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مدیرعامل هاللاحمر استان گیالن:

دیار

همه انتظارات نباید از هاللاحمر باشد

تعطيلي واحدهاي بستهبندی و فرآوری میگو
در قطب توليد ميگوی كشور

میگوي جنوب؛ گرفتار در تور مشکالت

داشتن بالگرد دردسر هم دارد

| ايناسعبدالخاني |

کمکشان بیاید اما ما اختیار پراندن آن را نداریم و
چطور؟
به نظرم باید که برای آن چارهای اندیشیده شود.
مدیران اس��تانی انتظاراتی دارن��د که مطابق با
البت�ه ش�نیدم ک�ه بخش�ی از ای�ن
اختیارات ما نیس��ت و این مشکلس��از میشود،
محدودس�ازی ه�م بهخاطر اس�تفادههای
گاهی ه��م فرآین��د دریافت مج��وز آنقدر طول
بیجا از بالگرد بوده اس�ت ،مثال مس�ئوالن
میکشد که مش��کل حل میش��ود .مثال همین
اس�تانی ب�رای بازدیده�ا از آن اس�تفاده
دیروز یک��ی از مدی��ران اس��تانی ب��ه خاطر گم
میکردند؟
ش��دن نیروهایش در اشکورات
ما تا ب��ه حال این م��ورد را
درخواس��ت بالگرد داشت که تا
اینطوربرایمردمو
نداش��تهایم اما درنظر بگیرید
ما آمدیم مج��وز بگیریم ،کار به
مسئوالنتداعیشدهکههمه
که ممکن است استاندار نیاز
جاهای باریک کشید.
کارهاوظیفههاللاست،مثال
به بازدید از یک منطقه سخت
از کی اینطور بوده؟
طرفدرکوهماندهمیگویند
استان داشته باش��د یا مسیر
اخیرا خیلی حاد شده است.
هالل،دردریاستمیگویند
طوالنی اس��ت و باید چند جا
در مواقع حس�اس چطور
را بازدید کند یا ما خودمان در
مثال درباره یک زن باردار در
هالل،درکلانتظارایناستکه
طرح نوروزی نیاز به سرکشی
زمستانهای سرد گیالن؟
هاللبایدهمهجاباشد
ب��ه پایگاهه��ا را داری��م ،این
فرقی ن��دارد ،ما باید تحت هر
اس��تفاده بیجا نیست ،چون
شرایطی مجوز بگیریم و بعدش
باالخره استاندار شخص اول
دیگر بستگی به تهران دارد که
استان است و باید سرکشی کند.
آیا اجازه بدهد یا نه.
یعنی این را دلیل خوبی نمیدانید؟
ب��ه تنهایی ب��ه نظر م��ن دلی��ل قانعکنندهای
در ش�رایطی که بالگرد در قزوین هس�ت
نیست.
نیاز داشته باشید چطور؟
ولی این هم تنها دلیل این محدودس�ازی
باز هم هیچ ،کاری نمیش��ود کرد .خالصه که
که نیست؟
دردسر است تماما ،مس��ئوالن استانی از ما انتظار
نه نیست ،مرکز بیش��تر به خاطر هزینههاست
دارند بالگرد ک��ه یک آمبوالنسهوایی اس��ت به

اقل

يم

چوئبده شهری اس��ت محروم در ۳۵کیلومتری
جنوب ش��رق آب��ادان ،ك��ه در اوج محرومیت ،از
ظرفیت باالیی برخ��وردار اس��ت .چوئبده قطب
پرورش میگو در کشور است .اولین مجتمع پرورش
میگو در کشور ،س��ال  ۷۱در اين منطقه راهاندازی
ش��د اما کمتر از یک دهه نگذشته بود که بیماری
به جان میگوهای این منطقه افتاد و س��رما بالی
جانشان ش��د .تلفات آنقدر زیاد بود که دهه ،۸۰
دهه افت تولید میگو در این پرورشگاه شد .به دنبال
کاهش تولید میگ��و در این منطقه ،صنایع جانبی
بس��تهبندی و فرآوری هم تعطیل ش��دند .حاال از
هفت واحد صنایع دریایی موجود ،تنها کمتر از پنج
واحدفعالاندکهآنهاهمبامشکالتفراوانیدستو
پنجهنرممیکنند.
هزینههایباالیتولید
«هزینههای جاری تولید میگو خیلی س��نگین
اس��ت و باید حمایتها و تسهیالت بیشتری برای
افزایش تولید میگو به پرورشدهندگان اختصاص
یابد ».این درخواست یکی از تولیدکنندگان میگو
در چوئبده اس��ت« .کمال» یکی از تولیدکنندگان
میگوید« :تقریبا تولید هرکیلوگرم میگو 10هزار
تومانهزينهدارد.بنابرايناگرمزرعهایبخواهد۵۰
تن تولید میگو داشته باشد ،منابع جاری آن اندک
نخواهد بود و به همين دليل پرورشدهنگان ميگو
از پس اين هزينهه��ا برنميآيند و این منابع باید از
طریق دریافت وام و تسهیالت بانکی تأمین شود».
اين درحالي اس��ت كه اخبار رسيده از اين منطقه
از عدم دريافت وام و تس��هيالت بانكي مناس��ب و
به موقع حكايت دارد .ب��ه طوريكه درحال حاضر
بخشی از توليدكنندگان به دلیل بدهیهای بانکی
تحت پیگرد قانونی قرار دارند و برخی ديگر به دلیل
تجمیعبدهیهایانباشتهتوانادامهفعاليتدراين
حوزه را ندارند .اما اين همه مشكل نيست ،افزایش
قیمت مواد اولیه تولید میگو در چند وقت اخير از
دیگر مش��کالت پيشروي توليدكنندگان دراين
منطقه است .كمال در اين خصوص میگوید« :این
موضوع هرساله مشکالتی را برای تولیدکنندگان
ایجاد میکند و بهطور نمونه به دلیل کمبود غذا ،در
آستانه فصل برداشت مزارع ،ميگوها به خودخوری
روی آورده و عالوه بر زیانی که به سرمایهگذاران این
عرصهواردمیکنند،مشکالتبهداشتیرابرایاین
مزارعبهوجودميآورند».
احیایمیگووصادرات
مدیرکل ش��یالت اس��تان خوزس��تان با اشاره
به مش��كالت پيشآمده توليد ميگ��و در آبادان به
دليل بيماري و س��رمازدگي در چندسال گذشته
گفت« :صنایع بستهبندی و فرآوری که بیشتر آنها
در محدوده آب��ادان قرار دارند ،وابس��ته به صنعت
میگو هس��تند .لذا مش��كالت پيشآم��ده براي
توليدكنندگان اين حوزه را نيز تحت تاثير قرار داد،
ولي خوشبختانه طی سهسال گذشته سایت میگو
درحالاحیاستومشکالتبامشارکتبهرهبرداران
درحال رفع شدن اس��ت« ».عبدالرحیم مغینمی»
با بیان اینکه طی س ه س��ال گذشته تلفاتی بر اثر
بیماری میگو وجود نداش��ته ،افزود« :سال گذشته
۷۷۰تن میگو در استان برداشت شد که پیشبینی
میشود این رقم امسال به 1300تا1500تن میگو
افزایش یابد كه این میزان میگو نیاز صنایع جانبی و
بستهبندی را نیز تأمین میکند و باعث رونق و فعال
شدن آنها میشود ».او کمبود نقدینگی و پرداخت
نشدن تسهیالت از سوی سازمان صنعت و معدن
راازجملهمشکالتتولیدکنندگانبرشمردوگفت:
«عمده تولیدکنندگان ،بدهیهای بانکی معوقه و
انباشتهشدهدارندودرخواستتسهیالتباسودکم
دارند .البته پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان و
سرمایهگذاران این صنعت بارها مطرح شده است.
درحال حاضر مجموعه واحدهای فعال بستهبندی
و فرآوری در ش��هرهای آبادان و خرمش��هر حدود
هفت واحد است که از این تعداد امسال پنج واحد
فعال هس��تند .ظرفیت این واحده��ا ۱۲هزار تن
درسال است ».مدیرکل ش��یالت خوزستان با ابراز
امیدواری نس��بت به احیای پرورش میگو و بهبود
وضع تولید افزود« :م��ا به دنبال گرفت��ن مجوز از
سازمان دامپزشکی اس��تان برای صادرات میگو به
اروپا هس��تیم چرا كه با بهرهگيري از ظرفیت بازار
صادرات ،به راحتی میتوان از این رکود خارج شد».
تولیدکنندگاندرداممشکالت
رئی��س اتحادیه ميگوپ��روران خوزس��تان هم
تأمین نقدینگی برای آمادهسازی به موقع و تجهیز
حوضچهها را از اهم مش��کالت پرورشدهندگان
میگوميداندودراينخصوصمیگوید«:تسهیالت
اختصاصدادهشدهبهاینبخشدیرتزریقمیشود
و این تأخیر سبب میشود نتوانیم از این تسهیالت
درزمانمناسبوموردنیازاستفادهکنیم».
«محمد معلم» تعیین آببها را از ديگر مشكالت
پي��ش روي پرورشدهندگان میگو عن��وان كرده
و میافزای��د« :براس��اس قانون و مصوب��ات دولتی،
اداره امور آب جنوب اس��تان باید آب ش��ور دریا را
بدون اخذ هزین��های در اختیار میگوپ��روران قرار
دهد ،اما متاس��فانه این اداره به تعیین آببها اقدام
کرده اس��ت ».افزای��ش قیمت نهادهه��ای تولید و
کاهش قیمت میگو در بازارهای جهانی ،گسترش
بیماریهای ویروسی ،کارآیی پایین صنایع تولید
غذا و فرآوری میگو ،ضعف بازاریابی ،شرایط اقلیمی
نامناس��ب ،ضعف اتحادیههای پرورشدهندگان
میگو و کمبود نقدینگی فهرس��تی از مش��کالت
تولیدکنندگانمیگودراینمنطقهاستکههمچون
تورصیادی،تولیدکنندگانراگرفتارکردهاست.

مهدي افروزمنش | س�رزمين| به رشت که
رس��یدیم غواصهای گیالن درحال خارج کردن
چند جنازه از دریاچ��ه نئور اردبیل بودند که چند
روزی ب��ود موفق به پیدا کردنش��ان نمیش��دند
و در هم��ان روز ه��م خبر رس��ید ک��ه بچههای
هاللاحم��ر گی�لان پیدایش��ان کردن��د .دکتر
خصوصی ،مدیرعامل هاللاحمر استان مشخصا
از این توانایی همکارانش خوش��حال است اگرچه
آرزو ک��رد کهایکاش هیچوق��ت چنین اتفاقاتی
رخ نده��د .او همچنی��ن از هر دری ح��رف زد ،از
مش��کالت داش��تن بالگرد که همه فکر میکنند
حسن است اما درواقع دردسر است ،از بدهیهای
ب��ه ارث مان��ده داروخانه ه�لال ک��ه نزدیک به
3میلیارد است و کمبود اختیارات و ...
چرخ ک�ه میزدیم از رش�ت ت�ا امامزاده
ابراهیم فقط یک پایگاه موقت بود؟
برای زدن پایگاه ،مجوز س��ازمان امداد و نجات
احتیاج است که ما پیگیری کردیم و معتقدیم که
نیاز هم هس��ت ولی هنوز این امر مصوب نش��ده،
بنابراین ما با توجه به اختیارات اس��تانی خودمان
یک پایگاه موق��ت زدیم که آن جاده را پوش��ش
بدهیم.
یعنی شما برای پایگاه استانی باید از مرکز
اجازه بگیرید؟
بل��ه ،دقیقا ما بای��د این کار را بکنی��م و این امر
مطابق با دستورالعملهای س��ازمان است که ما
نیز تابع آن هستیم.
راضی هم هستید؟
ما موظف هستیم که پیشنهادهایمان را بدهیم،
نیاز اس��ت اختیارات اس��تانی افزایش پیدا کند و
تمرکز زدایی شود که امیدواریم در راستای طرح
تحول انجام شود.
مهمترین اختیاراتی ک�ه درحالحاضر به
آن نیاز دارید ؟
زیاد هس��تند ،اما مث�لا میتوانم ب��ه نیروهای
داوطلبی اشاره کنم که در س��ازمان کار کردهاند
و وضع استخدامی آنها که به نظرم باید در اختیار
مدیریت اس��تانی باشد ،یا زدن همین پایگاهها در
استانها.
بیشترین حوادث شما؟
فصلبهفص��ل متفاوت اس��ت ،مث�لا این فصل
بیشتر غرقش��دگی داریم که ناشی از بیتوجهی
مس��افران عزیز ب��ه توصیههای ایمنی اس��ت .در
زمس��تان بیش��تر محصورش��دگی در برف و این
قبیل اتفاقات اس��ت ،قصدم این اس��ت که بگویم
پراکندگ��ی گس��تردهای در ح��وادث داری��م .از
آبگرفتگی بگیرید تا تصادفات و غرقشدگی.
وضعیت تجهیزاتتان چطور است؟
متاس��فانه این بزرگترین نقاط ضعف ما است،
یعنی خیلیجاها ما تجهیزات و خودروهای کافی
نداریم.
ولی جزو اس�تانهای برخوردار از بالگرد
هستید که حسن بزرگی ست؟
اوال که ما بالگرد را با قزوین شریک هستیم.
یعنی  15روز یکبار؟
بله و دوما ای��ن بالگرد درح��ال حاضر بهخاطر
نداشتن اختیارات ،بیشتر یک دردسر است.

که هر پرواز  8تا 10میلیون خرج دارد.
اما چه آنها دس�تور پرواز بدهند چه شما،
همان هزینهها وجود دارد؟
خب آنها کمتر پرواز میکنند ،یعنی پروازهای
غیرقابل نیاز را انجام نمیدهند.
مگر شما انجام میدهید؟
ما هم انجام نمیدهیم اما این سیاست دوستان
امداد و نجات است.
رابطهتان با اورژانس چطور است؟
خوب است یک سالموعلیکی داریم.
فراتر از این؟
ما ب��ا خود اورژانس مش��کلی نداریم اما ش��رح
وظایف که روشن نباشد ،مشکل هم پیش میآید
دیگر ،یعنی االن مثال یک مصدوم را از رهاسازی
تا درمان ما تحتپوش��ش داری��م درحالیکه در
ش��رحوظایف قانونی هالل فقط وظیفه رهاسازی
دارد.
پس مشکل دارید؟
تاکید میکنم ب��ا اورژانس نه و بیش��تر تعامل
داری��م .ام��ا بههرح��ال اینط��ور برای م��ردم و
مسئوالن تداعی شده که همه کارها وظیفه هالل
است ،مثال طرف در کوه مانده میگویند هالل ،در
دریاست میگویند هالل ،درکل انتظار این است
که هالل باید همهجا باشد.
نباید اینطور باشد؟
ش��رح وظایف روش��ن و مشخص اس��ت و این
خواستهها هم متناس��ب با امکانات و تجهیزات ما
نیست .مثال  70نفر رفتند در کوه گم شدهاند همه
میگویند هالل ،حال آنکه وظیفه هالل نیست،
م��ا باید پایین ک��وه آمبوالنس بگذاری��م و آنها را
برسانیم بیمارستان.
چه کسی باید از کوه بیاورد پایین؟
اگر کوهس��تان اس��ت هیأت کوهن��وردی ،اگر
دریاست متولی مشخصاش .نباید اینطور باشد
که همه در هر ش��رایطی از هالل انتظار داش��ته
باشند.
من االن کمی گیج ش�دم ،حرف ش�ما این
است که انتظارات بدون امکانات بیجاست
یا درکل انتظارات بیجاست؟
حرف من این اس��ت که همه کاره��ا را نباید از
ه�لال بخواهند .متاس��فانه چون ه��ر چی گفته
شده هالل قبول کرده ،االن اینطور جا افتاده که
وظیفه هالل اس��ت ،حال آنکه آن قبول کردن،
تعامل هالل بوده است ،باالخره سازمانهای دیگر
هم مسئولیتها و ش��رحوظایفی دارند دیگر .در
دریا مشخص است ،در کوه و جاده هم همینطور.
نباید اینطور باشد که همه مدام بگویند هالل.
چند پایگاه در سطح استان دارید؟
 36پایگاه که 14تا ثابت است.
تجهیزات چطور؟
باالخره نیازهایی داریم ک��ه اعالم هم کردیم و
امیدواریم رسیدگی ش��ود ،اما خودروهای سِ ت و
آمبوالنس نیازهای اساسی ما است.
آی�ا تحریمه�ا تاثی�ری ه�م روی خری�د
تجهیزات شما داشت؟
قطع��ا داش��ت .گاهیاوق��ات اج��ازه ندادند ما
تجهیزات رهاسازی را خريد و وارد کنیم.

شکافهای ایجادش��ده در سمت راست بزرگترین
یخچال طبیعی ایران نگرانی را برای حاشیهنشینان و
دامنهنشیناندرکالردشتایجادکردهاست.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،ش��کافهای ایجادش��ده در
یخچالهای علم کوه دومین قله بلن��د ایران عالوه بر
ش��گفتی کوهنوردانی که به منطقه صعود میکنند،
دلمش��غولیهایی نیز برای مدیران شهرستانی ایجاد
کرده و این درحالی است که هنوز خاطره سیلسال
 90و خس��ارت کالن آن در کالردش��ت از یاد نرفته و
آسیبهایناشیازآنجبراننشدهاست.
روندروزافزوندمادر30سالگذشتهبهتأکیدبرخی
کارشناسان سبب ایجاد ش��کافهایی در بزرگترین
یخچال طبیعی ایران شده است؛ شکافهایی که اگر
تداوم یابد ،خطر بروز سیل و آبگرفتگی دامنههای این
یخچالدورازذهننخواهدبود.
قله علم کوه پس از دماوند دومین قله مرتفع ایران
به ش��مار میرود و بیشتر ش��هرت این قله به خاطر
دیوارهای اس��ت که در دامنه ش��مالی آن واقع است و
دارایفنیترینوسختترینمسیرهایسنگنوردی
و دیوارهنوردی در ایران اس��ت .این دی��واره در ایران،
جایگاهیمانندکی ۲درجهانراداراست.
شکافهایایجادشدهدربزرگترینیخچالطبیعی
ایران درحالی است که هنوز دیوارههای حایل رودخانه
سردآبرود که در سیل س��ال  90دچار خسارت شده
به دلیل کمبود اعتبار تکمیل نش��ده است .فرماندار
کالردش��ت در ای��ن زمینه ب��ا بیان ای��ن مطلب که
درخصوصطبیعیبودنشکافهاییخچالعلمکوه
تردیدی وجود ندارد ،گفت :اما ما سابقه سیلسال 90
در کالردشت و بعد از آن در تنکابن را داشتیم که این
امرنگرانیهاییرادامنزدهاست.
محمد معصومی اف��زود :پیشبینی ش��ده که اگر
گرمای هوا ادامه پی��دا کند و بعد باران ش��دید ببارد
احتمال سیل وجود دارد چون هنوز خرابیسال 90در
منطقهدیوارهرودبارکترمیمنشدهاست.
وی خاطرنشان کرد :اگر سیل بیاید به علت اینکه
خسارات ازسال 90هنوز ترمیم نشده و دیواره ساخته
نشدهخرابیهایزیادیبههمراهخواهدداشت.
وی با بیان اینکه بزرگی شکافهای ایجادشده در

بزرگترین یخچال طبیعی ایران َت َرک برداشت

این یخچال طبیعی شگفتآور است ،گفت :ادامه این
روند و ریزش باران ،احتمال وقوع س��یل را در منطقه
افزایشخواهدداد.
فرماندار کالردش��ت گفت :درخصوص پیشگیری
و آمادگی الزم در جلس��ه مدیریت بح��ران تصمیم
گرفته شد که تمامی روساي ادارات در منطقه حضور
داشته باش��ند و هرگونه گزارشی را هرچند کوچک و
کماهمیتجدیگیرند.
معصومی یادآور شد :اگر روند افزایش گرما ادامهدار
باشداحتمالآتشسوزیجنگلهانیزوجودداردواگر
باران شدید بیاید ،چون زمین خشک است و احتمال
جذب تمام آب را ندارد ،احتمال وقوع سیل وجود دارد.
معصومی عنوان کرد :به کوهنوردان نیز اعالم شده
هرگونه تغییر را کنترل کنن��د و به موقع اطالع دهند
و تنها موضوع مهم این اس��ت که هنوز اعتبار الزم از
سال  90برای ترمیم دیواره حفاظتی رودبارک در نظر
گرفته نشده و دیواره ساخته نشده است که اگر سیل
بیایدخساراتزیادیبهشهرواردمیشود.

این اظهارات فرماندار کالردشت درحالی است که
رئیس هی��أت کوهنوردی کالردش��ت نیز میگوید:
هرسالهشکافجدیدیدریخچالطبیعیعلمکوهباز
میشود ولی درفصل سرما به علت بارش برف دوباره پر
میشود و مکان شکاف هرسال تغییر میکند و امسال
اینشکافدرسمتراستیخچالاست.
علی فرضی با بیان این مطلب که یخچال در حالت
طبیعیخطریندارد،گفت:دراینمنطقهسهیخچال
طبیعی دیگر مانند علم چال وجود دارد که طول آن
سه کیلومتر و عرض آن دو کیلومتر به صورت تقریبی
اس��ت .وی یادآور ش��د :همچنین یخچ��ال غربی یا
هفتخان که حوزه آبی آن به سمت سههزار تنکابن
جریان دارد و یخچال خرس��ان که در قسمت پشت
و جنوب علم کوه ق��رار دارد،حوزه آبی آن به س��مت
رودخانهسردآبروداست.
وی افزود :معموال س��االنه چیزی بی��ش از 8هزار
کوهنورد به این مناطق اعزام میش��وند و بیشتر این
اعزامهاازسمتجنوبعلمکوهاست.

فرضی با بیان اینکه امس��ال ش��مار کوهنوردان
خارجی بیش��تر شدهاس��ت ،گف��ت :امس��ال اعزام
کوهنورد خارجی نس��بت بهس��ال قبل دوبرابر شد و
بیشتر این کوهنوردان از کش��ورهاي آلمان و اتریش
بودهاند .درحالی که احتمال بروز سیل بر اثر آب شدن
یخچالطبیعیعلمکوهشهرستانکالردشتراتهدید
میکند ،سرپرس��ت اداره ورزش و جوانان کالردشت
معتقد اس��ت :یخچال طبیعی علمک��وه خطر جدی
ندارد.
نقی رحیمی میگوید :این ش��کاف از سا ل 1337
وجود داشته و خطری جدی برای منطقه پیش نیامده
است .وی افزود :ارتفاع این یخچال چیزی حدود چند
صد متر است و امکان ترک خوردن ندارد مگر اینکه
زمین ترک و ش��کاف بخ��ورد .رئی��س اداره ورزش و
جوانان کالردش��ت گفت :با این وجود چون احتمال
خطر در آینده هس��ت ،چندینس��ال است گروهی
از متخصصان یخش��ناس در ای��ن خصوص تحقیق
میکنندوهرگونهفعلوانفعاالترازیرنظردارند.
رحیمی با بیان اینکه در سیل سال 80کالردشت،
یخچال طبیعی نقشی نداشته و بیتقصیر بود ،گفت:
در آ ن س��ال برفی که بارید روی یخچال انباشته شد
و بعد پش��ت کوه به ارتفاع یک متر تلنبار شد و چون
تدبیری برای هدایت آب نش��ده بود ،بعد از آب شدن
برف تبدیل به دریاچه عظیمی شد که به پایین سرازیر
ش��د .علمکوه رویایی با ارتفاع تقریبی  ۴۸۵۰متر از
سطح دریا دومین قله بلند ایران است .به این قله زیبا
از مسیرهای مختلفی میشود صعود کرد؛ ازجمله از
مس��یر طالقان ،پراچان ،دمچه ،حصارچال و مس��یر
تنکابن،سههزارویخچالغربی.
آخرین س��یل منطقه کالردش��ت و تنکابن بیش
از ۴۰میلیارد تومان خس��ارت برجای گذاشت و بر اثر
بارش ش��دید و مس��تمر باران و جاری شدن سیالب
در تیرماهسال  90حدود  20کیلومتر جاده ارتباطی
رودبارک-کالردش��ت و تیره��ای برق حاش��یه این
رودخان��ه ،تصفیهخانه آب آش��امیدنی و  ۳کیلومتر
شبکهآبرسانیبهروستایگرماپشتهوخانیانتنکابن،
۱۰۰واحدمسکونیو ۱۰دهنهپل۱۰۰درصدتخریب
شد.
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فراخوان همکاری
نظ��ر ب��ه گس��تردگی فعالیته��ای روزنام��ه
ش��هروند و توجه ویژه مس��ئوالن آن به وضعیت

جای جای کش��ور ،راهاندازی صفحه س��رزمین با
هدف پرداختن به مش��کالت و معضالت مردم در
اس��تانها در دس��تور کار قرار گرفت که در این
مسیر پرداختن به اقوام مختلف نیز در سرلوحه
کار ق��رار دارد.براین اس��اس صفحه س��رزمین
پنجرهای است به س��وی هر دیار و در این مسیر
دست همکاری مسئوالن ،اس��اتید ،کارشناسان،
دانش��جویان و اهل فن را به گرمی میفشاریم تا
در جهت پر بارتر کردن آنچه پیش روی شما قرار
دارد ،بکوشیم.
sarzamin@shahrvand-newspaper.ir

سامانه پیام کوتاه 3000097

خانه به خانه
افزایش قیمت ماکارونیهای فرمی
غیرقانونی است
شهروند | سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان البرز ،با ارسال نامهای به تولیدکنندگان
این اس��تان که قطب صنعت ماکارونی ایران
محس��وب میش��ود ،هرگونه افزایش قیمت
محصوالت ماکارونی فرمی را غیرقانونی اعالم
کرد .براساس این گزارش ،در اواسط مردادماه
سالجاریتعدادیازتولیدکنندگانماکارونی
طبق مصوبه داخلی انجمن صنفی کارفرمایان
کارخانجات ماکارونی ای��ران ،اقدام به تولید و
عرضه محصوالت ماکارون��ی فرمی با افزایش
15درصدی قیم��ت مصرفکننده کردند که
درحال حاضر نیز این افزایش قیمت در سطح
بازارمشاهدهمیشود.
در پی چنین اقدامی و ح��دود یک ماه پس
از عرضه کاال با قیمت غیرقانونی ،رئیس اداره
نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان البرز با تأکید بر پیگیری سازمان
حمایت از مصرفکنن��دگان تصریح کرد« :در
حالحاضرقیمتانواعماکارونیفرمیتغییری
نداشتهومجددا ًتأکیدمیشودهرگونهافزایش
قیمتاینمحصوالتدرسالجاریغیرقانونی
است».
لذا با توجه به توزیع کاالهای فرمی با قیمت
غیرقانونی در سطح بازار ،تنها ارسال نامه برای
جلوگیری از تداوم عرض��ه ،کفایت نمیکند
و طبعاً باید ش��اهد اقدامات تاثیرگذار از سوی
نهادهایذیربطبود.

انجام  4000زایمان طبیعی رایگان
در استان همدان
معاون توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی
دانشگاه علوم پزشکی همدان از انجام 4000
زایمان طبیعی رایگان از آغاز طرح تحول نظام
سالمتتاکنوندراستانخبرداد.
به گزارش ایسنا ،دکتر رشید حیدریمقدم
در مراسم گرامیداشت روز بهورز افزود :تاکنون
58هزار نف��ر از پکیجهای ط��رح تحول نظام
سالمتبهرهمندشدهاند.
وی میزان کاهش پرداختی از جیب مردم در
بحثدرمانرا22/7میلیاردتوماناعالمکرد.
معاون توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی
دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد:
درحال حاضر بحث بهداشت در حوزه بهورزی
ورسیدگیبهامکاناتقشرمحروموآسیبپذیر
جامعهجزواولویتهایکشورقراردارد.
حیدریمقدم شغل بهورزی را شغلی دارای
اس��ترس و اضطراب دانس��ت و خواستار قرار
گرفتن آن در رده مشاغل سخت شد و تصریح
کرد :الزم است دوره هماندیشی برای بهورزان
کلاستانتشکیلشود.
وی همچنین با اش��اره به اینکه با گذشت
7س��ال از خدمت به��ورزان این اف��راد دچار
فرسودگی میشوند از مسئوالن خواست دوره
دوساله آموزش بهورزان جزو سابقه شغلی آنها
محسوبشود.

راهاندازی فاز اول
نیروگاه خرمآباد درسال ۹۴
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :ف��از اول نی��روگا ه
هزارمگاوات��ی خرمآباد ،خ��رداد  ۹۴راهاندازی
میشود.
ایرج عب��دی در گفتوگو با ایس��نا ،درباره
آخرین وضع نی��روگاه هزارمگاواتی خرمآباد
افزود:درآخرینجلسهتعیینتکلیفاینپروژه
که معاون وزیر نیرو ،استاندار لرستان و چند تن
از نمایندگان مردم در مجلس حضور داشتند
مقرر ش��د ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار از س��وی
شرکتسرمایهگذاریبنیادمستضعفانمحقق
شود.
وی افزود :همچنین در مصوب��ه اولیه مقرر
شد وزارت نیرو نیز ۴۰۰میلیارد ریال از اعتبار
مورد نیاز را تأمین کند ،بنابراین فاز اول نیروگاه
هزارمگاوات��ی خرمآباد خ��رداد  ۹۴راهاندازی
میشود.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس،
اظهار کرد :خوش��بختانه مش��کالتی که این
پروژه با صندوق توسعه ملی داشت حلوفصل
شدهاست.
عبدی اضافه کرد :با راهاندازی این پروژه۵۰۰
فرصت ش��غلی پایدار بهطور مس��تقیم ایجاد
خواهدشد.

