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خنج

 تمهیدات توسعه روستایی
و مستندسازی در روستای 

کورده شهرستان خنج
نشست مستندسازی اراضی تملکی بنیاد مسکن شهرستان 
دهیار  و  مسکن  بنیاد  کارشناس  و  مدیر  حضور  با  خنج 
درزمینه  نشست  این  در  شد،  برگزار  کورده  روستای 
تمهیدات توسعه روستایی و محرومیت زدایی در روستای 

کورده شهرستان خنج تصمیم گیری به عمل آمد.
بنیاد  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
مسکن  بنیاد  مدیر  عبداللهی  احمد  فارس،  استان  مسکن 
بنیاد  این  کرد:  اعالم  نشست  این  در  خنج  شهرستان 
آمادگی الزم دارد تا به علت بعد مسافت روستا تا مرکز 
شهرستان  یک روز در ایام هفته با حضور در روستا نسبت 

به مستندسازی اماکن مسکونی متقاضیان اقدام نماید.
تملیکی  اراضی  مستندسازی  داشت:  اظهار  عبداللهی 
توسعه  مواهب  از  روستا  این  مردم  بهره مندی  زمینه ساز 
روستایی است، این اقدام شرایط را برای توسعه فیزیکی 
روستا در سال های بعد فراهم می کند و در واقع پشتوانه ای 
برای حفظ طرح هادی روستایی و سند توسعه روستا است.

وی بابیان اینکه صدور اسناد مالکیت در مناطق روستایی 
از کارکردهای اصلی بنیاد است که با همکاری ادارات 
مستندسازی  گفت:  می شود  انجام  امالک  و  ثبت اسناد 
و  بود  خواهد  راهگشا  نیز  زمینه  این  در  تملیکی  اراضی 

قطعًا نتایج ملموسی به دنبال خواهد داشت.

داراب

مدیر بنیاد مسکن داراب خواستازر شد؛
لزرون ایجاد تنوع در اعطای 

 تسهیالت بنیاد مسکن 
در شهرستان داراب

 

نشست مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی داراب با رئیس 
بانک تجارت و مسئول وصول مطالبات بانک تجارت این 
بنیاد مسکن  شهرستان برگزار شد، مهندس میزان مدری 
در  تنوع  ایجاد  برای  زمینه سازی  لزوم  بر  شهرستان  این 
این  اعطای  متقاضیان و روان سازی  به  اعطایی  تسهیالت 

تسهیالت تأکید کرد.
بنیاد  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش روزنامه طلوع 
اینکه  بابیان  نشست  این  در  میزان  فارس،  استان  مسکن 
توسعه  زمینه ساز  و  دولت  اقتصادی  بازوی  بانک ها 
اقتصادی و اجتماعی هستند ضمن تشکر از همکاری های 
همه جانبه رئیس و کارکنان بانک تجارت با بنیاد مسکن 
آمادگی این بنیاد جهت همکاری با بانک تجارت درزمینه 

وصول مطالبات این بانک را اعالم کرد.
وی ادامه داد: بهره گیری از تجارب بانکی درزمینه توسعه 
روستایی و سرمایه گذاری های جدید در مناطق روستایی 

زمینه ساز رفع محرومیت در این مناطق است.
داراب همچنین ضمن  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  مدیر 
ارائه گزارشی از روند فعالیت های عمرانی، متنوع و ارزنده 
بنیاد مسکن در روستاها و مناطق محروم، از مساعدت های 
بانک ها در اجرای طرح بهسازی یا مقاوم سازی واحدهایی 

مسکونی روستایی قدردانی کرد.
و  مساعدت ها  این  به  بخشیدن  شتاب  خواستار  وی 
بحث  در  هراندازه  افزود:  و  بیش ازپیش شد  همکاری ها، 
مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها اقدام نماییم، 
با  مردم  و  دولت  زلزله،  به ویژه  سوانح  بروز  زمان  در 
عواقب جانبی، مسائل امدادرسانی و بازسازی را شاهد و 
درگیر نخواهند شد، به عبارتی پیشگیری بهترین راه حل 

است.
نیز  داراب  مرکزی  تجارت  بانک  رئیس  فانی  مهرداد 
بانک  مطالبات  وصول  مسئول  پور  وحید  فیروز  به اتفاق 
تجارت داراب با حضور در بنیاد مسکن داراب بر لزوم 
روستایی  مناطق  در  توسعه  ظرفیت های  از  بهره گیری 

تأکید کرد.
ضمن  داراب،  شهرستان  تجارت  بانک  رئیس  فانی 
بودن  سهیم  و  نهاد  این  با  مشارکت  از  خرسندی  ابراز 
کرد:  خاطرنشان  روستاییان،  شدن  دار  مسکن  امر  در 
طرح  اجرای  مسکن  بنیاد  عمرانی  فعالیت  ارزشمندترین 

مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها است.
این  در  که  تسهیالتی  داریم  یقین  داشت:  اظهار  وی،   
راستا پرداخت می گردد بجا هزینه می شود و بیش ازپیش 
جهت هرگونه همکاری و تسریع درروند جذب اعتبارات 
حوادث و مقاوم سازی قول مساعدت داد و سهیم بودن در 

این امر را باقیات و صالحات دانست.

استان بوشهر
 

بوشهر

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر 
عنوان کرد؛

ضرورت آموزش اشتغال محور 
جوانان 

کسب وکارهای نو نیاز جامعه امروز است
 

بوشهر  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس  ایسنا  گزارش  به 
عنوان کرد: کسب وکارهای نوین نیاز جامعه امروز است 
بر خواهد  در  را  جامعه  رفاه  این حوزه  به  توجه  یقینًا  و 

داشت.
علی احمدی زاده در جلسه ساماندهی امور جوانان با اشاره 
طرح های  و  دانشگاهی  جهاد  کاربردی  آموزش های  به 
برتر  رتبه  به عنوان  نهاد گفت: خوشبختانه  این  آموزشی 
و  معرفی شده  مهارت  سرباز  طرح  اجرای  در  کشوری 

موردتقدیر ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفتیم.
وی اظهار کرد: این طرح در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهبری و باهدف استفاده بهینه از اوقات فراغت سربازان 
فرماندهان  و  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  همراهی  با 
انتظامی در استان شروع شده است. انعقاد تفاهم نامه هایی 
که در سطح ملی انجام شده بود در سطح استان نیز انعقاد 
یافت، بودجه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان توسط اداره کل 
ورزش و جوانان تخصیص یافته و قرار شد که در گام اول 
۱۰۰۰ نفر تحت آموزش قرار بگیرند و آموزش ها با توجه 
به ظرفیت و نیاز پادگان ها احصا و در سطوح دیپلم، زیر 
دیپلم و باالتر از لیسانس با استفاده از اساتید برتر مورد 

ارائه قرار گرفت.
محور  اشتغال  آموزش  به ضرورت  اشاره  با  مسئول  این 
هدف  این  با  سرفصل ها  کرد:  خاطرنشان  جوانان 
مهارت های کسب وکار  با  است که سربازان  تدوین شده 
و همچنین مهارت های زندگی آشنا شده و پس از اتمام 
خدمت سربازی بتوانند به اشتغال برسند و دغدغه اشتغال 
نداشته باشند که همین اتفاق رخ داده و از این تعداد چند 
قارچ،  توانسته اند در حوزه های مختلف پرورش  نفر  صد 

ایجاد گلخانه و... به خودکفایی برسند.
اهمیت  به  اشاره  با  بوشهر  استان  دانشگاهی  رئیس جهاد 
-مستقر  پادگان  هر  برای  کرد:  عنوان  جوانان،  آموزش 
در پنج محدوده نظامی- سهمیه ۲۰۰ نفری در نظر گرفته 
شده بود که با توجه به درخواست بسیار زیاد فرماندهان 
انتظامی تصمیم بر این شد که در پایان به جای ۱۰۰۰ نفر 
سرباز تعداد ۱۴۷۷ سرباز در دوره های مهارت های زندگی 
و کارآفرینی و اشتغال شرکت کرده و آموزش دیدند؛ 
که منجر به صدور گواهینامه های معتبر جهاد دانشگاهی 

که قابل ترجمه و ارائه در خارج از کشور است.
داریم  انتظار  استان،  نیاز  به  توجه  با  افزود:  احمدی زاده 
پیگیری ها برای اختصاص سهمیه سال بعد نیز انجام شود.

استان  در  شکوفایی  و  نوآوری  مرکز  شد:  یادآور  وی 
بوشهر روز شنبه توسط وزیر کار و ورزش و جوانان به 
شکل ویدئو کنفرانس و حضور معاون اقتصادی استاندار 
مدیران  از  جمعی  و  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  بوشهر، 
دهی  شتاب  باهدف  مرکز  این  شد.  افتتاح  دستگاه ها 
کسب وکار جوانان و دانش آموختگان استان در حوزه های 

فناوری اطالعات، آبزیان و انرژی راه اندازی شده است.
کرد:  تأکید  بوشهر  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
کسب وکارهای نوین نیاز جامعه امروز است و یقینًا توجه 

به این حوزه رفاه جامعه را در بر خواهد داشت.
علی احمدی زاده خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزه های 
استارتاپی، نوآوری و شکوفایی و کسب وکارهای نوین 
مشکالت و کمبودهایی وجود دارد که الحمداهلل با کسب 
مجوزها توانستیم »منش« را در استان بوشهر نیز تأسیس 
نماییم که محلی برای ایجاد و راه اندازی کسب وکارهای 
و  بازاریابی  افراد،  برای  شغلی  مشاوره  و  هدایت  نو، 
و  رویداد  پیش  برگزاری  و  محصوالت  تجاری سازی 
استارتاپ های متفاوت در حوزه های مختلف، ایجاد شبکه 
و...  دانش بنیان  شرکت  ایجاد  و  تیم سازی  مخترعین، 

خواهد بود.

توزیع بیش از ۱۰۰۰ قلم لوازم 
ضروری میان مددجویان 

مناطق محروم استان بوشهر
به گزارش ایسنا مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر عنوان 
از ۱۰۰۰ هزار  بیش  تاکنون  ابتدای سال جاری  از  کرد: 
قلم لوازم ضروری زندگی شامل بخاری گازی، منبع آب، 

آبگرمکن، یخچال، کولرگازی، پنکه، اجاق گاز و فرش 
کم  و  محروم  مناطق  در  حمایت  تحت  مددجویان  میان 

برخوردار توزیع شده است.
محروم  مناطق  مددجویان  اینکه  بر  تأکید  با  لطفی  احمد 
و مرزی در اولویت خدمت رسانی این نهاد هستند، اظهار 
انجام شده  نیازسنجی  به  توجه  با   ۹۸ سال  ابتدای  از  کرد: 
از وضعیت زندگی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 
ساکن در مناطق برخوردار و محروم و مرزی استان، بیش 
از ۱۰۰۰ هزار قلم لوازم ضروری زندگی به ارزش ۶۰۰ 

میلیون تومان تهیه و توزیع شده است.
آب،  منبع  گازی،  بخاری  شامل  اقالم  این  افزود:  وی 
آبگرمکن، یخچال، کولرگازی، پنکه، اجاق گاز و فرش 

بوده است.
شده  هزینه  اعتبارات  از  بخشی  شد:  یادآور  مسئول  این 
از  نیز  بخشی  و  دولت  اعتبارات  از  ضروری  اقالم  این 
محل کمک های مردمی و مساعدت های نوع دوستانه هم 

استانی های عزیز تأمین شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه ۱۰ 
مناطق محروم و مرزی  در  استان  هزار خانوار مددجوی 
سکونت دارند، گفت: این تعداد مددجو ۳۷ درصد از کل 
جمعیت مددجویی استان را تشکیل می دهند که در طول 

سال از خدمات خوبی بهره مند می شوند.
مناطق  به  ارائه شده  خدمات  سرانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
محروم و مرزی استان ۲۰% بیشتر از سایر مناطق است و 
بحمداهلل با تالش همکاران در سطح استان خدمات بسیار 
خوبی به مددجویان معزز مناطق عادی و محروم ارائه شده 

است.
لطفی مددجویان مناطق محروم و مرزی استان را به چهار 
دسته ضریب ۶، ۷، ۸ و ۹ تقسیم کرد و خاطرنشان کرد: 
ضریب ۹ که بدترین وضعیت فقر برای مددجویان است 

در استان ما وجود ندارد.
از  یکی  را  اشتغال  بوشهر  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
مهم ترین برنامه های این نهاد در سال جدید برای مددجویان 
مناطق محروم  و مرزی عنوان کرد و گفت: مددجویانی 
که شرایط اشتغال را داشته باشند استعدادسنجی و آموزش 
داده می شوند و سپس از طریق اعطای تسهیالت اشتغال 
خودکفایی  و  توانمندسازی  زمینه  نیازمند،  مددجویان  به 

آنان فراهم می شود.

استان کهگیلویه و بویراحمد
  

یاسوج

 پیشرفت 85 درصدی 
3۰ پروژه آبخیزداری کهگیلویه 

و بویراحمد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد 
با اشاره به سدسازی در حوزه مدیریت منابع آب گفت: 
30 پروژه آبخیزداری استان 85 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارند.
و  مرتفع  استان  یاسوج،  از  فارس  به گزارش خبرگزاری 
کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن 10 درصد 
آب های سطحی به سرزمین آبشارهای خروشان معروف 
بوده و ساالنه بیش از 735 میلی متر از بارش های جوی را 

به خود اختصاص داده است.
باوجود بارش های فراوان و جاری شدن سیالب هرلحظه 
جمله  از  مختلف  بخش های  به  خسارت  ایجاد  امکان 
کشاورزی وجود دارد که به طور حتم با اجرای طرح های 
حداقل  به  خسارت ها  این  آب خوان داری  و  آبخیزداری 
می رسد، هرچند در باران های سیل آسای نیمه دوم  امسال 
مزایای این طرح ها در مناطق مختلف از جمله شهرستان 

باشت مشخص شد.
خسارات  کاهش  در  آبخیزداری  طرح های  اجرای 
از  نه تنها  و  نبوده  بی تأثیر  اخیر  سیل های  و  بارندگی ها 
خسارات جلوگیری کرده بلکه با اجرای این طرح ها روان  
بخش  در  و  جمع آوری  حوضچه ها  این  پشت  در  آب ها 

کشاورزی مصرف می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد 
با اشاره به اینکه 30 پروژه عملیات مکانیکی آبخیزداری 
در  استان  این  فیزیکی 85 درصدی در سطح  پیشرفت  با 
حال اجرا است، گفت: در سال های اخیر اغلب فعالیت های 
سدسازی  قالب  در  کشور  آبی  منابع  مدیریت  حوزه 

موردتوجه قرارگرفته است.
کوچکی  بخش  سدسازی  افزود:  حکمتیان  غالم حسین 
به  توجه  و  است  آبخیزداری  فعالیت های  مجموعه  از 
سد،  از  پس  شبکه های  سدها،  از  قبل  آبخیز  حوزه های 
شرایط اقلیمی منطقه، سفره های زیرزمینی موجود...از لوازم 
ضروری انجام طرح های آبخیزداری و مدیریت منابع آبی 

محسوب می شود.
صحیح  مدیریت  برای  را  آبخیزداری  پروژه های  وی 
آب وخاک دانست و ادامه داد: با توجه به سیالب سال 98 
این سدها موجب کنترل سیالب و فرسایش خاک و حفظ 

منابع آب زیرزمینی می شود. 
سه  از  بیش  استان  سطح  در  گفت:  ادامه  در  مسئول  این 
میلیون آب پشت سدها جمع آوری شده است برای ایجاد 
پوشش گیاهی، کنترل سیالب، تعدیل شیب دره ها، ذخیره 
شده  محقق  دیگر  هدف  چندین  و  زیرزمینی   آب های 

است.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛

5۶3۷ یتیم و فرزند محسنین 
کهگیلویه و بویراحمد 

چشم انتظار حمایت خیران  
به گزارش ایسنا مدیرکل کمیته امداد استان کهگیلویه و 
یتیم و فرزند محسنین  بویراحمد گفت: ۱۰ هزار و ۶۷۰ 
تحت حمایت این نهاد هستند که از این تعداد ۵۶۳۷ نفر 
بدون حامی و چشم انتظار حمایت خیران و نیکوکاران اند.

مدیران  در جمع  بهمن ماه  یکم  مبشری روز سه شنبه  قباد 
آموزش وپرورش استان افزود: این نهاد یکی از نهادهایی 
انقالب  پیروزی  از  پس  ماه  یک  از  کمتر  در  که  است 
توجه  به منظور  )ره(  خمینی  امام  حضرت  توسط  اسالمی 
به مرورزمان  و  تأسیس  بی سرپرستان  و  نیازمندان  به 

فعالیت هایش در زمینه های مختلف گسترش یافت.
کمیته  در  اساسی  بحث های  از  یکی  اینکه  بابیان  وی 
امداد بحث توانمندسازی مددجویان این نهاد است، اظهار 
را  آموزش  ما  خانواده ها  توانمندسازی  درخصوص  کرد: 
برای فرزندان آن ها موردتوجه قرار داده و در زمینه های 
پرداخت کمک هزینه تحصیلی و شهریه دانش آموزان و 

دانشجویان مددجو را حمایت می کنیم.
مدیرکل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره 
است،  فرهنگی  بحث  توانمندسازی  اصلی  مؤلفه  اینکه  به 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمیته امداد کهگیلویه و 
بویراحمد ۱۱ هزار دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت 

دارد و در زمینه های مختلف آن ها را پشتیبانی می کند.
 ۱۱۰ جمعیت  با  خانوار  هزار   ۴۳ اینکه  بابیان  مبشری 
استان در سال  امداد  از خدمات حمایتی کمیته  نفر  هزار 
نهاد  این  منابع  کرد:  تصریح  هستند،  برخوردار  جاری 
کفاف نیازمندی های مددجویان تحت حمایت را نمی دهد 
امر  نیکوکاران در  و خواهان همکاری و مشارکت همه 

کمک به نیازمندان هستیم.
وی بابیان اینکه بخشی از اعتبارات کمیته امداد از طریق 
زکات، صدقات، جشن ها  جمله  از  مردمی  مشارکت های 
از  ما  داد:  ادامه  است،  ایتام  اکرام  طرح  و  مناسبت ها  و 
فرهنگیان تقاضا داریم که در نه فقط در زمینه های مادی 
درزمینه  فرهنگ سازی  و  معنوی  و  فکری  ازلحاظ  بلکه 
جلب و توسعه کمک های مردمی یاریگر این نهاد باشند.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد به طرح اکرام 
ایتام و محسنین این نهاد اشاره و عنوان کرد: ایتام فرزندانی 
مادی  دنیای  بزرگ ترین حامی خویش در  از  هستند که 
محروم شده اند و اینک وظیفه ماست که به رسم ارزش های 

انسانی و توصیه های دینی،  عصای دست آن ها باشیم.
مبشری درخصوص فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته 
امداد  تأکید کرد: این ها فرزندان خانواده هایی هستند که 
پدر خانواده به دلیل کهولت سن و یا بیماری قادر به تأمین 

مخارج زندگی نیست.
وی بابیان اینکه این نهاد از ۱۰ هزار و ۶۷۰ یتیم و فرزند 
محسنین حمایت می کند، اظهار کرد: از این تعداد، ۵۰۳۳ 
و چشم انتظار  حامی  بدون  نفر   ۵۶۳۷ و  حامی  دارای  نفر 

حمایت خیران و نیکوکاران هستند.
امداد  کمیته  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
استان  امداد  کمیته  مدیرکل  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
و  خیر  حامی   ۷۰۰۱ اینکه  بابیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
را  استان  امداد  کمیته  محسنین  فرزندان  و  ایتام  نیکوکار 
حمایت می کنند، بیان کرد: امیدواریم با توجه به اجرای 
طرح »هر کارمند یک حامی« در استان بتوانیم از ظرفیت 
کارکنان رسمی و غیررسمی نهادها و دستگاه های اجرایی 
استان برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین این نهاد 
بهره ببریم و شاهد حامی دار شدن تمامی فرزندان یتیم و 

محسنین کمیته امداد استان باشیم.

استان خوزستان

شادگان

فرمانده بسیج دارخوین 
شادگان به شهادت رسید

 

ُمَجَدمی فرمانده بسیج دارخوین بامداد چهارشنبه  عبدالحسین 
شهادت  به  ناشناس  افراد  گلوله  ضرب  به  منزلش   مقابل 

رسید.
با  گفت وگو  در  شادگان  شهرستان  فرماندار  حاجیان  سعید 
نفر  افزود: تروریست ها دو  این خبر  تأیید  با  ایرنا  خبرنگار 
دارخوین  بسیج  فرمانده  منزل  اطراف  که  بوده  موتورسوار 
کمین کرده بودند و درحالی که او خودروی اش را وارد خانه 

می کرد با ضرب گلوله اسلحه کالشینکف و تفنگ شکاری 
به شهادت رسید.

به زودی  و  شده  آغاز  زمینه  این  در  تحقیقات  گفت:  وی 
دراین باره اطالع رسانی خواهیم کرد.

نپذیرفته  را  ترور  این  مسئولیت  گروهی  یا  فرد  هیچ  هنوز 
است.

عبدالحسین مجدمی از مدافعان حرم و یاران سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی نیز بود.

شادگان در ۷۰ کیلومتری جنوب اهواز و ۳۵ کیلومتری شمال 
آبادان واقع شده است

شوشتر

 3۰هزار اصله نهال 
 در شوشتر کاشته 

شد  

هزار   ۳۰ گفت:  شوشتر  شهرستان  محیط زیست  اداره  رئیس 
اصله نهال به مناسبت هفته گرامیداشت هوای پاک در این 

شهرستان کاشته شد.
این  بیان کرد:  ایرنا  با خبرنگار  بهروز نجاتی در گفت وگو 
مسئوالن  و  مردم نهاد  انجمن های  مردم،  مشارکت  با  نهال ها 

شهرستان در نقاط مختلف شهرستان غرس شدند.
وی افزود: امسال هدف و سیاست گذاری اداره محیط زیست 
استفاده از گونه های بومی و سازگار با شرایط اقلیمی استان 

به ویژه کنار و برهان بود.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان شوشتر با تأکید بر تأثیر 
کاشت نهال در تلطیف هوا و زیباسازی فضای شهری گفت: 
زنگ  نواختن  هوا،  آلودگی  پوسترهای  نمایشگاه  برپایی 
معاینه  مراکز  ۵۰ درصدی  تخفیف  مدارس،  در  پاک  هوای 
پاکسازی  گیاه،  و  گل  با  باطله  کاغذهای  تعویض  خودرو، 
و  خودرو  بدون  سه شنبه های  طرح  تاریخی،  محوطه های 
همایش دوچرخه سواری از دیگر برنامه های شهرستان شوشتر 

در هفته هوای پاک بود.
 ۲۶ دی ماه تا دوم بهمن به عنوان هفته هوای پاک نام گذاری 

شده است.

استان هرمزگان
 

معاون استاندار هرمزگان: 

آذوقه یک ماهه برای مردم 
سیل زده روستای »تومان 

احمد« ارسال می شود

مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: در راستای برنامه های 
معاون استاندار هرمزگان گفت: امروز از طریق خودروهای 
کمک دار آذوقه یک ماهه برای مردم روستای سیل زده تومان 

احمد بشاگرد ارسال می شود.
رضا مدرس در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در بندرعباس 
مردم  نامساعد  وضعیت  خبر  انتشار  دنبال  به  داشت:  اظهار 
برای  الزم  هماهنگی های  بشاگرد،  احمد  تومان  روستای  در 

امدادرسانی به این مردم انجام شد.
بحران  مدیریت  و  هالل احمر  سپاه،  همکاری  با  افزود:  وی 
اقالم  همراه  به  اکیپ  یک  امروز  هرمزگان  استانداری 

موردنیاز مردم به این روستا اعزام خواهد شد.
ماه  یک  برای  آذوقه  این  گفت:  هرمزگان  استاندار  معاون 
غذایی  مواد  بسته های  و  آرد  شامل  و  می کند  کفایت  مردم 

هالل احمر است.
دهیار  با  الزم  هماهنگی های  کرد:  تصریح  پایان  در  وی 
از َطریق خودروهای کمک دار  فردا  انجام شده و  روستای 
سپاه این اقالم به دست مردم می رسد، اما اگر امکان تردد با 
خودرو فراهم نشد آمادگی ارسال آذوقه با بالگرد هم وجود 

دارد. 
بحرانی 57  انتشار خبر وضعیت  به دنبال  به گزارش تسنیم، 
مستمر خبرنگار  پیگیری های  و  بشاگرد  در  سیل زده  خانوار 
این خبرگزاری استاندار هرمزگان با ارسال پیامی از دستور 
امام  سپاه  و  داد  خبر  سیل زده  مردم  به  رسیدگی  برای  ویژه 
سجاد استان هرمزگان نیز اعالم آمادگی کرد چه به صورت 
به دست  را  موردنیاز  بالگرد آذوقه  از  استفاده  با  زمینی چه 

مردم روستای تومان احمد بشاگرد برسانند.

به گزارش ایرنا پارک جنگلی الله یکی از اماکن گردشگری شهرستان دزفول از فقر امکانات رنج می برد.
پارک جنگلی الله به دلیل نزدیکی به شهر دزفول در ایام تعطیالت به ویژه در فصول سرد و معتدل یکی از تفریحگاه های خوب و دیدنی است که مورد 
استقبال شهروندان قرار می گیرد. این پارک جنگلی که حدود ۱۰ کیلومتر با شهر دزفول فاصله دارد با انبوهی از درختان اکالیپتوس و کنار پوشیده شده و 
در کنار آن یک پیست اسب دوانی وجود دارد. جاده وسط این پارک مسیر عبور گردشگران به سمت باغ وحش و کت ها یا دستکندهای کنار رودخانه دز 
است لذا باید اقدام الزم برای رسیدگی بیشتر به این پارک صورت گیرد. آسفالت نامناسب با چاله های فراوان، نبود سرویس بهداشتی کافی، روشنایی و 
فروشگاه و همچنین وسایل بازی مناسب از جمله مشکالت این پارک جنگلی هستند که البته با برنامه ریزی و پای کار آمدن دستگاه های مربوطه می توان 
تمام آنها را برطرف کرد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول به عنوان متولی این پارک جنگلی دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت: آسفالت کردن 

مسیر این پارک هزینه بر بوده و با توجه به اعتبارات محدود اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ممکن نیست.

فقر امکانات در پارک الله دزفول


