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مرکزی

ایجادشبکهبزرگمشترکانبرای
توسعهکسب وکار در مخابرات مرکزی

مدی��ر تجاری و ام��ور مش��تریان مخابرات
منطق��ه مرکزی گفت :نگرش مخابرات مرکزی
ایجاد شبکه بزرگ مشترکان برای توسعه کسب
و کار اس��ت .علیرضا فرهادی در مراسم اهدای
جوایز قرعهکشی مرحله چهارم وصول مطالبات
تلفن همراه استان مرکزی ،اظهار کرد :مخابرات
آمادگ��ی معرفی نام و ش��ماره تلفن مش��اغل
خدمات��ی ،عمومی و تج��اری را دارد به گونهای
که هر ش��هروندی که اقدام به ارائه خدمات به
مردم میکن��د این آمادگی از س��وی مخابرات
وجود دارد از طریق سامانه  118به مردم معرفی
ش��ود .وی هدف از اجرای این طرح را باال بردن
و بهبود فضای کس��ب و کار در اس��تان دانست
و اف��زود :با اجرای این طرح صاحبان مش��اغل
میتوانند از یک بستر کسب و کار امن و مطمئن
برخوردار باش��ند و بتوانند شماره تلفن خود را
در معرض دس��ترس عموم قرار دهند و براحتی
قابل دسترسی برای مردم باشد .فرهادی گفت:
متقاضیان میتوانند از طریق معرفی شماره تلفن
خود کس��ب درآمد کنند و به همین منظور با
مراجعه به امور مش��ترکان مخاب��رات اقدام به
ثبتنام میکنند و پس از  48س��اعت ش��ماره
تلفن متقاضی در سامانه  118قرار میگیرد.

توقف پروژه خط انتقال آب
به شهرک صنعتی ایبکآباد

مدیرعامل شرکت ش��هرک صنعتی استان
مرک��زی گفت :ب��ا افزایش هزینهه��ای پروژه،
پیمان��کار اج��رای طرح انتقال آب به ش��هرک
صنعتی ایبکآباد از ادام��ه کار انصراف داد و بر
همین اس��اس کار تکمیل پروژه ب��ه پیمانکار
دیگری سپرده شده است .مصطفی آمره با اشاره
به اینکه یکی از مشکالت اصلی شهرک صنعتی
ایبکآباد کمبود آب و تکمیل پروژه خط انتقال
آب به شهرک با ظرفیت  150لیتر بر ثانیه بوده
است که در بازدید استاندار مرکزی بر تکمیل این
خط تا پایان بهار تاکید شد ،افزود :متاسفانه خط
انتقال آب تا این لحظه به پایان نرس��یده است،
چرا که پیمانکار انتخابشده در سال گذشته با
توجه به طوالنی شدن مسیریابی و مراحل اخذ
مجوزهای انتقال حاضر نشد با قیمتهای سال
گذشته پروژه را اجرایی کند ،به همین دلیل از
کار انصراف داد و پیمانکار جدید انتخاب شد.
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بیش از  100گروه جهادی در روستاها و مناطق محروم ریگان فعالیت میکنند

آغاز سازندگی در روستای «سرزه» کرمان

«سرزه» روس��تای محرومی است که ب ه گفته
مردمش قریب  ۱۰س��الی است مس��ؤولی به این
منطقه نیامده و سپاه بیشترین فعالیت سازندگی
را در این منطقه دارد .به گزارش تس��نیم ،گروهی
از خبرنگاران کرمانی در سفری یکروزه به مناطق
محروم ری��گان رفتند و در جری��ان محرومیتها،
مش��کالت و فعالی��ت گروههای جهادی و بس��یج
دانش��جویی در منطق��ه ق��رار گرفتند .روس��تای
محروم و صعبالعبور س��رزه یک��ی از مناطقی بود
که خبرنگاران کرمانی در آنجا و میان مردم حاضر
شدند .عیسی نژادیمقدم ،دهیار ،فرمانده بسیج و
معلم روس��تای سرزه ریگان با بیان اینکه روستای
صعبالعبور س��رزه دارای  750نفر جمعیت است،
اظهار داشت :اصلیترین و مهمترین مشکل مردم
س��رزه نبود جاده و راه دسترس��ی مناسب است و
ب��ا وجود فاصله 45کیلومتری ت��ا ریگان ،فقط 10
کیلومتر جاده آسفالت دارد .وی با ابراز اینکه «آب
منطقه مقداری ش��وراست و فاصله آب شیرین تا
اینجا  10کیلومتر اس��ت و بهعلت مصرف آب شور
کلیه مردم این منطقه سنگساز شده است» بیان
کرد :نیازمن��د تخصیص اعتبارات برای آس��فالت
ک��ردن جاده و پمپاژ آب از منطقه دیگر به س��رزه
هس��تیم .دهیار روستای س��رزه با یادآوری اینکه
اکثریت مردم این منطق��ه دامدار و در مرحله بعد
کشاورز هستند ،گفت :اختصاص تسهیالت بانکی
برای جوانان این روستا برای خوداشتغالی در بهبود
شرایط اقتصادی منطقه بسیار اثرگذار است .وی با
ابراز تأسف از اینکه مسؤوالن توجهی به این منطقه

فرمانده س��پاه نینوای استان گلس��تان از اعزام
 ۳۰۰گروه جهادی به مناطق حاشیهنشین و محروم
شهرهای استان خبر داد .به گزارش فارس از گرگان،
حس��ین معروفی در آیین افتت��اح رزمایش اقتدار
عاشورایی سپاهیان حضرت محمد رسولاهلل(ص) در
گرگان اظهار کرد :عبادتی باالتر از خدمت به مردم
نیس��ت و این کار را بس��یجیان در قالب گروههای
جه��ادی امروز انج��ام میدهن��د .وی تصریح کرد:
خدمت بهمحرومان در قالب فعالیتهایی جهادی
ی��ادآور کارهای بزرگ و فراموشنش��دنی  8س��ال
دفاعمقدس است که موجب پیروزی ما در برابر رژیم
ن نبرد توسط
بعث و باز ش��دن قفلهای بسته میدا 

ندارند و قریب  10سال است مسؤولی به این منطقه
نیامده ،اضافه کرد :سپاه بیشترین فعالیت سازندگی
را در این منطقه دارد .نژادیمقدم که معلم روستای
سرزه ریگان هم هس��ت با اعالم اینکه روستا تنها
یک مدرسه دوکالسه دارد ،تصریح کرد :تحصیالت
در این مدرسه دوکالس��ه بهصورت مختلط انجام
میشود و تنها امکان تحصیل دوره ابتدایی در این
روستا امکانپذیر است .سرگرد مصطفی دهقانیان،
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان
در جمع خبرنگاران و در محوطه خاکی مدرسه در
حال ساخت روستای سرزه با بیان اینکه گروههای
جهادی از نهم شهریورماه در مناطق محروم ریگان
حاضر ش��دند ،گفت :اعزام اردوهای جهادی تا 26

ش��هریور ادامه دارد .وی با بیان اینکه بیش از 100
گروه جه��ادی در عرصههای عمرانی ،آموزش��ی،
فرهنگی و ...در همه روستاها و مناطق محروم ریگان
فعالیت میکنند ،ادامه داد :پیشبینی میشود این
گروهها تا پای��اندوره به  20هزار نفر ارائه خدمات
داشته باش��ند .فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه
شهرس��تان ریگان با اش��اره به اینکه بهدلیل نیاز
منطقه از شهرستانهای دیگر نیز در ریگان حضور
پیدا کردهاند ،افزود :چند گروه پزشکی خدمات خود
را در مناطق محروم ریگان آغاز کردهاند و پیشبینی
میش��ود که به  4هزار نفر خدمات ارائه دهند .وی
با بیان اینکه از دانش��گاه فنی یزد گروه جهادی در
روستای سرزه حضورپیدا کرده است و گروه عمرانی

اعزام  300گروه جهادی به مناطق محروم گلستان

ملت ایران شد .فرمانده سپاه نینوای استان گلستان
گفت :حرکت بزرگ جهادی که در س��پاه پاسداران
انقالب اس�لامی در قالب بسیج سازندگی پر افتخار
جوش��ش پیدا کرده به دستور مقام معظم رهبری
است و تمام اقداماتی که سپاه و بسیج مستضعفین
در قالب اردوهای جهادی انجام میدهند به دستور
معظمله اس��ت .وی افزود ۳۰۰ :گ��روه جهادی به
مناطق حاشیهنش��ین و محروم شهرهای گلستان
با ه��دف اقدامات خیرخواهان��ه و محرومیتزدایی
بدون نگاه به قومیت و مذهب در حاش��یه ش��هرها

اعزام شدند .فرمانده س��پاه نینوای استان گلستان
تاکید ک��رد :قویترین منطق ما در بس��یج منطق
سیدالشهداست که نشانه آن عملکرد جهادی است
و نیروی جهادی بسیج قبل از جهادی شدن انقالبی
هستند و اگر انقالبی نباشند نمیتوانند جهاد کنند
و قبل از انقالبی بودن بسیجیان ما مکتبی هستند
و اگر اهل مکتب نباش��ند پی��رو انقالب نمیمانند.
معروفی با بیان اینکه انقالب ما بر اس��اس دس��تور
سیدالشهدا است ،گفت :گروه جهادی پرورشیافته
مکتب انقالب ،مردم و جهاد است یعنی جهادگران

این دانشکده ب ه مدت  10روز در بحث ساخت دیوار
مدرسه دوره متوسطه اول این روستا کار میکنند،
عنوان کرد :تا قبل از این مدرس��ه دوره دوم در این
روستانبود و بیشتر بچهها با پایان دوره ابتدایی ترک
تحصیل میکردند به همین دلیل مدرسه متوسطه
دوره اول این روستا در حال ساخت است .دهقانیان
با ابراز اینکه فونداس��یون مدرسه توسط گروههای
محلی ریخته ش��ده است و س��اخت و دیوارکشی
آن ب��ا دانش��جویان جهادگریزدی اس��ت ،گفت:
تقویت گروههای جهادی محلهمحور سیاست سپاه
اس��ت که هرکس محله خ��ودش را آباد کند و در
این راستا ادامه ساخت مدرسه با گروههای محلی
و دیگر گروههای جهادی اس��ت که در این منطقه
حضور پیدا میکنند .وی با اظهار اینکه «س��اخت
مسجد و ساخت خانه عالم توسط قرارگاه پیشرفت
آبادانی سپاه را در روستای سرزه داشتیم» بیان کرد:
یک روحانی بهعنوان امام جماعت روستا در منطقه
مستقر شده اس��ت .فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
سپاه شهرستان ریگان با اشاره به اینکه فعالیتهای
فرهنگ��ی ،اش��تغالزایی و توانمندس��ازی مردم در
مباحث اقتصاد مقاومتی نیز انجام میشود ،افزود:
ساخت س��رویس بهداشتی و حمام توسط قرارگاه
پشتیبانی س��پاه برای خانوادههای نیازمند در این
روستا انجام شده اس��ت .وی با یادآوری اینکه آب
آش��امیدنی این روستا مشکل دارد و در بحث حفر
چاه برای آب شرب روستا اقداماتی انجام شده است،
گفت :امیدواریم بزودی با حفر چاه آب آشامیدنی،
مشکل آب شرب مردم روستا حل شود.
بس��یجی مکتبی و دارای روحیه انقالبی هس��تند
و ب��ا اطاعت از امام خود جه��اد میکنند .وی افزود:
همانطور که بس��یجیان ما در صحنه نبرد س�لاح
به دس��ت میگرفتند ،امروز دانشجوی نخبه بیل به
دست میگیرد تا خانههای محرومان را مرمت کرده
و دانشآموزان در مدرس��ه احساس نشاط و شادابی
کنند .فرمانده س��پاه نینوای استان گلستان یادآور
ش��د :چیزی که امروز به آن نیاز داریم و میگوییم
بنبست میشکند روحیه جهادی است ،هیچ جای
دنیا نیروی نظامی پیدا نمیکنید که در کنار مردم
قرار گیرد و بگوید آبروی شما آبروی من است و من
سنگر مستحکم برای مردم هستم.

مازندران

آزادسازی حدود  2هزار مترمربع
از عرصههای منابع ملی در آمل

سرهنگحسینعلیخورشیدی،فرماندهیگان
حفاظت اداره کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری
مازن��دران گف��ت :ماموران ضابط خ��اص واحد
حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری کرس��نگ
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل
با عنایت به اختیارات قانونی ناشی از تبصره ذیل
م��اده « »۵۵قانون حفاظت از جنگلها و مراتع
کشور ،اقدام به قلع و قمع و جمعآوری آثار تجاوز
ب��ه عرصه منابع ملی (عرصه جنگلی مینه کتی
آهنگرکالی دشتس��ر آمل) کردهان��د .در این
ماموریت حدود  2ه��زار مترمربع از عرصههای
منابع ملی رفع تصرف و آزادس��ازی شده است.
سرهنگ خورش��یدی اظهار کرد :عالوه بر رفع
تصرف یاد شده ،راه عبور و مرور قاچاقچیان که
به منظور ت��ردد ،قطع و حمل درختان جنگلی
از این راه در منطقه ش��اهزید شهرس��تان آمل
استفاده میکردند نیز توسط ماموران حفاظت از
منابع طبیعی شاهزید مسدود شد.
خوزستان

آغاز خرید حمایتی خرما
از کشاورزان آبادان و خرمشهر

نماینده م��ردم آبادان در مجلس از آغاز خرید
حمایتی خرمای کش��اورزان آبادان و خرمشهر به
منظور جبران بخش��ی از خس��ارتهای وارده به
كشاورزان منطقه و حمايت از نخلداران منطقه خبر
داد .عامر کعبی در گفتوگو ب��ا فارس در آبادان،
درباره خس��ارتهای وارده به کش��اورزان منطقه،
اظهار کرد :متأسفانه میزان خسارتهای وارده به
کشاورزان منطقه باالست و بحران بیآبی اخیر و
پیش��روی آب شور دریا زمینهای کشاورزی را به
شورهزار تبدیل کرده است؛ وزارت جهاد کشاورزی
باید برای جبران خس��ارات کش��اورزان منطقه با
توجه به کاهش قابل توج��ه محصوالت اقدامات
جدی و عملی نشان دهد .وی از آغاز خرید توافقی
خرمای کش��اورزان آبادان و خرمش��هر به منظور
کاهش خسارتهای وارده به کشاورزان منطقه و
حمایت از نخلداران منطقه خبر داد .وی در بخش
دیگری از سخنان خود گفت :با پیگیریهای انجام
شده برای جبران بخشی از مشکالت بهوجود آمده،
وزارت جهاد کش��اورزی از طریق س��ازمان تعاون
روستایی بزودی خرید حمایتی محصول خرمای
کشاورزان آبادان و خرمشهر را آغاز خواهد کرد.

ضرورت توجه به لکوموتیوهای اقتصادی
ادامه از صفحه اول
دیدگاه
 ...نرخ بیکاری مواجهیم،
بخشهایی از اقتصاد که کمترین میزان وابستگی را
ی پیدا
به خارج از کش��ور دارند ،نقش��ی ویژه و حیات 
میکنند .در این بین ،به جای دس��ت روی دس��ت
گذاشتن و تجویز ریاضت اقتصادی برای مردم باید به
امکانات و فرصتهای در دسترس رجوع کرد .به طور
مثال کشاورزی ،یک بخش پیشران اقتصادی و مانند
لکوموتیوی برای کشاندن سایر بخشهای اقتصادی
است و در صورت ناتوانی این بخش ،سایر بخشها نیز
پیش نخواهد رفت .طبق آمار مرکز آمار ایران سهم
بخش کشاورزی از اشتغال در سالهای اخیر بین ۱۸
الی  ۲۵درصد بوده است و با احتساب بخش صنایع
غذایی و احتساب خدمات وابسته ،این سهم به بیش
از  ۳۵درصد میرسد.
همچنین بخش کش��اورزی در مقایسه با دیگر
مشاغل ،به سرمایهگذاری کمتری برای ایجاد شغل
نیاز دارد .به گفته معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
در سال ( ۱۳۹۲در شرایط تحریمی کشور) ،متوسط
1
هزینه تولید هر شغل در کشور  ۱۶۰میلیون تومان
و بنا به گفته وزیر وقت کار ،هزینه تولید هر شغل ۲۰
تا  ۷۰میلیون تومان 2بود .در حالی که در همان سال

بخش کشاورزی کمترین میزان سرمایه را برای ایجاد
شغل نیاز داشته و به طور متوسط  ۳۰میلیون تومان
سرمایهگذاری برای ایجاد شغل در این بخش کافی
بوده است .این میزان در مقایسه با برخی شاخههای
س��رمایهبر و تخصصی مانند پتروش��یمی که به ۲
میلیارد تومان س��رمایهگذاری برای ایجاد یک شغل
3
نیاز دارند بسیار کمتر است.
عالوه بر نقش ویژه اشتغالزایی بخش کشاورزی
که ناظر بر طرف عرضه اس��ت ،ط��رف تقاضای این
بخش نی��ز جذابیتهای وی��ژهای دارد .بیش از ۴۰
درصد هزینه خانوارهای ایرانی صرف غذا میش��ود
و این حجم بزرگ ب��ازار داخلی زمینه را برای رونق
این بازار فراهم میکند .طبیعتا هیچ عقل سلیمی از
دست دادن این بازار و واگذار کردن آن به تولیدکننده
خارجی را نه از جهت اقتصادی و نه از لحاظ امنیتی
نمیپذیرد.
اگرچه در کش��اورزی نیز همانند سایر بخشها،
وابس��تگیهایی به بیرون وجود دارد اما نس��بت این
وابستگیها بس��یار کمتر از سایر بخشهای اقتصاد
است .طبق آمار بانک مرکزی ،سهم بخش کشاورزی
در کل تولی��د ناخال��ص داخلی ایران در س��الهای
اخیر بین  ۱0الی  ۱۶درصد در نوس��ان بوده اس��ت.

در س��ال ( ۱۳۹۱اوج تحریمها) س��هم این بخش از
کل تولی��د ناخالص داخلی بی��ش از  ۱۵درصد بوده
اس��ت .همچنی��ن در صورتی که س��هم  ۳درصدی
صنایع غذایی که در ادامه زنجیره تولیدات کشاورزی
فعالیت میکنند ولی در حسابهای ملی در بخش
صنعت لحاظ میشوند و همچنین سهم آن بخش از
خدمات که به طور مستقیم و غیرمستقیم به بخش
کشاورزی وابسته اس��ت (چون حملونقل ،توریسم
کش��اورزی ،بازرگانی و )...را نیز در بخش کشاورزی
در نظر بگیریم ،سهم این بخش از کل تولید به حدود
 ۲۵درصد میرسد.
در س��ال  ۱۳۹۱ای��ران رش��د اقتص��ادی -5/8
درص��دی را تجرب��ه کرد ،در حالی که رش��د بخش
کش��اورزی  6/3درصد بوده است .در نتیجه میتوان
گف��ت بخش کش��اورزی میتواند رش��دی پایدار و
بدون تأثیر قابل توجه از تحوالت بینالمللی را برای
کشورمان در شرایط کنونی رقم بزند.
---------------------------------پینوشت
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«گروه اقدام» تشکیل دهیم
ادامه از صفحه اول
نگاهامروز
 -4-3شناسایی نقاط آسیب
بی ش��مار منطقهای و فرامنطقهای آمریکا و تعیین
«س��طح» و «چگونگی» اقدام در قبال هر یک از این
موارد ،مهمترین دستور کار این گروه محسوب شود.
« -5-3افزایش هزینهه��ای تقابل ایاالت متحده با

نظام و ملت ایران» محور و به عبارت دقیقتر ،هدفی
اس��ت که باید به مبنای نگاه و تصمیمس��ازی گروه
«اقدام علیه آمریکا» تبدیل شود.
نکته پایانی اینکه در تشکیل این گروه «کنشگر» و
«هوشمند» نباید فرصت را از دست داد .یکی از دالیل
گستاخی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور فعلی ایاالت

متحده و دیگر مقامات آمریکایی در قبال کشورمان،
اطمینان آنها نسبت به «عدم کنشگری دولت بر سر
کار ایران» است .بدون شک با فروریختن این اطمینان
کاذب [از طریق اقدام و کنش دولت محترم] ،بسیاری
از محاس��بات و رفتارهای ایاالت متحده در تقابل با
کشورمان مضمحل یا دفرمه خواهد شد.

جمعه جالل
ادامه از صفحه اول
دلنوشت
یا جالل و یا س��یمین! دیر به
دنی��ا آمدیم اما عاقبت آمدیم! بش��نوید! این صدای
ونگونگ بچههای شماس��ت در خانهای که حیات
و حی��اط را با هم دارد! ما بچههای پرورش��گاه قلم و
قدم آلاحمدیم! و  ۵۰سال بعد از غروب جالل ،تازه

میخواهیم طل��وع کنیم! کوک کن زندگی فرزندان
خود را ،نیم قرن بعد از آن مرگ مش��کوک ،حضرت
آلاحمد! «نفرین زمی��ن» دامن ما را گرفت و اینک
باید ببینیم اس��م کوچهای که خانه تو یعنی همان
آش��یانه ما در آن واقع اس��ت ،هیچ اسمی نباشد اال
«بنبست ارض»! حیات مستور در حیاط خانهات اما
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قبول کن که «آزادراه س��ما» اس��ت! سالم و صلوات
خ��دای واحد احد بر تو باد ،حض��رت آلاحمد! و بر
همس��ر و همس��فرت که جالل ما را با همان لهجه
ش��یرازی تلفظ میکرد؛ « ِجالل»! بعد از تو زود ،پیر
ش��د اما قلعه را حفظ کرد! البد میدانست بچهها در
راهند و پناه میخواهند! البد میدید امروز را...

