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معاون امور اجتماعی ادارهکل بهزیســتی استان همدان گفت :بر
اساس بررسی صورت گرفته از وضعیت مالی کودکانکار ،مشخص
شدهمهاینکودکانمشکالتمالیندارندبلکهبرخیدرخانوادههای
بدسرپرستزندگیمیکنند.
جمشید شیران  ،با اشاره به شناسایی  40کودککار در سالجاری
در سطح استان اظهار کرد :سال گذشته در مجموع  135کودککار
در استان شناسایی شد که رنج ســنی اغلب این کودکان از سن  5تا
 18ســالگی بود  .وی با بیان اینکه شمار این کودکان با تعطیل شدن
مدارس و آغاز فصل تابستان در سطح شــهر افزایش مییابد ،اعالم
کرد :بر اساس بررسیهای صورت گرفته ،بیش از نیمی از این کودکان
اهل همدان نبوده و از استانهای کرمانشاه ،کردستان ،اهواز و حتی
خوزستان برای دستفروشی به شهر همدان آمدهاند .
شیران با تأکید بر اینکه بهزیستی مجوز قانونی برای دستگیری
کوتاه

توضیح مقام امنیتی در باره
حواشی تصادف کردستان

مدیرکل امنیتی استان کردستان درخصوص
حواشــی تصــادف مرگبار در شــهر ســنندج
توضیحاتی ارائه داد و گفت :حواشی این حادثه در
لحظههای اولیه کنترل شد و تمام شده است.
رضا میرزایی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
در پی حادثه تلخ شب گذشــته عدهای از مردم
در دقایق اولیه ایــن حادثه با دیدن صحنه آتش
ســوزی و پیکر جانباختگان احساساتی شده و
با عوامل نیــروی انتظامی حاضر در محل حادثه
درگیرشدند.
وی افزود :عدهای معدود از حاضرین در محل
حادثه به ســمت نیروهای انتظامی سنگ پرانی
کردند و یک دستگاه سمند را نیز به آتش کشیدند.
مدیرکل امنیتی استان کردستان گفت :نیروهای
انتظامی استان و همه دستگاههای خدمت رسان،
در دقایق اولیه این حادثه با هدف خدمت رسانی به
موقع در محل حادثه حاضر شدند و به دنبال این
بودند که در کوتاه ترین زمــان به حادثه دیدگان
کمککنند.
بهطورقطعحضورهمهنیروهایخدمترسان
استان مانع به وقوع پیوستن اتفاقات حاشیهای در
این حادثه تلخ شده است.

تکذیب تغییر در مرکزیت
استانخراسانشمالی

مدیــرکل دفتر امــور سیاســی ،انتخابات و
تقسیمات کشوری اســتانداری خراسانشمالی
گفت :با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات
کشــوری و با توجه بــه مرکزیــت جغرافیایی،
اقتصادی و...شهرستان بجنورد ،هرگونه تغییر در
مرکزیت استان به شدت تکذیب میشود.
«مهرخدت قوپرانلو» با بیان این مطلب اظهار
کرد  :مرکز اســتان یکی از شهرهای همان استان
است که مناسبترین کانون سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی ،طبیعی و اجتماعی اســتان شــناخته
میشود.
وی افزود :طرح مباحثی چون تغییر مرکزیت
استان تفرقهافکنانه است و از سوی برخی از افراد
و گروههای سیاسی در شــرایط فعلی که نیاز به
وحدت همه جریانهای سیاسی جهت توسعه و
پیشرفت استان بیش از پیش احساس میشود ،نه
تنها به مصلحت نبوده بلکه موجب سلب اعتماد
عمومی از دولت نیز خواهد شد.
به خاطر تورم

فشار بر روستاییان
کرمانشاه بیشتر است

کرمانشاهیها گرچه درآمد کمتری نسبت
به میانگین کشوری دارند اما طبق گزارش مرکز
آمار ،مجبورند برای تهیه کاالها و خدمات یکسان،
هزینهبیشتریبپردازند.
مرکز آمار ایران به تازگی آمار شاخص قیمت
مصرف کننده را به تفکیک اســتان ها منتشــر
کرده که در آن بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه
با  13.9درصد مربوط به استان ایالم و کمترین
آن با  6.9درصد مربوط به اســتان اردبیل است
در حالی که این آمار برای میانگین کشور 10.2
درصد بوده است.
رتبه نخست نرخ تورم یکساله اما به کرمانشاه
رسیده و قیمت کاال در این استان حدود سه درصد
از میانگین کشور جلو زده است.
نرخ تورم  12ماهــه منتهی به خرداد  ٩٧برای
خانوارهای کل کشــور به عدد  8.2درصد رسیده
که بیشــترین نرخ آن بــا  11.1درصد مربوط به
اســتان کرمانشــاه و کمترین آن با  5.9درصد به
استانکهگیلویهوبویراحمدمربوطاست.
براســاس این آمار ،یعنی خانوارهای ســاکن
استان کرمانشاه به طور متوسط  2.9درصد بیشتر
از میانگین کل کشور برای خرید یک «مجموعه
کاال و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
گران شــدن قابــل توجه قیمــت کاالها و
خدمات در اســتان کرمانشاه در حالی است که
نرخ تورم ســال  95در این استان  7.6درصد را
نشــان می داد که  1.9درصد از متوســط تورم
کشوری پایین تر بود.
در این میان بیشــترین فشــار باز هم بر روی
قشر روســتایی استان کرمانشاه اســت زیرا نرخ
تورم ساالنه برای خانوارهای روستایی کشور 7.9
درصد را نشان می دهد در حالی که این رقم برای
روستانشــینان استان کرمانشــاه  11.4درصد و
بیشترین نرخ تورم در کشور است.
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استانها

همدان ،مقصد کودکانکار
و یا جمعآوری این کــودکان را ندارد ،ادامه داد :شــهرداری وظیفه
شناســایی و جمعآوری این کودکان را دارد که پس از آن افرادی که
دارای مشکالتی چون معلولیت باشند به بهزیستی معرفی شده و این
ادارهکل خدمات الزم را به آنها میدهد .
معاوناموراجتماعیادارهکلبهزیستیاستانهمدانتصریحکرد:
مددکار اجتماعی و روانشناس بهزیستی مشکل کودک موردنظر را
بررسی و کمکهای الزم را به او ارائه میکند  .وی اظهار کرد :بهزیستی
به افرادی که نیاز مالی داشته باشند تسهیالت بانکی بدون بهره ارائه
میکند و یا سایر مشکالت مالی آنها را رصد کرده و درصدد حل آنها
برمیآید  .سخنگوی شورای اسالمی شهر همدان نیز در گفتوگو با

ایسنا ،خنکی هوای شــهر همدان را عامل اصلی ورود کودکانکار به
همراه خانوادههایشان به این شهر دانست و اظهار کرد :به جز خنک
بودنهواعاملدیگریدرتعیینمقصداینکودکانتأثیرگذارنیست.
کامران گردان تصریح کرد :شــهرداری در زمینه کودکانکار وظیفه
جمعآوری و تحویل آنها به بهزیســتی را دارد اما هیچ دستورالعمل
قانونی در زمینه ساماندهی آنها برای شهرداری تعریف نشده است.
وی با بیــان اینکه شــهرداری نمیتواند این کــودکان را به کار
بگیرد و یا بازار کاری برای آنها تعریف کند ،خاطرنشــان کرد :شمار
کودکانکار که در سطح شهر فعالیت میکنند زیاد نیست اما اغلب در
مطبها شاهد فعالیت آنها هستیم .گردان با اشاره بر اینکه اغلب این

افزایش دو برابری
تولید فوالد هرمزگان

کودکان از استانهای گرمسیر وارد استان همدان میشوند ،یادآور
شد :شــهرداری در صورت مشــاهده این کودکان آنها را جمعآوری
کرده و تحویل بهزیستی میدهد و ادارهکل بهزیستی نیز در راستای
ساماندهیآنهاگامبرمیدارد.

در پی کمبود در زمینه تأمین برق

صادرات برق از خراسان رضوی به خارج محدود شد

معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت
برق منطقهای خراســانرضوی گفت :در
باقی مانده روزهای تابستان که اوج گرما
است در صادرات برق استان محدودیتی
ایجاد شده است.
«حســین محمودی» در گفتوگو با
ایسنا ،در خصوص صادرات برق استان به
افغانستان ،اظهار کرد :شبکه برق منطقه
خراســان از طریق یکی از پســتهای ما
در منطقه تربتجام به شــبکه  132کیلو
ولت با کشــور افغانستان(شــهر هرات)
ارتباط دارد و طبق قراردادی که میان دو
کشور منعقد شده به این کشور برق صادر
میشود.
وی ادامــه داد :باتوجه به ظرفیتی که
شــبکه ما دارد در قالب یک قــراردادی
که منعقد شــده حداکثر میتوانیم 100
مگاوات برق صادر کنیم .منتهی این امر در
شرایط مختلف فرق خواهد داشت.
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت
برق منطقــهای خراســانرضوی افزود:
خوشــبختانه استان خراســانرضوی از
لحاظ تراز تولید به صورت مثبت بوده اما در
فصولیمانندتابستانوقتیخودماندچار
مشکل باشیم ،صادرات خود را محدود یا
قطعخواهیمکرد.
محمودی با بیان اینکــه در چند روز

گذشــته تبادل برق ما متوقف شــده از
آنجایی که تــراز تولید ما بهصورت مثبت
بوده و باید به شــبکه کشور کمکرسانی
کنیم ،افزود :به این دلیل که شــبکه ما با
مشــکل روبهرو نشود و خاموشیها نیز به
حداقلبرسد.
وی تصریح کــرد :اگر کمبــودی در

زمینه تأمین برق داشته باشیم ،تبادالت
ما محدود یا قطع خواهد شد ،اما در سایر
فصول غیر از تابســتان ،مــا این ظرفیت
را داریم که برق را به کشــور افغانســتان
صادر کنیم که این امر به تنهایی از لحاظ
اقتصادی ،سیاســی ،امنیتی و اجتماعی
ارتباط خوبی را برای ما ایجاد میکند.

معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت
برق منطقهای خراسانرضوی با اشاره به
اینکه کشــور پاکستان نیز متقاضی برق
از اســتان ما بوده اما هنوز ارتباطی برقرار
نشده است ،خاطرنشــان کرد :ما در غیر
از پیک تابســتان ،استثنائاً امسال بهعلت
محدودیت بارشــی که در کشــور شاهد

بودیم ،نیروگاههــای برق آبی آن تولیدی
که برنامهریزی کرده بودند را نتوانســتند
محقق ســازند و حــدود  4000و 5000
مگاوات در شــبکه برق کشــور با کمبود
مواجهشدیم.
محمودی تصریح کرد :اگر بارشهای
جوی را مانند ســنوات پیش هرچند کم
امسال هم شاهد بودیم و در پشت سدهای
خوزستان و کردستان آب ذخیره میشد
میتوانستیم در تامین برق این مناطق از
نیروگاههای برق آبی آن استفاده کنیم.
وییادآورشد:هماکنونبهعلتکمبود
آب پشت سدها و بارشهای کم جوی در
شبکه برق کشــور با یک کمبودی همراه
بودیم که با همراهی مردم این موضوع حل
خواهدشد.
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت
برق منطقهای خراســانرضوی گفت :در
سایر فصول سال در کشور ما تولید مازاد
نیز صورت میگیرد ،اگر بتوانیم این انرژی
را صادر کنیم درآمد ارزی و ارزش افزوده
خوبی را برای کشــور و اســتان خود به
ارمغانآوردهایم.
محمودی یادآور شــد :در باقی مانده
تابستان که اوج گرما بوده ،در صادرات ما
محدودیتی ایجاد شده به گونهای که حتی
چند روزی هم قطع شده است.

با حضور معاون اول رییس جمهور

افتتاح فاز سه خط یک قطار شهري اصفهان

فاز سه خط يك قطار شهري اصفهان با اعتباري بالغ بر8000
ميليارد ريال شامل  5كيلومتر مســير و  6ايستگاه جديد با حضور دكتر
جهانگيري معاون اول رييس جمهور ،شهردار و استاندار اصفهان ،رييس و
اعضاي شوراي شهر ،نمايندگان مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي
و ديگر مقامات افتتاح شد.
معاون اول رییس جمهور در اين مراسم گفت :امروز نیازمند خدمات
بیشتری در زمینه حمل و نقل شهری هستیم چرا که در مقطعی از زمان
بسیاری از کالنشهرهای کشــور مانند اصفهان با مسائل شديد محیط
زیستیمواجهشدند.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري اصفهان ،اســحاق
جهانگیــری با تاكيد بر اين كه برای رهایی از آلودگي هوا باید برای حمل

و نقل شــهری اقدامات جدی انجام داد ،افزود :بارها برای حفظ سالمتی
مردم تعطیالت پی در پی برای مدارس ،ادارات و دانشگاه ها صورت گرفته
که مســايل ديگري را در پي دارد .بنابراين در ايــن زمينه بايد گام هاي
موثريبرداشتهشود.
نوروزی شــهردار اصفهان نیز در این مراســم با اشــاره به اين كه در
طي چهار ماه به میزان چهار ســال در مترو اصفهان فعالیت انجام شد تا
ثمره فعالیت كساني که زیر اصفهان ،يك شهر ساختند ،بتواند بخشی از
مشکالت مردم را حل کند ،گفت :با تالشهای شبانهروزی کارکنان قطار
شهری ،ایستگاههای مسیر میدان آزادیبه صفه تا اسفندماه سال گذشته
تکمیل شد ،مباحث فنی و تاسیســاتی اتمام يافت و به صورت موقت و
آزمایشی در اختیار شهروندان قرار گرفت.

خبر

آتش سوزی تاالب امیرکالیه احتماال عمدی بوده است

مدیرکل حفاظت محیط زیســت گیالن گفت:
دالیلــی مبنی بر عمدی بودن آتش ســوزی تاالب
امیرکالیه وجود دارد.
قربانعلی محمدپــور در گفتوگو با ایســنا ،در
خصوص علت آتش ســوزی تاالب امیرکالیه گفت:
با شروع این آتش سوزی که ســاعت 19روز شنبه
16تیرماه در جنوب شرقی تاالب امیر کالیه شروع
شــد بالفاصله همکاران پاسگاه امیر کالیه در نقطه
مذکور حضور یافتند و موفق شــدند از نفوذ آتش به
درون تاالب جلوگیری کنند وآتش به سمتی هدایت
شد که توسط کانالهای آب محصور شد.
وی با اشاره به اینکه گســترش آتش در ساعت
23همان روز  ،محدود به منطقه بین کانالها شد و
در ساعت 2شب روز یکشنبه 17تیرماه سالجاری به
طور کامل مهار شــد ،افزود :حدود  4هکتار از تاالب
امیرکالیه در این آتش سوزی طمعه حریق شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت گیالن با بیان
اینکه دالیلی مبنی بر عمدی بودن این آتش سوزی
وجود دارد تصریح کرد :آتشزنندگان احتمالی این
حریق تاکنون مشخص نشدهاند.
وی تصریح کرد :میزان دقیق خســارت وارده بر
این تاالب در اثر آتش سوزی اخیر در دست بررسی
اســت و پس از تحقیقات تکمیلی اطالعرســانی
خواهد شد.
محمدپور گفت :با توجه به خشکسالی و افزایش
دما و جلوگیــری از تکــرار چنیــن حوداثی اخذ
تجهیزات الزم و مناسب اطفای حریق و اختصاص
بودجههای مناسب برای بازوسازی و جادهسازی به
منظور مهار آب و اســتفاده از خودروی آتشنشانی
در شرایط بحرانی مورد تقاضا است.
تاالب امیر کالیه که در گذشته آن را «شاله کل»
نیز مینامیدند در بخش شــیرجو پشت در شمال
الهیجان و در  28کیلومتری شمال غربی لنگرود در
نزدیکی جاده بندر کیاشهر (حسن کیاده) به لنگرود

قرار دارد و یکی از تاالبهای منحصر به فرد اســتان
گیالن است .یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این
تاالب در مقایســه با دیگر تاالبهای استان گیالن
این است که این تاالب از معدود محیطهای تاالبی
آب شیرین است که تنها در یک کیلومتری دریا قرار
دارد.
تاالب امیر کالیه محل زمســتانگذرانی هزاران
قطعه پرنده مهاجــر از جمله انواع قــو ،فالمینگو،
پلیــکان ،اردک ،غازهای وحشــی ،خوتکا ،چنگر،
گیالر و دهها گونه دیگر اســت .عالوه بر وجود انواع
گونههای جانوری در این تاالب ،این مکان زیستگاه
گونههای گیاهــی آبزی بینظیر نیلوفــر آبی ،الله
تاالبی ،مریم آبی و عدسک است.
پســته دریایی که در زبان محلی بــه آن «ثعله
باقلی» میگویند یکی از گیاهان زیبایی اســت که
در این تاالب میروید و محصول آن الله تاالبی است.
این گونه گیاهی با کالهک ســبز رنــگ و دانههای
کوچک به رنگ سبز دارای خواص دارویی و درمانی
است و در طب سنتی مورد استفاده قرار میگیرد .
با توجه بــه جاذبهها و ویژگیهــای اکولوژیکی
این تاالب ،این اکوسیســتم آبی در ســال 1354
خورشیدی در کنوانسیون رامسر با نام «تاالب امیر
کالیه» در فهرست تاالبهای بینالمللی قرار گرفت
و در حال حاضر تحت نظارت سازمان محیط زیست
است.
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بافت فرسوده و حمل و نقل اولویت مهم اردبیل

رئیس شورای اسالمی شــهر اردبیل گفت :ما در
دو حوزه بهسازی بافت فرسوده و توسعه حمل و نقل
عمومیمیتوانیمازمنابعدولتیاستفادهکنیم.
«علیرضا پوستی» در جلســه کمیسیون برنامه
و بودجه شــورای شــهر اردبیل ،اظهار کرد :شورا و
شــهرداری اردبیل در این دو حوزه تالش میکند تا
از اعتبارات ملی اســتفاده کند و در سایر حوزههای
عمرانی و خدماتی شــهرداری با اســتفاده از منابع
درآمدی و بودجه پیشبینی شــده تالش میکند کا
را به نحو احسن به پیش برد.
وی محدودیت فصل کاری را در اردبیل یادآور شد
و خاطرنشان کرد :ما برای فعالیتهای عمرانی دوره
کوتاه فصل کاری را شاهد هستیم و از همینرو شورا
و شهرداری مصمم هســتند تا از این فرصت محدود
به بهترین نحو در اجــرا و عملیاتی کردن برنامهها و
پروژههایعمرانیوخدماتیاستفادهکنند.
رئیس شورای شهر اردبیل با بیان اینکه نقطه به
نقطه شهر اردبیل تبدیل به یک کارگاه عظیم عمرانی
شده است ،گفت :در هر کوچه و خیابان پروژههایی را
در حال اجرا داریم که به نظر میرســد خود مردم در
این زمینه میتوانند شایسته قضاوت کنند که شهر
اردبیل به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.
پوستی تصریح کرد :در فرصت باقیمانده از شرایط
مساعدجویاستفادهخواهیمکرد تابرخیپروژههابه
فرجام رسیده و از نتیجه و ثمره آن عموم همشهریان
استفادهکنند.
وی ادامه داد :ما در ابتدای سال برای همه طرحها
ی منابع و بودجه کردهایم و قطعاً
و پروژههــا پیشبین 
با توجه به نوســانات غیرعادی قیمتها نیاز اســت
شــهرداری متمم بودجهای را ارائه کند که قطعاً در
متمم این کم و کاستیها به نوعی جبران خواهد شد.
رئیس شــورای شــهر اردبیل همراهی صادقانه
اعضای شورای شــهر را با شهردار اردبیل در پیشبرد
بهتر امور در کنار تأمین اعتبارات یادآور شد و گفت :در

این زمینه تالش بر این است تا کار به نحوی به پیش
رود تا ما شرمنده مردم نشویم.
پوستی در مورد عدم حضور برخی اعضای شورای
شــهر در بازدیــد از پروژههای عمرانــی و خدماتی
شهرداری اردبیل خاطرنشان کرد :طبیعی است که
برخی از اعضا بهعلــت کار و دغدغههای دیگری که
دارند در این بازدید حاضر نشدند و ما نظیر این شرایط
را در جلســات شورا نیز شاهد هســتیم که تعدادی
ش میآید
به دلیــل کار و ماموریتی که برایشــان پی 
مرخصی گرفته و یا از حضور در جلســات و بازدیدها
عذرخواهیمیکنند.
وی ادامه داد :مهم این است که ما در انجام وظیفه
نظارتی خود بایــد این بازدیدها را به شــکل مرتب
انجام دهیم که مصمم هستیم هر دو هفته یکبار این
بازدیدها از تمامی پروژههای عمرانی شــهر اردبیل
انجام شود تا رصد امور و به سرانجام رسیدن پروژهها
مورد دقت نظر قرار گیرد.
رئیس شورای شــهر اردبیل یادآور شــد :ما اگر
میخواهیم مجموعه شــورابیل را برای رویدادهای
کشوری و حتی جهانی آماده کنیم باید در گام اول این
مجموعهبینظیررابهشایستگیمعرفیکنیمتاعموم
هموطنان و خارج نشینان با این مجموعه آشنا شده
و به دنبال آن ســعی کنیم تا برخی رویدادهای مهم
کشــوری و جهانی را در این مجموعه بینظیر برگزار
کنیم.

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه
اصفهــان از افزایش تولیدات فــوالد هرمزگان به
سه میلیون تن خبر داد .بهرام سبحانی در مراسم
افتتاح طرح توسعه فوالدســازی و نورد پیوسته
فوالد ســبا که با حضور معاون اول رییس جمهور
برگزار شد ،اظهار کرد :شرکت فوالد در حال حاضر
با دربرگیری بســیاری از شــرکت های فوالدی
کشور از جمله فوالد هرمزگان ،فوالد سبا ،سنگ
مبارکه و شرکت صنایع معدنی سنگال به عنوان
بزرگترین هلدینگ عملیاتی کشــور محســوب
میگــردد .وی افزود :فوالد مبارکه ،فوالد ســبا و
فوالد هرمزگان ســه مجموعه تشــکیل دهنده
شرکت هستند که ساالنه بیش از  ۱۰میلیون تن
فوالد تولید می کنند و شــرکت فوالد بزرگترین
شرکت ســهامی کشور اســت .مدیرعامل فوالد
مبارکه اضافه کرد :واحدهای عملیاتی شــرکت
در سراسر کشور گسترده هستند .این شرکت در
لیست صد شــرکت برتر تولید فلزات ،رتبه اول را
کسب کرد و نادرترین شرکتی است که در زنجیره
تولیدهیچوابستگیندارد.مدیرعاملفوالدمبارکه
با اشاره به طرحهای توسعه این شرکت گفت :در
طرح توســعه فوالد هرمزگان تولیدات این واحد
از  ۱.۵میلیون تن به ۳میلیون تن خواهد رسید.

سود گزاف دالالن قبر
در آبدانان ایالم

شهرســتان آبدانان در جنوب استان ایالم این
روزها عالوه بر گران شدن قبر ،با معضالت بسیار
جدی در بحث نبود آرامستان بلوک بندی شده و
سردخانهمجهزمواجهاست.
مردم در شــهرهای کوچکی مثل شهرستان
آبدانان در اســتان ایالم نیز با این مشکل روبه رو
هستند و در مقایسه با شهرهای همجوار که یک
قبر حداکثر بــا قیمت پنج میلیون ریال به فروش
می رسد ،در این شهرســتان ،قبرها قیمت های
مختلفی داشته و همانند منازل زندگان موقعیت
هــای متفاوتی برای فروش دارد .هــر قبر در این
شهرستان بین  ۲۰میلیون تا  ۶۰میلیون ریال به
فروش می رســد و دالالن قبر در این شهرستان
زیر سایه قبر فروشی ،پول های هنگفتی به جیب
مــی زنند .کار به جایی رســیده که در گوشــه و
کنار شــهرمان ،برخی بنگاه های معامالت ملکی
به عنوان دالل و فروشــنده قبور در حال فعالیت
میباشــد و برای هر دو دنیای افراد سرپناهی را با
قیمت گزاف می فروشــند .همین بس که قدمت
برخی قبور در آرامســتان آبدانان به حدی است
که تشخیص تاریخ فوت افراد از روی سنگ قبرها
میسر نیســت و ســنگ های این قبور با نقش و
نگارهای قدیمی دیده می شــود .جدای از قدمت
این آرامســتان ،مهم ترین مشکالتی که گریبان
گیر مردم این دیار شــده ،گرانی قبور ،نداشــتن
تــوان مالی برخی افــراد برای خریــد قبر و نبود
برنامه مدون جهت دفن افــراد و بلوک بندی این
آرامستان اســت .طبق مصوبه کمیسیون فروش
قبر در بقاع متبرکــه ،قیمت فروش هر حفره قبر
در صحن جلوی مطهر امامزاده مبلغ  ۲۵میلیون
ریال و در قســمت غربی و جنوبی آن  ۱۰میلیون
ریال تعیین شده و همین امر باعث شده که دالالن
فروش قبر ،این نامه را ســندی بــرای فروش قبر
بشمارآورند.

ناکامی سیستان و بلوچستان در
جذب تسهیالت اشتغال روستایی

معاون امور تعــاون وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :سیســتان و بلوچستان با وجود
داشتن رتبه نخســت در تخصیص سهمیه طرح
اشتغال پایدار روستایی و عشایری در زمینه جذب
این تسهیالت در مقایسه با استان های دیگر عقب
است.
به گزارش ایرنا ســید حمید کالنتری دیروز
در کارگــروه تخصصــی اشــتغال سیســتان و
بلوچستان اظهار داشت :با تاکید وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی با هدف حمایــت ویژه و افزایش
جذب تسهیالت اشتغال روستایی در این استان
در قالــب هیــات  12نفره متشــکل از مدیران و
نمایندگان بانک ها و دستگاههای اجرایی مرتبط
با محوریت شورای عالی اشتغال از  2روز گذشته
وارد این اســتان شدیم .وی افزود :بازدید و گفت و
گوهای بســیار خوبی با مدیران بانک های عامل،
دســتگاههای اجرایی و تعاونگران سیســتان و
بلوچســتان انجام شــد که مهمترین نتایج این
سفر افزایش ســطح انعقاد قرارداد در بانک های
اســتان در چند روز اخیر بوده است و امیدواریم
این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد .معاون وزیر
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد 12 :هزار
میلیارد تومان به طرح اشــتغال پایدار روستایی
و عشایری کشــور تخصیص داده شده که از این
میــزان اعتبــار 650 ،میلیارد تومــان وام قرض
الحسنه به روستاهای مرزی و محروم سیستان و
بلوچستان اختصاص یافته است .کالنتری تاکید
کرد :سیســتان و بلوچستان با وجود داشتن رتبه
نخست در تخصیص اعتبارات طرح اشتغال پایدار
روستایی و عشــایری ،متاســفانه در جذب این
تســهیالت نسبت به اســتان های دیگر عقب تر
است که باید با افزایش همکاری بانک های عامل و
دستگاههایاجراییاینفاصلهکمشود.

