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گزارش از دور و نزدیک

ساخت بیمارستان 132 تختخوابی 
در رودسر به همت خیر سالمت

رحیم آباد رودسر- خبرنگار کیهان:
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان گیالن از ســاخت 
بیمارســتان132 تختخوابی در رودســر به همت یکی از خیرین 

سالمت این شهرستان خبر داد.
شاهرخ یوسف زاده چابک اظهارداشت: برای احداث این بیمارستان 132 
تختخوابی 20 هزار مترمربع زمین نیاز است که مسئوالن سالمت استان گیالن 
و شهرستان رودسر پس از رایزنی، قطعه زمینی در اطراف کنارگذر رودسر به 
کالچای را جهت احداث این بیمارســتان مشخص کردند که مقرر شد یکی 
از خیرین ســالمت این شهرستان ظرف مدت یک هفته جهت تملک زمین 
موصوف، با مالکان آن مذاکره و آن را خریداری کرده و مسئوالن شهرداری و 
سایر ادارات مرتبط در شهرستان رودسر نیز فرآیند اجرای کار را تسریع کنند.
وی این بیمارستان 132 تختخوابی را جایگزین بیمارستان شهید انصاری 
رودســر عنوان کرد و افزود: بیمارستان قدیمی شهید انصاری رودسر عالوه 
براینکه جوابگوی نیازهای درمانی مردم منطقه نیســت، کیفیت الزم برای 
خدمت رسانی به بیماران را نیز ندارد، ضمن آنکه گسترش فضاهای درمانی 

در این بیمارستان هم امکان پذیر نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گیالن همچنین از تکمیل و راه اندازی 
بیمارستان 220 تختخوابی »پیروز« شهرستان الهیجان طی 2 ماه آینده خبر 
داد و افزود: این بیمارستان بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون 
برای ساخت آن 400 میلیارد ریال هزینه شده که برای تکمیل و راه اندازی 

80 میلیارد ریال و تجهیز آن 200 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

تبریز- خبرنگار کیهان: 
عضو شورای شهر تبریز گفت: از بیش از 15 
هزار نفر کارکنان شــهرداری تبریز 12 هزار و 
600 نفر از آنان، بدون رعایت قوانین و مقررات 

استخدامی، وارد شهرداری شده اند.
فرج محمدقلی زاده افزود: تنها 4400 نفر با رعایت 
مقررات اســتخدامی، در شــهرداری تبریز استخدام 

شده اند.
وی افزود: افراد جذب شده اکثرا خانوادگی بوده و 
یا از افراد ستادهای انتخاباتی اعضای شورا هستند در 
حالی که جوانان تحصیل  کرده زیادی بیکار می باشند.

وی تصریح کرد: افرادی که با اســتفاده از عنصر 
رابطه در شهرداری استخدام شده اند، هیچ تخصصی 

ندارند.
وی از بی تفاوتــی رســانه ها نســبت بــه چنین 
موضوعاتی انتقاد کرد و افزود: بیش از 30 سال است 
افــزون بر 8 هزار نفر در شــهرداری حقوق می گیرند 
ولی کارآیی ندارند. بسیاری از این افراد در پست های 

کارمندی، شرایط استخدامی را طی نکرده اند.
قلیزاده یادآور شد: قرار بود شهرداری تبریز چابک 
شود ولی علیرغم ورود این همه افراد، امورات شهرداری 
برون ســپاری می شود و از بیرون، نیرو وارد می کنند. 
همچنین فریــدون بابایی اقدم، رئیس کمیســیون 
معماری و شهرســازی شورا با عنوان این که دریافتی 
مدیران و پرسنل شهرداری مناطق باید شفاف سازی 
شود گفت: برخی از مدیران شهرداری های فوق ارقام 
نجومی گاها با مبلغ باالی 200 میلیون ریال می گیرند. 
بیش از 500 راننده اجاره ای در شهرداری فعال هستند 
که فاقد بیمه می باشند. 76 درصد درآمد شهرداری، 

صرف هزینه های جاری می شود.
مصداق واقعی »کارنکنی و بخوری« در شهرداری 

تبریز است. باید به بدهی های شهرداری توجه شود.
در نشست شورای اسالمی تبریز گفته شد: 900 تن 
از پرسنل شهرداری در حوزه خدمات شهری، بیمه و 
مزایا ندارند و در برخی از مجموعه ها، بازنشستگان در 
چندین مجموعه کار می کنند که خالف قوانین است. 
شورای شهر تبریز همچنین خواستار چابک سازی 
شهرداری شد و از حضور »شرکت همشهری« انتقاد 

کرد.

رشت - خبرنگار کیهان: 
عضو شورای اســالمی شهر رشت گفت: 
در حالی که وضعیت 23 مشاور قبلی شورای 
اسالمی شهر رشــت مشخص نشده، رئیس 
شــورا اقدام به جذب مشاوران جدید کرده 

است.
اسماعیل حاجی پور با انتقاد از عملکرد رئیس 
شورا در جذب مشــاوران جدید، اظهار داشت: در 
شرایطی که کارکنان شهرداری رشت 2 ماه حقوق 
خود را نگرفته اند و وضعیت 23 مشــاور قبلی این 
شــورا هم هنوز مشخص نشــده، باز شاهد ورود 

مشاوران جدید هستیم.
وی اضافه کرد: اعضای شــورای اسالمی شهر 
رشت از وجود این مشاوران بی خبرند و معلوم هم 
نیست که این مشاوران در شورا چه کار می کنند.

وی افزود: من مخالف کار کردن جوانها در این 

مجموعه نیستم اما الزم است این نواقص با مشورت 
دیگر اعضای شورا حل شود.

رئیس کمیسیون ترافیک شورای اسالمی رشت 
در ادامه با بیان اینکه 4 سال است که 50 میلیارد 
ریــال حق الناس، در محل احــداث مرکز کنترل 
ترافیک این شــهر خاک می خورد، گفت: ذره ذره 
از مردم عــوارض گرفتیم و هزینه کردیم تا مرکز 
کنترل ترافیک رشت راه اندازی شود و اقدامات خوبی 
نیز برای نصب ســرور صورت گرفت، اما وای فای 
شهرداری رشت کارشــکنی کرده و می گوید این 
ســرور باید با تأیید من نصب شود و این در حالی 
است که نظارت در نصب سرور باید توسط وای فای 

نیروی انتظامی صورت گیرد و تائید شود.
اســماعیل حاجی پور افزود: از رئیس شــورای 
اسالمی شهر رشت می خواهم این موضوع را بررسی 
و دستور دهد هرچه زودتر این کارشکنی رفع شود.

6 باب مدرسه خیرساز 
در کاشان به  بهره برداری رسید

6 باب مدرســه که با مشارکت خیران مدرسه ساز احداث 
شده است، طی مراسمی با حضور معاون وزیر آموزش وپرورش 

در شهرستان کاشان افتتاح شد.
 این مدارس حدود 10 هزار متر مربع مساحت و هفت هزار و 900 

متر مربع زیربنا دارند.
6 مدرســه افتتاح شده دارای 66 کالس با ظرفیت نزدیک به یک 
هزار و 500 دانش آموز هستند و برای تکمیل و بهره برداری این مدارس 

80 میلیارد ریال هزینه شده است.
همچنین 2 واحد آموزشــی خیرساز با 18 کالس درس و ظرفیت 

پذیرش 620 دانش آموز در شهرستان آران و بیدگل افتتاح شد.
55 هزار نفر دانش آموز در 310 واحد آموزشــی کاشان در حال 

تحصیل هستند.

رئیس ســازمان چای کشور گفت: پرداخت 
تسهیالت 20 میلیارد تومانی بدون بهره با تنفس 
2 ساله، به چایکاران و کارخانه های فرآوری  چای 

از آذرماه سال جاری آغاز می شود.
محمدولی روزبهان بیان داشت: پرداخت تسهیالت 
20 میلیــارد تومانــی بدون بهره با تنفس 2 ســاله 
و بازپرداخت پنج ســاله از آذرماه ســال جاری آغاز 

می شــود که قسمتی از این تسهیالت، به چایکاران و 
قســمتی برای بهسازی به کارخانه های فرآوری چای 

اختصاص می یابد.
وی ادامه داد: اعطای این تســهیالت به ازای هر 
هکتار هرس کف بر، شش میلیون تومان و هر هکتار 
هــرس کمربر، ســه میلیون تومان اســت همچنین 
تسهیالت مختلفی به چایکاران عضو صندوق اختصاص 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد گفت: برای نخستین بار، 
پلیس دوچرخه سوار در این شهرستان تشکیل شد و شروع به کار کرد.

سرهنگ محمدرضا مزیدی افزود: نیروهای پلیس دوچرخه در قالب چهار 
گروه عمدتا در بافت قدیم و هسته مرکزی شهر یزد با همکاری مردم وظایف 

خود را انجام می دهند.
وی اضافه کرد: پلیس دوچرخه سوار زیر نظر راهنمایی و رانندگی)راهور( 
اســتان یزد، برای تسریع در رفت و آمد بهتر و آسانتر مردم در معابر عمومی، 

انجام وظیفه می کند.
وی بیان کرد: پلیس یادشــده وظایف یک راهور را بر عهده دارد و در نظم 

بخشی به ترددها در شهر یزد کمک خواهد کرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد تصریح کرد: آنها در تمام شبانه روز 
فعال بوده و بر حسب نیاز در معابر و محل های مورد نیاز به مردم و رانندگان 
خدمت می کنند. مزیدی از مردم و به خصوص رانندگان شــهر یزد خواست با 
پلیس دوچرخه سوار در رعایت کامل مقررات و جلوگیری از حوادث احتمالی 

همکاری کنند.
یزد در گذشته نه چندان دور به شهر دوچرخه ها معروف بود که با گذشت 
زمان و توســعه فناوری در صنعت حمل ونقل، به تدریج انواع موتورسیکلت و 

خودرو ها جایگزین این وسیله شد.

همدان- خبرنگار کیهان:
اســتاندار همدان خطاب به مدیران دستگاه های 
اجرایی با تاکید بر اینکه برای ایجاد اشتغال شعار بس 
است، عملیاتی کار کنید گفت: اگر نتوانیم منابع موجود 

برای اشتغال زایی را جذب کنیم بی عرضگی کرده ایم.
محمد ناصر نیکبخت در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
با بیان اینکه با وجود اعتبارات و منابع فراوان هیچ بهانه ای برای 
مدیران وجود ندارد، افزود: با همه مشــکالت بودجه ای موجود 
در کشور، منابع اعتباری برای تسهیالت تولید و اشتغال فراوان 

وجود دارد که به همت همه مدیران باید جذب شود.
وی خاطرنشان کرد: بجز مشکل مدیریتی و دلسوزی، هیچ 
مشکلی در استان وجود ندارد لذا برای تغییر مدیریتی برنامه ای 

داریم که در آینده اعالم می کنیم.
اســتاندار همدان تصریح کرد:  اگر مدیری نتواند از 340 
میلیارد تومان اعتبار اشــتغال زایی در نظر گرفته شده، رقمی 

را جذب کند مایه شرمساری و سرشکستگی همه ما است.
نیکبخت با اشــاره به اینکه اعتبارات 340 میلیارد تومانی 
برای توسعه اشتغال سهمیه نهایی و قطعی همدان نیست، افزود: 
باید از اعتبارات گلوبال نهایت استفاده و جذب را داشته باشیم 
و شهرستانی هم که نتواند جذب سهمیه داشته باشد سهمیه 

آن به شهرستان دیگری اعطا می شود.
وی افــزود: من التماس مدیران را می کنم و دستشــان را 
می بوســم تا مانعی برای تولید نشوند و کار تولیدکنندگان را 

سخت و پیچیده نکنند.
اســتاندار همدان منابع موجود برای اشتغال را در استان 
برشمرد و تصریح کرد: 340 میلیارد تومان از یک طرف، 600 
میلیارد تومان تسهیالتی که بانک ها ارائه کردند، 110 میلیون 
تومان اعتبارات مشاغل خانگی، 100 میلیارد تومان تسهیالت در 
حوزه روستایی، 430 میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید و غیره 
برای ایجاد اشتغال وجود دارد که باید بتوانیم آن را جذب کنیم.
وی با اشــاره به اینکه همه مشکالت جامعه به اشتغال و 
تولید گره خورده است، ادامه داد: اگر مشکل بیکاری در جامعه 
حل شود، بسیاری از مشــکالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
و... حل خواهد شد لذا در این خصوص باید عملیاتی کار کرد.

تبریز - خبرنگار کیهان:
محمدحســین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای 
اســالمی از ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عدم 

حل مشکل شرکت ماشین سازی تبریز انتقاد کرد.
 وی در نشست مشترک اعضای کارگروه تخصصی اشتغال که با 
حضــور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیب یافت به علی ربیعی 
گفــت: 6 نماینده تبریز در مجلس به رئیس جمهور درمورد کارخانه 
ماشین ســازی نامه نوشــتند و وی نیز نامه را برای اقدام به وزیر کار 

ارجاع کرد.
فرهنگی افزود: علی رغم ارجاع نامه، اقدام شایسته ای صورت نگرفت 

و ما از رفتار شما به عنوان وزیر گالیه داریم.
عضو هیئت رئیســه مجلس یادآور شد: شستا باید ماشین سازی را 
ساماندهی کند و انصاف نیست یکی از کارخانجات مهم و عمده تبریز 

با این مشکالت روبه رو باشد. 
فرهنگی همچنین نســبت به ساخت بیمارستان 320 تختخوابی 
تبریز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داد و گفت: 2 سال پیش 
کلنگ این بیمارستان زمین زده شده است. فاینانس برای احداث این 
بیمارستان مورد قبول نیست و باید عملیات ساخت آن از اموال تامین 

اجتماعی تامین و هرچه سریع تر آغاز شود.

زرشک به عنوان مهم ترین محصول تولیدی 
بعد از زعفران در قاینات به علت ســازگاری با 
طبیعــت و آب و هوای منطقه یکی از تولیدات با 
مزیت برای شهرستان با قابلیت فرآوری در صنایع 
تبدیلی و صادراتی می باشد که در اقتصاد مقاومتی 
نیز می تواند از جایگاه قابل توجهی برخوردار شود.

اشتغال مســتقیم بیش از 2500 خانوار کشاورز 
قاینی به امر باغداری زرشــک نیــز گویای اهمیت و 
جایگاه این پدیده منحصر به فرد در خراســان جنوبی 
است که ساالنه درآمدی بالغ بر 820 میلیارد ریال را 
عاید باغداران کرده و هر هکتار زرشک می تواند مخارج 

یک ساله یک خانوار باغدار را تأمین کند.
سازگاری این محصول با کم آبی و کم کیفیت ترین 
نوع آب های زیرزمینی و حتی آب شور که در اثر کاهش 
نزوالت آســمانی و افت منابع آب ایجاد شــده است، 
اهمیت توجه و جایگزینی این محصول برای شهروندان 
قاینی را دو چندان کرده اســت اما بی سامانی و نبود 
آینده مشخص، عدم توســعه زیرساخت های صنایع 
تبدیلــی و فرآوری برای این محصول و ماندگاری کم 
آن به صورت تازه و تر سبب شده است علی رغم میل 
و رغبت کشــاورزان سطح زیر کشت و اهتمام به آن 
چنانکه باید توســعه پیدا نکند و توجه به این یاقوت 

سرخ، موجب غفلت بشود.
گونه سرخ زرشک در باغ های روستاهای خالی از 
سکنه قاینات به عنوان تنها نشان حیات و مقاومت در 
برابر کم آبی تنها امید به زندگی و بازگشت مهاجرین 

روستایی می باشد.
تولید زرشــک در قاینات علی رغــم از بین رفتن 
بســیاری از گونه های باغی و میوه های ســردرختی 
بیانگر مقاومت و ســازگاری محیطی این محصول در 
قاینات می باشد که فرصت بسیار مناسبی برای اشتغال 
و درآمدزایی منطقه حفظ کرده اســت. عدم افزایش 
تولید و ترس کشاورزان از توسعه سطح زیرکشت این 
محصول را باید جدی گرفت و در حمایت از باغداران 
تالش کرد. باید باغداران با توجه به تجربه دیرینه خود 
در تکثیر درختچه های زرشک کوشیده و با میزان اندک 
سهم آبی که دارند که برای خیلی از کشت های زراعی 
و باغی شهرســتان مقرون به صرفه نیست به افزایش 
سطح زیر کشت مبادت کرده و افزایش تولید و اشتغال 
را که در راســتای اقتصاد مقاومتی نیز قابل تعریف و 

بررسی است، رقم زنند.
ســودی که همه ساله از تولید زرشک در قاینات 
عاید دالالن و واسطه ها می شود اگر در سبد باغداران 
قــرار گیرد و ســاماندهی در این بخش اتفاق افتد به 
طور قطع انگیزه افزایش تولید و مهاجرت معکوس را 

سبب خواهد شد.
در شــرایط فعلی، باغداران به دلیــل در اختیار 
نداشتن سوله و انبار مکانیزه برای خشک و نگهداری 
محصول، محصول خود را روی درخت و بصورت فله ای 

* سودی که همه ساله از تولید زرشک در قاینات عاید دالالن و 
واسطه ها می شود اگر در سبد باغداران قرار گیرد و ساماندهی در 

این بخش اتفاق افتد به طور قطع انگیزه افزایش تولید و مهاجرت 
معکوس را سبب خواهد شد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
شــهردار اهواز گفت: اهــواز بزرگ ترین 
تولیدکننده نفت کشور است اما حتی یک ریال 

هم پول آالیندگی نفت به آن تعلق نمی گیرد.
»منصور کتانباف« در نشست با اعضای کمیسیون 
عمرانی شورای شهر اهواز و نماینده اهواز در مجلس 
شورای اسالمی در محل ستاد فرماندهی قرارگاه کربال 
اظهار کرد: جای تاســف دارد که با وجود گذشت 12 
ســال از کلید خوردن پروژه متروی اهواز نتوانستیم 
حتی بخشی از آن را راه اندازی کنیم. در حال حاضر 
شرایط به گونه ای اســت که می توان این پروژه را از 
ایستگاه میدان فرودگاه تا ایستگاه فلکه ساعت به طول 
23 کیلومتر راه اندازی کرد که معادل 50 درصد خط 

یک قطار شهری است.

انتقاد نماینده مردم تبریز
 از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آغاز به کار پلیس دوچرخه سوار 
در شهر یزد

یاقوت سرخ در دست دالالن

و هکتاری یا براساس شمارش تعداد نهال و با وعده های 
طوالنی مدت به قیمت اندک به دالالن و واســطه ها 
می فروشــند و بیشترین سود در جیب واسطه ها قرار 
می گیرد و تولیدکننده سود چندانی بدست نمی آورد و 
ادامه این روند انگیزه ای برای پرداختن بیشتر به تولید 

زرشک را برای او باقی نمی گذارد.
احمدی از باغداران و کشاورزان سرشناس قاینات 
ادامه کم توجهی به مشــکالت باغــداران و عدم ارائه 
تسهیالت به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی بویژه 
زرشک کاران را برای شهرستان خسارت آفرین می داند 
و معتقد است زرشک دچار سرنوشت زعفران قاینات 
خواهد شد و مشکالتی که باغداران با آن مواجه هستند 

افت کمی و کیفی محصول را بدنبال خواهد داشت.
رضا جوهری رئیس اتحادیه صنف زرشک و زعفران 
قاینات نیز با اشاره به مشکالت فراوری باغداران زرشک، 
ضرورت برنامه ریزی برای خرید تضمینی محصول و 
ارائه تسهیالت حمایتی و ارزان را از اولویت های اساسی 
و نیاز باغداران شهرستان عنوان می کند و می گوید با 
ایجاد بارگاه های بهداشتی و مکانیزه، صنعت بسته بندی 
و آمــوزش جامع به باغداران می توان گام های مهمی 
در افزایش تولیــد و حفظ و ارتقای کیفیت محصول 

زرشکی برداشت.
وی در ادامــه ایجاد بازارهای صادراتی و برگزاری 
نمایشگاه های داخلی و خارجی و امکان حضور اتحادیه 
و صادرکنندگان زرشــک در نمایشگاه های خارجی 
جهت معرفی محصول و بازاریابی را یادآور می شود و 
می افزاید: به دلیل عدم برخورداری اتحادیه و باغداران 
از بارگاه های بهداشــتی و رعایت آنالیز و بهداشــت 
محصول صادراتی سال گذشته 20 تن سفارش کشور 

کانادا لغو شد.

جوهری همچنین حضور افراد بی سواد و بی سرمایه 
در بازار زرشــک را یکی دیگر از مشــکالت محصول 
زرشک عنوان می کند و معتقد است باید افراد توانمند 
و تحصیل کرده وارد بازار و گردونه زرشــک شــوند تا 
زیرســاخت های  این محصول فراهم و هرگونه اقدام 
در توســعه و افزایش سطح کشت، برداشت و عرضه 
داخلی و خارجی براســاس نتایج تحقیقات علمی و 

اصولی انجام پذیرد.
سیدابوالحســن ســجادی مدیر جهاد کشاورزی 
قاینات با پیش بینی آینده ای بهتر برای زرشک، سطح 
زیرکشت باغ های زرشک شهرستان را 4 هزار و 233 
هکتار با تفکیک 735 هکتار نهال به ثمر نرســیده و 

3 هــزار و 498 هکتار مثمر اعالم می کند و می گوید: 
میزان تولید ســاالنه شهرســتان 4 هزار و 582 تن 
می باشــد که بالغ بر 820 میلیارد ریال درآمد را عاید 
باغداران می کند و هر هکتار باغ زرشــک با عنایت به 
اینکه تأمین کننده هزینه یک ســاله خانوار می باشد 

می تواند یک شغل محسوب شود.
وی در ادامــه میزان افزایش تولید دوســاله اخیر 
زرشک قاینات را 600 تن اعالم و می افزاید با امکانی که 
برای جایگزینی زرشک با سایر محصوالت وجود دارد 
و از آنجائی که اکنون زرشک از مهم ترین محصوالت 

قاینات می باشد و از شرایط اقلیمی مناسب و مقاومت 
در برابر کم آبی برخوردار است، جایگزین خوبی برای 
ســایر محصوالت کشاورزی شهرستان بوده و توسعه 
بیشــتری خواهد داشت و صنایع تبدیلی تکمیلی آن 

نیز رشد خواهد کرد.
ســجادی رتبه کمــی و کیفی تولید زرشــک را 
متعلق به قاینات دانسته و می گوید: شهرستان قاینات 
بیشترین سطح زیرکشت زرشک در خراسان و کشور 
را دارد و کیفیت زرشک تولیدی قاینات بسیار باال بوده 
و بهتریــن نوع زرشــک در اقلیم آب و هوایی قاینات 

تولید می شود.
وی در ارتبــاط با پیگیری موضوع بیمه محصول 
زرشــک و مشــکالت باغداران در ایــن خصوص نیز 
می گوید: ســاالنه بیش از 400 هکتار باغ های زرشک 
قاینات بیمه می شود که حذف خسارت گرمازدگی و 
باد از پوشــش بیمه ای تأثیر منفی بر بیمه محصول 

داشته است.
وی به دنبال طرح مشکالت زرشک کاران می افزاید: 
بعد از کمبود آب و ادامه خشکسالی، نوسانات قیمت 
محصول در بازار، عدم برخورداری از تســهیالت بلند 
مــدت و ارزان و انتقال محصول به ســایر اســتان ها 
مهم ترین موانع تولید و مشــکالت کشــاورزان است 
و در مناطق و مواردی که به مشــکالت کشــاورزان 
پرداخته شــده است افزایش تولید را موجب گشته و 
باعث مهاجرت معکوس به روســتاها و احیای دوباره 

روستاهای خالی از سکنه شده است.
مدیر جهاد کشاورزی قاینات ضمن تأکید مجدد 
بر موضوع امکان بازگرداندن حیات به روستاهای خالی 
از سکنه شهرستان بوسیله زرشک، می افزاید زرشک 
محصولی است که ریشه، ساقه، برگ و میوه آن قابلیت 
مصــرف غذایی و دارویی دارد به نحوی که 35 درصد 

محصــول تولیدی بصورت تازه در اختیار بازار مصرف 
قرار می گیرد و 10 تا 15 درصد آن خود مصرفی دارد 
و بیــش از 55 درصد تولید نیز بصورت خشــک در 
بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود که قابلیت 
فوق العاده اســت و از آنجایی که از قابلیت اقتصادی و 
اشــتغالی باالیی برخوردار است و همه شرایط توسعه 
کمی و کیفی برای آن در شهرســتان قاینات فراهم 
می باشــد پرداختن به موضوع زرشک امری مهم و در 
راستای اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی و پیگیری است.
قاین- محمدرضا فرخی

بیش از 12 هزار نفر
 در شهرداری تبریز بدون 

گزینش استخدام شدند

از آذر ماه سال جاری آغاز می شود

پرداخت تسهیالت بدون بهره به چایکاران و کارخانه های چایسازی شمال
می یابد که بیش از 90 درصد چایکاران با پرداخت کامل 

قدرالسهم ، عضو صندوق چایکاران شدند.
روزبهان با یادآوری اینکه برنامه های حمایتی دولت 
از چایکاران از سال 93 شامل افزایش منطقی قیمت 
خرید تضمینی برگ ســبز چای و استمرار آن بوده، 
افزود: برنامه های حمایتی در راستای بهره وری بیشتر 
باغات چای و توســعه شبکه آبیاری تحت فشار انجام 

می شود تا روند تولید برگ سبز چای افزایش یابد.
وی اضافه کرد: در سال جاری حدود 108 هزار تن 
برگ سبز چای به ارزش اقتصادی 203 میلیارد تومان 
تولید و از چایکاران خریداری شــده و تاکنون 130 
میلیارد تومان معــادل 65 درصد مطالبات چایکاران 

پرداخت شده است.
روزبهان خاطرنشان کرد: تولید چای خشک از 14 
هزار و 600 تن در سال 93 ، به 31 هزار تن در سال 
95 رسیده و در سال جاری با وجود خشکسالی شدید، 

تاکنون 24 هزار تن چای خشک تولید شده است.
از سوی شورای عالی اقتصاد، قیمت خرید تضمینی 
هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در سال زراعی 
96 ، 26 هزار و 242 ریال و هر کیلوگرم برگ ســبز 
چای درجه 2 ، 14 هزار و 695 ریال تعیین شده است. 

استاندار:

برای تغییر مدیریتی 
استان همدان برنامه دارم

شهردار اهواز: یک ریال عوارض آالیندگی
 به بزرگ ترین تولیدکننده نفت کشور نمی دهند

وی بــا بیان اینکه برای این کار حداقل به حدود 
600 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم افزود: اگر اوراق 
مشارکت برای تکمیل فاز یک این پروژه تا مرداد ماه 
به تصویب شــورای شهر می رسید االن 300 میلیارد 

تومان مبلغ این اوراق را داشتیم.
شــهردار اهواز گفت: پیمانــکار مجدانه پای کار 
آمده است و کارگاه پروژه را هم فعال کرده و در حال 
 )TBM(ریل گذاری و تعمیر دســتگاه حفــار تونل
هســتند و امیدواریم ظرف ســه ماه آتی، حرکت به 

سمت ایستگاه میدان دانشگاه شروع شود.
کتانباف خطــاب به همایون یوســفی، نماینده 
مردم اهواز در مجلس شــورای اسالمی گفت: از شما 
می خواهیم بحث 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت 
پروژه قطار شــهری اهواز را از طریق بانک مرکزی و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور به طور ویژه 

پیگیری کنید.
وی تاکید کرد: همچنین 56 میلیارد تومان اسناد 
خزانه که جزو اعتبارات 96 ما و مصوب است نیز هنوز 
تخصیص داده نشده که درخواست داریم این موضوع را 
هم یا از طریق آقای نوبخت یا وزیر کشور و... پیگیری 
کنید تا این 56 میلیارد تومان تا قبل از آذرماه و ظرف 

چند روز آینده تخصیص یابد.
شهردار اهواز تصریح کرد: از یک ماه گذشته چرخ 
این پروژه به حرکت درآمده است و ادامه این حرکت 
بسته به تزریق پول است و اگر بخواهیم تا 20 یا 24 
ماه دیگر همین 9 کیلومتر از پروژه بهره برداری شود 

باید این مبالغ را پرداخت کنیم.
کتانباف خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان کف 
سهم اســتان از آالیندگی نفت است که 70 میلیارد 
این رقم ســهم اهواز است که اگر همین پول را به ما 
بدهنــد خط یک مترو که هیچ بلکه خط دو، ســه و 

چهار و پنج مترو هم راه می افتد.

انتقاد از عملکرد رئیس شورای شهررشت

سرپرست شهرداری: در حفظ 
قنات های تبریز موفق عمل نکردیم

تبریز - خبرنگار کیهان: 
سرپرست شهرداری تبریز گفت: نقشه، مختصات فنی و دبی آب تمامی 

قنات های باقی مانده تبریز مطالعه و مشخص شده است.
محمدحسین اسحقی افزود: برای حفاظت از قنات های باقی مانده کل قنات های 

شهر مورد مطالعه قرار گرفته و صاحبان آنها مشخص شده است.
وی افزود: مطالعات صورت گرفته به منظور استفاده مناسب از قنات ها در قالب 

یک برنامه مدون می باشد.
اســحقی تصریح کرد: زمانی تبریز، باغ شهر بود و بیش از 20 قنات داشت و 
این تعداد قنات تمام نیاز تبریز به آب را تامین می کردند اما متاســفانه در حفظ 

قنات های مزبور، موفق عمل نکردیم.
سرپرست شهرداری تبریز اظهار داشت: از دهه 70 در هرجا که چاه آبی در تبریز 
جوشیده پر شده است و تمام تپه های اطراف شهر تخریب و انبوهی از گردوخاک 
وارد تبریز شد و دخالت غلط و خطرناک انسان در طبیعت، معضالت جدی برای 

خود مردم به وجود آورده است.
اسحقی گفت: اســتقالل منابع آبی، مهم ترین ضرورت زیست محیطی تبریز 
می باشــد و راهکارهای مهار تنش های آبی بدون اســتقالل منابع، درصورت بروز 

بحران های طبیعی، خسارات غیرقابل جبرانی برجای خواهد گذاشت. 
وی یادآور شــد: تا زمانی که تبریز در بحث منابع آبی، به اســتقالل نرســد و 
حاکمیتی وجود نداشته باشد، مخاطراتی مانند زلزله و رانش می توانند آب شهر را 
تا 2 ماه آینده تهدید کرده و به چالش بکشد. ما باید به ارزش های واالی طبیعی 

در شهرنشینی بازگردیم.

 خدمت در کنار پلیس 
آرزوی نوجوان بیمار

ساری - خبرنگار کیهان:
آرزوی نوجوان 12 ساله قائم شهری که به بیماری صعب العالج 

مبتال است توسط پلیس راهور برآورده شد.
»پرهام - س« نوجوان 12 ســاله قائم شهری که سال ها با بیماری 
صعب العالج ســرطان دست و پنجه نرم می کند، به دلیل مشکالت و 
ناراحتی های جسمی در سال تحصیلی جدید از ادامه تحصیل بازماند.
پرهام که پس از این اتفاق ناخوشــایند و دور شدن از دوستان و 
همکالسی های خود دچار ناراحتی های روحی شده بود آرزوی خدمت 

در کنار پلیس وی را به مقابله با این بیماری امیدوار کرد.
پس از درخواســت خانواده پرهام، پلیــس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان قائم شــهر وی را به عنوان همیار و دستیار پلیس در کنار 

همکاران خود به خدمت گرفت.
پرهام که اکنون مدتی اســت در کنار کارکنان پلیس راهنمایی و 
رانندگی شهرســتان قائم شهر فعالیت می کند عالوه بر افزایش توان 

جسمی و بازیافتن روحیه ای مضاعف، به زندگی امیدوار شده است.
گفتنی است، این اقدام شایسته پلیس راهنمایی و رانندگی قائم شهر 
مورد استقبال بی نظیر مسئوالن آموزشی محل تحصیل پرهام 12 ساله، 

شهروندان، همکالسی ها و خانواده وی قرار گرفته است.

احداث پاالیشگاه و کارخانه پتروشیمی 
در مریوان متوقف می شود

 نماینده مردم شهرســتا ن های مریوان و سروآباد در 
مجلس شورای اسالمی گفت: احداث پاالیشگاه و کارخانه 
پتروشیمی در حاشیه دریاچه زریوار مریوان به دلیل حفظ 

مسائل زیست محیطی متوقف می شود.
 منصور مرادی در مراســم کلنگ زنی فاز 2 و طرح توسعه ای 
تصفیه خانه مریوان اظهار داشت: وضعیت فعلی زریوار نگران کننده 
و نیازمند همت جدی از ســوی مسئوالن استانی و کشوری است 
و به همین دلیل همه باید تالش کنیم تا این اثر ارزشمند طبیعی 

در شهرستان مریوان حفظ شود.
وی بیــان کرد: انتظار ما این اســت که با حمایت های صورت 
گرفته از سوی مسئوالن کشوری و همچنین همت مسئوالن استانی 
و شهرســتانی و در قالب نجات بخشی این اثر ارزشمند طبیعی و 

تاریخی وضعیت بهتری پیدا کند.

اتصال راه آهن سبزوار  به شبکه ریلی 
نیازمند 150میلیارد تومان اعتبار است

 مدیرکل ساخت و توسعه راه آهن منطقه 2 کشور گفت: اتمام طرح 
راه آهن سبزوار و اتصال آن به شبکه ریلی نیازمند یکهزار و 500 میلیارد 

ریال اعتبار است.
علی اکبر مردی در حاشــیه بازدید از عملیات اجرایی راه آهن ســبزوار طی 
گفت و گو با خبرنگاران افزود: در صورت جذب این مبلغ طرح راه آهن ســبزوار تا 

پایان سال 97 تکمیل و به بهره برداری می رسد.
وی اظهار کرد: در سال جاری تحویل 516 کیلومتر راه آهن در دستور کار قرار 
دارد که 400 کیلومتر آن آماده شده و مابقی تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی گفت: اولویت دوم، طرح هایی با اهمیت کمتر می باشد که اتصال راه آهن 
سبزوار به شبکه سراسری یکی از این موارد است.

مردی با بیان اینکه مطالعات احداث ایستگاه سبزوار نیز انجام و اسناد و مدارک 
آن آماده شده است افزود: در این زمینه مناقصه ای در آذر ماه سال جاری برگزار 
خواهد شد و پیمانکار در صورت آزاد شدن زمین های مردم همزمان با دهه فجر 

عملیات عمرانی را آغاز خواهد کرد.
مدیر کل ساخت ســاختمان های راه آهن، بنادر و فرودگاه  های کشور نیز به 
خبرنگاران گفت: 2 ایستگاه برای راه آهن سبزوار در نظر گرفته شده که ایستگاه 

اول، ایستگاه عالئم و ارتباطات با ساختمان کوچک 300 مترمربعی است.
غالمرضا رضایی  باالجو افزود: ایســتگاه اصلی با پنج هزار مترمربع زیربنا در 
زمین 126 هکتاری با هزینه 300 میلیارد ریال احداث خواهد شــد که فراخوان 

پیمانکاران آن از طریق مناقصه در آذرماه سال جاری برگزار می شود.
طرح راه آهن ســبزوار که از ســال 1382 مطرح بود به طول 45 کیلومتر از 

ایستگاه سلطان آباد آغاز و در روستای ایزی به پایان می رسد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هرمزگان گفت: 17 استان برای 
خدمات رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه در حالت آماده باش قرار دارند.

علی اعمی اظهار کرد: یک هزار و 483 نجات گر در قالب 278 تیم  عملیاتی با 29 
دستگاه آمبوالنس، 8 دستگاه خودروی نجات و 33 دستگاه وانت کمک دار، آمادگی 

امدادرسانی برای کمک به مناطق زلزله زده را دارند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 17 استان برای خدمات رسانی در حالت آماده باش 
قرار دارند که اســتان هرمزگان جزء 17 اســتان معین برای امدادرسانی به مناطق 
زلزله زده غرب کشور نیست، اما در صورتی که هر لحظه از مرکز به ما اعالم نمایند 

جمعیت  هالل احمر هرمزگان آماده خدمات رسانی به زلزله زدگان است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان هرمزگان خاطرنشان کرد: اقالم امدادی 
همگی در انبار موجود اســت که مهم ترین آن چادر، پتو و موکت می باشــد که در 
صورت اعالم نیاز به مناطق زلزله زده ارســال خواهد شــد و در حال حاضر 22 قلم 

کاالی ضروری برای اسکان زلزله زدگان نیز در انبار ها موجود است.
اعمی بیان داشــت: در صورت اعالم نیاز از مرکز کاال هایی که مورد اســتفاده 
زلزله زدگان باشد نیز به مناطق زلزله زده برای کمک های مردمی اطالع رسانی می شود.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایالم گفت: در اثر 
وقوع زلزله یک شنبه شب گذشته حدود پنج میلیارد ریال خسارت به آثار 

تاریخی و تاسیسات گردشگری این استان برآورد شده است.
عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: دیوارهای اصلی موزه شهر تاریخی دره شهر 
به عنوان یکی از شــاخص ترین آثار تاریخــی ایالم دچار ترک خوردگی های عمیق 

شده است.
وی یادآور شــد: محوطه این شــهر تاریخی نیز رانش داشته و قسمت هایی از 

گچبری های دیواری نفیس آن فروریخته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری ایالم گفت: عالوه بر این 
قلعه های تاریخی والی کهرهدر چرداول ، میرغالم هاشــمی دره شــهر ، کنجانچم 

مهران و قلعه والی شهر ایالم نیز دچار ترک خوردگی در دیوارهای اصلی شدند.
شــنبه زاده افزود: قلعه والی شهر ایالم همچنین دچار آسیب جدی در قسمت 

طاق های گهواره ای شده است.
وی یادآور شد: بیشتر این آثار در زلزله و سیل سال های گذشته نیز آسیب دیده 

بودند اما اعتباری برای مرمت آنها اختصاص داده نشد.
وی تاکید کرد: ســاختمان اداری میراث فرهنگی چرداول نیز به صورت وسیع 
دچار آســیب شده و احتمال فروریختن ســقف آن وجود دارد و به این لحاظ قابل 
استفاده نیست. 64 نفر از اهالی استان ایالم نیز دراین حادثه دچار جراحت - عمدتا 

جزئی- شده اند و به برخی سازه ها و ابنیه ایالم نیز آسیب وارد کرد.

آماده باش 17 استان 
برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

خسارت پنج میلیارد ریالی زلزله 
به آثار تاریخی ایالم


