
از ش�روع عملیات اجرای�ی پتروپاالیش آناهیت�ا خبر داد.

بهزاد باباخانی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه 
با اشاره به بالتکلیفی 15 ساله پاالیشگاه آناهیتا، گفت: در نهایت 
با پیگیری های استاندار کرمانشاه این پروژه سال گذشته تعیین 
تکلیف شد و بخش عمده سهم آن به قرارگاه خاتم)ص( واگذار 
شد. وی یادآور شد: بیش از 66 درصد سهام این پروژه در اختیار 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و 33 درصد مابقی نیز در اختیار 
وزارت نفت قرار داشت اما با توجه به اینکه وزارت کار تمایلی به 
انجام این پروژه نشان نداد، س��هام آن در نهایت با پیگیری های 
بسیار به قرارگاه خاتم)ص( واگذار شد. باباخانی اعتبار الزم برای 
اجرایی شدن این پروژه را حدود 5 میلیارد دالر اعالم کرد و افزود: 
برنامه این است برای شروع کار قرارگاه خاتم 500 میلیون دالر 
سرمایه گذاری کرده و همزمان 500 میلیون دالر دیگر نیز از محل 

صندوق توسعه ملی، تسهیالت به این پروژه تعلق گیرد.

   کرمانشاه   خراسان شمالی     خراسان رضوی

    یزد


