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تار و پود سست تولید و صادرات فرش در استان قم

گوناگون

کمبود اعتبار و نقدینگی موجب شده تا حمایت چندانی از صادرکنندگان فرش صورت نگیرد و آنان دلسرد شده اند

پریسا سادات عظیمی

مهر

امــروز صنعت وهنر فرشــبافی دراقصی
نقاط ایران ازجمله استان قم با مشکالت
عدیــدهای روبهروســت و ازرونــد روبــه
رشــد خود بازمانده اســت ،به گونهای که
فرش این اســتان بهدلیل دارا بودن تنوع
و طرحهــای ویــژه دربازارهــای داخلــی
وخارجــی جایــگاه ثابتــی داشــته واکنون
دچار نقص درتولید وفروش شده است.
با این حــال هنوزهم این کاال به بازارهای
جهانــی ماننــد کویــت ،قطــر ،فرانســه،
عربســتان ،عراق ،ســنگاپور ،ژاپن ،چین،
ترکمنســتان ،بحریــن ،ایتالیــا و امــارات
متحده عربی صادر میشــود .فرشبافی،
اشــتغال بخش عمدهای از اهالی استان
قــم را به خــود اختصاص داده اســت .با
توجه به رکود بازار فروش ،تولیدکنندگان
این هنر دستی مجبور شدهاند هزینهها را
کاهش دهند ،از طرفی کاهش دســتمزد
قالیبافــان هــم ســبب شــده ایــن افــراد
ترجیح دهند ،در مشــاغل دیگر کار کنند.
هرچند این مشــکل تنها برای قم نیست
و قالیبافان سراســر کشور با آن مواجهند،
امــا باید اذعان کرد که بــا توجه به حجم
گسترده قالیبافان درقم ،عمالً لغو بیمه،
فشار سنگینی را برفعاالن این صنعت در
استان وارد خواهد کرد.
ëëسیرنزولیصادراتفرش
«ابوالفضــل رجبیــان» ،رئیــس اتحادیه
صادرکننــدگان فــرش اســتان قــم
توگــو بــا «ایــران» بــا بیــان اینکه
درگف 
صــادرات فرش ســیر نزولی پیــدا کرده،
اظهــار داشــت :بــازار فــرش از رونــق
پیشــین برخوردار نیســت و حالت رکود
دارد .از طرفــی هــم بــه دلیــل کمبــود
اعتبــار و نقدینگــی حمایــت چندانی از
صادرکننــدگان صورت نمیگیــرد و این
مســأله موجــب دلســردی آنــان شــده
است .وی با اشاره به تأثیر رفع تحریمها
درصــادرات فــرش اســتان گفــت :هنوز
انتظار مورد نظر از پســابرجام به نتیجه
نرســیده اســت .زیرا مدت زمانــی که در

تحریــم بودیــم کشــورهای رقیــب ،بازار
فرش را دردست گرفتند و این باعث شد
تا بازار فرش ایران دچار رکود شود .بعد
از رفع تحریمها هم مدتی ،زمان میبرد
تــا دوباره بــازار فــرش ایران در خــارج از
کشور بتواند جایگاه اولیه خود را پیدا کند.
ëëنقــش تبلیغــات در معرفــی کــردن
فرشایران در بازار خارج
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان فــرش
اســتان قم با بیان اینکه صــادرات فرش
اســتان  20درصد صادرات فرش کشور را
به خود اختصاص داده ،خاطرنشان کرد:
تبلیغات نقــش زیادی در مطــرح کردن
فــرش ایران در بازار خــارج و حتی داخل
دارد .دولــت باید بــا بخش خصوصی در
زمینــه تبلیغات همــکاری کند تــا دوباره
فــرش ایــران بــه جایــگاه اولیــه خــود در
بازارهــای هدف برگــردد .بنابراین دولت
در زمینه تبلیغات باید حمایت کند ،باید
درنظرداشت مصداق اقتصاد مقاومتی،
تولیــد فرش دســتباف اســت ،چــرا که با
نصب یک دار قالی اشتغالزایی مستقیم
و مشــاغل جانبــی فراهــم میشــود.وی
اشــتغال مســتقیم وغیرمســتقیم را از
مزیتهــای فرش دســتباف عنــوان کرد
وگفــت :تمــام دســت انــدرکاران فــرش
از صادرکننــدگان ،طراحــان و نقاشــان،
رفوگرها گرفته تا رنگرزها ،پرداخت کارها،
فروشــندگان مواد اولیه ،فروشندگان دار،
ابــزار قالی و نقشــه قالــی و قالیشــوییها
هریک دســتی بر این کار دارند که ســهم
زیــادی در رونق اقتصاد اســتان را به خود
اختصاصمیدهند.
ëëصادراتکنونیحالتانبارگردانیدارد
رجبیان با اشاره به اینکه صادرات کنونی
حالــت انبارگردانــی دارد ،ادامــه داد :در
صادرات انبار گردانی ممکن است کاال از
کشــور صادر شود ولی در آن طرف مرزها
در انبارها نگهداریشــود تا در زمان بهتر
و با قیمت مناسبتر به فروش برسد.وی
بــا بیان اینکه فرش تمام ابریشــم قم در
کشور وجهان منحصر به فرد است ،گفت:

برش

ëëکسانی که قالیبافی شغل آنهاست مشمول بیمه میشوند
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان ،فروشــندگان و بافندگان فرش دســتباف اســتان قم درباره بیمه
قالیبافان اســتان ،گفت :کسانی که قالیبافی شغل آنهاست مشــمول بیمه میشوند و قرار است با
حساسیت بیشتری به بیمه قالیبافان پرداخته شود چرا که در سالهای قبل گزارش میشد عدهای
که کار اصلی آنها قالیبافی نبوده از این بیمه بهره میبردند و این موضوع به علت پارهای مسائل از
جمله کمبود بودجه ،مشکالتی را برای بیمه افرادی که واقعاً حقشان بود ،ایجاد میکرد .وی تأکید
کرد :قالیبافانی که تاکنون بیمه نبودهاند به علت کمبود اعتبار دیگر بیمه نمیشوند.

کســانی برای خریــداری این کاال مراجعه
میکنند که سایرنیازهای ضروری خود را
بــرآورده کرده باشــند ،بنابراین افراد باید
شــرایط ،وضعیــت اقتصــادی و قــدرت
خرید داشــته باشــند .این در حالی است
کــه اکنون فــروش یا صدور اکثــر کاالها در
حالــت رکــود قــرار گرفتــه اســت .رئیس
اتحادیه صادرکنندگان فرش اســتان قم
شــاخصه مهم برای صــادرات را تعامل
با کشورها دانســت و یادآور شد :اکنون در
کشــورهای عربــی ،یمــن و ســوریه جنگ
اســت و با کشــورهای حوزه خلیج فارس
روابــط خوبــی وجود نــدارد و ایــن امر اثر
مستقیم بر صادرات فرش دستباف دارد.

آمادگی  267واحد اقامتی گیالن برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی

 267واحــد اقامتــی گیــان شــامل هتــل ،هتــل آپارتمــان،
مسافرکاشــانه و مجتمعهــای گردشــگری در ایــام ســفرهای
نوروزی سال  96آماده ارائه خدمات به مسافران هستند.
«حســن مهرور اصلی» ،رئیس هیأت مدیره جامعه هتلداران
توگــو بــا ایرنا تصریــح کرد :بــا توجه بــه افزایش
گیــان درگف 
یکهــزار و  260تخــت در ایــام دهــه فجــر به مجموعــه اقامتی
اســتان ،در نــوروز  96افزون بر  25هــزار و  500تخت و یک هزار
و  280مسافرکاشــانه آماده ارائه خدمات به مســافران نوروزی
گیالن هستند .وی با اشاره به وضعیت نامطلوب درآمد اماکن
اقامتی در پاییز و زمستان امسال افزود :با توجه به سیاستهای
دولت یازدهم در راســتای ســاماندهی تابلو به دســتان حاشیه
شهرهای گردشگرپذیر ،ایستگاههای اطالعرسانی اماکن مجاز
اقامتی استان درمبادی ورودی و خروجی هر شهر برپا شده و به
مسافران اطالعرسانی خواهد کرد .رئیس هیأت مدیره جامعه
هتلداران گیالن با اشــاره به افزایش نیافتن نرخ اماکن اقامتی
استان در نوروز  96گفت :عالوه بر این ،هزینه اسکان در هتلها
برای مسافران نیمه دوم تعطیالت نوروزی تا سقف 35درصد
تخفیــف اعمــال میشــود .مهروراصلــی سیاســت جامعــه
هتلــداران را آشــتی مســافران بــا هتلها و کاهش حضــور آنها
در مسافرکاشــانههای غیرمجاز عنــوان کرد و افزود :بــرای رزرو

اینترنتیهتلهانیز 10درصدتخفیفبیشتراعمالمیشود.وی
به تحقق نیافتن وعدههای شــهرداری رشت در خصوص رفع
مشــکالت هتلها و اماکن اقامتی موجود در پیاده راه فرهنگی
این شهر اشاره و تصریح کرد :متأسفانه خلف وعدهها و اعمال
سیاســتهای دوگانه از سوی شــهرداری رشت ،موجب سلب
اعتماد ســرمایهگذارانی شده که برای ساخت ،بازسازی و حتی
ســاخت هتل جدید در این شهر اعالم آمادگی کرده بودند .به
گفته مهروراصلی ،پیاده راه فرهنگی رشت بر حوزه گردشگری
و اقامتــی ایــن کالنشــهر تأثیــرات منفی گذاشــته اســت .وی با
اشــاره به افزایــش نیافتن نرخ غذای رســتوران هتلها و اماکن
اقامتی استان افزود :جامعه هتلداران گیالن در راستای اجرای
سیاستهای مراکز اقامتی در تالش برای انعقاد تفاهمنامه با
آموزش و پرورش جهت اســکان مسافران فرهنگی در هتلها
با قیمت مناســبتر اســت .وی با اشــاره به وجود متنوعترین
اماکن و تأسیســات اقامتی در گیالن خاطرنشان کرد :مسافران
و گردشــگران میتواننــد عالوه بــر طرح شــکایات و انتقادات و
پیشنهادات خود به دبیرخانه جامعه هتلداران گیالن در طول
شــبانه روز بــه شــماره  ،01333759666از خدمــات جامعــه
هتلداران گیالن در خصوص اطالعرسانی کافی در مورد اماکن
اقامتی و گردشگری سراسر استان بهرهمند شوند.

گزارش
مصور

ëëضرورتبرقراریدوباره
جایزهصادراتیبرایصادرکنندگان
رجبیــان بــه ضــرورت برقــراری دوباره
جایــزه صادراتــی بــرای صادرکنندگان
اشــاره کــرد و یــادآور شــد :پرداخــت
جایــزه صادراتــی به این شــکل بــود که
هــر صادرکننــدهای کــه میــزان کاالی
صادراتــی بیشــتری داشــت 3 ،درصــد
جایزه صادراتی به وی تعلق میگرفت.
این جایزه تا ســال  89به صادرکنندگان
پرداخت میشد ،اما بعد از آن به دلیل
کمبود بودجه ونقدینگی متوقف شــد و
تعــدادی صادرکننــده نتوانســتند از آن
بهرهمند شوند .البته سازمان صنعت،

آبدانان  -بهروز مردانی /در تقسیمات کشوری ،استان متشکل
از شهرســتان ،بخــش ،روســتا و دهیــاری اســت که بــه صورت
سلســله وار و در یــک امتــداد باهــم در ارتباط بــوده و مکمل و
تنظیمکننــده شــریان یک اســتان هســتند«.بخش» که حلقه
اتصال روستا بوده ،دورترین نهاد تصمیم گیر از مرکز (استان)
اســت ،کــه در اســتانهای «روســتا محــور» از اهمیــت خاصی
برخــوردار اســت .نقــش بخشهــا از آن جهت در اســتانهای
روستامحور مهم است که به طور مستقیم با قطب مولد استان
یعنی روستا در ارتباط و برآوردهکننده نیازهای آن است .ایالم از
استانهای روستا محور با  ۶۷۰روستا ،دارای پراکندگی و گستره
طوالنی جغرافیایی است و این پراکندگی و مسائلی دیگر باعث
محرومیت شــده تا جایی که عمق محرومیت در شهرستانها
بیشــتر و در بخشهای دورافتاده ملموستر به نظر میرســد.
افزون بر این مهمترین شاخصه مناطق دوردست محرومیت
و نبــود توازن در توزیع امکانات و میزان خدمات در مقایســه با
مناطق مرکز نشین است.
ت وگویی بیان کرد
«محمدرضا مروارید» ،استاندار ایالم در گف 
که دولت نگاه ویژهای به بخشها و روستاها داشته و در این راستا
تا حد امکان کارهای زیرساختی از جمله جاده سازی ،مدرسه،
آب ،بــرق ،تلفــن ،بهداشــت و گاز انجــام داده اســت .مرواریــد

عکس :مرتضی امین الرعایائی

عکس :احسان جزینی

طبیعت زمستانی شهرستان نیشابوردرخراسان رضوی

عکس :موسی تقوی نمین

عکس :ساره تجلی

بزرگترین پل معلق خاورمیانه در مشگین شهر استان اردبیل

معــدن و توســعه و تجــارت بــه دنبــال
گرفتن ایــن جایزه برای صادرکنندگانی
که بــه آنها تعلق میگرفــت اما تاکنون
آن را دریافــت نکردهانــد ،هســت و بــه
محــض اینکــه دولت بودجــه پرداخت
آن را داشــته باشــد از آن بهرهمنــد
خواهند شد.
ëëکاهشهرسالهآمارهایصادراتفرش
«رضــا بلندیــان» ،رئیــس اتحادیــه
تولیدکنندگان ،فروشــندگان و بافندگان
توگو
فرشدستبافاستانقمهمدرگف 
با«ایران» با اشــاره به وضعیت ضعیف
صادرات فرش ابریشــم ،اظهار داشت:
هرسال آمارهای صادرات فرش بهدلیل

نبــود امنیــت در کشــورهای منطقــه که
وضعیت اقتصادی خوبی هــم ندارند،
کاهش پیدا میکند و اســتقبال چندانی
در زمینه خرید فرش ابریشم نمیشود.
ëëنمــی توانیــم کمــک قابــل توجهــی
بهتولیدکنندگانفرشکنیم
بلندیان درباره حمایت از تولیدکنندگان
این هنر دســتی بــا ارزش گفت :بهدلیل
اینکــه اعتبــار و بودجــهای نداریــم،
نمیتوانیــم کمــک قابــل توجهــی بــه
تولیدکنندگان فرش کنیم ،تنها کاری که
اتحادیه برای این افــراد میتواند انجام
دهد ،برگزاری کارگاههای آموزشی است
کــه ایــن کارگاههــا هم بــه علت رکــود و
گرانی اجناس فرشبافی تاکنون بازدهی
چندانی نداشته است.
ëëبانکهادرپرداختوام
کملطفیمیکنند
به اعتقاد وی تنها کاری که میتوان برای
خارج کردن بازار فرش از رکود انجام داد
و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش
حمایــت کــرد ،ارائه تســهیالت در قالب
وامهای کم بهره از سوی بانک هاست که
متأسفانه بانکها هم بهدلیل اینکه سود
وامها پایین است و سودی برایشان ندارد
در پرداخت آن کم لطفی میکنند.
ëëخروجبازارفرشقمازرکود
بابرپایینمایشگاهدائمیفرش
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان،
فروشــندگان و بافندگان فرش دســتباف
اســتان قم با اشاره به ســفر رهبر معظم
انقــاب در ســال  89بــه قــم و بودجــه
 6میلیــارد تومانــی کــه بــرای راهانــدازی
نمایشــگاه دائمی فرش قــم (اول اتوبان
تهران)اختصــاص دادنــد ،خاطرنشــان
کــرد :بــا توجه بــا اینکه قــم شــهر زیارتی
وگردشــگری اســت و درطول سال شاهد
گردشگران داخلی وخارجی زیادی است،
برپایــی نمایشــگاه دائمی فــرش وخرید
و بازدیــد گردشــگران ازایــن نمایشــگاه
میتوانــد تأثیــر باالیــی درتولیــد ،فروش
وصادرات فرش داشته باشد.

نقش «بخش» و اهمیت آن در توسعه «روستا»
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تک خبر

اظهــار داشــت :اجرای طــرح هادی در روســتاها ،مقاومســازی
ساختمانهایروستایی،طرحهای اشتغالزاییدرزمینهتبدیل
اراضی کشاورزی دیم به آبی و نیز پرداخت تسهیالت کم بهره
برای رونق دامداری از طریق نهاد ریاست جمهوری و همچنین
راهاندازی کارگاههای کوچک در بخشها وروســتاها مهمترین
اقدامهــای صورت گرفته طی یک ســال اخیر اســت .اســتاندار
ایالم به تجهیز ادارات و امکانات بهداشــتی در بخشها اشــاره
و خاطرنشــان میکنــد :ادارات مــورد نیــاز در بخشها مســتقر
و بــا صالحدیــد بخشــداران در صــورت نیــاز ســایر ادارات و نیز
کمبودهای درمانی مســتقر خواهند شــد .همانطور که اشــاره
شد روستا موتور محرکه تولید و به عبارتی بخش اعظم اقتصاد
غیر نفتی کشور را برعهده دارد ،لذا نقش «بخش ها» در احراز
زیرســاختهای الزم در روســتاها حائز اهمیــت بوده و تجمیع
امکانات رفاهی در «بخش ها» موجب افزایش امید ماندن در
روستا در نتیجه ایجاد تولید و اشتغال پایدار را در پی دارد .حال
که دولت نگاه مثبتی به این قشــر داشــته و از طرفی براســاس
قانون برنامه ششم توسعه  ۲درصد از درآمد نفتی به روستاها
اختصاص مییابد انتظار میرود بیش از پیش شاهد پیشرفت،
آبادانی و توسعه «بخش ها» و پیرو آن روستاها باشیم که همانا
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی از این کانال میگذرد.

تجلیل از امدادگران ،نجاتگران
و فعاالن در سیل جنوب سیستان وبلوچستان

بــا توجــه بــه هجمــه ســنگین رســانههای معانــد نظام
علیــه خدمترســانی مطلوب جمعیت هــال احمر در
ســیالب بهمن ماه سیستان و بلوچســتان ،اگر قلمپردازی بسیارخوب خبرگزاری
جمهوری اسالمی نبود بسیاری ازخدمات زیرسؤال میرفت.
بــه گزارش ایرنا« ،رســول راشــکی» ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیســتان و
بلوچســتان در همایش تجلیل از رؤســای شــعب ،امدادگــران و نجاتگران فعال
درســیل جنوب اســتان که با حضور مســئوالن دســتگاههای مختلف و تالشــگران
عرصــه امداد و نجــات درچابهار برگزار شــد ،با قدردانــی از خبرگزاری جمهوری
اســامی مرکز سیســتان و بلوچســتان اظهار داشت :این رســانه ملی در کنار سایر
رســانهها توانســت تصویــری زیبــا ازعملکــرد امدادگــران جمعیت هــال احمر
اســتان را بــه تصویر بکشــد به گونــهای که جمعیت هالل احمر اســتان توانســت
جزو  4اســتان برتر کشــور در زمینه امدادرســانی معرفی شــود .وی از مســئوالن،
خبرنگاران و تیم خبری ویژه حوادث خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز سیستان
و بلوچســتان به دلیل همکاریهای نزدیک و نقش مهم در اطالعرسانی از سیل
و کمک رسانیهای انجام شده قدردانی کرد.
مدیرعامــل جمعیــت هــال احمر سیســتان و بلوچســتان اســکان  3هــزار و 733
خانــوار ،نجات  667نفر گرفتار ســیالب از مرگ حتمی ،امدادرســانی به یک هزار و
 150شهر و روستای استان را بخشی از خدمات این نهاد در سیالب بهمن در استان
ذکر کرد و افزود :نجات جان  2مادر باردار 9 ،کارمند یک شــرکت در پشــت سد کهیر
استان و نجات مادر و کودک سه ماهه از دیگر خدمات این نهاد در این سیالب بود.
راشــکی از هواشناســی سیســتان و بلوچســتان به دلیل هشــدار بموقع و از حضور
رؤســای شــعب جمعیت هالل احمر کشور ،رئیس ســازمان امداد و نجات کشور
و اســتاندار سیســتان و بلوچســتان در مناطق آسیب دیده اســتان قدردانی کرد و
گفــت :در بهمن ماه 29 ،اســتان درگیر حادثههــای مختلف بودند که از جمعیت
هــال احمر اســتان در زمینه امدادرســانی ســیالب به همراه ســه اســتان دیگر از
جمله تهران در حادثه پالسکو و اردبیل در کوالک قدردانی شد.
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بررسی خسارت سیل کرمان
در هیأت دولت

خســارتهای ســیل اخیــر اســتان کرمــان بهعنــوان
نخســتین اســتان ســیلزده در هیــأت دولــت بررســی
شــد« .علیرضا رزمحسینی» ،اســتاندار کرمان با بیان
اینکه ســیل اخیر در کرمان بعد از  25سال یک نعمت الهی است که تاالبهای
جازموریــان را ســیراب و قنــوات را احیــا کرد ،گفت :ســیل به همــراه خودش نیز
خسارتهایی داشت و البته هشدارهای خوبی هم به دهیاران قبل از حادثه داده
شد که منجر به وارد نشدن خسارتهای جانی شد .برآورد خسارت اعالم شده و
بازســازی و احیای قنوات به شکل قرضی و اعتباری آغاز و منتظر اعتبار هستیم.
وی افزود :کرمان یک اســتان حادثهخیز اســت و امســال زلزلههای زیادی دراین
منطقه به وقوع پیوسته که انتظار میرود ،تجهیزات امدادی و خودرو به جمعیت
هالل احمر استان کرمان اختصاص داده شود.

اقدامهای اساسی دولت برای رفع
مشکل تأمین آب روستایی استان اردبیل

در 3سال فعالیت دولت تدبیر وامید ،شاخص بهرهمندی روستاهای
باالی  20خانوار اســتان اردبیل از آب آشــامیدنی ســالم در ســال 93
کــه حــدود  69درصــد بــود به  73درصد در ســال  95رســیده اســت.
«مجید خدابخش» ،اســتاندار اردبیل با بیان اینکه در دولت یازدهم
تالش شده تا مشکل روستاهای بدون آب حل شود ،گفت :به همین
دلیل ســاخت  15مجتمع آبرســانی در اولویت قرار گرفته و با افتتاح
و تکمیل این طرحها مشــکل آب آشامیدنی بیشتر روستاهای استان
مرتفع میشــود .هماکنــون  840روســتا از مجموع یک هــزار و 555
روســتای دارای ســکنه اســتان از آب آشــامیدنی بهرهمند هســتند که
 73درصد جمعیت روســتایی را شــامل میشــود .بــرای بهرهمندی
 27درصــد جمعیــت روســتایی اســتان از آب آشــامیدنی پایدار هم
تالشهــا ادامه دارد و اعتبــار  340میلیارد ریالی بــرای تأمین آب در
روســتاها پیشبینی شده است« .محســن قنبری» ،مدیرعامل آب و
فاضالب روســتایی استان اردبیل هم گفت 70 :روستای استان دارای
مشــکل جدی در تأمین آب هســتند که هماکنون از طریق تانکر نیاز
آنها تأمین میشــود .وی از تالش برای تأمین آب پایدار این روستاها
خبرداد و افزود :با ســاخت مجتمعهای آبرسانی درصدد تأمین آب
پایدار برای این روســتاییان هستیم .قنبری با اشاره به طرح آبرسانی
به 120روســتای استان خاطرنشــان کرد :امسال طرح آبرسانی به این
روستاها با  354میلیارد ریال اعتبار به بهرهبرداری رسید.

جابهجایی 3هزار خانه حاشیه نشینان روی خط گسل تبریز

 3هزار واحد مسکونی از حاشیه نشینان تبریز باید جابهجا شوند و تعدادی از
واحدها نیز نیازمند بهسازی و مقاومسازی با دریافت پروانه از شهرداری است.
«محمدصادقپورمهدی»،معاونامورهماهنگیعمرانیاستاندارآذربایجان
ت وگو با ایرنا با بیان اینکه اغلب حاشــیه نشینان تبریز روی خط
شــرقی درگف 
گســل زندگــی میکنند ،افــزود :طبق آمــار و تعاریف حاشــیه نشــینی و بافت
فرسوده 350 ،تا  400هزار نفر در حاشیه شهر و بافتهای فرسوده این کالنشهر
زندگی میکنند .وی با بیان اینکه کالنشــهر تبریز بیشــترین حاشیه نشین را در
استان و حتی کشور دارد ،ادامه داد :برای واحدهایی که نیاز به جابهجایی دارند
برنامههای الزم اتخاذ شده و دیگر شهروندان نیز باید جهت بهسازی و نوسازی
و اخذ پروانه منازل خود به شهرداریها مراجعه کنند .اگر این خانهها نوسازی
نشوند قابل سکونت و امن نیستند و درصورت وقوع زلزلهای ساکنان این منازل
جــان خود را از دســت خواهنــد داد .معاون امور هماهنگی عمرانی اســتاندار
آذربایجان شــرقی افزود :تبریز از شــهرهای مهم و پرجمعیت کشوراســت که
بیشــترین حاشیه نشــین را به خود اختصاص داده و براساس طرح تهیه شده
3هزار خانه جابهجا میشــوند که در این راســتا یک هزار واحد جایگزین شده
است .با همکاری شهرداری و دیگر نهادها بقیه واحدها نیز جابهجا خواهند شد
و فضای موجود هم به فضای سبز تبدیل میشود.

بارش باران در  7استان

با ورود سامانه بارشی جدید بارش باران در 7استان تا آخر این هفته
ادامه دارد« .فریبا گودرزی» کارشناس سازمان هواشناسی گفت :از
عصر فردا چهارشنبه موج بارشی جدیدی از غرب وارد کشور شده و
استانهای کردستان ،کرمانشاه و ایالم را در برمیگیرد .این سامانه
بتدریج به ســمت مرکز کشور حرکت میکند .وی ادامه داد :بارش
باران در  3استان گیالن ،مازندران و گلستان از اواخر روز گذشته آغاز
شــده و در شهرهای گرگان ،آمل ،نور ،نوشهر ،رامسر ،رشت و انزلی
بارش گزارش شده است .این سامانه بارشی امروز و فردا (سهشنبه
و چهارشنبه) در  3استان شمالی کشور فعال است .وی با بیان اینکه
در جنوب کشــور هم بارش بــاران ادامه دارد ،افزود :در اســتانهای
فارس ،کرمان ،سیســتان وبلوچستان و هرمزگان بارش باران ادامه
دارد و در شــهرهایی مانند خاش ،زاهدان ،سراوان ،کرمان ،کهنوج،
میناب و جزیره ابوموســی شــاهد بارش باران هســتیم .کارشــناس
سازمان هواشناسی افزود :از امروز(سهشنبه) شاهد افزایش غلظت
آالیندهها در استانهای صنعتی و کالنشهرها هستیم و این موضوع
تا روز پنجشنبه ادامه دارد.

افزایش  13درصدی صید کیلکا در مازندران

صیادان مازندرانی مزد اجرای داوطلبانه طرح تعطیلی  2ماهه صید ماهیان
کیلکا را که اوایل امســال به اجرا گذاشــته بودند با افزایش  13درصدی میزان
صید دریافت کردند.
توگو با ایرنــا افزود:
«حســینعلی رســتمی» ،مدیرکل شــیالت مازندران درگف 
صیــادان اســتان از تیر ماه امســال تا پایــان ماه بهمن 14 ،هــزار تن ماهی کیلکا
صیــد کردنــد که از لحاظ وزنی  13درصد و از نظر ارزشــی  23درصد نســبت به
دوره مشابه سال پیش افزایش نشان میدهد .وی با اشاره به اینکه صید کیلکا
در مازندران به طور معمول از اردیبهشــت ماه هر ســال آغاز میشود و تا پایان
اســفند ماه ادامه مییابد ،خاطرنشــان کرد :براساس تصمیم شیالت هر ساله
فروردیــن ماه زمان رســمی تعطیلی صید کیلکاســت ،اما امســال صیــادان با
مشــاهده تخمریزی ماهیان ،از اول اردیبهشــت و تا  25خرداد به مدت 55روز
نیز به صورت داوطلبانه صید را تعطیل کردند و وارد دریا نشده بودند .با وجود
اینکــه صیادان اســتان امســال  2ماه دیرتر از ســالهای قبل به دریــا زدند ،ولی
تورهایشــان پرتر از ســالهای گذشته بود .هماکنون  44فروند شناور صید کیلکا
در مازنــدران فعال اســت که از میزان صید تجمعی  13هــزار و  100تن در بندر
بابلســر و  900تن در بندر امیرآباد بهشــهر بوده است .از مجموع کیلکای صید
شــده750 ،تن به مصرف انســانی رســید و بقیه جهت تبدیل به پودر ماهی به
کارخانهها و صنایع مرتبط شیالتی ارسال شد.

