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و  توريســـــتي 
چشمه هاي آب گرم 
در استان اردبيل سبب شده است اين منطقه در 
تمامي طول سـال پذيراي مسـافران بسياري از 
داخل يا خارج از كشـور باشـد.  دراين ميان نياز 
برخی از مردم منطقه و مسـافران به اسـتفاده از 
مراكز درماني موجب شده تا اين بخش از اهميت 
بااليي دراستان برخوردار باشد. درحالي كه به گفته 
برخي از مسـئوالن حوزه درمان در اين اسـتان، 
اردبيل از لحاظ داشـتن بيمارستان و درمانگاه از 
شـرايط مناسـبي درميان اسـتان هاي كشـور 
برخوردار است، با اين وجود درحال حاضركمبود 
نيروهاي متخصص درمراكـز درماني آن از جمله 
مشكالت موجود دراين حوزه است؛ موضوعي كه 
مدير درمان سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل 
به صراحت آن را تأييد كرده و معتقد است با توجه 
به نياز بيماران دراستان بايد هرچه زودتر حل شود. 

    
با وجود اينكه اس��تان اردبيل از لحاظ دارا بودن 
امكانات درماني در شرايط خوبي قرار دارد،اما نبود 
نيروهاي متخصص در مراكز درماني اين استان 
خصوصاً مراكز درماني وابسته به سازمان تأمين 
اجتماعي سبب شده است افرادي كه به اين مراكز 
مراجعه مي كنند زمان بس��ياري را صرف درمان 
خود كنند كه دراكثر اوقات مجبور به اس��تفاده 
از س��اير امكان��ات درماني در اس��تان هاي ديگر 
مي شوند.  مدير درمان سازمان تأمين اجتماعي 
اس��تان اردبي��ل دراي��ن خصوص ب��ه »جوان« 
مي گويد:»درحال حاضر از لحاظ دارا بودن مراكز 
درماني اين سازمان مشكل حادي ندارد، اما اين 
بدان معنا نيست كه خدمات رساني دراين مراكز 
در حد ايد ه آل اس��ت.« قادر برجي مي افزايد:» با 

وجود آنكه سعي شده تا خدمات مناسبي به بيمه 
شدگان تأمين اجتماعي دهيم، اما بايد اذعان كرد 
كه مراكز درماني تأمين اجتماعي از لحاظ كمبود 

پزشكان متخصص به شدت در مضيقه است.«
  كمبود پزشكان متخصص 

درحالي كه درچند سال اخير سعي شده تا مشكالت 
درماني در بيشتر مناطق كشور حل شود، اما درحال 
حاضر هنوزهم مناطقي وجودارند كه از كمبودها 
رنج مي برند كه به عنوان نمونه مي توان به كمبود 
پزشكان متخصص در مراكز درماني استان اردبيل 
خصوصاً بيمارستان هاي سازمان تأمين اجتماعي 
اشاره كرد؛ موضوعي كه روند درمان دراين مراكز 
را مختل كرده اس��ت.  ج��اي خالي بس��ياري از 
متخصصان درماني در مراكز درماني سازمان تأمين 
اجتماعي موجب ش��ده اس��ت مراجعه كنندگان 
مجبور شوند س��اعت هاي طوالني درصف انتظار 

بنشينند كه در بيشتر مواقع با نبودن پزشك بدون 
كوچك ترين نتيجه اي مجبور به رفتن به ساير مراكز 
درماني مي شوند.  حسن دايي يكي از بيماراني كه به 
شدت از خدمات رساني ضعيف مراكز درماني تأمين 
اجتماعي گله مند است دراين خصوص مي گويد:»با 
وجود اينكه هرماه حق بيمه مي دهم تا در صورت 
نياز از خدمات درماني اين سازمان بهره مند شوم، اما 
در زمان مراجعه هيچ خدماتي انجام نمي شود.« وي 
مي افزايد:»به علت اينكه چشمم دچار آب مرواريد 
شده است به يكي بيمارستان هاي تأمين اجتماعي 
مراجعه كردم، اما از آنجايي كه پزشك متخصص 
نداشتند، مي گويند بايد به استان هاي ديگر بروم 
يا جراحي چشم خود را به پزشكان بيمارستان هاي 
خصوصي بسپارم.« دايي ادامه مي دهد:»درحال 
حاضر بر سر دوراهي قرار گرفته ام، چراكه نه توان 
مالي استفاده از خدمات درماني بخش خصوصي را 

دارم و نه مي توانم چشمم را به اين حال رها كنم، 
چراكه به گفته پزش��كان درصورت هرگونه تعلل 
دچار نابينايي خواهم شد.« درحالي كه چند سال 
قبل رئيس دانش��گاه علوم پزشكي استان اردبيل 
اعالم كرد با جذب 61 پزش��ك متخصص و فوق 
متخصص مشكل درمان نيازمندان در مراكز درماني 
استان حل شده است، اما بررسي ها نشان مي دهد 
اين تعداد پزش��ك تنها جذب زيرمجموعه هاي 
دانشگاه علوم پزشكي شده و سهمي به ساير مراكز 

درماني تعلق نگرفته است. 
  قول همكاري دانشگاه براي رفع كمبودها

با وجود اينكه اس��تان اردبيل هم��واره به عنوان 
يكي از مهم ترين قطب هاي درمان دراين منطقه 
به ش��مار مي رود، لذا كمبود پزش��ك متخصص 
مي تواند اعتبار مراكز درماني در اين استان را زير 
سؤال ببرد.  مدير درمان سازمان تأمين اجتماعي 
استان اردبيل دراين خصوص مي گويد: »درحال 
حاضر بيمارستان ها و مراكز درماني وابسته به اين 
سازمان از نداشتن نيروهاي متخصص رنج مي برند 
كه بايد در اين زمينه اقدام مؤثر انجام شود.« قادر 
برجي با اش��اره به كمبودهاي موج��ود در مراكز 
درماني تأمين اجتماعي مي افزايد:» درحال حاضر 
در  رشته هاي فوق تخصص جراحي اطفال، عروق و 
شبكيه، جراحي قلب و عروق با كمبود شديد مواجه 
هستيم.« وي درخصوص اقدامات انجام شده براي 
رفع اين كمبودها مي گويد:»به منظور رفع نيازها 
طي نامه نگاري هاي مختلف با مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشكي اردبيل، آنها قول دادند دراين زمينه 
اقدام كنند و به زودي كمبودها را مرتفع سازند.« به 
گفته وي، سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل 
تمام توان خ��ود را در جذب امكان��ات و اعتبارات 
بيشتر براي ارتقاي سطح خدمات درماني به كار 

خواهد گرفت تا هرچه زودتر مشكالت حل شود. 

   مركزي: مدير ساخت توسعه راه هاي اداره كل راه و شهرسازي استان 
مركزي از پيشرفت 30 درصدي احداث باند دوم محور ازنا - شازند خبر 
داد. احمد مرزبان با اشاره به اينكه اين عمليات در طول 300 متر، عرض 
30 متر و ارتفاع يك الي 16 متر و در شش مرحله انجام شده است، گفت: 
تمام محور متعلق به حوزه استان مركزي 39 كيلومتر بوده كه حجم كل 
عمليات احداث 13 كيلومتر شامل 300هزارمترمكعب خاكبرداري و 
180هزار متر مكعب خاكريزي و 56هزار زيراساس و 44 دستگاه پل دو 

تا پنج متري تا مرحله زيراساس در حال انجام است. 
   چهارمحـال و بختيـاري: مدي��ر صنايع كش��اورزي س��ازمان 
جهادكش��اورزي اس��تان چهارمحال و بختياري از صادرات 6 هزار و 

500 تن انواع خوراك آبزي��ان به خارج از 
كش��ور خبر داد. طهمورث فتاحي با اعالم 
اين خبر، گفت: اين ميزان خوراك آبزيان 
با ارزآوري 5 ميليون دالري به كشورهاي 
عراق، افغانستان و آسيايي ميانه صادر شده 
اس��ت. وي افزود: امس��ال حدود 45 هزار 
تن انواع خوراك آبزي��ان در چهارمحال و 

بختياري توليد ش��د كه در مقايسه با سال گذش��ته 10 درصد بيشتر 
بوده است. فتاحي ادامه داد: هم اكنون در شش كارخانه توليد خوراك 
آبزيان استان انواع خوراك شامل ميگو، ماهي سردابي )قزل آال( و گرم 
آبي  كپور، خاويار، زينتي و ميگو و ماهيان دريايي توليد و روانه بازارهاي 

داخلي و خارجي مي شود. 
   قزوين: مدير جهادكشاورزي شهرستان قزوين از اجراي 500 هكتار 
س��امانه نوين آبياري در اراضي كشاورزي شهرس��تان قزوين خبر داد. 
عباس عليخاني افزود: اكنون حدود 23 هزار هكتار از اراضي كشاورزي 
اين شهرستان شرايط الزم را براي اجراي سامانه نوين آبياري دارند كه از 
اين ميزان تاكنون 6 هزار و 700 هكتار تحت پوشش سامانه نوين آبياري 
قرار گرفته است. وي ادامه داد: در اين راستا طي سال هاي 95 و 96 بيش 
از 60 ميليارد ريال اعتبار بالعوض به بهره برداران بخش كشاورزي در 

قالب اجراي سامانه نوين آبياري پرداخت  شده است. 
   سيستان و بلوچستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و 
بلوچس��تان از اختصاص پنج هكتار از اراضي زاهدان، ميرجاوه و خاش به 
كشت زعفران خبر داد كه پيش بيني مي شود از هر هكتار پنج كيلوگرم 
طالي سرخ برداشت شود. رضا نجفي افزود: كشت و توسعه مزارع زعفران 
و سطح قابل اجراي استان در 5 سال آينده در دستور كار قرار گرفته است. 
پيش بيني مي شود امسال 25 كيلوگرم زعفران از مزارع زاهدان، ميرجاوه و 
خاش توليد و وارد بازار مصرف شود. وي همچنين با اشاره به رفتن كشاورزي 
استان به سمت كشاورزي دانش بنيان گفت: بكارگيري تكنولوژي روز توليد 

محصوالت كشاورزي در استان در حال نهادينه شدن است. 
   مازندران: استاندار مازندران از اجراي طرح تفكيك زباله از مبدا در 
شهرهاي استان مازندران خبر داد. محمد اسالمي با اشاره به اينكه زباله 
محيط زيست و امنيت غذايي مازندران را به خطر انداخته است، افزود: بايد 
نهضت همگاني پاكسازي و ساماندهي زباله ايجاد شود. وي بر مقابله جدي با 
ساخت و  سازهاي غير مجاز و تعرض به اراضي باغي، زراعي و ملي در استان 
تأكيد كرد و گفت: متأسفانه مناظر شهري به ويژه ورودي هاي شهرها مملو 
از ساخت و سازهاي نازيباست و آبگرفتگي در شهر قابل پذيرش نيست 
و معابر بايد اصالح شود. اس��تاندار مازندران تأكيد كرد: آزاد سازي حريم 
60متري سواحل به طور مجدانه پيگيري و حريم دريا و رودخانه ها مديريت 

شود تا ساخت و سازهاي غير مجاز در اين مناطق صورت نگيرد.

بيشترعشاير به شغل شريف دامداري و كشاورزي 
مشغولند و بايد براي آنها حق ويژه اي قائل شويم. 
همچنين دولت بايد محصوالت توليدي كشاورزي 
و دامپروري عشاير را به صورت تضميني خريداري 
كند تا آنها مجبور نش��وند محص��والت خود را با 
قيمت پايين وضرر به واسطه ها و دالالن بفروشند. 
دولت بايد تسهيالتي براي ييالق و قشالق و رفت 
و آمد عشاير نيز در نظربگيرد تا بازدهي و بهره وري 
در توليد زيادتر شود.  مديركل امور عشاير استان 
اصفهان در س��ومين گردهمايي رئيسان ادارات 
امور عش��اير شهرس��تان هاي سراس��ر كشور در 
اصفهان با عنوان ك��ردن مطالب ف��وق گفت: با 
حمايت از عش��اير، دامداري و كشاورزي كشور 
رونق بيشتري به خود مي گيرد و بايد تسهيالت 
روان و ويژه اي براي رفاه شغلي آنان در نظر گرفته 
شود؛ چراكه عشاير بيش از 24 ميليون رأس دام 
سبك كه حدود 28 درصد از جمعيت دامي كشور 
محس��وب مي ش��ود را در اختيار دارند.  به گفته 
مختار اس��فندياري 40درصد از فرش صادراتي 
كش��ور از محل تالش هاي عش��ايري است و در 
بخش صنايع تبديلي و گردشگري نيز اين جامعه 
فعاليت هاي خوب��ي دارند. همچني��ن در توليد 
گوشت، صنايع دستي، گياهان دارويي، لبنيات 
وس��اير اقالم ديگر ك��ه مهم تري��ن فرآورده هاي 
دامداري عشايري گوش��ت قرمز و شير است و به 

ترتيب گوشت قرمز حدود 25درصد و شير هشت 
و يك دهم توليدي كشوراست كه ارزش توليدات 
دامي عش��اير كوچنده حدود 220 ميليارد ريال 
است كه 69 درصد آن از توليد گوشت، 23 درصد 
از توليد ش��ير و بقيه از پوست و الياف دامي است 
و30 هزار متر مربع صنايع دستي از جمله قالي، 
قاليچه، گليم، زيلو، حصير، كن��اره، خورجين و 
دستكش يك س��وم صنايع دس��تي اين استان 
را توليد مي كنند.  اين مس��ئول اع��الم كرد: از 4 
ميليون هكتار از مراتع كش��ور حدود 34 هكتار 
در اختيار يك ميلي��ون و 200 هزار نفر جمعيت 
عشاير است و شهرهاي بوئين مياندشت، فريدن 
و چ��ادگان در غرب اس��تان اصفهان با داش��تن 
27 هزار نفر عش��اير از ايل بختياري، س��ميرم، 
دهاقان و ش��هرضا در شمال اس��تان با 24 هزار 
نفر عشاير از ايل قش��قايي، محمدآباد و نصرآباد 
در ش��رق اصفهان با 3 هزار نفر عش��اير از طايفه 
عرب جرقويه، جامعه عش��ايري استان اصفهان 
را تشكيل مي دهند كه اين عشاير حدود پنج ماه 
از سال را اغلب در شهرس��تان هاي فريدونشهر، 
س��ميرم، چادگان، دهاقان، ش��هرضا و جرقويه 
اصفهان استقرار می يابندو به كارهاي مورد اشاره 
مي پردازند.  وي گفت: عشاير كوچنده در 96 ايل 
و 547 طايفه مستقل تشكيل يافته اند كه قريب 
80درصد از جمعيت عشايري به 96ايل و بقيه به 

طوايف مستقل عش��اير بختياري منسوب است 
كه به شهرستان هاي شوش��تر، مسجد سليمان، 
دزفول، شوش، سردشت و اللي و عشاير قشقايي 
نيز به اس��تان هاي فارس، بوش��هر و كهگيلويه و 
بوير احمد كوچ مي كنند.  امام جمعه اصفهان هم 
معتقد به توجه بيشتر دولت به عشاير است چون 
عشاير به توسعه صنعت دامپروري و كشاورزي كه 
از مهم ترين راه هاي خودكفايي كشور است اهتمام 
دارند و دولت بايد محصوالت توليدي كشاورزي و 
دامپروري عشاير را به صورت تضميني خريداري 
كند تا آنها مجبور نش��وند محص��والت خود را با 

قيمت پايين به واسطه ها بفروشند. 
  مسئوالن تعريف مي كنند، عشاير مي نالند

ابزار قانوني كامل و برنامه هدفمندي براي حمايت 
از توسعه اشتغال عشاير در اختيارداريم و بر همين 
اس��اس اين برنامه به هفت منطقه تقسيم شده 
است، دو منطقه جنوب اس��تان شامل شهرهاي 
س��ميرم، دهاقان و ش��هرضا و غرب نيز ش��امل 
شهرهاي چادگان، بوئين، مياندشت و فريدن در 
اولويت قرار دارند و سپس با همكاري فرمانداران، 
بخشداران و ساير مسئوالن براي اين دو منطقه 
در قالب 122 روس��تا و 25 دهستان برنامه ريزي 
انجام خواهد شد.  اينها بخشي از حرف هاي رئيس 
سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان در رابطه با 
عشاير و لزوم توجه به آنهاست.  نعمت اهلل اكبري 

مي گويد: پديده مهاجرفرس��تي شهرستان هاي 
دهاقان، چادگان، فريدن، فريدونش��هر، بوئين و 
مياندشت، استان اصفهان را ش��لوغ كرده و بايد 
ب��ا آن مقابله كرد و ب��راي رهاي��ي از اين معضل 
بايد براي آنان تسهيالت ارزان قيمت در مناطق 
خودشان ايجاد نمود كه خود اهالي ديگر تمايلي 
به مهاجرت نداش��ته باش��ند و حتي كساني هم 
كه آمده ان��د به بازگش��ت روي بياورند و مديران 
شهرستان ها بايد به طور جدي راهكارهايي براي 

مقابله با اين پديده مهاجرت اتخاذ كنند. 
وي ادام��ه مي دهد: اج��راي اقتص��اد مقاومتي 
وابستگي شديدي به عشاير دارد و در سال اقتصاد 
مقاومتي بايد توجه ويژه اي به اين مس��ئله شود، 
چراكه اقتصاد ايران با پديده نادر رشد اقتصادي 
مثبت 8/5 درصدي و رشد اشتغال منفي مواجه 

است و اين روش كمتر در دنيا اتفاق مي افتد.
اين مس��ئول مي افزايد: امس��ال يكهزار ميليارد 
تومان ب��راي تن��وع تولي��دات عش��اير در قالب 
تس��هيالت 4 درصدي اختصاص يافت و در سه 
سال گذش��ته 6 هزار ميليارد ريال تسهيالت در 

بخش عشايري كشورتاكنون توزيع شده است. 
جالل غريب وند يكي از عش��اير ايالت بختياري 
است كه با ابراز گاليه از اينكه توزيع كود شيميايي 
نيز مدتي است قطع ش��ده، مي گويد: مسئوالن 
مربوط��ه نيزجواب درس��تي از زم��ان توزيع آن 
نمي دهند و بس��ياري از افرادي كه كش��ت ديم 

مي كاشتند از ادامه كشت منصرف شده اند. 
وي ادام��ه مي ده��د: راه ان��دازي بازارچه فروش 
محصوالت به صورت مس��تقيم در استان نيز يكي 
از خواس��ته هاي عش��اير اس��ت و دولت مي تواند 
همان طور كه گندم را بدون واس��طه از كش��اورز 
مي خرد، گوشت را نيز به صورت مستقيم از عشاير 
خريداري كند.  غريب وند مشكالت چراي دام هاي 
عشاير را نيز ازجمله مش��كالت ديگر مي خواند و 
بيان مي كند: از منابع طبيعي مي خواهيم با تشكيل 
جلسات، نسبت به اطالع رساني به موقع اقدام كند 
تا عشاير به دليل ورود زودهنگام دام جريمه نشوند.  
وي با ابراز تأس��ف از اينكه آموزش وپرورش توجه 
چندان��ي به تأمي��ن امكانات آموزش��ي بچه هاي 
عشايرندارد و از دير برپا شدن كالس هاي تحصيلي 
فرزندان عشاير با وجود گذشت يك ماه از آغاز سال 
تحصيلي جديد گاليه دارد، بيان مي كند: اين قشر، 
بچه هاي تيزهوش و مس��تعدي دارن��د ولي بر اثر 
عدم دسترس��ي به مراكز آموزشي و حتي وسايل 
ابتدايي آموزشي محرم مانده اند و اين قشرمشكالت 
عديده اي دارند مانند بهداشت و مسئوالن بهداشت 
كمتر بين عشاير حضور پيدا مي كنند، درحالي كه 
بايد بيشتر به بهداشت زنان و خانواده عشاير توجه 
شود.  وي با اشاره به ش��عار دولت مبني بر دولت 
تدبير و اميد مي گويد: ديگر اميدي به اينكه عشاير 
مثل گذشته پركار و پر جنب وجوش باشند نيست 
و بر همين اساس طي بررسي هاي به عمل آمده و به 
دليل بسياري از مشكالت مطروحه فرزندان عشاير 
ديگر تمايلي به كوچ روي ندارند و مايل به نيمه كوچ 
بودن يا ساكن شدن هستند و اگر وضع به همين 

منوال ادامه پيدا كند قطعاً اين اتفاق خواهد افتاد.
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توليد 25درصد گوشت كشور  به دست 2درصد جمعيت عشاير
نقش اساسي عشاير در توسعه صنعت دامپروري و كشاورزي كه مهم ترين ركن خودكفايي كشور است ايجاب مي كند دولت محصوالت 

توليدي آنها را به صورت تضميني خريداري كند تا مجبور نشوند محصوالت خود را با قيمت پايين به واسطه ها بفروشند

كمبود پزشك متخصص، درمان اردبيل را به كما  برد
 درحال حاضر مراكز درماني تأمين اجتماعي 

ازكمبود متخصص در رشته هاي فوق تخصص جراحي اطفال، شبكيه، قلب و عروق رنج مي برد

 نماينده مردم آمل در مجلس 
در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

وابستگي استان هاي شمالي به گاز تركمنستان 
براي هميشه تمام شد

طبق اعالم س�ازمان هواشناسي، اولين 
موج س�رما درحال ورود به اس�تان هاي 
شمالي به خصوص مازندران است. استاني 
كه هرساله با ورود اولين سوز زمستاني، 
موجي از نگراني در آن در خصوص تأمين 
گاز به راه مي افتد؛ چراكه طي س�ال هاي 
گذشته بخش�ي از نياز اين اس�تان براي 
تأمين سوخت از طريق خطوط انتقال گاز تركمنستان تأمين مي شد 
كه بدعهدي هاي مك�رر و زياده خواهي هاي اين كش�ور در خصوص 
فروش گاز به ايران، هم�واره گرما را از خانه مازني ه�ا بيرون مي برد، 
 بنابراين مس�ئوالن درص�دد اين بر آمدن�د طرح بزرگ گازرس�اني 
دامغان -  كياسر - ساري را كليد بزنند تا براي هميشه ايران از واردات گاز 
از طريق تركمنستان بي نياز شود. حاال با ورود اولين موج سرما به سراغ 
عزت اهلل يوسفيان، نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسالمي رفتيم 
تا در رابطه با سرانجام طرح و اينكه امسال هم معضل كمبود سوخت 
وجود دارد يا نه گفت وگويي كوتاه داشته باشيم كه در ادامه مي خوانيد.

    
قرار بود خط لوله گاز از س�مت دامغان -  كياسر- ساري 
براي رفع معضل چندس�اله كمبود گاز اس�تان مازندران 
كشيده شود تا براي هميشه از واردات گاز بي نياز شويم، 

اين خط لوله در حال حاضر در چه وضعيتي است؟
خوشبختانه به رغم اينكه مشكالت مالي بسياري وجود داشت و بارها 
صحبت روي زمين ماندن اين پروژه مطرح ش��د، اما در مردادماه سال 
جاري اين طرح تكميل شد و با حضور بيژن نامدار زنگنه وزير نفت به 

بهره برداري رسيد. 
با توجه به اينكه اين خط لوله تكميل شده است، فكر مي كنيد 

امسال هم مازندران با معضل قطعي گاز روبه رو شود؟ 
خير، اين طرح با شرايط فوق العاده اي افتتاح شد و براي هميشه مشكل 
قطعي مكرر گاز و برنامه ريزي براي روزهاي سرد را تمام كرد. اين اتفاق 
بزرگي بود؛ چراكه هر بار با كاهش دما و ورود س��امانه هاي سرمايشي به 
استان هاي شمالي نياز ما به گاز تركمنستان افزايش مي يافت و درست 
در چنين موقعيتي، آنها شير انتقال گاز را به روي ايران مي بستند. بعد هم 
مطالبات گذشته را درخواس��ت و با افزايش چند برابري قيمت گاز، باج 
خواهي مي كردند. مسئوالن هم براي تأمين رفاه حال مردم مازندران به 
ناچار تن به خواسته هاي سودجويانه آنها مي دادند؛ چراكه مازندراني ها 
هيچ راه جايگزيني براي تأمين گرمايش خانه هايشان نداشتند. همچنين 
با توجه به اينكه تمام بخاري ها از سال ها پيش از خانه هاي مردم جمع آوري 

شده بود، نمي توانستيم با نفت، معضل را برطرف كنيم. 
با اين ش�رايط فكر مي كني�د باز هم به گاز تركمنس�تان 

نيازي باشد؟
خير. با بهره برداري از اين پروژه بزرگ، ديگر هرگز به گاز تركمنستان 
براي روشن كردن اجاق خانه هاي مازني ها نيازي نداريم. حاال به جاي 
اينكه تركمنستان بخواهد گاز را به روي ايران ببندد، اين ما هستيم كه 
ديگر از آنها سوخت نمي خريم و تمام باج خواهي هايي كه آنها توانستند 

طي اين سال ها از ايران كنند با اين اقدام به موقع تمام شد. 
چقدر هزينه  صرف احداث اين خط لوله شد؟

با صرف هزينه 800 ميليارد توماني اين خط لوله تكميل شد و اكنون به 
بهشهر ساري رسيده است. در حال حاضر مازندران از لحاظ گازرساني 

تكميل شده است و ديگر هيچ نيازي به گاز خارجي نداريم. 

 سرمايه گذاري بنياد بركت براي آبرساني 
به روستاهاي كهگيلويه و بويراحمد 

مديرعامـل شـركت آب و فاضـالب     كهگيلويه و بويراحمد
روستايي كهگيلويه و بويراحمد با اشاره 
به اين كه در حال برآورد و مطالعه  يك پروژه  آبرساني بزرگ در شهرستان 
باشت هستيم، گفت: در اين پروژه بزرگ آبرساني، 33 روستا با جمعيتي 
حـدود 2500 نفر از محـل منابع بنيـاد بركت خدمات دهي مي شـوند. 
فيض اهلل پاسره ادامه داد: 22 پروژه ي آبرساني با اعتبار 140 ميليارد ريال 
به همت بنياد بركت، وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
اين استان تعريف ش��ده كه با اتمام آنها 60 روستا با جمعيتي افزون  بر 
6هزار و 200 نفر از آب شرب سالم بهره مند مي شوند.  وي خاطرنشان 
كرد: پروژه  آبرساني روستاي دلي رباط به نمايندگي از پروژه هاي آبرساني 
بنياد بركت، كلنگ زني مي شود.  پاسره با بيان اين كه اجراي سه كيلومتر 
خط لوله و شبكه  توزيع و احداث يك باب مخزن به حجم 100 متر مكعب 
بخش هايي از عمليات عمراني اين پروژه است، ادامه داد: در شهرستان 
باشت هم اكنون سه پروژه در دست اجرا بوده كه با اجراي 22 كيلومتر 
خط لوله و ش��بكه  توزيع، چهار باب مخزن به حجم 1100 مترمكعب 
در نهايت پنج روس��تا با جمعيت حدود 800 نفر را برخوردار مي كند.  
مديرعامل شركت آب وفاضالب روستايي كهگيلويه و بويراحمد با اشاره 
به اين كه در حال برآورد و مطالعه  يك پروژه  آبرساني بزرگ در شهرستان 
باشت هستيم، تصريح كرد: در اين پروژه ي بزرگ آبرساني، 33 روستا 
با جمعيتي حدود 2500 نفر از محل مناب��ع بنياد بركت خدمات دهي 
مي شوند.  پاسره تصريح كرد: در س��ال 95 قريب به 380 ميليارد ريال 
بودجه از محل صندوق توسعه  ملي تخصيص داده شد كه از منافع آن 
18 مجتمع بزرگ آب روستايي و هش��ت پروژه  تك روستايي تعريف 
و عملياتي ش��د و در نهاي��ت 107هزار نفر معادل يك س��وم جمعيت 
روستايي استان منتفع شدند.  وي ادامه داد: براي امسال نيز حدود 130 
ميليارد ريال از محل صندوق توسعه  ملي براي آبرساني روستايي استان 
پيش بيني شده كه با تخصيص اين مبلغ و هم چنين كمك بنياد بركت، 

پروژه هاي خوبي در زمينه  آب روستايي عملياتي مي شود. 

 مغازه هاي سنگي، گامی ارزشمند 
براي حفاظت از معماري تاريخي تبريز 

شهردار تبريز با اشاره به اينكه صيانت 
از معمـاري اصيـل ايرانـي و آذري، از   آذربايجان شرقي

نيازهاي مهم شـهر تبريز اسـت، پروژه مغازه هاي سـنگي را گام 
ارزشـمند شـهرداري در حفاظت از معماري تاريخي عنوان كرد. 
ايرج   ش��هين باهر گفت: طرح داش ماغازاالر، با همكاري كارشناس��ان 
ميراث فرهنگي و پس از مطالعات اساسي، عملياتي شده و با توجه به 
موقعيت طرح در محدوده مركزي شهر، گام ارزشمندي در حفاظت از 
معماري اصيل تاريخي به شمار مي رود.  وي خاطرنشان كرد: پياده راه 
معروف داش ماغازاالر، از مس��يرهاي تاريخي است كه پيش تر به ثبت 
ملي نيز رسيده است؛ با اين حال، برخي نابس��اماني ها، زوايد بصري، 
حفاري ها و انش��عابات پراكنده، موجب مخدوش شدن چهره كلي اين 
بافت تاريخي شده است.  شهردار تبريز اضافه كرد: شهرداري منطقه 4 
تبريز، به منظور جبران همين نابساماني، با اجراي مطالعات معماري، 
سامان دهي و احياي جداره ها را در اين مس��ير 200 متري آغاز كرده 
است.  شهين باهر بر لزوم تسريع در اجراي پروژه با حفظ شاخص هاي 
فني و كيفي تأكيد كرد و افزود: طرح، مطابق زمان بندي ارائه شده، تا 
دي ماه مصادف با آغاز برنامه هاي گردشگري 2018 تكميل خواهد شد.  
شهردار تبريز با قدرداني از همكاري اصناف و مغازه داران اين پياده راه 
اظهار داشت: عالوه بر دستاوردهاي تاريخي و فرهنگي پروژه، پيش بيني 
مي شود اجراي اين طرح، دست كم 20 درصد ارزش افزوده اين محور 
را افزايش دهد؛ همين امر، مي تواند يك انگيزه مضاعف براي همكاري 

اصناف محترم داش ماغازاالر در حفظ و نگهداري پروژه باشد.

عشاير ايران بالغ بر بيش از يك ميليون و 200 هزار نفر هستند كه حدود 
2 درصد جمعيت كشور را شامل مي شوند و از طوايف و ايل هاي مختلف 
همچون شاهس�ون، بختياري، كرمانج، عرب و غيره در بيش از 15 هزار 
سامانه عشايري كشور پراكنده هس�تند و نقش ويژه عشاير درتوسعه 
اقتصادي و پيش�رفت كش�ور از نظر عرضه نيروي كار، م�واد غذايي و 

مواد خام دامي و حتي كش�اورزي را همين كوچ نشينان توليد مي كنند 
كه از مصاديق بهره وري و اقتص�اد مقاومتي كه رهب�ر معظم انقالب به 
آن تأكيد دارند، به طوري كه هر يك نفر از عش�اير، گوشت 16 ايراني را 
توليد و تأمين مي كند و در توس�عه صنعت دامپروري و كشاورزي كه از 
مهم ترين راه هاي خودكفايي كشور اس�ت نقش مهمي را ايفا مي كنند. 

ميترا شهبازي

سعيد عرفان منش
   گزارش يك

 اختصاص۸۷۰ ميليارد ريال 
براي آبرساني به روستاهاي بوشهر  

رئيس اداره نظارت بر طرح هاي شركت آبفار     بوشهر
استان بوشهر از اختصاص و ابالغ ۸۷0 ميليارد 
ريال براي اجراي طرح هاي آبرسـاني روستايي اسـتان بوشهر خبر داد. 
محمدجواد نوروزي گفت: از اين ميزان 390 ميليارد ريال اعتبارات ملي، 
240 ميليارد ريال در قالب اسناد خزانه و مابقي از محل صندوق توسعه 
ملي بصورت نقدي تأمين مي شود.  وي از تخصيص اعتبارات ملي براي 
اجراي پروژه هاي آبرساني روستايي خبرداد و بيان كرد: از مجموع اعتبارات 
يادشده تاكنون 50 ميليارد ريال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي 
تخصيص يافته است.  رئيس اداره نظارت بر طرح هاي شركت آبفار استان 
بوشهر با اشاره به اينكه اين پروژه ها در نقاط مختلف روستايي استان بوشهر 
در حال اجرا اس��ت تصريح كرد: اكثر پروژه هاي اجرايي شامل نوسازي و 
بهسازي خطوط انتقال و شبكه توزيع آب در روستاهاي استان بوشهر است.  
نوروزي، مجموع اعتبارت ملي و استاني اين شركت را 870 ميليارد ريال 
دانست و خاطر نشان كرد: اعتبارات ملي شركت آب  و فاضالب روستايي 
استان بوشهر 390 ميليارد ريال است 240 ميليارد ريال آن در قالب اسناد 
خزانه و مابقي از محل صندوق توسعه ملي بصورت نقدي تأمين مي شود.  
وي درخصوص اعتبارات استاني شركت آب  و فاضالب روستايي استان 
بوشهر گفت: از اعتبارات استاني نيز 400 ميليارد ريال اعتبار در كميته هاي 
برنامه ريزي شهرستان و 75 ميليارد ريال اعتبار در سطح استان مصوب 
شده است.  رئيس اداره نظارت بر طرح هاي شركت آبفار استان بوشهر با 
اشاره به كمبود بارندگي ها در اس��تان تصريح كرد: مشكل آب به نگراني 
جدي براي مردم روستاهاي اين منطقه تبديل شده است كه اميدواريم با 

اقدامات صورت گرفته بسياري از اين مشكالت رفع شوند. 

 مراكز حساس خراسان رضوي براي استفاده 
از سوخت دوم  آمادگی داشته باشند

مديركل پدافند غيرعامل خراسان رضوي      خراسان رضوي 
با اشاره به آغاز فصول سرد سال بر لزوم 
آمادگي مراكز حساس استان براي جايگزيني سوخت دوم به جاي 

گاز طبيعي تأكيد كرد. 
سيدابوالفضل احمدي گفت: گاز طبيعي با جاي گيري 65 درصدي در سبد 
سوخت كشور به عنوان انرژي اصلي جامعه قلمداد مي شود. هم اكنون قريب 
صددرصد جمعيت شهري و 76 درصد جمعيت روستايي خراسان رضوي 
گازدار هستند اين مهم از دو منظر فرصت و تهديد قابل بررسي است.  وي 
مصون سازي زيرساخت هاي استان به جهت اطمينان از تهديدات احتمالي 
را امري ضروري عنوان كرد و افزود: به كار گيري تدابير الزم در حوزه انرژي 
منجر به اس��تفاده ايمن جامعه از اين انرژي مي ش��ود.  مديركل پدافند 
غيرعامل خراسان رضوي با اشاره به آغاز فصول سرد سال بر لزوم آمادگي 
مراكز حساس استان براي پيش بيني جايگزيني سوخت دوم به جاي گاز 
طبيعي تأكيد كرد و گفت: با توجه به وابستگي شديد جامعه به اين نعمت  
الهي بايد به فكر جايگزين كردن سيستم هاي انرژي هاي موازي نيز باشيم.  
وي ادامه داد: با برنامه ريزي انجام شده تاكنون زيرساخت استفاده مراكز 
حياتي و حساس استان به جهت استفاده از انرژي هاي جايگزين فراهم شده 
است.  مديركل پدافند غيرعامل استانداري خراسان رضوي تأمين امنيت و 
فرماندهي زيرساخت ها علي الخصوص از منظر سايبري، توجه به مباحث 
زيرساخت هاي حفاظتي، مالحظات پدافندي در توسعه پايدار طرح هاي 
جديد، اطمينان از رعايت مالحظات پدافن��دي، طرح جامعه يك پارچه 
مديريت بحران و مديريت كاركن��ان در زمان تهديد را از مهمترين موارد 

مطروحه در بحث تاب آوري انرژي عنوان كرد. 
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