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استان بوشهر با وجود کمبودهایی که از گذشته تاکنون در 
زمینه مراکز اقامتی، تفریحی و زیرســاخت های گردشگری 
دارد، برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده است.به گزارش 
مهر،  هر ســاله در ایام نوروز مسافران و گردشگران از نقاط 
مختلف کشور راهی استان بوشهر می شوند تا چند روزی را 
در از جاذبه های گردشگری این استان استفاده کنند.استان 
بوشهر دارای یک عقب افتادگی تاریخی در حوزه گردشگری 
اســت و همچنان این مشکالت وجود دارد و مسئوالن هم 
علی رغم وعده های فراوان، عزمی برای توســعه زیرساخت ها 
و جذب گردشگر ندارند.کمبود مراکز اقامتی مناسب، نبود 
مراکز تفریحی جدید و به روز، عدم برخورداری از شهربازی و 
پارک های آبی بزرگ، عدم توسعه زیرساخت ها در روستاهای 
ساحلی و مناطق گردشگری از چالش های اساسی در حوزه 
گردشگری استان است.بوشهر استانی ساحلی است و دریا 
و ســاحل یکی از مهمترین ظرفیت های گردشگری در این 
استان محسوب می شود که بسیاری از مسافران نوروزی به 
خاطر همین موضوع راهی استان بوشهر می شوند.با وجود 
این جذابیت، زیرســاخت های مناســب در سواحل استان 
بوشــهر گسترش نیافته اســت و انتظار می رود برای ایجاد 
پالژ های مناسب، ایجاد مجموعه های آبی، تفریحات دریایی 
و… در مناطق ساحلی استان تالش بیشتری صورت گیرد.

ضعف مراکز اقامتی یکی از مشکالت و چالش های تاریخی 
در اســتان بوشهر اســت و تعداد تخت های اقامتی در این 
استان تناسبی با نیازها و میزان حضور گردشگران در استان 
ندارد. هرچند اقداماتی در این زمینه انجام شده ولی کافی 

نیست.
استاندار بوشــهر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 
بوشــهر یکی از مقاصد اصلی مردم ایران برای ســفرهای 
نوروزی محسوب می شــود که امسال نیز همچون گذشته 
شاهد حضور گسترده گردشــگران از نقاط مختلف کشور 
خواهیم بود.احمد محمدی زاده از آمادگی اســتان بوشهر 
برای میزبانی شایســته از مسافران نوروزی خبر داد و بیان 
کرد: با توجه به وضعیت آب و هوایی استان، طی هفته های 
اخیر بسیاری از مردم سفرهای خود به استان بوشهر را آغاز 
کرده اند.وی شهرها و روستاهای ساحلی استان بوشهر را از 
مهمترین نقاط هدف گردشــگری عنوان کرد و ادامه داد: 
پیش بینی شــده که امسال شاهد افزایش حضور مسافران 
نوروزی در استان نســبت به سال های قبل باشیم.استاندار 
بوشــهر تاکید کرد: نشســت های متعددی به منظور ارائه 
بهترین خدمات به مســافران نــوروزی صورت گرفته و در 
این راســتا از همه ظرفیت ها برای ایجاد لحظاتی خوب از 
مسافرت به استان بوشــهر استفاده می شود.وی با اشاره به 
تشــکیل ۶ کارگروه برای مدیریت نوروز و تأمین خدمات 
عمومی از جمله اقالم اساسی، حمل و نقل، بهداشت، امداد، 
امنیت عمومی، مسائل فرهنگی و کنترل ساحل خاطرنشان 
کرد: ایجاد شرایط مناســب برای حضور و اقامت مسافران 

نوروزی در دستور کار است.
مدیرکل امور شــهری و شــوراهای اســتانداری بوشهر در 
گفت وگو بــا خبرنگار مهر اظهار داشــت: از هفته ها پیش 
برنامه ریزی برای آمادگی شــهرهای اســتان بوشهر برای 
میزبانی از مســافران نوروزی در اســتان آغاز شــده است.
مجید محمودی با اشاره به اینکه استان بوشهر هر ساله در 
ایام نوروز میزبان خیل عظیم گردشــگران از نقاط مختلف 
کشــور اســت افزود: به شهرداران تاکید شــده که شهرها 

را برای میزبانی مناســب از مســافران نوروزی آماده کنند.
وی با اشــاره به آماده سازی شــهرهای استان بوشهر برای 
میزبانی مهمان نوروزی تاکید کرد: از همه ظرفیت ها برای 
میزبانی از گردشــگران و میهمانان نوروزی استفاده خواهد 
شــد.مدیرکل امور شهری و شوراهای اســتانداری بوشهر 
با اشاره به آماده ســازی تجهیزات ارتباطی، ماشین آالت و 
نیروهای تحت امر شهرداری ها افزود: تالش می شود که در 
شهرهای ساحلی، گردشگران بتوانند از این ظرفیت بیشتر 

استفاده کنند.
شهردار بوشهر با اشاره به بسیج همه امکانات برای میزبانی 
از مســافران نوروزی گفــت: بوشــهر از مقصدهای اصلی 
مسافران نوروزی است و به منظور تسهیل سفرهای نوروزی 
تمهیدات الزم اندیشــیده شده است.حســین حیدری با 
اشاره به مشخص شــدن کمپ های شهرداری بوشهر برای 
ایام نوروز خاطرنشــان کرد: برای خدمات دهی شایسته به 
مسافران ســرویس های بهداشتی و حمام های عمومی شهر 
مورد ساماندهی مطلوبی قرار گرفتند.وی گفت: هدف نهایی 
شهرداری بوشهر از اقدامات شهرداری بوشهر سفری خاطره 
انگیز و آسوده خاطر به شهر اولین ها است که در این مسیر 
از هیچ تالشی دریغ نخواهد شد.حیدری افزود: بندر بوشهر 
جاذبه های تفریحی متنوعی شــامل بافت تاریخی، ساحل 
نیلگون خلیج فارس و موزه های تاریخی، پزشــکی و مردم 
شناسی دارد که بدون تردید می تواند منجر به جذب شمار 
قابل توجهی از گردشگران جنوب کشور شود.به گفته معاون 
خدمات شهری شــهرداری بوشهر، چهار اقامتگاه مسافران 
در شــهر بوشهر آماده پذیرش گردشگران نوروزی است که 
ظرفیت پوشــش بخش عمده ای از این مســافران را دارد.
محمد حســین محمدی اضافه کرد: اقامتگاه های دهکده 
گردشگری، شــهید بشکوه در میدان انتظام و شغاب آماده 
پذیرش مسافران نوروزی بوشــهر است و اقامتگاه بوستان 
لیان نیز به عنوان ذخیره در صورت نیاز مورد استفاده قرار 
می گیرد.وی افزود: ظرفیــت نصب چادر در این اقامتگاه ها 
بســتگی به تراکم مسافران دارد اما بر اساس پیش بینی ها 
چهار اقامتگاه در نظر گرفته شــده امکان پذیرش بیشــتر 

مسافران نوروزی بوشهر را دارند.
فرمانده انتظامی اســتان بوشهر اظهار داشــت: فرماندهی 

انتظامــی و پلیس با آماده باش کامل در راه ها و معابر درون 
شــهری آمادگی خود را ارتقا داده اســت و با اســتفاده از 
امکانات و با تمام توان به صورت محسوس و غیر محسوس 
در کنار سازمان ها و دستگاه های خدمات رسان در محورها 
حضور خواهند داشت.ســردار حیدر سوسنی با بیان اینکه 
طرح نوروزی از ۲۷ اســفند ماه امسال آغاز می شود، خاطر 
نشان کرد: همه دستگاه های خدمات رسان و پلیس بوشهر 
با تمام توان و امکانات در کنار سایر دستگاه ها در محورهای 
مواصالتی و فرعی به جهت تأمین امنیت مسافران و حفظ 
و آرامــش شــهروندان حضور خواهند داشــت.وی با بیان 
اینکه همه اکیپ های پلیس، اقدامات نظارتی در محورهای 
مواصالتی و فرعی و برخورد با تخلفات احتمالی را بر عهده 
دارند، گفت: پلیس با رانندگان متخلف بویژه رانندگانی که 
تخلفات حادثه ســاز داشته باشند و همچنین با افرادی که 
جــان و آرامش مردم را به مخاطــره می اندازند برابر قانون 
برخورد خواهــد کرد.این مقام ارشــد انتظامی تأکید کرد: 
امیدواریم شهروندان و رانندگان با لحاظ کردن همه مسائل، 
توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سالی سرشار 

از امنیت، سالمتی و شادکامی را داشته باشند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مناسب 
در ایام نوروز آمادگی الزم توســط هالل احمر ایجاد شده 
است.احســان ایزدپناه با اشاره به فعال سازی ۱۳ پایگاه در 
ورودی شهرهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: هشت پایگاه 
ثابت و پنج پایگاه موقت توســط هالل احمر استان بوشهر 

ایجاد شده است.
وی با اشاره به راه اندازی ۲۷ پایگاه امداد نجات هالل احمر 
در اســتان بوشــهر اضافه کرد: در طرح نوروزی ۱۹ پایگاه 
امــدادی ثابت و ۸ پایگاه به صورت موقت راه اندازی شــده 
که در محورهای مواصالتی فعال هستند.مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان بوشهر ادامه داد: در این پایگاه های امدادی 
۴۵۰ نفــر نیروی با تجربه و توانمند با ۸۵ خودرو تخصصی 
از جمله آمبوالنس، خودرو نجات و کمک دار فعال هستند.
وی با اشــاره به فعالیت پنج مرکز امداد و نجات دریایی و 
ساحلی، یک پایگاه امدادی هوایی، تیم آنست یا سگ های 
نجات و یک تیم کوهستان در ایام نوروز گفت: هالل احمر 

با روحیه جهادی و به صورت شــبانه روزی در طرح نوروزی 
خدمات دهی می کند.معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان بوشــهر نیز از ایجاد زمینه اسکان مسافران 
نوروزی در ۵۰ بقعه متبرکه استان بوشهر خبر داد و گفت: 
به طور متوســط امکان اقامــت ۲۰۰ نفر در هر یک از این 
بقاع وجود دارد.ســید مهدی حسینی بیان کرد: همچنین 
طرح آرامش بهاری از ابتدای نوروز در بقاع متبرکه اســتان 
بوشهر اجرا می شــود و بر این اساس ایستگاه های مشاوره، 
اسکان، خدمت رسانی به مسافران و اقامه نماز در بقعه های 
متبرکه این استان برپا می شود.وی گفت: در جوار برخی از 
بقاع متبرکه اســتان بوشهر زائرسرا برای پذیرش میهمانان 
نوروزی وجود دارد و مسافرانی که به شهرستان های دشتی، 
تنگستان و دشتستان سفر می کنند می توانند از زائرسراهای 
امامزاده پیرهاشم، امامزاده ابراهیم، امامزاده صالح، امامزاده 

حسنعلی و امامزاده زیدبن علی )ع( استفاده کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان بوشــهر 
نیــز از اجرای طرح نوروزی هالل احمــر خبر داد و گفت: 
نیروهای راهداری اســتان به منظور تأمین ایمنی سفرهای 
نوروزی، عید نوروز را در جاده ها جشن می گیرند.عبدالکریم 
اخترشــناس با اشــاره به آغاز طرح نــوروزی راهداری از 
۲۴ اســفندماه در جمــع خبرنگاران افــزود: ۲۰۰ راهدار 
در کنار ۱۷۵ دســتگاه ماشــین آالت راهداری در راستای 
تأمین ایمنی مســافرت ها فعال هســتند.وی ادامه داد: در 
طــرح نوروزی راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان ۱۶ 
راهدارخانه و ۳۰ اکیپ گشــت راهداری مشارکت دارند و 
در طول ســفرهای نوروزی آماده ارائه خدمات به کاربران 
جاده ای هستند.اخترشــناس با اشــاره به اینکه ســرعت 
غیرمجاز و خستگی از عواملی هستند که سفر را به مخاطره 
می اندازند، افزود: با توجه به اینکه امسال تعطیالت نوروزی 
با ماه مبارک رمضان همراه می شــود میزان بروز خستگی 
در رانندگان در ســاعات قبل و پس از افطار و در طول روز 
بیشــتر می شــود به همین دلیل رانندگان و هموطنان در 
سفرهای نوروزی از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 
و همچنین نمازخانه های بین راهی برای اســتراحت و رفع 
خســتگی اســتفاده کنند.وی ادامه داد: با توجه به اهمیت 
باالی نقش رانندگان در ســفرهای نــوروزی، همه کاربران 
جاده ای باید دقت کنند که مســیر هم جزئی از سفر است 
و با توجه به اینکه ســامانه های ثبت تخلفات در ایام عید، 
سرعت لحظه ای و متوسط را ثبت کرده، لذا رانندگان باید 
با آمادگی، حفظ آرامش و رعایت قوانین و مقررات به ویژه 
کنترل ســرعت وســیله نقلیه خود در حد سرعت مجاز و 

مطمئنه به سالمت به مقصد خود برسند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر گفت: 
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته از حجم ســفرهای 
نوروزی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
با هماهنگی پلیــس راه و ارگان های دیگر با انجام اقدامات 
پیشگیرانه و آماده ســازی و ایمن سازی راه ها، بستری امن 
را برای مردم مهیا ســازد.تالش و پیگیری مســتمر برای 
گفت وگو با مســئوالن اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری استان بوشــهر برای بررسی وضعیت 
مراکز اقامتی در استان، با عدم پاسخگویی روبرو شد.انتظار 
می رود که مسئوالن مربوطه عزم و تالش جدی برای توسعه 
زیرساخت های اقامتی در استان بوشهر داشته باشند تا یکی 

از مهمترین چالش های حوزه گردشگری استان رفع شود.

استان بوشهر آماده حضور مسافران نوروزی

پایمراکزاقامتیلنگمیزند
وجود ۴۵۰ نقطه پرخطر در سواحل گیالن

استاندار گیالن از وجود ۴۵۰ 
نقطه پرخطر در سواحل خبر 
داد و گفت: باید در تمامی این 
مناطق تابلوی اخطار و شــنا 
ممنــوع نصب شود.اســداهلل 
عباســی در آخرین جلســه 
سواحل  ســاماندهی  ســتاد 
اســتان در ســال ۱۴۰۱ در 

سالن غدیر اســتانداری اظهار کرد: جلسه ساماندهی سواحل بسیار مهم است 
زیرا ســال گذشته به دستور ریاست جمهور طرح ساماندهی سواحل به درستی 
اجرا و گیالن از اســتان های برتر کشور شناخته شــد اما در حوزه سالمسازی 
ســواحل با معضالتی مواجه بودیم که این مشــکالت باید در سریع ترین زمان 
ممکن برطرف شود.  وی تاکید کرد: طرح سالمسازی سواحل در استان گیالن 
باید به گونه ای طراحی و مدیریت شــود که در همه ابعاد با توجه به التهابات 
سیاســی و فرهنگی و اجتماعی در آستانه ماه مبارک رمضان و ماه های محرم و 
صفر مشکلی به وجود نیاید. اســتاندار گیالن تصریح کرد: برای اجرای درست 
این طرح باید تمهیداتی اتخاذ شود تا شان خانواده ها در سواحل حفظ شود زیرا 
همواره عده ای در تالشند تا در سواحل ایجاد ناهنجاری کنند.عباسی در بخش 
دیگری از سخنانش با دستور به فرمانداران درخصوص تشکیل قرارگاه فرهنگی 
در تمامی ۱۷ شهرستان استان گیالن گفت: در این قرارگاه هابه تولیدات فرهنگی 
توجه شود و با نوآوری هاو کارآمد سازی به تولیدات نوین متناسب با خواست و 

نیاز جامعه متمرکز شوید.
وی هم چنین نقش ایجاد غرفه های فرهنگی، گردشــگری و اجتماعی سواحل 
در راســتای اجرای درست سیاست های فرهنگی نظام را بسیار مهم برشمرد و 
ادامه داد: غرفه هایی در سواحل استان گیالن با محوریت فرمانداران، بخشداران 
و دهیــاران طراحی شــود و در این خصوص در ســواحلی که مربوط به بخش 
می باشــد، بخشــداران موظف هســتند دهیاران را توجیه کننــد تا طرح های 

سالمسازی و ساماندهی را به درستی دنبال کنند.
مقام عالی اجرایی گیالن از وجود ۴۵۰ نقطه پرخطر در سواحل خبر داد و گفت: 
باید در تمامی این مناطق تابلوی اخطار و شنا ممنوع نصب شود زیرا انجام این 
کار منجر به کاهش غرق شــدن افراد در دریا می شود و فرمانداران محترم این 
موضوع را با بازدید های میدانی دنبال کنند.وی با اشــاره به حضور انتظامات در 
نقاط پرخطر ساحلی گیالن بیان کرد: همان گونه که در معابر عمومی شهری از 
انتظامات اســتفاده درست می شود، در سواحل هم باید انتظاماتی وجود داشته 
باشــد تا از شنای افراد در منطقه شنا ممنوع جلوگیری شود و در این خصوص 
شهرداران موظفند در تمامی نقاط ساحلی پرخطر و شنا ممنوع گیالن انتظامات 
بگذارند.عباسی، مسئولیت تشکیل کارگروه طرح سالمسازی دریا و سواحل را بر 
عهده فرمانداران دانست و گفت: مسئولیت تشکیل این کارگروه امری الزامی بوده 
و هیچ عذری در خصوص عدم اجرای درست طرح سالمسازی سواحل پذیرفته 

نیست.

آغاز عملیات اجرایی ۱۸ هزار واحد مسکن ملی
 در آذربایجان شرقی

مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان شــرقی، از احراز شــرایط ۴۰ هزار نفر از 
متقاضیان مسکن ملی در اســتان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵ هزار نفر از این 
افراد مبلغ اعالمی را واریز کرده اند که عملیات اجرایی ۱۸ هزار واحد در اســتان 
آغاز شده است.امیر بخشی زاده در جلسه شورای مسکن استان افزود: یک هزار 
و ۳۰۰ هکتار زمین با کاربری مسکونی و شش هزار هکتار از محل ماده ۹ و ۱۰ 
قانون جهش تولید مســکن، آماده واگذاری بوده و تاکنون از مراحل پروژه های 
نهضت ملی مسکن، ۱۴ هزار واحد روستایی و ۳۲ هزار واحد خودمالک شهری 
هم در دست ساخت است. وی با بیان اینکه این طرح در شهرهای جدید سهند 
و شــهریار و تبریز، مراغه، مرند و اهر به عنوان شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر و 
شــهرهای زیر ۱۰۰ هزار و روستاها اجرا می شود، ادامه داد: هشت هزار و ۳۵۴ 
پروژه در شهرهای جدید، سه هزار و ۲۷ پروژه در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر، 
یک هزار و ۸۸۹ پروژه در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۴ هزار و ۶۳۵ واحد در 
روســتاها و ۳۲ هزار و ۴۲۹ واحد به صورت خود مالک شهری تخصیص یافته 
اســت.مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: اکنون عملیات اجرایی 
۱۳ هزار و ۴۷۰ واحد در شــهرهای جدید، سه هزار و ۳۳۲ واحد در شهرهای 
باالی ۱۰۰ هزار نفر، ســه هزار و ۳۹۶ واحد در شــهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و 

واحدهای روستایی و خودمالک در سطح استان آغاز شده است.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی ۱۳ هزار و ۴۷۰ واحد در شــهرهای جدید، ســه 
هزار و ۳۳۲ واحد در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر، سه هزار و ۳۹۶ واحد در 
شــهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و واحدهای روستایی و خودمالک در سطح استان 
آغاز شده است.بخشی زاده، با تاکید بر اینکه باید کیفیت زندگی مردم و تحقق 
خانه دار شــدن خانوارها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارتقا یابد، افزود: این 
روند در تمام شهرهای استان با تامین اراضی مورد نیاز با جدیت دنبال و پیگیری 
روزانه از طریق معاونت مسکن و ساختمان این اداره کل انجام می شود.در ادامه 
این جلســه معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان شرقی نیز روند 
پرداخت تســهیالت مســکن را پایین تر از حد انتظار دانست و گفت: باید این 
موضوع را از بانک های استان مطالبه کنیم.جبارعلی ذاکری تامین زمین و منابع 
مالی را دو عامل مهم در پیشبرد پروژه های مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: اگر 

همزمان این دو موضوع را پیش ببریم به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
وی بر هماهنگی همه دستگاه های مسئول در بخش مسکن تاکید کرد و گفت: 
باید تا پایان امسال بتوانیم بخشی از پروژه های مسکن را به بهره برداری برسانیم 
که همین امر، عاملی برای پیشرفت بیشــتر پروژه ها خواهد بود.مدیرکل بنیاد 
مســکن آذربایجان شــرقی نیز تعداد افراد واجد شــرایط در طرح نهضت ملی 
مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر استان را هشت هزار و ۳۰۰ نفر اعالم کرد 
و افزود: تاکنون دو هزار و ۳۰۰ نفر نسبت به واریز وجه اقدام کرده اند، برای یک 
هــزار و ۹۰۰ واحد زمین تخصیص یافته و یک هزار و ۳۰۰ نیز زمین را تحویل 
گرفته اند. به گزارش ایســنا، به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی آذربایجان 
شرقی، حجت اهلل سروری در مورد واحدهای خودمالک شهری نیز گفت: بیش از 
دو هزار واحد در حال طراحی و آغاز عملیات اجرایی اســت، ساخت ۹۷۰ واحد 

شروع شده و ۲۳۰ نفر نیز برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی شده اند.

ایجاد 3۰۰ هزار شغل برکت در مناطق محروم کشور
بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام ســال ۱۴۰۱ را با ایجاد ۳۰۰ هزار شــغل 
مســتقیم و غیرمستقیم به پایان می رساند.مدیرعامل بنیاد برکت درباره عملکرد 
این بنیاد در ســال ۱۴۰۱ توضیح داد: امسال در حوزه اشتغال اجتماع محور ۱۰۰ 
هزار طرح اشتغال زایی را راه اندازی کرده ایم که ایجاد فرصت های کسب وکار برای 
۳۰۰ هزار نفر را به شکل مستقیم و غیرمستقیم در مناطق محروم و کم برخوردار 

کشور به دنبال داشته است.
محمد ترکمانه ادامه داد: بنیاد برکت در مجموع تا به امروز ۲۸۰ هزار طرح اشتغال 
اجتماع محور با ظرفیت ۸۴۰ هزار شــغل مســتقیم و غیرمستقیم را در مناطق 
محروم و روســتایی راه اندازی کرده اســت.وی خاطرنشان کرد: شبکه مجریان و 
تســهیل گران بنیاد برکت در ۱۳ هزار و ۵۰۰ روســتا و یک هزار و ۲۵۰ شهر از 
۴۴۸ شهرســتان در ۳۱ استان کشور مشغول شناسایی متقاضیان و اشتغال زایی 
برای آن ها هستند.به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، حجم کل سرمایه گذاری برای 
راه اندازی این ۲۸۰ هزار طرح اشتغال اجتماع محور بالغ بر ۳۹۰ هزار میلیارد ریال 
است.ترکمانه در تشــریح فرآیند اشتغال زایی در مناطق روستایی و کم برخوردار 
کشــور گفت: ۹۵۰ مجری و تســهیل گر بنیاد برکــت در مناطق هدف در حال 
خدمات رســانی به متقاضیان اشتغال هســتند و پس از شناسایی، اهلیت سنجی 
و آموزش هــای الزم، آن ها را برای دریافت تســهیالت به بانک های عامل معرفی 

می کنند.
وی با تاکید بر اهمیت ایجاد اشــتغال در کشور تصریح کرد: بنیاد برکت با هدف 
توانمندسازی اقتصادی، محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی، نهضت ایجاد 
اشتغال در مناطق محروم و کم برخوردار کشور را راه اندازی و عمده توان و اعتبارات 
را بــر این مهم متمرکز کرده اســت.مدیرعامل بنیاد برکت از تمرکز این بنیاد بر 
طرح های دانش بنیان و دانش محور در ســال ۱۴۰۱ خبر داد و اظهار داشــت: در 
همین راستا، تفاهم نامه همکاری مشترک با پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 
دانشگاهی تمامی استان های کشور برای حمایت از طرح های دانش محور به امضا 
رسیده است.ترکمانه افزود: بنیاد برکت این تفاهم نامه های همکاری را با پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد دانشــگاهی در راستای منویات مقام معظم رهبری، 
تحقق سیاست های مد نظر ایشان و عمل به شعار سال ۱۴۰۱ و با هدف حمایت از 
هسته ها و واحدهای فناوری مستقر در این پارک ها و مراکز به امضا رسانده است.

اخبار کوتاه

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش های اخیر به صورت کوتاه مدت تا 
حدود بســیاری تنش آبی شدید اصفهان را کاهش داده اما خارج شدن از شرایط 
خشکسالی استان زمان بر اســت.به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خورشیدی 
اظهار داشــت: بارش های اخیر به صورت کوتاه مدت تا حدود بسیاری تنش آبی 
شــدید استان را کاهش داده اما با توجه به کم بارشی تجمعی در سال های اخیر 
بویژه در سه سال گذشته تشدید شرایط خشکسالی به صورت میان مدت و بلند 
مدت در اســتان وجود دارد و خارج شــدن از آنها زمان بر است.وی با بیان اینکه 
بیشــتر مناطق استان در پهنه بندی خشکسالی هواشناســی استان در دوره ۲۴ 
ماهه تا پایان بهمن ماه درگیر خشکســالی شدید تا بسیار شدید هستند، گفت: 
مناطق جنوب و مرکز اســتان به دلیل دریافت بارش های مناســبی در زمستان 
جاری شــرایط ترسالی و نیمه شرقی اســتان همچنان شرایط خشکسالی دارند.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان خاطر نشان کرد: اسفندماه ۱۴۰۱ ارتفاع برف 
کوهرنگ ۶۰ ســانتی متر بود که گستردگی پوشش برف مناسب است، ولی عمق 

برف کمتر از حد نرمال است. همچنین میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان 
ایســتگاه شاخص در تأمین آب زاینده رود تا ۲۳ اسفند، ۱۲۷۳ میلی متر بوده که 
در حدود ۲۸ درصد از میانگین بلندمدت خود بیشتر و نسبت به سال گذشته ۱۳ 
درصد افزایش داشته است.وی با اشاره به بارش های دریافتی از ابتدای سال آبی تا 
۲۳ اسفند در استان، بیان داشت: میانگین وزنی بارش استان در سال آبی جاری 
از اول مهر تا ۲۳ اســفند ۱۴۰۱ حدود ۱۲۰ میلیمتر اســت که نسبت به مقدار 
بلندمدت دوره آماری مشــابه حدود ۲۶ درصد و نسبت به مقدار مشابه در سال 
آبی گذشــته ۴۲ درصد افزایش داشته است.خورشیدی استان اصفهان را به علت 
استمرار شرایط خشکسالی طی سال های اخیر در شرایط خشکسالی هیدرولوژی 
و خشکســالی اجتماعی- اقتصادی دانست و افزود: این امر یکی از سخت ترین و 
پیچیدگی انواع خشکسالی است و خارج شدن از این نوع خشکسالی بسیار زمان بر 
بوده و به سال های ترسالی مستمر نیازمند است.وی درباره وضعیت دمایی استان 
گفت: فزونی دمای باالتر از نرمال که طی اســفندماه در اکثر مناطق استان وجود 

داشــت طی فروردین ۱۴۰۲ میزان افزایش دمــای فراتر از نرمال تعدیل خواهد 
شــد و میانگین دما در حالت نرمال مورد انتظار است. طی هفته اول فروردین و 
هفته چهارم شــرایط افت دمای کمتر از نرمال محسوس تر خواهد بود و شرایط 

سرمازدگی شکوفه های نوروزی نیز محتمل است.

نماینده کرمان در شــورای عالی اســتان هابه مشکالتی از 
جمله بیکاری، قاچاق ســوخت و کشاورزی در این استان 
اشــاره کرد و افزود: با ایجاد صنایع تبدیلی خرما و استفده 
از ظرفیت هایــی ماننــد معادن در این اســتان می توان تا 
حدودی مشکل بیکاری را برطرف کرد.علیرضا عباس زاده 
در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: مردم کرمان به 
لحاظ معیشتی  مشکالت زیادی  دارند  اجناس روز به روز 
گران تر می شــوند و در عوض وضعیت درآمدی مردم هیچ 
تغییری نمی کند و هر روز از ســفره مردم کم می شود.وی 
افزود: از ابتدای ســال جاری چه کارمند و چه کشاورز هر 

روز شرایط زندگی شان سخت تر شده است. 
در کرمان محصوالتی از جمله خیار، گوجه و پیاز توســط 
کشاورز کاشته می شــود آن هم با هزار بدبختی و گرفتن 
وام که در مقطعی از زمان به دلیل صادرات شــرایط خوب 
است اما در مواقعی نیز به دلیل افزایش محصول و کاهش 
قیمت ها کشــاورز متضرر می شود و زیر قسط وام و قرض 
می ماند. همچنین بی  ثباتی در قیمت محصوالت کشاورزی 
باعث می شــود کشاورز بترســد محصولی را بکارد و پیش 
خودش این احتمــال را می دهد که ضرر کند. دولت برای 
وضعیت بی ثباتی قیمت محصوالت کشاورزی باید تصمیم 

درستی بگیرد که کشاورزان ضرر نکنند.
عضــو شــورای عالی اســتان ها ادامه داد: هــم اکنون در 
جنوب و شــرق استان کرمان کشــاورز محصول خرما را 
هنگام برداشــت مجبور اســت به دلیل هزینه ها به قیمت 
کمی بین ۲۵ الی ۳۰ هزار تومان بفروشــد و تعدادی دالل 
این محصول را که مدتی انبار کرده کیلویی ۸۰ هزار تومان 
به فروش می رســانند و در این بین کشــاورز هیچ سودی 
عایدش نمی شــود و تنها دالل است که سود کالن می برد. 
مســئوالن باید برای خرید محصول کشاورزان برنامه ریزی 
کنند که متضرر نشــوند. نماینده کرمان در شورای عالی 
استان هادر بخش دیگری از صحبت هایش اضافه کرد: مردم 
جنوب اســتان کرمان به دلیل مشکالت اقتصادی و نداری  
به سمت قاچاق سوخت می روند. جوانان بیکارند و وقتی در 
زمینه کشاورزی ورود پیدا می کنند و متضرر می شوند پس 
مجبورا گازوئیل قاچاق کنند چــرا که به قیمت خوبی به 
فروش می رسد. البته این کار سختی ها و خطرات خودش را 

هم دارد چرا که با سرعت باالیی که این افراد در جاده های 
جنوب و شــرق استان که در تردد هستند باعث تصادفات 
خونین و گاها جان باختن خودشان و مردمی  بی گناهی هم 

که در حال تردد هستند می شوند. 
وی با بیان اینکه استان کرمان با توجه به این همه معادنی 
که دارد به بهشــت معادن معروف است اما متاسفانه پول 
این معادن در خود استان هزینه نمی شود، گفت: بسیاری 
از درآمدهــای این معادن می توانند در ایجاد شــغل برای 
جوانان بیکار این استان هزینه شود که مجبور نشوند برای 
لقمــه ای نان با جان خود و دیگــران در جاده های پرخطر 
با قاچاق سوخت بازی کنند.عضو شــورای عالی استان ها 
تصریح کرد: در استان باید برنامه های شغلی را متناسب با 

منطقه جغرافیایی ایجاد کنند.
 هم اکنون در جنوب، شــرق و خود شهر کرمان به دلیل 
خشکسالی هاشرایط بی آبی به وجود آمده و ما شاهدیم که 
کارخانه هایی ایجاد می شود که نیاز آبی بسیار باالیی دارند 

که ممکن اســت در آینده نه چندان دور تعطیل شوند. در 
منطقه شــرق اســتان با توجه به نخلستان هایی که وجود 
دارد می توانند کارخانه های بســته بنــدی خرما را به روز 
کنند و از حالت بســته بندی ســنتی آنها را خارج کرده و 

برای جوانان ایجاد شغل کنند.
عبــاس زاده ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو خرما حدودا 
۸۰ هزار تومان اســت و تقریبا هر دانه خرما ۲ هزار تومان 
می شــود و نیاز است صنایع تبدیلی اینها را به صورت تک 
دانه و یا دوتایی بســته بندی کند و این کار نیاز به جذب 
سرمایه گذار دارد و در این زمینه متاسفانه حمایتی صورت 
نمی گیــرد که اگر این کار انجام شــود در بحث بیکاری تا 
حدودی این مشــکل در اســتان برطرف می شود.نماینده 
کرمان در شورای عالی اســتان ها افزود: در جنوب استان 
هم شغل کشاورزی هنوز از جایگاه خوبی برخوردار است و 
می توان با ایجاد طرح های گلخانه ای از کشاورزان حمایت 
کرد. متاسفانه قشر ضعیف جنوب استان با توجه به شرایط 
مالی کــه دارد نمی توانند گلخانــه ای را راه اندازی کنند و 
تنها عده ای خاص به این بخش ورود می کنند و مابقی هم 
تنها می توانند به عنوان کارگر در این گلخانه ها مشــغول 

به کار شوند. 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد گفت: در تابستان 
ســال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد در مشــهد یعنی حدود ۴ 
متر مکعب در ثانیه با کمبود منابع آب رو به رو هســتیم.
حســین اسماعیلیان اظهار کرد: تابســتان امسال تابستان 
ســختی بود و حضور زائران نسبت به سال ۱۴۰۰  افزایش 
یافــت. تالش های زیادی صورت گرفــت و آنچه اثر بخش 
بود، حوزه مدیریت مصرف آب بود. در چند ماه گذشته در 
بخش خانگی ۱۱ درصد کاهش مصرف نسبت به سال قبل 
داشــته ایم. البته در بخش های تجاری و صنعتی در مشهد 
افزایش مصرف وجود داشــت که این مساله طبیعی است 
کــه مربوط به بخش هتلینگ و افزایش حضور زائرین بوده 
است.  وی با اشاره به شبکه فاضالب مشهد افزود: برخالف 
بخش های دیگر در حوزه شــرب حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد به 
فاضالب تبدیل شــده و حالت بازچرخانی و استفاده مجدد 
دارد. میزان توسعه شــبکه فاضالب مشهد ۸۲ درصد بوده 

و اگر محدودیت ایجاد تصفیه خانه نداشــته باشــیم، ۱۸ 
درصــد باقی مانده در مدت کوتاهی انجام خواهد شــد. در 
موضوع ایجاد تصفیه خانه ها در مشــهد عقب ماندگی هایی 
داریم و با کمبود تصفیه خانه مواجه هستیم. حدود ۷ هزار 
میلیارد تومان اعتبار در ســال ۱۴۰۱ برای تصفیه خانه ها 
مورد نیاز مشــهد  اســت و قطعا تامین این منابع از طریق 
بخش دولتی امکان پذیر نیســت. با ایــن وجود علی رغم 
چالش های اقتصادی برای حوزه فاضالب مشــهد در سال 
۱۴۰۱ اتفاقات خوبی رقم خورده اســت.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب مشهد بیان کرد: ایجاد یکی از تصفیه خانه ها 
در حال ارتقا در مشهد با ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب در 
شبانه روز به دلیل شرایط اقتصادی از سال ۹۷ متوقف شده 
بود اما با پیگیری های زیاد و تامین بخشــی از منابع مورد 
نیاز از صندوق توسعه ملی بعد چند سال توقف، این پروژه 
دوباره در ســال ۱۴۰۱ شروع شد و پیش بینی می شود در 

ســال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز از 
ظرفیت این تصفیه خانه به بهره برداری برسد و کل ظرفیت 
تصفیه خانه های مشهد۲۶۳ هزار متر مکعب در شبانه روز 
است که تالش می شود تا  ۱۰۰ هزار متر مکعب به ظرفیت 
تصفیه خانه های مشــهد تا پایان سال ۱۴۰۲ افزوده شود.

وی با اشاره به تصفیه خانه طبرسی افزود: از ظرفیت بخش 
خصوصی در این زمینه بهره گرفته شده و عملیات اجرایی 
آن از تیرماه ۱۴۰۱ شروع و با پیشرفت خوبی در حال اجرا 
اســت و بعد دو ســال به بهره برداری می رسد.اسماعیلیان 
با اشــاره به ســفر رئیس جمهور در ابتدای سال جاری به 
مشــهد بیان کرد: مصوباتی در این سفر در بخش فاضالب 
مشهد از جمله اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب 
ماده ۵۶ به صورت تســهیالت بانکی به  یک تصفیه خانه  با 
ظرفیت حدود ۵۰ هزار متر مکعب در مشــهد داشــتیم. با 
پیگیری های انجام شده بانک عامل مشخص و توافق افزایش 

۳۵۰ میلیــارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان انجام گرفت و 
این پروژه در ســال ۱۴۰۲ شــروع خواهد شد. سه تصفیه 
خانه فعال دیگر نیز از جمله پرکند آباد، طبرســی شمالی 
و تصفیه خانه شــماره ۷ در شرق مشــهد احداث خواهند 
شد تا وضعیت موجود مشهد مدیریت شود. در مصوبه سفر 
ریاست جمهوری احداث یک تصفیه خانه دیگر با ظرفیت 
۱۲۰ هزار متر مکعب با فایننس خارجی تاکید شده است. 
در این خصوص پیگیری ها انجام اما هنوز به مرحله اجرایی 
نرســیده است.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد با 
اشــاره به موضوع آب خاکســتری تصریح کرد: بحث دیگر 
در موضوع تصفیه خانه که مغفول مانده موضوع اســتفاده 
از آب خاکستری اســت. قیمت تمام شده تصفیه یک متر 
مکعب فاضالب از تامین آب باالتر است. تقریبا بخش قابل 
توجهی از آبی که به مصرف و به فاضالب تبدیل می شــود، 

آب خاکستری است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان:

خارج شدن از شرایط خشکسالی اصفهان زمانبر است

مشکالت مردم جنوب استان کرمان  تشریح شد

 ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی خرما در استان کرمان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد خبر داد

مشهد در تابستان ۱۴۰۲ با کمبود 3۰ درصدی منابع آب مواجه است


