
كاشت برنج در لرستان، خشكسالى محصول مى دهد تخت هاى بسترى در اردبيل نيازمند افزايش دو برابرى است
به دليل كمبود آب  براى مرهم گذاشتن بر مشكالت درمانى

قدس: در حالى كه به دليل كاهش نزوالت 
جــوى و پايين آمدن ســطح آب چاه ها در 
سال گذشــته تعدادى از روستاهاى بخش 
مركــزى بروجن از جملــه قلعه ثمورخان، 
قپانورى و دهشــيخان با تانكر آبرســانى 
شدند، اما كشت برنج در بحران كم آبى اين 

استان همچنان ادامه داشته ...

قدس: بيمارســتان علوى اردبيل به عنوان 
يكــى از مراكز اصلى درمان در اين شــهر و 
ازدحام موجود در آن خود مشتى نمونه خروار 
اســت تا به كمبود تخت هاى بيمارستانى و 
امكانات درمانى پى برد. اين بيمارستان كه در 
سال 1354 فعاليت خود را آغاز كرده است از 
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چراغ تئاتر البرز روشن نيست

ايســنا: پيشــينه هنر تئاتر در البرز به دوران قبل 
از انقالب باز مى گــردد. در آن زمان تئاتر به معناى 
امروزى مفهومى نداشــت و بيشتر فعاالن اين رشته 
در قالب نمايش هــاى آيينى، روحوضى و تعزيه هنر 
خود را عرضه مى كردند، تــازه از اواخر دهه 40 بود 
كه مــدارس تئاتر در البرز شــكل گرفت و آموزش 

هنرجويان اين رشته به صورت مدون درآمد.
 بعد از گذشت چند سال از رونق تئاتر دانش آموزى 
در البرز، انقالب شــد و به ســبب آن ايــن هنر به 

محيط  هاى دانشجويى نيز راه پيدا كرد.
همه آنچه گفته شــد نشــان مى دهد تئاتر در البرز 
هنر تازه اى نيست. بديهى است براى اينكه تئاتر اين 
اســتان به جايگاه فعلى اش برسد، هنرمندان زيادى 
خــون دل خورده و مو ســفيد كرده اند. تئاترى هاى 
البرز از گذشــته تا بــه امروز على رغم مشــكالتى 
چون بى توجهى مســئوالن، گرفتارى هاى معيشتى، 
محدوديت هاى زيرساختى و... پاى صحنه مانده اند و 

براى تعالى هرچه بيشتر اين هنر تالش كرده اند. 
دبير انجمن هنرهاى نمايشــى مى گويد: تاكنون 12 
گروه نمايشى از البرز در مركز هنرهاى نمايشى ايران 
به ثبت رسيده و مجوز فعاليت دريافت كرده اند، البته 
پرونده تكميل شــده چند گــروه نيز پس از تأييد از 
سوى انجمن هنرهاى نمايشى استان به تهران ارسال 
شده و بزودى پروانه فعاليت آن ها نيز صادر مى شود.

ندا قربانيان با اشــاره به اينكــه ثبت گروه نمايش 
در مركز هنرهاى نمايشــى ايران فرايند ســاده اى 
نيست، توضيح مى دهد: كسانى كه مى خواهند گروه 
نمايــش خود را در اين  مركز به ثبت برســانند يا 
بايد تحصيالت مرتبط با تئاتر داشــته باشــند و يا 
داراى رزومه بســيار قوى در تئاتر ( چندين سال 
تجربه و كســب جوايز مختلف) باشــند، عالوه بر 
اين سرپرست گروه بايد داراى كارت پايان خدمت 
باشــد كه بديهى است، تأمين اين شرايط از عهده 

بسيارى بر نمى آيد.
وى اضافه مى كند: هرچند در برخى اســتان ها بويژه 
تهران تنها گروه هاى نمايش ثبت شــده به رسميت 
شناخته  مى شــوند و در اولويت حمايت هاى مادى 
و معنوى مســئوالن  قرار دارنــد، ولى چون در البرز 
همه گروه هاى ثبت شده، هر سال كار ارائه نمى دهند 
و تعداد گروه هاى ثبت شــده هم كم اســت، انجمن 
هنرهاى نمايشى استان تا كنون در كميت و كيفيت 
حمايت هاى خود تفاوتى بين اين گروه ها قائل نشده 

است.

بالتكليفى 10 هزار ميليارد تومان 
كاالى قاچاق

ايرنا: رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى 
اســالمى گفت: تكليف 10 هزار ميليارد تومان كاالى 

قاچاق موجود در انبارهاى كشور معلوم نيست.
عزيز اكبريان پس از بازديد از گروه صنعتى «انتخاب» 
اصفهان در جمــع خبرنگاران افزود: اين كاالها به يك 
گرفتارى تبديل شده است، زيرا برنامه مشخصى براى 

امحا يا عرضه آن ها وجود ندارد.
وى هشــدار داد: روز بــه روز از تاريخ توليد اين كاالها 

مى گذرد و هزينه نگهدارى آن ها نيز زيانبار است.
نماينده مردم كرج، اشتهارد، فرديس و آسارا در مجلس 
ادامه داد: مجلس، امســال و سال آينده برنامه ويژه اى 
براى حمايت از كاال و توليد ايرانى در دستور كار خود 

دارد كه بخشى از آن اصالح قوانين است.
اكبريان تصريــح كرد: بســيارى از قوانين توليد طى 
سال ها، به صورت احساسى و غيركارشناسى به تصويب 
رسيده كه همين موضوع باعث بروز مشكالت بسيارى 

در اين عرصه شده است.
وى خاطرنشان كرد: در زمان حاضر تعريف مشخصى از 
بِرند(نشان) كاالى ايرانى وجود ندارد و مجلس بدنبال 
آن اســت كه اين تعريف را معين كند تا براساس آن، 

قوانين و مصوبه هاى بعدى نيز اعالم شود.

مردم لرستان با كم آبى سازگار شوند
خرم آباد: مديرعامل شركت آبفا لرستان گفت: مردم 

استان با كم آبى سازگار شوند.
حميدرضــا كرم وند با بيان اينكه امــروزه تعريف هاى 
جديدى در مورد آب شده است كه به جاى صرفه جويى 
و يا عدم صرفه جويى بايد بگوييم مصرف بد آب، اظهار 
كرد: در كشور و استان لرستان شاهد بدمصرفى هستيم 
به گونه اى كه مشتركين از آب شرب به عنوان مصارفى 
غيرشرب (شست وشــوى ماشين و فرش) كه ضرورى 

نيستند، استفاده مى كنند.
وى تصريح كرد: شايسته نيست در اين موقعيت  كمبود 

آب در استان اين بدمصرفى انجام شود.
مديرعامل شركت آبفا لرستان اضافه كرد: البته عموم 
مردم با ما همراه هســتند و گاه از ما هم جلوترند و در 

صرفه جويى پيشگام هستند.
كرم وند با توجه به تأكيدهاى وزير نيرو بايد سازگارى 
با كم آبى را داشــته باشــيم و مكرر نگوييم بحران آب 
داريم، خاطرنشان كرد: ايران در منطقه خشك و نيمه 
خشك جهان قرار دارد و بايد از بد مصرفى جلوگيرى و 
سازگارى با كم آبى را به عنوان يك راهبرد در زندگى و 

برنامه ريزى كالن پيگيرى كنيم.

خبر

احتكار مسكن دليل افزايش اجاره بها در كشور
فارس: عضو كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با انتقاد 
از وضعيت احتكار مســكن در كشور و نقش آن در افزايش اجاره بها 
گفت: بى قانونى و فقدان نظارت وضعيت مسكن را بحرانى تر مى كند.
محمود شكرى با اشاره به كمبود مسكن و افزايش اجاره بها در كشور 

اظهار كرد: اگر در كشور اعالم مى شود كه حدود چهار ميليون كمبود 
مســكن داريم از طرف ديگر مشاهده شده كه چهار ميليون مسكن 
خالى نيز در كشور بالاستفاده موجود است.وى با بيان اينكه در كشور 
كمبود مسكن نداريم، افزود: متأســفانه مسكن در كشور در دست 
عده اى خاص است و به التهابات مسكن دامن مى زند.نماينده مردم 
تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به نقش 

كمرنگ نظارت بر بازار مسكن گفت: در وزارت مسكن و شهرسازى 
فاكتورى به نام نظارت بر مسكن وجود ندارد.وى با اشاره به وضعيت 
نابسامان اجاره و ساخت وساز در كشور تصريح كرد: وضعيت مسكن در 
كشور به گونه اى شده كه هر كس هر جور كه بخواهد اجاره مى گيرد و 
هر كس هر جور هم كه بخواهد ساختمان مى سازد و مسكن را خالى 

نگه مى دارد و موجب مى شود تورم در مسكن ايجاد شود.

گروه هاى جهادى هرســال به گوشه گوشه  قدس 
مناطق محروم روســتاهاى استان قدم مى گذارند تا 
بسازند ويرانه هايى را كه در سايه غفلت مسئولين در 
زندگى و ذهن مردمان اين ديار اتفاق افتاده اســت و 
تنها حقوقى كه دريافت مى كنند، لبخندى است كه 

بر لبان مردمان محروم مى نشيند.
هم اكنون بيــش از 3000 گروه جهادى مشــغول 
خدمت رســانى داوطلبانه به مناطق محروم هستند 
كه در اين ميــان دانشــجويان و دانش آموختگان 
دانشــگاه هاى كشــور، مهم ترين نيروى اجتماعى 
پشــتيبانى كننده از اردوهاى جهادى را تشــكيل 

داده اند.
ديروز جوانان پشت ســنگر با توپ و خمپاره جواب 
دشمن بعثى را مى دادند، اما امروز دانشجويان جانانه 
و با دلى عاشــق وقت فراغت خود را در روســتاهاى 
محروم جنوب كرمان سپرى كرده و هنر اصيلى را از 

روحيه ايثار به نمايش مى گذارند.
چه تفاوتى اســت ميان اينكه تفنگ دست بگيرى و 
شبانه فتح المبين و كربالى 5 را در خاك هاى شلمچه 
و طالئيه به باور آورى و يا با دستى خالى اما پر از عزم 
و اراده و تخصص گرد محروميت را از چهره كودكان، 

زنان و مردان روستايى استانت بزدايى.
بسيج دانشجويى با به كار گيرى دانشجويان مشتاق 
كولــه  بارى پــر از مهر را روانه نقــاط كور و محروم 
روستاها مى كند تا دست پرعطوفت انقالب اسالمى 
را با عزم پربركت بسيجيان بر كودكان، زنان، مردان و 

جوانان روستايى و محروم نوازش  دهد.

 حضور دانشجويان خارجى براى خدمت
مديرعامل مؤسسه بين المللى سفيران صبح با بيان 
اينكه به منظور ترويج فعاليت هاى بشردوســتانه و 
همكارى با مؤسسات درحوزه ديپلماسى عمومى 44 
دانشجوى كشورهاى اسالمى در قالب اردوى جهادى 
به شهرستان دير ســفر كردند، اظهار كرد: مؤسسه 
بين المللى سفيران صبح به عنوان يك سازمان مردم 
نهاد، اقدام هايى را در زمينه كارهاى جهادى در سطح 

كشور انجام مى دهد.
ســيد امير حســين جوزى بدون ذكر نام كشــور 
دانشــجويان گفت:آشنايى دانشــجويان كشورهاى 
مختلف اســالمى با مدل خدمت رسانى داوطلبانه و 
همچنين آشنايى با پيشرفت هاى ايران در زمينه هاى 

گوناگون به برگــزارى اردوى فرهنگى و عمرانى به 
بزرگ ترين بندر صيادى ايران انجاميده است.

مديرعامل مؤسسه بين المللى سفيران صبح افزود: 
ايــن اردوى جهادى چهار روز طول مى كشــد و 44 
دانشجوى كشورهاى اســالمى به كارهاى آموزشى، 

فرهنگى، عمرانى و زيست محيطى مى پردازند.
وى گفــت: انجــام پروژه هاى عمرانــى، همكارى با 
كشاورزان، كارهاى فرهنگى، پويش ساحل بى زباله، 
بازديد از كوه نمك جاشك و بازديد از منطقه ويژه و 
موزه رئيسعلى دلوارى از برنامه هاى اين گروه خواهد 

بود.

 محروميت زدايى در بوشهر
مسئول سازمان بسيج سازندگى استان بوشهر بررسى 
و حل مشكالت مناطق محروم را يكى از رسالت هاى 
اعزام گروه هاى جهادى عنوان كرده و اظهار داشــت: 
گروه هاى جهادى در تخصص هاى گوناگون از نقاط 
مختلف براى رسيدگى به مشكالت مناطق محروم 

اعزام مى شوند.
ذوالفقار عباسى فر با بيان اينكه اعزام اردوهاى جهادى 
نقش مهمى در تأمين مطالبات مردم محروم دارند، 
گفت: اعزام اين گروه هــا به عنوان حركت فرهنگى 
و خدمات رســانى ارزشــمند، به يك نهضت بزرگ 
خدمت رسانى در روســتاها و مناطق كم برخوردار 

تبديل شده است.
رئيس سازمان بسيج ســازندگى استان بوشهر، آثار 
و بركات اعزام گروه هاى جهادى را مورد اشــاره قرار 

داد و بيــان كرد: اين گروه ها بــه جوانان، نوجوانان، 
ساكنان روســتاها و مناطق محروم خدمات ويژه اى 

انجام مى دهند.
سرهنگ عباسى فر با اشاره به اينكه گروه هاى جهادى 
در قالب بســيج دانشجويى، مهندســى، پزشكى و 
آموزشى فرهنگى اعزام مى شوند گفت: در ايام نوروز 
امسال 18 گروه جهادى براى خدمت به مردم راهى 

مناطق كم برخوردار استان بوشهر شدند.
وى عنوان كرد: 12 گروه جهادى از رده هاى بســيج 
محــالت و اقشــار و پنج گــروه جهادى از بســيج 
دانشــجويى، نوروز 97 را در مناطق كمتر برخوردار 
اســتان و يك گروه جهادى نيز در مناطق زلزله زده 

كرمانشاه و در كنار مردم اين مناطق سپرى كردند.
سرهنگ عباسى فر ابراز كرد: اين گروه ها در ايام نوروز 
خدمات خود را در قالب خدمات فرهنگى، عمرانى و 

همچنين آموزشى ارائه دادند.
رئيس سازمان بسيج سازندگى استان بوشهر با بيان 
اينكه بايد فضــاى خدمت را براى اين گروه ها فراهم 
كنيــم، افزود: بــراى ترغيب مردم بايــد جلوه هاى 

اجتماعى كار اين گروه ها را برجسته كنيم.

 رمز موفقيت گروه هاى جهادى
وى رمز موفقيت گروه هــاى جهادى را كار ايمانى و 
اعتقادى و حضور ميدانى و جهادى دانست و گفت: 
ريشه كنى محروميت در مناطق حاشيه نشين شهرى 

و روستايى استان در اولويت است. 
ذوالفقار عباســى فر با بيان اينكه نخستين گروه هاى 

جهادى اعزامى به مناطق محروم اســتان از قشــر 
دانشجو بوده اند، اظهار داشت: با وجود همه مشكالت 
و محدوديت ها، با رايزنى ســاير دستگاه ها، در زمانى 
كه مسئوليت سازندگى بسيج دانشجويى را عهده دار 
بودم، نخستين گروه هاى جهادى در سال 84 از قشر 

دانشجو به مناطق محروم اعزام شد.
وى بــا يادآورى بيانات مقام معظــم رهبرى در 31 
شهريور سال89 كه فرمودند اردوهاى جهادى بهترين 
بستر براى خودســازى است، تصريح كرد: برخى در 
راه وانمــود كردن ضعيفى قشــر جوان دانشــجو و 
عدم پايبندى به ارزش هاى انقالب مى كوشــند، اما 
دانشجويان در اين اردوهاى جهادى، خدمت رسانى 
را با علم و آگاهى و شــناخت نشان دادند.عباسى فر 
ابراز كرد: جوانان ما عالوه بر داشتن روحيه بسيجى، 
در درجه واالترى، جهادى هســتند و حضور ميدانى 
و اجرايى در روستاها و مناطق مختلف نشان دهنده 

اين روحيه است.
مسئول سازمان بسيج سازندگى استان بوشهر، رمز 
موفقيت گروه هاى جهادى را كار ايمانى و اعتقادى و 
حضور ميدانى و جهادى در مناطق محروم دانست و 
افزود: ريشه كنى محروميت در مناطق حاشيه نشين 
شهرى و روستايى استان در اولويت گروه هاى جهادى 

است.
وى تصريح كرد: امروز هم رسالت داريم كه تمام قد 
با تالش جهادى از نظام و انقالب اسالمى دفاع كنيم.

 گروه افسران واليت
حجت اهللا پارمان، مسئول گروه جهادى دانشجويى 
افســران واليــت از راه اندازى طرح «پنجشــنبه و 
جمعه هاى جهادى» در مناطق كم برخوردار استان 
بوشــهر خبر داد و گفت: ارائه خدمات در عرصه هاى 
عمرانى، بهداشت و درمان، فرهنگى، آموزشى و ديگر 

حوزه ها از مهم ترين اهداف اين طرح است.
وى با تشريح رسالت و فعاليت هاى گروه هاى جهادى 
در مناطق محروم گفت: خودســازى جوان دانشجو 
و كمك رسانى به قشر مستضعف جامعه، مهم ترين 

عامل شكل گيرى اردوهاى جهادى است.
وى تصريح كرد: بر خالف شــانتاژهاى رســانه اى و 
پمپاژ نااميدى توسط برخى در خارج و داخل كشور، 
جوانان جهادگر تا ريشه كنى محروميت در مناطق 

حاشيه نشين و روستايى، از پاى نمى نشينند.

اردوهاى جهادى، طالب غير ايرانى را نيز مجذوب خدمت كرد

هجرت آتش به اختيار ها براى كمك به محرومان 
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هجرت آتش به اختيار ها براى كمك به محرومان 
احتكار مسكن دليل 

افزايش اجاره بها در كشور

.......همين صفحه

اردوهاى جهادى، طالب غير ايرانى را نيز مجذوب خدمت كرد

.......همين صفحه 

رئيس كانون انجمن هاى صنفى كارگرى

كارگران 
خراسان رضوى 

بيمه تكميل درمان 
مى شوند

فارس: عضو كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با 
انتقاد از وضعيت احتكار مسكن در كشور و نقش آن در افزايش 
اجاره بها گفت: بى قانونى و فقدان نظارت وضعيت مســكن را 
بحرانى تر مى كند.محمود شــكرى با اشاره به كمبود مسكن 
و افزايش اجاره بها در كشــور اظهار كرد: اگر در كشــور اعالم 
مى شود كه حدود چهار ميليون كمبود مسكن داريم از طرف 
ديگر مشاهده شده كه چهار ميليون مسكن خالى نيز در كشور 

بالاستفاده موجود است...

محالت قطب 
پرورش گل و گياه ايران

مشكالت شهر 
گل ها نياز به 

هرس دارد
قدس: شهر محالت به واسطه مزارع بزرگ پرورش گل، 
نبود آلودگى هوا به القابى مانند هلند ايران، بهشت هزار 
رنگ، بهشت افسانه اى و شهر گل ها شهرت يافته  است. 
شهرى آرميده در آغوش گل هاى رنگارنگ با زيبايى هاى 
بصرى، باغات گل در 300 مجموعه گلخانه به مساحت 
حــدود 1000 هكتار، پذيراى گردشــگران بســيارى 
بويژه در تعطيالت نوروز و تابســتان اســت.اين شهر 
رنگارنگ البته مشــكالتى را هم از جمله كمبود آب و 
مشــكل صادرات در پس زمينه گل هاى خود دارد كه 
توليدكنندگان را با موانع بسيارى روبه رو كرده است.يكى 
از توليد كنندگان نمونه گل شهرستان محالت كه در 
امر صادرات نيز فعال است در خصوص موانع پيش روى 

.......صفحه 3توليد كنندگان ...
.......صفحه 4



  جابه جايى 20 ميليون نفر با خشك 
شدن درياچه اروميه

اروميه: استاندار آذربايجان غربى گفت: موضوع درياچه اروميه يك 
بحث ملى است چرا كه با خشك شدن آن بايد 20 ميليون نفر از 

جمعيت مناطق شمال غرب كشور جابه جا شوند.
محمدمهدى شهريارى در جلسه شوراى ادارى آذربايجان غربى 
كه با حضور معاون رئيس جمهور برگزار شــد، با اشاره به اهميت 
راهبردى اين استان در كشور اظهار داشت: مهم ترين مسئله اين 
استان و كشور درياچه اروميه است كه خشك شدن آن بيمارى و 

مشكالت زيادى براى استان تحميل كرده است.
وى با اشاره به وضعيت نامناسب شاخص هاى توسعه آذربايجان 
غربى يادآور شد: از نظر راه هاى مواصالتى استان مشكل داريم و 

نياز است كه راه آهن برقى اروميه به تبريز عملى شود.
استاندار آذربايجان غربى تصريح كرد: ضرورى است كه برخى از 
درآمدهاى آذربايجان غربى در خود استان باقى بماند تا در از بين 

بردن عقب ماندگى اين منطقه كمك كند.

  شهربازى معارفى در قم راه اندازى مى شود
قم: در جلسه رسمى شوراى اسالمى شهر قم راه اندازى شهربازى 
معارفى در شهر قم توسط جمعى از اعضاى شوراى اسالمى قم به 
تصويب رسيد. در اين جلسه حسن مالكى نژاد رئيس كميسيون 
فرهنگى شــوراى شهر قم با اشاره به قابليت هاى اين شهر بازى 
معارفــى در قم عنوان كرد: اين شــهر بازى با حمايت جمعى از 
جوانان انقالبى راه اندازى مى شــود و برخى از آموزه هاى دينى و 
احكام از طريق بازى در اين شــهر بازى معارفى به مردم آموزش 
داده خواهد شد. وى تصريح كرد: در شهر بازى معارفى همچنين 
مباحث فرهنگى و دينى و موضوعات شهروندى به كودكان نيز 
آموزش داده مى شود كه مى تواند به لحاظ فرهنگى اثرگذار باشد.

رئيس كميسيون فرهنگى شوراى شهر قم خاطرنشان كرد: بايد 
اين طرح فرهنگى كه بازى هاى دينى در آن بخوبى دنبال مى شود 
و به طور مدام نيز به روز رســانى مى شــود؛ مورد حمايت جدى 
مسئوالن در قم قرار گيرد. مالكى نژاد تصريح كرد: اين شهر بازى 

در واقع يك سرمايه گذارى بالنده فرهنگى به شمار مى رود.

  صادرات ماهيانه 800 تن سيمان 
سيستان به افغانستان

زاهدان: مديركل بازارچه هاى مرزى سيستان و بلوچستان گفت: 
براساس اعالم مديرعامل كارخانه سيمان سيستان ماهيانه حدود 

800 تن سيمان از طريق ميل 87 به افغانستان صادر مى شود.
كورش محمدى در جلسه توسعه صادرات غيرنفتى استان افزود: 
495 تا 500 ميليــون دالر صادرات و ترانزيت كاال پارســال از 
بازارچه هاى مرزى اين اســتان انجام شــده است. وى گفت: 14 
درصد رشــد منفى در بخش صادرات از سيستان و بلوچستان 
داشتيم كه حدود 40 درصد آن در ارتباط با بازارچه مرزى ميلك 
است. محمدى بيان كرد: پارسال صادرات سوخت به افغانستان 

انجام مى شده كه امسال با كاهش صادرات روبه رو هستيم.

  25 درصد مدارس فارس فرسوده هستند

شيراز: مديركل نوسازى مدارس استان فارس گفت: 25 درصد 
مدارس در سطح استان فارس فرسوده و نيازمند بازسازى هستند.

سرافراز موصلى در جشنواره تجليل از خيرين مدرسه ساز داراب 
اظهار داشــت: در حال حاضر 25 درصد مدارس در سطح استان 
فارس فرسوده و نيازمند بازسازى هستند كه داراب در اين زمينه با 

32 درصد مدرسه فرسوده، از ميانگين استانى باالتر است.
وى بيان كرد: 29 پروژه آموزشى داراب در دست ساخت قرار دارد 
و مقررشده 17 پروژه از محل اعتبارات ملى بودجه دريافت كنند.

مديركل نوسازى مدارس فارس گفت: با مشاهده همت و تالش 
خيرين اعتباراتى براى تكميل پروژه هاى خيرســاز توسط دولت 

اختصاص يافته تا تكميل و تجهيز اين پروژه ها تسريع يابد.
موصلى اضافه كرد: 50 درصد از اعتبارات سه پروژه خيرساز كه 
در روزهاى آينده مورد بهره بردارى قرار مى گيرند، توسط سازمان 
نوسازى مدارس تأمين شده است. وى داراب را شهرستان خيرپرور 
استان فارس معرفى كرد و گفت: داراب در حيطه فعاليت خيران 
و نيك انديشــان در سطح اســتان زبانزد بوده و اكنون نسبت به 
گذشــته، شــرايط بهترى را ايجاد كرده است. مديركل نوسازى 
مدارس فارس بابيان اينكه خيران باهوش ترين مردمان كره زمين 
هستند، اذعان كرد: خداوند منابعى را در اختيار انسان ها قرار داده 
و كسى كه بتواند بهترين بهره را از اين منابع ببرد، باهوش است. 
موصلى ادامه داد: اموال دنيا بايد تبديل به چيزهايى شود كه در 
آخرت به سود ما باشد و يكى از روش هايى كه خداوند در اختيار 
ما قرار داده، مدرسه سازى است كه در اين روند تبديل پول و مال 

دنيوى به باقيات الصالحات، ثواب اخروى را به همراه دارد.

به دليل كمبود آب 

كاشت برنج در لرستان، خشكسالى محصول مى دهد
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قدس   در حالى كه به دليل كاهش نزوالت 
جوى و پايين آمدن سطح آب چاه ها در سال 
گذشته تعدادى از روستاهاى بخش مركزى 
بروجن از جمله قلعــه ثمورخان، قپانورى و 
دهشيخان با تانكر آبرسانى شدند، اما كشت 
برنج در بحران كم آبى اين اســتان همچنان 
ادامه داشــته و براى بسيارى از كارشناسان 

اين اقدام پرسش برانگيز است.
بر همگان واضح و مبرهن اســت كه كشــت 
محصوالت آبدوســت مانند برنــج، بى آبى را 
تشديد مى كند و اين امر با توجه به خشكسالى 
و كمبود آب كشت 870 هكتار برنج در سال 

گذشته بسيار بحث برانگيز است.
از آنجا كه كشــاورزان بايد تنها 10 درصد از 
محصوالت كشاورزى را به كشت محصوالت 
آبدوســت اختصــاص دهند، اما متأســفانه 
هنــوز برخى زارعــان بدون توجــه به اين 
مهــم و رعايت الگوهاى كشــت و ابالغى از 
طرف ســازمان كشاورزى همچنان بر كشت 

محصوالت آبدوست تأكيد دارند.
گرچه هندوانه و پياز هم از ديگر محصوالت 
آبدوست هستند، اما در بروجرد كشت برنج 
و هندوانه رونق زيادى دارد و بر برداشــت از 

منابع آبى دامن مى زند.
كشت برنج ســال گذشته در كل شهرستان 
بروجرد به 870 هكتار رســيد؛ طبق الگوى 
كشت تنها 300 هكتار در بروجرد مى تواند به 
كشــت برنج اختصاص داده شود و درصورت 
ادامه اين روند در سال جارى شاهد مشكالت 

بسيارى در كم آبى خواهيم بود.

  ورود قوه قضائيه
كمبود آب و تغيير الگوى كشت چنان مهم 
و قابــل توجــه جلوه كرده اســت كه حتى 
دادســتان بروجرد نيز تاكنون چندين بار به 

اين مهم هشدار داده و ورود داشته است.
دادستان بروجرد دراين زمينه اظهار مى كند: 
براى مديريت منابع آبى در دستگاه هاى مرتبط 
عزمى وجود ندارد در حالى كه نياز است براى 
اين موضوع مهم و ويژه همه اقدام هاى الزم از 

سوى دستگاه هاى متولى صورت پذيرد.
مصطفــى جعفرى اضافه مى كند: دســتگاه 
قضايى شهرســتان بروجــرد آمادگى كامل 
دارد تــا به صورت ويژه به تخلفات حوزه آب 
رسيدگى كند و ضرورى است تا امكانات الزم 
مانند نصب كنتورهاى هوشمند را براى چاه 
ها، مصارف خانگى و كشاورزى انجام دهيم و 
سپس اقدام هايى براى تخلفات در اين حوزه 

صورت گيرد.

  خشكيدگى تاالب بهاى كشت برنج
رئيس محيط زيســت بروجرد نيز با اشاره 
به برداشــت هاى بى رويه از تاالب بيشــه 

داالن مى گويد: متأســفانه 
رويه  بــى  برداشــت هاى 
داالن  بيشــه  ازتــاالب 
بــراى كشــت محصوالت 
كشاورزى مانند برنج سبب 

خشكيدن آن خواهد شد.
با  وند  مصطفــى  مصطفى 
اشاره به اينكه تاالب بيشه 
پرندگان  زيســتگاه  داالن 
مهاجــر در فصول مختلف 
سال اســت، مى افزايد: اين 
تــاالب در زندگى برخى از 
جانداران نقش مهمى دارد، 
اما هر ساله در فصل كشت 
برداشــت هايــى از تاالب 
مى شــود كه سبب شده تا 

روز به روز آب تاالب كمتر شود.
رئيس محيط زيست بروجرد بيان مى كند: 
امروز وجــود ريزگردها يكى از مشــكالتى 
اســت كه شــهروندان بروجــردى را آزار 
مى دهد كه در صورت خشــك شــدن اين 
تاالب در دشــت ســيالخور بــا وزش هر 
باد ريزگردها در آســمان شهرســتان موج 

خواهد زد.

  تدوين الگوى كشت
رئيس سازمان جهادكشــاورزى لرستان در 
همين زمينــه از تدوين الگوى كشــت در 
استان خبر داده و مى گويد: 
بــه منظور اســتفاده بهينه 
از منابع آبــى، طرح الگوى 
كشت در استان تدوين شده 

است.
بيان  بــا  بازدار  عبدالرضــا 
اينكــه در ايــن طرح پيش 
بينى شــده كه چــه مقدار 
آب در اســتان وجود دارد و 
با اين مقدار آب چه ميزان 
كاشــت،  مى توان  محصول 
مى افزايــد: در ايــن ارتباط 
سطح زير كشت محصوالت 
مورد نظر شــامل سبزى و 
صيفى و محصوالت اساسى 
به تفكيك شهرســتان ها و 

مراكز دهستان ها مشخص شده است.
رئيس سازمان جهادكشاورزى لرستان با بيان 
اينكه كشاورزان بايد به مراكز جهادكشاورزى 
شهرستان ها و دهستان ها مراجعه كرده و با 
عقد قرارداد نسبت به تعيين سطح زيركشت 
با توجه به وضعيت منابــع آبى و همچنين 
متناســب با ظرفيت بازار اقدام كنند، ادامه 
مى دهد: الگوى كشت دوم نيز بايد متناسب 

با ظرفيت هاى منابع آبى و با سهميه تعيين 
شــده باشــد چراكه هر چه بــه فصل پائيز 
نزديك مى شــويم به دليــل وضعيت خاص 
رودخانه هاى استان و شرايط جوى بشدت با 

بحران كم آبى روبه رو خواهيم شد.

  كشت برنج ممنوع
اميــن بهنيا مدير امور آب منطقه اى بروجرد 
نيــز با بيــان اينكه با توجه به خشكســالى 
و كمبــود بارش ها كشــت برنج بــه غير از 
استان هاى شمالى در ســاير شهرها ممنوع 
اســت، اظهار كرد: اما باز هم شــاهديم كه 
برخى از كشاورزان در شهرستان هم اكنون 
زمين را براى كشت برنج آماده مى كنند كه 
نياز است، كشت محصوالت آبدوست امسال 

كاهش يابد.
وى بيان كــرد: افزايش كشــت محصوالت 
آبدوســت بويژه برنج در سال گذشته سبب 
شد تا كشاورزان از آب هاى زير سطحى براى 
كشاورزى استفاده كنند كه اين برنامه سبب 
كاهش آب رودخانه و مرگ و مير آبزيان شد.
وى اضافه كرد: عالوه بر استفاده بى رويه از آب 
رودخانه ها، برخى از كشــاورزان از آب تاالب 
بيشه داالن براى كشاورزى استفاده مى كنند 
و با توجه به كمبــود بارش ها در صورتى كه 
امسال اســتفاده از آب تاالب براى كشاورزى 

صورت گيرد، قطعاً تاالب خشك مى شود.

  ضرورت ايجاد خط هوايى مستقيم 
اصفهان-سن پترزبورگ

اصفهان: رئيس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: تســهيل رواديد و 
ايجاد خط هوايى مستقيم بين اصفهان و سن پترزبورگ در افزايش 

حجم مبادالت ايران و روسيه تأثير بسزايى دارد.
سيدعبدالوهاب سهل آبادى در نشست بررسى فرصت هاى تجارى 
و ســرمايه گذارى روســيه و اصفهان، اظهار كرد: رواديد يكى از 
موضوعات مهم پيش روى فعاالن اقتصادى استان اصفهان براى 
همكارى با روسيه است و كنسولگرى روسيه در اصفهان مى تواند 

در اين راستا تسهيل ويژه اى فراهم كند.
وى تصريح كرد: با نگاهى به تراز تجارى ايران و روســيه صادرات 
روسيه به ايران سه برابر صادرات ايران به روسيه است، در حالى كه 

دو كشور مى توانند تراز نزديكى به هم داشته باشند.  
معاون اســتاندار سن پترزبورگ روسيه نيز در اين نشست گفت: 
سن پترزبورگ ســاالنه 60 ميليارد دالر صادرات كاال و خدمات 
دارد و مى تواند روابط نزديك تجارى با استان اصفهان تعريف كند.
يورى شستريوكوف خواستار همكارى مشترك بين اتاق بازرگانى 
اصفهان و سن پترزبورگ شد و افزود: آماده همكارى مستقيم بين 

سن پترزبورگ و اصفهان هستيم.

  پروژه راه آهن گرگان - مشهد 
عملياتى مى شود

گنبدكاووس: معاون وزير راه و شهرســازى و مديرعامل شركت 
ســاخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور اعالم كرد: پروژه 
راه آهن گرگان - مشــهد در پنج قطعه كارگاهى در مسيرهاى 
گرگان، كالله، بجنورد، شــيروان و مشهد به طول 550 كيلومتر 

اجرا مى شود.
خيراهللا خادمى در جلسه شوراى ادارى شهرستان كالله افزود: يكى 
از مسيرهاى ريلى كشور كه در قانون مصوب شده، پروژه ساخت 
راه آهن گرگان - مشهد است كه در حال مطالعه و فراهم كردن 

تمهيدات الزم براى آغاز عمليات اجرايى آن هستيم.
وى هدف از اجراى اين مسير ريلى را اتصال گرگان به مسير ريلى 
مشهد اعالم كرد و ادامه داد: ساختار طراحى و برآورد اجرايى اين 
پروژه ريلى كه از طرح هاى ملى كشور محسوب مى شود، به پايان 

رسيده است.
خادمى اظهار كرد: براى عمليات اجرايى اين پروژه ريلى از فاينانس 
استفاده مى شود و در اين راستا قرارداد اوليه با يك شركت چينى 

منعقد شده است.

  رونمايى از بالگرد بدون سرنشين 
بسيجيان شيرازى 

كيش: همزمان با آغاز به كار نخستين نمايشگاه فناورى اطالعات 
و ارتباطــات با عنوان كيتكس در كيش بالگرد بدون سرنشــين 
بســيجيان شــيرازى با حضور معاون وزير ارتباطــات و فناورى 
اطالعات رونمايى شد. مسئول علمى پژوهشى سپاه ناحيه احمد 
بن موســى(ع) شيراز با بيان اينكه اين نخســتين بالگرد بدون 
سرنشين كشــور با قابليت حمل وزن 70 كيلوگرم است، اظهار 
داشــت: يكى از كاربردهاى مهم اين بالگرد در ســازمان محيط 
زيست است. سيدحسام بوستانى افزود: يكى از كاربردهاى مهم اين 
بالگرد بدون سرنشين به منظور شناسايى متخلفان محيط زيست 
اســت به طورى كه به وســيله دوربينى كه روى آن نصب شده 
محيطبان مى تواند در ارتفاع وضعيت محيط اطراف را رصد كرده 
و به شناسايى منطقه بپردازد. وى گفت: همچنين اگر در ارتفاعات 
آتش سوزى رخ دهد، محيطبان مى تواند با استفاده از مخزن 70 
كيلوگرمى كه بر روى اين بالگرد قابل نصب است آن را به ارتفاعات 
هدايت كرده و نسبت به مهار آتش با استفاده از روش هاى مختلف 

از جمله پاشيدن آب و يا پودر اقدام كند.

  مشكالت معيشتى كارگران بيداد مى كند  

 دبير اجرايى خانه كارگر مازندران گفت: كارگران مشكل 
معيشت، درمان و امنيت شغلى دارند. نصراهللا دريابيگى به 
مناسبت هفته كارگر در جمع خبرنگاران اظهار كرد: تصويب بند 
«ز» تبصره 7 قانون بودجه ســال 97، ضد منافع كارگرى بوده و 
استقالل سازمان تامين اجتماعى را زيرسؤال برده است. وى اين 
تبصره را دست اندازى به مال و اموال كارگران دانست و توضيح داد: 
با تصويب اين قانون، بخشى از حق بيمه هاى واريزى كارگران به 
حســاب خزانه واريز مى شــود در حالى كه كارگران خودشــان 
مشــكالت درمانى دارند. دريابيگى يادآور شــد: متوسط حقوق 
كاركنان بازنشسته تامين اجتماعى 35 ميليون ريال است در حالى 
كه متوسط حقوق كارگران بازنشسته 17 ميليون ريال است. دبير 
اجرايى خانه كارگر مازندران اظهار اميدوارى كرد نساجى قائم شهر 

به سرنوشت كارخانه چيت سازى بهشهر دچار نشود.

��ر

 قدس   بيمارســتان علوى اردبيل به عنوان يكى از 
مراكز اصلى درمان در اين شــهر و ازدحام موجود در آن 
خود مشــتى نمونه خروار است تا به كمبود تخت هاى 

بيمارستانى و امكانات درمانى پى برد.
اين بيمارســتان كه در سال 1354 فعاليت خود را آغاز 
كرده است از جمله مراكز درمانى است كه سن خدمت 
آن به 43 سال رسيده و فرسودگى ابنيه آن خود گوياى 

ناتوانى امروزه در برابر خيل بيماران امروزى است.
كمبود تخت بيمارســتانى و همچنين متخصص البته 
تنها به اين بيمارستان منتهى نمى شود بلكه بسيارى از 
بيمارستان هاى اين استان قدمتى بيش از 40 سال داشته 
و ازآنجاكه به لحاظ فضاى ساختمانى و محيطى متناسب 
با زمان و جمعيت خود طراحى شدند، بنابراين پاسخگوى 

نيازهاى امروزى نيستند.

  كمبود تخت
رئيس دانشگاه علوم پزشكى اردبيل در همين راستا بابيان 
اينكه در حال حاضر اردبيل با كمبود شــديد تخت هاى 
بيمارستانى روبه رو است، بيان مى كند: ساخت بيمارستان 
1000 تختخوابى تنها راه پاسخ به تمامى كمبودهاى اين 

استان است.
 اخــوان اكبرى اظهار مى كند: باوجود تمامى تالش هاى 
مجموعه مديريتى دانشــگاه علوم پزشــكى اردبيل در 
راستاى ارتقاى ســالمت مردم استان و ارتقاى كيفيت 
هتلينگ بيمارستان ها اما وضعيت فيزيكى بيمارستان هاى 
استان اردبيل مستهلك بوده و جوابگوى جمعيت بسيار 

مراجعان به مراكز درمانى نيست.
وى اظهار مى كند: بيمارستان هاى اردبيل قدمتى بيش از 
40 سال داشته و به لحاظ فضاى ساختمانى و محيطى 

پاسخگوى نياز هاى امروزى نيستند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى اردبيل تصريح مى كند: 
ســاخت بيمارســتان 1000 تختخوابــى يكــى از 
مهم ترين مطالبات مردم و دانشــگاه از دولت اســت 
كه با تحقق اين امر بســيارى از مشــكالت درمانى 
مردم و بيمارســتان هاى دانشگاه برطرف مى شود كه 
انتظار مى رود در اين زمينه اقدام هاى الزم و اساسى 

انجام شود.
وى ادامــه مى دهد: از لحاظ ارتقــاى كيفيت هتلينگ 
بيمارســتانى و تجهيز و نوسازى بيمارستان هاى استان، 
باز هم اردبيل به لحاظ داشتن بيمارستان هاى فرسوده از 
استاندارد كشورى عقب است و در اين راستا در سال هاى 
گذشته با هزينه كرد 50 ميليارد تومان چندين بيمارستان 

در سطح استان به بهره  بردارى رسيد.
وى ادامه مى دهد: در ســال 86 مجوز بيمارســتان 25 
تختخوابى در ســفر رياست جمهورى وقت دريافت شد، 
اما به صالحديد مســئولين اســتانى همين پروژه 25 
تختخوابى، تبديل به پروژه 120 تختخوابى تروما شد كه 
متعاقب اين تصميم گيرى، در تأمين اعتبار ساخت پروژه 

تروما مشكالت فزاينده اى ايجاد شد.

  توقف طرح سالمت شايعه است
وى افــزود: هــم اكنــون 1800 تخــت بســترى در 
بيمارستان هاى اين استان وجود دارد و اين تعداد بايد تا 

سال 1400 به بيش از 3400 تخت افزايش يابد.
وى با اشــاره به اجراى طرح تحول 
ســالمت اضافه كرد: با وجود برخى 
شايعه ها در باره احتمال توقف اجرا، 
اين طــرح در تمام مراكــز درمانى 
دولتى اجرا مى شود و با تأكيد رياست 

جمهورى هم تداوم آن قطعى است.
اخوان اكبرى درباره كاهش پرداختى 
مردم با اجراى طرح تحول سالمت در 
استان اردبيل افزود: بيماران بسترى 
قبل از اجراى طرح تحول 33 درصد 
پرداخت  را  بيمارستان  صورتحساب 
مى كردنــد كه با اجــراى اين طرح 
هزينه بسترى بيماران به 7/5 درصد 

كاهش يافته است.
وى افزايش بــار مراجعه بيماران به 

اورژانس بيمارســتان ها به ميزان 23/92 درصد، افزايش 
تعداد بيماران بســترى در بيمارستان هاى دانشگاه علوم 
پزشكى به ميزان 16/85 درصد را از جمله مزاياى طرح 
تحول ســالمت اعالم كرد. وى بيان كــرد: انجام رايگان 
زايمان طبيعى در بيمارســتان هاى تابعه دانشگاه، انجام 
حــدود 39 هزار و 742 زايمان طبيعى در ســال جارى 
و كاهش 11/5 درصد ســزارين در بيمارستان هاى تابعه 
دانشــگاه از جمله خدمات ارائه شده در چارچوب طرح 
تحول نظام سالمت است. رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
اردبيــل اضافه كرد: با اجراى اين طرح و ارتقاى هتلينگ 
بيمارســتان ها رضايتمندى مردم از خدمات درمانى در 

استان به 91 درصد رسيده است.
وى درباره تشــكيل مجمع ملى سالمت در استان افزود: 

اين مجمع در سال 95 در كشور تشكيل شده و با دستور 
رياســت جمهورى مقرر است در استان ها هم با رياست 

استانداران شكل گيرد.
اخوان اكبرى گفت: جلب مشــاركت مردم و سمن ها در 
سياســت گذارى ارتقاى سالمت جامعه، 
تأمين ســالمت جسمى و روحى و آشنا 
كردن مردم با ســبك زندگى درست از 

جمله اهداف مجمع ملى سالمت است.

  افتتاح بيمارستان امام رضا(ع)
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى استان 
اردبيل با اشــاره به افزايش ظرفيت هاى 
تخت هاى بســترى گفت: بيمارســتان 
امام رضا(ع) اين شــهر با ظرفيت 108 
تخت با حضور مسئوالن استانى تا پايان 

ارديبهشت جارى بهره بردارى مى شود.
اخوان اكبرى ابراز كرد: امسال همچنين 
طرح بيمارستان 148 تختخوابى پارس 
آباد، مركز ســوانح و سوختگى اردبيل با 
100 تخت، اورژانس بيمارستان امام خمينى اردبيل با 75 
تخت، تبديل اورژانس مشگين شهر به بخش بسترى و 
توسعه بيمارستان وليعصر مشگين شهر به بهره بردارى 

خواهند رسيد.
وى با اشــاره به ضرورت ســاخت بيمارســتان 1000 
تختخوابى در اردبيل بيان كرد: مطالعات امكان سنجى 
اين بيمارســتان انجام شده و قرار است از محل فاينانس 
خارجى و مشاركت قرار گاه خاتم االنبيا عمليات اجرايى 
آن شروع شود. به گفته وى براى ساخت اين بيمارستان 
10 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است. اخوان اكبرى افزود: 
در حال حاضر 1800 تخت بسترى در بيمارستان هاى اين 
استان وجود دارد و ضرورى است تا سال 1400 اين تعداد 

به بيش از 3400 تخت افزايش يابد.

براى مرهم گذاشتن بر مشكالت درمانى

تخت هاى بسترى در اردبيل نيازمند افزايش دو برابرى است

برخى زارعان 
بدون توجه به 

رعايت الگوهاى 
كشت از طرف 

سازمان كشاورزى 
همچنان بر كشت 

محصوالت آبدوست 
تأكيد دارند

بــرش
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افزايش يابد
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قدس «شهر محالت» به واسطه مزارع بزرگ 
پــرورش گل، نبود آلودگى هــوا به القابى مانند 
هلند ايران، بهشت هزار رنگ، بهشت افسانه اى 
و شهر گل ها شهرت يافته  است. شهرى آرميده 
در آغوش گل هاى رنگارنگ با زيبايى هاى بصرى، 
باغات گل در 300 مجموعه گلخانه به مساحت 
حدود 1000 هكتار، پذيراى گردشگران بسيارى 
بويژه در تعطيالت نوروز و تابستان است. اين شهر 
رنگارنگ البته مشــكالتى را هم از جمله كمبود 
آب و مشكل صادرات در پس زمينه گل هاى خود 
دارد كه توليدكنندگان را با موانع بسيارى روبه رو 

كرده است.

 هزينه توليد 
يكــى از توليد كنندگان نمونه گل شهرســتان 
محــالت كه در امر صادرات نيز فعال اســت در 
خصوص موانع پيش روى توليد كنندگان بيان 
مى كنــد: هزينه هاى باالى توليد كه ناشــى از 
دستمزدهاى باالى نيروى انسانى، هزينه انرژى 
و نهاده هاى توليد است موجب باال رفتن قيمت 
محصول شده است. على سلمانى اظهار مى كند: 
قيمت تمام شده توليد گل در ايران بسيار باالست 
ضمن اينكه در صورتى كه بخواهد به كشورهاى 
ديگر صادر شود نيز هزينه جانبى حمل و نقل و 
بسته بندى نيز به آن افزوده مى شود و محصول از 
حالت رقابت خارج مى شود. سلمانى بيان مى كند: 
براى همين اســت كه گل هــاى ايرانى با وجود 
كيفيت باال توان رقابت در بازار را ندارند و محصول 
مشابه خارجى با قيمت پايين تر، موجب مى شود 
كشــورهاى وارد كننده ترجيح دهند گل هاى 

ارزان ترى را به مقدار بيشتر خريدارى كنند.

 ضرورت حضور در نمايشگاه هاى خارجى
اين توليد كننده گل و گيــاه توضيح داد: براى 
تصاحب بازارهاى رقابتــى نياز به عرضه گل در 
نمايشگاه هاى گل در كشورهاى مختلف است كه 

در اين راستا حمايت مستقيم دولت نياز است.
وى ادامه مى دهد: براى اينكه گل هاى توليدى در 
اين نمايشگاه هاى بين المللى به نمايش گذاشته 
شود نياز به غرفه و هزينه حمل و نقل است كه 
هزينه هاى زيادى دارند كه شــركت در آن ها از 
عهده كشاورز بر نمى آيد. وى ادامه داد: در صورتى 
كه دولت در بخش حمل و نقل و تهيه غرفه در 
كشورهاى هدف كه تنها در خاورميانه و آسياى 
ميانه حدود 400 ميليون نفر جمعيت خاطرخواه 
گل ايران هستند، سرمايه گذارى و كمك مى كرد 

ظرف دوســال بــازار فروش 
خوبى ايجاد مى شد.

 سود هاى كمر شكن
و  توليــد  از  ديگــر  يكــى 
صادركننــدگان عمــده گل 
كشــور در محالت گفت: در 
سال هاى اخير توليد كنندگان 
گل و گياه به دليل هزينه هاى 
بــاالى توليد دچــار كمبود 
نقدينگى و سرمايه در گردش 
شــده اند و براى جبــران آن 
مجبور به گرفتن تســهيالت 
شــده اند. مجتبــى كرمعلى 
اظهــار داشــت: تســهيالت 
پرداختى از ســوى بانك هاى 
عامل با بهره 15 تا 20 درصد 
بدون تنفس بازپرداخت انجام 

مى شود كه اين نوع وام ها با كشاورزى و پرورش 
دهندگان گل و گياه سازگارى ندارد. وى يادآور 
شد: بسيارى از توليد كنندگان از عهده بازپرداخت 
تسهيالت دريافتى در سال هاى گذشته بر نيامدند 
و نه تنها مشكل آن ها حل نشد، بلكه گلخانه هاى 
آن هــا نيز با حكم قضايى به نفع بانك مصادره و 
بهره برداران ميزان آورده اوليه خود را نيز از دست 
دادند.وى نياز به كارگر ماهر در گلزارهاى محالت 
را يادآور شــد و گفت: يكى ديگر از مشــكالت 

توليد كنندگان گل ناشــى از 
وجود گلخانه هاى سنتى است. 
وى اذعان كرد: در صورتى كه 
دولت از كشــاورزان حمايت 
كند و مسير توليد و صادرات 
باز شود و توليد كنندگان گل 
و گياه توان و اســتعداد خود 
را بــر توليد يك نــوع و رقم 
گل با كيفيت، متمركز كنند 
بازارپسندى بهتر و توليد انبوه 

در اين راستا تحقق مى يابد.

 قطب گل و گياه كشور 
كشــاورزى  جهــاد  مديــر 
محالت گفــت: توليد 350 
گياهــان  مختلــف  گونــه 
زينتــى، آپارتمانى و فضاى 
ســبز، محالت را به يكى از 
قطب هــاى پرورش و تجارت گل و گياه ايران 
تبديل كرده اســت. عبداهللا محمودى افزود: 
ســابقه گلكارى در محالت بيش از 70 سال 
است و بيش از 3000 نفر به صورت رسمى در 
قالب 700 واحد توليد و پرورش گل و گياهان 
زينتى در اين شهرستان به كار اشتغال دارند. 
وى افزود: توليدات گل و گياه زينتى محالت 
در سال گذشته شامل 220 ميليون گل هاى 
فصلى و نشايى، 140 ميليون گل هاى شاخه 

بريــده، 90 ميليون درخت و درختچه زينتى 
و 25 ميليون گل هاى آپارتمانى بوده است. 

 ايجاد نمايشگاه دائمى
مدير جهاد كشاورزى محالت گفت: به منظور 
معرفى و حمايت هر چه بيشتر توليد كنندگان، 
نخســتين نمايشــگاه دائمــى گل كشــور با 
ســرمايه گذارى 150 ميليــارد ريالــى بخش 
خصوصى در اين شهرســتان ايجاد مى شــود. 
وى توضيح داد: اين نمايشگاه ظرفيتى مهم در 
تكميل صنعت گل و گياه محالت اســت كه با 
مشاركت بخش خصوصى كليد مى خورد و در 
طرح مصوب آن ايجاد 10 هزار متر مربع بازار 
گل و گياه زينتــى، 12 هزار متر مربع فضاى 
نمايشــگاهى ديده شــده و در اين مجموعه 
امكاناتى نظير رســتوران، سالن آمفى تئاتر و 
هتل نيز مستقر مى شود. مديرجهادكشاورزى 
محالت توضيح داد: عمليات اجرايى اين طرح 
مهــم بزودى آغاز مى شــود و بــا تكميل و با 
بهره بردارى از آن 250 فرصت شــغلى پايدار 
در محالت ايجاد خواهد شــد.محمودى گفت: 
نمايشــگاه ملى گل و گياهان زينتى محالت 
قابليت تبديل شــدن به نمايشگاه بين المللى 
را دارد و برگزارى ســاالنه اين نمايشــگاه در 
افزايش توليد، رونق صادرات و معرفى ظرفيت 
و توانمندى توليد گل و گياهان زينتى محالت 

به صورت مستقيم اثر دارد.

��راث ���نگ
رونمايى از پايگاه جامع االحاديث

 در قم 
 قم: مديــر گروه علوم حديث مركز تحقيقات كامپيوترى 
علوم اســالمى نور گفــت: از پايگاه جامــع االحاديث و 
نــرم افزارهاى معجــم موضوعى بحاراالنــوار 2 و معجم 

موضوعى كتب اربعه رونمايى خواهد شد.
حجت االســالم والمســلمين محمد حســين بهرامى در 
خصوص دو ويژگى مهم پايــگاه تصريح كرد: تفاوت اين 
كار با ساير كارها در حوزه حديث اين است كه زيرساخت 
بســيارى از فعاليت هاى پژوهشــى با استفاده از منابع در 

پايگاه فراهم است و برترين كار در حوزه پژوهش است.
وى يادآور شــد: ويژگى دوم نيز اين است كه با توجه به 
اينكه در طول تاريخ تشــيع نگارش جوامع حديثى يكى 
از وظايف علماى شــيعه بوده كه متناســب با امكانات و 
شــرايط كتاب حديثى بنويســند، جامع حديثى در عصر 
ما نيــز در قالب فناورى اطالعات با قابليت هاى فراوان در 

اختيار كاربران قرار مى گيرد.
بهرامى خاطرنشــان كرد: پايگاه جامع االحاديث مجموعه 
تالش ســه دهه از متخصصــان در عرصه فنى و پژوهش 
مى باشد و مجموعه تالش از سال 68 تاكنون شكل گرفت 

در مجموع چنين پايگاهى نتيجه آن اهتمام بوده است.

جشنواره «اقوام» در كرج
 برگزار مى شود

فرماندار ويژه كرج از برگزارى جشــنواره اى تحت 
عنــوان اقــوام در اين اســتان با هــدف معرفى 

آداب و رسوم قوميت هاى مختلف خبر داد. 
سيروس شــفقى در آيين برگزارى جشــنواره الله ها در 
بخش آســارا ضمن تأكيد بر توسعه گردشگرى در سطح 
اســتان البرز، اظهار كرد: اســتان البرز و بويژه شهرستان 
كرج در حوزه گردشــگرى از پتانســيل بااليى برخوردار 
اســت. وى افــزود: باتوجه با وجــود قوميت هاى مختلف 
در شهرســتان كرج، به دنبال برگزارى جشنواره اى تحت 
عنوان جشــنواره اقوام در اســتان و معرفى آداب و رسوم 

آن ها هستيم.

«محالت» قطب پرورش گل و گياه ايران

 ظروف مفرغى هزاره قبل از ميالد مشكالت شهر گل ها نياز به هرس دارد
در همدان كشف شد

همدان: فرمانده انتظامى شهرستان همدان گفت: سه عدد ظرف 
مفرغى عتيقه مربوط به هزاره قبل از ميالد در باغ هاى منطقه 
گنجنامه اين شهر كشف شد. سرهنگ پژمان قويمى اظهار كرد: 
پس از دريافت خبرى مبنى بر نگهدارى اشياى عتيقه در يكى از 
باغ هاى شهر همدان رسيدگى به اين موضوع در دستور كار قرار 
گرفت. وى اضافه كرد: تحقيقات اوليه مأموران پليس گوياى اين 

بود كه اين باغ توسط مالك به چند نفر اجاره داده شده است. 
وى افزود: مأموران با دريافت حكم قضايى وارد باغ شــده و پس 
از جست و جو و بررسى توانستند، سه عدد ظرف قديمى را كه 

متهمان آن ها را زير خاك پنهان كرده بودند، كشف كنند. 
فرمانده انتظامى شهرستان همدان بيان كرد: پس از انتقال ظروف 
عتيقه به مقر انتظامى، براى بررسى اصالت و قدمت اين ظروف 
از كارشناسان ميراث فرهنگى دعوت شد. سرهنگ قويمى اضافه 
كرد: به گفته كارشناســان ميراث فرهنگى، قدمت اين ظروف 
مفرغى به هزاره قبل از ميالد بازمى گردد و از اين رو متهمان اين 
پرونده شناسايى شدند و تالش براى دستگيرى آن ها ادامه دارد. 

 شهر تاريخى«سيمره»  ثبت جهانى 
مى شود

ايرنا: مدير پايگاه شــهر تاريخى« سيمره» گفت: اين اثر مهم 
تاريخى واقع در شهرســتان دره شــهر ايالم پس از رفع برخى 
ايرادها ثبت جهانى مى شــود.على سنايى نژاد اظهار كرد: شهر 
تاريخى «ســيمره» يكى از بزرگ تريــن محوطه هاى تاريخى 
غرب كشور به شــمار مى رود كه مربوط به قرون اوليه اسالمى 
بوده و به شــماره 6 در فهرست آثار ملى كشور ثبت شده است. 
وى با اشاره به اينكه شهر تاريخى سيمره با 200 هكتار وسعت 
به سمت جهانى شــدن پيش مى رود، يادآور شد: قرار است با 
همكارى مسئوالن استان، مشكالت شهر تاريخى همچون قرار 
گرفتن اراضى كشــاورزى در محدوده اين شهر، محصور نبودن 
از نظر امور حفاظتى، مرمت بخش هاى تخريب شده حل شده و 
تعيين رديف اعتبارى تملك براى نخستين بار به شهر تاريخى 
سيمره داده شود. مدير پايگاه شهر تاريخى سيمره تأكيد كرد: 
يك ميليارد و 550 ميليون ريال از محل اعتبارات ملى سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى كشور به شهر 
تاريخى ســيمره اختصاص داده شده است كه اين اعتبار صرف 

امور حفاظتى و مرمتى اين شهر مى شود.

مى شود
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توليد 350 گونه 
مختلف گياهان 

زينتى، آپارتمانى 
و فضاى سبز، 

«محالت» را به 
يكى از قطب هاى 
پرورش و تجارت 
گل و گياه ايران 

تبديل كرده است

بــرش

نيم نگاه

تسنيم سيستان و بلوچستان به عنوان مركز ثقل 
اقتصادى اقيانوس هنــد در تازه ترين گزارش مركز 
آمار ايران صاحب كمترين نرخ مشاركت اقتصادى 

كشور و دوازدهمين استان بيكار شد. 
شاخص هاى عمده نيروى كار سيستان و بلوچستان 
در تازه تريــن گزارش مركز آمار ايــران از وضعيت 
مناســبى برخوردار نيست و سيستان و بلوچستان 
همچنان كمترين نرخ مشاركت اقتصادى را در بين 

31 استان كشور دارد.
براساس اين گزارش نرخ مشــاركت اقتصادى اين 
اســتان در ســال 1396 به 30/7 درصد رسيده و 
نسبت به سال قبل آن كه 31/1 درصد بوده نيز كمتر 
شده است. اين در حالى است كه ميانگين كشورى 
اين شاخص 40/3 بوده و سيستان و بلوچستان 10 

درصد با ميانگين كشورى فاصله دارد.
تمام اســتان هاى هم مرز سيستان و بلوچستان در 
شــاخص مشــاركت اقتصادى وضعيت به تناسب 
بهتــرى از اين اســتان دارند، به طــورى كه نرخ 
مشــاركت استان خراســان جنوبى حتى از استان  

تهران و ميانگين كشورى نيز بيشتر است.
بيشترين نرخ مشاركت اقتصادى استان هاى كشور 
با 45/3 درصد مربوط به خراســان شــمالى است، 
وضعيت اين استان نسبت به سال 1395 كه دومين 
اســتان در اين شاخص بود هم به لحاظ رتبه و هم 
به لحاظ شاخص حدود سه واحد بهبود يافته است.

پس از خراسان شمالى، استان هاى اردبيل، خراسان 
رضوى و آذربايجان غربى در رتبه هاى دوم تا چهار 
نرخ مشــاركت اقتصادى قــرار گرفتند. همچنين 
اســتان هاى ايالم، لرســتان و مركزى نيــز بعد از 
سيستان و بلوچستان كمترين شاخص را در اختيار 
دارند. بررســى ها نشــان مى دهد كه نرخ مشاركت 
اقتصادى در سيستان و بلوچستان از نيمه هاى دهه 
80 تا اوايل دهه 90 در پايين ترين ســطح ممكن 
بوده است يعنى از سال 1384 تا 1392 پايين ترين 
نرخ مشاركت اقتصادى را در بين استان هاى كشور 

داشته است.
براســاس اعالم مركــز آمار ايران، نرخ مشــاركت 
اقتصادى عبارت از نســبت جمعيت شاغل و بيكار 
10 ساله و بيشتر از آن به جمعيت در سن كار است.

سيستان و بلوچستان دوازدهمين استان
 بيكار كشور

براساس اطالعات مركز آمار ايران در 12 ماهه سال 
1396 نرخ بيكارى سيســتان و بلوچســتان 12/2 
درصد اســت و دوازدهمين اســتان بيكار كشور به 
حساب مى آيد. اين نرخ بيكارى از ميانگين كشورى 
و سه استان هم مرز استان باالتر است، به طورى كه 
استان هرمزگان با نرخ بيكار 9 درصد بهترين شرايط 

را در بين استان هاى همجوار سيستان و بلوچستان 
دارد.

از طرفى ميانگين نرخ بيكارى كشــور 12/1 درصد 
است كه اين نرخ در 12 استان از متوسط كشورى 
باالتر اســت. در اين ارزيابى استان كرمانشاه با نرخ 
بيكارى 21/6 درصد بيكارترين استان كشور و استان 
مركزى با نرخ بيكارى 7/9 درصد بهترين شــرايط 

را دارد.
سيستان و بلوچستان نيز جزو 12 استان بيكار كشور 
است كه وضعيت بيكارى در آن از ميانگين كشورى 
هم باالتر محســوب مى شود. به عقيده كارشناسان 
خشكســالى از عمده داليل باال رفتن آمار بيكاران 
در اين اســتان مرزى است كه با قطع آب رودخانه 
هيرمند و بيكارى كشــاورزان پنج شهرستان بايد 

منتظر تغيير نرخ بيكارى در استان بود.

كاهش سهم كشاورزى 
خشكسالى سبب شده تا سهم كشاورزى در اشتغال 
بخش هاى عمده فعاليت اقتصادى استان به 15/8 
درصد كاهش يابد. شــاخصى كه حدود سه درصد 
از سال قبل آن كمتر است، اما همين كاهش سهم 
اشتغال نيز ممكن اســت متناسب با وضعيت آبى 
اســتان نباشد چراكه اســتان هاى كم بارش كشور 
كارآفرينى و اشــتغال را به ســمت صنايع كم آب 

هدايت كرده اند.
براى نمونه سهم كشاورزى در اشتغال استان كويرى 
و خشــك يزد در سال گذشــته 8/4 درصد بوده و 
صنعت در اشتغال اين استان حدود 46/6 درصد سهم 
داشته اســت. نكته جالب توجه در موضوع اشتغال 
يزد اين است كه برخالف اكثر استان هاى كشور كه 

خدمات محور اشــتغال است، «صنعت» بيشترين 
ســهم را در اشتغال آن دارد. نكته اميدواركننده در 
موضع اشتغال سيســتان و بلوچستان، سهم 52/2 
درصدى «خدمات» در اشــتغال اســت كه نشان 
مى دهد ظرفيت هاى اشتغال در اين استان گسترده 
است. از طرفى توجه به بخش صنعت نيز مى تواند 
ضمن كاهش وابستگى اشتغال به آب و كشاورزى، 
نرخ بيكارى استان را نيز در جهت مثبت تحت تأثير 

قرار دهد.

بى توجهى به ظرفيت هاى استان
به باور كارشناســان محلى سيســتان و بلوچستان 
به ســبب داران بودن معادن و نــوار مرزى 1300 
كيلومترى مى تواند ضمن پاسخگويى به نياز اشتغال 
استان، بخشــى از نيروى كار خود را از استان هاى 
مجاور تأمين كند، اما اكنون برعكس است و بسيارى 
از جوانان اين استان براى اشتغال به استان هاى ديگر 

كشور مهاجرت كرده اند.
بازارچه هــاى مرزى، دسترســى به آب هــاى آزاد، 
منطقه آزاد اقتصادى، منطقه ويژه اقتصادى، مناطق 
طبيعى- تاريخى و صنايع دســتى مختلف ازجمله 
ظرفيت هاى اقتصادى سيســتان و بلوچســتان به 
شمار مى رود كه تاكنون به اندازه ظرفيت ها به آن ها 
توجه نشده است.خشك ماندن تاالب هامون، قطع 
جريان آب رودخانه هيرمند، خشــك شــدن 120 
هزار هكتار از اراضى شــمال استان، بى آبى بيش از 
3000 روستاى بلوچستان، جاده هاى غيراستاندارد و 
بى توجهى به ظرفيت هاى اقتصادى استان از جمله 
تهديدهاى فرآيند توسعه در سيستان و بلوچستان 

به شمار مى رود.

مركز آمار ايران اعالم كرد
سيستان و بلوچستان؛ كمترين نرخ مشاركت اقتصادى 
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حل جدول شماره قبل

1- قدما به آن چاپارخانه مى گفتند- با 
نمونه گيرى از بزاق دهان و سرم خون 
توان  مى  ناحيه  اين  سلول هاى  در 
بينى  پيش  را  سينه  و  دهان  سرطان 

كرد
2- كشور اروپايى - درخشان- خوراكى 

از سيب زمينى يا سبزى با تخم مرغ
3- بهجت- ميليون در ميليون- نقره

و  گرفتن  خيالى-  زائوترسان   -4
فارسى-  جمع  عالمت   - نگهداشتن 

رنگين كمان
مونيخ  شهر  پرافتخار  فوتبال  تيم   -5

آلمان- درنگ كردن- خاندان
آواى  جستن-  بركت  دهم-  يك   -6

شادى
7- نام ها- مجبور- تيراندازى

8- نام پسرانه فرنگى- سركوب شده- 
قتل

9- غزال- حاشاكردن- قرص دردبر
10- مكتوب فرستادنى- از درخت بلوط 

به دست مى آيد- بدبوى پرخاصيت
پايان  قشر-  حرف-  يك  تكرار   -11

چيزى
الماس  از  بعد  كه  زينتى  سنگ   -12
سخت ترين كانى محسوب مى شود- 

تلخ مزه- جبه- آش ساده
روغن  سنگى-  ديگ  سنگريزه-   -13

فروش
14- يار يمنى پيامبر(ص) و از تابعين 
كه موفق به زيارت ايشان نشد- سرباز 
نيروى دريايى- اين هم از درجه داران 

ارتشى است
15- تنها جانورى كه با وجود پرسلولى 
كنترل  عصبى  مركز  به  نياز  و  بودن 

اندام ، مغز ندارد- منفك

فوتبال شهر  تيم  و رخداد-  1- حادثه 
سائوپائولو برزيل

الجثه  عظيم  فيل  ظل-  پرسش-   -2
ماقبل تاريخ

در  تاريخى  شهرى  عجول-  مزه   -3
كرمانشاه- زاج سياه

تلفنى-  ميوه  تلخ-  همچنين-   -4
راز و رمز

ندارد-  نظير  نمايش-  صحنه   -5
ميراندن

و  شكل  اى  استوانه  شيشه   -6
دهان تنگ - نهى كننده- زيرك
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11- مشهور- چندين ماده- عدد ماه

12- نفوذ اينترنتى- آزاد و رها- شخص- 
شتركش عرب

13- شهرى در فرانسه-كسى كه سرمايه 
حشره   - داده  ازدست  را  خود  مال  و 

دشمن عقرب
سند  خسروپرويز-  عصر  آهنگساز   -14

نوشته شده- ديوار قلعه
كشورى  قيامت-  روز  هاى  نام  از   -15
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نايب رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى:
  خطوط قرمز مصرف آب را

 رعايت نمى كنيم
تسنيم: نايب رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوى گفت: 
براى برداشت 3 تن گندم به صورت ميانگين بايد 18 بار زمين 

كشاورزى به صورت كامل آبيارى شود. 
عبداهللا حاتميان اظهار داشــت: بايد اين را پذيرفت كه ما در 

مصرف آب در كشورمان خطوط قرمز را رعايت نكرده ايم.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بسيارى از صنايع، نياز 
چندانى به آب ندارند، توســعه آن ها مى تواند بدون هدررفت 
آب اشتغال روستاييان را تثبيت كرده و آن ها را بدون مشكل 

وارد بازار كار كند.
حاتميان تأكيد كرد: الگوى كشــت آب بر در كوتاه مدت بايد 
متوقف شــود و در ادامه آن هم بايد به ســاير موارد كه يكى 
از آن ها اشــتغال كشاورزان است، توجه داشت. همچنين در 
مناطق خشك و روستايى بايد ساز و كار ايجاد شغل منطبق 
با همان اقليم تعريف شــود تا بعد از آن مشكالت ديگرى به 

وجود نيايد.

رئيس جمعيت:
  هالل احمر با كمبود منابع مالى 

مواجه است

مهر: رئيس جمعيت هالل احمر گفت: يكى از مشكالت پيش 
روى ما در اين جمعيت كمبود منابع مالى است. 

على اصغر پيوندى ديــروز در نهمين گردهمايى نمايندگان 
ولى فقيه در جمعيت هالل احمر كه در مشــهد برگزار شد، 
افزود: هالل احمر از ابتداى انقالب مورد توجه ويژه امام راحل 
بوده و وجود نماينده ولى فقيه در جمعيت به اين نهاد اعتبار 

ويژه اى در بين مردم بخشيده است.
وى افــزود: نگاه مديريت و شــوراى معاونــان و مديران اين 
مجموعه به نمايندگان ولى فقيه نگاه يكپارچگى براى رسيدن 
به اهداف مشخص شده است و تصويب نظام نامه و ابالغ آن 
توسط رهبر معظم انقالب بر نقش هدايتگرى نمايندگان ولى 

فقيه در هالل احمر اشاره دارد.
رئيس جمعيت هالل احمر در بخش ديگرى از سخنانش با 
اشــاره به حوادث مختلفى كه در سال 96 در كشور به وقوع 
پيوست، گفت: مهم ترين اين حوادث زلزله كرمانشاه وكرمان، 
ســقوط هواپيما، ارسال كمك هاى بشر دوستانه اين نهاد به 
مسلمانان ميانمار و خدمت رسانى به زائران اربعين حسينى 

بود.
پيوندى خاطرنشان كرد: از 44 حادثه مهم كه در دنيا اتفاق 
مى افتــد حدود 33 مــورد آن در ايران حادث مى شــود كه 

مهم ترين آن زلزله است.
وى بــا ابراز اميدوارى از وقوع حوادث كمتر در ســال جديد 
خاطر نشان كرد: اميدواريم بتوانيم در سال جديد به اصالح 
زير ساخت ها براى رسيدن به شــرايط مطلوب تر بپردازيم، 
همچنين به آموزش بيشتر مردم نيز به عنوان يك عامل مهم 
براى آمادگى هر چه بيشتر در مواقع بروز حوادث تأكيد داريم، 
زيرا اين مهم سبب كاهش هزينه حوادث و كاهش آمار تلفات 

و مصدومين خواهد شد.
رئيس جمعيت هالل احمر با اشاره به مشكالت بودجه اى اين 
جمعيت گفت: در بحث بودجه با كمبودهايى مواجه هستيم و 
اميدواريم كه با حمايت مسئوالن نيازهاى امدادى و تجهيزاتى 
را تأمين كنيم تا در زمان مأموريت ها و خدمات رســانى ها با 

مشكلى مواجه نباشيم.
 

  خسارت 25 ميليارد تومانى بارندگى و 
سرمازدگى در خراسان جنوبى

بيرجند: مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان جنوبى 
گفت: سيالب، ســرما و تگرگ فروردين امسال 25 ميليارد 
تومان به باغات، مزارع و تأسيسات زيربنايى و روبنايى استان 

خراسان جنوبى خسارت وارد كرد. 
سيدابوالحسن ميرجليلى در بازديد از مناطق خسارت ديده 
استان اظهار داشت: اين خسارت ها بر اثر عواملى ازقبيل وقوع 
سيالب، تگرگ و ســرمازدگى به باغات و مزارع كشاورزى و 
تأسيسات زيرساختى استان در فروردين وارد شد كه عمده 

خسارت ها در نيمه دوم فروردين رخ داد.
وى خســارت به باغات و مزارع كشــاورزى ناشى از تگرگ و 
ســيالب را 14 ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: خســارت 
ســرمازدگى به باغات و مزارع 4 ميليارد تومان برآورد شده 

است.
ميرجليلى خسارت به ساير بخش ها از جمله زيرساخت هاى 
راه، آب و برق و معابر را 7 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 
خوشــبختانه با آماده باش نيروهاى امدادى، اعالم به موقع 
اخطاريه ها و توجه بيشتر كشاورزان و دامداران خسارت هاى 
بخش زيرساخت استان نسبت به مدت مشابه پارسال 43/5 

درصد كاهش دارد.

رئيس كانون انجمن هاى صنفى كارگرى:
  كارگران خراسان رضوى 

بيمه تكميل درمان مى شوند 

مشــهد: رئيس كانون انجمن هاى صنفــى كارگرى گفت: 
كارگــران خراســان رضوى از خدمات بيمــه تكميل درمان 

بهره مند خواهند شد. 
هادى ابوى افزود: با توجه به وضعيت معيشــت و هزينه هاى 
باالى درمانى، كارگران همواره متقاضى تحت پوشــش قرار 

گرفتن خود و خانواده در بيمه تكميل درمان بودند.
وى تصريح كرد: با توجه به شــرايط و نحــوه انعقاد قرارداد 
شركت هاى بيمه اى، كارگران بويژه شاغالن در بخش صنوف 
و خدمــات، از اين امكانات بى بهره بودند، اما با انعقاد قرارداد 
بيمه تكميل درمان با يكى از شركت هاى بيمه در آستانه هفته 
بزرگداشــت مقام كارگر، تمامى كارگران و خانواده آن ها اعم 
از بخش هاى صنوف، خدمات، كشــاورزى، صنعت و...تحت 

پوشش و حمايت بيمه اى قرار خواهند گرفت.
ابوى تصريح كرد: ساير پوشش هاى بيمه اى از جمله شخص 

ثالث با تخفيفات ويژه به كارگران ارائه خواهد شد.
رئيــس كانون انجمن هــاى صنفى كارگرى اظهار داشــت: 
كارگران داراى تشــكل كارگرى مى توانند از طريق ثبت نام 
در تشــكل خود و ساير كارگران اســتان مى توانند از تاريخ 
9 ارديبهشت ماه به ساختمان تشكالت كارگرى واقع در بلوار 

فردوسى، نبش مهدى4 مراجعه و اقدام به ثبت نام كنند.

مديرعامل ستاد ديه  كشور:
 خراسان شمالى كمترين 

زندانى غيرعمد را دارد 

بجنورد – خبرنگار قدس: مديرعامل ستاد ديه  كشور گفت: 
هم اكنون 12 هزار و 76 محبوس غيرعمد در بند حضور دارند 

كه سهم استان خراسان شمالى تنها 85 زندانى است. 
ســيد اســداهللا جواليى در بازديد از زندان مركزى بجنورد با 
قدردانى از عملكرد مســئوالن قضايى خراسان شــمالى در 
حبس زدايى گفت: هم اكنون محكومان ديه ناشــى از جرايم 
غيرعمد در اين استان به صفر رسيده و بدهكاران مالى آن هم 

كمترين آمار را در كشور دارند.
وى اظهار داشت: هم اكنون 12 هزار و 76 محبوس غيرعمد 
در بند حضور دارند كه سهم استان خراسان شمالى تنها 85 
زندانى است. وى با اشاره به كمك هاى معنوى و مادى رهبر 
معظم انقالب يادآور شد: با تخصيص كل اعتبار اعالم شده در 
سفر استانى معظم له به بجنورد در سال 91 خوشبختانه تعداد 
زندانيان تحت حمايت ستاد ديه در برهه اى تك رقمى شد و از 
آن تاريخ تاكنون هم جالب است كه آمار از صد زندانى غيرعمد 
تجاوز نكرده است كه در اين حوزه نبايد از تالش هاى نهادهاى 

قضايى و فرهنگى استان در امر پيشگيرى غافل بود.
وى افزود: در سالى كه گذشت مردم خراسان شمالى با حضور 
در جشن هاى گلريزان آزادى بدهكاران مالى غيركالهبردارى 
زمينه آزادى 247 زندانى دردمند را فراهم كردند. آمارى كه 
نســبت به عملكرد آزادى ها در سال 95 رشدى در حدود 26 

درصد را نشان مى دهد.
جواليى مجموع زندانيان غيرعمد حال حاضر اين اســتان را 
85 نفر اعالم كرد و گفت: با احتســاب كانون اصالح و تربيت 
خراسان شمالى، در ســطح ندامتگاه هاى اسفراين، شيروان 
و بجنــورد در مجموع 65 بدهكار مالى ناشــى از چك و 20 
محبوس مهريه و نفقه نگهدارى مى شوند كه مبلغ بدهى اين 

افراد رقمى معادل 3 ميليارد تومان است.

 بازار شير شتر خراسان جنوبى 
زير چتر سرمايه گذاران

ايسنا: معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى 
خراسان جنوبى با بيان اينكه سرمايه گذارى داخلى و خارجى 
خوبى در بحث شــتر انجام شده است، گفت: اميدواريم سال 
آينده بتوانيم به يكى از توليدكنندگان خوب شــير شتر در 
منطقه تبديل شويم. سيد جالل مدرسى افزود: خراسان جنوبى 
190هزار تن توليدات دامى در سال دارد. اين توليدات شامل 
14 هزار و 710 تن گوشــت قرمز، 53 هزار تن گوشت مرغ، 
108 هزار تن شير خام، 13 هزار و 700 تن تخم مرغ و 175 
تن عسل در سال است.  وى ادامه داد: نزديك به 30 هزار نفر 
جمعيت شتر استان است و نزديك به دو تن شير شتر در روز 
در استان توليد مى شود. مدرسى با بيان اينكه نزديك به 20 
درصد از جمعيت شتر كشور در خراسان جنوبى است، تصريح 
كرد: از نظر جمعيت شتر، خراسان جنوبى رتبه دوم را در كشور 

پس از سيستان و بلوچستان دارد. 

زندانى غيرعمد را دارد 
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رئيس اتحاديه طال، جواهر و نقره مشهد به قدس خبر داد

موافقت اوليه براى حذف ماليات بر ارزش افزوده از اصل طال
فاطمه معتمدى: رئيس اتحاديه طال،جواهر 
و نقره مشهد با اشــاره به اينكه اجرايى شدن 
9 درصد ماليات بر ارزش افزوده، ضربه مهلكى 
به صنعت طال و جواهر وارد كرد،اظهار داشت: 
ماليات بر ارزش افزوده ضمن اينكه ضربه جدى 
به كارگاه هاى توليدى طال و جواهر زد، در كنار 
آن منافع مصرف كننده نيز در نظر گرفته نشد.
باقر معبودى نژاد افزود: بايد توجه داشت طال 
كاالى مصرفى نيست.براى هر كاالى مصرفى 
زمان و موعد مصرف مشخص شده اى تعريف 
شده اســت، در حالى كه طال از 7000 سال 
پيش تاكنون ارزش خود را حفظ كرده است، 

بنابراين كاالى سرمايه اى محسوب مى شود.
وى با اشــاره به ماده 3 قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، مصوبه مجلس تصريح كرد:در اين ماده 
قانونى آمده اســت،ارزش افزوده در اين قانون 
تفاوت بين ارزش كاالها و خدمات عرضه شده 
با ارزش كاالها و خدمات خريدارى يا تحصيل 

شده در يك دوره معين است.
وى ادامه داد:بر خالف نص صريح قانون، دارايى 
تمام طال فروشى ها را موظف كرده است ماليات 
بر ارزش افزوده را از كل فروش از مصرف كننده 
دريافت و سپس به اداره ماليات آن را بپردازند.
وى يادآورشــد: ماليات بر ارزش افزوده را طال 
فروشــى ها بايد از مردم دريافــت و به دولت 
بپردازند.در واقــع واحدهاى فروش طال فقط 
واسطه هســتند كه اگر اين ماليات را دريافت 
نكنند، جريمه هم مى شوند؛ با اين حال هشت 
سال است مقاومت مى كنند كه قانون اشكال 

دارد و بايد اصالح شود.

موافقت اوليه
 وى با اشــاره به جلسات متعدد برگزار شده با 
مســئوالن ذى ربط براى اصالح اين مشكل، 
گفت: سرانجام اين تالش ها مثمرثمر واقع شد، 
به طورى كه در جلســه اى كه اواخر فروردين 
ســال جارى در مشــهد با حضور اعضايى از 
كميســيون اقتصادى مجلس، مركز پژوهش 
ها، اتاق اصناف و اتــاق بازرگانى ايران برگزار 
شــد، تأييد و مصوب شد كه ماليات بر ارزش 
افــزوده از اصل طال حــذف و فقط از اجرت و 
سود، 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت 

گردد.

 كاهش قابل محسوس براى مصرف 
كننده

معبودى نژاد اذعان داشت: اگر اين مصوبه در 
صحن علنى مجلس تأييد و به تصويب نهايى 
برسد، در عمل ســبب خواهد شد مردم رقم 
اندكــى را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده در 
خريد طال بپردازند؛ به عنوان مثال اگر تا پيش 
از ايــن براى خريد10 ميليون تومان طال بايد 
900 هزار تومان به عنــوان ماليات بر ارزش 
افزوده پرداخت مى كردنــد، حاال اين ماليات 
از ســود و اجرت معادل 1/5 درصد است كه 
مى شود 150 هزار تومان، بنابراين خيلى به نفع 

مصرف كننده است.

 ورشكستگى طال فروشى هاى قدر
وى در اين باره كه تعدادى از طال فروشــى ها 
با وجــود دريافت 9 درصد ماليــات بر ارزش 
افــزوده از مصــرف كننده، امــا آن را به اداره 
ماليات پرداخت نمى كنند، گفت: تا حدى اين 
مسئله را قبول داريم، اما بايد توجه داشت اين 
موارد و اتفاق ها در گذشته رخ داده است، بايد 

توجه داشت بيشتر واحدها 
قوى  واحدهــاى  بخصوص 
و مورد اعتماد كه ســال ها 
با ســرمايه خــوب در بازار 
طــال كار و ماليات پرداخت 
مى كردند، دچار ورشكستگى 

و تعطيل شده اند.
وى اضافه كــرد: در مقابل 
كار  وارد  جديــد  عــده اى 
شــده اند كه نه تنهــا براى 
دولت از باب پرداخت ماليات 
هيچ درآمدى ندارند، بلكه به 
نوعى معضل هم محســوب 
مى شــوند. اين افــراد يك 
رقابت ناسالم در بازار دارند و 

براى مدت 6 ماه و يا يك سال بدون پرداخت 
ماليات كار مى كنند و ضمن اينكه احتمال دارد 
ماليات بر ارزش افزوده را نيز از مردم دريافت اما 
آن را به اداره ماليات پرداخت نكنند و تا زمانى 
كه شناســايى و وادار به دريافت پروانه شوند، 

كسب و كار را تعطيل كردند.
وى در بخش ديگر خاطرنشــان كرد: از زمان 
ماليات بر ارزش افزوده، صادرات طال صفر شده 
است، در حالى كه صنعت طال بومى ايران است 

و تا پيش از سال 90 صادرات انجام مى شد.

 معافيت شمش طال از 9 درصد ماليات 
برارزش افزوده 

وى با اشــاره به اشتغال زايى و ارز آورى باالى 
صنعت طــال افزود:يكى ديگر از پيگيرى هايى 
كه به نتيجه رسيده است، معاف شدن شمش 
طال از پرداخت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده 
است كه در جلسه اخير برگزار شده در مشهد 

حاصل شده است.
وى در ادامه به كد رهگيرى در مصنوعات طال 
اشــاره كرد و گفت: مطابــق اين كد كه براى 
مشهد «كا» اســت، كارگاه هايى كه در مشهد 
به توليد مصنوعات طال مشغول هستند، بايد 
اين كد را بر روى تمامى كارهاى ساخته شده 
حك كنند. اگر مشكلى از جمله پايين بودن 
عيار وجود داشته باشد، موضوع قابل پيگيرى 

و رصد است.
وى ادامه داد: از زمانى كه كد رهگيرى اجرايى 
شده است، تقلب طال در مشهد به صفر رسيده 

است.

 تبعات خريد طال در 
فضاى مجازى براى مردم

معاون اتحاديه طال و جواهر 
و نقره مشهد در اين نشست 
از جمله  داشــت:طال  اظهار 
اشتغال  كه  اســت  صنايعى 
زايى و ارز آورى قابل توجهى 
بــه همــراه دارد؛ بنابراين با 
توجه بــه ارزش افزوده باالى 
ايــن صنعت، اصــالح قانون 
ماليــات بر ارزش افــزوده و 
تصويب توافق حاصل شــده 
اخير در صحن علنى مجلس، 
مورد درخواســت و پافشارى 

فعاالن اين صنف است.
وفادار در ادامه به بخشى از معضالت اين صنف 
اشــاره كرد و گفت: فضاى مجــازى در همه 
صنوف از جايگاه ويژه اى برخوردار اســت، اما 
متأسفانه به دليل ناآگاهى عده اى از مردم و نيز 
ضعف قانون يك سرى اتفاق هايى رخ مى دهد، 

كه خارج از كنترل اتحاديه است.
وى گفت: مردم بايد بدانند در فضاى مجازى 
احتمال عرضه طالى ســرقتى وجود دارد؛ با 
اين توضيح كه واحدهاى طال فروشــى طالى 
سرقتى و بدون فاكتور را خريدارى نمى كنند، 
بنابراين فضــاى مجازى فرصتى اســت كه 
احتمال فروش اين طالها را فراهم كرده است. 
دوم اينكه كارگاه هاى زيرزمينى براى كارها و 
طالهاى غير استاندارد و با عيار پايين ساخته 
شــده خود، از اين فضا بــراى عرضه و فروش 
استفاده مى كنند، اين در حالى است كه هيچ 

گونه نظارتى برآن وجود ندارد.
وى ادامــه داد: از ســوى ديگر فضاى مجازى 
بسترى شده است براى فروش طالهاى قاچاق 
خارجــى در حالى كه فــروش آن در مغازه ها 
ممنوع است و موضوع با اهميت تر فرار مالياتى 
اين افراد اســت كه در قبال فروش اين طالها 
حق و حقوق دولت را در قالب ماليات پرداخت 

نمى كنند.
وفادار ادامه داد: اين گروه ها در فضاى مجازى 
مدتى كار مى كنند و سپس ادامه كار را تعطيل 
مى كنند كه در اين اوضاع اگر مشــكلى براى 
مردم بابت خريد اين طالها پيش آيد، از جمله 

سرقتى بودن طال كسى پاسخگو نيست.
وى درباره مشكل مردم بابت فروش طالهاى 

بدون فاكتور كه در قالب هديه دريافت كردند 
و يا فاكتــور را گم كرده انــد، گفت: با كمك 
دادســتانى مشهد اين مشــكل برطرف شده 
است و صاحب طال مى تواند با در دست داشتن 
شناســنامه و كارت ملى و طــالى مزبور به 
اتحاديه مراجعه و مجوز فروش را دريافت كند.

 هشدارى كه بايد جدى گرفته شود 
وى در ادامه با اشــاره به ســرقت هاى طال از 
منازل مردم خاطرنشان كرد: توصيه جدى به 
مردم اين است كه از مصنوعات طال و فاكتور 
آن حتماً عكــس بگيرند، ضمن اينكه فاكتور 
طال را جدا از محل طالها نگهدارى كنند و از 
همه مهم تر اينكه از نگهدارى حجم زيادى طال 
در منزل خــوددارى و آن را به صندوق امانت 

بانك ها بسپارند.

 تعطيلى كارگاه هاى ساخت طال
بازرس اتحاديه نيز اظهار داشت: در مشهد 320 
كارگاه داراى كد رهگيرى و شناسه با عالمت 
«كا» در حوزه ساخت مصنوعات طال فعال بودند 
كه اكنون به دليل مشكالت از جمله ماليات بر 
ارزش افزوده به 150 واحد تقليل يافته است 
كه اگر قانون ماليات بــر ارزش افزوده اصالح 
نشــود، همين شمار هم تا يكى دو سال ديگر 

هم تعطيل مى شوند.
منظم در خصوص مشــكالت خريد و فروش 
طــال در فضاى مجازى تصريح كرد:مردم بايد 
توجه داشــته باشــند براى خريد اين طالها 
هيچ ضمانتى وجود ندارد، وى اضافه كرد:اين 
احتمال وجود دارد كــه فرضاً فردى طال را از 
طريق كانال هاى فعــال در فضاى مجازى به 
مبلغ 10 ميليون تومان خريدارى كند، اما پس 
از بررسى مشخص شود بدل است و يا عيارش 

پايين است و از همه مهم تر سرقتى است.
وى با تأكيد بر اينكه مردم سكه و يا پالك هاى 
طالى پرس شــده را نيز از واحدهاى صنفى 
داراى مجــوز خريــدارى كنند،گفت:به دليل 
وجود تقلب زيــاد در اين مــوارد مردم براى 
خريد به واحدهاى صنفى داراى مجوز مراجعه 
تا در صورت نياز بتوانند برگشــت داده و پول 
خــود را دريافت كنند، ضمن اينكه واحدهاى 
طال فروشــى نيز بايد در خريد اين ســكه ها 
و پالك هاى طالى پرس شــده، هوشــيارتر 

باشند. 

خشكسالى بيخ گوش 400 رشته قنات گناباد 
گزارش

تسنيم: مدير جهاد كشاورزى گناباد گفت: 
از مجموع 480 رشته قنات اين شهرستان، 
400 مورد آن را همچنان خطر خشكسالى و 

كم آبى تهديد مى كند. 
عليرضا حســين زاده اظهار داشت: تا قبل از 
بارندگى اخير كشــاورزان مــا نااميد بودند؛ 
زيرا بارندگى بســيار كاهش پيدا كرده بود 
و در مجموع حــدود 47 ميلى متر بارندگى 
داشتيم كه نســبت به مدت مشابه قبل در 
شهرســتان حدود 55 تا 60 درصد كاهش 

داشتيم.
وى در پاســخ به اينكه اين خشكسالى چه 
تأثيــرى روى محصــوالت راهبــردى اين 
شهرســتان بويژه زعفــران دارد، بيان كرد: 
زعفران يك محصول زمســتانه اســت و در 
اين فصل ديگر آبيارى نمى شــود اثر منفى 
خشكســالى روى آن محســوس است، اما 
در اثر بارندگى اخيــر، تعدادى از رودخانه ها 
و بندســارهاى ما آبيارى شــدند و مقدارى 

سفره هاى زيرزمينى ما نيز وضعيت بهترى 
پيدا كردند.

وى گفت: خشكســالى سبب خواهد شد در 
ســال زراعى جديد حدود 30 درصد كاهش 

برداشت زعفران داشته باشيم؛ زيرا اين گياه، 
زمســتانه اســت و بارندگى اخير نيز براى 

زعفران مؤثر نبود.
حســين زاده در مــورد وضعيــت قنــوات 
شهرســتان گناباد نيز گفت: در بحث قنوات 
شهرستان تا قبل از بارندگى هاى اخير، خيلى 
نوميــد بوديم، زيرا بارندگى حتى از ســطح 
عادى نيــز 60 درصد كاهش پيدا كرده بود، 
اما در بارندگى اخير برخــى قنوات ما زنده 
شــدند، اما هنوز خيلى از قنــوات ما به حد 
عادى نرسيده اند و با كاهش شديد آبگيرى 

اين قنوات روبه رو هستيم.
وى با اشــاره بــه اينكه 480 رشــته قنات 
در شهرســتان داريم كه تحت تأثير شديد 
بارندگى و ميزان نزوالت آســمانى اســت، 
تصريح كرد: از 480 رشته قنات ما 80 رشته 
در بارندگى اخير زنده تر شــد اما 400 قنات 
ديگر ممكن اســت در تابستان با كمبود آب 

روبه رو شوند.

ماليات بر ارزش 
افزوده ضمن اينكه 

ضربه جدى به 
كارگاه هاى توليدى 

طال و جواهر زد، 
در كنار آن منافع 

مصرف كننده نيز در 
نظر گرفته نشد

بــرش

مشهد: مديرعامل شركت پااليش گاز شهيد هاشمى نژاد از فروش گوگرد مذاب اين مجتمع گازى 
براى نخستين بار به خريداران داخلى خبرداد. 

 مهندس سيد مجيد منبتى با اعالم اين خبر افزود: از جمله محصوالت جانبى پااليشگاه مى توان 
به محصولى به نام گوگرد مذاب اشــاره كرد كه جهت تبديل به محصول با ارزش افزوده باالتر به 

خريداران يا سرمايه گذاران داخلى فروخته مى شود. 

وى تصريح كرد: در فاز نخست، انعقاد قرارداد با دو شركت داخلى صورت پذيرفته و هر شركت روزانه 
به ميزان 200 تن گوگرد مذاب خريد خواهند كرد. 

وى در ادامه به اهداف فروش گوگرد مذاب به ســرمايه گذاران داخلى اشــاره كرد و بيان داشــت: 
جلوگيرى از خام فروشى ساالنه 150 هزار تن گوگرد و ايجاد اشتغال براى 150 نفر به طور مستقيم 

و غير مستقيم در منطقه از اهداف اجراى اين طرح مى باشد. 

براى نخستين بار در سطح كشور انجام شد

فروش گوگرد مذاب پااليشگاه گاز شهيد هاشمى نژاد به خريداران داخلى 
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