
در حال حاضر و با      مركزي
ايج�اد  ه�دف 
اشتغال ۶۸۰ صندوق قرض الحسنه به همت سپاه 
روح اهلل در استان مركزي راه اندازی شده است. 
سردار س��رتيپ دوم پاس��دار »محسن كريمي« 
فرمانده س��پاه روح اهلل اس��تان مركزي در آيين 
بهره برداري از طرح هاي محروميت زدايي ناحيه 
مقاومت بس��يج فراهان به مناس��بت هفته دفاع 
مقدس، گفت: عرصه فعاليت هاي اش��تغالزايي با 
بيش از ۲۰۰ عنوان در بسيج س��ازندگي، بسيار 
گسترده اس��ت كه اميد مي رود كه با بهره گيري 
از ظرفيت هاي تمام بخش ها، گام هاي مؤثرتري 
در راس��تاي ايجاد اشتغال برداشته ش��ود.  وي، 
توانمندس��ازي م��ردم را مهم تري��ن مقدم��ات 
نقش آفريني م��ردم در اقتصاد و ايجاد اش��تغال 
عنوان كرد و افزود: تاكنون بي��ش از ۳۵ هزار نفر 
از دوره هاي آموزش��ي بهره مند شده اند و در سال 

گذشته با پرداخت بيش از ۴۲۰ ميليارد ريال بيش 
از يك هزار فرصت ش��غلي و براي امسال نيز يك 
هزار و ۵۰۰ اش��تغال نيز هدفگذاري شده است.  
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي ادامه داد: ۶۸۰ 

صندوق قرض الحسنه در اس��تان مركزي ايجاد 
شده كه ظرفيت مناسبي براي ساماندهي بيش از 
۳۰ هزار نفر در اين حوزه است و در كنار ۵۰ تعاوني 
نقش مهمي در اش��تغالزايي دارد.  سردار كريمي 

اش��تغالزايي را از مهم ترين اه��داف و برنامه هاي 
سپاه و بسيج دانس��ت و گفت: تالش مي شود كه 
در راس��تاي تحقق اقتصاد مقاومتي بس��ترها و 
زمينه هاي الزم براي نقش آفريني مردم در اقتصاد 
و به طور كلي مردمي كردن اقتصاد فراهم ش��ود.  
وي رهنمون هاي حضرت امام)ره(، وحدت ميان 
ارتش و س��پاه و احياي تفكر بسيج كه مشاركت 
همه جانبه مردم براي دف��اع را رقم زد مهم ترين 
عامل پيروزي در دفاع مقدس بود و اكنون توجه 
به مؤلفه هايي همچون واليت، انس��جام و تحقق 
بسيج مردمي مي تواند گره گشاي مشكالت باشد.  
فرمانده سپاه روح اهلل استان مركزي افزود: يكي از 
داليل ماندگاري دفاع مق��دس، مردمي بودن آن 
بود و مردم با همه توان ب��راي پيروزي در جنگ 
تحميلي وارد ميدان شدند و اين درس مهمي است 
كه چنانچه امور به مردم واگذار شود به طور قطع 

موفقيت حاصل مي شود.
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حوریه ملكي

تصفيهخانهشهرمريوانبهزوديواردمدارميشود
م�ل  عا ير مد     كردستان
ش�ركت آب و 
فاضالب استان كردستان گفت: با هدف رفع 
تنش آبي در ش�هر مريوان به زودي تصفيه 
خانه آب اضطراري اين ش�هر ك�ه در حال 
وارد م�دار مي ش�ود.  س�اخت اس�ت 
عليرضا تخت ش��اهي مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان كردستان گفت: طرح آبرساني 
اضطراري به شرق مريوان با ظرفيت ۲۰۰ ليتر 
بر ثانيه شامل پنج دستگاه فيلتر شني، مخزن ۱۰۰ متر مكعبي، واحد ايستگاه پمپاژ، واحد گندزدايي، 
ساختمان تابلو برق و ساير تجهيزات الكترو مكانيكال و اجراي خط برگشت ۵ كيلومتر با سايز ۳۵۵ پلي 
اتيلن از تصفيه خانه اضطراري به شبكه توزيع در دستور كار مي باشد.  وي افزود: همچنين با هدف رفع تنش 
آبي در شهر مريوان به زودي تصفيه خانه آب اضطراري اين شهر به ظرفيت ۲۰۰ ليتر بر ثانيه كه در حال 
ساخت است وارد مدار مي شود.  مديرعامل شركت آب و فاضالب استان كردستان ادامه داد: همچنين به 
منظور تأمين آب بلندمدت مريوان بايد طرح آبرساني به اين شهر شامل احداث سد گاران، خطوط انتقال، 

تصفيه خانه آب و خطوط برگشت به شبكه توزيع و مخازن به صورت كامل اجرا مي گردد. 

3هزارواحدمسكونيبرايمحرومانآذربايجانغربيساختهميشود
بيش از 3 هزار     آذربايجان غربي
واح�د ب�راي 
نيازمندان تحت پوشش دو نهاد بهزيستي و 
كميته امداد حض�رت امام )ره( در اس�تان 
مي ش�ود.  س�اخته  آذربايجان غرب�ي 
رضا بدلي مديركل بنياد مسكن آذربايجان غربي 
در جريان بازدي��د از روند س��اخت خانه هاي 
محرومان روس��تاي آرپاچايي تكاب با اش��اره 
به اينكه بيش از ۳ هزار واحد مس��كوني براي 
نيازمندان در اين استان ساخته مي شود، گفت: براي احداث اين واحدها ۱۰۰ ميليون تومان تسهيالت 
با نرخ بهره پنج درصد و مدت بازپرداخت ۲۰ سال پيش بيني شده است.  وي افزود: همچنين براي هر 
واحد ۳۰ ميليون تومان بالعوض از محل اعتبارات حساب ۱۰۰ حضرت امام )ره( پرداخت مي شود و 
هر ۳ هزار واحد جهت انعقاد قرارداد به بانك هاي عامل در سطح استان، شناسايي و معرفي شده اند و 
در حال انعقاد قرارداد هستند.  بدلي با بيان اينكه در حال حاضر ۲ هزار واحد از اين مسكن ها مراحل 
پي كني را به اتمام رسانده اند و ۱۳۰۰ واحد نيز مراحل اجراي فنداسيون را پشت سر گذاشته اند و مقرر 

شده تا پايان آذرماه سال جاري سقف و ديوارچيني واحدهاي مسكوني پايان يابد. 

اجرايطرحجهشتوليدديمزارهادرشهرستانجلفا
جهش  ط�رح      آذربايجان شرقي
توليد ديمزارها 
در شهرس�تان جلفا در اس�تان آذربايجان 

شرقي آغاز شد. 
رضا عباسي مدير جهادكشاورزي شهرستان 
جلفا گف��ت: در پي تفاهمنامه س��تاد اجرايي 
فرم��ان حض��رت ام��ام)ره( و وزارت جه��اد 
كش��اورزي براي جهش توليد در ديمزارهاي 
كشور، به دليل اهميت افزايش توليد گندم در 

راستاي تداوم خودكفايي در زمينه گندم، طرح جهش توليد ديمزارها در شهرستان جلفا آغاز شد. 
وي افزود: افزايش توليد در واحد س��طح، افزايش بهره وري در توليد محصوالت ديم و توسعه كشت 
گياهان جايگزين به ويژه نباتات علوفه اي، دانه هاي روغني و گياهان دارويي از مهم ترين اهداف اجراي 
طرح جهش توليد در ديمزارهاست.  مدير جهاد كشاورزي شهرستان جلفا استفاده حداكثري از آب 
باران براي توليد محصوالت كش��اورزي را مورد تأكيد قرارداد و بيان كرد: افزايش توليد محصوالت 

زراعي و افزايش درآمد كشاورزان از ديگر اهداف اجراي اين طرح است.

 آغاز رزمايش جهاد تحصيلي سال 1400 
در فارس  با هدف رفع محروميت تحصيلی

 راه اندازي اولين كتابخانه عمومي سيار
 در قزوين با مشاركت سپاه

با هدف پركردن     فارس
خأل هاي موجود 
در آم�وزش وپ�رورش س�پاه فج�ر فارس 
رزمايش جهاد تحصيلي س�ال 14۰۰ در اين 

استان آغاز شد. 
س��ردار يداهلل بوعلي، فرمانده سپاه فجر استان 
فارس در رزمايش جهاد تحصيلي سال ۱۴۰۰ 
با رمز »يا قاسم بن الحسن« و به دستور فرمانده 
سپاه فجر اس��تان فارس آغاز ش��د، با اشاره به 
اجراي رزمايش جه��اد تحصيلي گفت: آموزش 
و پرورش همه جاي اس��تان حضور دارد و نقش 
سپاه و اقشار مختلف در اين برنامه نقش هم افزا 
براي پر ك��ردن خألهاي موجود اس��ت.  وي با 
بيان اينكه آم��وزش يكي از عرصه هايي اس��ت 
كه همه بايد در آن نقش آفرين باشيم، افزود: در 
اين رزمايش مأموريت اصلي مش��خصاً بر عهده 
آموزش و پرورش و مس��ئول اجراي برنامه هاي 
آموزش��ي دانش آموزان اس��ت.  فرمانده س��پاه 
فجر استان فارس در اين رزمايش با بيان اينكه 
نبايد اينگونه تلقي ش��ود كه آموزش و پرورش 
برنامه اي براي آموزش نداشته يا ندارد، تصريح 
كرد: آموزش و پرورش همه جاي استان حضور 
دارد و نقش سپاه و اقشار مختلف در اين برنامه 

نقش هم افزا ب��راي پركردن خأله��اي موجود 
است.  س��ردار بوعلي با بيان اينكه براساس آمار 
رس��مي درصد بااليي از دانش آموزان محروم از 
تحصيل هستند، گفت: هنر سپاه و اقشار آن در 
اين است كه كمك كند خألها پر شود؛ اما حتماً 
بايد اين نكته را مدنظر داشت كه كار با همكاري 
و مكمل كار آم��وزش و پرورش باش��د.  وي در 
ادامه با بيان اينكه طبق آماري كه از سوي خود 
آموزش و پرورش اعالم شده بيشترين مشكل و 
خأل در مدارس دولتي اس��ت، افزود: اينكه چرا 
اينگونه شده جاي بحث در اين جلسه نيست اما 
موضوع روشن است كه هر تعداد دانش آموزي 
كه در مدرسه دولتي باش��ند بايد براي ارتقاي 
وضعيت آموزشي در اين رزمايش مورد توجه قرار 
گيرند.  فرمانده سپاه فجر استان فارس ادامه داد: 
اقشار بسيج به ويژه بسيج دانش آموزي وضعيت 
مدارس پيرامون حوزه خود را بررس��ي و كمك 
كنند كه دانش آموزان و حتي معلمان از انگيزه 
الزم برخوردار شوند چرا كه اين ها ترسيم آينده 
وضعيت كشور است.  سردار بوعلي تصريح كرد: 
در تعامل و ارتباط با مديران آموزش و پرورش هم 
استمرار باشد هم زمينه رفع خألهاي محروميت 

از تحصيل دانش آموزان جزو برنامه قرار گيرد.

   قزوين اولين كتابخانه 
عمومي سيار در 
استان قزوين با مشاركت قرارگاه پيشرفت و 
آبادان�ي و اداره كل كتابخانه ه�اي عمومي 
راه ان�دازي و ب�ه بهره ب�رداري مي رس�د. 
جواد رجبي مدير كارگروه تعليم و تربيت قرارگاه 
پيشرفت و آباداني سپاه صاحب االمر)عج( استان 
قزوين در خصوص اولين كتابخانه عمومي سيار 
در روس��تاهای قزوين با اش��اره به اينكه يكي از 
ضعف هاي جدي در روستاهاي استان، نداشتن 
كتابخانه ثابت و محلي براي مطالعه دانش آموزان 
و اهالي روستاهاست، همين امر يكي از علل مهم 
پايين بودن سرانه مطالعه در كشور است. گفت: 
يكي از مهم ترين مفاد تفاهمنامه قرارگاه پيشرفت 
و آباداني با اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان 
قزوين، راه اندازي كتابخانه عمومي س��يار براي 
روس��تاهاي مح��روم در دهس��تان هاي زوارك 
الموت شرقي، دستجرد الموت غربي و چوقور طارم 
سفلي بود كه با قراردادن يك دستگاه ميني بوس 
از جانب قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه قزوين 
و تجهيز كتاب و س��اير امكانات توسط اداره كل 
كتابخانه هاي عمومي اس��تان قزوي��ن اين كار 
بزرگ براي اولين بار در استان انجام شد.  فاطمه 

محمدبيگي رئيس كتابخانه های عمومی قزوين 
نيز در خصوص كتابخانه عمومي سيار گفت: اين 
ميني بوس تا ۴ هزار نسخه كتاب ظرفيت حمل 
ونقل دارد. هزينه اجراي اين پروژه ۵۰۰ ميليون 
تومان برآورد ش��ده ب��ود و يك��ي از عمده ترين 
هزينه هاي اجراي اين كتابخانه عمومي س��يار، 
مربوط به خريد وسيله نقليه بود كه با مساعدت 
قرارگاه پيش��رفت و آباداني س��پاه استان، حق 
انتفاع يك دستگاه ميني بوس به همين منظور 
در اختي��ار كتابخانه هاي عمومي اس��تان قرار 
گرفت.  وي افزود: براي تجهيز ميني بوس در ابتدا 
با استعالم از شركت هاي مختلف، ۲۵۰ ميليون 
برآورد شد ولي با توجه به اينكه وجهي بابت خريد 
خودرو پرداخت نشده بود و از طرفي با مساعدت 
بسيج هنرمندان، تجهيز و آماده سازي ميني بوس 
اعم از رايان��ه، باركدخوان، منابع، مس��يرياب، 
طراحي بدنه و… مجموعاً ۱۴۰ ميليون تومان 
شد.  مديركل كتابخانه هاي عمومي استان قزوين 
ادام��ه داد: طراحي و آماده س��ازي داخل و بدنه 
خودرو طي بازه زماني دو ماهه انجام ش��د و اين 
كتابخانه عمومي سيار همانند ساير كتابخانه هاي 
عمومي، در تمامي موضوعات كتاب و نشريه به 

مخاطبين ارائه مي كند.

  خوزستان: مديرعامل شركت آب وفاضالب خوزستان از آغاز عمليات 
اجرايي طرح فاضالب كوي علوي اهواز پس از ۱۳ سال پيگيري خبرداد.  
محمدرضا كرمي نژاد، با بيان اينكه با پيگيري مسئوالن در سطح شهرستان 
و استان موفق به معرفي پيمانكار اين طرح شديم و از روزيك شنبه عمليات 
اجرايي اين طرح آغاز مي شود، افزود: اجراي طرح مذكور مشكالت فراواني 
از بخش فاضالب و دفع آب هاي سطحي اين منطقه برطرف خواهد كرد.  وي 
مدت زمان اجراي طرح فاضالب در كوي علوي را دو ماه عنوان كرد و گفت: 

منابع اعتباري طرح تأمين شده است و مشكلي از نظر مالي وجود ندارد. 
  اسالمش�هر: رئيس كميته امداد امام خميني)ره( اسالمش��هر، از 
اهداي ۲۵۰ دستگاه تلفن همراه و تبلت در طي سال تحصيلي گذشته به 
دانش آموزان نيازمند اين شهرستان خبرداد.  محمدرضا غضنفري گفت: 
در حال حاضر ۹۸۱ دانش آموز و ۱۱۷ دانشجو تحت پوشش كميته امداد 

امام خميني)ره( شهرستان اسالمشهر قرار دارند. 
  آذربايجان ش�رقي: مدير جهاد كشاورزي شهرس��تان آذرشهر از 
بهره برداري از كارگاه بسته بندي گياهان دارويي و دمنوش هاي گياهي در 
روستاي هفت چشمه از توابع شهرستان آذرشهر خبرداد.  حسن عليوند 
گفت: اين طرح با ظرفيت توليد ۱۰۰ تن ساالنه در سطح زير بنايي حدود 
هزار مترمربع با سرمايه ثابت ۱۸ هزار ميليون ريال با همكاري يك شركت 

دانش بنيان فعاليت خود را آغاز مي كند. 
  سيستان وبلوچستان: رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي 
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايرانش��هر گفت: با توجه به نياز منطقه با 
پيگيري هاي صورت گرفته در آينده نزديك دو فروند بالگرد اورژانس هوايي 
در حوزه اين دانشگاه مستقر مي شوند.  دكتر نادر ستوده با بيان اينكه حوزه 
زيرپوشش دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر بيش از ۹۱ هزار كيلومترمربع 

پهنه خشكي دارد، افزود: ۶۰ درصد اين وسعت منطقه كوهستاني است.
  گيالن: مديركل شيالت گيالن، با اش��اره به سهم صادراتي ماهيان 
گرم آبي پرورشي، گفت: ساالنه حدود ۳ هزار تن ماهي گرم آبي پرورشي 
گيالن به ارزش حدود ۷/۵ ميلي��ون دالر به عراق و جمهوري آذربايجان 
صادر مي شود.  عظيم مدبري با بيان اينكه مساحت مزارع پرورش ماهيان 
گرم آبي استان گيالن در مجموع ۱۰ هزار و ۷۱۰ هكتار است، افزود: اين 
مزارع شامل استخرهاي خاكي بخش خصوصي، كشت توام برنج و ماهي 

در شاليزار، آب بندان ها و حوضچه هاي فلزي است. 
  يزد: قاضي اجراي احكام كيفري دادگستري استان يزد گفت: به مناسبت 
هفته دفاع مق��دس، كميته اعط��اي مرخصي زندان با مرخص��ي ۵۰ نفر از 
محكومين واجد شرايط موافقت كرد.  سعيده رامش افزود: اين مرخصي با لحاظ 
همه موارد قانوني و ارفاقي صورت گرفت و سعي بر آن بوده تا اين مرخصي نيز 
در تحقق اهداف اصالحي زندان مؤثر واقع شود.  به گفته وي، همچنين به پنج 

نفر از محكومين واجد شرايط نيز مرخصي پايان حبس اعطا شد.

همكاريسپاهوبسيجاردبيل
درراهاندازي22مركزتجميعيتزريقواكسن
فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان     اردبيل
اردبيل از راه اندازي 22 مركز تجميعي 
خب�رداد.  اس�تان  اي�ن  در  كرون�ا  واكس�ن  تزري�ق 
سردار غالمحسين محمدي اصل فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان 
اردبيل در بازديد از فعاليت هاي گروه هاي جهادي بسيج دانشجويي علوم 
پزشكي در مسجد آيت اهلل طالقاني محله ايران آباد اردبيل گفت: با همكاري 
سپاه و بسيج در اس��تان ۲۲ مركز تجميعي راه اندازي ش��ده است كه در 
۱۴مركز بسيجيان با وزارت بهداشت به صورت مشترك كار واكسيناسيون 
را انجام مي دهند و در هفت مركز هم به صورت مستقل توسط بسيجيان كار 
واكسيناسيون انجام مي گيرد.  وي افزود: با اجراي طرح شهيد سليماني در 
استان اردبيل نيز همانند استان هاي ديگر كشور كار شناسايي و پايش انجام 
شده و درصدد هستيم اجراي اين طرح را با موفقيت در استان عملی كنيم كه 
در اين زمينه نيز هماهنگي هاي الزم به عمل آمده و اميد مي رود شاهد تحقق 
اهداف مورد نظر باشيم.  فرمانده سپاه حضرت عباس)ع( استان اردبيل ادامه 
داد: يكي از اولويت هاي مهم بسيج و سپاه خدمت رساني به مناطق محروم 
استان است كه به همين منظور در مناطق محروم استان اين فعاليت ها با 
جديت ادامه دارد.  سردار محمدي اصل گفت: گروه هاي جهادي در تمامي 
حوزه ها آماده كمك رساني به مردم مناطق محروم هستند تا مشكالت و 
دغدغه هاي نيازمندان به حداقل برسد و بتوانند با مشكالت معيشتي تمامي 
نيازهاي خود را برطرف سازي كنند كه اين مسئله به عنوان اولويت اساسي و 
مهم مطرح است.  وي افزود: رسيدگي به محرومين و كمك به تأمين جهيزيه 
اقشار كم درآمد و س��اخت خانه محرومين پيش بيني شده است كه با هم 
افزايي دستگاه هاي اجرايي توسط بسيج سازندگي سپاه استان در دستور كار 

قرار گرفته كه اين مسئله به عنوان اولويت اساسي و مهم مطرح است.

شعلههايفرونشستزمين
بهداخلاصفهانرسيد

برداش�ت بي رويه آب هاي زيرزميني به ويژه همزمان ش�دن آن با 
دوره هاي خشكسالي در ايران سبب فرونشست زمين در استان هاي 
مختلف شده است. با اينكه برخي استان ها با وضعيت نگران كننده 
فرونشست زمين مواجه هس�تند اما اتفاقات و حوادث ناشي از اين 
پديده نش�ان مي دهد اين وضعيت س�االنه رو به گس�ترش است. 
اصفهان از جمله همين استان هاست كه حاال شعله هاي فرونشست 
زمين به داخل آن كشيده ش�ده و در كنار آسيب رسيدن به برخي 
زيرساخت هاي شهري، تعدادي از شهرك هايش هم تخليه شده اند. 
بحراني كه به گفته كارشناس�ان اگر چ�اره اي براي آن انديش�يده 
نش�ود تا 15 س�ال آينده مي تواند تمام اين اس�تان را در بر بگيرد. 

    
فرونشست باعث ايجاد ش��كاف در س��طح زمين، از بين رفتن لوله هاي 
چاه، خرابي ساختمان ها و خس��ارت به تأسيس��ات زيربنايي مي شود. 
توسعه كشاورزي و برداشت بي رويه از هزاران حلقه چاه مجاز و غيرمجاز 
سبب مي شود تا شرايط فرونشست زمين در كشور تشديد شود. در اين 
حالت خروج آب از ذرات خاك موجب تراكم اليه آبرفت و سبب حركت 
تدريجي و روبه پايين زمين مي ش��ود.  آخرين مطالعات نشان مي دهد 
كه حدود ۱۰ هزار كيلومتر مربع از اس��تان اصفهان يعني ۱۰ درصد آن 
به صورت بس��يار جدي درگير فرونشست شده اس��ت. از ۳۵ دشت اين 
استان ۲۷ دشت ممنوعه يا ممنوعه بحراني هستند و وضعيت دشت هاي 
گلپايگان، نجف آباد، مهيار شمالي، مهيار جنوبي- دشت آسمان، اردستان، 
اصفهان - برخوار، بادرود - خالدآباد، مورچه خورت و دامنه - داران در زمينه 

فرونشست زمين از بحران فراتر رفته است. 
   شهرك ها در حال تخليه شدن

حدود ۵ سال پيش بود كه اعالم شد شهرك نيروی هوايي اصفهان وضعيت 
خوبي ندارد و اين منطقه در خطر فرونشس��ت قرار دارد.  از همان زمان 
گروهي از ساكنان اين شهر به فكر تخليه خانه هاي خود افتادند اما به وجود 
آمدن ترك هايي برروي ديوار و سقف آپارتمان ها جمع بيشتري را مجاب 
كرد تا به فكر سرپناه ديگري باشند.  سال ۹۶ جابه جايي ها آغاز شد و در 
سال ۹۷ تقريباً اين شهرك خالي از سكنه شد.  موضوعي كه مديركل زمين 
شناسي و اكتشافات معدني استان اصفهان در مورد آن مي گويد: »شهرك 
نيرو هوايي واقع در منطقه خانه اصفهان در زمان قبل از انقالب س��اخته 
شد و افسران و خلبانان در آن زندگي مي كردند. اما سال ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ 
به علت فرونشست زمين از سكنه خالي شده و هم اكنون تعداد انگشت 
شماري در اين شهرك زندگي مي كنند.« رضا اسالمي با اشاره به اينكه 
نرخ فرونشس��ت در اين شهرك تاكنون اندازه گيري نش��ده است، ادامه 
مي دهد: »نشس��ت زمين در اين منطقه به حدي است كه ساكنان آن را 
ترك كردند و قابل سكونت نيست. منطقه »خانه اصفهان« از بلوار ميخك 
گرفته تا خيابان هاي بنفشه جنوبي و شمالي تحت تأثير فرونشست است 
و حتي خانه هاي نوساز و مسجدي كه اخيراً ساخته شده يا اداره پست در 
همين خيابان آثار ترك هاي فرونشستي در آنها ديده مي شود. اگر شما به 
پايانه حمل نقل اميركبير در شاپور جديد برويد همين ترك ها را خواهيد 
ديد. اين ترك ها به حدي است كه دفتر پست اين پايانه تخليه شده است.« 
به گفته اين مسئول، پيشروي اين فاجعه در اصفهان شوخي بردار نيست 
و براساس مطالعات صورت گرفته اگر با همين رويه كه از آبخوان برداشت 
مي شود، بدون آنكه تغذيه اي در آن صورت گيرد، زاينده رود نيز به صورت 
دائمي جاري نش��ود نهايتاً در بدبينانه ترين حالت تا س��ال ۱۴۰۹ و در 
خوشبينانه ترين حالت تا سال ۱۴۱۸ به كف آبخوان خواهيم رسيد و اين 
فاجعه اي كه هم اكنون نمونه كوچكي از آن را در اين منطقه مي بينيم در 
جاي جاي اصفهان رخ خواهد داد. وضعيتي كه در منازل مسكوني فرودگاه 
اصفهان و منازل پايگاه هوايي هشتم شكاري هم مشاهده شده و اين ها 

جلوه هاي شهرهايي است كه يكي يكي در حال نابود شدن هستند. 
   فرونشست زمين هاي اصفهان را مي خورد

هم اكنون بيشتر دشت هاي استان اصفهان با پديده فرونشست درگير است و به 
گفته كارشناسان، برداشت بي رويه آب از منابع زيرزميني و تأمين و جايگزين 
نشدن دوباره آنها علت تشديد اين پديده است.  خوب است بدانيم متولي پايش 
سطح آب هاي زيرزميني وزارت نيرو معرفي شده و متولي پايش فرونشست در 
كشور سازمان نقشه برداري است. ضمن اينكه در اصفهان جلسات متعددي 
با سازمان زمين شناسي برگزار شده تا اين سازمان پايش دشت ها را به صورت 
ويژه در دس��تور كار داشته باش��د.  با اين اوصاف و در شرايطي كه زبانه هاي 
فرونشست زمين به داخل شهر اصفهان كشيده شده و بحث آسيب رسيدن 
به زيرساخت هاي آن به شدت جدي شده اما هنوز مسئوالن ترجيح مي دهند 
فقط آمارها و اطالعاتشان را به رخ كش��يده و بدون اينكه كاري كنند، فقط 
حرف بزنند.  رئيس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني با بيان اينكه در 
حال حاضر از مجموع ۶۰۵ دشت كشور ۳۰۰ دشت دچار بحران فرونشست 
هستند، مي گويد: »موضوع فرونشست زمين در اصفهان به حادترين وضع 
ممكن رسيده و فرونشست در اين منطقه به ۱۶/۵سانتي متر در سال رسيده 
و اين امر آسيب جدي به زيرساخت هاي شهري اصفهان وارد مي كند.« به 
گفته مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان هم در دشت هاي دامنه، 
داران، كاشان، اصفهان، مهيار، گلپايگان، برخوار، اردستان و فالورجان پديده 

فرونشست زمين به شدت به چشم مي خورد. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي اصفهان نيز از قافله عقب نمانده و با تأكيد بر 
اينكه برخي از دشت هاي ممنوعه اين استان ساالنه حدود يك متر كاهش 
سطح آبخوان دارد و افت سطح آب هاي زيرزميني در دشت هاي اصفهان- 
برخوار، رهنان، مهيار، فرودگاه شهيد بهش��تي، كوهپايه- سجزي، دامنه، 
خوراسگان و ناحيه مركزي به نشست زمين منجر شده است، معتقد است: 
»دشت مهيار در چهل سال اخير ۴۷ متر و دشت دامنه ۴۰ متر افت سطح آب 
زيرزميني و نزديك به سه تا چهار متر فرونشست داشته است. در خوراسگان، 
شهرضا، فالورجان و قهدريجان نيز ساالنه بين ۸ تا ۱۳ سانتي متر فرونشست 
زمين رخ مي دهد.« با اينكه مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان گفته: 
»فرونشست در كنار ساير شاخص هاي فني مانند ُگسل و مسيل براي تأمين 
زمين به منظور اجراي طرح هاي مسكن س��ازي مورد توجه قرار مي گيرد و 
تاكنون تالش كرديم كه زمين مشكل ساز براي اين كار انتخاب نشود.«  اما 
نگفته اگر جلوي شعله هاي آتش فرونشست گرفته نشود، روزي زبانه هايش 
تمام مناطق را در برمي گيرد. همان طور كه شهرك هاي بحراني امروز، ۴۰سال 
پيش منطقه امن بودند، شايد شهرك هاي در دست ساخت كنوني هم چند 
سال بعد به منطقه بحراني تبديل شوند.  به گفته كارشناسان بيشترين كسري 
مخازن آب و فرونشست زمين در استان اصفهان در امتداد رودخانه زاينده رود 
و باغات است و با تداوم اين روند، فرونشس��ت تا ۱۵ سال آينده همه استان 
را در بر خواهد گرفت.  از همه گير شدن فرونشس��ت زمين در اكثر مناطق 
اصفهان همين بس كه بدانيم، اگر حساسيت درباره شاخص هاي فني از جمله 
فرونشست در تأمين زمين وجود نداشت اكنون ظرفيت بااليي براي احداث 
مسكن در طرح هايي مانند اقدام ملي در اين استان مطرح بود و به جاي ۴۳هزار 
واحد مسكوني تأمين زمين شده، مي شد براي حدود ۲۰۰ هزار واحد آمار داد. 

اما زمين ها دچار مشكالت متعدد از جمله بحران فرونشست هستند. 

طرحهايفاضالبدر5شهر
سيستانوبلوچستانرقمخورد

مديرعامل ش�ركت آب و فاضالب سيس�تان و بلوچس�تان 
از در دس�ت اجرا ب�ودن پنج ط�رح فاضالب در ش�هرهاي 
چابه�ار، زاه�دان، زاب�ل، كن�ارك و زه�ك خب�رداد. 
عليرضا قاس��مي مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب سيس��تان و 
بلوچستان با بيان اينكه پنج طرح فاضالب سيستان وبلوچستان در 
حال تكميل شدن است، گفت: با توجه به خشكسالي هاي فراگير طي 
سال هاي اخير موضوع اجرا و تكميل طرح هاي فاضالب به منظور 
استفاده دوباره از پساب آنها به عنوان يك آب جايگزين بايد بيش تر 
مورد توجه قرار گيرد اما متأسفانه تخصيص اعتبارات در اين بخش 
بسيار ضعيف است.  وي افزود: در استان پهناور و خشك سيستان 
و بلوچستان كه ۱۱/۵ درصد مساحت كل كشور و تراكم جمعيتي 
۱۶نفر در هر كيلومتر مربع را دارد، عالوه بر اينكه در رديف استان هاي 
پهناور كشور قرار است، كم تراكم ترين استان نيز محسوب مي شود.

ساختسايتتوليدكفشهيدج
با85درصدپيشرفتفيزيكي

با ه�دف ايجاد اش�تغال ب�راي هزار نف�ر س�ايت كارگاهي 
تخصص�ي توليد كفش شهرس�تان هي�دج اس�تان زنجان 
ب�ا ۸5 درص�د پيش�رفت فيزيك�ي در ح�ال اجراس�ت. 
علي اكبر ملك محمدي مديرعامل تعاوني تالش گران كفش هيدج با 
بيان اينكه سايت كارگاهي تخصصي كفش هيدج بيش از ۸۵ درصد 
پيشرفت فيزيكي دارد گفت: اين سايت كارگاهي در دو هكتار زمين 
احداث مي شود كه قابليت افزايش تا پنج هكتار را نيز دارد، ادامه داد: 
۱۰۰ سوله به مساحت ۱۵۰ متر در اين سايت نصب شده است كه با 
تكميل اين سايت كارگاهي براي بيش ازهزار نفر شغل ايجاد خواهد 
شد.  مديرعامل تعاوني تالش گران كفش هيدج از اشتغال بيش از 
۳۵۰۰ نفر در كارگاه هاي كفش در شهر هيدج خبرداد و خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر ۲۵۰ واحد توليدي كفش در هيدج فعال است كه 

با حمايت دولت، اشتغال در اين بخش افزايش مي يابد. 

بهرهبردارياز4طرحگردشگري
درنهاوند

مدير اداره مي�راث فرهنگي تويس�ركان از بهره ب�رداري و 
آغاز مراحل اجراي�ي چهار طرح ويژه گردش�گري خبرداد. 
اسحاق تركاشوند مدير اداره ميراث فرهنگي تويسركان با اشاره به 
بهره برداري از چهار طرح گردشگري گفت: مجموعه »گردشگري 
كشاورزي« آرتيمان شامل بخش هايي مانند واحد كشت گلخانه اي 
و پرورش زنبور عسل است كه به بهره برداري رسيد. وي افزود: اين 
مجموعه براي ۱۰ نفر به صورت مس��تقيم اشتغالزايي كرده است.  
مدير اداره ميراث فرهنگي تويسركان به آغاز به كارخانه بومگردي 
سادات در روستاي آرتيمان اشاره كرد و ادامه داد: اين خانه بومگردي 
براي سه نفر به صورت مستقيم اشتغالزايي كرده است.  تركاشوند 
گفت: همچنين مراحل اجرايي ساخت اقامتگاه بومگردي آرتيمان 
براي ساخت هشت واحد اقامتي در زيربنايي به مجموع يك هزار و 

۱۶۲ متر و اشتغالزايي براي ۲۰ نفر آغاز شد.

   همدان   زنجان    سيستان وبلوچستان 

رودخانههایبوشهرباهدفجلوگيرياز
جاريشدنسيالباليروبيميشود

حسين آذرپرا مدير رودخانه ها و سواحل     بوشهر
شركت آب منطقه اي بوشهر گفت: در 
آغاز فصل پايي�ز و با افزايش احتم�ال بارندگي و وقوع س�يالب در 
رودخانه ها، آبراهه ها و مسيل هاي استان، اقدام هاي پيشگيرانه اي 
براي افزايش ايمني وكاهش خسارات سيالب به مرحله اجرا مي رسد. 
وي افزود: به همين منظور آبراهه های شهري و سازه هاي تقاطعي كه 
مهم ترين نقاط حادثه خيز در ايام سيالب هس��تند، پايش و اليروبي 
مي شوند.  مدير رودخانه ها و سواحل شركت آب منطقه اي بوشهر ادامه 
داد: اليروبي آبراهه ها و رفع انسداد يا اصالح وضعيت سازه هاي تقاطعي 
موجب عبور سيالب به صورت ايمن از محدوده هاي خطرآفرين خواهد 
شد.  آذرپرا گفت: اليروبي در اطراف سازه هاي تقاطعي بايد به گونه اي 
باشد كه پايداري سازه به خطر نيفتد. در همين زمينه اداره هاي منابع 
آب شهرس��تان ها مؤظف ش��دند تا ضمن شناس��ايي تمامي نقاط در 
معرض خطر و نيازمند اليروبي، اين مناطق را به ستادمديريت بحران 
شهرستان ها اعالم كنند.  وي بااش��اره به تفكيك وظايف درحوزه هاي 
اجرايي ش��هري و روس��تايي، افزود: اليروبي رودخانه ها و آبراهه ها در 
محدوده  ش��هري و روستايي از وظايف ش��هرداري و دهياري هاست و 
در خارج از محدوده هاي يادشده، ش��ركت آب منطقه اي اليروبي در 
نقاط مس��تعد س��يالب را انجام خواهد داد.  اين مقام مسئول با بيان 
اينكه ساخت و س��از در حريم و بس��تر رودخانه باعث كاهش ظرفيت 
آبگذري مي شود، تصريح كرد: اين اتفاق موجب آبگرفتگي و باال آمدن 
آب در مناطقي كه س��اخت و س��از غيرمجاز صورت گرفته مي شود و 
باعث افزايش خسارت س��يالب و زيان ديدن همه  شهروندان به ويژه 
در مناطق شهري و مراكز جمعيتي خواهد شد.  آذرپرا گفت: برهمين 
اساس، در نيمه نخست امسال، ۱۵هزار مترمربع از اراضي حريم و بستر 
رودخانه هاي استان براي عبور ايمن سيالب، افزايش ظرفيت آبگذري 

آنها و همچنين كاهش خسارت سيالب رفع تصرف شده است. 

واكسيناسيونطيوربوميخراسانشماليعليهنيوكاسل
رئي�س اداره    خراسان شمالي
و  بهداش�ت 
مديريت بيماري هاي طيور و زنبور عس�ل 
اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي از آغاز 
واكسيناس�يون رايگان طيور بومي در اين 
اس�تان عليه بيم�اري نيوكاس�ل خبرداد. 
دكتر فرزين حس��يني رئيس اداره بهداشت و 
مديريت بيماري هاي طيور و زنبور عسل اداره 
كل دامپزشكي خراسان شمالي با اشاره به اينكه 
نيوكاسل بيماري اختصاصي پرندگان است كه بروز آن موجب بروز خسارات زيادي به صنعت طيور مي شود، 
گفت: اين طرح از روزگذشته و به مدت يك هفته اجرا مي شود و طي آن ۲۰۰ هزار قطعه طيور بومي در 
استان واكسينه مي شوند.  وي با تأكيد بر اينكه تنها راه كنترل اين بيماري واكسيناسيون است، افزود: 
واكسيناسيون طيور بومي سبب مي شود تا اين بيماري به طيور صنعتي منتقل نشود.  رئيس اداره بهداشت 
و مديريت بيماري هاي طيور و زنبور عسل اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي  گفت:  واكسيناسيون طيور 

بومي عليه نيوكاسل سه سال است كه در خراسان شمالي به صورت رايگان انجام مي شود.


