
گياهان دارويى «اقتصاد سبز» استان گلستان بيماران قزوينى نيازمند پيوند كليه سرگردان در مسير پايتخت
409 گونه گياه دارويى در اين استان شناسايى شده است در گفت و گوى تفصيلى با قدس بررسى شد

ايرنــا  موقعيــت جغرافيايــى، شــرايط 
اقليمى و رويــش 1704 گونه گياه با ارزش، 
پيــش زمينه هاى مطلوب توســعه كشــت 
گياهان دارويى در اســتان گلستان است كه 
سرمايه گذارى در اين بخش، كمك خوبى به 
رونق اقتصادى و افزايــش درآمد خانوارهاى 

گلستانى خواهد بود...

قزوين  ايــن روزها كه شــهر قزوين از 
تبليغات ســياه فروش كليه در سطح شهر 
بى نصيــب نمانده، اين موضــوع از نظر يك 
متخصص مورد بررسى قرار گرفت. به گزارش 
خبرنگار قدس آنالين، كليه ها مسئول فيلتر 
كردن و در واقع تصفيه مواد زائد از خون بوده 
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پس از گذشت 20 سال
فاز نخست موزه دفاع مقدس

 استان اصفهان افتتاح شد

اصفهان- خبرنگار قدس: رئيس جمهور از طريق 
ويدئو كنفرانس بخش نخســت مركز فرهنگى موزه 
دفاع مقدس استان اصفهان را افتتاح كرد و همزمان 
موزه هاى دفاع مقدس استان هاى سمنان، آذربايجان 
شــرقى و غربى، سيســتان و بلوچســتان، فارس، 
كرمانشاه، خوزستان، يزد و مازندران را نيز مورد بهره 

بردارى قرار داد. 
اصفهان با تقديم بيش از 23  هزار شــهيد، 48 هزار و 
200 جانباز و 3500 آزاده، يكى از استان هاى برجسته 

كشور است كه بيشترين آمار ايثارگرى را دارد.
عمليات ســاخت موزه دفاع مقدس اســتان اصفهان 
از ســال 1376 آغاز شــد و همزمان با دهه فجر پس 
از گذشت 20 ســال مرحله نخست  فازاول اين مركز 
فرهنگى با حضور استاندار اصفهان، امام جمعه اصفهان 

و ديگر مسئوالن مورد بهره بردارى قرار گرفت.
از مهم ترين اهداف ساخت  مجموعه فرهنگى و باغ موزه 
دفاع مقدس در استان اصفهان معرفى و تبيين نقش و 
سيره شهدا و ايثارگران و خانواده آن ها، بيان رشادت ها 
و ايثار رزمندگان هشــت سال دفاع مقدس، حفظ آثار 
و نشــر ارزش هاى دفاع مقدس و ترويج فرهنگ ايثار، 
جهاد و مقاومت، تبيين نقش و عملكرد نيروهاى مسلح 
و تبيين نقش و عملكرد مراكز پشتيبانى جنگ استان 

در دوران دفاع مقدس است.
 در ابتداى اين آيين، مديركل بنياد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفــاع مقدس اصفهان با اعالم اينكه بخش 
اول از مرحله اول اين مجموعه در زمينى به وسعت 10 
هزار و  زير بناى 8000 مترمربع است كه در آن ادوات 
و تجهيزات جنگى مستقر و  همچنين يكى از مناطق 
عملياتى دوران دفاع مقدس شــبيه سازى شده است، 
گفت: براى ساخت و تجهيز مرحله نخست فاز اول مركز 
فرهنگى موزه دفاع مقدس استان اصفهان 200ميليارد 
ريال هزينه شده است. سردار مجتبى شيروانيان افزود: 
بــراى تكميل مرحله اول اين طرح  200 ميليارد ريال 
ديگر مورد نياز اســت كه ســال آينده در هفته دفاع 

مقدس مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
وى تصريــح كرد: براى تكميل مرحله دوم و ســوم و 
بهره بــردارى كامل از مجموعه فرهنگــى و موزه دفاع 
مقدس استان اصفهان حدود 350 ميليارد ريال ديگر 
مورد نياز اســت كه در صورت تأمين اعتبار، موزه يك 

ساله به بهره بردارى مى رسد.
شــيروانيان خاطرنشان كرد: كمبود اعتبار ساخت اين 

پروژه را سال ها به تأخير انداخت.

آغاز به كار جشنواره فجر 36 
در تنها استان بدون سينما!

ياسوج: سى و ششمين جشنواره فيلم فجر در 
حالى همزمان با سراسر كشور در سالن آمفى 
تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى كهگيلويه و بويراحمد 
آغاز به كار كرد كه اين اســتان تنها استانى است كه از 

داشتن سينما محروم است. 
سال هاســت كه پس از تخريب سينما «دنا» در شهر 
ياسوج، اين شهر رنگ سينما به خود نديده است و عزم 
جدى نيز در بين مسئوالن براى ساخت سالن سينما در 

اين شهر و ساير شهرهاى استان ديده نمى شود.
تنهــا كارى كه در اين چند ســال براى پر كردن خأل 
سينما در ياسوج صورت گرفته، استفاده از سالن آمفى 
تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى با كمترين امكانات 
ممكن از جمله پرده نمايش و صوت غيراستاندارد جهت 

اكران فيلم هاى به روز سينماى كشور است.
جالب آن است كه مسئوالن ذى ربط از اين سالن با 
عنوان «سينما» ياد مى كنند! چنانچه آزاد خردمند 
معــاون فرهنگــى و مطبوعاتــى اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمى كهگيلويه و بويراحمــد در آئين 
افتتاحيه فجر36 در ياســوج گفــت: در حال حاضر 
دو شــهر ياسوج و دهدشت در اســتان كهگيلويه و 
بويراحمد از ســينما برخوردار بوده و بقيه شهرهاى 
اين استان از داشتن ســينما محروم هستند، يعنى 
از هشــت شهرستان در اين اســتان 6 شهرستان از 

داشتن سينما محروم هستند.
خردمند همچنين خاطرنشــان كــرد: در حال حاضر 
شهرهاى گچساران، بهمئى، چرام، باشت، سى سخت 

و لنده در استان كهگيلويه و بويراحمد سينما ندارند.
از جمله بهانه هاى مســئولين امر در خصوص ساخته 
نشدن سينما در اين شهرها استقبال ضعيف خانواده ها 
از اكران فيلم هاى ســينمايى است و هراسى است كه 
احتماالً از فروش نرفتن فيلم ها پس از ساخت سينما 

توسط بخش دولتى يا خصوصى پيش خواهد آمد.
مطمئنــاً دليل اصلــى بى رغبتى مردم را نســبت به 
اكران هايى كه در ســالن اداره كل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى صورت مى گيرد، مى توان بى هويتى اين سالن 
دانست. مردم عالقه دارند كه فيلم ها را در سالن سينما 
به معناى واقعى آن مشاهده كنند نه يك سالن كوچك 

چند منظوره فاقد استانداردهاى الزم!
اميد است كه مسئولين امر اين لقب ناپسند يعنى «تنها 
استان فاقد سينما» را هرچه زودتر از چهره استان هنر 
دوست كهگيلويه و بويراحمد بزدايند و كم توجهى خود 
را در ايــن مهم به پاى بهانه هايى چون نبود بودجه و 

عدم استقبال مردم نريزند.

بوشهر  يكــى از مهم ترين قسمت هاى انقالب 
اسالمى پيوستن نظاميان و ارتشيان به گروه هاى 
مردمى و انقالب مردمى بود كه مهم ترين نمونه 
آن در نوزدهم بهمــن ماه 57 در بيعت تاريخى 
همافران با امام خمينى(ره) در حسينيه امام بود 
كه عكس تاريخى از آن واقعه در ذهن بســيارى 

از مردم وجود دارد.
اين بيعت و پيوســتن نظاميان بــه انقالبيون در 
بسيارى از استان ها اتفاق افتاده بود بخصوص وقتى 
آن ها با شعار «برادر نظامى چرا برادركشى» روبه رو 

مى شدند. 

 پيوستن نظاميان بوشهرى به مردم
تاريخ انقالب اســالمى در اســتان بوشهر نيز اين 
بــرگ زرين را در پنجمين روز بهمن ماه 57 خود 
جاى داده اســت. صبح يك روز قبل از اين تاريخ 
يعنى در پنجم بهمن ماه در پايگاه هوايى بوشــهر 
اغتشاشــاتى آغاز شــد و حدود ساعت 15 همان 
روز همافــران و بعضى از درجه داران پايگاه هوايى 
به تظاهركنندگان غيرنظامى شهر پيوستند و در 
خيابان ها به تظاهرات ضدملى پرداختند، در حالى 

كه همگى آن ها لباس نظامى به تن داشته اند.
در روز پنجم بهمن ماه 1200 نفر از همافران نيز از 
پايگاه بوشهر خارج و در محل ميدان اصلى اين شهر 
جمع شده و شعارهاى ضدميهنى سر دادند. در اين 
هنگام دستور داده شد يك گردان از پايگاه شيراز 
به منظور دستگيرى سران اين تجمع دست به كار 

شود و آن ها را به خاش اعزام كنند.

 شركت در راهپيمايى با لباس فرم نظامى
در ســاعت 8 و 30 دقيقه اين روز حدود 10 هزار 
نفر از مردم بوشــهر تظاهرات ضدملى برپا كرده و 
1500 نفر از پرسنل پايگاه هوايى نيز با لباس فرم 
در آن شــركت كردند. آقاى طاهرى نماينده امام 
خمينى(ره) در اين خصوص اظهار كرد: «اميدوارم 
كه درجه داران از قيد و بند افسران رهايى يافته و 

فرداى آن روز به جمع برادران هوايى بپيوندند».
در ســاعت 9 صبح همان روز حــدود 100 نفر از 
درجه داران ناو تيپ هفتم بوشهر در محوطه اسكله 
تجمع و با دادن شــعارهاى ضدملى قصد خروج از 
اسكله و پيوســتن به تظاهركنندگان را داشتند و 
خواستار «همبستگى درجه داران تيپ به انقالب 
ملت ايران»، «خوددارى افسران از رفتار ناشايست 
نسبت به زيردســتان» و « چنانچه كودتا شود و 
بخواست آنان اقدام نشود رهبر آن ها ناو استوار دوم 

حسن كريمى نژاد شناسائى شده است» شدند. 
بنابر گــزارش روزنامه اطالعات در عصر روز پنجم 
بهمن ماه 57 نيروى دريايى شاهنشــاهى 48 نفر 
از بازداشت شدگان پايگاه شاهرخى را با يك فروند 
هواپيماى ارتشــى به تهران انتقــال داد. در اين 
گزارش آمده اســت: «در حال حاضر 70 تن ديگر 
از پرســنل نيروى هوايى كه دست به تظاهرات به 

نفع مردم زده بودند در بازداشتگاه 
شاهرخى به سر مى برند.»

شــايد اين خبر با اعالميه اى كه 
همافــران پايگاه شــاهرخى داده 
بودند، مرتبط باشد. «پايگاه سوم 
شكارى همدان اعالميه اى مبنى بر 
اينكه همافران مجاهد پايگاه با خبر 
شده اند كه در پايگاه بزودى كودتا 
خواهد شــد و اظهار داشته اند كه 
سعى خواهيم كرد قبل از اجراى 
كودتــا جلوى اين كار را بگيريم و 
تمام مسئولين امر را در هر مقامى 

كه باشند، تيرباران مى  كنيم.» 

 تأمين امنيت شهر توسط مردم
مردم بوشــهر هم از ماه ها قبل با 
برگزارى تجمعات و راهپيمايى ها، 
اعتــراض خــود را نســبت بــه 
بى عدالتى ها و فساد حكومت وقت 

به نمايش مى گذاشتند. 
در روزهاى پايانى دى ماه 57 كه انقالب اســالمى 
ملت ايران رفته رفته به اوج خود نزديك مى شود، 
مأمــوران و نيروهاى امنيتى رژيــم ديگر قادر به 
كنترل اوضاع نيستند. مردم به منظور ايجاد امنيت 
در سطح شهر گروه هاى ضربت را تشكيل مى دهند 
و در مكان هاى حساس شــهر جوانان مسئوليت 
نگهدارى و نگهبانــى از اموال مــردم را به عهده 

مى گيرند.
در 26 دى ماه نيروهاى ساواكى كه از اين موضوع 

مطلع مى شــوند، ســه نفر از 
جوانان بوشهر را شبانه ربوده و 
پس از مجروح ساختن، آنان را 
در جاده هاى بيرون از شهر رها 

مى سازند.
در هميــن روز نماينــده امام 
خمينى(ره) وارد بوشــهر شده 
و با استقبال گرم مردم روبه رو 
مى شود. وى در بدو ورود خود 
حركت جديدى آغاز مى كند به 
نحوى كــه از اين زمان به بعد 
تظاهرات با خشونت توأم نبود 
و مردم در راهپيمايى 27 دى 
ماه خود به ســربازان مسلحى 
كــه در كنار خيابان ايســتاده 
بودند گل تقديم مى كردند زيرا 
پيروزى نيروهاى انقالب نزديك 
بود و ملت نياز به وحدت كلمه 

بيشترى داشت.

 فراخوان مردمى
بر همين اساس نماينده امام، مردم بوشهر را جهت 
شركت در مراسم تظاهرات شهر تنگستان، گناوه، 
دشتى و دشتستان فرا خواند و مردم اجابت كردند 
و در 30 دى مــاه به بندر گناوه، در يكم بهمن ماه 
به شــهر برازجان و در ســوم بهمن به شهرستان 
تنگستان (اهرم) به منظور همبستگى با مردم اين 

ديار اعزام شدند. 
ديگر همه چيز براى رژيم شاهنشــاهى تمام شده 

بود و همه پل هاى ساخته شــده توسط اوباش از 
پشت سر خراب شده بود. ارتش و ارتشيان با مردم 
اعالم همبستگى كردند و پنجم و هشتم بهمن ماه 
پرسنل فداكار نيروى هوايى و در روز ششم نيروى 
شكارى بوشهر در يك رژه با شكوه شركت كرده و 

به مردم پيوستند. 
روز بعد يعنى نهم بهمن ماه افسران و درجه داران 
نيروى هوايى به جرم شركت در راهپيمايى توسط 
نيروهاى گارد و نيروى زمينى كه از پيش به بوشهر 
اعزام شده بودند، دستگير شده و تعدادى را به نقاط 

نامعلوم اعزام كردند.
19 بهمن ماه نيز شهر از سوى نيروهاى نظامى شاه 
تخليه شــد و مردم در عمل زمام امور را به دست 
گرفتند. نماينده امام در بوشهر از مردم خواست تا 
در پاك سازى شــهر شركت كنند و 40 زن جوان 
مسئوليت شست وشــوى رخت و لباس و نظافت 

بيمارستان 17 شهريور را به عهده گرفتند.

 شكستن مجسمه شاه
در همين ايام مجسمه طاغوت توسط مردم به زمين 
زده شــد و مأموران شهربانى به جاى جلوگيرى از 

اين كار با مردم همگام شدند.
21 و 22 بهمــن ماه نيز همزمان با تهران و ديگر 
شهرســتان ها دژهاى آهنين رژيم ستمشاهى فرو 
ريخت و مردم، پاسگاه هاى ژاندارمرى و كالنترى ها 
را به تصــرف خود درآوردنــد و در 23 بهمن ماه 
كميته هاى انقالب اســالمى در سراسر استان كار 
خود را رسماً آغاز كرد و امنيت و حفاظت از شهرها، 

پادگان ها و نقاط حساس شهر را به عهده گرفت.

بازخوانى خاطرات بهمن 57 در بوشهر

نظاميان بوشهر به انقالبيون پيوستند
��ر��ر
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سه شنبه   17 بهمن 1396 
 19 جمادى االول 1439 6 فوريه 2018  
سال سى و  يكم  شماره 8616  

زغال سـنگ كرمـان رو سياه ماند
كانون خادميارى به 

منظور ايجاد اشتغال در 
قزوين راه اندازى مى شود
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به دليل تعطيلى معادن و ناتوانى در تأمين حقوق كارگران

.......صفحه 2 

استاندار:

دستگاه هاى اجرايى 
خراسان جنوبى عامل 

عقب ماندگى هاى 
استان هستند

قزوين  سرپرســت دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در 
استان قزوين از راه اندازى كانون خادميارى كلينيك صنعت، 
توليد و اشتغال به منظور ايجاد اشتغال در اين استان خبر داد. 
على نبيئى ضمن تبيين برنامه هاى دهه فجر نمايندگى دفتر 
آستان قدس رضوى در استان قزوين اظهار داشت: برنامه هاى 
مختلفى در اين دهه پيش بينى شــده اســت كه از موارد آن 

مى توان به توزيع ...

مهر اســتاندار خراســان جنوبى با تأكيد بر اينكه مديران بايد 
در روش هــاى كارى خود بازنگرى جدى داشــته باشــند، گفت: 

دستگاه هاى اجرايى عامل عقب ماندگى هاى استان هستند... 

صنعت آبزى پرورى كهگيلويه 
وبويراحمد باچالش روبه روست

قطب آبزيان 
كشور در انتظار 
سرمايه گذارى

ياسوج  اســتان كهگيلويه وبويراحمــد كه با توليد 
ساليانه 17 هزار تن ماهى از قطب هاى مهم آبزى پرورى 
ايران محســوب مى شود از نظر زيرساخت هاى صنعت 

شيالت با محدوديت هايى روبه روست.
نبود واحدهاى تكثير بچــه ماهى، توليد غذاى ماهى، 
كم توجهى به توليد ماهيان گرم آبى و كند بودن روند 
پرداخت تسهيالت ازجمله انتقادهاى توليدكنندگان و 

كارشناسان اين حوزه در استان است.
درحالى كه بيش از نصف پروتئين دريايى جهان ازطريق 
آبزى پرورى تأمين مى شــود و اين صنعت سريع ترين 
منبــع پرورش پروتئيــن حيوانى دنياســت حل اين 
مشكالت مى تواند نويدبخش آينده بهترى براى توسعه 

استان باشد...
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.......صفحه 4

مردم بوشهر هم 
از ماه ها قبل با 

برگزارى تجمعات 
و راهپيمايى ها، 

اعتراض خود 
را نسبت به 

بى عدالتى ها و 
فساد حكومت 

وقت به نمايش 
مى گذاشتند
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  افتتاح مجتمع آبرسانى به روستاهاى 
شهرستان بدره

ايالم- خبرنگار قدس: فاز اول و دوم مجتمع آبرســانى به 
روستاهاى موســى و خوشقدم با حضور جمعى از مسئوالن 

استانى افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
مديرعامل شــركت آبفار اســتان ايالم در اين آيين با بيان 
اينكه يكى از آرزوى هاى ديرينه مردم اين روستاها آب شرب 
سالم و پايدار بوده كه با بهره  بردارى از اين پروژه، خانوارهاى 
روستاى جابر و موســى خوشقدم از نعمت آب آشاميدنى با 
كيفيت برخوردار مى شوند، اظهار داشت: عالوه بر اين مجتمع، 
روســتاهاى تلخاب باال و پايين و چنارباشــى پاكل و قهوه 
خانه رضا در فازهاى بعدى از نعمت آب شرب سالم و پايدار 

برخوردار خواهند شد.
وى اعتبار اين پروژه را بيش از 30 هزار ميليون ريال از محل 
اعتبارات صندوق توسعه عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: با 
بهره بردارى از اين مجتمع آبرســانى، بيش از يكصد خانوار 
با جميتى افزون بر 230 نفر از نعمت آب آشــاميدنى سالم 
و بهداشتى برخوردار شــده و با بهره بردارى از اين مجتمع، 
شركت آبفار ايالم نيز با حذف آبرسانى سيار به اين روستاها، 
ساالنه بيش از 1200 ميليون ريال صرفه جويى خواهد داشت.  

  انتقال آب به عقب ماندگى خوزستان 
دامن مى زند

ايسنا: امام جمعه موقت اهواز با بيان اينكه انتقال آب به عقب 
ماندگى خوزستان دامن مى زند، گفت: ساخت كانال هايى به 
اين عظمت به هيچ وجه با انتقال آب به منظور استفاده براى 

شرب همخوانى ندارد.
حجت االسالم سيد ابوالحسن حسن زاده اظهار كرد: براساس 
فرمايش آيت اهللا موســوى جزايرى، نماينــده ولى فقيه در 
خوزستان مســئله انتقال آب بايد در شــوراى امنيت ملى 
بررسى شود و از انتقال آب براى مصارف صنعتى و كشاورزى 

جلوگيرى شود. 
وى با اشاره به مشــكالتى كه در بحث تأمين آب مورد نياز 
كشاورزان استان وجود دارد، اظهار كرد: در خوزستان نه تنها 
در بحث آب كشــاورزى، بلكه در بحث آب شــرب نيز دچار 
مشكل هستيم. هيچ شهرى در استان خوزستان نيست كه 
بدون دستگاه تصفيه، آب شرب را مصرف كند و اين موضوعى 

است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
وى خاطرنشان كرد: مشكالت بسيارى در بحث آب در استان 
وجود دارد و صحبت هاى انجام گرفته از سوى كالنترى، رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص اينكه خوزستان 
آب مازاد دارد، صحبت هاى غيركارشناسى است و اميدواريم 

در اين زمينه تجديد نظر صورت بگيرد.

  مرگ ده ها جنين شتر به علت خشكى 
تاالب هامون

زاهدان: فرماندار شهرستان هامون گفت: امسال 15 درصد 
از جمعيت شترهاى آبستن شهرستان به سبب خشكى تاالب 
هامون و استفاده از آب گنديده، جنين خود را از دست دادند.
عليرضا كيخا با بيان اينكه 5000 نفر شتر در سطح شهرستان 
وجود دارد، اظهار داشــت: به دليل خشكى هامون، شترهاى 
سطح شهرســتان براى مصرف آب به گودالى كه در فاصله 
هفت كيلومترى زيســت آن ها وجود داشت، مراجعه و از آب 

گنديده با شورى باال استفاده مى كردند.
وى افزود: مصرف اين آب ســبب شــد تا نــوزاد 15 درصد 
شــترهاى آبســتن از بين بروند و به عشــاير تاالب هامون 
خسارت سنگينى وارد شد. منطقه اى كه شترها براى مصرف 
آب مى رفتند، جايى اســت كه حتى يك بوته علف هم پيدا 

نمى شود.
كيخا با تأكيد بر ضرورت تأمين آب عشاير شهرستان هامون، 
گفت: تمام ســود عشــاير منطقه در زايش دام و استفاده از 
آن هاست كه متأســفانه با اين اتفاق متحمل ضرر سنگينى 
شده اند. وى با اشــاره به ضرورت جلوگيرى از رهاسازى آب 
به بخش «سنگل» تاالب، ادامه داد: در محدوده تاالب هامون 
در اطراف كوه خواجه، منطقه اى به نام سنگل داريم كه همه 
عشاير، صيادان و كارشناسان رهاسازى آب به آنجا را بى فايده 

مى دانند.

  زلزله 1400 كارگر را در كرمانشاه بيكار كرد
كرمانشــاه: معاون روابط كار اداره كل تعــاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان كرمانشاه گفت: در زلزله اخير 1400 كارگر 
در مناطق زلزله زده بيكار شــدند كه براى بيشتر آن ها بيمه 

بيكارى برقرار شده است.
طيب فشــى اظهار كرد: در زمين لرزه اخير 98 كارگاه تحت 
پوشش قانون كار در استان از 10 تا 100 درصد تخريب شد 
و حدود 1400 كارگر اين واحدها بيكار شدند. وى ادامه داد: 
اين آمار فقط مربوط به واحدهايى است كه مشمول قانون كار 

بوده و واحدهاى صنفى و... را شامل نمى شود.
معاون روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
كرمانشــاه تعداد افراد متقاضى براى دريافت بيمه بيكارى تا 
پايان دى ماه را 1131 نفر اعالم كرد و يادآور شد: براى 946 

نفر نيز تاكنون بيمه بيكارى برقرار شده است.
وى از پيگيرى براى ساخت درمانگاه تأمين اجتماعى در سرپل 
ذهاب هم خبر داد كه قرار اســت، زمين آن تعيين تكليف و 

سپس كار ساخت درمانگاه آغاز شود.

به دليل تعطيلى معادن و ناتوانى در تأمين حقوق كارگران

زغال سنگ كرمان رو سياه ماند
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كرمان  معــادن زغال ســنگ كرمان كه 
قريب بــه نيم قرن گرمابخــش صنعت فوالد 
كشور بوده، اين روزها حال وروز خوشى ندارد 
و در اين ميان كارگران بخش زغال ســنگ با 
سخت ترين شــرايط در معادن استان كرمان 
در حال فعاليت هستند كه بيشترين آسيب را 

متحمل مى شوند.
اعتراضات كارگــران  و كاركنان كارخانه كك 
و پااليش قطران شهرستان زرند، در محوطه 
ورودى اين كارخانه  به دليل پرداخت نشدن 
بيمه ها و تعويق در حقوق بسيارى از اين قشر 
زحمتكش در طى ماه هاى گذشته خود گوياى 
وضعيت نابســامان معادن زغال ســنگ است 
كه به دليل اقتصادى قادر به پرداخت حقوق 
و مزايــاى كاركنان نبــوده و اكثريت معادن 
زغال سنگ به دليل تأخير در پرداخت حقوق 
و مزاياى كاركنــان با حقوق معوقه چندماهه 

كاركنان روبه رو هستند.
بنــا بر آمار منتشــره در حال حاضر هشــت 
معدن زغال ســنگ اســتان كرمان به صورت 
كامل تعطيل شده و ساير معادن نيز در آستانه 
تعطيلى است و با توجه به برنامه افزايش توليد 
فوالد در كشور قطعاً بخش فوالد در توليد دچار 

مشكل خواهد شد. 
كاهــش قيمــت زغالســنگ و از طرفــى 
پرداخت هاى نامنظم شــركت فوالد و كاهش 
توان مالــى شــركت ها بســيارى از معادن 
زغال سنگ را با مشكل جدى و كارگران بى مزد 

را با تنگنا روبه رو كرده است.

 كاهش توان مالى شركت ها 
نماينده مردم كرمان و راور كه حوزه انتخابيه 
او يكى از قطب هاى توليد زغال سنگ در كشور 
اســت با انتقاد از بى توجهى بــه اين صنعت 
اظهار مى كند: براســاس جلســات مستمر با 
وزير صنعت مقرر بود  طى سال هاى گذشته، 
موضوع بسته حمايتى از صنعت زغال كشور 
مانند افزايش قيمت زغال سنگ، جلوگيرى از 
واردات غيرقانونى كك انجام شود، اما متأسفانه 

دستاورد مناسبى نداشت.
محمدرضا پور ابراهيمى كه رياست كميسيون 
اقتصادى مجلس را نيز بــر عهده دارد، اظهار 
مى كنــد: على رغم همــه پيگيرى ها موضوع 
افزايش قيمت بعد از گذشــت يك سال هنوز 
عملياتى نشده است و رانت چند صدميلياردى 
از طرف كارگران مظلوم صنعت زغال كشــور 
به سمت شركت هاى فوالدى واريز مى شود و 
نتيجه كاهش درآمد و ناتوانى اين شركت ها در 

افزايش درآمد و افزايش ايمنى معادن است.
وى ضعف شركت ها در حوزه مالى را در ايمنى 
كارگــران تأثيرگذار مى خواند و ادامه مى دهد: 

وزير صنعــت قرار بود، سياســت ها و راهبرد 
حمايت از صنعت و زغال را سال ها قبل اعالم و 
پيگيرى كند و واردات«كك» به كشور را كامًال 
ممنوع اعالم كند، اما متأســفانه تاكنون اين 

موضوعات در حد شعار باقى مانده است.

 بيكارى جوانان 
محمدرضا پور ابراهيمى بابيان اينكه معادن اين 
استان ظرفيت ايجاد اشتغال و رفع بيكارى را 
دارد، بيان مى كند: ما معضل عمده اى در بحث 

اشتغال داريم و هيچ مشكلى 
باالتــر از اشــتغال جوانان 

كرمان نداريم. 
وى تأكيد مى كند: اگر معادن 
غيرفعــال شهرســتان راور 
را فعال كنيــم، هيچ جوان 
بيكارى را در اين شهرستان 

نخواهيم داشت.
وى مى افزايــد: بــا مصوبه 
مجلس يــك و نيم ميليارد 
تومان از صندوق توسعه ملى 
را مصوب كرديم كه براى امر 
اشتغال اختصاص يابد، اما تا 
اول بهمن ماه هيچ مبلغى در 
اين زمينه اختصاص داده نشد.

 عملكرد بى ضابطه
پور ابراهيمى مى افزايد:  زمانى 10 هزار نفر در 

شركت زغال سنگ كرمان و شركت هاى تابعه 
آن كار مى كردند، امــا اآلن معادن ما متروكه 
شدند و يكى از داليل آن در حوزه قيمتگذارى 
است كه شــركت هاى خريدار ضابطه را عمل 

نمى كنند .
وى اظهار مى كند: يكى از مشكالت پيش روى 
معدنكاران اســتان اين است كه سنگ آهن و 
زغال سنگ اين استان را مجانى و باقيمت هاى 
غير كارشناسى براى فوالد مباركه و ذوب آهن 
اصفهان حمل مى كنند و دســت استان كوتاه 

است.
وى بابيان اينكه شركت هاى 
خريدار زغال ضابطه را رعايت 
نمى كننــد، تصريح مى كند: 
زغال  ذوب آهــن،  شــركت 
كرمــان را باقيمــت قانونى 
نمى خــرد و بارهــا متذكر 
شــده ايم، اما كســى گوش 

نمى دهد. 
وى با اشــاره به اين موضوع 
كه معاون اول رئيس جمهور، 
قيمت زغــال را افزايش داد 
و جلسات بســيارى در اين 
زمينــه نيز برگزار شــد، اما 
متأسفانه شركت ذوب آهن زير بار نمى رود كه 

قيمت قانونى را رعايت كند.
وى بــا گاليه از پرداخت هــاى نامنظم اظهار 
مى كند: ذوب آهن اصفهان را چه شخصى بايد 

ســر خط بياورد كه قرار نباشد، هرماه تماس 
بگيريم كه پول كارگران را بدهند.

 معادنى كه آب مى رود
سرپرست ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان كرمان بابيان اينكه بيشتر معادنى كه 
مربوط به شــركت زغال سنگ است، بخشى 
از آن در شهرســتان «زرنــد» و «كوه بنان» 
واقع  شــده، اظهار مى كند: تا  سال 94 حدود 
9 معدن و شــركت زغال سنگ در اين منطقه 
وجود داشــت كه در حال حاضر نيمى از اين 

معادن تعطيل  شده است.
مهدى حســينى نژاد در خصوص مشكالت 
پيش روى معدنكاران اذعان مى كند: افزايش 
هزينه هاى توليد و قيمت لــوازم و تجهيزات 
معدنــى، قيمت پايين زغال ســنگ و تعيين 
نشــدن قيمــت واقعى آن، پرداخت نشــدن 
مطالبات توليد كنندگان زغال ســنگ توسط 
خريداران از مهم ترين مشكالت و موانع پيش 

روى معدنكاران است.
وى مى افزايد: به  دليل هزينه هاى ســرمايه اى 
ســنگين  و كمبود نقدينگى بخش استخراج  
دچار ضرر شده و از اين رو معدنكاران چندان 

رغبتى به كار نشان نمى دهند.
وى كمبود نقدينگى، پرداخت ماليات، افزايش 
نيافتن قيمت زغال سنگ و ناتوانى پيمانكاران 
در پرداخــت حقوق كارگران را ازجمله عوامل 

تأثيرگذار در تعطيلى معادن عنوان مى كند.

  آغاز بهره بردارى از 6 طرح آبرسانى 
روستايى در بوشهر

بوشهر- خبرنگار قدس: مديرعامل شركت آب و فاضالب 
روستايى استان بوشــهر گفت: همزمان با دهه مبارك فجر، 
بهره بردارى از 6 طرح آبرسانى روستايى با اعتبار 131 ميليارد 

و 500 ميليون ريال در اين استان آغاز شد.
مسعود نصورى افزود: تأسيسات و مخزن 2000 مترمكعبى 
ذخيره آب زيارت و الور شهرســتان دشــتى با 32 ميليارد 
اعتبار از جمله طرح هاى افتتاحى است كه آب هشت روستا با 

جمعيت 3982 نفر را تأمين مى كند. 
وى اضافه كرد: تأسيســات و مخازن بتنى مجتمع آبرسانى 
بادوله دشتى با 33 ميليارد ريال اعتبار ديگر طرح آماده بهره 
بردارى است كه 10 روستا با جمعيت 6784 نفر زيرپوشش 

اين طرح قرار دارند. 
نصورى با اشــاره به افتتاح شــبكه آبرسانى روستاى محمد 
صالحى اظهار داشــت: اين روســتا 409 خانوار با 1515 نفر 
جمعيت دارد و براى ســاخت شبكه آبرسانى آن كه از سال 

گذشته آغاز شد 18 ميليارد ريال هزينه شده است. 
وى افزود: 36 روستا و 2 شهر با 36 هزار و 652 نفر جمعيت 

زير پوشش اين خط انتقال قرار دارند. 

  تكميل پروژه مسكن مهر گيالن تا 
اوايل 97

رشت- خبرنگار قدس: مديركل راه و شهرسازى گيالن در 
خصوص وضعيت پروژه مسكن مهر گيالن گفت: 74 هزار و 
19 واحد مسكن مهر در استان گيالن  ساخته شده است كه 
51 هزار و 370 واحد براى راه و شهرســازى اســت و 6160 
واحد نيز بدون متقاضى هســتند كه سعى مى كنيم تا اوايل 

سال 97 بسازيم تا پروژه مسكن مهر در گيالن تمام شود.
على خاورى در مورد آخرين وضعيت راه آهن قزوين- رشت 
نيز اظهار كرد: راه آهن قزوين-رشت در سال 84 شروع شده 
است و از نقاط بسيار ســختى مى گذرد. در بخش زيرسازى 
چهار كيلومتر از سمت قزوين مانده است و اين پروژه در اين 

سال پايان پذير نيست.
وى در خصوص فرودگاه رشــت نيز گفت: 160 هكتار زمين 
ديگر بايد خريدارى شود تا فرودگاه سردار جنگل رشت تبديل 
به يك فرودگاه استاندارد شود، ولى متأسفانه منابع مالى آن 

تأمين نشده است.

  آموزش كشتى در شهرستان فرديس 
رايگان مى شود

فرديس- خبرنگار قدس: رئيس هيئت كشتى شهرستان 
فرديس گفت: در تالش هســتيم تــا در صورت افتتاح خانه 
كشتى اين رشته ورزشــى به صورت رايگان به عالقه مندان 

آموزش داده شود. 
اصغر قاسمى اظهار كرد: با توجه به استعدادهاى بسيارى كه 
در زمينه كشــتى در فرديس فعاليت مى كنند، بايد بسترى 
فراهم شــود تا آموزش ها بدون دغدغــه و به صورت رايگان 

صورت پذيرد.
وى به اهميت استعداديابى در شهرستان فرديس اشاره كرد و 
گفت: فرديس از پراستعداد ترين شهرهاى استان البرز است كه 
از همين رو توجه به تيم هاى پايه و رده هاى نونهاالن همواره 

در دستور كار قرار دارد.
وى ادامــه داد: در اواخــر هفته جارى مســابقات نونهاالن 
در شهرســتان فرديس برگزار خواهد شــد كه به طور حتم 

استعدادهاى جديد شناسايى خواهند شد.
قاسمى به امكانات محدود كشتى در شهرستان فرديس اشاره 
كرد و گفت: رشــته كشتى در شهر فرديس تاكنون امكانات 
مناسبى نداشته است و براى پيشرفت در اين رشته بايد ابزار 

بيشترى در اختيار باشد.

  73 پروژه برق شهرى و روستايى 
در يزد به بهره بردارى مى رسد

يزد- خبرنگار قدس: مديرعامل شركت توزيع برق استان 
يزد گفت: در ايام دهه فجر 73 پروژه برق شهرى و روستايى 
شــامل برق رسانى به مســكن مهر، توسعه و ساخت شبكه 
شهرى و روستايى، تعويض 654 دستگاه كنتور سه فاز و چهار 
كنتور تك فاز و تأمين روشــنايى شهرى و روستايى به بهره 

بردارى مى رسد.
محمد رضا صحتى اظهار داشت: اين طرح ها  با اعتبارى افزون 

بر 15 ميليارد تومان اجرا شده است.
وى افزود: تعداد مشتركين اســتان يزد از635 هزارمشترك 
فراتر رفته اســت و در حوزه نصب كنتورهاى هوشمند 720 
دســتگاه براى مشتركين كشــاورزى، 3970 دستگاه براى 
مشتركان صنعتى و 110 دستگاه كنتور براى مشتركين ادارى 

و تجارى نصب شده است.
صحتى اظهار داشت: روند كاهش تلفات از پنج سال گذشته 
تاكنون از 9/60 به رقم 7/25 رســيده كه براى شركت توزيع 

برق مطلوب است.
وى گفت: با اجراى 23 طرح توســعه و ســاخت شــهرى و 
روستايى افزون بر 26 هزار متر شبكه فشار متوسط و ضعيف، 
39 هزار متر شــبكه فشار ضعيف با كابل خودنگهدار و 839 
دســتگاه چراغ پربازده به تجهيزات شبكه استان يزد افزوده 

خواهد شد.

��ر

فرزانه شريفى:  استان كهگيلويه وبويراحمد كه با توليد ساليانه 17 هزار تن ماهى 
از قطب هاى مهم آبزى پرورى ايران محســوب مى شود از نظر زيرساخت هاى صنعت 

شيالت با محدوديت هايى روبه روست.
نبود واحدهاى تكثير بچه ماهى، توليد غذاى ماهى، كم توجهى به توليد ماهيان گرم 
آبى و كند بودن روند پرداخت تسهيالت ازجمله انتقادهاى توليدكنندگان و كارشناسان 

اين حوزه در استان است.
درحالى كه بيش از نصف پروتئين دريايى جهان ازطريق آبزى پرورى تأمين مى شود 
و اين صنعت ســريع ترين منبع پرورش پروتئين حيوانى دنياست حل اين مشكالت 

مى تواند نويدبخش آينده بهترى براى توسعه استان باشد.

 نبود واحد توليد غذاى ماهى
يك توليد كننده ماهيان سردآبى در شهرستان بويراحمد با اشاره به اينكه ساليانه بيش 
از 2 ميليارد ريال براى تأمين غذاى ماهى در مزارع خود هزينه مى كند، گفت: در صورت 

راه اندازى واحد توليد غذاى ماهى در استان اين هزينه كاهش چشمگير مى يابد.
على رحمانى افزود: قيمت هر كيلوگرم ماهى در بازار 90 هزار ريال است كه با توجه به 

هزينه هاى كارگر درآمد اندكى عايد بهره بردار مى شود.
وى با يادآورى اينكه حداقل هفت ماه طول مى كشد تا ماهى به مرحله درآمدزايى برسد، 
گفت: مى توان با افزايش زيرساخت ها به كاهش قيمت محصول با توجه به هزينه كارگر 

كمك كرد.

 نبود واحدهاى تكثير ماهى
يكى ديگر از بهره برداران پرورش ماهى در شهرستان دنا هم گفت: نبود واحدهاى تكثير 

بچه ماهى در كهگيلويه و بويراحمد يكى از مشكالت جدى توليدكنندگان است.
مرتضى رحمتى با يادآورى اهميت توليد ماهى به عنوان يك غذاى ســالم از مسئوالن 
خواست تا با تقويت زيرساخت هاى توسعه شيالت گامى بلند به سوى سالمت مردم و 

ايجاد اشتغال پايدار بردارند.

 ماهيان گرم آبى و زينتى ظرفيت پنهان مناطق گرمسيرى
يك دانش آموخته رشته كشاورزى در گچساران گفت: توليد ماهيان گرم آبى و زينتى 

يكى از ظرفيت هاى اشتغال در اين شهرستان است كه كمتر مورد توجه قرار مى گيرد.
ليال نويدى با اشــاره به اينكه براى ايجاد يك واحد پرورش ماهى حداقل پنج ميليارد 

ريال سرمايه گذارى نياز است بر تسريع در روند پرداخت تسهيالت بانكى تأكيد كرد.

 برنامه ريزى براى توسعه زيرساخت ها
مدير شيالت سازمان جهاد كشاورزى كهگيلويه و بويراحمد گفت: واحدهاى تكثير بچه 
ماهى و توليد غذاى ماهى در اين استان ايجاد مى شود كه در كاهش قيمت اين محصول 

در استان تأثير خواهد داشت.
كورش يزدان پناه بيان كرد: نبود واحد توليدى تكثير ماهى و غذاى ماهى از مشكالت 
توليد كنندگان پرورش ماهى در كهگيلويه و بويراحمد اســت كه باعث افزايش قيمت 

تمام شده محصول براى بهره بردار شده است.
وى افزود: واحدهاى توليدى تكثير بچه ماهى تا چند ســال پيش در اين استان فعال 
بود، اما به دليل بيمارى «وى. اچ. اس» تعطيل شــد و قرار است براساس برنامه ريزى 

اين واحدها احيا شود.
با شروع بيمارى «وى. اچ. اس» در سال 94 و تعطيلى بيش از 60 مزرعه پرورش ماهى 
در استان ميزان توليد با بيش از 3000 تن كاهش به كمتر از 11 هزار تن در سال رسيد.

اين ويروس خطرناك كه از مهر ماه ســال 92 وارد مزارع پرورش ماهى قزل آال شد تا 

ارديبهشت 94 افزون بر 856 ميليارد ريال به بهره برداران اين بخش خسارت وارد كرد.
وى گفت: زمين مورد نياز طرح توليد غذاى ماهى در كهگيلويه و بويراحمد تأمين شده 

و سرمايه گذار براى دريافت تسهيالت بانكى به بانك معرفى شده است.
وى ادامه داد: توسعه ماهيان گرم آبى به ظرفيت 1000 تن در فاز نخست از برنامه هاى 

افزايش توليد ماهى در اين استان است.

 ظرفيت پرورش ماهى در مناطق گرمسيرى
يزدان پناه با اشاره به اينكه ظرفيت 3000 تن ماهى گرم آبى در مناطق گرمسيرى اين 
اســتان با توجه به منابع آبى وجود دارد،افزود: سه واحد توليد ماهيان خاويارى و چهار 
واحد ماهى كپور در شهرستان هاى گرمسيرى پس از مراحل قانونى موافقتنامه اصولى 

دريافت كرده اند.
وى ابراز داشت: افزايش توليد در واحد سطح با آموزش نيز از برنامه هاى توسعه صنعت 

شيالت در مناطق سردسيرى اين استان است.

 افزايش ظرفيت پرورش ماهى
مدير شيالت سازمان جهاد كشاورزى كهگيلويه و بويراحمد گفت: ظرفيت توليد ماهى 
در اين اســتان ساليانه 17 هزار تن است كه نسبت به ســال 1392 حدود 3600 تن 

افزايش يافته است.
يــزدان پناه اظهار داشــت: ايجاد واحدهاى تكثير بچه ماهــى و توليد غذاى ماهى از 
نيازهاى اساسى توسعه صنعت شيالت در اين استان است كه در انجام مراحل ابتدايى 
براى تحقق اين امر هستيم. وى تصريح كرد: هم اكنون 221 مزرعه پرورش ماهى در 

كهگيلويه و بويراحمد فعاليت مى كند كه 2450 نفر در آن ها مشغول به كار هستند.

 طرح هاى در حال اجرا
مدير شــيالت سازمان جهاد كشــاورزى كهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت: در حال 
حاضر 57 مزرعه پرورش ماهى با پيشــرفت فيزيكى 30 تا 60 درصد در اين استان در 
حال ساخت است. يزدان پناه گفت: در صورت بهره بردارى از اين طرح ها ضمن ايجاد 
390 فرصت شــغلى 2725 تن به ميزان توليد ساالنه ماهى در كهگيلويه و بويراحمد 
افزوده خواهد شد. وى با اشاره به فراهم بودن بستر پرورش ماهى خاويارى در مناطق 
گرمسيرى استان بيان كرد: پرورش اين گونه با توجه به درآمد خوب آن ظرفيت پنهان 

اشتغال در اين مناطق است.
يزدان پناه تصريح كرد: دو سال پيش براى نخستين بار طرح پرورش ماهيان خاويارى 
در كهگيلويه و بويراحمد شروع به فعاليت كرد و هم اكنون توليد آزمايشى اين نوع ماهى 

با موفقيت در حال اجراست.

صنعت آبزى پرورى كهگيلويه وبويراحمد باچالش روبه روست 

قطب آبزيان كشور در انتظار سرمايه گذارى

روستايى در بوشهر

معادن زغال سنگ 
كرمان كه قريب به 
نيم قرن گرمابخش 
صنعت فوالد كشور 

بوده، اين روزها 
حال و روز خوشى 

ندارد

بــرش
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قزوين-خبرنگار قدس   اين روزها كه شهر 
قزوين از تبليغات سياه فروش كليه در سطح 
شهر بى نصيب نمانده، اين موضوع از نظر يك 

متخصص مورد بررسى قرار گرفت. 
به گــزارش خبرنگار قدس آناليــن، كليه ها 
مســئول فيلتر كــردن و در واقع تصفيه مواد 
زائــد از خون بــوده و دياليز عملياتى اســت 
كــه جايگزينى بــراى بســيارى از وظايف و 
مسئوليت هاى طبيعى كليه هاست؛ دياليز به 
افراد امكان مى دهد، با اينكه ديگر كليه هايشان 
به خوبى كار نمى كند، بتوانند زندگى خوب و 

مفيدى را بگذرانند.
بروز مشكالت مختلف در جامعه موجب شده 
برخى افراد به تجارت سالمت خود بپردازند و با 
تبليغاتى همچون «فروش كليه» در سطح شهر 

مهم ترين عضو بدن خود را به حراج گذارند.
استان قزوين نيز از جمله استان هايى است كه 
بيماران دياليزى را به خود اختصاص مى دهد 
كه براى بررسى بيشتر آمار و ارقام اين بيمارى 
و موضوع فروش كليه، پاى صحبت هاى زهرا 
رجبى، رئيس اداره امور بيمارستان هاى معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشــكى اين اســتان 

نشسته ايم كه در ادامه از نظر مى گذرد.

  لطفاً آمارى از بيماران دياليزى و مراكز 
دياليز استان قزوين بيان كنيد.

- براســاس آخرين جمع بندى صورت گرفته، 
به صورت تقريبى مى تــوان گفت 456 بيمار 
دياليزى در اين اســتان وجود دارد كه البته به 
علت بهبود يا فوت اين بيماران، آمار ياد شده به 
صورت روزانه متغير است. در مجموع مى توان 
گفت شمار بيماران دياليزى آقايان بيشتر است. 
در حال حاضر هفت مركز دياليزى در اســتان 
از جمله مركز بوعلى سينا به عنوان اصلى ترين 
مركز، واليت، تأمين اجتماعى (رازى) شهرستان 
قزوين و تاكستان، بويين زهرا، وليعصر آبيك و 

مركز دياليز خزانه الوند فعال است.

  شمار تخت بيماران دياليزى استان چه 
تعداد است؟

- در تمام مراكز دياليزى اســتان قزوين اين 
امكان وجود دارد كه هم آقــا و هم بانوان در 
مركــز دياليز به صورت همزمان و جداگانه در 

مركز بسترى شوند.
در مركز آموزشــى درمانى بوعلى شهرستان 

قزوين 40 تخت دياليــزى فعال و به صورت 
كلى در سطح استان، 84 تخت و دستگاه و 24 

دستگاه به صورت كمكى وجود دارد.

  مهم ترين مشــكل بيماران پيوندى 
استان شامل چه مواردى است؟

- در مجمــوع 550 نفر داروهــاى پيوندى را 
دريافت مى كنند كه ماهانــه يك يا دو مورد 

پيوند براى بيماران انجام مى شود.

  چه عواملى موجب بروز نارسايى كليه 
و مشكالت آن مى شود؟

-  بيمــارى هايى مانند ديابت و فشــار خون 
كنترل نشده به عنوان بيشترين عامل است؛ 
عفونت ها بر بروز اين نوع بيمارى نيز تأثير دارد 
و سندروم نفروتيك هم آمار كمترى را در اين 

زمينه به خود اختصاص مى دهد.
هم اكنون كه شــرايط زندگى مردم ماشينى 
شده و تحرك كاهش يافته، ميزان اين تحرك 

بر كاركرد كليه اثرگذار است.
غذاهــاى پرانرژى با قند زياد نيز آمار ديابت و 

فشار خون را افزايش داده است.

  امكانات دياليزى اســتان نسبت به 
تأمين نيازهاى بيماران چگونه است؟

امكانات موجود، پاســخگوى نيازهاى بيماران 
دياليزى و كليــوى در حوزه بيماران دياليزى 
است؛ براساس قانون بايد در هر استانى مركز 
دياليز وجود داشــته باشد تا مردم براى انجام 
دياليز طى هفته، جابه جا نشوند كه اين شرايط 

در استان به وجود آمده است.
در حال حاضر در تمام شهرستان هاى استان 
قزوين از جمله تاكستان، الوند، آبيك، قزوين و 
بويين زهرا مركز دياليز وجود دارد و طى چند 
ماه آينده نيز اين مركز در شهر آوج راه اندازى 

مى شود.
مركز دياليز آبيك طى چند سال فعال بوده و 
جزو مراكزى اســت كه بيماران از آن رضايت 
دارند؛ و هيچ گونه مشكلى درحوزه دياليز در 

اين شهرستان وجود ندارد.

  گاه در سطح شــهر تبليغاتى مبنى 
بر فروش كليه به صورت پوســتر ديده 
مى شود. دانشگاه علوم پزشكى به عنوان 
متولى سالمت چه نظارتى بر اين امر دارد؟

دانشگاه علوم پزشكى نمى تواند در اين حوزه 
اقدامى مبنى بر نظارت را انجام دهد و معموالً 
اين امر اتفاق نمى افتد؛ چنين تبليغاتى از سوى 
افرادى انجام مى شود كه براى ساير فعاليت هاى 
خود همچون تغيير خودروى خود برنامه ريزى 

كرده اند و كليه خود را به فروش مى گذارند.
فــروش كليه با اين روش معموالً در اســتان 
قزوين بســيار اندك است و البته پيوند كليه 
در دانشــگاه علوم پزشــكى اين استان اتفاق 
نمى افتد؛ به دليل نبــود مركز پيوند كليه در 
قزوين، افراد براى انجــام پيوند بايد به مركز 

پيوند تهران و استان هاى ديگر مراجعه كنند.
از آنجا كه مركز پيوند كليه در اســتان قزوين 
وجود ندارد، دانشگاه علوم پزشكى استان هيچ 
ارتباطى با افرادى كه اطالعيه هايى را در سطح 
شهر براى فروش كليه نصب مى كنند، ندارد؛ به 
عبارت ديگر دانشگاه علوم پزشكى قزوين هيچ 

ارتباطى با تجارت اعضاى بدن انسان ندارد.

   آمارى از بيماران نيازمند پيوند كليه و 
كبد در استان وجود دارد؟

به صورت تقريبى در اســتان 550 نفر بيمار 
پيوندى وجود دارد كه پيوند كليه و كبد براى 
درصدى از بيماران نيازمند انجام مى شــود و 
تمام اين بيماران اگر شــرايط اوليه را داشته 

باشند در نوبت پيوند قرار مى گيرند.
بيمارانى كه براى دياليز مى روند، بايد شرايط 
خاصى را از نظر سنى و سالمتى داشته باشند 
كه براى پيوند به ليســت انتظار واحد پيوند 

تهران ارجاع مى شوند.

��راث ���نگ
  كانون خادميارى به منظور ايجاد 

اشتغال در قزوين راه اندازى مى شود
خبرنگار  قزويــن- 
دفتر  سرپرست  قدس: 
نمايندگى آستان قدس 
رضوى در استان قزوين 
كانــون  انــدازى  راه  از 
كلينيــك  خادميــارى 
صنعت، توليد و اشتغال 
به منظور ايجاد اشتغال 

در اين استان خبر داد. 
على نبيئى ضمن تبيين برنامه هــاى دهه فجر نمايندگى 
دفتر آســتان قدس رضوى در استان قزوين اظهار داشت: 
برنامه هاى مختلفى در اين دهه پيش بينى شــده است كه 
از موارد آن مى توان به توزيــع موادغذايى بين نيازمندان، 
راه انــدازى كانــون خادميارى كلينيك صنعــت، توليد و 

اشتغال اشاره كرد.
وى افزود: دفتر نمايندگى آســتان قدس رضوى در اســتان 
قزوين همزمان با فرارســيدن ايام اهللا دهه فجر و جشن هاى 
پيروزى انقالب اســالمى برنامه ها و خدمات متنوعى را ويژه 

نيازمندان و محرومان تدارك ديده است.
سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در قزوين به آغاز 
توزيع وعده غذاى گرم در مناطق محروم اشاره كرد و گفت: در 
اين ايام، توزيع 40 هزار پرس غذاى گرم توســط خادمياران 

رضوى در مناطق مختلف استان قزوين آغاز شده است.
نبيئى با اشــاره به اينكه به همت نمايندگى آســتان قدس 
رضوى استان قزوين كانون خادميارى كلينيك صنعت، توليد و 
اشتغال به منظور ايجاد اشتغال راه اندازى مى شود، يادآور شد: 
براساس اين كانون و طرح، كارخانه هايى كه به داليل مختلف 
همچون مشكالت مديريتى، بدهى بانكى و بسيارى از مشكالت 
ديگر توقيف و يا غيرفعال شده، شناسايى و با كمك خيرين، 
ســرمايه گذاران و كارگران همان شركت ها به چرخه توليد 

برگردانده مى شوند.
وى اضافــه كــرد: در ايام دهه فجر، كانون هــاى خادميارى 
فراوانى از جمله افتتاح چهلمين كانون خادميارى به مناسبت 
آغاز چهلمين ســال انقالب اســالمى در شب 22 بهمن ماه 

سال جارى افتتاح مى شود.

  مركز فرهنگى دفاع مقدس «مرصاد» 
در كرمانشاه افتتاح شد

كرمانشــاه- خبرنگار قدس: مركز فرهنگى دفاع مقدس 
«مرصاد» طى مراسمى همزمان با ايام دهه فجر در كرمانشاه 
توسط رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس افتتاح شد. اين 
مركز در محل تنگه مرصاد محل عمليات مرصاد عليه منافقين 

در جاده اسالم آبادغرب به كرمانشاه به بهره بردارى رسيد.
گفتنى اســت؛ در حاشيه اين آيين از تمبر مركز فرهنگى و 

يادمان دفاع مقدس مرصاد نيز رونمايى شد.

در گفت و گوى تفصيلى با قدس بررسى شد 

  اردوگاه گردشگرى اقليد كلنگ زنى شدبيماران قزوينى نيازمند پيوند كليه سرگردان در مسير پايتخت 
شــيراز: آيين كلنگ زنى اردوگاه گردشگرى در سده اقليد 
با حضور معاون گردشــگرى و امور زيارتى استاندارى فارس، 
فرماندار شهرســتان اقليد، بخشــدار ســده، مســئول اداره 
ميراث فرهنگى شهرســتان اقليد و ديگر مســئوالن محلى 

شهرستان برگزار شد.
در حاشيه اين آيين، محمد ابراهيم فروزانى معاون گردشگرى و 
امور زيارتى استاندارى فارس با اشاره به اهميت امور گردشگرى 
و جذب گردشــگر در راستاى توســعه اقتصادى، فرهنگى و 

اشتغال بر لزوم توجه به كيفيت امور تأكيد كرد. 
وى اظهار كرد: حفظ هويت و سنت هاى منطقه از اصول مهمى 
اســت كه بايد به آن توجه كرد و با الهام گرفتن از سنت ها و 
ميراث فرهنگى منطقه و همچنين ارائه خدمات و برنامه هاى 
متناسب با اين ظرفيت ها، در راستاى جذب گردشگر كوشيد.

اردوگاه گردشگرى شهر ســده با مساحت 15هزار مترمربع، 
شامل فروشگاه و سوغات سرا، سوئيت هاى اقامتى، نمايشگاه 
صنايع دســتى، كافى شاپ، فضاى ســبز، تاالر پذيرايى چند 
منظــوره و... با اعتبارى بيش از 50ميليارد ريال و پيش بينى 
اشــتغال 25 نفر به صورت مســتقيم و غير مستقيم توسط 

سرمايه گذار بخش خصوصى ساخته خواهد شد.

  امضاى تفاهمنامه گردشگرى بين 
خراسان رضوى و تاتارستان

مشهد: ســرگئى ايوانف به نمايندگى از كميته گردشگرى 
جمهورى تاتارستان (فدراسيون روسيه) و ابوالفضل مكرمى فر 
مديركل ميراث فرهنگى خراسان رضوى  به  منظور گسترش 
همكارى هاى گردشــگرى تاتارســتان و خراســان رضوى 

تفاهمنامه همكارى امضا كردند. 
مكرمى فر در آيين امضاى اين تفاهمنامه اظهار كرد: براى اينكه 
از خراسان به تاتارستان گردشگر ببريم و اينكه مردم ايران از 
ســفر خود رضايت داشته باشند نياز داريم تا امكانات هتل و 

خدمات تفريحى و گردشگرى با تخفيف ارائه شود.
او افزود: اميدواريم برنامه ســفر گردشــگران ايرانى به تاتارستان و 
برعكس اجرايى شــود. در اين صورت نياز داريم تا هزينه سفر هم 
در مشهد و هم در كازان كاهش پيدا كند تا مردم استقبال بيشترى 
نسبت به اين سفر داشته باشند. مردم ايران بايد نسبت به كازان و 
مردم كازان نسبت به خراسان رضوى شناخت بيشترى پيدا كنند. 
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نيم نــگاه

ايرنا  موقعيت جغرافيايى، شرايط اقليمى و رويش 
1704 گونه گياه با ارزش، پيش زمينه هاى مطلوب 
توسعه كشت گياهان دارويى در استان گلستان است 
كه ســرمايه گذارى در اين بخــش، كمك خوبى به 
رونق اقتصادى و افزايش درآمد خانوارهاى گلستانى 

خواهد بود.

 شناسايى گونه هاى دارويى
براســاس آمار دســتگاه هاى مرتبــط 70 درصد از 
مساحت افزون بر 20 هزار كيلومتر مربعى گلستان، 
حوزه منابع طبيعى شــامل جنگل و مرتع بوده و از 
اين سطح قريب به 860 هزار هكتار را مراتع ييالقى 
و قشــالقى تشكيل مى دهد كه بيشتر آن در شمال 
استان واقع است. طبق تحقيقات دانشگاهى در حوزه 
گياهان دارويى و مطالعات انجام شده، در اين منطقه 
شمال كشور از مجموعه گونه هاى گياهى شناسايى 
شــده، 409 گونه دارويى است كه گسترش كشت 
آن در كاهــش بيكارى و رونق اقتصادى اســتان و 
خانواده ها نقش اساســى خواهد داشت. از اين تعداد 
156 گونــه در جنگل ها 98 گونه در مراتع 47 گونه 
در حاشيه زمين هاى كشاورزى و 108 گونه ديگر به 
صورت مشــترك در اراضى جنگلى، مرتعى و زراعى 

گلستان رشد مى كند.

  قطب گياهان دارويى
خدايار همتــى رئيس انجمن علمى گياهان دارويى 
گلســتان در اين خصوص معتقد است كه گلستان 

با توجه به شــرايط اقليمى و آب 
و هواى مناســب مى تواند به قطب 
گياهان دارويى كشور تبديل شود.

به گفته وى بســيارى از گونه هاى 
گياهــى دارويى در گلســتان به 
صورت خــودرو در طبيعت وجود 
دارد و بايــد بــا ســرمايه گذارى، 

توسعه اين بخش را شتاب داد.

  داشته هاى مغفول
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى 
گلســتان هــم مى گويد: اســتان 
ظرفيت خوبــى در زمينه پرورش 
گياهان دارويــى دارد و بايد از اين 

داشته ها بخوبى در راستاى حفظ اين منابع و رونق 
اقتصادى اهالى منطقه استفاده شود.

ابوطالب قزلســفلو اضافه مى كند:  شهرســتان هاى 
آق قال، گنبدكاووس، مراوه تپه و گميشان در نقاط 
مختلف استان داراى ظرفيت رويش و توسعه كشت 

گونه هاى گياهى دارويى مرتعى است.

  راه اندازى سايت پرورش گياه
وى مى افزايد: در اين راســتا و بــا نظارت اداره كل، 

نخســتين «مجموعه و سايت الگويى كشت گياهان 
دارويى مرتعى» در مراتع شــمال گلســتان در آق 
قال راه اندازى شــد كه فعاليــت آن به جمع آورى، 
شناسايى و استقرار گياهان دارويى مرتعى اختصاص 

دارد.
قزلســفلو توضيح مى دهد: اجراى اين طرح عالوه بر 
پايدارى بهره بردارى از مراتع در حفاظت صحيح از 
منابع پايه (آب و خاك و پوشــش گياهى)، استمرار 
توليد، زياد شــدن توليد علوفه در 
مرتع، در كمك به ايجاد اشــتغال 
و افزايش درآمد مــردم منطقه و 
بهره برداران نقش اساسى خواهد 

داشت.
مديركل منابع طبيعى گلســتان 
ادامه مى گويــد: تحقيقات در  در 
بخش مرتع نشان مى دهد كه 25 
درصــد ارزش اقتصادى اين حوزه 
در بخــش تأمين علوفه دام و بقيه 
در حوزه ارزش زيست محيطى از 
جمله اكوتوريسم، گياهان دارويى و 

صنعتى است.
وى خاطرنشــان مى كند: تحقيق 
و مطالعــه در زمينه ســازگارى، 
بررســى هاى فنولوژيكى، حفاظــت از گونه هاى در 
حال انقراض، ايجاد امكان بررســى روش هاى كشت 
و اهلى كردن گياهان دارويى مرتعى از طريق افزايش 
تنوع گونه ها و همچنين توليد و تكثير جهت انجام 
فعاليت هاى تحقيقاتــى و معرفى بهترين گونه ها به 
سبب سازگارى با شرايط اقليمى مراتع شمال استان 
به مرتعــداران و بهره برداران از اهداف اين مجموعه 

تخصصى مراتع شمال گلستان است.

  اقبال عمومى
به گفتــه وى با توجه به اقبال عمومى جامعه هدف 
و بهره بــرداران مراتع و دامداران و ضرورت توانمند 
سازى جوامع محلى با نگاه به توسعه كشت گياهان 
دارويى در راســتاى تحقق اقتصــاد مقاومتى، اين 
مجموعه مى تواند توجه دانشــجويان، محققان علوم 

گياهى و همه افراد عالقه مند را نيز جلب كند.
وى مى افزايــد: اين ســايت الگويى كشــت اكنون 
داراى 20 گونه بوته اى مرتعى و ســه  گونه درختى 
و درختچــه اى بومى و غير بومى در ســطح 2200 

مترمربع زمين در شهرستان آق قال است.
قزلســفلو گونه هاى موجــود در مجموعه را گياهان 
دارويى مرتعى شامل اروشيا، اشنان، ساليكورنيا، گون 
مرتعى، تاغ، پنيرك، اسپرس علوفه اى، توت روباهى، 
با بونه، كما، بيلهر، ختمى درختى، گل گاوزبان، مريم 
گلى، زوفا، زيره سياه، افســنطين، آنغوزه، زعفران، 
باريجه، انار شــيطان، آويشن، پسته وعناب معرفى 

مى كند.
به گــزارش ايرنا وجود چنيــن ظرفيتى و ضرورت 
اســتفاده از آن در رونــق اقتصــادى خانوارهــاى 
گلســتانى؛ هماهنگى بيش از گذشته دستگاه هاى 
مرتبط در حمايت از سرمايه گذارى در بخش گياهان 
دارويى را مى طلبد تا ضمن حفاظت صحيح از منابع 
پايه شــامل آب، خاك و پوشــش گياهى؛ كمكى 
به ايجاد اشــتغال و افرايــش درآمد مردم منطقه و 

بهره برداران شود.
شايان ذكر است اســتان گلستان طبق سرشمارى 
نفوس و مســكن ســال 1395، يك ميليون و 869 
هزار نفر جمعيت دارد كه از اين تعداد 47 درصد در 
روستاها ساكن هستند و بيشتر از طريق كشاورزى و 

دامپرورى تامين معاش مى كنند.

409 گونه گياه دارويى در اين استان شناسايى شده است 

گياهان دارويى «اقتصاد سبز» استان گلستان
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نماينده مردم شيروان:

  ساخت باند اضطرارى فرودگاه
در خراسان شمالى تصويب شد

شيروان: نماينده مردم شيروان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: ســاخت باند اضطرارى فرودگاه در خراســان شمالى 
مصوب شــد. عبدالرضا عزيزى افزود: ساخت اين باند در 10 

كيلومترى شرق شيروان مصوب شده است. 
يزدان عنبرى مديركل دفتر فنى استاندارى خراسان شمالى 
نيز در اين باره اظهار داشت: ساخت باند اضطرارى فرودگاه در 

خراسان شمالى يكى از ضروريات اين استان است. 
وى با اشاره به اينكه تاكنون اين استان فاقد چنين امكانى بوده 
است، بيان كرد: شــرايط باند اضطرارى فرودگاه بايد از خود 
فرودگاه بجنورد مناسب تر باشد تا فرود هواپيماها به هنگامى 
كه امكان نشست در مواقعى همچون شرايط بد جوى فراهم 

نيست، در آنجا امكان پذير باشد. 
عنبرى تصريح كرد: در بســيارى از اوقات هواپيماهايى كه از 
تهران به فرودگاه بجنورد سفر مى كردند و امكان نشست براى 

آن ها وجود نداشت، دوباره به فرودگاه تهران بازمى گشتند. 
وى به طرح توســعه فرودگاه بجنورد نيز اشاره كرد و گفت: 
قسمت هايى همچون ساخت ترمينال، تطويل باند و سطوح 

پروازى تكميل شده است.

  افتتاح پروژه هاى مخابراتى 
خراسان رضوى با حضور وزير ارتباطات

تسنيم: مديرعامل مخابرات خراسان رضوى از بهره بردارى 
از پروژه هاى جديد مخابراتى استان با حضور وزير ارتباطات 

خبر داد. 
على كارگزار ظهر ديروز با اشاره به بهره بردارى از 727 پروژه 
مخابراتى خراسان رضوى با حضور وزير ارتباطات اظهار داشت: 
براى اين پروژه ها در مجموع رقمى در حدود 3900 ميليارد 

ريال هزينه شده است.
وى در خصوص جزئيات پروژه هاى بهره بردارى شده، عنوان 
كرد: تلفن ثابــت و اينترنت VDSL ،ASDL از جمله اين 
پروژه ها است. كارگزار همچنين با بيان اينكه بافت پيرامونى 
حرم منور رضوى به فيبر نورى مجهز شده، گفت: با اقدام هاى 
صورت گرفته، ضريــب تماس هاى ناموفق در اين مناطق به 

حداقل رسيده است.
وى خاطرنشان كرد: همچنين با كارهايى كه انجام شده، امروز 
شاهديم كه 73 نقطه در استان خراسان رضوى به شبكه تلفن 

همراه نسل 3 و 4 مجهز هستند.
وى در مورد راه اندازى سيســتم جديد VDSL در اســتان 
بيان كرد: اين سرويس نسبت به سرويس ADSL از سرعت 
باالترى برخوردار اســت و با 28 پروژه و ايجاد 1557 پورت و 

اعتبار 311 ميليون تومان در استان راه اندازى مى شود.
مديرعامــل مخابرات خراســان رضوى ادامه داد: ســرويس 
جديد FTTH نيز كــه فيبرنورى را به داخل منازل مى برد 
و از سرعت بااليى برخوردار است، با 16 پروژه و پشتيبانى از 
4128 پورت و اعتبار 2 ميليارد و 200 ميليون تومان در دهه 

فجر بهره بردارى خواهد شد.

فرماندار فردوس تشريح كرد
  قابليت خاك هاى فردوس براى ساخت 

كاشى و سراميك

ايسنا: فرماندار فردوس گفت: خاك هاى صنعتى فردوس از 
قابليت بااليى براى ساخت كاشى و سراميك برخوردار است. 

مهدى ابراهيمى افزود: كشاورزى امروزه پاسخگوى نيازهاى 
اقتصادى جامعه نيســت. در گذشته، كشــاورزى حرف اول 
اقتصاد مــردم اين منطقه بود، ولى امــروزه با كمبود آب و 
خشكسالى هاى چندســاله با توجه ويژه به دو حوزه صنعت 
و گردشگرى مى توان گام مؤثرى در راستاى اشتغال جوانان 
برداشــت. فرماندار فردوس بيان كــرد: خاك هاى صنعتى 
فردوس از قابليت بااليى براى ســاخت كاشــى و سراميك 
برخوردار است و 40 درصد خاك فردوس كه شامل بنتونيت 

و كائولن است براى كاشى مورد استفاده قرار مى گيرد.

  تعداد وفات درخراسان شمالى 
افزايش يافت

بجنورد: مديركل ثبت احوال خراسان شمالى از افزايش وفات 
در اســتان خبرداد. على زاهدى نيا اعالم كرد: ازابتداى سال 
جارى تاكنون 3775 واقعه وفات رخ داده كه در مقايســه با 
مدت مشابه سال گذشته از رشد 2/5 درصدى برخوردار است.
وى با بيــان اينكه 2019 واقعه شــهرى و 1756 مورد هم 
روستايى بوده، افزود: بيمارى هاى قلبى و عروقى، سرطان ها، 
تصادفات و مشكالت مادرزادى از مهم ترين داليل مرگ و مير 
در استان است. وى ادامه داد: امسال 1686 زن و 2089 مرد 

به داليل مختلف جان خود را از دست داده اند.
وى بابيان اينكه نســبت جنسيتى دراين استان 124 است، 
گفــت: به ازاى هر100 واقعه فــوت در ميان زنان 124 مرد 
فوت مى كند و به ازاى هر 1000 نفر جمعيت پنج واقعه وفات 

رخ مى دهد.

  چهارمين سوگواره «نگين شكسته» 
در مشهد مقدس برگزار مى شود

مشهد: همزمان با ايام شهادت حضرت زهرا(س) (به روايت 
95 روز)، چهارمين سوگواره «نگين شكسته» به همت حسينيه 

آل ياسين مشهد برگزار مى شود. 
اين سوگواره به روش روايتگرى و در فضايى خاص كه يادآور 
روزگار گذشته شهر مدينه است به شرح داستان هاى تاريخى و 

مختلف زندگانى حضرت فاطمه زهرا(س) مى پردازد. 
والدت بانوى نور، ازدواج بى آاليش، حضور آن حضرت همراه 
رســول خدا در واقعه مباهله و... بخش هايى از مطالب مطرح 

شده در اين سوگواره است. 
اين ســوگواره در 10 موقف با مســاحتى حدود 6000 متر 
در بلوار فكورى مشــهد واقع شــده و از نوزدهم بهمن تا اول 
اســفندماه در ســاعات 16 تا 22 و در روز شهادت حضرت 

زهرا(س) به صورت تمام وقت پذيراى عالقه مندان است. 
نخستين سوگواره «نگين شكســته» سال 1391 برگزار شد. 
در ســال 1393 اين سوگواره با پيشرفت در جهات مختلف 
محتوايى و فيزيكى، پذيراى جمع زيادى از مجاوران و زائران 

امام رضا(ع) از داخل و خارج كشور بود.

  صادرات 12 ميليون دالر مصالح 
ساختمانى و پالستيك از خراسان شمالى 

بجنورد – خبرنگار قدس: مديرعامل شركت شهرك هاى 
صنعتى خراســان شمالى گفت: طى 10 ماه سال جارى، 12 
ميليون دالر مصالح ســاختمانى و پالستيك از اين استان به 
كشورهاى همســايه صادر شده است. سياوش وحدت افزود: 
عالوه بر اين ميــزان، حدود يك ميليون دالر آبنبات و فرش 
نيز به كشــورهاى عراق، تركمنستان و افغانستان صادر شده 
اســت. وى با بيان اينكه امســال در خوشه فرش براى 489 
نفر ايجاد اشــتغال شده است، از ايجاد مركز تخصصى شور و 
پرداخت رنگرزى فرش به منظور تكميل حلقه هاى مفقوده در 
اين رشته خبر داد. وى اظهار كرد: به منظور تكميل ظرفيت 
واحدهاى فعال با توليد ظرفيت كمتر از 70 درصد، براى حدود 

81 نفر اشتغال زايى مجدد انجام شده است.

  انتقاد معاون دادستان مشهد از تأخير 
واريز پول به حساب فروشندگان 

تسنيم: معاون دادستان مركز خراسان رضوى از واريز با تأخير 
پول به حســاب فروشندگان از طريق دستگاه هاى پوز انتقاد 
كرد. قاضى محمدبخشى محبى اظهار داشت: بعد از اقدامى 
كه بانك ها در زمينه دســتگاه كارتخوان واحدهاى صنفى و 
واريز پول ايجاد كردند و اعالم شد بعد از 24 ساعت در قالب 
ارقام سرجمع اين مبالغ پرداخت مى شود؛ مشكالتى در اين 

حوزه ايجاد شد.
وى گفت: قبالً اين تراكنش ها به صورت تثبيت شده و معموالً 
فورى و آنالين و يا با تأخير 6 ساعته واريز مى شد، پس از اين 
اقدام، گاليه هايى به معاونت پيشگيرى از جرم استان ارسال 
شــد كه اصناف مختلف و پزشكان و واحدهاى صنفى و اتاق 

اصناف نسبت به اين مهم اعتراض داشتند.
وى افزود: اين اقدام بانك ها ســبب شد هم واحدهاى صنفى 
و هم دستگاه هاى خدماتى بصراحت اعالم كنند ديگر با اين 
بانك هــا كار نخواهند كرد و با پــول نقد، معامالت را صورت 
مى دهند در حالى كه تمام دنيا به اين سمت حركت مى كنند 
كه پول از بازار جمع شــود و بــا كارت اعتبارى معامالت را 
صورت دهند و اين اقدام شــايد از ديد كارشناسان، چندين 
گام به عقب باشــد زيرا مردم بايد پول نقد جابه جا كنند. بر 
همين اساس، به اتاق اصناف مشهد تكليف شد كه اين موضوع 
را به صورت جدى دنبال كنــد و مكاتبه با اتاق اصناف ايران 
داشته باشند زيرا بسيارى از واحدهاى صنفى با ادامه اين روند 

متضرر مى شوند.
بخشى محبى افزود: اگر بنا باشد اين وجوه بعد از 24 ساعت 
مسترد شود، حساب و كتاب فروشنده دچار مشكل مى شود 
و ممكن است با پرونده هاى متعدد چك هاى برگشتى روبه رو 
شويم و نكته ديگر اينكه زمانى كه بانك ها بعد از 24 ساعت و 
به صورت يكجا و با يك تراكنش پول را اعالم مى كنند، امكان 
بررســى حساب وجود ندارد و مشكالتى را براى فروشندگان 
ايجاد مى كند؛ به خاطر همين موضــوع، مكاتبه اى با معاون 
قضايى دادستان كل كشور داشتيم كه مسئول پيگيرى حقوق 
عامه است تا اين مسئله مورد پيگرد قرار گيرد. وى گفت: اين 
اقدام قطعاً سبب سلب اعتماد از بانك ها خواهد شد؛ اگر پول به 
صورت نقدى جابه جا شود، حتى امور مالياتى نيز امكان رصد 

ندارد و دولت نيز ممكن است دچار مشكل شود.
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رئيس اتاق اصناف مشهد خبر داد

اختصاص 800 ميليارد تومان تسهيالت به كارگاه هاى توليدى كوچك 
فاطمه معتمدى  طى چنــد وقت اخير، 
تماس هاى متعدد مردمى با موضوعاتى  مانند 
كســادى بازار كســبه در صنــوف مختلف و 
تعطيلى آن ها و نيز موضوع تخفيف هاى بسيار 
باال و غيرقابل باور برخى فروشگاه ها بخصوص 
در بخش پوشاك  به گروه قدس خراسان برقرار 
شد و مردم و كسبه خواستار پيگيرى اين موارد  

شدند.
ديروز در نشســت خبرى رئيس اتاق اصناف 
مشهد فرصتى دست داد تا پرسش هاى مردمى 
در حوزه هاى ياد  شــده، مطرح شود كه شرح 
اين جلســه  و پاسخ هاى رئيس اتاق اصناف را 
مى خوانيد. رئيس اتاق اصناف مشهد با اشاره 
بــه مصوبه ســتاد تنظيم بازار كشــور اظهار 
داشت:حسب اين مصوبه تا پايان فروردين ماه 
سال 97 هرگونه افزايش قيمت كاال و خدمات 
و حتى مواد اوليه ممنوع اســت و در صورت 
مشاهده، موضوع از طريق دستگاه هاى نظارتى 

ذى ربط پيگيرى و برخورد مى شود.
محمود بنــا نــژاد در جمع خبرنــگاران به 
موضوع تأخير و بلوكه شــدن 24 ساعته واريز 
تراكنش هاى كارتخوان ها اشاره كرد و افزود:اين 
مســئله كه از سوى بانك مركزى اعمال شده 
اســت، اجحافى  در حق اصناف اســت كه با 
سيستم بانكى كار مى كنند. از اين رو در همين 
خصوص نامه اعتراضى بــه اتاق اصناف ايران 
ارسال شده اســت. ضمن اينكه دادگسترى و 

دادسرا نيز پيگير حل اين مشكل هستند.

 واريز تجميعى
وى با بيــان اينكه اين موضــوع مى تواند به 
اقتصاد آسيب بزند و سبب روى آوردن كسبه 
و مردم به اســتفاده از پــول نقد در معامالت 
شود، اضافه كرد: نكته قابل توجه اين است كه 
بلوكه و تأخير 24 ساعته در واريز تراكنش هاى 
كارتخوان ها به بهانه پولشويى در حوزه اصناف 

چندان قابل قبول نيست.
وى تصريــح كرد: با اين اقــدام بانك مركزى 
بعد از 24 ساعت وجوه به صورت تجميعى به 
حســاب صنوف واريز مى شود، بنابراين امكان 
چك كردن تك تك تراكنش ها از بين مى رود و 
صنوف نمى توانند نسبت به اينكه كدام تراكنش 
واريز شده و كدام نشده، مطلع و پيگير شوند. 

وى ادامــه داد: روى آوردن مردم و كســبه به 
استفاده از پول نقد آسيب هايى از جمله سرقت 

را به دنبال دارد.

 محروميت دارندگان معوقه بانكى
 از دسته چك

وى در بخش ديگر يادآورشــد:موضوع  ديگر 
اينكــه بانك مركزى به كســبه  و افرادى كه 
داراى معوقات بانكى هستند از اعطاى دسته 
چك خــوددارى مى كنــد. در حالى كه عدم 

اعطاى چك بــراى موضوع 
چك هاى برگشتى است نه 
بدهــى معوقه بانكى. ضمن 
اينكــه بايد توجه داشــت، 
بســيار  اقتصادى  فضــاى 
سنگين ســبب شده است، 
كســبه با معوقه بانكى روبه 
رو شــوند و اگر همين روند 
ادامه داشته باشد، در آينده 
اينكه  نه چندان دور امكان 
مغازه ها و منازل كســبه كه 
در رهن بانك است به خاطر 
همين بدهى و شــرايط بد 
واگذار  بانك ها  به  اقتصادى 

شود، زياد اســت. بنابراين معوقه بانكى نبايد 
دليلى براى عدم اعطاى دسته چك باشد.

 نمايشگاه بهاره 11تا 18 اسفند
بنا نژاد در ادامه با اشــاره به نزديك شــدن به 
سال جديد از برگزارى نمايشگاه بهاره 11 تا 18 
اسفند ماه در مشــهد خبر داد و گفت: در اين 
نمايشگاه كاالهاى توليد داخل عرضه مى شود و 
از عرضه كاالهاى خارجى كه مشابه توليد داخل 
دارد، خوددارى مى شود. ضمن اينكه در صورت 
تمايل و همكارى ســازمان هايى مانند جهاد 
كشــاورزى امكان عرضه محصوالت مورد نياز 

مردم از جمله تخم مرغ و گوشت وجود دارد.

  پرداخت نشدن حتى يك وام
وى با اشــاره به تســهيالت 10 هزار ميليارد 
تومانــى دولت در ســال جارى  در ســطح 

كشور براى صنوف كه سهم 
اســتان از ايــن رقــم 800 
ميليارد تومان اســت، گفت: 
اين تســهيالت امكان خوبى 
را بويــژه بــراى كارگاه هاى 
توليدى  خرد و كوچك ايجاد 
مى كند و در همين راســتا 
237 طــرح از صنوف با نياز 
تصويب  تومانى  ميليارد   70
شد كه 30 طرح با اعتبار 32 
ميليارد تومانى براى دريافت 
تسهيالت به بانك ها معرفى 
شده اند كه تاكنون حتى يك 
مورد هم نتوانسته است وام و 

تسهيالت دريافت كند!
وى با بيان اينكــه 22 طرح توليدى در حوزه  
صنوف در رســته هايى ماننــد توليد فرش و 
تابلو فرش دستى، خياطى، عروسك سازى و 
رنگرزى براى دريافت تسهيالت حوزه مشاغل 
خانگى معرفى شده اســت، افزود: با اين حال 
مانده اعتبــار اداره كار تعاون و رفاه اجتماعى 
براى تسهيالت مشاغل خانگى اندك و در حد 

900 ميليون تومان است.

 110 هزار واحد صنفى با اشتغال مستقيم 
400 هزار نفر

وى در بخــش ديگر در پاســخ به خبرنگار ما 
درباره آمار واحدهاى صنفى در مشهد و برآورد 
واحدهاى غيرمجاز اظهار داشــت: در مشهد 
110 هزار واحد صنفى با اشــتغال مســتقيم 
400 هزار نفرفعال است كه معموالً بين 10 تا 

15 درصد اين آمار واحدهاى غيرمجاز هستند.

 آمار واحدهاى تعطيل شده
وى در خصوص آمار واحدهاى صنفى تعطيل 
شده در مشهد از ابتداى سال جارى تاكنون به 
خبرنگار ما گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون 
2795 واحد صنفى توزيعى، 746 واحد صنفى 
خدماتى،489 واحد صنفــى توليدى و 462 
واحد صنفى فنى در مشــهد  نسبت به ابطال 

پروانه فعاليت اقدام كردند.
وى در پاســخ به پرسش ديگر خبرنگار ما در 
خصوص رويكــرد اتاق اصنــاف در خصوص  
تخفيف هاى اغوا كننده برخى فروشــگاه ها و 
واحدهاى صنفى بويژه در حوزه پوشاك تصريح 
كرد: اتــاق اصناف مخالف اعمال تخفيف هاى 
بى رويه و باال در فروشگاه هاست كه البته بايد 
گفت اين مسئله در مشهد كمتر ديده مى شود 

و بيشتر در طرقبه و شانديز است.
وى با اشاره به نامه ابالغ شده به فروشگاه هاى 
زنجيره اى و بزرگ و فروشگاه هاى خطى مشهد 
تصريح كرد:حسب اين نامه ابالغى فروشگاه ها 
نبايد از مصاديق حراج، تخفيف و فروش فوق 
العاده اســتفاده كنند و خالف است و برخورد 
مى شود؛ مگر اينكه مراحل قانونى را براى اين 

موارد طى كرده باشند.

 ايجاد شهرك هاى صنفى 
وى گفــت: ايجاد شــهرك هاى صنفى مانند 
شهرك آجيل و خشكبارو نبات و آبنبات براى 
ساماندهى صنوف در سال آينده در دستور كار 

اتاق است.

 استاندار:

دستگاه هاى اجرايى خراسان جنوبى عامل عقب ماندگى هاى استان هستند

گزارش

مهر  استاندار خراســان جنوبى با تأكيد 
بر اينكــه مديران بايــد در روش هاى كارى 
خود بازنگرى جدى داشــته باشــند، گفت: 
دستگاه هاى اجرايى عامل عقب ماندگى هاى 

استان هستند. 
محمد مهــدى مروج الشــريعه در كارگروه 
تســهيل و رفع موانع توليد اســتان، اظهار 
داشت: يكى از شاخص هايى كه استان به آن 
نياز دارد، ورود صنايع متوسط رو به باال است.
وى با بيان اينكه فرآينــد واگذارى زمين و 
پاسخگويى به سرمايه گذار در استان طوالنى 
و غيرقابل قبول است، افزود: متأسفانه ندا و 
نواى حامى قوى از جذب ســرمايه گذار در 

خراسان جنوبى وجود ندارد.
استاندار خراســان جنوبى با اشاره به اينكه 
عامــل عقب ماندگــى اســتان در ادارات و 
دستگاه هاى ادارى خود استان است، گفت: 
ستاد ســرمايه گذارى در استان بايد بسيار 

فعال تر و پويا تر عمل كند.
وى با بيان اينكه نگاه رشــد و باال آمدن در 
ادارات كل اســتان وجود ندارد، عنوان كرد: 
حوزه اقتصادى اســتان ضعيف است و هيچ 

برنامــه اى براى جذب ســرمايه گذار وجود 
ندارد.

مروج الشريعه با تأكيد بر اينكه بايد مطالبه 
گرى جدى داشــته باشــيم، اظهار داشت: 
الزم اســت مديران در روش هاى كارى خود 

بازنگرى داشته باشند.
وى با اشــاره به اينكه سازمان هاى توسعه اى 

نبايد به صورت پراكنده و بدون هيچ انسجامى 
كار كنند، افزود: كميسيون هاى تخصصى بايد 
ذيل كارگروه تســهيل و رفــع موانع توليد 

تشكيل شود.
استاندار خراسان جنوبى با بيان اينكه نبايد 
از واحدهاى مشــكل دار و ناتمام در شبكه 
بانكى، امور مالياتى و بيمه غافل شويم، گفت: 

ستاد تسهيل و رفع موانع توليد عمدتاً براى 
واحدهاى مشكل دار تشكيل شده، بنابراين 
بايــد در اين زمينه تالش زيادى در كارگروه 

انجام شود.
وى با اشاره به اينكه مسائل واحدهاى مشكل 
دار بايد با اولويت در ســتاد تسهيل مطرح و 
در خصوص آن ها مصوبه مكتوب داده شود، 
عنوان كرد: هرگونه قطع خدمات واحدهاى 
صنعتــى و توليدى بايد با اطالع قبلى انجام 

شود.
مروج الشريعه با بيان اينكه يكى از مهم ترين 
رســالت هاى ســتاد تســهيل، چگونگــى 
رسيدگى به مسائل و مشكالت واحدهاست، 
افزود: مصوبات ستاد تســهيل براى تمامى 
دســتگاه هاى اجرايى الزم االجراست و هيچ 
دليلى براى اجرا نشدن مصوبات وجود نخواهد 

داشت و قطعاً بازخواست خواهند شد.
وى با اشاره به اينكه هر سرمايه گذارى در بدو 
ورود به استان به واحدهاى صنعتى و توليدى 
اســتان نظر خواهد كرد، بيان كرد: مسائل 
واحدهاى داراى مشكل بايد با لطافت و توجه 

بيشترى برطرف شود.

110 هزار واحد صنفى 
با اشتغال مستقيم 400 

هزار نفر در مشهد فعال 
است كه معموًال بين 10 
تا 15 درصد اين آمار 

واحدهاى غيرمجاز 
هستند

بــرش

بجنورد- خبرنگار قدس  معــاون هماهنگى امور عمرانى 
استاندار خراسان شمالى گفت: براساس تصميم گيرى ها تنها به 
ميزان 160 متر براى هر واحد مســكونى شهرى با شرط ايجاد 
پاركينگ، خدماتى همچون صدور پروانه شهردارى و ارائه نقشه 
و انجام نظارت فنى سازمان نظام مهندسى به رايگان در اختيار 

متقاضيان قرار مى گيرد. 
محمد حســين على نيا در نشست ستاد بازسازى مناطق زلزله 
زده اســتان اظهار داشت: براى يك واحد مسكونى آسيب ديده 
احداثى اگر فردى متقاضى بازسازى بيشتر از متراژ تعيين شده 
باشــد، بايد خود فرد مازاد آن را پرداخت كند كه البته براى اين 
افراد از ســوى سازمان نظام مهندسى و شهردارى تخفيف الزم 

اعمال خواهد شد.
وى اظهار داشت: در مناطق شهرى تعداد واحدهاى احصا شده 

احداثى توسط بنياد مســكن انقالب بيشتر از تعداد متقاضيان 
كنونى اســت و بنابراين صاحبان منازل مسكونى كه به صورت 
احداثى و يا تعميرى اعالم شده است، با مراجعه به بنياد مسكن از 
تسهيالت و تخفيفات موجود در ساخت و بازسازى منازل آسيب 

ديده خود بهره مند شوند.
وى با اشــاره به روند بازسازى منازل مسكونى روستايى تصريح 
كرد: روند بازسازى با اهتمام بنياد مسكن و دستگاه هاى ذى ربط 
در حال پيگيرى است و تاكنون از 2500 واحد تخريبى روستايى 

1409 واحد، پايانكار خود را دريافت كرده اند.
على نيا تأكيد كرد: روند عملياتى جابه جايى دو روستاى قره چاى 
و پسركانلو بايد شتاب بگيرد و همچنين بانك هاى عامل پيگير 
ابالغ مابقى تســهيالت و موضوع استمهال وام هاى مسكن مهر 

گلستان شهر باشند.

در اين نشست همچنين معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد 
مسكن انقالب اسالمى كشور كه با هدف بررسى روند بازسازى 
مناطق زلزله زده در استان حضور يافته است، گفت: روند بازسازى 
مناطق روســتايى بخوبى در حال پيگيرى است و اميدواريم تا 

پايان بهار سال 97 شاهد پايان يافتن كارها باشيم.
عزيــزاهللا مهديان افزود: در بخش مناطق شــهرى 2500 واحد 
مسكونى به صورت احداثى كارشناسى شده است كه 30 ميليون 
تومان تســهيالت با كارمزد پنج درصد، 6 ميليــون تومان وام 
بالعوض و 3 ميليون تومان وام معيشتى همراه با خدمات رايگان 
از ســوى شهردارى و سازمان فنى مهندسى مانند صدور پروانه، 
نقشه و نظارت رايگان به آنان تعلق مى گيرد و از مردم مى خواهيم 

از اين فرصت بهره مند شوند.
وى افزود: به تعداد واحدهاى تعميرى و احداثى احصا شــده در 
اســتان، تســهيالت تعلق مى گيرد و ما به مردم اين خطه اين 
اطمينــان را مى دهيم كه تا پايان روند بازســازى در كنار آنان 

خواهيم بود.

معاون عمرانى استاندارخراسان شمالى:
منازل زلزله زده خدمات رايگان دريافت مى كنند 
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