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 10هزار شغل جدید در لرستان باتسهیالت مشاغل خانگی

منبع :ایرنا

زهره افشار  /امســال به یکهزار و  500نفر
در لرســتان تســهیالت مشــاغل خانگی
پرداخــت میشــود« .گــودرز امیــری»
توگــو
معــاون اســتاندار لرســتان در گف 
بــا «ایــران» افــزود :در طــرح پرداخــت
تســهیالت مشــاغل خانگــی ،لرســتان
بهعنوان یکی از  8استان پایلوت انتخاب
شده است.
بهگفته وی ســهم لرســتان از تســهیالت
قرضالحســنه مشــاغل خانگی در سال

 96معادل  5.4میلیارد تومان بود که به
یکهزار و  10نفر تسهیالت پرداخت شد.
وی تصریح کرد :در قالب تفاهمنامهای
کــه در پاییز ســال گذشــته فیمابیــن این
اســتانداری و ســتاد اجرایــی فرمــان
حضرت امام(ره) منعقد شــد ،مقرر شد
به صورت مشــارکتی  700میلیارد تومان
در راســتای اجرای طرحهــای اقتصادی،
زیربنایی و محرومیت زدایی طی امسال
و سال آینده سرمایهگذاری شود.

وی با اشاره به تسهیالت مناطق محروم
با مشــارکت بنیاد علوی ،افزود :از سهم
 40میلیارد تومانی که مطابق تفاهمنامه
و بــا عاملیــت یــک بانــک ابــاغ شــده
تاکنون  83طــرح با مبلغ  34.4میلیارد
تومان مصوب شــده که ازاین تعداد 67
طرح بــه مبلغ  18.2میلیارد تومان عقد
قــرارداد یــا پرداخــت شــده و تعــداد 10
طرح نیز امســال با مبلــغ  15.7میلیارد
تومــان در مناطــق روســتایی و محــروم

اســتان در دســت بررســی اســت .ایــن
طرحهــا که عمدتــاً طرحهای اشــتغالزا
هســتند تأثیر بســیار مفیدی در اشتغال
مناطق کمتر توسعه یافته استان داشته
و پیشبینی میشود امسال نیز با اجرای
 10طرح شــاهد اشتغال ســهم بیشتری
از جوانــان کارآفریــن و جویــای کار ایــن
مناطقباشیم.
وی خاطرنشــان کرد :با دســتور استاندار
ســندی راهبــردی بــه منظــور اجــرای

طــرح هــای اولویــت دار اســتان طــی
4ســال آینده (افــق )1400تهیه شــده که
اجــرای آنهــا نقش کلیــدی در توســعه،
بهبــود زیرســاخت هــا و همچنیــن
وضعیت اشتغال استان خواهد داشت.
پیش بینی می شود ،با اجرای طرح های
اقتصادی سند فوق در  4سال آینده بالغ
بر  10هزار میلیارد تومان ســرمایهگذاری
شــود کــه مــی توانــد زمینــه اشــتغال
 10هزارنفر را فراهم کند .

کمبود آب در دشتستان برطرف می شود
ëëبا مجوزهای استانداری
بوشــهر و ســازمان برنامه
نیم نگاه
و بودجــه ،حفــر  11حلقــه
چــاه بــا تأمین بودجــه و بــدون تشــریفات
مناقصهای از دیروز در دشتســتان شــروع شده
است
ëëدر حال حاضر مردم در بعضی از شهرهای
این اســتان در هر  48ساعت فقط بین  5تا 6
ساعت آب دارند که آنهم کیفیت مناسبی
ندارد .حتی در شــهر بوشــهر مرکز این استان
هم در هر 36ســاعت مردم تنها  12ســاعت
آب دارند که در برخی از محالت این شهر نیز
از هر  20ساعت 12 ،ساعت آب نیست
صف های طوالنی مقابل فروشگاه های عرضه آب در برازجان

اساســی نوبتبندی آب در شــهر بوشهر
را وجود 6هزار واحد مســکونی غیر مجاز
و حاشیهای در این شهر دانست که بدون
رعایت نکات ایمنی اقدام به لوله کشــی
غیــر اســتاندارد در آنهــا شــده اســت .در
حال حاضر بیشترین هدر رفت آب شهر
بوشهرمربوط به مناطق حاشیهای شهر و
فرسوده بودن شبکه آب است.
ëëاســتفاده از همــه ظرفیتها بــرای رفع
بحرانآب
درهمیــن ارتبــاط ،عبدالکریــم گراونــد

فیلمسازانقم،بیکارند

وقوع رگبار و رعد و برق ،وزش باد شدید در  5استان

عکس :مهر

ســید مســلم یگانه  /قطــع آب در اســتان
بوشــهر در شــرایطی اســت که هماکنون
گرمای حدود  50درجه و شــرجی باال ،در
این اســتان حاکم است و مردم برای فرار
از گرما ،به اســتفاده از تجهیزات ســرمازا
چون کولــر گازی روی میآورند و احتماالً
در روزهــای نــه چنــدان دور هــم بهدلیل
نبود آب ،با قطع برق مواجه خواهند شد.
بیــش از  ۸۵درصــد از آب آشــامیدنی
بوشهر از استانهای فارس و کهگیلویه و
بویراحمد و فقط  ۱۵درصد آن از چاههای
داخلی و آب شیرینکنها تأمین میشود
که بهدلیل خشکسالیهای پیاپی و کمبود
شــدید نزوالت جوی ســال گذشــته ،این
اســتانها نیز با مشکل کمبود آب روبهرو
شــدهاند و بوشهر هم تحت تأثیر آن قرار
گرفته اســت .در این میان ،وضعیت آب
در شهرهای دشتستان از جمله برازجان،
سعدآباد و آبپخش استان بوشهر خیلی
بدتــر اســت و مــردم را کالفــه کــرده ،بــه
طوری که این شهرســتان در طــول  3روز
فقط  6ساعت آب دارد.
ëëمشکلکمبودآب
درحالــی کــه خبرهــای رســیده از اســتان
بوشــهر حاکی از آن اســت کــه وضعیت
آب در برخــی از شــهرهای ایــن اســتان
بخصــوص دشتســتان ناگــوار اســت و
بهصــورت نوبتبنــدی در اختیــار مردم

قــرار میگیــرد« ،کیقبــاد یاکیــده» مدیــر
عامل شــرکت آب و فاضالب این استان
توگــو بــا «ایــران» ،از کاهــش این
در گف 
بحــران در چند روز آینده در این شــهرها
خبر داد .در حال حاضر مردم در بعضی
از شــهرهای این استان در هر  48ساعت
فقــط بیــن  5تــا  6ســاعت آب دارنــد که
آنهــم کیفیت مناســبی نــدارد .حتی در
شــهر بوشــهر مرکــز ایــن اســتان هــم در
هر 36ســاعت مردم تنها  12ساعت آب
دارند که در برخی از محالت این شهر نیز
از هر  20ساعت 12 ،ساعت آب نیست.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه آب
آشــامیدنی دشتســتان از رودخانــه
«شــاپور» و چاههای «کازرون» و چشــمه
«ساســان» در فارس تأمین میشــود که
بهدلیــل خشکســالیهای اخیــر و کمــی
بــارش در ایــن اســتان ،آب ایــن چاههــا
کــم و بعضــاً خشــک شــده و تأثیــرات
منفی آن به این شهرســتان هم رســیده،
افزود :با مجوزهای اســتانداری بوشــهر و
ســازمان برنامه و بودجه ،حفــر  11حلقه
چــاه با تأمیــن بودجه و بدون تشــریفات
مناقصهای از دیروز در دشتســتان شروع
شده است.وی تصریح کرد :بر این اساس
 9حلقه چــاه در برازجان ،یک حلقه چاه
در شــبانکاره و یــک حلقــه چــاه هــم در

گــروه ایــران زمیــن /اســتانهای خوزســتان ،سیســتان
کـوتـــاه
وبلوچستان و کرمان به ترتیب در برنامههای مبارزه با گرد
ازایران
و غبار ،اولویتگذاری شدهاند.
«علی محمد طهماسبی بیرگانی» مدیر ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاطت محیط
زیست در کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی در خوزستان با اشاره به اولویتبندی
اســتانهای دچار گرد و غبار شــدید با منشــأهای داخلی و خارجی افزود :البته بجز این ســه
اســتان دیگر استانها نیز مد نظر هستند ،اما با توجه به ابعاد خسارت ،بحران ،میزان تکرار
بحران و غلظت آن ،این اولویتبندی در دستور کار قرار گرفته است.
 100فیلمساز قم ب ه دلیل نداشتن حامی مالی برای تولید آثار فرهنگی
و هنری با بیکاری دست به گریبان هستند.
توگو با ایرنا ،با
«رضا ابوذر» ،رئیس انجمن سینمای جوان قم درگف 
تأکید بر مغفول ماندن وضعیت اشــتغال فیلمسازان استان ،افزود:
بهدلیل نداشتن حامی مالی ،تولید فیلم کوتاه در این استان با چالش
مواجــه شــده و فیلمســازان توان تولید آثــار هنــری و همچنین ایجاد
اشــتغال ندارند .وی بــا بیان اینکه هماکنون ســاالنه  100دقیقه فیلم
کوتــاه در قــم تولید میشــود ،گفت :هزینــه تولید فیلم کوتــاه به طور
متوسط  100میلیون ریال بوده که عالوه بر تولید آثار فرهنگی و هنری
اثرگذار ،زمینه اشــتغال برای طیفی از فعاالن فیلمسازی در استان را
فراهم میکند.

به گفته مسئوالن استان بوشهر ظرف چند روز آ ینده

آبپخش حفر میشود و تا چند روز آینده
تقریباً  50درصد از کمبود آب این شهرها
رفع خواهد شــد .همچنین بــرای تأمین
کســری  50درصد دیگــر آب این منطقه
نیــز بــا مســئوالن اســتان فــارس درحال
رایزنی هســتیم کــه امیدواریم بــزودی با
توافقهای به عمل آمده این مشکل نیز
تا حدود زیادی رفع شود.
ëëافتفشارآبمخازن
یاکیــده با یــادآوری این نکته کــه مردم با
رعایت الگوی مصرف و اینکه نوبتبندی
آب باعــث میشــود تــا همــگان از آب
شرب در شرایط بحرانی بهرهمند شوند،
افــزود :در چنــد روز گذشــته شهرســتان
دشتستان با کمبود جدی آب روبهرو بود
کــه امیدواریم این مشــکل بــا تمهیدات
مســئوالن وهمــکاری خــوب مــردم بــه
کمترین میــزان کاهــش یابــد .از طرفی،
افت فشــار آب مخازن هم باعث شده تا
آب به برخی از مناطق بدرستی نرسد.
ëëادامهنوبتبندیآبدرشهربوشهر
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
اســتان بوشــهر در خصوص نوبتبندی
آب در شــهر بوشــهر ،اضافــه کــرد :ایــن
شــهر بهدلیــل اینکــه شــبکه آبرســانی
مناســبی نــدارد و مشــکالت عدیــدهای
هم گریبانگیر آن اســت ،نوبتبندی آب
در آن ادامه خواهد داشــت .وی مشــکل

خوزستان ،سیستان و بلوچستان و کرمان
در اولویت مبارزه با گرد و غبار

استانداربوشــهر نیز چند روز پیش اعالم
کرد که اســتان با مشکل آب مواجه است
و باید از همه ظرفیتها برای رفع بحران
آب اســتفاده کرد تا مشکالت این بخش
بویژه در تابســتان برطرف شــود .هرچند
استان بوشــهر جغرافیای خشــکی دارد،
اما با مدیریت مصرف و بســیج امکانات
موجــود بایــد مشــکل آب را در اســتان
حــل کــرد ،مدیریت مصــرف آب باید به
گفتمــان فراگیــر تبدیل شــود و بههمین
دلیــل آگاهی بخشــی به مــردم در زمینه

مدیریــت و اصالح الگــوی مصرف آب از
رسانهها ،علما و روحانیت باید در دستور
کار قرار گیرد.
اســتاندار بوشــهر تأکیــد کرد :بــا توجه به
اینکــه بخــش عمــدهای از آب مــورد نیاز
اســتان از منابــع خــارج اســتانی تأمیــن
میشــود ،باید وابســتگی اســتان بــه این
منابــع را کم کــرد .مدیران آب اســتان در
صورتی که نیاز به تانکر آب داشتند ،تانکر
اجــاره کننــد ،امــا باید بــه تانکرهــای آب
دستگاه جیپیاس نصب شود.

بنابــر اعــام ســازمان هواشناســی ،امــروز (چهارشــنبه) در اســتانهای
خراسانشــمالی ،دامنههای البرز در اســتانهای سمنان ،گلســتان ،مازندران و
شــرق تهران رگبار و رعد و برق ،وزش باد شــدید لحظهای ،در مناطق مســتعد
تگــرگ ،آبگرفتگی معابر و احتمال ســیالبی شــدن مســیلها و رودخانهها رخ
میدهد .این ســازمان همچنین به دامداران توصیه کرد ،ضمن رعایت نکات
ایمنی از رفتن به مناطق کوهستانی و همچنین توقف و تردد در کنار رودخانهها
و مسیلها در مناطق ذکر شده خودداری کنند.
ëëمحدودیتترافیکیعیدفطر درجادهکرج-چالوس
همچنین با توجه به تعطیالت پیش روی عید سعید فطر ،محدودیت ترافیکی
در راههای استان البرز بویژه جاده کرج  -چالوس اعمال میشود.
سرهنگ «رضا گودرزی» ،رئیس پلیس راه البرز در این باره افزود :بر این اساس
از ساعت 12روز پنجشنبه  24خرداد ماه تا ساعت  2بامداد روز جمعه  25خرداد
تردد خودروها از مرزن آباد به ســمت کرج ممنوع و از ســاعت  15روز پنجشنبه
تا ســاعت 2بامــداد روز جمعه  24خرداد ماه از کرج به ســمت مــرزن آباد یک
طرفه میشــود .وی اضافه کرد :تردد وســایل نقلیه از ســاعت  12روز شــنبه 26
خــرداد ماه تــا  2بامداد روز یکشــنبه  27خرداد ماه از کرج بهســمت مرزن آباد
ممنوع میشــود .همچنین تردد وسایل نقلیه از ساعت 15روز شنبه  26خرداد
ماه تا  2بامداد روز یکشنبه 27خرداد ماه از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه
خواهد بود .گودرزی گفت :مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شــماره تلفن
 88255555بهصورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و آماده
امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی است.

