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خریدکارخانه توسط وزارت راه و شهرسازی موجب شد

کوتاه از
ایران

نجات «ریسباف» اصفهان از متروکه ماندن

 196میلیارد تومان اعتبار برای
اشتغال روستایی در کرمان
عکس :رضا فیضی

برش

 ëëنجاتریسبافازمتروکهماندن
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان هدف ازتملک کارخانه ریسباف را تنها راه نجات این کارخانه
از متروکه ماندن عنوان و تأکید کرد :ریسباف از مفاخر دوران صنعتی است و وزارت راه و شهرسازی هرگز
برای خرید آن نگاه و هدف اقتصادی نداشته و تنها با هدف استفاده فرهنگی و زنده نگه داشتن صنعت
هنر ،خریداری کرده اســت .تاکنون هم  162میلیارد تومان از  207میلیارد تومان (مبلغ کلی آن) پرداخت
شــده و مابقی آن هم بزودی پرداخت خواهد شــد .از کارخانه بازدید هم داشــتیم و قرار شــده تا  30هزار
مترمربع از فضای آن بهینهسازی شود .با راهاندازی ریسباف آن هم با کاربری فرهنگی قطعاً برای مردم
هنردوست اصفهان ایجاد اشتغال خوبی خواهد شد.

الحاقات در دورههای مختلف باید حذف
شــود ،اما بــه لحــاظ کالبدی در ســامت
هســتند و مشــکل ســازهای بــه آن شــکل
ندارند .یک بخش دیگر از ساختمانهای
مجموعه انبارهــای آن بوده که معماری
ســنتی ایرانی با ســازه تاق دارند .در واقع
ما با مجموعهای روبهرو هستیم که تلفیق
معماری سنتی و شــروع معماری مدرن
در ایران اســت که در این دوران در سطح
وســیعتری از گذشــته به کشــور وارد شده
است.
 ëëبهرهبرداری دوباره از کارخانه ریســباف
با رویکردمناسب
فیضــی بــا تأکیــد براینکــه در زمینــه
بهرهبــرداری دوبــاره از کارخانه ریســباف
بایــد رویکــرد مناســبی اتخــاذ شــود،
خاطرنشــان کــرد :تجارب احیــای میراث
صنعتــی در دنیا متنــوع و زیاد اســت .در
استفاده از تجارب جهانی باید دقت کنیم
کارخانههای احیا شدهای را انتخاب کنیم
که به ویژگیهای کارخانه ریسباف نزدیک
هســتند .ریســباف کارخانــهای بــزرگ بــا

فضاهای باز و بســته متنوع و وسیع است
کــه در قلب شــهر اصفهــان واقع شــده و
در عیــن حــال دارای ارزشهــای فــراوان
معمــاری ،تاریخــی و زیبایــی شناســانه
اســت ،در حقیقــت کارخانه ریســباف به
عنــوان برگــی از هویت تاریــخ معاصر ما
باید مورد توجه جامعه قرار گیرد.
 ëëچــرا وزارت راه و شهرســازی بانی خرید
اینکارخانهشد؟
«حجــتاهلل غالمــی» ،مدیــرکل راه
و شهرســازی اســتان اصفهــان هــم در
گفتوگــو بــا «ایــران» دربــاره اینکــه چرا
وزارت راه و شهرســازی بانــی خریــد ایــن
کارخانــه شــد و حتــی شــهرداری یــا اداره
میــراث فرهنگی اقدام به خرید آن نکرد،
گفــت :وزارت راه و شهرســازی بــه دلیــل
اینکــه اعتبــار و بودجه بیشــتری داشــت،
اقدام به خرید کارخانه ریسباف کرد ،اداره
میراث فرهنگی و شهرداری در مقایسه با
راه و شهرسازی اعتبار چندانی ندارند ،اما
برای خرید و تملک ریسباف این  3ارگان
تعامل و همکاری خوبی داشتند .در حال

حاضــر چند پــروژه دیگــر ماننــد کارخانه
ریســباف در اصفهــان موجــود اســت که
وزارت راه و شهرسازی در شرایط مناسب
قصد خرید و تملک آنها را دارد.
وی افزود :شهرداری هم برای مرمت
کارخانــه بــه لحــاظ مالــی کمــک خواهد
کــرد و اداره میــراث فرهنگــی نیــز روی
مرمتها نظارت خواهد داشــت .مرمت
و بازسازی نقاط آســیب دیده کارخانه به
طــور حتم با نظارت مســتقیم مســئوالن
میــراث انجام خواهد شــد.غالمی درباره
بالاســتفاده مانــدن این کارخانــه تاکنون،
گفــت :دراصفهــان کارخانههــای زیــادی
مثل ریسباف ،نختاب و پشم باف موجود
اســت که عمده آنها طبق قانون مجلس
شــورای اســامی در ســال  79دستخوش
انتقاداتی مبنی بر انتقال آنها به بیرون از
شهر شد و در آن برهه زمانی چند کارخانه
هم بــه بیرون از شــهر منتقل شــدند ،اما
کارخانههای ریسباف ،به دالیل معماری
آنهــا انتقال داده نشــدند و بخشهایی از
آنها تعطیل و متروکه ماند.

برف و باران بیشتر نقاط کشور را فرا گرفت
گروه ایران زمین /با ورود ســامانه بارشی
بــه کشــور ،بــارش بــرف و بــاران از روز
گذشته (شنبه) در استانهای کردستان،
کرمانشــاه ،همدان ،خوزستان ،قزوین و
بخشهایی از استان مرکزی شروع شده
و بتدریج به سمت مرکز کشور میرود.
«فریبا گودرزی» ،کارشناس سازمان
هواشناســی اظهــار داشــت :همچنیــن
امــروز (یکشــنبه) در اســتانهای قــم،
اصفهــان ،کرمــان ،چهارمحــال و
بختیــاری ،کهگیلویــه و بویراحمــد،

یــزد ،خراســان شــمالی و بخشهایی از
خراســان رضــوی شــاهد بــارش خوبــی
خواهیم بود.
ëëبارش برف در چهارمحال و بختیاری
در همیــن حــال« ،مهــرداد قطره»،
معاون توســعه و پیشبینی هواشناسی
چهارمحــال و بختیــاری گفت :ســامانه
بارشــی از شــب گذشــته وارد این استان
شــده و بــا بــارش بــرف همــراه اســت.
ســامانه بارشــی تــا فــردا (دوشــنبه) در
ایــن اســتان فعــال خواهد بــود و عمده

بارشها برای نواحی شمالی و ارتفاعات
اســتان اســت .در حال حاضر بیشــترین
بــارش مربــوط بــه ایســتگاه کوهرنگ با
 12ســانتیمتر برف در شهر چلگرد است
و ارتفــاع بــرف در مرکز اســتان نیــز به 4
سانتیمتر رسیده است.
قطــره گفــت :بارشهــا در اســتان تا
ظهــر امروز(یکشــنبه) ادامــه دارد و از
بعدازظهر از شدت آن کاسته میشود.
قطــره بــا اشــاره بــه اینکــه دمــای
هوای اســتان از فــردا (دوشــنبه) کاهش

محسوســی مییابــد ،خاطرنشــان کــرد:
بــا خــروج این ســامانه از اســتان ،در این
مدت شــاهد کاهش  4تــا  5درجه دمای
هوا در این منطقه خواهیم بود.
ëëکاهش  55درصدی بارشها در البرز
بــا ایــن حــال ،میــزان بارندگیهــا در
اســتان البــرز از اوایل ســال آبــی 96-97
حدود 51میلیمتر بوده که نسبت به سال
گذشــته  55درصــد کاهش و نســبت به
دوره آماری بلندمدت  60درصد کاهش
داشته اســت«.بهزاد پارسا» ،مدیرعامل

 30دستگاه
تلویزیونهوشمند
با کمک و همت
یک مؤسسه
خیریه به اهالی
روستای محروم و
مرزی «چاه عباس»
شهرستاننهبندان
در خراسان جنوبی
اهدا شد

گزارش
مصور

روی خط

تبدیل خانه تاریخی «عالمه» قم به سفرهخانه

عکس :عادل باخدا

عکس :مجتبی گرگی

قم-خبرنگار«ایران» /عملیــات مرمت خانه تاریخی «عالمه»
خبر
شــهر قم که شروع شــده بزودی به اتمام میرسد و به سفر هخانه
سنتیتبدیلمیشود«.عیسیرضایی»مدیرکلمیراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری استان قم با اشاره به اینکه با تبدیل این
خانهبهسفرهخانهسنتی،میتوانازآنبهعنوانیکیازجاذبههای
جدید گردشگری قم یاد کرد ،افزود :خانه عالمه که قدمت آن به دوره قاجار میرسد ،اخیراًدر
فهرست آثارملی ایرانبهثبترسیده است .اینخانهنزدیکمحلهقدیمی«میدانمیر»که
باحرممطهرحضرتمعصومه(ع)فاصلهچندانینداردودریکموقعیتعالیواقعشده،
قرار دارد.وی گفت :مرمت این اثر تاریخی با هزینه مالک شــروع شده و درصدد هستیم تا با
جذببودجهازمحلاعتباراتملیدرمرمتآنمشارکتداشتهباشیم.رضاییتصریحکرد:
مالکانخانههایقدیمینگرانثبتخانههایخودنباشندچراکهبهترینومناسبترینراه
برای حفظ و نگهداری خانههای تاریخی ،ثبت در فهرست آثار ملی است و این اتفاق برای هر
کدامازبناهایتاریخییکارزشفرهنگیمحسوبمیشود.

لزوم توجه به مشکالت روستای«تپه کنیز» هیرمند

بارش برف در همدان

عکس :بهرام آدشیرین پور

عکس :ایرنا

معماری زیبای روستای پلکانی «کزج» در اردبیل

شــرکت آب منطقــهای اســتان البــرز در
توگــو با ایرنا بــه روند نــزوالت جوی
گف 
از ابتــدای ســال آبی  96-97اشــاره کرد و
افزود :تاکنون وضعیت بارشها مطلوب
نبوده و در پاییز  96بارش باران به میزان
قابل قبولی نرسیده است .با وجود اینکه
درســال آبی قــرار داریم ،تاکنــون میزان
ذخیره سد کرج (امیرکبیر) به  59درصد
و سد طالقان به  60درصد رسیده که امید
است در زمســتان امســال با بارش برف
این ذخایر ارتقا پیدا کند.

ëëسمنان رکورد کم بارشی
 30ساله راشکست
ســمنان رکورد کمبارشــی  30ساله
را شکســــــت .همچنیــن «غالمرضــا
حســنی غربــا» ،مدیــرکل هواشناســی
استان ســمنان نیز با اشــاره به کاهش
60درصــدی بارندگــی ســال زراعــی
جــاری از ابتــدای مهــر تــا  15دی ،96
گفت :این استان با این میزان کاهش،
رکــورد کمبارشــی  30ســاله خــود را
شکست.

مجموعه میراث تاریخی جهانی تخت سلیمان درتکاب آذربایجان غربی

«تپــه کنیــز» روســتایی از توابع شهرســتان هیرمنــد در نزدیکی مــرز ایران
و افغانســتان اســت .حدود  ۶۰خانوار شــیعه و ســنی در این روستا در کنار
هــم زندگی میکنند که در گذشــته ،زمانی که در ســاحل هامــون بودند ،با
کشاورزی و ماهیگیری روزگار میگذراندند .با شروع خشکسالی در هامون
و منطقه شــمال سیســتان و بلوچســتان مشــکالت فراوانی گریبــان مردم
ایــن منطقــه را گرفــت کــه بیــکاری و فقــر و نبود امکانــات ،بخشــی از این
مشکالت اســت .این روستا با وجود زندگی یکصد کودک در سن تحصیل
مدرســه ،خانه بهداشــت و راه مناســب ندارد.بــه گزارش ایســنا ،برخی از
مردان روســتا بــرای کارگری به شهرســتانهای دیگر میرونــد و گاه ماهها
نمیتواننــد خانــواده خــود را ببینند .گروهی هم در این روســتا هســتند که
به دالیل مختلف شناســنامه هم ندارند .در تپه کنیز میتوان چکیدهای از
همه مشکالت مردم این منطقه را یکجا مشاهده کرد .از خانوادههایی که
منتظر تأیید پرونده و گرفتن یارانه  ۴۵هزار تومانی هستند تا قایقهایی که
بر کویر لمیزرعی افتادهاند که زمانی «هامون دریا» بود.

196میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای اشــتغال روســتایی در اســتان
کرمان ابالغ شده است.
بــه گــزارش ایســنا« ،محمدجــواد فدائــی» ،معــاون هماهنگــی
اموراقتصــادی و توســعه منابع اســتانداری کرمان بــا اعالم این
خبر از عملکرد ضعیف بانکهای اســتان ،انتقاد و تصریح کرد:
بانکهــا اطالعات کامل را در اختیار اســتانداری قرار نمیدهند
و به نظر میرســد کــه بانکها بهجای توجه به بحث اشــتغال و
تولید در استان به دنبال کسب درآمد هستند.

اجرای آیین «گل گلینو» برای طلب باران در گناوه

آیین کهن و ســنتی «گل گلینو» بهمنظور طلب باران در روستای «عباسی»
از توابع شهرســتان گناوه اســتان بوشهر برگزار شــد.به گزارش ایرنا ،در این
آییــن کــه در ایــن اســتان از دیرباز مرســوم بــوده و بــا نامهای مشــابهی در
ســایر نقاط ایران نیز برگزار میشــود ،مردان روســتا در سالهای کم بارش
و خشکســالی درفصل زمســتان گردهــم میآیند و با اجــرای آیینی ویژه ،از
خداوند طلب باران میکنند .مردم روســتای عباسی از قدیم تاکنون هرگاه
احســاس کردنــد وقت باران رســیده و خداونــد در رحمت بــاران را بر آنها
نگشوده ،این آیین را اجرا میکنند.

پیگیری مشکالت اعتباری آب شیرینکن
بندرعباس

عکس :ایسنا

پریســا ســاداتعظیمی  /کارخانــه
«ریســباف» در بهمنمــاه ســال ۱۳۱۱
با ســرمایه  ۳۱۴هــزار تومــان و در قالب
شرکت سهامی در سمت جنوب شرقی
ســی و ســه پــل ،در محــل باغهــای
«اعتمادالدولــه» و «حاتــم بیــگ» ،در
ســمت شــرق چهارباغ باال که آن زمان
«هــزار جریــب» نامیــده میشــده ،در
زمینــی به مســاحت  ۶۹هــزار مترمربع
بنــا شــد .در آن زمــان اســتادی بــه نــام
«معتمــدی» تحــت نظارت مهندســی
آلمانــی به نــام «ماکــس اتوشــونمان»
مسئولیت ســاخت ریســباف را برعهده
گرفــت و ســبک خاصــی از معمــاری را
در آن پیــاده کــرد .ریســباف را میتــوان
دومیــن کارخانــه ریســندگی اصفهان و
اولیــن محصــول کار و ســرمایه جمعی
مــردم اصفهان نامیــد .ایــن کارخانه با
معماری سنتی منحصر بفرد قرار است
پس از ســالها متروکه ماندن با مرمت
و باززنــده ســازی بــه مکانــی فرهنگی-
تاریخی که در خور شــهر اصفهان است،
تبدیل شود.
«رضافیضی»،دبیردبیرخانهاجرایی
احیــای کارخانــه ریســباف اصفهــان و
کارشناس میراث فرهنگی درگفت وگو با
«ایران» ،اظهار داشت :ریسباف ،ازجمله
کارخانههای نســاجی اصفهان اســت که
طی ســالیان گذشــته به دالیل متعدد از
رونق افتاد .این کارخانه دارای معماری
منحصــر بفردی اســت که تحــت عنوان
معمــاری معاصر از آن یاد میشــود .به
همین دلیل موضوع حفظ و مرمت این
بنــای تاریخی ســالها به دغدغــه مردم
این اســتان تبدیل شده بود که در نهایت
وزارت راه و شهرســازی از طریق شــرکت
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
ایران این مجموعه را خریداری کرد.
وی افــزود :دی ماه ســال  ۹۵کارخانه
ریســباف اصفهان بــا مســاحت  ۶۹هزار
مترمربــع بــا ارزش  ۲۰۷میلیــارد تومان
از ســوی بانــک ملی ایــران بــه وزارت راه
و شهرســازی واگــذار شــد .بانــک دولتی
خریدار ،بعد از تعطیلی کارخانه به دلیل
بدهیها ،پرداخت آنها را تقبل و در یک
بازه زمانی کارخانه را تملک میکند و در
ســال  ۸۱میــراث فرهنگــی آن را به ثبت
ملی می رساند .در این مدت زمانی ،این
فضــا به دلیل بالاســتفاده مانــدن به جز

فضاهای قــرار گرفته َبِر خیابان چهارباغ
بــاال کــه از آنها بــه عنــوان شــعبه و دفتر
اداری بانــک خریــدار اســتفاده میکــرد،
متروکهمیشود.
 ëëراهانــدازی دوبــاره مجموعــه کارخانه
با هدفکاربریفرهنگی
دبیــر دبیرخانــه اجرایــی احیــای
کارخانــه ریســباف اصفهــان با اشــاره به
روی کارآمدن دولت یازدهم و توجهاتی
کــه در ایــن دولــت بــه میــراث فرهنگی
میشــود ،افزود :یکــی از اقدامهایی که از
همان زمان پیگیری شد ،نجات کارخانه
ریســباف به عنــوان یک نقطــه کانونی و
مهم و تبدیل آن به مرکزی فرهنگی بود
تا در اختیار مردم اصفهان قرار گیرد.
فیضــی دربــاره کاربــری ایــن بنــای
تاریخــی ،گفت :هنوز تصمیم قطعی در
این زمینه گرفته نشده و باید پیگیریها و
بررسیهای مناسبی در این زمینه انجام
شــود .خریــداری و انتقال مالکیــت بنا از
بانک عامل بــه وزارت راه و شهرســازی،
یــک فرآینــد طوالنــی و زمانبــری را طی
کــرده و صحبتها در این زمینه  3ســال
طولکشید.
وی دربــاره فرآینــد انتقــال مالکیــت
کارخانــه نیز اظهار داشــت :بانک دولتی
خریــدار ،نــگاه اقتصــادی بــه کارخانــه
داشــت که یــک زمین بــزرگ دارد و باید
حداکثر سود ممکن را از فروش آن ببرد،
از ســوی دیگــر شــناخت انــدک متولیان
بانــک نســبت بــه ایــن کارخانــه باعــث
شــد فرآیند انتقــال مالکیــت و به نتیجه
رسیدن بحثها طوالنیتر شود ،حتی در
مراحل پایانی ،کار به رایزنی توســط وزیر
راه کشــیده شد و از آن طریق مشکل حل
شد و سرانجام انتقال مالکیت در دی ماه
ســال  ۹۵رخ داد .ســرانجام با قیمتی که
قرار شد این انتقال مالکیت انجام شود،
توافق و فرآیند انتقال آغاز شد تا بخشی
از پــول در مــدت  ۹مــاه پرداخت شــود و
هنــوز هم هرچنــد کلیــد کارخانه تحویل
داده نشــده ،امــا از آن بازدید شــده و قرار
اســت کلیــد بــزودی تحویل داده شــود و
فرآیند کار را آغاز کنیم.
 ëëبــرای طراحــی و احیــای مجموعــه
هنوز تصمیمقطعیگرفتهنشده
ایــن کارشــناس میــراث فرهنگــی
درخصــوص اینکــه چــه اقدامهایــی
برای باززندهســازی ایــن کارخانه انجام

فارس ،نمونه آزمایشی تدوین سند
فرهنگیاستانی

گــروه ایران زمین /فارس ،براســاس درخواســت
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی ،بهعنوان اســتان
نمونــه ،تدوین ســند فرهنگی در دســتور کار قرار
گرفته اســت« .بهزاد مریدی» ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس
در ایــن بــاره اظهارداشــت :این ســند فرهنگی بــا توجه به شــاخصهای
آمایش ســرزمینی و ب ه صورت آزمایشی تهیه میشود و اگرموفقیتآمیز
باشــد ،بــه ســایر اســتانها نیــز تســری مییابــد تا هــر اســتان مطابــق با
شــاخصهای آمایــش ســرزمینی خــود آن را تدویــن و اجــرا کنــد .اصوالً
اســتانها نمیتوانند سند مســتقل برای خود داشته باشند ،اما از آنجا که
در حوزه فرهنگ ســند جامع و مســتقلی نداشتیم بنا شــد تهیه این سند
به عهده فارس باشد.

این کارخانه با معماری سنتی منحصر بفردش قرار است پس از سالها بالاستفاده ماندن با مرمت و باززنده سازی به مکانی فرهنگی -تاریخی در خور شهر اصفهان تبدیل شود
میشــود ،تصریــح کــرد :قــرار اســت
اقدامهایــی از جملــه مســتندنگاری،
کارهــای پژوهشــی و مطالعاتــی تهیــه
کتــاب معرفی این مجموعــه و برگزاری
نشســتهای میــراث صنعتی از ســوی
دبیرخانــه در راســتای احیــای کارخانــه
ریســباف کــه مراحــل اولیه خــود را آغاز
کرده ،انجام شــود .همچنین قرار اســت
اقدامــات ویــژهای در داخــل فضــای
کارخانــه انجام شــود .کارخانــه به دلیل
آســیبها بــه یــک حفاظــت کالبــدی و
فیزیکــی در بخشهــای تخریبــی نیــاز
دارد کــه دبیرخانه برنامههــا را تدوین و
به شــرکت عمــران بهســازی و اداره کل
راه و شهرسازی استان ارائه خواهد کرد.
موضوع بعدی بحــث طراحی و احیای
مجموعه است که هنوز تصمیم قطعی
گرفته نشده ،اما نظریههایی وجود دارد
که به ســمت ســابقه طراحــی این فضا
برده شــود .به دلیل اینکه رویکرد اصلی
ایــن مجموعــه ریســندگی بــوده باید در
احیــای آن ،موضــوع ریســندگی به طور
خاص و مجزا دیده شــود و به طور حتم
در ایــن مجموعــه بخشهایــی شــامل
مزون لباس با رویکرد طرحهای سنتی،
کارگاههای ریســندگی و طراحــی پارچه
راهاندازی خواهد شد .به طور کلی زمان
مرمــت و بهرهبــرداری از این مجموعه
 4تــا  5ســال تخمیــن زده میشــود،
ضمــن اینکه برای این کار هنوز اعتباری
تخصیص داده نشده و در دست بررسی
قرار دارد.
ëëسقفشیروانیهابایداصالحاتجزئی
شوند
فیضــی دربــاره اینکه آیا بــرای انجام
مرمــت اضطــراری ،بررســی روی ایــن
مجموعــه انجــام شــده ،گفــت :تهیــه
گــزارش از وضعیــت کالبــدی کارخانــه
و اولویتبنــدی اقدامهــا از وظایــف
دبیرخانــه اســت .در بازدیــد از کارخانــه
مشــخص شــد کــه مجموعــه دو بخش
کلــی دارد ،یکی بخش ســالنهای تولید
و تکمیلــی کارخانه اســت که بــه صورت
ســولههای یکپارچه با ســازه تیروستونی
ساخته شده و پیرامون آنها ،جدار ه آجری
تعبیه شــده کــه بیشــتر آنها ســالنهای
سالمیهستندکهدراقداماتحفاظتییا
مرمتی روی این بناها ،سقف شیروانیها
بایــد اصالحــات جزئــی انجــام شــود و
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بندرعباس  -خبرنگار «ایران» /مشــکالت اعتباری آب شــیرین کن
بندرعباس با تالشهای صورت گرفته توسط مسئوالن هرمزگان،
در ســطح کشــور پیگیــری میشــود«.فریدون همتــی» ،اســتاندار
هرمــزگان در بازدیــد از طــرح آب شــیرین کــن یک صد هــزار متر
مکعبــی شــهر بندرعبــاس ،گفــت :این طــرح یکــی از بزرگترین
طرحهای شیرینسازی آب دریا در سطح کشور است که با استفاده
از تــوان فنی و مهندســی داخلی انجام میشــود.وی هــدف از این
بازدید را اطالع از روند پیشرفت طرح آب شیرین کن بندرعباس و
شناسایی و پیگیری مشکالت و موانع پیش روی این طرح دانست
و بیان کرد :قول میدهیم هر چه ســریعتر مشــکالت اعتباری این
طرح را در ســطح اســتان و از طریق نمایندگان اســتان در مجلس
در ســطح کالن پیگیــری و حل کنیم.همتــی با تأکید بــر اتمام فاز
اول ایــن طــرح بــا ظرفیــت  20هــزار مترمکعــب در شــبانه روز تا
پایان امســال ،تصریح کرد :تالش میکنیم این طرح در یک ســال
و نیــم آینده به بهرهبرداری برســد و دغدغه تأمین آب شــهرهای
بندرعباس ،روستاهای غرب این شهرستان و بندرخمیر رفع شود.
همچنین با اجرای این طرح و تأمین آب آشامیدنی بندرعباس از
طریق شیرینسازی آب دریا ،از فشار وارده بر منابع آبی شهرستان
میناب نیز کاسته خواهد شد.

توسعه مشاغل خانگی در خاش با تخصیص اعتبار

گــروه ایران زمیــن 5 /میلیارد و  500میلیون ریال تســهیالت کــم بهره برای
ایجاد مشــاغل خانگی شــهری در خاش سیســتان و بلوچستان اختصاص
یافته است.
«محمداکبر چاکرزهی» ،فرماندار خاش در کارگروه اشتغال این شهرستان،
افــزود :از این مبلــغ  3میلیارد و  500میلیون ریال تاکنون پرداخت شــده و
درخواستهای سایر متقاضیان نیز در دست بررسی است.
وی به طرح اشتغالزایی روستا  -تعاون هم که یکی از طرحهای مهم اداره
کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشــتغال در روســتاها در قالب
شــرکتهای تعاونی اســت ،اشــاره کرد و گفت :این طرح هیچ محدودیتی
از نظر پرداخت تســهیالت ندارد .این تســهیالت قرضالحســنه با معرفی
صاحــب طــرح از طــرف ادار ه کار شهرســتان بــه بانکهــای عامــل ،قابــل
پرداخت است.

پایان اسکان موقت زلزله زدگان کرمانشاه
باکانکس تا یک ماه آینده

اسکان موقت زلزله زدگان استان کرمانشاه با کانکس تا یک ماه
آینده به پایان میرسد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار «محمدعلــی جعفــری» ،فرمانــده
کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در ســومین حضــورش
در مناطــق زلزلــه زده ســرپل ذهــاب ،اظهــار داشــت :تــاش
ســپاه بــرای اتمــام هر چه ســریعتر اســکان موقت زلزلــه زدگان
بــا کانکسهــای مناســب اســت کــه توســط قــرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــاء(ص) ســپاه تــا یــک مــاه آینده پایــان مییابــد و تا
اتمام اسکان موقت محدودیتی از نظر تعداد کانکس نخواهیم
داشت.
جعفــری تأکیــد کــرد :پس از آن ،اســکان دائــم را در دســتور کار
خواهیــم داشــت و تــا پایان اســکان دائــم در کنار مــردم منطقه
خواهیم بــود .مناطق زلزله زده را به  ۳۲منطقه تقســیم کردیم
و ســپاههای اســتانی بــه همــراه ســپاه حضــرت نبی اکــرم(ص)
اســتان کرمانشــاه با تمام امکانات در مناطق ویژه خود مســتقر
و از دقایــق اولیــه زلزلــه کار اســکان اضطــراری ،اســکان موقت،
خدمترســانی درمانی ،فرهنگی و بهداشــتی و غذایــی و نهایتاً
بازسازی مناطق را برعهده دارند.

