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مازندران

طرح مردمی کردن پرواربندی دام  ۱۵رأسی در شهرستان بناب آذربایجانشرقی افتتاح شد

تثبیتاشتغالروستاییباهمتبسیجسازندگی

آغاز طرح توزیع الستیک میان
رانندگان حملونقل جادهای

طرح توزیع الستیک مورد نیاز رانندگان شاغل
در بخش حملونقل جادهای بر اساس نرخ مصوب
در اس��تان مازن��دران آغاز ش��د .مهندس احمد
آفرین محمدزاده در نشست با نمایندگان کانون
رانن��دگان حملونقل کاالی اس��تان و همچنین
کانون شرکتهای حملونقل و انجمنهای صنفی
عنوان کرد :براساس توافق انجامشده بین این اداره
کل و اداره کل صنع��ت ،مع��دن و تجارت توزیع
الستیک با قیمت مصوب مورد نیاز رانندگان در
شهرهای ساری و بهشهر آغاز شد .وی ادامه داد:
اختصاص الستیک به رانندگان براساس پیمایش
و کارکرد ناوگان انجام میشود .محمدزاده اظهار
داشت :بر اس��اس اقدامات انجامشده در راستای
خدماترس��انی به رانندگان ،انجمنهای صنفی
رانندگان نسبت به شناسایی و ثبتنام متقاضیان
دریافت الستیک با نرخ مصوب اقدام میکنند.

■■ توجه به تثبیت جمعیت روستایی

اولی��ن واحد از طرح مردمی کردن پرواربندی دام
 ۱۵رأسی آذربایجانشرقی در شهرستان بناب افتتاح
شد .در واقع بسیج سازندگی افزایش اشتغال روستایی
و جلوگیری از مهاجرت روس��تاییان آذربایجانشرقی
را ب��ا این طرح دنبال میکند .به گزارش تس��نیم از
بناب ،طرح مردمی کردن پرواربندی دام  ۱۵رأس��ی
در شهرس��تان بناب استان آذربایجانشرقی با حضور
حی��درزاده مدیرعامل هلدینگ تع��اون ،جعفر رزمی
مسؤول بسیج س��ازندگی ،سرهنگ پاس��دار عمران
دوس��تی فرمانده س��پاه بناب و تعدادی از مسؤوالن
این شهرستان افتتاح شد .این طرح اهدافی همچون
افزایش تولید ،تامین بخشی از کمبود و جلوگیری از
واردات بیرویه گوشت قرمز همچنین ایجاد اشتغال
مولد روس��تایی مناطق کمتر توس��عهیافته را دنبال
میکند .گفتنی اس��ت ،اج��رای الگوی چرخه کامل
تولید دام در کشور و بهبود معیشت و اقتصاد روستایی
نی��ز از جمله اه��داف این طرح اس��ت .جعفر رزمی،
مسؤول بسیج سازندگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
استان آذربایجان شرقی در حاشیه مراسم افتتاح طرح
مردمی کردن پرواربندی دام  ۱۵رأسی اظهار داشت:
سازمان بسیج س��ازندگی در راستای عمل به فرمان
مقام معظم رهبری و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
 ۶سال است ماموریتهای متعددی را برعهده گرفته و
انجام میدهد .وی افزود :استفاده از ظرفیتهای بالقوه
در سراسر ایران اسالمی از جمله اهداف ورود مجموعه
بسیج س��ازندگی به بحث اقتصاد مقاومتی است که
منشأ خیر بس��یاری در طول سالیان گذشته شده و

کشت گیاهان دارویی و نهال در
 ۵۱۰هکتار از اراضی شیبدار ساری

سرپرس��ت مدیریت جهاد کش��اورزی ساری
گفت :امسال در  ۵۱۰هکتار از زمینهای شیبدار
این شهرس��تان انواع نهال سیاهریش��ه ،گیاهان
دارویی و گلمحمدی کشت میشود .به گزارش
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران،
رضا پورفالح در جلسه کشت گلمحمدی در طرح
پایلوت اقتصاد مقاومتی در شهرستان ساری گفت:
امس��ال در  ۵۱۰هکتار از زمینهای شیبدار این
شهرستان ،درختان سیاهریشه ،گیاهان دارویی و
گلمحمدی کشت میشود .سرپرست مدیریت
جهاد کشاورزی ساری ادامه داد :در  ۱۰۰هکتار از
زمینهای شیبدار بخش دودانگه گیاهان دارویی و
گلمحمدی و در  ۸۰هکتار نهال سیاهریشه کشت
میش��ود که از محل اجرای پروژههای مستمری
از س��ال  96شروع شده و تا س��ال  ۱۴۰۰باید با
اتمام برسد .این مسؤول اضافه کرد :در  ۱۰۰هکتار
از زمینه��ای ش��یبدار چهاردانگه گل محمدی
و در  ۸۰هکتار نیز سیاهریش��ه کش��ت میشود.
پورف�لاح خاطرنش��ان کرد :عالوه ب��ر پروژههای
بخ��ش چهاردانگ��ه و دودانگه ،امس��ال در ۱۵۰
هکتار از اراضی این شهرستان ،گیاهان دارویی و
گلمحمدی کشت خواهد شد .وی تصریح کرد:
برای احداث باغ سیاهریش��ه ،انواع نهال س��یب،
گالبی ،فندق و گردو کشت میشود.

در سالهای آتی نیز مانند سالیان گذشته این حرکت
ادامه خواهد داشت .رزمی با اشاره به اثرات مثبتی که
طرح پرواربندی گوسالهها خواهد داشت ،تصریح کرد:
این طرح الگویی بس��یار خوب برای اقتصاد مقاومتی
ت دس��تگاههای اجرایی
اس��ت که امیدواریم با حمای 
و حمایت مجموعه دولت ،هرچه بیش��تر گس��ترش
پیدا کند.حیدرزاده ،مدیرعامل هلدینگ تعاون سپاه
پاسداران انقالب اسالمی نیز در حاشیه این مراسم با
اشاره به تهدیدات کشورهای غربی علیه ایران اسالمی
اظهار داش��ت :این را باره��ا دیده و لمس کردهایم که
مل��ت عزیز و پرتوان ایران اس�لامی چگونه در مقابل

پرداخت تسهیالت بانک ملت به مددجویان و کارفرمایان
تسهیالت ،قرضالحسنه ،در  3نوع مشاغل خانگی،
خوداش��تغالی و کارفرمایی و با سقف فردی  ۲۰، ۵و
 ۱۰۰میلیون تومان به معرفیشدگان پرداخت خواهد
شد .مدت بازپرداخت تسهیالت برای مشاغل خانگی،
خوداشتغالی و کارفرمایی به ترتیب  ۴۸ ،۳۶و  ۶۰ماه
خواهد بود .براساس اعالم بخش اعتباری بانک ملت،
آن دسته از معرفیشدگان از محل سهمیه سال ۹۶
که نسبت به تکمیل پرونده و وثیقه و ترهین وثایق
اقدام کردهاند اما موفق به دریافت تسهیالت نشدهاند
نی��ز میتوانند با دریافت معرفینامه جدید از کمیته
امداد از سهمیه سال  ۹۷بهرهمند شوند.

مديرعامل بانک اقتصادنوين در حاشيه اين برنامه،
اهداي خون به همنوعان را يکي از تعهدات اجتماعي
بان��ک عنوان ک��رد و افزود نياز به خ��ون يک نياز
هميشگي در جوامع است ،به همين دليل اين برنامه
همه ساله در بانک اقتصادنوين اجرا ميشود تا زمينه
اه��داي خون آگاهانه ،مس��ؤوالنه و داوطلبانه براي
همکاران بانک فراهم ش��ود .عليرضا بلگوري افزود:
ايفاي مسؤوليتهاي اجتماعي در بانک اقتصانوين
ه��م عرض با عم��ل به مس��ؤوليتهاي حرفهاي و
تخصصي بانک است و همواره از سوي سهامداران،
مشتريان و همکاران مورد استقبال قرار گرفته است.

ب��ا اب�لاغ دس��تورالعمل اجرای��ی تس��هیالت
قرضالحسنه به مددجویان و کارفرمایان معرفی شده
کمیته امداد امام خمینی(ره) براساس سهمیه سال
 ،۹۷پرداخت این تسهیالت در شعب بانک ملت آغاز
ش��د .این تسهیالت در راستای اجرای مصوبه هیات
مدیره بانک ملت و تفاهمنامه منعقده فیمابین بانک
و کمیته امداد امام خمینی(ره) به معرفیش��دگان
این کمیته پرداخت میشود .بر اساس این گزارش،
معرفیش��دگان از زمان وصول معرفینامه به شعب
بانک ملت یک ماه فرصت دارند نس��بت به تکمیل
مدارک و دریافت تس��هیالت خ��ود اقدام کنند .این

ادامه از صفحه اول
ت وگو
گف 
س��خنگوی وزارت ام��ور
خارجه با اش��اره به سیاس��ت اصول��ی جمهوری
اس�لامی در مواجهه با تهدیدهای دشمنان گفت:
همواره در مقابل تهدید دش��من و زورگویی ،همه
آح��اد مردم و نخب��گان یکص��دا و یکپارچه دفاع
میکنند و همه در یک مس��یر گام برمیدارند ،ما
همواره در طول تاریخ در مقابل تهدید ،زبان تهدید
داشته و داریم و زیر بار زور نرفتهایم.
وی افزود :جمهوری اس�لامی در مقابل تکریم

نیز بسیار منعطف اس��ت و هر گام مثبت را با گام
مثبت پاس��خ میدهد .قاس��می همچنین درباره
برخی اظهارنظرها که سخنان فرمانده سپاه قدس
و رئیسجمه��ور را جنگطلبانه عن��وان کردهاند،
تاکید کرد :ما صلحجو و مقتدر هستیم و برای حفظ
تمامیت ارضیمان ،در برابر زیادهخواهیهای دیگران
ایستادهایم؛ هیچ کسی نمیتواند به ایران و مسؤوالن
نظامی و سیاسی ما اتهام جنگطلبی بزند.
وی ادامه داد :سیاست ما صلحطلبی برای همه
است و اتهام جنگطلبی نه به فرماندهان نظامی ما

وارد است و نه به مقامات دولتی.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد :ما در
مقاب��ل تهدید همواره زبان تهدید داریم و در عین
حال هیچگاه پیش��قدم برای هیچ مداخله نظامی
نبودهایم و همیش��ه در حال مبارزه با تروریسم و
کمک به امنیت منطقه بوده و هستیم.
قاسمی در پایان گفت :کسانی که از مبارزه ایران
با تروریستها آس��یبهایی دیدهاند و اهدافشان
ناتمام مانده اس��ت ش��اید امروز از مبارزه ایران در
مقابل تروریسم نگران هستند و آن را نمیپسندند.

یک تیر و چند نشان برای دولت
ادامه از صفحه اول
اقتصاد
 ...بر بخشهایی متمرکز
شود که با حرکت آنها حجم عظیمی از صنایع به
حرکت درمیآید .با توجه به ارتباطات گستردهای
که بخش مسکن با بخشهای دیگر اقتصاد دارد،
رونق آن میتواند رونق س��ایر بخشه��ا را در پی
داشته باشد .بخش مسکن با  ۷۸بخش اقتصادی
دارای رابطه پیشین و با  ۵۶بخش نیز دارای رابطه
پسین است و رتبه اول را میان صنایع در باال بودن
پیوندهای پیشین و پسین دارد.

در حوزه اشتغالزایی و با توجه به وضعیت بیکاری
در کشور ،بخش مسکن از اهمیت ویژهای برخوردار
اس��ت .بنا بر گزارش دفتر اقتصادی وزارت مسکن
در سال  ،89سهم بخش مسکن از اشتغال کشور
رقمی بین  ۱۱الی  ۱۳درصد بوده و س��ال  ۸۸این
بخش با حدود  ۲میلیون و  ۴۲۰هزار نفر شاغل۱۳ ،
درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد کرده است .این
بخش در ایجاد اشتغال مستقیم از میان  87گروه
عم��ده فعالیت ،بعد از بخشهای خدمات عمومی
دولتی ،کشاورزی و ساختمانهای غیردولتی دارای
رتبه چهارم و از لحاظ ایجاد اش��غال غیرمستقیم،
بعد از بخش ساختمانهای غیرمسکونی در رتبه
دوم قرار دارد .بر اساس مطالعات انجام شده به ازای
ساخت هر  57مترمربع زیربنای مسکونی ،بخش
مسکن توانایی ایجاد یک نفر شغل بهطور مستقیم
و  0/24نفر شغل ب ه صورت غیرمستقیم را دارد.
محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت ۲۶ ،تیر ۹۷
در نشست خبری هفتگی خود بعد از گذشت  5سال

دشمنان ایستاده و سر خم نکردهاند .وی خاطرنشان
کرد :این عزم ایرانی نش��أت گرفته از آرمانهای امام
حس��ین(ع) بوده و باعث ش��ده نگران هیچ تهدیدی
نباشیم .سرهنگ پاسدار عمران دوستی ،فرمانده سپاه
ناحیه بناب نیز در حاش��یه مراسم یادشده با اشاره به
استقبال زیاد دامداران شهرستان بناب از طرح مردمی
کردن پرواربندی دام  ۱۵رأسی ،گفت :در شهرستان
بن��اب  ۲۰۰نفر در این طرح ثبتنام کردند که از این
تعداد  ۱۰۰نفر واجد شرایط دریافت تسهیالت بودند.
وی در پای��ان اف��زود :اکنون  ۲واح��د از این طرح در
شهرستان بناب آماده افتتاح است.

مسؤول بسیج سازندگی سپاه عاشورای آذربایجان
شرقی چندی پیش نیز در نشست خبری با رسانهها،
ب��ا اذعان ب��ه اینکه ش��اید اینگونه تصور ش��ود که
آذربایجان شرقی اس��تان برخورداری است ،تصریح
ک��رد :باید توجه داش��ت که در این اس��تان ،مناطق
محروم کم نداریم و حتی برخی روس��تاها از امکانات
اولیه ناچیزی برخوردارند .بیان این مطالب سیاهنمایی
خدمات نظام اس�لامی نیست ،چرا که خدمات نظام
غیرقابل کتمان اس��ت اما هدف این اس��ت که برای
محرومیتزدایی اقدامات کنونی جوابگو نیست و باید
سرعت خدماترس��انی را به صورت جهادی افزایش
دهیم .وی با بیان اینکه بس��یج س��ازندگی بیش از
گذشته به پروژههای عامالمنفعه خدماترسانی ورود
مییابد ،افزود :میخواهیم از دل محرومیتزدایی برای
تثبیت جمعیت روستایی نقش ایفا کنیم ،چرا که شاید
با الیروبی ساده کانال آب روستایی بتوان جمعیت یک
روستا را تثبیت کرد .تالش میکنیم از ظرفیتهای
بالقوه و غفلت شده روستایی به نحو احسن استفاده
کنیم .مس��ؤول بسیج س��ازندگی س��پاه عاشورای
آذربایجان ش��رقی با یادآوری اینکه با کمیته امداد و
بهزیستی درباره احداث خانههایی برای محرومان هم
تفاهمنامه امضا کردهایم ،عنوان کرد :بسیج سازندگی
طرح کرامت را هم در مناطق حاشیهنشین در قالب
طرحهای عمرانی ،آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی اجرا
میکند که اثرات بسیار مثبتی در کاهش آسیبهای
اجتماعی این مناطق داشته است.

مشارکت خانواده بانک اقتصادنوين در پويش اهداي خون

در مقابل تهدید ،زبان تهدید داریم

 -2اشتغالزایی باال

وطن امروز

و روانه کردن انواع توهینها به مسکنمهر اینگونه
به این موضوع پرداخته اس��ت :در آخرین جلس��ه
هیأت دولت مقرر ش��د  ۳۰۰هزار فرصت ش��غلی
با س��اخت  ۲۰۰هزار مسکن ایجاد شود .همچنین
یکشنبه س��وم تیرماه ،معاون اول رئیسجمهور در
میان صحبتهای خود در صحن علنی مجلس به
نقش بیبدیل تولید مس��کن در اشتغالزایی کشور
اشاره کرد .اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت:
مهمترین بخشی که میتواند در مقطع فعلی برای
ایجاد طرحهایی به ارز نیاز نداش��ته باشد و موجب
ایجاد اشتغال در کشور شود ،بخش مسکن است.
 -3آسیبپذیری اندک در برابر تحریمها

ش��رایط کنونی اقتصاد کش��ور لزوم توجه به
بخشهایی از اقتصاد را ک��ه نیازی به ارز خارجی
ندارن��د ایج��اب میکن��د .تولید مس��کن یکی از
مهمترین این بخشهاست ،چرا که تمام عوامل آن
درونی است و عالوه بر امکان تامین نیروی انسانی
الزم ،تمام مصالح مورد نیاز نیز اعم از فوالد ،سیمان،
کاشی ،سرامیک و سفال و ...در داخل کشور وجود
داشته و تحریمها اثری بر آنها ندارد.
 -4مهار تالطمات اقتصادی

مس��کن از جمله مهمتری��ن کاالهای حیاتی
است که در ایران به کاالیی سرمایهای تبدیل شده
است .تبدیل شدن کاالهای اساسی به ابزاری برای
سودجویی ،هشدار به بحرانی قریبالوقوع در آینده
نزدی��ک میدهد .بر اس��اس آمار در حالی که بین
س��الهای  ۱۳۵۵-۱۳۹۰بی��ش از  14/7میلیون
واحد مس��کونی به موجودی مسکن کشور افزوده
شده است ،تنها  ۸میلیون از خانوارهای کشور دارای

مسکن ملکی شدهاند .این بدان معناست که تنها
 ۵۴درصد از تقاضای مسکن در این سالها تقاضای
مصرفی بوده است و مابقی  ۴۶درصد این تقاضا را
تقاضای سرمایهای پوشش داده است.
این مس��اله در سالهای پایانی دهه  ۸۰نمود
بیش��تری دارد؛ در ط��ول س��الهای ۱۳۸۵-۹۰
تنه��ا در حدود  1/3میلیون خان��وار جدید دارای
ی که  4/2میلیون
مسکن ملکی ش��دهاند در حال 
خانه خالی به موجودی مسکن کشور اضافه شده
است .این نش��ان میدهد در بین این سالها در
ح��دود  ۷۰درصد از تقاضای مس��کن موجود به
تقاضای س��رمایهای اختصاص یافته است .خارج
کردن مس��کن از جم��ع کاالهای س��رمایهای و
بازگرداندن آن به جایگاه مصرفی خودش ،چشم
طمع س��وداگران اقتصادی به این بازار را خواهد
بست و با از بین بردن یکی از بسترهای سوداگری
کشور کمک ش��ایانی به سوق دادن سرمایهها به
بازاره��ای مولد خواهد کرد .این امر در بعد کالن
س��بب از بین بردن یکی از محملهای تالطمات
اقتصادی میشود.
دالیل فوق نشان میدهد چه حد دست دولت
برای انجام اقدامات اصالحی در اقتصاد باز است و
هرگون��ه تعلل و سس��تی در این زمینه تا چه حد
میتواند برای مردم و حاکمیت هزینهساز باشد .هر
چند اعتراف دیرهنگام دولت به ضرورت پرداختن
به موضوع مس��کن خبر خوبی برای اقتصاد ایران
محسوب میشود اما س��وال اصلی اینجاست :این
اعتراف ،حرکتی را در پس خود خواهد دید یا صرفا
سخنی برای خالی نبودن عریضه بوده است.
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در راس��تاي ايف��اي مس��ؤوليت اجتماع��ي،
نوعدوستي و کمک به هموطنان نيازمند ،کارکنان
بانک اقتصادنوين خون اهدا کردند .به گزارش روابط
عمومي بانک اقتصادنوين ،همزمان با نزديک شدن
به هفته اهداي خون ،پايگاه س��يار انتقال خون در
ساختمان مرکزي اين بانک مستقر شد و کارکنان
ادارات مرکزي و ش��عب تهران اي��ن بانک همانند
سالهاي گذش��ته با هدف نهادينهسازي فرهنگ
اهداي خون و کمک به تامين س�لامت عمومي و
با شعار «با اهداي خون ،زندگي سالم را به اشتراک
بگذاري��م» به اين امر انساندوس��تانه اقدام کردند.
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ضرورت توجه به اهمیت شاخصهای
سالمت مادران و کودکان

ب��ا هدف ارتقای س�لامت م��ادران و نوزادان
جلس��ه بررسی شاخصهای س�لامت مادران و
نوزادان شهرستان قش��م با حضور مدیر شبکه،
معاون بهداش��تی و سرپرس��تان و پزش��کان و
ماماهای مراکز س�لامت جامعه شهرستان قشم
در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان
شهرستان قشم برگزار شد .دکتر بهزادی ،مدیر
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با اشاره
به اهمیت شاخصهای سالمت مادران و کودکان
و نقش بسزای تیم سالمت مراکز در این موضوع،
به بیان اهمیت پیگیریهای مداوم و مستمر تیم
س�لامت پرداخت و ابراز امیدواری کرد با همت
و تالش دستاندرکاران سالمت شهرستان قشم
شاهد ارتقای سالمت گروههای سنی بویژه مادران
و نوزادان باش��یم .در ادامه کارش��ناس مس��ؤول
سالمت خانواده شهرستان ضمن ارائه گزارشی از
نتایج بررسی پرونده بهداشتی در این شهرستان
برنامههای در دست اقدام واحد سالمت خانواده
را جهت ارتقای س�لامت مادران و نوزادان عنوان
کرد و خواس��تار برنامهریزی دقیق مراکز جهت
پیگیری و انجام مراقبتهای گروههای س��نی و
سایر موضوعات مرتبط با سالمت مادران و نوزادان
از قبیل بهداشت محیط و آموزش سالمت شد.
گلستان

راهیابیبسکتبالیستگلستانی
به لیست تیمملی بسکتبال نوجوانان

مدی��رکل ورزش و جوانان گلس��تان گفت :با
پیگیریه��ای انجامش��ده و در پی تماس رئیس
فدراسیون بسکتبال ،نام «امیرحسین عشقی» در
لیست  12نفره اصلی تیمملی بسکتبال نوجوانان
برای حضور در مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب
آسیا قرار گرفت .بهمن طیبی درباره پیگیریهای
انجام شده در پی حذف نام «امیرحسین عشقی»
بازیکن گلستانی از لیست  12نفره تیم بسکتبال
نوجوانان گفت :با پیگیریهای انجام شده و در پی
تماس رئیس فدراسیون بسکتبال ،نام این بازیکن
خوب گلستانی در لیست  12نفره اصلی تیمملی
بس��کتبال نوجوانان قرار گرف��ت و وی به همراه
تیمملی در مسابقات بسکتبال غرب آسیا که در
گرگان برگزار میشود حاضر خواهد بود .وی ادامه
داد :این دیدارها از پنجم تا  11مردادماه در گرگان
برگزار خواهد شد.

