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و هنوز خطوط گاز به 
مناطق روس�تايي 
استان هاي حاش�يه زاگرس همچون كهگيلويه 
وبويراحمد، چهارمحال و بختياري و غيره نرسيده 
اس�ت. از اي�ن رو روس�تاييان س�اكن مناط�ق 
كوهس�تاني و س�خت گذر به ناچار بايد به قطع 
درختان س�ر به فلك كش�يده و زيباي بلوط تن 
دهن�د؛ چراكه ب�راي نمون�ه از 2هزار روس�تاي 
كهگيلوي�ه و بويراحمد تنها ب�ه 591 منطقه آن 
گازرساني شده اس�ت. با اينكه دولت هرساله به 
روستاييان سوخت رساني مي كند و جريمه هايي 
هم براي قطع درختان تعيين كرده است، اما نبود 
خطوط گازرساني چاره اي براي آنها جز استفاده از 
درختان جنگل به عنوان هيزم نگذاشته است. اين 
درحالي اس�ت كه تخريب محيط زيست ساالنه 
رقمي باالي 50 هزار ميليارد تومان خس�ارت به 
كش�ور مي زن�د كه قاب�ل جب�ران هم نيس�ت. 

    
محروميت از گاز در مناطق روستايي استان هاي 
حاش��يه زاگ��رس ب��ه قصه پ��ر غص��ه اي براي 
روستانشينان تبديل شده اس��ت، به طوري كه 
آنها در طول روزهاي سرد زمستان به رغم تحمل 
سرماي طاقت فرسا به ناچار بايد تن به آتش زدن 
بخشي از درختان محيط زيستشان در بخاري هاي 
هيزمي ش��ان دهند. دردي كه در نبود سيستم 
گازرساني تمامي ندارد و هرساله خسارت زيادي 
را به منابع طبيعي و جنگل هاي كشور، همچون 
درختان بلوط زاگراس مي زند. در حال حاضر به 
گفته پرويز گرشاسبي، معاون سازمان جنگل ها 
ساالنه 50 هزار ميلياردتومان خسارت به محيط 
زيست كشور وارد مي ش��ود كه در نتيجه همين 

نوع تخريب هاي محيط زيستي است. معضلي كه 
مي تواند به سادگي براي هميشه با رسيدن خطوط 

گازرساني برطرف شود. 
  گاز نرسد، درختان قطع مي شود

با اين حال متوليان دست روي دست گذاشته اند 
تا هر روز از وسعت پهنه س��بز جنگل هاي كشور 
كاسته شود. گواه اين ادعا هم اين است كه تاكنون 
از 2 هزار روستاي استان كهگيلويه و بويراحمد تنها 
به 591 روستاي آن گازرساني شده است. به گفته 
بوميان منطقه در مناطق روس��تايي اين استان، 
در گذش��ته درختان زيادي قابل مشاهده بودند و 
جنگل هاي سرسبزي وجود داشته است كه اكنون 
يا اثري از آنها نيست يا تنها تعداد انگشت شماري از 
درختان ديده مي شود. البته در راستاي جلوگيري 
از قطع درختان، دولت هرس��اله براي هر خانواده 

چهار نفري يك بشكه 200 ليتري نفت سفيد را 
اختصاص مي دهد، اما هنوز يك ماه نگذشته اين 
س��وخت تمام مي ش��ود و اين مقدار كفاف سوز و 
سرماي زمستان هاي سخت كهگيلويه و بويراحمد 
را نمي دهد. از اين رو دوباره روستاييان روی به قطع 
درختان مي آورند. معضلي كه تنها به اين اس��تان 
ختم نمي شود و در تمام استان هاي زاگرس نشين 
همچون لرستان و چهارمحال و بختياري هم ديده 
مي شود. حاال با اين ش��رايط دولت قوانيني را هم 
براي منع روستاييان از قطع درختان وضع كرده 
است كه بر اساس آن براي قطع هر درخت بلوط، 
روستاييان بايد مبلغ 5ميليون ريال بپردازند، ولي 
اين اقدامات كارساز نخواهد بود، چون روستاييان 
ترجيح مي دهند درختان را قطع كنند،  اما جانشان 
را در مقابل س��رماي زمستان سخت حفظ كنند. 

متوليان هم ت��ا زماني كه عمليات گازرس��اني به 
مناطق روستايي را تكميل نكنند، نمي توانند مدعي 
تالش براي حفاظت از جنگل هاي زاگرس باشند. 

  مرگ درختان زاگرس تا 20 سال ديگر
حاال با اين ش��رايط كارشناس��ان محيط زيست 
معتقدند اگر گاز به مناطق روستايي حاشيه زاگرس 
نرس��د، اين جنگل ها بيش از 20 سال آينده دوام 
نخواهند آورد و همگي قطع مي شوند. البته رحمان 
خادم، مديرعامل شركت گاز كهگيلويه و بويراحمد 
مي گويد:» دولت متعهد شده است كه تا پايان سال 
9۸ گازرساني به روس��تا هاي باالي 20 خانوار را 
تعيين تكليف كند.« بر اين اس��اس قرار اس��ت تا 
پايان سال 97 تعداد 2۸6 روستاي ديگر از نعمت 
گاز برخوردار شوند. در گذشته بيش از ۸۴0 هزار 
هكتار جن��گل در كهگيلوي��ه و بويراحمد وجود 
داشته است كه تاكنون حدود 120 هزار هكتار از 
اين منابع طبيعي در اثر عوامل مختلفي همچون 
قطع درختان ب��راي تأمين س��وخت از بين رفته 
است. در رابطه با قطع درختان توسط روستاييان 
مديركل منابع طبيعي و آبخي��زداري كهگيلويه 
و بويراحمد بيان مي كند:»بارها با مردم مناطقي 
كه از هيزم براي سوخت استفاده مي كنند برخورد 
شده است،اما بايد واقعيت را پذيرفت كه آنها ناچار 
و مجبور به اين كار هس��تند.« عزت اهلل بهشتي فر 
مي افزايد:» عمده اين روس��تاها و خانوارها چون 
فقير هستند و توان مالي براي پرداخت هزينه هاي 
هنگفت خريد كپسول هاي گازي را ندارند مجبور به 
استفاده از هيزم با هزينه هاي كم و ارزان مي شوند.« 
حاال نكته جالب اين است كه مسئوالن شركت گاز 
در توجيه خود براي گازرساني نشدن روستاهاي 
مناطق محروم، آنها را فاقد شرايط برخورداري از 

اين نعمت مي دانند.

   آذربايجان غربي: مديركل كميته امداد آذربايجان غربي گفت: 
از ابتداي سال جاري 793مددجوي تحت پوشش اين كميته به عتبات 
عاليات اعزام شده اند. عزيز س��هندي افزود: در تاريخ بيستم آذر سال 
جاري نيز ۸۴ مددجوي تحت پوش��ش اين كميته از شهرستان هاي 
اروميه وخوي به عتبات عاليات اعزام ش��دند. وي گفت: در س��ال 96، 
2هزار و155 نفر از مددجويان تحت پوش��ش كميته امداد به مش��هد 
اعزام شده اند كه كميته امداد به ازاي هر مددجو 350هزار تومان هزينه 
كرد كه اين هزينه ها ش��امل خوراك و رفت و آمد مددجويان مي شد. 
مديركل كميته امداد آذربايجان غربي ادامه داد: هزينه اعزام 900نفر 
از مددجويان تحت پوش��ش كميته امداد بر عهده خي��ران بوده وآنها 

مسئوليت اعزام اين مددجويان به مشهد را برعهده گرفته اند.
   گلس�تان: رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت گلس��تان از 
پرداخت بيش از 201 ميليارد تومان تسهيالت به حوزه توليد استان از 
ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد. حسينقلي قوانلو گفت: از ابتداي 
س��ال جاري تا كنون 7۸5 درخواس��ت متقاضيان دريافت تسهيالت 
رونق توليد در كارگروه رونق توليد استان تصويب و جهت پرداخت به 
بانك هاي استان ارسال شده كه از اين تعداد تا كنون 66 واحد موفق به 
دريافت بيش از 97 ميليارد تومان تسهيالت از محل اجراي اين طرح 
ش��ده اند. وي افزود: همچنين بانك هاي اس��تان در سال جاري به 56 
واحد توليدي استان بالغ بر ۸2 ميليارد تومان تسهيالت از محل ساير 
منابع بانكي پرداخت نموده اند و با توجه به پرداخت 22 ميليارد تومان 
تس��هيالت رونق توليد انتقالي از سال گذش��ته به 23 واحد توليدي، 
در مجموع امس��ال به 1۴5 طرح و واحد توليدي استان بيش از 201 
ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است. به گفته وي، در كل كشور 
نيز در اين مدت به ۸ هزار و292 واحد و طرح توليدي بيش از6هزار و 

3۴2 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت شده است. 

»تخصي��ص ۴60 ميلي��ارد تومان براي اش��تغال 
روس��تايي لرس��تان«، » طرح ضربتي اشتغال در 
روس��تاهاي سيستان وبلوچس��تان اجرايي شد«، 
»ايجاد هزار و500 شغل در روستاهاي چهارمحال 
و بختياري«، » تهيه سند اشتغال براي 50 روستاي 
ايالم«، »تخصيص 200 ميليارد تومان براي اشتغال 
روستايي كرمانشاه« ،» ايجاد 160 شغل در مناطق 
روستايي البرز در سال 95 « و... اينها تنها تيتر چند 
نمونه از اخباري است كه طي سه، چهار سال اخير 
به عنوان سند تالش مسئوالن اس��تان ها و كشور 
براي رفع مشكالت اشتغال روستاييان و جلوگيري 
از مهاجرت س��اكنان اين نواحي به شهرها منتشر 
شده است. اقداماتي كه اگرچه توانسته است بخش 
كوچكي از بيكاري روستاييان را جبران كند، اما با 
توجه به آمار رو به رشد ميزان بيكاري در اين نواحي 
مي توان گفت آنگونه كه بايد اثربخش نبوده است. 
گواه اين مدعا بررسي اخير آماري وضعيت بيكاري 
در مناطق روستايي كشور اس��ت كه با 533 هزار و 

3۴1 نفر از جمعيت فعال 7 ميليون و 191 هزار و 
97۸ نفري در روستاهاي كشور 16/۸ درصد از كل 
جمعيت بيكار كشور را به خود اختصاص داده است. 

  طرح هاي اشتغالزا يا پول پاشي بي ثمر؟! 
در حالي كه در سال هاي اخير پرداخت تسهيالت 
اشتغالزا به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله با بحران 
بيكاري در روستاها مسئوالن استان ها را به رقابت 
براي دريافت و افزايش اعتبارات اشتغالزايي كشانده 
است، اما متأس��فانه طبق آمار جديد استان هايي 
چون البرز، كرمانش��اه، چهارمح��ال و بختياري و 
كهگيلويه و بويراحمد به رغم تخصيص ميلياردها 
تومان اعتبار در بخش توسعه روستايي همچنان 
در صدر جدول بيكاري روستايي مانده اند. وضعيتي 
كه برخي كارشناسان و مسئوالن، تزريق منابع مالي 
بدون شناسايي پتانسيل ها و ظرفيت هاي مناطق 
روستايي را مسبب آن مي دانند.  چندي پيش فتح اله 
بيات، رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني با 
بيان اينكه عدم شناسايي مزيت ها و پتانسيل هاي 

روستاها قبل از توزيع منابع طرح اشتغال روستايي 
سبب هدررفت منابع ش��ده است،گفت: دراجراي 
طرح اشتغال روستايي بايد به دنبال ايجاد شغل هاي 
جديد و پايدار باشيم كه هم اقتصاد روستا را تقويت  
و هم از مهاجرت روستاييان جلوگيري كند.  نمونه 
بي توجهي به اين ظرفيت ها را مي توان مغفول ماندن 
ظرفيت هاي كشاورزي برخي از اين استان ها اعالم 
كرد. در حال حاضر 90 درصد محصوالت كشاورزي 
در روستاها توليد مي شود و شغل اصلي روستاييان 
كشاورزي و دامداري است، با اين حال در بسياري 
از اس��تان ها از اين ظرفيت براي توس��عه روستاها 
غفلت شده و در برنامه ريزي ها و اظهارات برخي از 
مسئوالن كشور، بخش كشاورزي به عنوان ظرفيتي 
اش��باع و غيرقابل برنامه ريزي جهت اشتغالزايي 
روستايي تلقي شده و مشاغل جايگزين در روستاها 
ترويج مي ش��ود.  داوود صادقي، كارشناس اقتصاد 
روستايي با تأييد اين موضوع مي گويد: متأسفانه 
به رغم اهميت تقويت كش��اورزي به عنوان منبع 

درآمد غالب روس��تاييان اخيراً بحث گردشگري 
در روس��تاها جزو اولويت هاي اقتصادي در برخي 
استان ها در نظر گرفته شده است.   بنابه گفته اين 
كارشناس مطابق آمار معتبر، كشور ايران ظرفيت 
آبي و خاكي الزم براي باال بردن ظرفيت اش��تغال 
در بخش كشاورزي روستاها را دارد و در اين ميان 
روستاهاي استان هايي چون چهارمحال و بختياري و 
البرز كه بيشترين ميزان بيكاري را به خود اختصاص 
داده اند از ظرفيت هاي چش��مگيري در اين زمينه 
برخوردارند. اين در حالي است كه از سال 92 كمتر از 
يك سوم از ظرفيت خاك هاي موجود در كشور، آن 
هم با بهره وري كم، مورد استفاده قرار گرفته است. از 
اين رو مي توان گفت تحقق طرح هاي اشتغالزايي در 
روستاها همپاي منابع مالي به برنامه ريزي و مطالعات 

دقيق براي بررسي ظرفيت ها نياز دارد. 
  آيين نامه توسعه و ايجاد اشتغال روستايي

معضل بي��كاري در اس��تان ها به وي��ژه در نواحي 
روستايي چند س��الي اس��ت كه به عنوان يكي از 
چالش هاي اصلي، پي��ش روي دولت ها قرار گرفته 
است و به رغم انجام اقداماتي در اين زمينه متأسفانه 
سال به سال روند بيكاري در روس��تاها به ويژه در 
استان هايي چون سيستان و بلوچستان، چهارمحال 
و بختياري، البرز و لرس��تان به مهاجرت چشمگير 
روستاييان اين اس��تان ها به مناطق شهري منجر 
شده است.  بيكاري در مناطق روستايي و عشايري 
كش��ور تا حدي بحراني ش��ده كه از سال گذشته 
دولت با ارائه اليحه اي به مجلس، برداش��ت معادل 
ريالي 1/5 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي براي 
اشتغال مناطق روستايي را تنها راهكار نجات از اين 
بحران دانست. در نهايت پس از گذشت بيش از يك 
سال و به تعويق افتادن چند باره تدوين دستورالعمل 
شيوه نامه اجرايي پرداخت وام اشتغال روستايي طي 
ماه هاي اخير آيين نامه اجرايي اين قانون توس��ط 
معاون اول رئيس جمهور ابالغ شد! طبق اين آيين 
نامه منابع مالي اجراي اين قانون، معادل ريالي يك 
ميليارد و 500 ميليون دالر از منابع صندوق توسعه 
ملي تعيين شده و در اين آيين نامه عالوه بر تعيين 
سهم استان ها بر اساس شاخص تركيبي جمعيت 
روستايي، نرخ بيكاري و درآمد سرانه استان، سهم 
بخش هاي هدف نيز به تفكيك مشخص شده كه 
بخش كشاورزي و منابع طبيعي)۴5 درصد( و صنايع 
و معادن كوچك)10درصد( بيشترين سهم را به خود 
اختصاص داده اند. با اين وجود همچنان كارشناسان 
معتقدند اثربخشي اين آيين نامه در گرو مطالعات 
نيازسنجي دقيق دراستان ها و نظارت بر چگونگي 
هزينه كرد اين منابع مالي اس��ت. درغير اينصورت 
اين طرح نيز كه با فراز و نشيب بسيار به مرحله اجرا 
رسيده است جز هدررفت منابع كالن مالي از صندوق 

توسعه ملي نتيجه ديگري نخواهد داشت! 
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طرح هاي اشتغالزايي هم دردي از بيكاري روستاها دوا نكرد
به رغم تخصيص ميلياردها تومان اعتبار براي ايجاد اشتغال در روستاها، امسال 16/8 درصد از جمعيت بيكار كشور از روستاييان هستند

 مسئوالن، گازرساني به مناطق محروم روستايي را  به زمان ديگري واگذار كرده اند و با اعمال جريمه هاي 5 ميليون ريالي 
سعي در حفظ درختان زاگرس در سرماي سخت زمستان دارند!

فاتحه درختان زاگرس در مناطق روستايي بدون گاز خوانده مي شود

 دولت بي برنامه، مردم احساسي
 زلزله زدگان بالتكليف

زلزله، ويراني، جنبش هاي احساسي، همنوع دوستي،  سرريز كمك ها 
و بي برنامگي و بي هدفي در كمك رساني. اين ماجراي هر زلزله و نحوه 
كمك رساني به زلزله زدگان است. كافيست سري به آخرين حادثه 
زلزله به وقوع پيوس�ته در ايران بزنيم و متوجه ش�ويم با اينكه هر 
كودكي به خوبي مي داند ايران جزو كشورهاي حادثه خيز به  خصوص 
در بحث زلزله است، اما دولتمردان نه تنها اين واقعيت را نپذيرفته اند 
بلكه هيچ برنامه اي هم براي مديري�ت بحران هاي پس از آن ندارند. 

    
طبق گزارشي كه آزمايشگاه فضاي مجازي دانشگاه تهران، منتشر كرده 
است مشخص شده در جريان زلزله  كرمانشاه بيش از 2 هزار شماره حساب 
براي جمع آوري كمك ها در كانال هاي تلگرام دست به دست چرخيده و 
هنوز معلوم نيست واقعاً اين پول ها به كجا رفته اند و در چه مسيري هزينه 
شده اند. موضوعي كه ثابت مي كند دولت اصالً نظارتي بر حادثه و اتفاقات 
پس از آن ندارد و هر كس مختار است به هر روش و طريقي كه مي تواند از 

احساسات مردم استفاده يا سوء استفاده نمايد و... 
بعد از هر حادثه اي مردم ب��ا حضور فعال خود نش��ان مي دهند كه حس 
همنوع دوستي، قدرتمند ترين حس در ميان ايرانيان است. از واقعه ساختمان 
پالسكوي تهران گرفته كه كسي مجروح نشد و صف هاي طويل اهداي خون 
در مقابل مراكز انتقال خون تشكيل شد! تا زلزله كرمانشاه كه ترافيك هاي 
وحشتناك منتهي به اين استان نش��ان مي داد هر ايراني ماشين شخصي 
خودش را پر از آب و نان و پتو كرده و به سمت غرب كشور راهي شده است. 

   بي برنامگي دولت، باال بردن هزينه ها
وقتي در مقابل وجود دهها سازمان عريض و طويل مانند مديريت بحران 
كشور، سازمان هالل احمر، ش��هرداري ها و... ، مي شنويم بيش از 2 هزار 
شماره حساب توسط افراد و به صورت ش��خصي فقط براي جمع آوري 
كمك هاي نقدي مردم اعالم شده، مي توان اليه هاي بي اعتمادي به عملكرد 
دولتمردان را در حوادث گوناگون ديد و حس كرد.  البته هنوز مشخص 
نيست چه تعداد از اين حساب ها هم قابل اعتماد هستند و چه تضميني 
وجود دارد كه پول هاي جمع آوري شده صرف كمك رساني به زلزله زدگان 
شده است.  گزارش ها نشان می دهند بسياري از اقالم ضروري كه مردم 
درصدد تهيه آن براي مردم زلزله زده هستند را سازمان های دولتی توليد 
مي كند و طبعاً هزينه  توليد آن بسيار پايين تر از خريد مردم عادي از سطح 
شهر خواهد بود. مثالً وسايلي مانند چادر، پتو، بسته هاي امدادي و بعضي 
از داروها را جمعيت هالل احمر توليد مي كند و هزينه تمام شده اين اقالم 
پايين تر از هزينه تهيه آنها از بازار است.   با اين حال با نگاهي به كمك هاي 
مردمي معلوم مي شود عموم اين كمك ها هرگز از چادر، پتو، لباس، كيف، 
كفش و دارو فراتر نرفته است اما بديهي است كه نيازهاي مردم  زلزله زده 
چيزي فراتر از اين اقالم است. تأسف بارتر اينكه اخباري در فضاهاي مجازي 
دست به دست مي شود مبني بر اينكه آنقدر نان به مناطق زلزله زده ارسال 
ش��ده كه بخش زيادي از آنها كپك زده و ديگر قابل استفاده نيست.  اين 
مشت مي تواند نشانه خروار باش��د. وقتي مردم به سازمان ها و نهادهاي 
كمك رسان اعتماد نداشته باشند، خودشان وارد بازي مي شوند كه همين 
امر عالوه بر بي برنامگي، هزينه ها را نيز به شدت افزايش مي دهد.  در همين 
رابطه فرمانده قرارگاه خاتم مي گويد: »براي تهيه كانكس 12 متري رقمي 
برابر 3 ميليون و 600 هزار تومان از طرف كارخانه سازنده مطرح شده بود 
كه به دليل خريد كلي از اين كارخانه، قيمت تمام شده اين كانكس ها رقمي 
برابر 3 ميليون و 200 هزار تومان مي شود.« در حالي كه در گروه هايي كه 
افراد عادي براي تهيه كانكس، كمك جم��ع آوري مي كردند، قيمت هر 

كانكس 6 متري، 6 ميليون تومان عنوان شده بود!
به هرحال زلزله كرمانشاه نه اولين حادثه در ايران بود و نه آخرين آن خواهد 

بود و بي برنامگي ها و هدفمند نبودن اقدامات دولتمردان هم مثل آن!

 سوء مديريت مسئوالن دليل تأخير 
در بازگشايي زاينده رود شده است 

در حال حاضر براي مرحله اول كش�ت     اصفهان
غله ب�ه 55 ميلي�ون مت�ر مكعب آب 
تحويلي در سد آبشار نياز است و اين در حالي است كه حجم كلي 
ذخاير آبي س�د تا به امروز 150 ميليون متر مكعب است كه اگر در 
تخصيص آب صرفه جويي و برنامه ريزي شده بود به طور قطع براي 
تخصي�ص آب ب�ه كش�اورزان ب�ا مش�كل مواج�ه نمي ش�دند.

رئيس انجمن حمايت از كشاورزان اصفهان با عنوان كردن مطالب فوق 
گفت: نيمه خردادماه امسال كه آب زاينده رود بسته شد، از سوي نظام 
صنف كش��اورزان شهرس��تان اصفهان نامه اي به آب منطقه اي ارسال 
كرديم كه وزارت نيرو آب را براي كشت پاييزه كشاورزان حفظ كند و اين 
در حالي بود كه متأسفانه با اسراف كاري امروز شاهديم با گذشت سه ماه 
از فصل پاييز همچنان كشاورزان چشم به بازگشايي زاينده رود دوختند.   
حس��ين محمدرضايي با اشاره به اينكه هنوز جلس��ه شوراي عالي آب 
تشكيل نشده است زيرا ميزان بارندگي ها در سرشاخه ها به ويژه كوهرنگ 
و مركز آن كه چلگرد است، بسيار كم بود، گفت: اگر برداشت غير مجاز 
و غير قانوني آب در باالدس��ت زاينده رود چه در استان باالدست و چه 
در استان اصفهان متوقف مي شد و چند درصد از سهم شرب، صنعت و 
ميزان آب انتقالي به كاشان و يزد و نايين به مقدار 60 تا 70 ميليون متر 
مكعب صرفه جويي مي ش��د و ذخيره آن در پشت سد زاينده رود وجود 
داشت، امروز به راحتي كشت پاييزه كش��اورزان شرق اصفهان صورت 
مي گرفت.  اين عضو هيئت مديره نظام صنفي كشاورزان اصفهان با بيان 
اينكه سوء مديريت ها در وزارت نيرو سبب شده كه ضربه سنگيني هر 
ساله به كشاورزان وارد شود، ادامه داد: تأخير در بازگشايي زاينده رود 
و انجام كشت پاييزه سبب مي شود كه هر س��اله طيفي از كشاورزان با 

معضالت اجتماعي دست به گريبان شوند.

مديركل بيمه سالمت آذربايجان شرقي:
 نگران نباشيد، دفترچه هاي بيمه سالمت 

حذف نشده است 
مدي�ركل بيمه س�المت آذربايجان ش�رقي با بي�ان اينك�ه ارائه 
خدمات درماني از طريق دفترچه هاي رايگان بيمه س�المت ادامه 
دارد، گفت: مردم نگران نباش�ند، زيرا با مراجع�ه به مراكز دولتي 
همچن�ان مي توانند از خدم�ات بيمه س�المت بهره مند ش�وند. 
وحيد مجيدي با تأكيد بر اينكه اجراي طرح تحول س��المت در راستاي 
برنامه ششم توسعه كشور انجام مي شود، اظهار كرد: دارندگان دفترچه 
بيمه سالمت براي دريافت خدمات، ملزم به مراجعه به مراكز دولتي هستند 
و سطح خدمات و ميزان خدمات پرداختي در مراكز دولتي به هيچ وجه 
تغيير نيافته است.  وي خاطرنشان كرد: دارندگان دفترچه بيمه سالمت 
همگاني اگر بخواهند از خدمات بخش خصوصي اس��تفاده كنند بايد به 
ازاي هر نفر ساالنه 2۴0 هزار تومان پرداخت كنند.  مجيدي اضافه كرد: 
براساس مصوبه دولت، تمام بيمه شدگان صندوق بيمه سالمت همگاني 
)رايگان( خدمات خود را اعم از مراقبت هاي اوليه، پزشكي عمومي، خدمات 
سرپايي و بستري از مراكز دولتي دريافت مي كنند و اگر بخواهند از بخش 
خصوصي نيز خدمات بگيرند بايد هزينه پرداخت كنند.  مديركل بيمه 
سالمت آذربايجان شرقي با بيان اينكه هم اكنون 56 درصد جمعيت استان 
تحت پوشش بيمه سالمت هستند، تعداد بيمه شدگان آذربايجان شرقي 
را 2 ميليون و 300 ه��زار نفر ذكر كرد كه يك ميلي��ون و 300 هزار نفر 
آن بيمه شده روس��تايي اس��ت.  مجيدي گفت: در حال حاضر بيش از 
620 هزار نفر در آذربايجان شرقي تحت پوش��ش بيمه سالمت رايگان 
هستند كه مي توانند همانند گذش��ته از خدمات بخش دولتي بهره مند 
شوند.  وي همچنين در مورد خدمات دهي به پنج بيماري خاص شامل 
ام اس، هموفيلي، تاالسمي، دياليز و پيوند كليه اظهار كرد: بيماران خاص 
مشمول بيمه ايرانيان هستند و اين افراد همانند گذشته از خدمات الزم به 
صورت رايگان استفاده مي كنند.  مديركل بيمه سالمت آذربايجان شرقي 
از پرداخت ۴00 ميليارد ريال هزينه براي بيماران خاص در سال گذشته 
خبرداد و گفت: انجام دياليز در مراكز دولتي و خصوصي كامالً رايگان است.  
مجيدي، تعداد مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش بيمه سالمت استان 
را 310 مركز با ۴۸0 پزشك براي هر ۴ هزار و 500 نفر جمعيت روستايي 
ذكر كرد و افزود: همچنين هر 7 هزار نفر جمعيت روستايي از خدمات يك 
كارشناس مامايي بهره مند است.  وي راهكار برون رفت از مشكالت درماني 
و صرفه جويي در هزينه هاي دولت را اجراي سيستم ارجاع و پزشك خانواده 
دانست و گفت: سيستم پزشك خانواده طرحي كاماًل علمي است كه اگر 

درست اجرا شود بسياري از مشكالت حوزه درمان رفع مي شود.  در پي كاهش جمعيت روستايي كشور و شتاب گرفتن آهنگ مهاجرت به شهرها 
طي سال هاي اخير، مقوله ايجاد اشتغال پايدار به عنوان حلقه مفقوده ماندگاري 
روستاييان بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. در حالي كه در سال هاي 
اخير به ويژه با روي كار آمدن دولت يازدهم اخبار متعددي در خصوص ايجاد 
طرح هاي اشتغالزايي در روستاها، پرداخت تسهيالت ارزان قيمت به ساكنان 

اين نواحي و همچنين توجه به ظرفيت هاي كش�اورزي در توسعه روستاها 
منتشر مي شود، آمارهاي جديد از افزايش جمعيت بيكار مناطق روستايي 
به بيش از 16/8 درصد از كل جمعيت بيكار كشور حكايت مي كند. وضعيتي 
كه س�بب كاهش 3/ 3 درصدي جمعيت روس�تايي به ويژه در استان هايي  
چون سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، ايالم و البرز شده است! 

محمدرضا هاديلو

مريم احمدي 
   گزارش يك

 تغيير كاربري اراضي
 منابع طبيعي البرز را تهديد مي كند  

مديركل منابع طبيع�ي و آبخيزداري      البرز
استان البرز با بيان اينكه تغيير كاربري 
اراضي عرصه هاي منابع طبيعي اين استان را تهديد مي كند گفت: 
بهره برداري غير اصولي از معادن، برداشت بي رويه از ذخاير آب هاي 
زيرزميني و اس�تقرار و تراكم ب�االي جمعيت در اس�تان از ديگر 

تهديدات اين حوزه به شمار مي رود. 
حامد فرضي اظهار كرد: بايد از تغيير كاربري اراضي بدون در نظر گرفتن 
استعداديابي اراضي به عنوان يكي از عوامل مهم تهديد كننده منابع طبيعي 
در سطح استان نام برد.  وي معدن كاوي و بهره برداري غيراصولي از معادن 
بدون رعايت الزامات زيست محيطي را از ديگر تهديدهاي منابع طبيعي 
برشمرد و گفت: 56 درصد عرصه هاي ملي استان داراي پروانه اكتشافات 
معادن هستند.  فرضي با بيان اينكه برداشت هاي بي رويه از ذخاير آب هاي 
زيرزميني و كاه��ش ظرفيت آبخوان هاي منطقه به فرو نشس��ت زمين 
منجر مي شود، افزود: حدود 700 ميليون مترمكعب از توليد آب استان به 
استان هاي همجوار انتقال مي يابد و اين در حالي است كه بيابان زايي در 
سطح استان به دليل كاهش بارندگي و وجود كانون هاي ريزگرد كه منشأ 
طبيعي دارد به عنوان يك عامل تهديد كننده منابع طبيعي روند فزاينده اي 
دارد.  مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري البرز عدم تناسب توان حفاظتي 
با روند فرآيند تعداد و مساحت آتش سوزي ها در سطح اراضي جنگلي و 
مرتعي را به عنوان يكي از مهم ترين خطرات و عوامل تهديده كننده اراضي 
ملي نام برد و افزود: يكي ديگر از تهديدهاي حوزه منابع طبيعي فعاليت هاي 

بنگاه هاي معامالت ملكي غيرمجاز در حاشيه شهرها است.

 افتتاح بزرگ ترين كتابخانه مهدويت 
در دانشگاه آزاد اردبيل      

مجهزترين كتابخانه با موضوع مهدويت      اردبيل
در دانشگاه آزاد اردبيل راه اندازي شد. 
اسحاق رسولي رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل با اعالم اين خبر 
گفت: مجهزترين كتابخانه تخصصي حضرت موعود)عج( در شمال غرب 
ايران توسط كانون مهدويت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل فراهم شده 
است.  وي افزود: انقالب ما به بركت ائمه معصومين و بر اساس آموزه هاي 
عصمت و طهارت بنيان گذاري شده و در جهاني پر از ظلم و ستم همانند 
ستاره اي پر فروغ مي درخشد.  رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل با 
بيان اينكه هنر متعالي شاعران همانا اعتالي فرهنگي جامعه است، گفت: 
هميشه هنر مؤثر، سازنده و اثر بخشي در جامعه است.  رسولي افزود: شعر 
در فرهنگ ما جايگاه ويژه اي دارد و اميدوارم اين هنر واال بيش از پيش در 
خدمت جامعه واليي قرار گيرد چراكه امروز جامعه جهاني نيازمند آشنايي 
با افكار متعالي مهدويت است و زبان هنر رساترين و تأثيرگذارترين زبان 
براي بيان اين موضوع اس��ت.  وي گفت: برگزاري اين جش��نواره و ديگر 
برنامه هاي فرهنگي مرتبط در ترويج فرهنگ اسالمي بسيار مؤثر خواهد 
بود بنابر اين از تمامي سازمان هايي كه در برگزاري اين جشنواره تالش 

كردند و به  نوعي مشوق اين برنامه بودند تقدير مي كنيم. 

فرودگاه شهداي هفتم آذر جاسك افتتاح شد    
فرودگاه ش�هداي هفتم آذر شهرستان     هرمزگان
جاس�ك با حضور اس�تاندار هرمزگان، 
معاون هماهنگ كننده ارتش جمهوري اس�امي ايران و فرمانده 

نيروي دريايي ارتش افتتاح شد. 
معاون مهندسي و پدافند غيرعامل نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
در آيين بهره برداري از اين فرودگاه، اظهار داشت: براي توسعه فرودگاه برج 
كنترل و ايستگاه مخازن سوخت ساخته شده و ترمينال آن توسعه يافته 
است.  امير دريادار حس��ن جعفري افزود: طول باند فرودگاه نيز از هزار و 
۸00 متر به 2 هزار و 5۴0 متر افزايش يافته و قابل نشست و برخاست براي 
هواپيما هاي نظامي و غير نظامي است.  وي گفت: هواپيما هاي كالس فوكر 
100 و اِن دي با ظرفيت جابه جايي 100 تا 120 مسافر مي توانند از فرودگاه 
شهداي هفتم آذر جاسك پرواز كنند.  جعفري بيان داشت: بهره برداري از 
فرودگاه هفتم آذر نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي موجب شكوفايي 
و تسهيل برنامه هاي توسعه و پيشرفت منطقه مي شود و افزايش توان و 
امكانات منطقه را به دنبال دارد.  معاون مهندسي و پدافند غيرعامل نيروي 
دريايي ارتش با بيان اينكه فرودگاه يكي از مهم ترين عوامل زيرساختي 
در آباداني هر منطقه است، گفت: با توسعه فرودگاه جاسك گامي بلند در 
راستاي اجرايي شدن تدابير و رهنمود هاي فرماندهي معظم كل قوا در لزوم 

آبادسازي و توسعه سواحل مكران برداشته مي شود. 

مديركل فرهنگ و ارش�اد اس�المي اس�تان 
بوش�هر از برگ�زاري دوازدهمين نمايش�گاه 
ب�زرگ كت�اب اس�تان بوش�هر ب�ا حض�ور 
۲5۰ناش�ر با 35 هزار عنوان كت�اب در محل 
نمايش�گاه  هاي بين المللي بوش�هر خبر داد. 
حميده ماحوزي گفت: در دوازدهمين نمايشگاه كتاب 
استاني بوش��هر 35 هزار عنوان كتاب در حوزه هاي 
كودك و نوجوان، دانشگاهی، حقوق، هنر، كشاورزی، 

قرآني، كمك آموزشي، اجتماعي، تاريخي و زبان ارائه 
مي شود.  وي انتخاب بوشهر به عنوان پايتخت كتاب 
را يكي از موفقيت هاي امسال استان بوشهر دانست و 
تصريح كرد: در اين عرصه 32 نوع فعاليت در عرصه 
كتابخواني در مناطق مختلف اجرا مي شود و در اين 
راستا 1700 باشگاه كتابخواني در بوشهر فعال شده 
كه هر باشگاه 15 دانش آموز و يك مربي و دبير مدرسه 
تحت پوشش كتابخواني دارد.  مديركل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي استان بوشهر ادامه داد: دوازدهمين نمايشگاه 
كتاب استاني بوش��هر با همكاری معاونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، مؤسسه نمايش��گاه های فرهنگی 
ايران، استانداری و ساير دستگاه هاي اجرايي استان 
بوشهر برگزار مي ش��ود.  ماحوزي هدف از برگزاري 
نمايشگاه كتاب را ترويج فرهنگ كتابخواني، افزايش 
سرانه مطالعه و دسترسي آسان مردم به كتاب هاي 

مورد نظر دانس��ت و تصريح كرد: تش��ويق و ترغيب 
افراد جامعه به اين رويداد فرهنگ��ي از ديگر اهداف 
برگزاري نمايشگاه بزرگ كتاب بوشهر است.  وي با 
اش��اره به اينكه دوازدهمين نمايشگاه كتاب استاني 
از 23 تا 2۸ آذر در بوشهر برگزار مي شود تصريح كرد: 
در ايام برگزاري نمايشگاه، برنامه هاي جنبي مختلف 
و متنوعي نسبت به سال هاي گذشته با همكاري ساير 

دستگاه ها، انجمن ها و موسسات برگزار مي شود. 

برگزاري دوازدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب با حضور ۲5۰ ناشر در استان بوشهر
    بوشهر
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