
41 پ�روژه دربخش ه�اي مختل�ف      بوشهر 
كش�اورزي، گردش�گري، صنعت و 
مع�دن، نف�ت گاز و پتروش�يمي و زيربخش ه�اي آنه�ا در هم�ه 

شهرستان هاي استان بوشهر افتتاح مي شود. 
علي باس��تين، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار بوشهر با بيان 
اينكه ۴۱پروژه اقتصادي با سرمايه گذاري۶۱ هزار و ۵۵۵ ميليارد تومان 
و پيش بيني اشتغالزايي براي7 هزار و ۵00 نفر در دهه فجر در اين استان 
افتتاح و يا عمليات اجرايي آن آغاز مي شود، افزود: اين طرح هاي اقتصادي 
در بخش هاي مختلف كشاورزي، گردشگري، صنعت و معدن، نفت گاز و 
پتروشيمي است.   وي با بيان اينكه فرصت هاي سرمايه گذاري براساس 
مزيت هاي موجود استان براي جذب سرمايه گذاران بزرگ در سطح ملي 
بررسي شده اس��ت، تصريح كرد: در سفر رئيس جمهور با هدف توسعه 
اقتصادي اين تفاهمنامه ها امضا مي شود.  اين مسئول ادامه داد: عالوه بر 
اين براي همه طرح هاي اقتصادي نيازمند سرمايه ثابت و در گردش است 

كه اين موضوع با حضور دستگاه هاي اجرايي و بانك ها بررسي و تفاهمنامه 
اوليه آنها عقد شده اس��ت كه در نشست با مديران عامل بانك ها قبل از 
سفر رئيس جمهور بررسي نهايي خواهد شد تا پس از تأييد حداكثري 
جذب شود. باستين گفت: در راستاي تالش براي تصويب مصوبات هر 

چه بهتر در دومين سفر رئيس جمهور به اين استان، پيشنهاداتي با نظر 
مديران دستگاه هاي اقتصادي و فرمانداران تدوين شده است كه مديران 
هماهنگي هاي الزم را در س��طح وزارتخانه ها انجام دهند تا در نشست 
پيش از سفر با وزرا و معاونان آنها اين پيشنهادات به صورت حداكثري 
مورد تأييد قرار گيرد.  وي افزود: همچنين مديران بانك ها و دستگاه هاي 
اجرايي هماهنگي هاي الزم را با هيئت عامل بانك ها و شركت هاي بزرگ 
زيرمجموعه وزارتخانه ها مانند شستا و ايميدرو داشته باشند تا زمينه براي 
جذب سرمايه گذاران بزرگ ملي درسطح استان فراهم شود.  باستين با 
بيان اينكه نمايشگاه ملي آبزيان در سفر هيئت دولت به استان به دست 
رئيس جمهور افتتاح مي شود، ادامه داد: دستگاه هاي اقتصادي همكاري و 
تعامل الزم را در هر چه بهتر برگزار شدن اين رويداد داشته باشند. باستين 
با اعالم اينكه سفر دوم رئيس جمهور به بوشهر كه ۲7 و ۲۸ بهمن سال 
جاري انجام مي شود، افزود: اميدواريم در اين سفر به اهداف برنامه هاي از 

پيش تعيين شده برسيم. 

افتتاح41 پروژه اقتصادي به مناسبت دهه فجر در بوشهر 

حوريه ملكي

فعاليت هزار مبلغ ديني در مناطق مختلف خراسان جنوبي 
ه�دف  ب�ا      خراسان جنوبي   
ي  ليت ه�ا فعا
ديني هزار مبلغ ديني طي دهه فجر در مناطق 
مختلف استان خراس�ان جنوبي حضور پيدا 

مي كنند. 
حجت االس��الم احمد رضايي، مديركل تبليغات 
اسالمي خراسان جنوبي با اش��اره به فعاليت هزار 
تن از مبلغان ديني ب��رادر و خواه��ر در ايام دهه 
فجر اف��زود: در كن��ار اين موض��وع، ۸00 هيئت 

مذهبي، ۱۲0 تشكل ديني، ۲00مؤسسه قرآني و خانه قرآن و ۵00 مداح نيز فعاليت دارند.  وي با اشاره به 
اينكه تشكل هاي قرآني ۱۵0 برنامه شاخص را اجرا خواهند كرد، ادامه داد: پويش ختم قرآن كريم، برگزاري 
جشن هاي انقالب در مؤسس��ات قرآني، توليد محتوا با موضوع قرآن و انقالب در فضاي مجازي، اختتاميه 
مسابقات قرآني حوزه هاي علميه خراسان جنوبي، مسابقه تفسيري كيمياي مقاومت و غيره از جمله اين 
برنامه هاست.  به گفته اين مسئول، پويش كوچه هاي انقالب و آذين بندي كوچه هاي هيئت، برپايي جشن 
انقالب، بيان دستاوردهاي انقالب و سبك زندگي زندگي، برپايي موكب انقالب، ديدار با خانواده شهداي اهل 

سنت  از برنامه هاي كميته انجمن هاي اسالمي و هيئت هاي مذهبي در اين ايام است. 

هجدهمين اجالسيه شهداي اطالعات استان مركزي برگزار شد
همي�ن  هجد     مركزي 
اجالس���يه 
شهداي اطالعات و عمليات استان مركزي با 
حضور جمعي از فرماندهان سپاه و مسئوالن 

اس�����تان برگزار شد. 
سردار سرتيپ دوم محس��ن كريمي، فرمانده 
سپاه روح اهلل در هجدهمين اجالسيه شهداي 
اطالعات و عمليات استان مركزي با بيان اينكه 
اين كنگره مزي��ن به نام رهب��ر كبير انقالب و 

۶هزار و ۲00 شهيد است، گفت: در اين مراسم به اهدافي كه در نظر داشتيم، رسيديم. وي افزود: نگاه 
به كنگره يك نگاه مقطعي و به دنبال برگزاري صرفاً يك مراسم نبوده و نيستيم، چراكه پيش نويس 
اين حركت در سال ۱۳7۲ نوشته  شده و از سال ۱۳۹۳ اين حركت آغاز و همچنان ادامه دارد و در نظر 
داريم از گنجينه دفاع مقدس به  اندازه توان و وسع خود بهره ببريم و در تبيين ارزش ها تالش كنيم.  
وي  تصريح كرد: هر كس هر آنچه از دوران دفاع مقدس دارد، براي استفاده ارائه دهد تا يك مجموعه 

پويا تهيه و تدوين شود. 

برگزاري يادواره ۶۳ شهيد انقالب گيالن
 با محوريت شهيد رودباري 

اجرای مراسم اعتكاف در 70 مسجد 
اصفهان با موضوع جهاد تبيين

برگزاري يادواره      گيالن 
۶۳ شهيد انقالب 
اس�المي گيالن با محوريت ش�هيد سيديونس 
رودباري به مناسبت چهل و چهارمين سال پيروزي 

انقالب اسالمي در اين استان برگزار مي شود. 
حجت االسالم والمسلمين مجتبي اشجري رئيس 
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي گيالن با اشاره 
به برگزاري ۲ هزار و ۵00 ويژه برنامه به مناس��بت 
چهل وچهارمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
افزود: يادواره ۶۳ ش��هيد انقالب اسالمي گيالن با 
محوريت ش��هيد س��يديونس رودباري ۱7 بهمن 
برگزار مي ش��ود.  وي با بيان اينكه مراسم استاني 
بزرگداشت يوم اهلل دوازدهم بهمن، ساعت ۹ صبح 
فردا )چهارشنبه( در گلزار ش��هداي رشت برگزار 
مي شود، تصريح كرد: نواخته ش��دن زنگ انقالب 
در ۵ هزار و ۸00 مدرس��ه استان، س��وت قطارها، 
كشتي ها و ناقوس كليس��اها و همچنين برگزاري 
رژه موتوري، رژه شناورها و قايقرانان، رژه روستاييان 
با ماشين آالت كشاورزي و رژه سواركاران عشاير از 
مهم ترين برنامه هاي نخستين روز دهه فجر انقالب 
اسالمي اس��تان گيالن اس��ت. همچنين كاروان 
قرآني در ي��وم اهلل دوازدهم بهم��ن فعاليت خود را 
از اس��تان گيالن آغاز و پس از اقامت س��ه روزه در 

گيالن به استان هاي مازندران، گلستان، خراسان 
ش��مالي و خراس��ان رضوي عزيمت مي كند.  اين 
مس��ئول پالك كوبي اماكن تاريخ��ي و همچنين 
مراس��م تجليل از بانگ آوران انقالب اس��المي در 
روز ۱۸ بهمن را از ديگر برنامه هاي ستاد دهه فجر 
انقالب اسالمي گيالن اعالم كرد و افزود: برگزاري 
جشن هاي انقالب در ش��هرها، روستاها، مساجد، 
بقاع متبركه، دانشگاه ها و مدارس به يمن همزماني 
اين ايام با والدت اميرالمؤمني��ن علي)ع( با صبغه 
شادي و نشاط بيش��تر برگزار خواهد شد. اشجري 
همچنين از برگزاري مراسم مهماني الله ها در ۱۳ 
بهمن، ديدار مس��ئوالن با خانواده  ش��هدا به ويژه 
شهداي انقالب اسالمي، مراسم تجليل از شهداي 
امنيت و مدافعان حرم، مراس��م تكريم و تجليل از 
مادران و همسران شهدا و جانبازان و مراسم جشن 
پدران آسماني خبر داد و تصريح كرد: رونماي از ۳0 
عنوان كتاب در حوزه دفاع مقدس، توليد و پخش 
س��رودهاي انقالبي، طرح ملي »الله هاي روشن« 
بزرگداشت ش��هداي فرهنگي و دانش آموز انقالب 
اس��المي، محافل خاطره گوي��ي از دوران پيروزي 
انقالب اسالمي، مس��ابقات فرهنگي، ادبي، هنري 
و ورزشي متعدد از ديگر برنامه هاي ستاد دهه فجر 

انقالب اسالمي استان گيالن است. 

امسال عالوه بر     اصفهان 
برگزاري مراسم 
معنوي اعتكاف مبلغان در سه موضوع كلي 
جهاد تبيين، بانوان و همچنين هويت زن و 
جمعي�ت در مس�اجد اصفه�ان ب�ه اي�راد 

سخنراني مي پردازند. 
حجت االسالم محمدرضا سرلك، معاون فرهنگي 
اداره كل تبليغات اسالمي اس��تان اصفهان گفت: 
پشتيباني محتوايي و فرهنگي اعتكاف شامل محتوا، 
اعزام مبلغ، قاري، مداح و تهيه محتواي سخنراني از 
سوی اين اداره كل در سه موضوع كلي جهاد تبيين، 
بانوان و همچنين هويت زن و جمعيت، براي ارائه به 
مساجد و مبلغين آماده  شده و در اين مراسم به آن 

پرداخته خواهد شد. 
وي با بيان اينكه جلس��ه هاي س��تاد هاي برگزاري 
اعتكاف در سطح اس��تان از يك ماه پيش تشكيل 
شده و جلسه هاي اين ش��ورا با حضور رئيس اداره 
تبليغات اس��المي، امام جمعه، بس��يج و ستادهاي 
مردمي برگزار كنن��ده اعتكاف در ۲۸ شهرس��تان 
اصفهان تشكيل شده است، افزود: تاكنون پنج جلسه 
برگزار شده و مساجد، اهداف، خدمات فرهنگي الزم 
و افرادي كه مايل به برگزاري اعتكاف در مس��اجد 
هستند مش��خص و همچنين احكامي نيز از سوي 

اداره كل تبليغات اسالمي استان براي مشخص شدن 
مسئول برگزاري در هر استان تعيين  شده است. 

اين مسئول با بيان اينكه ستاد مركزي اعتكاف در 
شهر اصفهان تشكيل  شده و جلس��ات آن در حال 
برگزاري است، ادامه داد: همچنين كانال محتوايي 
نيز در فضاي مجازي  راه اندازي شده است كه محتواي 

فرهنگي در اختيار برگزاركنندگان قرار مي دهد. 
سرلك با اشاره به اينكه كارگروه اعزام مبلغ تخصصي 
ويژه معتكفين به ويژه در حوزه نوجوان و بانوان ايجاد 
شده است، گفت: حدود ۱00 طلبه خانم و آقا اعالم 
آمادگي كرده اند و بعد از ساماندهي به مساجد براي 
انجام فعاليت هاي تبليغي و فرهنگي اعزام مي شوند. 
همچنين تعدادي از قاريان و مداحان استان شناسايي 
 شده و اعالم آمادگي كرده اند كه بعد از ساماندهي به 

مساجد و مراكز هدف، اعزام خواهند شد. 
وي با بيان اينكه به دليل وقفه دو ساله  در برگزاري 
مراسم به دليل شيوع كرونا، تالش و پيگيري بيشتري 
براي اعتكاف امس��ال انجام  شده اس��ت، ادامه داد: 
تاكنون نزديك به ۳۶0 مسجد شهري و روستايي در 
استان براي برگزاري اعتكاف اعالم آمادگي كرده اند 
كه از اين بين تعداد ۶0 تا 70 مسجد مربوط به شهر 
اصفهان هستند و جلس��اتي با اين مساجد برگزار و 

هماهنگي هاي الزم انجام  شده است. 

   آذربايجان شرقي: عباس حسامي، مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق تبريز از افتتاح ۲ هزار و ۸۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲7۱ميليون و 
۹۶۶ هزار ريال در شهرس��تان هاي تبريز، آذرشهر و اسكو خبر داد. وي 
افزود: در اين راس��تا اقدامات متعددي از قبيل توسعه و احداث، اصالح 
و بهينه سازي، ايجاد قدرت مانور، توس��عه فيدر، كاهش تلفات، اصالح 

روشنايي معابر، توسعه روشنايي معابر و نيرورساني انجام گرفته است. 
   بوشهر: علي سليماني، مديركل گمرك بوشهر، صادرات ۱0ماهه 
امسال از گمركات استان بوش��هر را ۲۳ ميليون و ۲۵۲ هزار تن كاال با 
احتساب ميعانات گازي اعالم كرد و افزود: ارزش اين كاالهاي صادراتي 
۱۱/۶ ميليارد دالر است كه نسبت به ۱0 ماه سال ۱۴00 بيش از ۸ درصد 

از نظر وزني و ۴۵ درصد از لحاظ ارزشي رشد داشته است. 
   چهارمحال و بختياري: فرش��يد رياحي، مديركل بنياد مس��كن 
انقالب اسالمي چهارمحال و بختياري گفت: همزمان با ايام اهلل دهه فجر 
۴۹۶ واحد مسكوني بازسازي شده به خسارت ديدگان زلزله كوهرنگ 
تحويل داده مي شود. وي افزود: اين واحدهاي مسكوني با هزينه اي بالغ 

بر ۴۹7 ميليارد و ۶00 ميليون تومان ساخته شده است. 
  سيس�تان و بلوچس�تان: منصور بيجار، معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري سيستان وبلوچستان گفت: در دهه فجر امسال بيش 
از هزار و ۳۵۹ پروژه با اعتبار بيش از ۵ هزار ميليارد تومان به بهره برداري 

مي رسد. 
وي افزود: همچنين در اين ايام بي��ش از ۸۳ پروژه نيز با مجموع اعتبار 

بيش از ۱0۶ ميليارد تومان كلنگ زني خواهند شد. 
  البرز: مجتبي عبداللهي، استاندار البرز گفت: طي مدت يك سال در 
استان ۱۳۹واحد غيرفعال در تمامي شهرستان هاي استان فعال شده 
و به چرخه توليد بازگشته اند و در س��فر رئيس جمهور نيز براي اين امر 

تصميم گيري شده است. 
  فارس: علي اكبر بازي��ار، مديرحفاظت و بهره برداري ش��ركت آب 
منطقه اي فارس از اجراي احكام قطعي ش��ده ه��زار و 700 حلقه چاه 

غيرمجاز در اين استان خبر داد. 
  مركزي: عليرضا شهرجردي، مديرعامل جمعيت هالل احمر استان 
مركزي گفت: جمعيت هالل احمر استان بالفاصله پس از زلزله خوي هزار 

و ۴00 دستگاه چادر به اين منطقه فرستاد. 
  خراسان شمالي: محمد اربابي معاون توسعه كارآفريني و اشتغال 
اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان ش��مالي گفت: ۹ هزار و 
۱0۸ شغل از زمان آغاز طرح اش��تغال پايدار روستايي درسال ۱۳۹7 
تاكنون با استفاده از تسهيالت ارزان قيمت در روستاهاي استان ايجاد 

شده است.

11هزار ويژه برنامه سپاه كربال
 به مناسبت دهه فجر 

همزمان با دهه فجر 11 هزار و ۲۰۵ ويژه      مازندران 
برنامه در قالب ۶۰ عنوان در س�طوح 

مختلف به همت سپاه كربالي مازندران برگزار مي شود. 
سردار سياوش مسلمي، فرمانده س��پاه كربالي مازندران با اشاره به 
رويكرد جهاد تبيين، روايت پيشرفت، نمايش پويايي و سرزندگي نظام 
انقالب اسالمي را مسئله مهم اعالم كرد و افزود: دشمن براي براندازي 
نظام مقدس اسالمي تالش مي كند، در حالي كه حضور ميليوني مردم 

محاسبات دشمن را ناكام مي گذارد. 
وي جهاد تبيين و خدمت رس��اني را از مهم ترين رويكردها در اجراي 
ويژه برنامه هاي دهه فجر برشمرد و تصريح كرد: به مناسبت دهه فجر 
۶0 عنوان برنامه ب��ه تعداد ۱۱هزار و ۲0۵ برنامه اجرايي در س��طوح 

مختلف در استان طراحي شده است. 
اين مسئول ديدار ۲ هزار و ۵۲7 خانواده شهيد، ديدار با ۹۳۲ خانواده 
ايثارگران، ۴۲۸ ويژه برنامه بزرگداش��ت ش��هدا، برپايي هزار و ۲۴۵ 
مسابقه ورزشي، ۸۱ نمايشگاه اقتصاد مقاومتي و هزار و ۵۴۸ نشست 
بصيرتي و تبييني را از برنامه هاي دهه فجر ذكر كرد و ادامه داد: برپايي 

گشت هاي رضوي و رزمايش از ديگر برنامه هاست. 
سردار مس��لمي با بيان اينكه اس��تقبال از ورود نمادين حضرت امام 
 راحل و رژه موتوري، برپايي كاروان سالم فرمانده در اعزام كاروان هاي 
راهيان ن��ور، رزماي��ش گروه هاي جهادي س��المت مح��ور از ديگر 
برنامه هاست، افزود: اردوي راهيان پيش��رفت به منظور ايجاد اميد و 

شناخت دستاوردهاي انقالب اسالمي از ديگر طرح هاست. 
به گفته وي، غبارروبي گلزار ش��هدا، رزمايش سراسري سفيران مهر، 
المپياد ورزشي در ۱0 رشته، مراس��م جشن والدت حضرت علي )ع( 
و بزرگداش��ت پدران آس��ماني، آيين اعتكاف دهه هاي ۸0 و نودي، 
جشنواره فرهنگي و ورزش بسيج طالب كشور از ديگر برنامه هاست. 

فرمانده س��پاه كربال برپايي محفل انس با قرآن كريم با حضور قاريان 
برجسته كشوري و ملي در عباس آباد، تقدير از شبانان و گله داران از 

ديگر طرح هاست. 
سردار مس��لمي با بيان اينكه ۲۸۱ پروژه عمراني و محروميت زدايي 
همزمان با دهه فجر در استان بهره برداري مي شود، گفت: اين پروژه ها 
شامل آسفالت راه روستايي، پل روستايي، سالن ورزشي، خانه محروم، 

ساماندهي گلزار شهدا و غيره است. 
وي اعتبار طرح ه��اي محروميت زدايي را ۱۶۵ ميلي��ارد تومان اعالم 
كرد و افزود: ۲۴ پروژه راه روس��تايي، ۴7مخزن آبرس��اني روستايي، 

۴۲ كيلومتر لوله گذاري آبرساني را از جمله طرح ها برشمرد. 

2ميليون و 700هزار واحد ناپايدار
 در استان هاي ايران

همراهي دولت و مردم تنها چاره مقاومت بناها 
در مقابل زلزله است

»در ح�ال حاضر ۲ ميلي�ون و ۷۰۰ هزار واحد بن�اي ناپايدار و فاقد 
هرگونه س�ازه در كش�ور وج�ود دارد.« اين آم�ار را مع�اون وزير 
شهرسازي داده كه مي تواند در تمام اس�تان ها به منزله ديناميت 
آماده اي باشد كه فقط با يك تكان كوچك منفجر شده و حادثه اي 
وحشتناك رقم بزند. زلزله زيرگوش شهرها و روستاها خوابيده است 
و اگر از همين امروز فكري براي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده 
نشود، حادثه »خوي« بارها و بارها با نام هاي ديگر تكرار خواهد شد. 

     
باز هم زلزله و باز هم ويراني و باز هم فوت چند نفر و مصدوميت چند صدنفر و 
بي خانمان شدن چند ده هزار نفر. هر لرزشي مي تواند دهها خانه را ويران كند و 
سقفي را فرو بريزد كه تمام آتش ها از گور بناهاي فرسوده و ناايمن برمي خيزد. 
وقتي اعالم مي شود دهها ساختمان پالسكو و متروپل در شهرهاي مختلف 
ايران وجود دارند كه هر آن مي توانند فرو بريزند و فاجعه عظيمي را رقم بزنند، 
ديگر چه انتظاري بايد از ساختمان هاي روستايي داشت.  خانه هايي كه چند 
دهه از عمرشان مي گذرد و اكثرشان از همان ابتدا بدون هيچ مهندسي و توجه 

به اصول ايمني و زلزله و حوادث ديگر ساخته شده اند. 
  1۰  ميليون نفر زير سقف هاي لرزان

چند روز پيش بود كه معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه تا به امروز 
نزديك به ۶هزار محله هدف بازآفريني شناسايي شده است كه نتايج نشان 
مي دهد در آنها حدود ۲ ميليون و 700 هزار واحد، به عنوان بناهاي ناپايدار و 
فاقد هرگونه سازه وجود دارد، گفت: »جمعيتي حدود ۱0 ميليون نفر در اين 
محله ها ساكن هستند كه هر اتفاقي مي تواند موجب بروز حوادث ناگواري 

در اين مناطق شود.«
محمد آئيني با بي��ان اينك��ه ۱۶۶ هزار هكت��ار معادل ۲۳درصد س��طح 
شهري بافت هاي فرس��وده و ناكارآمد در كل كش��ور وجود دارد، ادامه داد: 
»مردمي سازي يكي از رويكردهاي مهم شركت بازآفريني شهري در دولت 
سيزدهم  است و در همين راستا بسته جامع تش��ويقي براي توسعه نقش 
بخش خصوصي در نوسازي بافت هاي فرس��وده طراحي شده كه به زودي 
ابالغ مي شود.« اين مسئول با اش��اره به اينكه از كل بافت ناكارآمد شهري، 
70 هزار هكتار بافت فرسوده مياني، ۶0 هزار هكتار سكونتگاه غيررسمي، 
بيش از ۳۲هزار هكتار بافت تاريخي و ۵00 هكتار بافت فرسوده با پيشينه 
روستايي است، اضافه كرد: »۴۹ درصد واحدهاي مسكوني واقع در بافت هاي 
ناكارآمد ش��هري فاقد تاب آوري در برابر آسيب ها هستند. بر همين اساس 
امس��ال بنا داريم ۱۵0هزار واحد در محله هاي بازآفريني و بافت فرس��وده 
شهري را نوسازي كنيم و شهروندان براي مطلع شدن از اينكه واحد مسكوني 
آنها در محدوده بافت فرسوده قرار دارد، مي توانند به سايت شركت به نشاني 

ir .udrc .facility مراجعه كنند.«
به گفته مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران، توسعه گران و تسهيل گران 
مي توانند با ورود به سامانه ماده چهار شركت از شرايط و تسهيالت در نظر 

گرفته شده، مطلع شوند. 
   تخفيفات و تشويقات براي نوسازي

از امتيازات اعطاي تسهيالت براي نوسازي بافت هاي فرسوده اين است كه 
شرايط چهارگانه همچون داش��تن فرم »ج« سبز يا سابقه سكونت و سابقه 
مالكيت و سرپرستي خانوار وجود ندارد. همچنين تمام تشويق ها از جمله 
تخفيف در پروانه ساخت، بيمه و موضوعاتي كه در طرح ملي مسكن ديده 
شده، در نوسازي بافت فرسوده در نظر گرفته شده است.  آئيني با تأكيد بر 
اينكه وزارت راه و شهرس��ازي خط اعتباري ويژه اي براي نوس��ازي مسكن 
در اختيار دارد، گفت: »اين تس��هيالت از طريق بانك مس��كن در سه رده 
به متقاضيان پرداخت مي ش��ود، در ش��هرها ۳۵0 ميليون تومان است كه 
۱۵0ميليون تومان آن با س��ود صفر درصد پرداخت مي ش��ود. متقاضيان 
مي توانند براي اسكان و جابه جايي موقت، تسهيالتي به مبلغ ۴۵ ميليون 
تومان به صورت قرض الحس��نه دريافت كنند.« به گفته مديرعامل شركت 
بازآفريني شهري ايران، سه نوع رويكرد براي متقاضيان نوسازي در بافت هاي 
فرسوده در نظر گرفته شده كه شامل كوتاه كردن زمان صدور پروانه ساخت، 
كوتاه كردن زمان صدور مجوزهاي اداري و انشعابات و نيز اعطاي تسهيالت 
مالي است.« وي تأكيد كرد: »همه تخفيفات و تشويق هايي كه براي سازندگان 
در نهضت ملي مسكن در نظر گرفته ش��ده، براي فعاالن در نوسازي بافت 

فرسوده هم ديده شده است.«
   دولت ها و حرف هاي بي عمل

در حالي كه طي سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و در دولت دهم ۱۵0 هزار واحد 
مسكوني در بافت هاي فرسوده با استفاده از خط اعتباري مسكن مهر نوسازي 
شد، طي هشت سال بعد از آن و در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، اين روند 
عماًل متوقف و فقط ۱0 هزار واحد نوسازي شد.  امروز هم مشوق هاي خوبي 
در نظر گرفته شده تا نوسازي واحدهاي مس��كوني به يك جريان عمومي 
تبديل شود، اما وضعيت نامناسب معيش��تي و درآمدي ساكنان بافت هاي 
فرسوده و ناتواني درپرداخت اقساط وام هاي بانكي سرعت كار را گرفته و ادامه 
آن را با مشكالت زيادي مواجه كرده است. ناگفته نماند شهرداري ها هم در 
ارائه مشوق هاي قانوني كه حق مردم است، همكاري نمي كنند. هم اكنون، 
تخفيف ۵0 درصدي عوارض صدور پروانه ساختمان، دادن تراكم هاي قانوني 
و تغيير كاربري ها و صدور دو هفته اي پروانه ساختمان از جمله مشوق هاي 
قانوني است كه توسط شهرداري ها ناديده گرفته مي شود. موضوعي كه بايد 
مورد توجه رسانه ها قرار گيرد و نه تنها با اين موضوع مانند يك تخلف برخورد 
شود، بلكه براي گرفتن حق مردم مطالبه گري انجام شود.  در كنار تمام اين 
موارد تا وقتي به بخش خصوصي توجه نشود و حمايت و تكريم سرمايه گذاران 
و سازندگان مس��كن در اين بخش صورت نگيرد، نمي توان به توان دولت و 

همراهي شهرداري ها اميدوار شد. 
  چشم اميد به دولت سيزدهم

براساس گزارش ها، تاكنون ۲۲0 هزار واحد مسكوني ناپايدار تخريب و به جاي 
آن 7۱0 هزار واحد آپارتماني ايمن ساخته شده كه اگر همين روند به درستي 
ادامه پيدا كند، مي تواند چاره اي براي اين معضل باشد. در كنار اقداماتي كه 
دولت بايد انجام دهد، همراهي مردم هم مي تواند كمك شاياني در سرعت 
گرفتن رفع بافت هاي فرسوده باشد.  تجربه سال هاي گذشته نشان داده كه 
تمام طرح و برنامه هاي دولتي در اين زمينه بدون همكاري مردم محكوم به 
شكست بوده و بايد با استفاده از مشوق هاي قانوني ميزان مشاركت ساكنان 
بافت هاي فرسوده، سكونتگاه هاي غيررسمي و سازه هاي ناپايدار افزايش يابد.  
هر چند هم اكنون آمارهاي زيادي در مورد حاشيه نشيني در ايران منتشر 
مي شود، اما معاون وزير راه و شهرسازي آمارهاي پراكنده را مانند جمعيت ۲0 
ميليون نفري حاشيه نشينان كه درباره ميزان بافت هاي فرسوده و جمعيت 
ساكن در آنها بيان مي شود، نادرست و غيردقيق مي داند و معتقد است كه از 
مجموع ۲ ميليون و 700 هزار واحد مسكوني ناپايدار، يك ميليون و 700 هزار 
واحد در بافت هاي فرسوده قرار دارند. حاال بايد منتظر ماند و ديد كه دولت 

سيزدهم چقدر در عملي كردن وعده هايش مصمم است. 

ساخت مركز درماني براي
 جانبازان اعصاب و روان بوشهر

با هدف درمان تخصصي جانبازان اعصاب وروان در بوشهر، 
يك مركز درماني دراين استان ايجاد مي شود. 

نعمت اهلل غالمپور، مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران بوشهر با اشاره 
به اينكه به زودي يك مركز درمان تخصصي ويژه جانبازان اعصاب 
و روان در استان راه اندازي مي ش��ود، افزود: با هماهنگي هاي كه با 
مجموعه پايگاه هوايي شده است، به زودي تعميراتي در طبقات فوقاني 
بيمارستان اميرالمؤمنين صورت خواهد گرفت و اين مركز در ماه هاي 
آينده براي خدمات دهي به جانبازان و بيماران مورد اس��تفاده قرار 
خواهد گرفت. اين مسئول با بيان اينكه طبق برنامه ريزي هاي انجام 
شده، ۲0 تا ۴0 تخت براي اين مجموعه مشخص شده است، ادامه 
داد: در رابطه با كادر درمان و نيروهاي متخصص، سعي خواهيم كرد تا 

بهترين ها را براي خدمت رساني به جامعه ايثارگري انتخاب كنيم. 
غالمپور گفت: همچنين مسئوالن بيمارستان اميرالمؤمنين پايگاه 
هوايي در نظر دارند عالوه بر مجموعه اعصاب و روان مجموعه سوانح 

سوختگي نيز احداث كنند. 

اجراي 1۹ طرح اقتصادي و عمراني 
در دورود

19طرح اقتصادي و عمراني به مناسبت دهه فجر در شهرستان 
دورود اجرا مي شود. 

احم��د گودرزي��ان، فرماندار دورود دراس��تان لرس��تان گفت: 
در دهه فجر ۱۹ طرح عمراني و اقتصادي ش��امل گازرس��اني، 
آبرس��اني، افتتاح طرح هاي كش��اورزي، صنعت��ي و واحدهاي 
توليدي با اش��تغالزايي براي 7۵۹ نفر در اين شهرس��تان انجام 
مي شود. وي افزود: س��اخت كارخانه خوراك دام و طيور، ايجاد 
واحد فرآورده هاي لبني، س��اخت دس��تگاه هاي CNC براي 
منبت كاري مبلمان، اجراي ط��رح FTTC مخابراتي از جمله 
طرح هاي مذكور است. اين مسئول ادامه داد: همچنين در اين 
ايام، كلنگ زني كارخانه ساخت مقوا در شهرك صنعتي صنايع 
غذايي توس��ط بخش خصوصي با اش��تغالزايي ۵00 نفر انجام 
خواهد شد. وي تصريح كرد: آبرساني به ۱۲ روستا و گازرساني 
به ۱0 روس��تاي شهرس��تان وگازرس��اني به ۲۳ واحد صنعتي 

شهرستان از آن جمله است. 

برگزاري مراسم اعتكاف
 »مادر، دختري«

براي اولين بار در كشور مراسم معنوي اعتكاف ويژه نوجوانان 
دختر تحت عنوان »م�ادر، دختري« در شهرس�تان گرگان 

برگزار مي شود. 
حجت االسالم سيدجواد محمدزاده، رئيس تبليغات اسالمي گرگان با 
بيان اينكه مراسم معنوي اعتكاف در بيش از ۵۵ مسجد در شهرستان 
برگزار مي شود، افزود: در اين مراسم توجه ويژه اي به نسل جوان و به 
خصوص نوجوانان دانش آموز خواهد شد. وي با بيان اينكه مراسم 
اعتكاف در ش��هرها با هماهنگي هيئت امنا، پايگاه مقاومت بسيج، 
روحانيون و ائمه جماعات و در روس��تاها با هم��كاري دهياري ها و 
شوراها برگزار مي شود، ادامه داد: در شهرستان گرگان براي اولين بار 
اعتكاف »مادر، دختري« و اعتكاف ويژه نوجوانان فراهم شده است. 

اين مسئول گفت: تاكنون بيش از ۳ هزار نفر براي شركت در اين مراسم 
ثبت نام كرده اند و پيش بيني مي شود اين رقم به ۵ هزار نفر برسد.  به 
گفته محمدزاده، به دليل همزماني مراسم اعتكاف با ايام اهلل دهه فجر 

طرح جهاد تبيين از طريق راويان تبليغ در مساجد اجرا مي شود. 

    گلستان     لرستان     بوشهر 

حفر81 حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشكي و دريايي 
۸1 حلق�ه چاه      خوزستان 
نف�ت و گاز در 
1۰ ماه س�ال ج�اري با كاربس�ت دكل هاي 
ناوگان شركت ملي حفاري ايران در مناطق 
خشكي و دريايي كشور حفر و تكميل شد. 
مسعود افشار، معاون مديرعامل شركت ملي 
حفاري ايران با اش��اره به حفر۸۱ حلقه چاه 
نفت و گاز طي ۱0ماه گذشته گفت: از شمار 
اين چاه ها ۹ حلقه توس��عه اي/توصيفي، پنج 
حلقه اكتشافي و ۶7 حلقه تعميري تكميلي بوده است . وي در زمينه تفكيك چاه ها در حوزه هاي 
عملياتي شركت هاي نفتي هم اعالم كرد: از مجموع چاه هاي حفر شده از ابتداي فروردين تا پايان 
دي ماه، ۶۲ حلقه در گستره ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، هشت حلقه شركت نفت فالت 
قاره، پنج حلقه شركت مهندسي و توس��عه نفت، دو حلقه در قالب پروژه و چهار حلقه در راستاي 
اجراي پروژه هاي مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران حفاري شد.  اين مسئول همچنين متراژ 

حفاري دراين مدت را ۵۹هزار و ۸۲0 متر عنوان كرد. 
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شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذيل را از طريق مناقصه عمومى به شركتهاى حائز شرايط واگذار نمايد. 
1- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندى شمالى- ابتداى زيباشهر كدپستى 4514978757

2- عنوان و مشخصات كلي پروژه:

 نوبت دوم آگهي مناقصه عمومى يك مرحله اى

3- صالحيت مورد نياز: كليه شركت ها و يا پيمانكارانى كه نمايندگى يا عامليت فروش و خدمات پس 
از فروش يكى از كارخانجات معتبر داخلى توليدكننده الكتروپمپ را دارا باشند.

صالحيت ايمنى: اخذ گواهينامـه صالحيت ايمنى پيمانكارى با مجوز كتبى صـادره از اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى.

4-  تاريخ وآدرس دريافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه فوق از ساعت 10:00 مورخ 1401/11/10 
www.znabfa. و http://iets.mporg.ir لغايت ساعت 09:00 مورخ 1401/11/16 در سايت هاى
ir به صورت رايگان جهت دريافت موجود است و مناقصه گر مى بايست جهت شركت در مناقصه، نسبت 

به دانلود اسناد مناقصه اقدام نمايد.
5- نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مى بايست به يكى 
از صور درج شده در آيين نامه تضمين براى معامالت دولتى و كسر از مطالبات ارائه گردد كه جزئيات به 

صورت مشروح در اسناد مناقصه توضيح داده شده است. 
6- مدت اعتبار پيشنهادها: مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمديد تا 3 ماه ديگر مى باشد.

  http://tender.nww.ir  و  www.znabfa.ir و  http://iets.mporg.ir :7- سايت هاى ثبت آگهى
8- مهلت تحويل پاكات مناقصه: مهلت تحويل پاكات مناقصه فوق حداكثر تا سـاعت09:00 صبح 

مورخ 1401/11/26 مى باشد.  
9- مكان تحويل پاكات: دبيرخانه شـركت آب و فاضالب اسـتان زنجان به آدرس زنجان- كمربندى 

شمالى- ابتداى زيباشهر   كد پستى:4514978757 
10- زمان گشايش پاكات: پاكات مناقصه فوق در ساعت 11:00 مورخ 1401/11/26 در سالن جلسات 

شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشايى خواهد شد.
11- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12- به پيشنهادهاى فاقد امضا، مشروط، مخدوش و همچنين پيشنهاداتى كه پس از مهلت مقرر در 
فراخوان واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13- هزينه آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان زنجان

تضمين شركت در فرآيند  ارجاع كار (ريال)محل تأمين اعتباربرآورد اوليه (ريال)نام و محل پروژهشماره مناقصه
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