
  بوشهر: مديركل كميته امداد استان بوشهر گفت: همزمان با سالروز 
تأسيس كميته امداد ۲۹۰ واحد مسكوني تحويل مددجويان بوشهري 
مي ش��ود.  احمد لطفي اظهار داش��ت: در ۱۰ ماه گذش��ته تعداد هزار و 
۱۴۲ خدمت در قالب خريد و ساخت مسكن، تعميرات، تكميل و احداث 
سرويس هاي بهداشتي به مددجويان اين نهاد در استان بوشهر ارائه شده 
اس��ت.  وي افزود: براي اجراي اين طرح ها در مجم��وع ۶۶ ميليارد ريال 
از محل منابع دولتي، تسهيالت و كمك هاي مردمي هزينه شده است.  
مديركل كميته امداد استان بوشهر تصريح كرد: در سال جاري و پس از 
انعقاد يك تفاهمنامه بين كميته امداد و استاندار بوشهر، ساخت ۲ هزار 

واحد مسكوني با سهم ۵۰ درصدي هر كدام از طرفين آغاز شد. 
  خراسان رضوي: مديرعامل مؤسس��ه درماني آستان قدس رضوي از 
بهره مندي ۳۵۰ بيمار كم برخوردار از خدمات رايگان پزشكي خادم ياران 
رضوي در مشهد خبر داد.  ناصر سرگلزايي گفت: بيش از ۱۰ خادم يار سالمت 
شامل پزشكان و پرستاران همكار با دارالش��فاء امام رضا)ع( طي روزهاي 
گذشته به مسجدالرضاي بلوار مصلي و مسجدالرضاي منطقه خواجه ربيع 
مشهد اعزام شدند.  وي با بيان اينكه ۳۰۰ بيمار از خدمات پزشكي مختلف در 
مسجد الرضاي خواجه ربيع بهره مند شدند، ادامه داد: خدماتي مانند ويزيت 
پزشك، كنترل ميزان فشار خون و قند خون در دو نوبت صبح و بعدازظهر به 

بيماران در اين دو مسجد منطقه محروم شهر ارائه شد. 
  قزوين: رئيس سازمان تعاون روستايي استان قزوين از ذخيره سازي ۴۶۹ 
تن پرتقال در استان خبر داد.  محمود محمودي اظهار كرد: ميوه شب عيد 
مردم استان به اندازه كافي تأمين، تهيه و ذخيره سازي شده و جاي هيچ گونه 
نگراني وجود ندارد.  وي با اشاره به اينكه مقرر شده ظرف هفته آتي ۳۰۰ 
تن پرتقال والنسيا به استان ارسال شود، افزود: پرتقال مورد نياز استان هم 

براساس قراردادهاي تنظيمي به سردخانه هاي استان حمل خواهد شد. 
  كرمانشاه: رئيس سازمان جهاد كش��اورزي استان كرمانشاه گفت: 
امسال ۶۸ ميليارد تومان تس��هيالت مكانيزاسيون سازي ماشين آالت و 
ادوات به كشاورزان استان پرداخت شده است.  خسرو شهبازي افزود: از 
سال ۹۲ تاكنون بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان تسهيالت در راستاي ارتقاي 
ماشين آالت كشاورزي براي ۲۸۰۰ دستگاه تراكتور، ۱۱۸ دستگاه كمباين 

و ۳۵۰۰ ادوات مكانيزه كشاورزي پرداخت شده است. 
  گيالن: دبيركل كتابخانه هاي عمومي گيالن از برگزاري طرح »چهل 
قلم« با محوريت تجليل از خالق اثر»حريم ريحانه« در رشت خبر داد. 
پريس��ا كرمي با بيان اينكه طرح چهل قلم به مناس��بت گراميداشت 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي و با هدف معرفي ۴۰ نويسنده از 
ميان نويسندگان متعهد كشور برگزار مي شود، گفت: در اين طرح كه به 
ابتكار نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور و در ۳۲ استان در حال برگزاري 
است در مراسمي از سال ها خدمات فرهنگي »نعيمه اسالملو« خالق آثار 

ارزشمند در حوزه عفاف و حجاب و خانواده تجليل مي شود. 
  مازن�دران: مدير اجرايي عم��ره و عتبات دانش��گاهيان مازندران 
گفت: ۸۰۰ نفر در قالب ۲۰ كاروان به عتبات عاليات اعزام مي ش��وند.  
حجت االسالم س��يدمحمد رضا فقيهي افزود: اولين كاروان استان در 
تاريخ  ۶ بهمن ماه اعزام و تا تاريخ ۸ ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت، 
در دوره گذشته اعزام هوايي دانشجويان و اساتيد از دو فرودگاه تهران 
و مشهد اعزام مي ش��د كه با پيگيري هاي انجام شده توسط ستاد، سه 

فرودگاه ساري، شيراز و تبريز نيز افزوده شدند. 

نام كش��تي هاي ترال ك��ه مي آيد ل��رزه بر اندام 
صيادان بومي حاشيه خليج فارس مي افتد. چراكه 
هيچ كسي بهتر از اين صيادان نمي داند كه اين 
كشتي هاي به اصطالح همه چيز خوار چه باليي 
مي توانند سر ذخاير آبزيان بياورند. كشتي هايي 
كه تورهاي آنها در پهنه وسيعي گسترده مي شود 
و اجازه خروج به هيچ جنبن��ده اي را نمي دهند 
و هرچه هس��ت و نيس��ت را به ت��اراج مي برند. 
گفته مي ش��ود كه هرس��اله اين كشتي ها بيش 
از ۲۰ هزار تن آبزي را از س��طح دريا جمع آوري 
مي كنند كه ۱۵ هزار تن آن به خارج از كش��ور 
صادر مي شود. كش��تي هايي كه به رغم ارزآوري 
مناس��بي كه براي كش��ور رقم مي زنند با صيد 
ماهياني كه خوراك ماهيان ديگر هستند، دريا 
را تهي از ماهي مي كنند و نه تنها در كوتاه مدت 

اشتغال صيادان محلي را به خطر مي اندازند، بلكه 
در طوالني مدت هم احتمال كاهش چش��مگير 
آبزيان و حذف هميش��گي فعاليت هاي صيادي 
در اين منطق��ه را افزايش مي دهن��د. از همين 
رو صيادان بارها و بارها طي يكي دو س��ال اخير 
نسبت به اين موضوع دست به اعتراض زدند و به 
كمك رسانه هاي كشور صداي خود را به متوليان 
رساندند. اما در مقابل مسئوالن سازمان شيالت 
با رد اين موضوع كه فعاليت اين كشتي ها براي 
خليج فارس مشكل ساز مي شود، به ادامه تاراج 
بردن دريا توسط اين كشتي ها كمك كردند. در 
اين راس��تا معاون صيد و بنادر ماهيگيري اداره 
كل شيالت سيس��تان و بلوچس��تان طي يكي 
از مصاحبه هايش در ابتداي س��ال جاري تأكيد 
كرد كه اداره كل شيالت سيستان و بلوچستان 

تمهيدات الزم را در مدت صيد كشتي هاي ترال 
براي رعايت قوانين و مقررات صيد انديش��يده 
است و هيچ صياد و شهروند چابهاري و كناركي 
نگران آسيب رساندن اين كش��تي ها به آبزيان 
دريايي نباش��د. مهرداد ميرزايي در همان تاريخ 
گفته بود كه صيد س��ال هاي قبل كش��تي هاي 
ترال به صورت كف روب در كف دريا بود و همه 
موج��ودات دريايي را جارو مي كردن��د، اما حاال 
براي اين كش��تي ها صيادي در اعم��اق بيش از 
۱۳۰ متر مشخص شده است و جاي هيچ نگراني 
در خصوص آسيب رس��يدن به محيط زيست و 

ساير آبزيان دريا وجود ندارد. 
  سپاه به كمك مردم جنوب شتافت

عالوه بر اين مس��ئوالن س��ازمان ش��يالت ادعا 
دارند كه تنه��ا چند نوع ماه��ي خاص همچون 

فانوس درياي، مرك��ب، س��لطان ابراهيم، يال 
اسبي، حسول و غيره توسط اين كشتي هاي ترال 
صيد مي شوند. ماهياني كه برخي از آنها به گفته 
متوليان اگر صيد نش��وند به راحتي از محدوده 
آب هاي س��احلي ايران خارج و به ديگر كشورها 
از جمله عمان و پاكس��تان مهاجرت مي كنند. 
بنابر اين به نظر مي رسيد فعاليت اين كشتي ها 
در خلي��ج ف��ارس و درياي عمان كنترل ش��ده 
باش��د. اما باز هم صيادان بوشهري، هرمزگاني و 
سيستان و بلوچستاني با مش��اهده كاهش روز 
افزون حجم ماهيان دست از تالش نكشيدند و از 
نيروهاي سپاه درخواست ورود به اين موضوع را 
براي روشن شدن حقيقت كردند. اتفاقي كه به 
دنبال آن بسيج دريايي تش��كيل شد. نيروهاي 
سپاه و بسيج شبانه روز فعاليت اين كشتي ها را 
رصد كردند و در نهايت روز گذش��ته ۲۳ بهمن 
ماه فرمانده پايگاه امامت نيروي دريايي س��پاه 
جاسك از توقيف ۱۴ فروند كشتي صيادي ترال 
در آب هاي بندر جاسك خبر داد. سپاه شهرستان 
جاس��ك با توجه به وظيفه قانون��ي خود مبني 
بر حفظ ذخاير دريا و آبزيان كش��تي هاي ترال 
ايراني و خارجي را متوقف كرده است. سرهنگ 
تيمور پايداره در اين باره گفت: »از اين تعداد پنج 
كشتي خارجي و مابقي كشتي ها ايراني هستند. 
اين كشتي ها مجموعاً ۵۳۲ تن از انواع آبزيان را 
صيد كرده بودند كه از اين مقدار ۳۲۰ تن ماهيان 

خوراكي و تجاري هستند.« 
  كشف تخلف در سردخانه كشتي هاي ترال

گفته مي شود كه اين كشتي ها به محدوده غيرمجاز 
براي فعاليت هاي صيادي ورود پيدا كرده اند. البته 
اين تمام ماجرا نيست و فرمانده نيروي دريايي سپاه 
با اشاره به اينكه اين كشتي  ها بايد در عمق باالي 
۲۰۰ متر اقدام به صيد فانوس دريايي مي كردند، 
بيان كرد: »همه ب��ه خوبي مي داني��م كه فانوس 
ماهي��ان در عمق زندگي مي كنند و كش��تي هاي 
فانوس باي��د به عمق زي��اد بروند و صي��د فانوس 
انجام دهند.« عليرضا تنگسيري با اشاره به توقف 
كش��تي هاي متخلف افزود: »با اينك��ه قول دادند 
كه در آب هاي س��طحی حضور نمي يابند اما طي 
بازرسي هايي كه در س��ردخانه هاي شش كشتي 
توقيف شده انجام داديم، ماهي هايي كه صيد آنها 
مجاز نيست هم موجود بود. بعضي از اين ماهي هاي 
صيدشده توسط اين كشتي ها، خوراك ماهي هاي 
ديگر است كه با صيد گونه هاي يك ماهي، گونه هاي 
ديگر هم كم مي ش��ود.« گفته مي ش��ود ب��ا ادامه 
فعاليت اين كشتي هاي متخلف، در آينده نزديك با 
معضل كمبود آبزيان درياي جنوب روبه رو خواهيم 
ش��د. در اين خصوص مي توان به گ��زارش مركز 
پژوهش هاي مجلس اس��تناد كرد كه در آن آمده 
اس��ت در صورت تداوم فعاليت كش��تي هاي ترال 
مشهور به كشتي هاي چيني تا سال ۱۴۰۰، نزديك 
به ۴۶ هزار تن ماهيان تجاري از سوي كشتي هاي 
چيني صيد مي ش��ود و اين مسئله نه تنها خطري 
براي ذخاير آبزيان است بلكه مشكالت معيشتي 

صيادان بومي را دوچندان مي كند.

فعاليت كش�تي هاي ترال طي چند س�ال گذش�ته در خليج فارس به 
داستاني پرحاش�يه تبديل ش�ده اس�ت. چراكه بارها صيادان محلي 
نس�بت به كاهش ذخاير آبزيان و احتم�ال حذف كام�ل فعاليت هاي 
صي�ادي در اين آب ها هش�دار دادن�د و در مقابل برخي از مس�ئوالن 
س�ازمان ش�يالت با قانوني جلوه دادن اين موضوع سعي در سرپوش 

گذاش�تن روي آن مسئله را داش�تند. از همين رو به درخواست مردم 
هرمزگان، بوشهر و سيستان و بلوچس�تان نيروهاي سپاه وارد ميدان 
شدند و با تشكيل بسيج دريايي فعاليت هاي اين كشتي ها را شبانه روز 
رصد كردند تا سرانجام با كشف تخلف صورت گرفته طي بازرسي هاي 
انجام شده در حال حاضر 14 كش�تي متخلف ترال را متوقف كرده اند. 

يكي از محروميت هايي 

محمدرضا سوري
   گزارش 2

ك�ه از گذش�ته براي 
م�ردم كردس�تان به 
يادگار مانده است، كمبودها در بحث بهداشت و 
درمان است.  با اين حال در چهار دهه اخير سعي 
بر آن شده تا اين كمبودها تا حد قابل توجهي حل 
شود، به طوري كه تنها در هشت سال گذشته ۶ 
هزار پروژه محروميت زدايي در كردستان مورد 
بهره  برداري قرار گرفته كه بيشتر آنها در زمينه 
بهداشتي و درماني بوده است.  حاال خبر مي رسد 
كه قرار است تا دو س�ال آينده سپاه كردستان 
براي كمك به رفع مشكالت درماني مردم استان 
پروژه بيمارس�تان ۶۴ تختخوابي شهيد قاضي 
سنندج را تكميل كند و به بهره برداري برساند؛ 
موضوعي كه مي تواند كمك بزرگي در جهت رفع 
نواقص بهداشت و درمان باشد و از سفر كردها به 
س�اير اس�تان ها براي درمان جلوگي�ري كند. 

    
وجود برخي محروميت ها در كردس��تان س��بب 
ش��ده تا در س��ال هاي اخير اقدامات مؤثري براي 
رفع آنها انجام بگي��رد كه تنها نمون��ه كوچكي از 
آن ش��امل اجراي ۶ هزار پ��روژه محروميت زدايي 
در اين منطقه اس��ت؛ موضوع مهم��ي كه به گفته 
فرمانده سپاه استان كردس��تان مهم ترين ويژگي 
آنها زودبازده ، عام المنفعه و كم هزينه بودن آنهاست.  
سردارمحمدحسين رجبي در توضيحات بيشتر در 
اين خصوص گفت: » با وجود اينكه سهميه استان 
در اجراي پروژه هاي محروميت زدايي براي س��ال 
آينده يكهزار و ۲۰۰ پروژه اعالم شده است، اما در 
همايش فرماندهان در مشهد اعالم آمادگي كرديم 
كه اين آمار را تا ۲ ه��زار پروژه افزايش مي دهيم.« 
وي همچنين با اشاره به شروع به كار و آغاز ساخت 
۲۵۰۰ خانه براي مددجويان در استان كردستان 
افزود: »در دهه فجر امسال ۱7۰ خانه از اين ميزان را 

افتتاح كرديم و تحويل خانواده مددجويان داديم.«
  ساخت بيمارستان ۶۴ تختخوابي شهيد 

قاضي سنندج
از آنجا كه يكي از مشكالت مردم منطقه كردستان 
بحث درمان است لذا اين مهم موجب شده تا طي 
سال هاي گذش��ته ارتش و س��پاه در كنار بسيج 
جامعه پزشكي با ايجاد بيمارستان هاي صحرايي تا 
حدود قابل توجهي از مشكالت آنها را كم كنند با 
اين حال الزم بود كه در اين زمينه خدمات مستمر 
و هميشگي انجام بگيرد؛ موضوعي كه سپاه را بر 
آن داش��ت تا به منظور حل اين مشكل اقدام به 

ساخت بيمارستان جديدي در سنندج كند. 
سرانجام سال ۸۸ بود كه كلنگ احداث اين پروژه 
بر زمين زده شد.  آن زمان اعالم شد بيمارستان 
۶۴ تختخوابي شهيد قاضي سنندج با زيربناي ۱۴ 
هزار مترمربع در بخش هاي  آي سي يو، جراحي 
مردان و زنان، بس��تري وي  آي پ��ي، اورژانس و 

بخش زايمان و آزمايشگاه با تأمين اعتبارات الزم 
ظرف مدت دو سال آينده به بهره برداري می رسد. 
با اين وجود برخي مشكالت موجب شد تا ادامه 
ساخت آن تا امسال دچار وقفه ش��ود و تنها ۳۵ 

درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد. 
اين مهم موجب ش��ده تا براي تكميل آن سپاه به 
طور جدي وارد عمل ش��ود، سرانجام روز گذشته 
بود كه فرمانده س��پاه بيت المقدس كردس��تان 
در بازديد از پ��روژه بيمارس��تان ۶۴ تختخوابي 
ش��هيد قاضي س��نندج قول داد تا دو سال آينده 
اين مركز درماني تجهيز و آماده بهره برداري شود.  
فرمانده س��پاه بيت المقدس اس��تان كردستان 
در بازديد از مراحل پيش��رفت اين مركز درماني 
گف��ت: » با توجه ب��ه ارادتي كه به مردم ش��ريف 
اس��تان داريم، از س��ال ها پيش مطالعه و ساخت 
بيمارستان ۶۴ تختخوابي شهيد قاضي سنندج در 
دستور كار سپاه قرار گرفت و اخيراً براي تسريع و 

پيشرفت كار بيشتر اقدامات خوبي انجام شده كه 
اميدواركننده است.« سردار محمدحسين رجبي 
افزود:» از آنج��ا كه همه اقدامات س��پاه و ادارات 
دولتي در راس��تاي ارائه خدمات و خدمتگزاري 
به مردم اس��ت، لذا اين مهم موجب خواهد شد تا 
اين مركز درماني تا س��ال ۱۴۰۰ تجهيز و آماده 
بهره برداري شود.« استاندار كردستان نيز با تقدير 
از اقداماتي كه سپاه در چند سال اخير براي رفع 
محروميت ها انجام داده است، گفت: » الزم مي دانم 
از اقدامات سپاه پاسداران در زمينه هاي مختلف 
همچون تأمين امنيت، محروميت زدايي در سطح 
روستاها و اجرا و احداث پروژه هاي بزرگي همچون 
بيمارستان ۶۴ تختخوابي شهيد قاضي سنندج ، 
صميمانه تقدير و تشكر كنم.« بهمن مرادنيا افزود: 
»تفاوت و فاصله اي ميان سپاه و دولت وجود ندارد 
چراكه معيار هر دو خدمت رساني به مردم استان 
كردستان اس��ت.« اين در حالي اس��ت كه بعد از 
سفر مقام معظم رهبري به استان كردستان ۳۰ 
بيمارستان صحرايي توسط بسيج جامعه پزشكي 
برپا شده كه به طور متوسط در هر بيمارستان به 
۵ هزار نفر در مناطق محروم استان خدمات ارائه 
شده است.  همچنين در اين بيمارستان ها پزشكان 
متخصص و فوق تخصص، اقدامات پاراكلينيكي و 
تمامي خدمات الزم ارائه مي شد.  رئيس سازمان 
بسيج جامعه پزشكي استان كردستان با تأييد اين 
خدمات گفت: »جدا از برپايي بيمارس��تان هاي 
صحرايي و تك تخصصي، به منظ��ور بهره مندي 
تعداد بيشتري از مردم مناطق محروم از خدمات 
درماني، هر س��اله بالغ ب��ر ۲۰۰ تيم پزش��كي و 
بهداشتي به مناطق محروم اعزام مي شود.« قاسم 
كاوه گفت: »اين تيم ها با تركيب خاصي در مناطق 
مح��روم حضور پي��دا مي كنند و در روس��تاهاي 
كم برخوردار خدمات مختلف پزشكي، بهداشتي و 

مشاوره اي به محرومان ارائه مي دهند.«
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 بسيج دريايي به معضل حذف ذخاير 
آبزيان خليج فارس خاتمه می دهد

با توقف 14 كشتي متخلف صيد ترال در بندر جاسك توسط سپاه

88498441سرويس  شهرستان

 انسداد ۳۵۲ حلقه چاه غيرمجاز 
در زنجان 

مديرعام�ل ش�ركت آب منطقه اي     زنجان
استان زنجان گفت: از ابتداي سال 
۹۷ تاكنون، ۳۵۲ حلقه چاه غيرمجاز در زنجان مسدود شده است. 
يوس��ف رضاپور از وجود ۱۴ هزار و ۴۶ حلقه چاه مجاز در استان خبر 
داد و ادامه داد: ۶ هزار و ۶۳7 حلقه چاه بدون پروانه هس��تند كه قبل 
از اين 7 هزار و ۳۶۹ حلقه بود.  وي اظهار كرد: در مجموع از اين منابع 
آبي يك ميليارد و ۳۹7 ميليون مترمكعب آب برداشت مي كنيم كه از 
اين ميزان ۳۳۰ ميليون مترمكعب مربوط به چاه هاي فاقد پروانه است 

و حدود ۲۵ درصد سهم چاه هاي فاقد پروانه است.  
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان زنجان گفت: تا پايان سال ۹۶ 
حدود ۲ هزار و ۹۹۲ حلقه چاه را مس��دود كردي��م و هزار و ۲7 حلقه 
چاه هم پلمب ش��د و اجازه بهره برداري ندادي��م.  رضاپور تأكيد كرد: 
از ابتداي س��ال ۹7 تاكنون نيز ۳۵۲ حلقه چاه فاقد پروانه را مسدود 
كرديم و خوشبختانه دادگستري و دادستاني همكاري الزم را دارند.  
وي بر مديريت مصرف آب از س��وي كش��اورزان زنجاني تأكيد كرد و 
گفت: متأسفانه برخي روستاييان با انشعاب غيرمجاز آب باعث بحران 

آب مي شوند و اين اصاًل به نفع استان و مردم نيست.  
مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي اس��تان زنجان ابراز كرد: استفاده 
درستي از آب در استان زنجان نمي شود بنابر اين بايد الگوي كشت و 
الگوي صحيح مديريت آب در بخش كشاورزي تغيير كند و تحقق اين 

امر نيازمند همكاري رسانه ها است. 

 آغاز طرح مطالعاتي آبياري هوشمند
 فضاي سبز در كرج  

رئيس سازمان س�يما، منظر و فضاي     البرز
س�بز ش�هرداري كرج از آغ�از طرح 
مطالعاتي اولين آبياري هوشمند فضاي سبز كشور در كرج خبر داد. 
پيمان بضاعتي پور گفت: با گسترش فضاي سبز در شهر كرج نياز به تأمين 
منابع آب ضروري است به همين منظور و با توجه به كمبود منابع آبي، تغيير 
الگوي مصرف در اولويت است.  وي بهره گيري از دانش ايراني براي رسيدن 
به اين مهم را ضروري خواند و گفت: طرح مطالعاتي هوشمند سازي آبياري 
فضاي سبز كرج با همكاري و مشاركت دانشگاه علمي كاربردي شهرداري 
كرج آغاز ش��ده و در فاز نخست ش��يوه اجراي كار توسط پژوهشگران اين 
دانشگاه مورد بررسي قرار گرفته است.  رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي 
سبز شهرداري كرج در خصوص ويژگي هاي اين طرح مطالعاتي گفت: مركز 
نوآوري دانشگاه علمي كاربردي ش��هرداري كرج توانسته دستگاه آبياري 
هوش��مند را رونمايي كند و در پي هماهنگي هاي صورت گرفته مقرر شد 
پژوهشگران اين دانشگاه با همكاري واحد آب سازمان، ظرفيت هاي موجود را 
سنجيده و مطالعات امكان اجرايي شدن آن را انجام دهند.  بضاعتي پور اضافه 
كرد: اين دستگاه هوشمند مي تواند مواردي چون ساعات آبياري، رطوبت 
هوا، بهترين زمان آبياري و شيوه صحيح اجرا را انجام و ميزان هدر رفت آب 
و امكان پيش بيني نيازهاي آتي را مقدور سازد.  وي همچنين به راه اندازي 
پكيج تصفيه فاضالب بهداشتي در پارك »مهر« و ايستگاه »همگام« اشاره 
كرد و گفت: كارشناسان واحد آب اين سازمان پيشگام طرح هاي مديريت 
مصرف آب از سنتي به نوين بوده و تاكنون اقدامات و مطالعات مطلوبي نسبت 
به جداسازي آبياري شبكه فضاي سبز از آب آشاميدني صورت گرفته است.

 ساخت ۱۸۹ مسكن شهري و روستايي
 براي مددجويان خراسان جنوبی   

مديركل كميته امداد خراسان جنوبي     خراسان جنوبي
از ساخت ۱۳۷ واحد مسكن روستايي 
و ۵۲ واحد مسكن شهري در ۹ ماهه س�ال جاري براي مددجويان 

كميته امداد خراسان جنوبي خبر داد. 
رضا سلم آبادي گفت: در سال ۹۶ براي گازرساني به منازل ۹۳۰ مددجوي 
تحت پوشش كميته امداد در خراسان جنوبي كمك شده است كه اين 
ميزان از ابتداي سال ۹7 تا بهمن ماه س��ال جاري به ۲ هزار و 7۶۵ مورد 
رسيده است.  اين مسئول بيان كرد: ميزان هزينه صورت گرفته براي كمك 
به گازرساني خانه هاي مددجويان در س��ال ۹۶ حدود ۴ ميليارد و ۶۵۰ 
ميليون ريال و در سال ۹7 حدود ۱۹ ميليارد و ۸۵۰ ميليون ريال بوده كه 
رشد قابل توجهي را نشان مي دهد.  سلم آبادي با اشاره به اينكه مددجويان 
كميته امداد با داشتن يك نامه از كميته امداد هيچگونه هزينه اي بابت 
حق انشعاب گاز نمي پردازند، ادامه داد: مبلغ بيان شده براي لوله كشي گاز 
خانه هاي مددجويان است.  مديركل كميته امداد خراسان جنوبي اظهار 
كرد: عالوه بر بحث كمك و پرداخت تسهيالت براي ساخت مسكن، در 
بازسازي و بهسازي خانه  نيز به مدد جويان كمك كنيم كه در اين زمينه در 
۹ ماهه سال جاري براي بازسازي و بهسازي ۲ هزار و 7۵۵ خانه مددجويان 
كمك صورت گرفته است.  سلم آبادي بيان كرد: همچنين در همين مدت 
براي ساخت ۵۲ خانه شهري و ۱۳7 خانه روستايي مددجويان كميته امداد 
كمك شده است.  وي بيان كرد: مجموعه هزينه هاي صورت گرفته براي 
كمك به بازسازي، ساخت خانه هاي شهري و روستايي مددجويان كميته 

امداد در خراسان جنوبي ۵7 ميليارد و ۹۱۴ ميليون ريال بوده است. 

افزايش توليد عسل در سيستان و بلوچستان 
به 70تن در سال

طي سال هاي اخير ارتقاي زمينه توليد     سيستان و بلوچستان
عسل در استان به ميزان ۷0 تن در سال 
و افزايش كلني هاي زنبور عسل به ۶ هزار و ۵00 كلني را شاهد بوده ايم. 
 مجتبي پيري رئيس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان با 
عنوان كردن مطلب فوق گفت: سيستان و بلوچستان در توليد ميوه هاي 
گرمسيري به ميزان ۱۶۰ هزارتن و توسعه زير كشت باغات به ۹ هزار 
هكتار رتبه اول كشوري را داراس��ت.  اين مسئول ادامه داد: همچنين 
اين استان در زمينه توليد گوشت قرمز به ميزان ۱۰۰هزار تن در سال 

نقش مؤثري در توليد گوشت قرمز كشور دارد.  
وي بيان ك��رد: ارتقاي زمينه توليد ش��ير به مي��زان ۱۰۶ هزارتن در 
س��ال و راه اندازي ۱7۲۰ واحد گاوداري شير صنعتي و سنتي از ديگر 
دس��تاوردهاي بخش كشاورزي استان در س��ال هاي اخير بوده است.  
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ادامه داد: در حال حاضر استان 
در خصوص توليد پسته نيز به ميزان ۹ هزار هكتار و ايجاد ۴ مركز ضبط 
و فرآوري پسته به ظرفيت ۳ هزار تن رس��يده است.  وي يكي ديگر از 
توانمندي هاي بخش كشاورزي استان را توليد گياهان دارويي عنوان 
كرد و گفت: توسعه و ارتقاي سطح زيركشت گياهان دارويي در سطح 

۵هزار هكتار و توسعه اين سطح به ۲۰ هزار هكتار در برنامه است.

ميترا شهبازي
   گزارش يك

براي اولين بار در كشور و از سال آينده
 بيمه تكميلي روستاييان و عشاير 

اجرايی مي شود
جمعيت روستايي كش�ور با حدود 32 ميليون نفر جمعيت بخش 
عمده اي از مايحتاج كش�ور را تأمين می كند و انتظ�ار دارند تا با 
تأمين خواسته ها و رفع نيازهايشان در آرامش و آسايش به ادامه 
فعاليت و كس�ب درآمد بپردازن�د. در همين رابط�ه بيمه تأمين 
اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عش�اير يكي از درخواست ها 
و اولويت هاي اول آن هاس�ت. ه�ر چند صندوق بيم�ه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير 15 س�ال قبل و به دنبال مصوبه 
دولت و در قالب برنامه چهارم توس�عه تصويب ش�د و فعاليت آن 
در راس�تاي عمل به ماده 3 قانون اساس�ي شروع ش�د اما هنوز 
نتوانسته آنچنان كه بايد و ش�ايد به نتيجه برسد اما با اين وجود 
روز گذش�ته مديرعامل صندوق بيمه هاي اجتماعي روس�تايي و 
عش�اير از انجام مذاكراتي براي برخورداري روستاييان و عشاير 
از بيمه هاي تكميلي خبر داد كه از س�ال آينده اجرايي مي شود. 

    
وقتي حدود 15 س��ال قبل موض��وع ايجاد صندوق بيم��ه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عش��اير مطرح شد، مباحثي همچون، تقويت 
بيمه اجتماعي، بس��ط بيمه ه��اي خدماتي ب��راي كش��اورزان، ارائه 
برنامه هاي سرمايه گذاري، توسعه اقتصادي كشاورزان، افزايش كارايي 
نيروي انساني، پيشگيري مهاجرت از روستا به شهر و بكارگيري متدهاي 
جديد كش��اورزي از فعاليت هاي اين صندوق تعريف شد. اما حاال و با 
گذشت نزديك به 15 سال معلوم مي شود كه اين صندوق نتوانسته به 
تعهدات خود در قبال روستاييان و عشاير عمل كند و كم ترين رضايت 
از آن، گواهي بر اين ادعاست. با اين حال مديرعامل صندوق بيمه هاي 
اجتماعي روستايي و عشاير با بيان اينكه براي برخورداري روستاييان 
و عشاير از بيمه هاي تكميلي مذاكراتي انجام شده است، مي گويد: »از 

سال آينده اين افراد بيمه تكميلي خواهند شد.«
محمدمهدي واعظ مهدوي درباره بيمه تكميلي افراد تحت پوشش اين 
صندوق مي گويد: »تاكنون روستاييان و عشاير مراجعات متعددي براي 
درخواست بيمه تكميلي داشته اند و عالقمند بودند كه از سطح باالتري 
از حمايت هاي اجتماعي نسبت به س��طحي كه بيمه تأمين مي كند، 
برخوردار باشند به همين دليل براي گسترش بيمه هاي تكميلي عشاير 

و روستاييان، اقداماتي را انجام داده ايم.«
  تقويت بيمه بازنشستگي

يكي از مشكالتي كه بيمه ها دارند اين است كه آنقدر نقص و كمبود در 
آنها ديده مي شود كه حاال بيمه هاي تكميلي بسيار قوي تر از بيمه هاي 
اصلي پاي كار آمده اند. سؤال اين است كه اگر كسي بيمه مي شود، اگر 
بيمه كامل است چرا بايد بيمه تكميلي شود و اگر بيمه كمبودي دارد 

چرا نواقصش را رفع و ميزان پوشش را افزايش نمي دهد؟
»بر اس��اس اقدامات انجام ش��ده، قصد داريم پوش��ش بيمه درمان و 
بازنشستگي روستاييان و عشاير را افزايش دهيم به طوري كه در عرصه 
بيمه درمان، بسته هايي تعريف مي شود تا عالوه بر بيمه روستايي كه 
در حال حاضر توسط سازمان بيمه س��المت اجرايي مي شود، از سوي 
ما نيز بس��ته هايي، تأمين اعتبار و براي پوشش روس��تاييان و عشاير 
خريداري ش��ود.« اين ها بخش��ي از صحبت هاي مديرعامل صندوق 
بيمه هاي اجتماعي روستايي و عشاير است كه با اشاره به اينكه در مورد 
بيمه بازنشستگي نيز مبالغ باالتري عالوه بر سطح پايه تعريف مي شود، 
مي گويد: »بر اساس اين نوع بسته، حق بيمه ها مشخص و افراد مي توانند 
با پرداخت آن، از س��طح باالتري از حقوق در هنگام بازنشستگي خود 

برخوردار باشند.« 
واعظ مهدوي در خصوص انجام مذاكره با بنياد بركت تصريح مي كند: 
»بيمه بركت توسط اين بنياد براي ارائه خدمات به روستاييان و عشاير 
طراحي شده و بسته هاي پيشنهادي آنها نيز ارائه شده كه قرار است پس 
از انجام مذاكرات، نتيجه ارائه شود.«  اين مسئول با بيان اينكه تا پايان 
سال بسته هاي پيشنهادي شركت هاي بيمه گر بررسي و بهترين بسته 
براي بازنشستگان و روستاييان، انتخاب و اعالم خواهد شد، مي گويد: 
»به احتمال زياد در سال آينده روستاييان و عشاير عالوه بر بيمه هاي 

پايه، از بيمه تكميلي نيز برخوردار خواهند شد.«

سجاد مرسلي

مدارس ناايمن ميناب تعطيل شد 
رئيس آموزش و پرورش شهرس�تان مين�اب از تعطيلي مدارس     هرمزگان

تخريبي و ناايمن در اين شهرستان خبر داد. 
غالمرضا ساالري مير گفت: با فعاليت سامانه بارشي و بارندگي هاي كه در سطح شهرستان رخ داد، 
مدارسي كه سقف آنها ناايمن  و خوب نيست تعطيل اعالم شد.  ساالري بيان داشت: اين بارندگي هاي 
سقف مدارس نا ايمن و خطر ساز را خيس كرده كه براي جلوگيري از هرگونه خطر احتمالي با تعطيلي 
مدارس از ورود دانش آموزان به مدارس جلو گيري به عمل آمد.  رئيس آموزش و پرورش ميناب عنوان 

كرد: ساير مدارس باز است و دانش آموزان و معلمان بايد بر سر كالس درس خود حاضر شوند.

صنوف آالينده ايالم ساماندهي مي شود 
شهردار ايالم از س�اماندهي صنوف آالينده و مشاغل مزاحم اين     ايالم
شهر با ساخت يك مكان مش�خص جهت استقرارشان خبر داد. 
طالب صادقيان گفت: براي انتقال صنوف آالينده و مشاغل مزاحم و نيز مشاغلي كه باعث ترافيك در سطح 
شهر مي شوند چند نقطه شناسايي و كلنگ احداث ميدان ميوه و تره بار و محل دائمي نمايشگاه اتومبيل 
به زمين زده شده اس��ت.  وي افزود: اين زمين با عرصه اي در حدود ۱۱ هكتار توسط سازمان مسكن و 
شهرسازي و سازمان جهاد كشاورزي در اختيار شهرداري قرار گرفته است.  صادقيان ادامه داد: مدت زماني 

كه براي اجراي اين طرح پيش بيني شده ۱۸ ماه است كه با اعتبار آن ۱۴۰ ميليارد تومان است.


